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Sevgili dostlar,
Dergimizin ikinci sayısını yayınlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğumuzu be-
lirtmek isterim. MAGİİD'in ikinci dönem başkanlığını yapmaktan dolayı her zaman 
gurur duyuyorum. 

Bu vesileyle 2021 yılında ikinci genel kurulumuzda beni bu kıymetli göreve layık 
gören bulunan değerli üyelerimize teveccühlerinden dolayı bir kere daha teşekkür 
ederim. Mardinli İş İnsanlarımızı bir çatı altında toplayabilmek amacıyla kurulan 
derneğimizde her zaman üzerine koyarak daha iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 
Bu anlamda gelinen aşamada derneğimizin yaptığı çalışmalar kamuoyunun takdirini 
topladığı gibi önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  
 
Yaşadığımız şehir ve ülkemize yapabileceğimiz katkıların her zaman olduğunun ve 
olması gerektiğinin farkındayız.
 
Bir arada birlik ve beraberlikle hareket ettiğimiz derneğimizde 2021 yılından bu yana 
sosyal anlamda bu zamana kadar yapmış olduğumuz etkinlik ve projelerimizi de içe-
ren dergimizin ikinci sayısını hazırladık.
Dergimizin içeriğinden memnun kalacağınızı umut ediyoruz. Bu vesileyle dergimizin 
yayınlanmasında katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlara MAGİİD ailesi adına ayrı 
teşekkür ederim.
Saygılarımla...

MAGiiD Başkanı 

Süleyman Aktaş

Şeyhmus TUNÇŞeyhmus TUNÇ

ATÇ MEDYA ATÇ MEDYA 
Yasemin TOKLUCU Yasemin TOKLUCU 
Pirireis Mahallesi 1112 SokakPirireis Mahallesi 1112 Sokak
Adalı Apartmanı No:22/10 Adalı Apartmanı No:22/10 
Yenişehir / Mersin Yenişehir / Mersin 
0530 600 76 650530 600 76 65
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Tüm ilkelerimize adil,karşılıklı yarar sağlamak amacıyla iyi

niyet ve anlayışla davranmak,

yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak, bugünün insanına

sorumluluk gelecek kuşaklara fayda sağlamaksa

vazgeçmediğimiz ve vazgeçemeyeceğimiz ana ilkemizdir.

Bireysel hedeflere ulaşmaktan ziyade toplu

hedeflere odaklanmış büyük bir takım olmamız, kurumumuzu

her zaman daha ileri götürecektir. 

İşlerimizin birbirini tamamladığını ve hızlandırdığını göstermek

esastır. Kurumsal eksenimizi sürekli gelişim, mükemmellik ve

adalet oluşturmaktadır.

Bunları başarabilmiş bir organizasyon, herkes tarafından

takdir gören ve üstünlüğü kabul edilen bir kurum haline gelir.

Erenpet Ailesi olarak vizyonumuz:

Bizim için herkesin yer almak istediği bir kurum olabilmek

büyük bir gururdur.

Kanunlara, müşterilerimize, toplum ve çalışanlarımıza karşı

sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirerek ve gelişmiş

teknolojiyi kullanan eğitimli personel ile tek seferde doğru

hizmet vererek; mutlu müşteriler yaratmaktır.

Pazar lideri olmanın ötesinde örnek alınan, yaptığı izlenen,

fikir ve yaklaşımı önemsenen, insana ve teknik emniyete

öncelik veren bir sektör lideri olmak hedefimizdir.

Siz kısa bir mola verirken Petrol Ofisi istasyonlarında yer alan

Maxima Yağ Değişim Merkezleri’nde, aracınızın yağ değişimini

Petrol Ofisi hizmet kalitesiyle yaptırabilirsiniz. 30 dakikada

madeni yağ uzmanımız tarafından aracınızın motor yağı, filtre,

antifriz, cam suyu, radyatör suyu,silecek lastiği, lastik ve akü

kontrolü tamamlanır.

Filo sahibi müşterimiz
AutoMatic Filo Yönetimi 
Müşterisi olmak ve fırsatlardan
faydalanmak
için ERENPETyetkilisi ile anlaşır.

Müşterimizin bilgileri,araç
plakaları ve kullandığı yakıt tipleri

Petrol OfisiAutoMatic Filo
Yönetim Sistemi'ne kaydedilir.

Seçilen AutoMatic Filo Yönetimi
cihazının montajıiçin müşterimiz
randevu alır ve kendisineen uygun cihaz
montaj noktası belirlenir.Müşterimiz
kendisine özel verilen şifre ilecihaz
montajını yaptırır ve montajınyapıldığı
gün içerisinde Petrol Ofisi
istasyonlarından yakıt alımına başlar.

Petrol Ofisi İstasyonu’na gelen sürücü,
üzerinde AutoMatic Filo Yönetimi logosu 

bulunan akaryakıt adasına aracını
yanaştırır.

Akaryakıt tabancası depoya 
yerleştirildiğinde sistem aracıtanır ve

akaryakıt alımı 
otomatik olarak gerçekleşir.

Akaryakıt alımının ardından alım
tutarı o anda tahsil edilmez,
sonradan faturalandırılacağı  bilgisi
bulunan yazar kasa fişi sistemden
otomatik olarak çıkar.Bu fişi alan
sürücü,
herhangi bir ödeme yapmadan ve 
vakit kaybetmeden yoluna devam
eder.

Petrol Ofisi yakıt alımları için her ayın
15’in de ve son gününde
 olmak üzere ayda 2 kez

fatura keser, faturayı 
müşteriye gönderir.

Müşterimiz kendisine verilen şifre ile Web sitesi
ya da Mobil uygulamamız üzerinden AutoMatic 
Filo Yönetim Sistemi kullanım bilgilerine 
istenilen yerden ve zamanda 
ulaşabilir, araç limit belirleme ve 
yakıt alım raporu görüntüleme
işlemleri rahatlıkla yapabilir.

Müşterimiz satış sonrası
bilgilendirme ve işlemleri için ayrıca
Erenpet Müşteri Hizmetleri’nden
destek alabilmektedir. 
T: 03242342546
GSM:05537523327

AutoMatic Filo Yönetimi Nasıl Çalışır ?
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Lorem Ipsum

OTO LASTİK

7500 metrekare alanı, 45 çalışanı ve 4 yol yardım aracıyla
Merlas Lastik ihtiyacınız olan her an yanınızda.

2015 yılından beri Mersin ve çevre illerde sıfır lastik,
lastik kaplama, akü, bakım-onarım ve servis hizmetleri sunuyoruz. 
 
Sadece Mersin’de 200’den fazla filoya, ortalama
25 bin adet ağır vasıta lastik satışı İle birlikte 25 bin adet ağır vasıta lastik satışı İle birlikte 
filoların lastik takip ve ölçümlerini Goodyear bünyesinde çalışan
saha mühendislerimiz ile yapıyoruz.

Yola çıkarken güvenebileceğiniz yol arkadaşınız Merlas lastik,
en iyi markaları, son teknoloji ürünleri
ve bakım onarım hizmetleri ile yanınızda!



10

Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği (MAGİİD) MAGİİD 2. 
Olağan Genel Kurulunu gerçek-
leştirdi. Genel kurulda; Yönetim, 
Disiplin ve Denetleme Kurulla-
rının seçimi yapıldı. Tek listeyle 
girilen seçimde, Yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Aktaş 
oldu.  

Dernek Üyelerinin büyük çoğun-
luğun katılım gösterdiği Genel 
Kurulda, Yönetim ibra edilerek, 
faaliyet ve hesap raporları okun-
du, tahmini bütçe onaylandı. Bun-
dan sonraki yapılacak çalışmala-
rın görüşüldüğü Genel Kurul’da, 
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Bilal Orak, yeni seçilen 
Yönetimi tebrik ederek, çalışma-
larında başarılar diledi.  

Seçimin ardından açıklamalarda 
bulunan MAGİİD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Aktaş, se-
çimlerde oy kullanan tüm üyelere 
teşekkür ederek, onur ve mutluluk 
duyduklarını söyledi. Dernek ola-
rak kuruldukları yıldan itibaren 

azimle çalışarak pek çok başarılı 
projeye imza atıklarını vurgula-
yan Aktaş, “Bu yolda MAGİİD’i 
getirdiğimiz yer itibarıyla onur 
ve mutluluk duyuyoruz. Bundan 
sonrada hep birlikte daha ileriye 
taşıyacağız” dedi.  

Önümüzdeki dönemde pandemi 
öncesinde olduğu gibi etkinlik 
ve toplantılarına kaldıkları yer-
den devam edeceklerini aktaran 
Aktaş, “MAGİİD ‘i Mersin’de 
her zamanki gibi aktif bir STK 
olarak yoluna devam ettireceğiz. 
Bu kapsamda diğer STK’larla 
dirsek temasında olup çalışmalar 
yapacağız. Diğer yandan eğitime 
yönelik olarak üniversite ve yük-
sekokullarla işbirliği protokolleri 
yapıp çalıştaylar düzenleyeceğiz. 
Hepinize tekrardan teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım” diyerek söz-
lerini tamamladı. 

Genel Kurul, dilek ve temenniler-
le son buldu.

MAGİİD 2.OLAĞAN GENEL 
KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ 
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MAGİİD YÖNETİM KURULU

MAGİİD DİSİPLİN KURULU

MAGİİD  DENETLEME  KURULU

Süleyman
AKTAŞ
Başkan

Necmeddin
DURSUN

Sayman

Mustafa
KELEŞ

Başkan Yard.Genel Sekreter

Şeyhmus
TUNÇ

M u s ta fa 
K E L E Ş

B i l a l
Y I L D I R I M

S a b a h a t ti n
G Ü N D O Ğ D U

A b d u l ce l i l
A L K I Ş

Ö n d e r
Ü Z E Yİ RO Ğ LU

Umut
ÇAĞIRTEKİN

Başkan Yard.

Sabahattin
GÜNDOĞDU

Sercan 
ÇİÇEK

Bilal
ALTUNKAYA

Hamdullah 
ASLAN

Zinar  
BULUN

Zeki  
AKTAŞ

Yekta 
ÇETİN

Abdulcelil
ALKIŞ

Önder
ÜZEYİROĞLU

Başkan Yard.

Bilal 
YILDIRIM
Başkan Yard.
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MAGİİD ÜYE LİSTESİ

ABDULCELİL ALKIŞ
ABDULHAKİM KAVAK
ABDULLAH ZENGİN
ABDULLAH EVİRGEN
ABDURRAHİM AKINCI
ABDÜLAZİZ AKSEL
AGİT TURAN
AĞİT DEMİRBAĞ
AHMET AKAYDIN
AHMET GÖKHAN DÜNDAR
ALİ ALPER
AZAT ÇELİK
BARAN KUTLU
BAYRAM KAL
BEHÇET ORAK
BERİVAN TURGUT
BİLAL ALTUNKAYA
BİLAL ORAK
BİLAL YILDIRIM
BİLAL IŞIK
BURAK HAMİDİ
BÜNYAMİN ÖZTÜRK
CELAL AKTAŞ
DESTAN DİLMEN
DEVRİM SELAĞZI
EMRAH DENİZ
EMRE KELEŞ
EMRULLAH AKTÜRK
ERTAN ERKAN
FAYSAL ÖZKAN
FAYSAL ELMAS
FERHAN ERKAL
FUAT KANİOĞLU
GÜLBAHAR YALÇIN
HAKKI KELEŞ
HAMDULLAH ASLAN
HASAN ÇELİK
HAŞİM TOK
HÜSEYİN ASMA
HÜSEYİN KAYA
İSA ÇANİ
KİMET SÖNMEZ
LOKMAN ORAK
MAHSUM CEYLAN
MASUM AKTAŞ
MAZLUM AYDEMİR
MEHMET YILDIZ
MEHMET KELEŞ
MEHMET BEŞİR ASLAN
MEHMET FATİH ÖZÇELİK
MEHMET MAHSUM YILDIRIM
MEHMET NURİ BULUN
MEHMET SAİT KILIÇ
MEHMET SALİH ÇELİK
MESUT HOCAOĞLU
MUHAMMED ALİ KILIÇ
MUHAMMET GÖZÜ
MUHİTTİN OCAK
MURAT UCUZ
MUSTAFA KELEŞ
MUSTAFA İMRAK

SİGORTACI
İHRACATÇI-İTHALATÇI
LOJİSTİK
KUYUMCU
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
EĞİTİMCİ
PSİKOLOG
MİMAR
ECZACI
ÖZEL ŞİRKET YÖNETİCİSİ
LOJİSTİK
İŞ ADAMI
PAZARLAMACI
LOJİSTİK
AVUKAT
SİGORTACI
KUYUMCU
OTO GALERİCİSİ
LOJİSTİK
İŞ ADAMI
ÖZEL ŞİRKET YÖNETİCİSİ
HALKLA İLİŞKİLER UZ.
İHRACATÇI-İTHALATÇI
LOJİSTİK
OTO GALERİCİSİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK
ECZACI
LOJİSTİK
İHRACATÇI-İTHALATÇI
DİŞ HEKİMİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK
İŞLETMECİ
MALİ MÜŞAVİR
DEKORATÖR
İHRACATÇI-İTHALATÇI
LOJİSTİK
MİMAR
LOJİSTİK
İŞLETMECİ
LOJİSTİK
KUYUMCU
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
SİGORTACI
LOJİSTİK
OTO GALERİCİSİ
İŞ ADAMI
İHRACATÇI-İTHALATÇI
İHRACATÇI-İTHALATÇI
LOJİSTİK
LOJİSTİK
İŞLETMECİ
KUYUMCU
LOJİSTİK

MUZAFFER ABEŞ
MÜNEVVER YILDIZ
NALAN ATEŞ ALTUNTAŞ
NECMEDDİN AKTAŞ
NECMETTİN DURSUN
NEJDET İRMAK
NEVAL İÇÖZ
OSMAN BEREKATOĞLU
ÖMER BAŞARAN
ÖNDER ÜZEYİROĞLU
ÖZNUR ASLAN KARAKEÇİ
RAMAZAN TURHAN
REŞAT ÖZKAN
SABAHATTİN GÜNDOĞDU
SAM YILDIZOĞLU
SEDAT AYDIN
SELMAN ZİYANEK
SEMRA ÖZKAN
SERCAN ÇİÇEK
SERHAT AYTİMUR
SERHAT ÇİÇEK
SERHAT ORAK
SERVET TEZDÖNEN
SİRAÇ DÜNDAR
SÜLEYMAN AKTAŞ
SÜLEYMAN YÜKSEK
SÜLEYMAN DEMİRBAĞ
SÜLEYMAN COŞKUN
ŞAHİN AKAY
ŞEHMUS AŞKIN
ŞEHMUS OCAK
ŞEHMUS TEKİN
ŞEHMUS AKGÜMÜŞ
ŞEHMUS CİNDİOĞLU
ŞEHMUZ BULUN
ŞEVDER AYDEMİR
ŞEYHMUS ASLAN
ŞEYHMUS TUNÇ
ŞİLAN TÜRK
TACETTİN EREN
TARIK KİREMİT
UMUT ÇAĞIRTEKİN
UMUT ERTUÇLU
YASİN KILIÇ
YEKTA ÇETİN
YILMAZ AKBAŞ
YILMAZ DENKTAŞ
YUSUF ADSOY
ZEKİ CEYLAN
ZEKİ AKTAŞ
ZEYNETTİN IRMAK
ZINAR BULUN
FIRAT ZAN
ÖMER TEMİZ
CENGİZ ÖZMEN

SİGORTACI
İŞLETMECİ
AVUKAT
LOJİSTİK
MALİ MÜŞAVİR
LOJİSTİK
LOJİSTİK
KUYUMCU
OTO GALERİCİSİ
TEKNİKER
İŞLETMECİ
MÜHENDİS
MİMAR
İŞLETMECİ
TEKSTİLCİ
MÜTEAHHİT
LOJİSTİK
GRAFİKER
AVUKAT
İŞLETMECİ
LOJİSTİK
AVUKAT
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
MİMAR
LOJİSTİK
KUYUMCU
AVUKAT
EĞİTİMCİ
AVUKAT
AVUKAT
İŞ ADAMI
LOJİSTİK
MATBAACI
OTO GALERİCİSİ
ÖZEL ŞİRKET YÖNETİCİSİ
İŞLETMECİ
LOJİSTİK
İŞLETMECİ
İŞLETMECİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK
LOJİSTİK
DİŞ HEKİMİ
LOJİSTİK
MEDYA VE REKLAM AJANSI
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Merhaba, Menice Hanım, okuyucularımıza 
kendinizi tanıtır mısınız? 

Merhaba, Mardin/Midyatlı bir  kadınım. 
Lisans eğitimim için geldiğim Mersin’de 
yaklaşık 15 yıldır ikamet etmekteyim. 
Sosyoloji lisans eğitimimi Mersin 
Üniversitesinde tamamladım. Çalışma 
alanlarımın temelini “Toplumsal Cinsiyet, 
Eğitim, Göç, Ayrımcılık ve Yoksulluk” 
oluşturmakta.

Yaklaşık 6 yıl, AB ( Avrupa Birliği ) ve BM 
(Birleşmiş Milletler ) fonları ile desteklenen 
farklı birçok sivil toplum kuruluşu 
projesinde raportör veya saha çalışanı, aynı 
zamanda Mersin’deki bir kamu kurumunda 
Sosyolog olarak görev aldım. Bu sürede 
yüzlerce kadın ve çocuğun ekonomik, 
kültürel, hukuksal ve psiko - sosyal 
haklarına erişimi konularında bireysel 
danışmanlık ve yönlendirme çalışmaları 
sürdürdüm. Mersin, Diyarbakır, Batman, 
İstanbul, İzmir, Mardin, Van ve Bursa’da 
faaliyet yürüten birçok dernek, vakıf ve 
kadın danışma merkezi ile “sosyal haklar” 
temeline ortak çalışmalar sürdürdüm. Harran 
Üniversitesin ’de Aile Danışmanlığı, Gebze 
Teknik Üniversitesinde ise Eğitim/Öğrenci 
Danışmanlığı ve Kurumsal Danışmanlık 
eğitimlerimi tamamladım. Çalışmalardaki 
deneyim ve politika önerilerimi 
birleştirdiğim  “Mersin’de Kadına Yönelik 
Şiddet: Görün( mey)enler” adlı kitap 
çalışmam var. Uluslararası Af Örgütü 
üyesiyim. Şu an kurucu ortağı olduğum 
Tiamat Psikolojik Danışmanlık Merkezinde 
Aile, Eğitim ve Kurum Danışmanı olarak 
çalışmalarımı sürdürmekteyim. Son olarak 
Magiid ailesine katılmış bulunmaktayım. 

Sosyoloji Lisans tamamlama teziniz olan 
“Beden Sosyolojisi: Mardin’de Toplumsal 
Bir Kimlik İnşası Olarak “Deq” ( İşaret, 
Nokta, Dövme ) Kültürü” çalışmanızdan 

bahseder misiniz? Neden böyle bir konu 
seçtiniz? 

Mardin, Türkiye’nin görülmek istenen tarihi 
şehirlerinden biri. Sadece turistik değil, 
tarih boyunca, siyasi ve ekonomik olarak 
da ilgi görmüş bir yer. Sosyologlar olarak 
bireylerin, örgütlerin, kültürlerin ve sosyal 
kurumların geliştirdiği süreçleri inceleyerek 
toplumu ve sosyal davranışları bilimsel 
yöntemlerle araştırır ve bir veri ortaya 
koymaya çalışırız. Yani yaşadığımız toplumu 
resmetmeye, tanımaya, anlamaya çalışırız.  
Mardin’li bir Sosyolog olarak, bu çalışma 
her şeyden önce zorunluluk hissettiğim 
bir konu idi. Pek çoğumuzun büyük 
anne ya da babalarının bedenlerinin 
farklı yerlerinde gördüğümüz “Deq” 
çocukluğumdan beri ilgimi çeken bir 
konuydu. Araştırmalarımı yaparken 
(2010 – 2011 ) sistemli ve kapsamlı 
bir bilimsel araştırmanın yanı sıra, 
bu alanda var olan çalışmaların 
“kültürel - sanatsal” çalışmalar 
olduğunu gördüm. ,

Kürtlerin “deq”, Arapların 
“wesm”, Avrupalıların “tattoo” 
dediği, “dövme” olarak da ifade 
edilen bu işlemin ilk defa kimler 
tarafından, hangi amaçlarla 
yapıldığı bilinmese de, binlerce 
yıllık bir geçmişe sahip 
olduğunu söylemek mümkün.

Bir çalışmaya başlamadan 
önce bazı varsayımlarınız 
olur.  Benim bu çalışmaya 
başlarken varsayımlarımdan 
biri, “Deq” ın birbirinden 
farklı simgeleri, kullanılan 
malzemeleri ve farklı 
kültür ve kimliklerde yer 
alması itibariyle Mardin’in 
toplumsal dokusu 

“MARDİN, TÜRKİYE’NİN “MARDİN, TÜRKİYE’NİN 
GÖRÜLMEK İSTENEN TARİHİ GÖRÜLMEK İSTENEN TARİHİ 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”ŞEHİRLERİNDEN BİRİ”

Menice Yaşar - Sosyolog
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dığım, hayran kaldığım bu sahada, önümüzdeki 
dönemde çalışma sahamı genişletmek,  daha kap-
samlı bir hale getirmek ve farklı dillere çevirisini 
gerçekleştirerek kitaplaştırmak istiyorum. Her ne 
kadar Mardin özelinde sürdürdüğüm bir çalışma 
olsa da pek çok kentte, farklı kimliklerde “deq”ın 
izlerini görmek mümkün. Bu konuda merakımı 
cezbeden anneannemin alnında, dudaklarında, 
ellerinde, dizlerinde, ayaklarında… ilmek ilmek 
işlenen bazen de kendisinin işlediği simgeler ve 
onlara atfettiği anlamlardı. Dernek çatısında bulu-
nan pek çok üyenin kendileri, aile bireyleri ya da 
ilişkilerinde gördükleri “deq” in, bu dergide yer 
alıyor olması benim için ayrı bir anlam içeriyor ve 
ilginiz için teşekkür ediyorum. 

Tiamat Psikolojik Danışmanlık Merkezi kurucu 
ortağı olduğunuzu belirttiniz. “Tiamat” adını ilk 
kez duyuyoruz. Bir anlamı ve hikayesi var mı aca-
ba?

Elbette. Mitoloji, bildiğiniz üzere toplumsal yaşa-
mın tüm boyutları ile incelenebilmesine ve insan 
doğasına kaynaklık eder. Mitolojik her anlatım, 
hikaye ve “tanrı – tanrıça” betimlemeleri bizlere 
canlı evrene ve toplumsala ait bilgilere dair kay-
naklar oluşturur. Mitolojik hikayeler ve terimlerin 
çoğu ise psikoloji literatüründe yer almakta. Ado-
nis Kompleksi, Aşil Sendromu, Katarsis, Oudipus 
Kompleksi, Siren miti, Phobos mitosu…

Tiamat, Babil inanışına göre genç tanrıların oluş-
ması ve birbirini izleyen nesiller boyunca kozmo-
sun barışçıl bir şekilde devam edebilmesi için tatlı 
su tanrısı Apsu ile çiftleşen tuzlu su tanrıçasıdır. 
Farklı kaynaklarda farklı hikayeler anlatılsa da, 
Tiamat; zıtlıkların kesişme noktasının yeni bir va-
roluşa dönüşebilmesini simgeliyor. Bir sosyolog 
ve bir psikolog olarak girdiğimiz bu yolda, Tia-
mat’ın kosmosun barışçıl bir şekilde devam ede-
bilmesine dair çabası bizleri etkiledi açıkçası ve 
eşimin önerdiği Tiamat adında karar kıldık. 

Tiamat Psikoloji çalışmalarından biraz bahseder 
misiniz? Kimler, hangi konularda size başvurabi-
lir?

Tiamat PDM olarak, her yaş gurubundan kişi ve 
gruplara psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz. Hizmetlerimizi,  kişi/kişilerin ihtiyaç 
ve beklentilerinin tespiti amacıyla gerçekleştir-
diğimiz ön görüşmeler sonucunda planlanıyor 
ve sürdürüyoruz. Temel ilkelerimizi; Gizlilik, 
Adillik, Hesap Verebilirlik, Sürdürülebilirlik ve 
Cinsiyet Eşitlikçilik oluşturuyor. Terapi ve da-
nışmanlık süreçlerinde sürdürdüğümüz tüm ça-
lışmalarımızın içeriği ve başvurucuların kimlik 
bilgileri resmi – gayrı resmi tüm kurum, kuruluş 

içerisinde sanatsal, ekonomik, kültürel ve 
sosyal pek çok anlamı barındırabileceği idi. 

Diğeri ise ilk uygulayıcılar ve devam 
ettiricilerin yaş ortalaması göz önüne 
alındığında yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
olabileceği idi. Bu yüzden çalışmamı, bir 
yandan Mardin’in toplumsal dokusunu ifade 
etmesi, öte yandan kültürel bir miras olarak 
kaynaklara geçebilmesi açısından önemli 
buluyorum. Yaklaşık 2 ay literatür taraması, 
6 ay saha (Mardin’in Nusaybin, Midyat ve 
Kızıltepe ilçe merkez ve köylerinde )  ve 4 
ay raporlama olarak süren bu çalışmada, deq 
yapımı için kullanılan malzemenin ve her 
simgenin ardında ekonomik, kültürel, sosyal, 
inançsal pek çok öğenin var olduğuna tanıklık 
ettim. 

Örneklem grubumu oluşturan kişilerin farklı 
yerleşim yerlerinde, farklı inanç ve etnik 
gruplardan kişiler olmasına özen gösterdim. 
Amacım, yapılan deq simgelerini ve 
anlamlarını inanç, coğrafya ve etnik düzeyde 
karşılaştırabilmekti. Çalışmamın çarpıcı 
sonuçlarından biri “deq uygulayıcılarının/
yapanların” “şifacı”, “öncü” olarak 
tanımlanmalarıydı. Bir diğer sonuç ise, her 
simgenin bir anlamı olduğu, belirli simgelerin 
ise birbirlerine yabancı olan kişiler bile olsa 

tüm inanç ve etnik gruplarda aynı anlamlarda 
kullanıldığıydı. Kısacası Mardin toplumsal 

yapısı içerisinde “Deq” üretim biçimlerine, 
toplumsal işbölümüne ve insan – doğa 
diyalektiğine atıfta bulunuyordu…

Çalışmanın tamamını şimdiden merak 
ettik. Bu çalışmayı yaparken öngörüle-
rinizden birinin “deq” kültürünün yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu 
idi. Bunu biraz açar mısınız?

Çalışmamın her iki varsayımı da ger-
çekleşmiş oldu. Birincisi, “deq” ger-
çekten de sadece insanların bedenleri-
nin belli yerlerine işlediği simgelerden 
ibaret değildi, ikincisi bu işlemin uy-
gulayıcılarının her geçen gün azalıyor 

olmaları itibariyle yok olmaya ve an-
lam – değer kaybına maruz kaldığıydı. 

Örneğin, çalışmamı tamamlayalı 11 yıl 
oldu ve örneklem grubumu oluşturan kadın ve 

erkeklerin çoğu hayatta değil. Günümüzde halen 
“deq” yapanlar ve yaptıranlar var. Ancak, bunla-
rın pek çoğu ne “şifacı” olarak anlam atfedilen 
uygulayıcılar gibi insan anatomisi bilgisine sahip 
ne de yaptıkları simgelerin anlam ve yaşamdaki 
karşılıklarına. Her aşamasında tekrar tekrar şaşır-

ve şahısların bilgisine kapalı olarak yürütülüyor. 
Bu yüzden kişi, çiftler, gruplar ya da kurumlar 
gönül rahatlığıyla bize başvurabilirler.  İnsanlar 
olarak, hayatın her alanında pek çok kaynaktan 
etkileniyoruz. Bazen etkileri anlamlandıramıyor, 
temellendiremiyor ya da baş edemiyoruz. Psiko-
lojik destek/terapi ya da danışmanlık çalışmaları 
bu temelde anlaşılması gereken ve yaygınlaşması 
gereken önemli hizmetler aslında. Bu alanda ge-
lişmeler olsa da, halen “destek alma” konusunda 
ciddi önyargılar olduğunu biliyoruz. 

Bireysel Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Çift 
Terapisi, Çocuk – Ergen Danışmanlığı, Oyun 
Terapi, Eğitim/Öğrenci Danışmanlığı, Kurumsal 
Danışmanlık ve İhtiyaç Temelli Grup Güçlendir-
me Programları çalışma alanlarımızı oluşturuyor. 
Kişi ya da çiftler, kendilerinin ya da çocuklarının 
yaşantılarında karşılaştıkları ve baş etmekte, kont-
rol etmekte ya da tanımlamakta güçlük çektikleri 
her konuya ilişkin bize başvurabilirler. 

Çalışmalarımız tek tek bireylere yönelik değil 
elbette. Küreselleşen dünyada rekabet koşulları-
nın hızla artması, kurumların öne çıkma strateji-
lerini tekrar gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.  
Bu stratejilerden biri de kuşkusuz kurumsal psi-
kolojik destek stratejileri. Kurumlar da; kurum 
içerisinde çalışan personellerin daha verimli ola-
bilmeleri, kurumsal hedeflerin ve stratejilerin ger-
çekleştirilebilmesi ve kurum – çalışan uyumlulu-
ğunu arttırmak için bizlere başvurabilirler.
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“ARTAN YAKIT “ARTAN YAKIT 
FİYATLARI FİYATLARI 
SEKTÖRÜ SEKTÖRÜ 
ZOR DURUMDA ZOR DURUMDA 
BIRAKIYOR, BIRAKIYOR, 
YATIRIMLARIYATIRIMLARI
ZORLAŞTIRIYOR”ZORLAŞTIRIYOR”

Ocaktrans Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslara-
rası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Muhittin Ocak;Avrupa ülkelerine 
frigo lojistik hizmeti veren Ocaktrans Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mu-
hittin Ocak, firmasının kuruluş hikayesini ve bu-
gün gelinen noktada faaliyet alanlarını dergimiz 
okurları için anlattı. 12 araçla kurduğu Ocakt-
rans’ta bugün 35 araçla frigo taşımacılık hizmeti 
verdiklerini aktaran Ocak, gelecek hedeflerini fi-
lolarını genişleterek Avrupa’nın her yerine en iyi 
hizmeti götürmek olarak açıkladı. Değişen kon-
jonktür ve dış ülkelerde yaşanan olağanüstü sa-
vaş, salgın hastalık gibi durumların sektörü nasıl 
etkilediğini de konuştuğumuz Ocak, pandemi ve 
Ukrayna’daki savaş sonrası akaryakıt fiyatla-
rının yükselmesi ile birlikte lojistik sektörünün 
büyük zarar yaşadığı bilgisini de paylaştı. Lojis-
tik sektörünün en büyük gider kaleminin yüzde 
51 oranıyla yakıt olduğunun altını çizen Ocak, 
lojistik hizmeti veren şirketlerin zor durumda bı-
rakıldığını, bu nedenle 2022-2023 yıllarında ya-
tırımların daha da zor olacağını söyledi. 
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Ocak Trans Yönetim Kurulu Başkanı, Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı, MAGİİD Üyesi Sayın 
Muhittin Ocak, okurlarımız için bize biraz 
kendinizden bahseder misiniz?

Ben Muhittin Ocak, 1971’de Mardin Midyat’ta 
dünyaya geldim. 1993 yılında ticari hayatı-
ma başladım. İlk ticaretim Irak’a ihracat ol-
du.1993’te Mardin merkezli Ocaklar’ı kurdum. 
2000 yılında turizm sektöründe faaliyet göster-
dim. 

Midyat’ta 5 yıldızlı Matiat Otelinde Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptım. 2006 yılından bu 
yana Ocaktrans’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı-
nı yapmaktayım. 

“HEDEFİMİZ AVRUPA’NIN HER YERİNE 
EN İYİ HİZMETİ GÖTÜRMEK”

Öncelikle Ocak Trans’ın kuruluş hikayesi ve 
bugün gelinen noktada faaliyet alanlarından 
bahseder misiniz? 

2006 yılında da Mersin’de unvan değişikliği 
yaparak Ocaktrans’ı kurdum. Uluslararası ça-
lışmaya başladım. 2016’da filomu, tenteden 
frigoya çevirdim. 2016 yılından bugüne ka-
dar Avrupa ülkelerine frigo lojistik yapıyoruz. 
Ocaktransı ilk kurduğumda filomda 12 aracım 
varken, şuan 35 frigo araçla hizmet vermekte-
yiz. Ocaktrans olarak gelecekteki hedefimiz fi-
lomuzu genişleterek Avrupa’nın her yerine en 
iyi hizmeti götürmektir. 

“HER ZAMAN MAGİİD’İN DESTEKÇİSİ 
OLMAMIZ LAZIM”

MAGİİD’e üyelik sürecinizden bahseder mi-
siniz? MAGİİD’in dernek faaliyetlerini ve 
kent ticaretine katkılarını nasıl değerlendi-
rirsiniz?

MAGİİD’in ilk kuruluşundan bugüne MAGİ-
İD’de aktif olarak bulunmaktayım. Öncelikle 
MAGİİD’in şehrimize ve bölgemize katkıları 
şüphesiz ki çok fazladır. Bundan dolayı MA-
GİİD’in her zaman destekçisi olmamız lazım. 

“SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜM 
GETİRMEK İÇİN SÜREKLİ RESMİ  

KURUMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ”

Aynı zamanda yürütmekte olduğunuz Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcılığı görevinizden ve 
dernek faaliyetlerinden bahseder misiniz?

2006’da UND üyesi oldum, 2012’de yönetim 
kuruluna girdim. 2021 yılından bugüne de Genel 
Başkan Yardımcılığı görevimi sürdürmekteyim. 
UND olarak sektörden ve üyelerimizden gelen 
tüm sorunların Yönetim Kuruluna taşınarak, 
her ay toplantılarda tartışılarak çözülmesi için 
üst makamlara resmi görüşme ile giderilmesi-
ni sağlamaktayız. Sektördeki genel sorunların 
(dozvala,hudut kapıları ve diğerleri) icra kuru-
lu arayıcılığıyla  değerlendirip çözüm getirmek 
için sürekli resmi kurumlarla temas halindeyiz.

“KRİZ YÖNETİMİ MEKANİZMAMIZ HA-
RİKA ÇALIŞMAKTADIR”

Değişen konjonktür ve dış ülkelerde yaşanan 
olağanüstü savaş gibi durumlar doğrultu-
sunda (ÖRN:Ukrayna Şavaşı) sektörünüz ve 
sektör temsilcileriniz nasıl etkileniyor? Bu 
gibi kriz anları için UHD olarak geliştirdiği-
niz bir koruma modeli var mıdır?

Pandemi ve savaş gibi olağanüstü hallerde kriz 
yönetimi mekanizmamız harika çalışmaktadır. 
Örneğin pandemi döneminde dünyada örneği 
olmayan temassız ticaret, UND’nin 50 perso-
neli habur kapısında günde 2400 araç çıkışı 
yaparak temassız ticareti başardı. Şoförlerin 
Kapıkuledeki 14 günlük karantinaya girmeden 
devam etmesi için büyük çaba gösterdi. Ukray-
na-Rusya savaşında acil kriz masası kurarak, 
Ukrayna’da Belarus’ta olan araçları Bakanlık 
ile temasa geçerek, şoförlerimizi ve araçlarımı-
zı sağ salim Türkiye’ye getirdik. 

“ARTAN YAKIT FİYATLARI  
YATIRIMLARI ZORLAŞTIRIYOR”

Pandemi ve Ukrayna’daki savaş sonrası akar-
yakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte lojistik 
sektörüne çok zararı oldu. Giderlerin %51 i ya-
kıt olduğu için lojistik hizmeti veren şirketlerin 
zor durumda bırakıldığını, bu nedenle 2022-
2023 te yatırımların daha zor olacağını tahmin 
ediyorum. 
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Bazen kabarır yüreğin denizin dal-
gaları gibi. Önüne çıkan ağır, bü-
yük, ince, narin ne varsa sürükler 

beraberinde; sonra durmak, dinlenmek 
ister yüreğin nedense ama sadece ister; 
önüne geçemezsin seni oraya sürükleyen 
güçlü dalgaların, o kallavi kuvvetin… 
“Git, dur karşısında, göğüs ger nefesin 
yettiğince…” dersin. Boğazına sular -belki 
de lağım suları- dolacak, köpükler -belki 
de köpüren baloncuklar- senin nefesinin 
yerine geçecek, yükselip havaya karışa-
cak, gökyüzüne ağacak, gittikçe küçülerek 
uçuşan baloncuklar meydana getirecek ve 
belki de senin yerine kaybolup gidecek…. 
Bugün yine kalkmış “Nerden nereye… 
Ne istersin geçmişten?” deyip duruyor-
sun. “Artık bırak gitsin gidecek olanı, ka-
lacak olan yerinde kalsın… Zaten lazım 
değil hiçbir şey sana…” cümleleri uçuşu-
yor beyninde. Zaman zaman düşündükçe 
aklını alacak gibi oluyor yaşadıkların… 
Çoktan intikamın alındı oysa alınması ge-
rekenden, fazlasıyla hem de. Senin habe-
rin olmadan beddua veya dua manevi gücü 
araya koymadan, yeltenmeden oluvermişti 
işte her şey. Belki de zamanında kalbinin 
yapıştırılacak parçası kalmamışken, acısı-
nı iliklerine kadar yaşayarak beklenti içine 
girmeden, sabırla bakarak, hayıflanarak, 
düşünerek çok uzaklarda olduğunu hayal 
ederek ama umudunu taze tutarak nefre-
tinin sebeplerini anlamaya çalıştın. “Ne 
yaptım da bu kadar nefret, bu denli öfke 
kustum? dersin. “Hala o bakan bakışlar…” 
diye düşünürsün; şimdi gibi, dün gibi ve 
ötesi gibi… Değil yazarken, düşünürken 

bile klasik değimle dün ve bugün gülümse-
din; bir de arkasından “Hıh!” demişsin acı 
gülümsemenle beraber, sonradan farkına 
varıyorsun kendi kendinle olduğunun.…

Sen de başka birinin biricik, nadide ço-
cuğuydun; kızıydın gözünden bile sakın-
dığı… Senin kızına duyduğun sonradan 
sende gelişen belki de o yapmacık sevgi-

nin milyarlarca katı samimi, içten sevginin 
temsilcisiydin ki öylece baktın kızına.

İlk bakışta binlerce insanın bir arada 
olmaya çalıştığı koridorlar, merdivenler, 
salonlar tıkış tıkış, hınca hınç… Sürekli bir 
koşuşturma eşliğinde panik hali… Bir de o 
kadar gülen heyecanlı gözler vardı. Merdi-
venden kimi inerken kimi de çıkarken bir 

NE İSTERSİN 
GEÇMİŞTEN?

Duru-Pak Hizmet İşleri Yönetim Kurulu Başkanı  -  Münevver Yıldız
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çift göz ve yüz yüze tesadüfen ba-
kakalan, yakınlaşan, birbirini çok 
önceden tanıyan iki kişinin selam 
hatır sormasıyla gözlerin birden 
yanındaki küçük kıza takıldı; biraz 
ürkek, sakin, merak içinde heye-
canla sadece bakınarak, babasının 
elini sıkıca tutup tüm kaygılarını 
gizleyerek sanki gücünü oradan 
alıyormuş gibi hareket etti.

Geceden hazırlık yapılırdı, çok 
uzak yol değildi ama gidiş geliş 
aynı gün olmalıydı. Amaç belli, 
program vs. belli… Ürkek bakışlı 
kızı derin bakışlarınla hapsederek 
sevmeye çalışmıştın. Zaman ne 
çok hızlı akıp geçti değerini bil-
meden, belli ki hızlı, manasız geç-
mesini istedin ya da öyle davran-
dın. “Kader mi?” denir bilemezsin. 
Hep kesişti yollar; gün geldi top-
lumun gelenek ve görenekleri, bel-
ki de kaderdi sizi bir aya getiren. 
Evet zaman bir şeylere takılmadan 
hızlı akıp geçti, bir daha da görme-
din uzun bir süre küçük ürkek kızı.

Sabah erken uyandınız, sabah de-
diğin saat 3’tü hazırlandınız, kızın 
babası ve uzaktan bir akrabası ile 
üç kişi yola çıktınız. Asıl konunun 
özü burada başlıyor, çok uzun bir 
yol değildi altı veya yedi saat sü-
rüyordu, normal koşullarda iki sa-
atti. Yolun çok daracık olması tek 
yön yol çalışması, girintili çıkıntılı 
vs. başını kaldırıp yukarıya bak-
maya cesaret isterdi; bakardın ama 
anında kalbin tepki verirdi, sesini 
duyuyordun. Çok yüksek kayalık-
lar düştü düşecek… Her renkten 
büyük kocaman kayalar sanki te-
pede emanet gibi durmuş, her bir 
parçası çarptığı yeri parçalayacak 
hatta imha edecek kadar iri kaya-
lar… Ötesini ne düşünmek ne de 
dillendirmek istiyordun, kafanı jet 
hızıyla çevirip önüne bakıyordun. 

Bazen gayriihtiyari daracık yolun 
kenarından uçurumun yüksekli-
ğinden aşağıyı, belli bir kısmını 
görebiliyordun, gerisi yok denecek 
kadar küçücük ve silikti, istemsiz 
gözlerin fal taşı gibi açılıyor, as-
lında gördüklerin beynini hemen 
sanki savaş çıkmış gibi uyarıyor, 
hayalindeki, düşüncendeki o kare-
ler yüzüne, mimiklerine ve gözüne 
yansıyordu. Oradan aşağıya uç-
mak da vardı ki iki defa daha önce 
aynı yolda kaza yapmıştın. Şans 
mı kader mi artık ne denirse… 
Tüm bunlar yetmiyormuş gibi yo-
lun keskin virajları midende olanı 
da barındırmıyor, yolunu buldurup 
çıkartıyordu, bunu tahmin ederek 
geceden yemek yemeden önlemini 
almıştın kendince.

İki kişi, ikisi de erkek, sana 
yabancı gelen kültürleriyle her 
hallerine, en önemlisi anlayış 
ve bakışlarına yansıyarak sana 
gereken ne varsa konuşmadan 
sessizce anlatarak, ikisi beraber 
görüşmeye gittiler, çıktıktan 
sonra da sen gidecektin, yapılması 
gerekenleri not alacaktın. Olumlu 
geçti senin açından, çekişmeli, 
tartışmalıydı ama sonuç iyiydi. 
Eee… artık bir yemek yemeği hak 
ettiğini, sessizce kendini ödüllen-
dirip anlatıyordun ki dışarı çık-
manla baktın kimse yok; aradın te-
lefonla “Yakınız, geliyoruz.” dedi. 
Sen de bekledin gelmelerini.

Öğlen sonrası olmuştu artık, 
geceden kalma açlığını gidermek 
için zaman gelip çatmıştı, nasılsa 
işiniz de bitmişti. “Yemeğe 
gidelim mi?” sorunun karşılığında 
“Biz yemek yemekten geliyoruz, 
yola çıkalım geç olmasın, sen 
de yolda uygun bir yer bulursan 
yersin…” cevabını alırsın hemen. 
Aslında sorun sen değildin, sorun 

kadın olarak onların gözünde, 
bakışında, geleneğinde, kültüründe 
o lanetli anlayışında… Zaten insan 
değildin, çünkü erkek değildin. 
Sen kadındın, oturduğu yerden 
ne dediği anlaşılmadan başını 
yarım kaldırarak öyle bir baktı 
ki sana, sanki dersin çocuğunu 
kaçırdın, parçaladın, evini ateşe 
verdin, bağını bahçesini talan 
ettin, elinde değerli ne varsa yok 
ettin. O da kendince sana karşı 
elinden gelen ve tek şey olan 
açlıkla terbiye etmek, bu yolla 
baskılamak ister. Seni, güçsüz 
bırakacak, tesirine alacak… 
Bunlar çoktan aştığın şeylerdi 
oysa. Öylece yolculuğunuzu 
bitirdiniz. Sen bunun kinini hep 
kendinde saklı tutarak zaman 
zaman karşılaşmalarınızda 
ona hata ve yanlışını yansıttın;  
anlayabildiyse tabiî…      

Ürkek küçük kız büyümüştü, ken-
di tercihini bu yaşamda yapmasına 
yapmıştı ama hiç hesapta olmayan 
bir durum gelişti. Bazen insanın 
ve kendisinin adının var olması 
belli acılar ve bedeller üzerinden 
oluşur, ürkek küçük kız bunu yap-
maya çalışırken çok uzun günler 
aç kalarak, yaşamaya tutunarak 
adını duyurmaya çalıştı, elinden 
bir şey gelmeden kızını sadece 
izleyerek, üzülerek çaresizce aç-
lığını gidermeye onu doyurma-
ya bile gücü yoktu, olamazdı sa-
dece izleyerek bekledi günlerce 
babası olacak erkeği, o insanı… 
Oysa ki bilmiyordun ve beklemi-
yordun güneş gibi doğup parlaya-
rak etrafa sıcaklığını vereceğini. 
Yaşamında tekrar var oldu, zaman 
ve evren intikamını almıştı.



22

Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği (MAGİİD) Yeni Yö-
netimi, genel kurulun ardından 

kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Va-
hap Seçer ile bir araya gelen dernek, sı-
rasıyla Yenişehir Belediye Başknı Abdul-
lah Özyiğit’i, Mersin Baro Başkanı Bilgin 
Yeşilboğaz’ı ve İŞKUR Mersin İl Müdürü 
Mustafa Kutlu’yu ziyaret etti. MAGİİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Aktaş 

başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri-
nin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretler-
de, dernek tanıtılarak, çalışma faaliyetleri 
anlatıldı. Kurumlarla yapılabilecek iş bir-
likleri üzerine sohbet edilen ziyaretlerde, 
önümüzdeki süreçte ortak sosyal sorumlu-
luk projeleri yapmak noktasında fikir bir-
liğine varıldı.  

“KENT DİNAMİKLERİYLE 
HER ZAMAN İŞ BİRLİĞİ 

İÇERİSİNDE OLACAĞIZ” 

Mersin’in dinamikleri arasında yer alan 
bu kurumlarla dirsek temasının önemi-
ni vurgulayan Başkan Süleyman Aktaş, 
kent dinamikleriyle her zaman iş birliği 
içerisinde olduklarını söyleyerek, bundan 
sonraki süreçte de iş birliklerinin devam 
edeceğinin mesajını verdi. Kent direnci-
nin sağlanması adına bu temasların olduk-
ça önemli olduğunu belirten Aktaş; “Bir 

MAGİİD’DEN KURUM MAGİİD’DEN KURUM 

ZİYARETLERİ    ZİYARETLERİ    
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kenti kalkındırmanın 
en önemli yolu, farklı 
aktörlerin birlikte ha-
reket etmesidir” dedi. 
Söz konusu her bir Sivil 
Toplum Kuruluşunun 
(STK) kendi ihtiyaçları 
ve beklentileri doğrul-
tusundaki çevrelere yön 
verdiğini belirten Aktaş, 
gayelerinin kentin kal-
kınmasında ve güzel-
leşmesinde rol oynamak 
olduğunu söyledi. Bu 
kapsamda ziyaretleri-
ni gerçekleştirdiklerini 
kaydeden Aktaş, “Kent 
adına alınacak kararlar-
da söz sahibi olmak ve 
bu kenti gelebilecek en 
iyi noktaya taşımak is-
tiyoruz. Dernek olarak 
çalışmalarımıza bu çer-
çevede şekil veriyoruz” 
dedi.
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Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği 
(MAGİİD) Üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde kadınların ölümüne yol 
açan rahim ağzı kanserini engelleyen HPV 
aşının ücretsiz olması için Sağlık Bakan-
lığı’na çağrıda bulundu. MAGİİD Üyesi 
kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde dernek binasında bir araya gele-
rek, tüm kadınlar için bir dayanışma mesa-
jı yayınladı.  Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nü’nün her yıl 8 Mart’ta eşitlik ve özgürlük 
talepleriyle dünyanın dört bir tarafında 
kutlanmaya devam edildiğinin altı çizilen 
açıklamada, ülkemizde kadına yönelik şid-
detin artması, kadınların ekonomik koşul-
larının her geçen gün daha da kötüleşme-
si nedeniyle 8 Mart’ın kadınlar için hem 
dayanışma hem de ayrımcılıkla mücadele 
günü olduğu vurgulandı.

“MAGİİD OLARAK KADINLARIN 
EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK 

MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUZ”

Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayalı 
ayrımcılık, kadının eğitime, iş hayatına 
ve siyasete erişimi önündeki tüm engeller 
sadece kadınların değil tüm ülkenin soru-
nu olduğunun ifade edildiği açıklamada 

şu ifadelere yer verildi: “MAGİİD olarak 
kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini 
selamlıyoruz. Ancak biliyoruz ki kadınları 
öldüren, yaralayan, onlar için yaşamı çe-
kilmez kılan, kadınları toplumsal yaşam-
dan koparan eylemler sadece doğrudan 
işlenmemektedir. Kadınların sağlığa erişi-
min engellenmesi, sağlığa erişimin pahalı 
olması da dolaylı olarak kadınların yaşam-
dan koparılmasına sebep olmaktadır.

“HPV AŞISININ ÜCRETSİZ OLMASI 
ÇAĞRISINA MAGİİD OLARAK BİZ 

DE DESTEK VERİYORUZ”

Kadınların ölmesine, çok ağır bir tedavi 
sürecinden geçmesine, psikolojik olarak 
yıpranmasına ve toplumsal yaşamdan ko-
parılmasına sebep olan hastalıklardan biri 
de rahim ağzı kanseridir. HPV virüsü cinsel 
yolla bulaşan ve kadınlar için ölümcül olan 
rahim ağzı kanserine yol açmaktadır . Bu 
hastalığı önleyen bir aşı mevcuttur. Ve bu 
aşı kadınlar için yaşamsaldır. Ancak top-
lamda 3 doz yapılması gereken bu aşının 
bugünkü fiyatı ülkemizde 2.400,00-TL’dir. 
HPV aşısı dünyada ise 107 ülkede ulusal 
aşılama programına dahil edilmiştir. Ül-
kemizde yaklaşık 9 ay önce başlayan HPV 

aşısının ücretsiz olması çağrısına MAGİİD 
olarak biz de destek veriyoruz.  Bu çağrıyı 
8 Mart’ta yapmanın anlamlı olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu konuda kamuoyu oluşturul-
ması ve bu aşının ücretsiz olması için ge-
rekli tüm girişimleri yapacağımızı buradan 
ilan ediyoruz.”

HPV AŞISI ÜCRETSİZ OLSUN
MAGİİD’DEN KADINLAR GÜNÜNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI: 
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“AVUKATLIK “AVUKATLIK 
HAK VEHAK VE  
ADALETADALET  
SAVAŞÇILIĞIDIR”SAVAŞÇILIĞIDIR”
MAGİİD Kurucu Başkanı Avukat Bilal Orak ile avukatlık mesleği ile 

ilgili keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Başarı hikayesini okuyu-
cularımız için anlatan Av. Bilal Orak, savunma hakkının kutsallığı 

gerçeği karşısında avukatlık mesleğinin yargının en önemli ayağı olduğunun 
altını çizerek; savunma makamini, bagimsiz yargi uzerindeki en onemli fak-
torlerden  biri olarak nitelendiriyor.Avukatlık mesleğini bağımsız olduğu ve 
hukuksuzluklara karşı mücadele etme arzusu nedeniyle tercih ettigini belirten 
Av. Bilal Orak, kurucusu olduğu ve bugun saygin bir dernek olan MAGİİD’in 
de kuruluş hikayesini bizlerle paylaştı. MAGİİD’i çok sağlam temeller üzerine 
kurduklarını dile getiren Orak, MAGİİD’in, demokrasi ve insan hakları ev-
rensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, insan 
olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı 
bir felsefe üzerine kurulduğunun altını çizdi. İşte o keyifli röportaj…
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Merhaba Bilal Bey, sizi daha yakından tanı-Merhaba Bilal Bey, sizi daha yakından tanı-
mak isteriz. Gerek eğitim gerekse iş hayatı-mak isteriz. Gerek eğitim gerekse iş hayatı-
nızla da ilgili olarak kendinizi tanıtır mısınız? nızla da ilgili olarak kendinizi tanıtır mısınız? 

Merhaba. Ben 1985 Mardin Midyat doğum-
luyum. İlkokul 3. Sınıftan sonra Mersin’e 
taşınmamızdan ilkokul, ortaokul ve  lise eği-
timimi Mersin’de tamamladım. Daha sonra 
2003-2007 yılları arasında eğitim gördüğüm 
Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
den mezun oldum. Bir yıllık staj dönemin-
den sonra avukatlık mesleğine başladım. O 
zaman kurmuş olduğum Orak Hukuk büro-
sunda halen çalışma arkadaşlarım ile birlikte 
avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Evli ve 3 çocuk babasıyım. 

Avukatlık mesleğini seçmenizdeki etkenler Avukatlık mesleğini seçmenizdeki etkenler 
nelerdir. Özel nedenleri var mıdır?nelerdir. Özel nedenleri var mıdır?

Öncelikle belirtmeliyim ki; avukatlık mesleği 
bağımsız olduğu için tercih ettim. Genel 
anlamda çocuk yaştan beri etrafımda olan 
biteni her zaman sorgulayan bir yapım vardı. 
Gerek doğup büyüdüğüm ortam gerekse 
tanık olduğum, duyduğum tüm haksızlık ve 
hukuksuzluklara karşı her zaman kayıtsız 
kalmamaya çalıştım. Avukatlık mesleğini 
seçmem hukuksuzluklara karşı mücadele 
etme isteğinden ortaya çıktı. Bu anlamda iyi 
ki bu mesleği tercih ettim diyorum. 

Avukatlık mesleği ile ilgili genel olarak ne-Avukatlık mesleği ile ilgili genel olarak ne-
ler söylemek istersiniz?ler söylemek istersiniz?

Avukatlık mesleği yargının üç sacayağından 
savunmayı temsil etmektedir. Bana göre sa-
vunma hakkının kutsallığı gerçeği karşısında 
avukatlık mesleği yargının en önemli ayağı-
dır. Hukuk savaşçılığıdır. Avukatlık, bir onur 
mesleğidir, onurlu bir meslektir, bir güven 
ve cesaret mesleğidir. Bu bağlamda, kadim 
Yunan’da olduğu gibi, eski Roma’da da bu 
böyledir. …

Avukatlık mesleği seçtiğiniz branşa göre çok 
önemli bir meslek. Adil yargılanma hakkının 
gerçek sahibi biz avukatlarız. Meslektaşlar 
arasında derecelenme olamaz. Ruhsatı yeni 
alan on günlük avukat da Baro Başkanlı-
ğı yapmış otuz yıllık avukat da Yargıtay’da 
duruşmaya girdikleri zaman yan yanadırlar 
ikisinin de hakları eşittir.

Avukatlık mesleğinin kararlılık, azim ve mü-

cadele gerektirdiğini düşünürüm. Bir müsaba-
kada nasıl sonuna kadar mücadele etmek ge-
rekirse bir dava dosyası da kesinleşene kadar 
mücadele etmek gerekir. Yerel mahkemenin 
verdiği bir karar ne davayı kazandığınızı ne 
de kaybettiğinizi gösterir. Asla pes etmemek 
ve gardı düşürmemek önemlidir. Vazgeçmez-
seniz kazanırsınız. Kazandığınız bir davadaki 
hissiyat ise paha biçilemezdir. İnandığınız bir 
davada, hem kendinizi hem de müvekkilinizi 
motive etmeniz de çok önemlidir.

Avukatlık mesleğinin avantajları ve dezavan-Avukatlık mesleğinin avantajları ve dezavan-
tajları size göre nelerdir?tajları size göre nelerdir?

Avukat mesleği bir avukatlık bürosunda bi-
reysel olarak veya bir başka avukat veya avu-
katlarla birlikte yürütebilir. Ayrıca devlet me-
muru olarak bir devlet dairesinde veya hukuk 
müşaviri olarak şirketlerde çalışabilir. Avu-
katlık mesleğinin esası mağdurları korumak, 
haksızlıkları önlemek, adalete ve insanlara 
yardımcı olmaktır.

Avukatlığın avantajları da var, bazı kötü ör-
neklerinden malesef dezavantajları da var. 
Avantajı, hakkı hukuku en iyi bilen insan 
olduğun için herkes saygı duyar, derdi varsa 
sana sorar, yardım ister ve inanır. Dezavantajı 
ise bazı kötü örneklerden ötürü ön yargıların 
oluşması ve buna bağlı olarak insanların ka-
falarında olumsuz düşüncelerinin oluşması-
dır. 

Hukuki olarak ağırlıklı çalıştığınız, uzman Hukuki olarak ağırlıklı çalıştığınız, uzman 
olduğunuz alan veya alanlar nelerdir?olduğunuz alan veya alanlar nelerdir?

Aile olarak ticaret ile uğraşmamız ve yıl-
lardır içinde olmamdan dolayı Özel Hukuk 
ağırlıklı olarak çalışmaktayım. Uzun yıllar-
dır başta Ticaret Hukuku ve Şirketler Huku-
ku olmak üzere Borçlar Hukuku, İcra ve İflas 
Hukuku, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Gayri-
menkul Hukuku alanlarında hukuk ofisimiz-
deki çalışma arkadaşlarımla ve alanında uz-
man çözüm ortaklarımla kaliteli, bir hukuki 
hizmet sunmaya çalışıyorum. Bir şirketin 
kuruluş aşamasından kapanış aşamasına ka-
dar iş yürütürken karşılaşabileceği her türlü 
problemin hukuki çözümü noktasında mü-
vekkillere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

Aile olarak lojistik işiyle de uğraşıyorsunuz. Aile olarak lojistik işiyle de uğraşıyorsunuz. 
Bu konuda da neler söylemek istersiniz?Bu konuda da neler söylemek istersiniz?

Evet. İlk olarak dedem Haci Cemil Orak 
1970 yılında nakliye sektöründe girişimde 
bulunmuştur. 1992 yılında Mersin’e yerleş-
memizden bu yana lojistik alanında faaliyet-
lerimizi Mersin merkezli olmak üzere ulus-
lararası alanda sürdürüyoruz. Oraklar ailesi 
olarak 3 kuşaktır devam eden dede mirasını 
her zaman daha iyi yerlere taşımayı sürdür-
düğümüzü düşünüyorum. Birlik ve beraber-
lik olduktan sonra her şeyin çok daha kolay 
olduğuna inanıyorum. Zira dedem Selheli 
Haci Cemil Orak’in bizlere bıraktığı en bü-
yük miras maneviyatıdır. Bizlerde bu yolda 
devam ediyoruz.
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MAGİİD’in kurucu başkanlığını yaptı-MAGİİD’in kurucu başkanlığını yaptı-
nız. MAGİİD hakkında düşüncelerinizi nız. MAGİİD hakkında düşüncelerinizi 
alabilir miyiz? Neler söylemek istersi-alabilir miyiz? Neler söylemek istersi-
niz?niz?

Esasen MAGİİD veya bir dernek kurmak 
gibi bir fikir hiç aklımızda yokken süreç 
içerisinde birçok şey kendiliğinden ge-
lişti ve bizde sürece göre gerekeni yaptık 
dersek abartmış olmayız. Herşey uzun 
zaman birbirimizden uzak kaldığımız 
ortak bir geçmiş paydası olan değerli yol 
arkadaşlarımla bir araya gelerek başladı. 
Süreç içerisinde aramıza diğer kıymet-
li dostların katılımı ve sayının günden 
güne artmasıyla öncelikle 2 yıllık plat-
form geçmişimiz oldu. Daha sonra MA-
GİP’i kuran 7 kurucu üye ve MAGİP’in 
mevcut üyelerinin ortak iradesiyle 2018 
yılı ortalarında MAGİİD (Mardinli Gi-

rişimci İş İnsanları Derneği) kurulması 
kararı alınmış ve derneğimiz kurulmuş-
tur. MAGİİD’i çok sağlam temeller üze-
rine kurduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 
MAGİİD, demokrasi ve insan hakları ev-
rensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve 
düşünce özgürlüklerine saygılı, insan ol-
mak gibi en üst kimliği esas alan, farklı-
lığı zenginlik olarak gören, katılımcı bir 
felsefe üzerine kurulmuştur. Bu vesileyle 
öncelikle Mersin’de yaşayan Mardinli İş 
insanlarımızı bir araya getirdik. Sağlam 
temeller üzerinde günden güne güçlene-
rek yoluna devam eden ve Mersin’de söz 
sahibi olan bir sivil toplum kuruluşu ola-
rak yolumuza devam ediyoruz. Bu gurur 
hepimizin. Bugüne kadar geldiğimiz ye-
rin ne kadar önemli, kıymetli olduğunun 
farkında olarak, daha iyisini yapmaya da 

her zaman gayret edeceğiz. 

Bizler Mardinli İş İnsanları olarak birey-
sel olsun kollektif anlamda olsun özelde 
bulunduğumuz şehre genelde ülkemize 
ekonomik olarak katkı yapmaya devam 
edeceğiz. Buradan aldığımız güçle in-
sanlarımıza maddi ve manevi anlamda 
katkılarımızı da her zaman yapmayı sür-
düreceğiz.

Mardinli olarak Mardin’deki dinler dil-
ler arası barış ve hoşgörü iklimini; geç-
mişte olduğu gibi yaşadığımız şehir olan 
Mersin’de de ve yaşamımızın her alanın-
da da her zaman yaşayacak ve yaşatacak 
bir duruş içerisindeyiz.

Bu güzel yolda emeği geçen bize her an-
lamda katkı sunan tüm kişi ve kurumla-
ra, ayrıca buradan da teşekkür ediyorum.
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MAGİİD, 21 Mart Dünya 
Down Sendromu Farkında-
lık Günü’nde Zihinsel Ye-

tersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfına (ZİÇEV) destek olmak ve top-
lumda farkındalık sağlamak amacıy-
la; Mezitli Belediyesi Down Cafe’de 
gerçekleştirilen Mezitli Belediyesi ve 
Mezitli Kent Konseyi’nin de destek-
leriyle düzenlenen “Down Sendromu 
Farkındalık Günü” etkinliğinde down 
sendromlu çocuklarla bir araya geldi. 
Down Cafe’de gerçekleştirilen etkinli-
ğe MAGİİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Aktaş ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Ne-

şet Tarhan, ÇUGİDER Başkanı Sibel 
Gelbul ve down sendromlu gençler ka-
tıldı.  

MAGİİD Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
leyman Aktaş, down sendromlu genç-
lere yönelik sosyal sorumluluk proje-
lerinin artırılması gerektiğine dikkat 
çekerek, “STK’lar olarak down send-
romlu kardeşlerimizin sosyal hayatın 
içinde olabilmeleri ve bir nebze olsun 
ailelerinin nefes almalarını sağlamak 
amacıyla bu projeleri önemsiyoruz. 
Mersin’de birçok dinamik dernek var. 
Önemli olan var olmak değil, toplum-
sal ve çevresel sorunları tespit edip ya-
rarlı olabilmektir” ifadelerini kullandı.

MAGİİD DOWN SENDROMLU MAGİİD DOWN SENDROMLU 
ÇOCUKLARI UNUTMADIÇOCUKLARI UNUTMADI

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİİD) 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü’nde, down sendromlu çocukları unutmadı.  



31

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği (MA-
GİİD), üyeler arasında futbol turnuvası düzen-
ledi. Turnuvanın kazananı dostluk oldu. 

MAGİİD, üyeler arası birlik ve beraberliği 
artırmak için geleneksel olarak düzenlediği 
üyeler arası futbol turnuvasının ikincisi ger-
çekleştirildi. Üyelerin birlik ve beraberlik için 
top koşturup, ter döktüğü turnuvada kazanan 
dostluk oldu. 

BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERDİ

Turnuvanın final töreninde konuşma yapan 
MAGİİD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi. 
MAGİİD olarak kuruldukları günden bu yana 
pek çok sosyal faaliyetlere öncülük ettiklerini 
söyleyen Başkan Süleyman Aktaş, “MAGİİD 
yönetim kurulu üyeleri ahde vefaya önem ver-
miştir. MAGİİD’in kuruluş amacı Mersin gibi 
ticaret merkezi bir ilde yaşayan hemşerileri-
mizin sıkıntılarını gidermek, iş adamlarımızın 
sıkıntılarını çözmek. Hemşerilerimiz arasında 
birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma bi-
lincini geliştirmek” diyerek, futbol turnuvasın-
da emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

MAGİİD ÜYELERİ FUTBOL 
TURNUVASINDA BULUŞTU
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Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği (MAGİİD) her yıl oldu-
ğu gibi bu yılda ramazan ayında 

ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Der-
nek üyelerinin bağışlarıyla gerçekleştirilen 
sosyal yardımlaşma kampanyası kapsamın-
da, Mardin ve ilçelerinde tespit edilen ih-
tiyaç sahibi ailelere alışveriş kartları ulaş-
tırıldı. 

MAGİİD üyelerinin gönülden paylaştığı 
emanetleri, ramazanın manevi iklimiy-
le Mardinli ihtiyaç sahibi ailelere taşıma 
fırsatı bulduklarını vurgulayan MAGİİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Aktaş, 
“Salgın ve savaşlar ülkemizi de derinden 
etkileyerek milyonlarca insanı mağdur et-
mektedir. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin 
sayısı her geçen gün giderek artmaktadır. 
Dernek olarak kurulduğumuz günden bu 

yana üyelerimizin destekleriyle ihtiyaç sa-
hibi ailelerin, çocuklarımızın yanında ol-
maya çalışıyoruz. Her ramazan ayında ol-
duğu gibi bu yılda ramazan ayında Mardin 
ve ilçelerinde tespit ettiğimiz ailelerimize 
alışveriş kartlarımızı ulaştırdık. Böyle bir 
yardımla hayra vesile olan başta değerli 
üyelerimiz olmak üzere emeği geçen her-
kesten Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı 
kabul eylesin” dedi.  

MAGİİD RAMAZANDA İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNİN YANINDA OLDU
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MARDİN’DEN MARDİN’DEN 
DÜNYA’YA  DÜNYA’YA  

AÇILAN  AÇILAN  
TAŞIMACILIKTAŞIMACILIK
İrmaklar Firması kurucusu Zahir İrmak, firmasının kuruluş sürecini, 

hizmetlerini, misyonlarını ve gelecek planlarını MAGİİD Dergisi için anlattı. 
Lojistik alanında tecrübeli operasyon kadrosu, güçlü, donanımlı araç filosu 

ve altyapısıyla hızlı ve zamanında taşıma ilkesiyle müşterilerine hizmet 
verdiklerini belirten İrmak, “Firma olarak özellikle müşteri memnuniyetini 
ön planda tutarak taşımanın her aşamasında müşterimiz ile iletişimde 
kalarak aldığımız yükü adrese teslim edinceye kadar teknolojik alt yapımız 
ile yüklemenin her safhasında bilgi alma imkânı sağlanmaktayız” dedi.
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İrmaklar Firması ne zaman kuruldu? Hizmet 
alanlarınız nelerdir?

İRMAKLAR firması Olarak 2003 yılından Mardin 
Nusaybin merkez ve Mersin şube olarak kuruldu. 
Daha sonra Almanya ve ıraktaki şubelerimiz ile 
devam edildi. Firmamız kuruluşundan beri dış ticaret 
ve lojistik sektöründe hizmet vermektedir. Özellikle 
lojistik alanında tecrübeli operasyon el kadromuz 
güçlü ve donanımlı araç filo ve alt yapımız ile sorunsuz 
hızlı ve zamanında taşıma ilkemiz ile müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Firma olarak özellikle müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak taşımanın her 
aşamasında müşterimiz ile iletişimde kalarak aldığımız 
yükü adrese teslim edinceye kadar teknolojik alt 
yapımız ile yüklemenin her safhasında bilgi alma 
imkânı sağlanmaktayız. Öz mal araçlarımız ile kara yolu 
ile Türkiye’den Ortadoğu ve Avrupa’ya, Avrupa’dan 
Türkiye ve orta doğuya frigofrik,  kargo ve parsiyel 
taşımacılığı yanında, Forwarder olarak Deniz yolu ile 
ihtiyaca göre standart ve özel ekipmanlarla limandan 
limana, kapıdan kapıya, kapıdan limana taşıma 
gerçekleştirmekteyiz. İrmaklar Sealıne olarak ihtiyaç 
halinde gemi artı tren, gemi artı kamyon gibi intermodel 
kombine taşımaları ve parsiyel, deniz yolu konteyner 
taşımacılığını geniş acente ağımız ve dünyanın önde 
gelen gemi hatları ve uzman operasyon el ekibimiz 
ile hizmet vermekteyiz. Özellikle Mersin Almanya ve 
Dohuk’taki şube ile Dohuk’taki aktarma sahamız ve 
Almanya’daki depomuz ile Irak’ta Kürt bölgesine ve 
Bağdat, Basra, Tikrit, felluce gibi iç kesimlere lojistik 
gümrük ve aktarma faaliyeti güvenli bir şekilde yaparak 
bu alanda çalışan mevcut rakiplerimize fark atmaktayız. 
Firmamız aynı zamanda panel Van tipi küçük kapalı 
kasa kamyonetlerle Avrupa ve Ortadoğu’ya hızlı ve 
güvenli kargo taşımacılığı yaparak müşterilerimizin 
acil ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca hava kargo ve 
parsiyel taşımacılığı alanında da hizmet vermekteyiz.

Lojistik sektörünün hayatımızdaki önemi nedir?

Pandemiden sonra dünyada önemli küresel gelişmeler 
yaşandı. Gıda ithalat ihracat ve tedariki büyük önem 
kazandı. Bu dönemde lojistik sektörünün hayatımızda 
çok önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha 
anlaşılmış oldu. Çünkü herkesin evlerine kapandığı ve 
insanları bahçelerine çıkmaya korktuğu bir dönemde 
lojistik sektörü 7/24 ayakta kalarak dünyada nerde 
ihtiyaç duyulduysa orda oldu. Özellikle şoförlerimiz 
bu süreçte bütün dünyayı dolaşarak gıda ve ihtiyaç 
tedarikinin sekteye uğramaması için hayatlarını ortaya 
koyarak mücadele etti. Bu durum sektörümüze olan 
bakış açısını değiştirdi. Ülke olarak güçlü bir lojistik 
alt yapısına sahibiz. Özellikle mersin bu anlamda 
çok fazla avantaj sahibidir. Mersinde Limanın varlığı 
Ortadoğu’ya yakınlığı jeopolitik konumu ve güçlü 
lojistik alt yapısı ile büyük önem kazanmaktadır. Tabi 

özellikle mersinin lojistik alnında daha iyi 
bir noktaya gelebilmesi içi uzun zamandır 
bekleyen Çukurova bölgesel havalimanı, 
konteyner limanı ve mersin Taşucu otoyolu 
gibi mevcut projelerinin bir an önce hayata 
geçirilmesi lazım. Bu projeler tamamlandığı 
takdirde mersinden kara, deniz ve havayolu 
ile her yere daha hızlı ulaşım imkânı 
sağlanacaktır. Lojistik alanında Mersinin 
en büyük eksiklerinden bir tanesi de bütün 
lojistik firmalarını bir araya gelip güç birliği 
yapacakları bir merkezin olmamasıdır. 
Uzun zamandır çeşitli platformlarda ve 
toplantılarda sözü edilen lojistik merkezi 
veya lojistik köyü olarak ta adlandırılan 
projenin gerçekleştirilmesi durumda lojistik 
sektörü ve mersin ekonomisine büyük katkı 
sağlayacaktır.

Lojistik sektörü ülkemizin kalkınması ve 
gelişmesi için vazgeçilmez bir sektördür. 
Tarım ve sanayi üretimimizden elde 
ettiğimiz ürünleri zamanında hızlı ve 
kalitesini bozmadan ihraç ettiğimiz pazarlara 
ulaştırmak için ve bu anlamda dünyadaki 
rakiplerimiz ile rekabet edebilmek için güçlü 
bir lojistik alt yapısına sahip olmamız lazım. 
Var olan güçlü lojistik alt yapımızı korumak 
ve daha ileriye taşımak için sektör olarak 
birçok alanda desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
Özellikle panda miden sonra e ticaretin 
gelişmesi ile sektörümüzde birçok alanda 
yatırım yapma ihtiyacı duyuldu. Bunların 
başında depo ve filo değişimi oldu. Özellikle 
bu tür yatırımlar için uygun oranlarla kredi 
vergilerden muafiyet, yatırım, destek 
teşvikleri gibi olanaklar sağlanmalıdır. 
Lojistik sektörü ülkeye önemli miktarda 
döviz kazandırdığı gibi aynı zamanda önemli 

miktarda iş ve istihdam alanı sağlıyor.

Dijital dönüşüm ile ilgili neler söylemek 
istersiniz?

Dijital dönüşüm, tüm sektörlerde olduğu 
gibi lojistik sektöründe büyük önem 
kazanmaktadır. Lojistik firmaları, teknolojiye 
adapta olmak zorunda, çünkü her alanda 
olduğu gibi lojistik sektörün dede özellikle 
yapay zekanın gelişmesi ve beraberinde 
getireceği yenilikler sektörümüzde büyük 
değişimlere yol açacak. Dünyadaki 
rakiplerimizden geri kalmamak için sektör 
olarak şimdiden bu alanda yatırım yapmak 
zorundayız. Söz konusu teknolojik yenilikler 
yüklerin ve kargoların müşteriye ulaştırmada 
maksimum memnuniyeti sağlayacaktır. 
Sektörümüzün diğer önemli bir konusu 
eğitimli ve nitelikli personel eksiğidir. 
Gelecekte bütün lojistik operasyonları dijital 
platformlar üzerinde yapılacak müşteri ile 
direk bir temas olmadan satış pazarlama 
yükleme ve boşaltma adresine yönlendirme 
gibi bütün aşamalar bu platformlar üzerinde 
yürütülecek dolayısı ile teknolojik alt yapıyı 
kullanabilecek nitelikli ve eğitimli personel 
ihtiyacı olacaktır. Aynı zamanda teknoloji 
ile donatılmış yeni nesil araçları kullanacak 
şoför ihtiyacı artmaktadır. Tır şoförlüğü 
basit bir meslek değil özellikle yeni nesil 
araçlardaki teknoloji ve lojistikteki dijital 
dönüşüm, yurtdışında yabancı dil bilme 
ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı söz konusu 
meslek için eğitimli olmak şart olacak. 
Gelecekte bu anlamda sıkıntı yaşamamak 
lojistik sektöründe çalışacak operasyon 
el personel ve şoför eğitimlerine önem 
vermemiz lazım.
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Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği (MAGİİD) üyeleri 
Toros dağlarında düzenlenen 

kar etkinliğinde buluşarak, keyifli vakit 
geçirdiler. 

MAGİİD üyelerinin dayanışma ve 
kaynaşması amaçlanan etkinliğe, üyelerin 
büyük çoğunluğu katıldı. Toros Dağları’nın 
eteklerinde, muhteşem manzaraya karşı kar 
keyfine birlikte yaşadılar. Hem eğlenilen, 
hem de kent adına yürütülmesi planlanan 
projelerin doğanın eşsiz güzellikleri 
arasında konuşulduğu etkinlikte, daha 
samimi ve yaratıcı fikirler ortaya atıldı. 

“DOĞANIN EŞSİZ  
GÜZELLİKLERİ ARASINDA DAHA 
SAMİMİ VE YARATICI FİKİRLER 

ORTAYA ATILDI”

Etkinlikte konuşan MAGİİD Başkanı 
Süleyman Aktaş, üyelerin kaynaşması, 
birlik ve beraberliğin artması için bu gibi 
etkinliklerin önemli olduğunun altını 
çizdi. Aktaş, “Derneğimiz, kurulduğu 
günden bu yana yürütmüş olduğu sosyal 
sorumluluk projelerine ek olarak üyelerinin 
kaynaşması, birlik ve beraberliğinin 

artması için bu tarz sosyal etkinlikleri de 
sık sık düzenlemektedir. Bugün burada 
bir araya gelerek eğlenmenin yanı sıra 
hem kent adına, hem de derneğimiz adına 
önemli ve yenilikçi fikir alışverişlerinde 

bulunduk. Doğanın verdiği muhteşem 
huzurla, hem zihinlerimizi tazeledik hem 
de keyifli bir gün geçirme fırsatı bulduk. 
Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

MAGİİD ÜYELERİ KAR 
ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU
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HAKKIMIZDA
Modern dünyanın öngördüğü yönetim ilkeleri, kadronun özverili çalışmaları, güçlü ve modern donanımlı araç 
�losunun verdiği güçle kendini kanıtlamıştır.
Her zaman daha kaliteli hizmetler vermek ve müşterimizin memnuniyetini ön planda tutmak başlıca ilkelerimiz 
olduğundan, gelişen ve değişen dünya gerçeklerine uygun bir şekilde yapılanmaktadır. Yaptıklarımızı hiçbir zaman 
son adım olarak nitelendirmiyoruz.
• Yüksek performans ve uyumlu çalışma için, bireysel kalite, ekip kalitesi, yönetimin kalitesi ana hede�erimiz 
olarak belirlemek,
• Özgün, ölçülebilir, erişilebilir, gerçekçi, zamanlaması uygun kararlar almak,
• Kaynaşmış, bütünleşmiş insan gruplarından takım bilinci oluşturarak sinerji yaratmak.
• Sorumluluk ve inisiyatif sahibi olmak, sonunu düşünerek hareket etmek, öncelikleri tayin etmek, sürekli 
kazanmak (Hedef tayin etmek), ilk önce başkalarını anlamak, yaratıcı takım çalışması yapmak, hemen 
uygulamaya çalışma anlayışını benimsemek,
• Çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde arttırmak,
• Yönetim ve çalışanlar olarak, müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve önerilerini düzenli analiz ederek hizmetimizin 
sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak,
• Toplam Kalite sürecinin en önemli unsurunun insan faktörü olduğunu kabul ederek, çalışanları kalite sürecine 
dahil ederek, sisteme proaktif katılımlarını sağlamak,
• Çalışanların motivasyonunun yüksek olduğu, yaptıkları işten sorumluluk ve gurur duyan, kendini geliştirmeye 
istekli bir kadro yaratmak,
• Hizmet kalitemizi geliştirmek amacı ile kilit süreçlerimizi tanımlamak, ölçmek ve süreç performans sonuçlarını 
sürekli iyileştirme adına kullanmak,
• Etkinliğimiz, dürüstlüğümüz ve örgütsel verimliliğimiz ile İthalat ve ihracatçı müşterilerimizin ihtiyaçlarını kaliteli 
bir servis ve rekabet edebilir bir �yatla sunmak,
• Sektördeki gelişme ve değişiklikleri, iyileştirme ve yenilenme acısından değerlendirerek, sürekli öğrenen bir 
organizasyon olmaya çalışmak.

T.: +90 324 231 20 47  M.: +90 533 924 99 41
Kültür Mah. İsmet İnönü Blv.  Altın Anahtar Apt. D Blok No. 138/7  Akden�� � M���İN
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“MERSİN TÜRKİYE’NİN “MERSİN TÜRKİYE’NİN 
LOJİSTİK BAŞKENTİDİR”LOJİSTİK BAŞKENTİDİR”

İMSAN Group bünyesinde 
hizmet veren İMS Lojistik 
Genel Müdürü Mustafa İmrak 
ile sektördeki konumlarını, 
hedeflerini ve sektörün durumunu 
konuştuk. İmrak, lojistik 
sektörünün geleceğine uygun 
olarak kurumsallaşma adımları 
attıklarını söyledi. Lojistik 
sektörünün insanlığın hizmetinde 
olan en önemli faaliyetlerden 
biri olduğunun altını çizerek, 
pandemi sürecinde bunun daha 
iyi anlaşıldığını söyledi. İmrak’la 
Mersin’in sektördeki durumunu 
da ele aldık. İmrak, “Mersin 
merkezi liman ve etrafında 
büyüyen bir kenttir ve “Liman 
Kent” olmak Mersin’in asıl 
kimliğidir” dedi. 
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Sayın İmrak, öncelikle sizi biraz tanıyabilir mi-
yiz?

1984 yılında Mardin’de doğumluyum. Mardin 
Lisesi’ni bitirdim. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümünü tamamladım. İş hayatına 2004 yılın-
da zirai ilaç bayiliğiyle başladım. 2006 yılın-
da İzmir’e yerleştim.  2007’de İMS Lojistik’in 
kuruluşunu gerçekleştirilmesi içinde yer aldım. 
2018 İMS Sigortayı kurduk. İMSAN Group 
bünyesinde yönetici olarak iş hayatına devam 
etmekteyim. 

Bize İMSAN Group’u anlatır mısınız?

Firmamız 2000 yılında Mardin-Kızıltepe’de ku-
ruldu. Aktif olarak nakliye ve tarım sektöründe 
faaliyetine başladık. İlk yıllarımızda Irak ve di-
ğer Ortadoğu ülkelerine taşımalar gerçekleştir-
dik. 2006 yılında daha geniş alanda hizmet vere-
bilmek için Mersin’de şube açtık. 

2006 Yılında C2 belgesini almış, Tır karne sis-
temine dahil olmuş Uluslararası Kara Nakliyeci-
ler Derneği (İlk başta RODER derneğine) UND 
derneğine üyeliğimizi yaptık. İlk yıllarda tanker 
taşımacılığı hizmeti sunan şirketimiz araç sayı-
sını arttırarak tenteli araç gurubu ile de hizmet 
vermeye başladık. 

 TABİİ BU DÖNEMDE IRAK’TA DA 
AKTİFSİNİZ….

Evet, tabii. 2006 yılında Zaho ve Duhok’ta açı-
lan ofis ve aktarma sahamızla, Irak’ın kuzey ve 
güney bölgelerine proje bazlı hacimli işler alarak 
kapıdan kapıya İbrahim Halil Gümrük Hizmetle-
ri Güney Irak bölgesine aktarma hizmetleri dahil 
olmak üzere geniş hizmetler sunmaya başladık. 
2010 yılına kadar yoğun bir şekilde projeli işlere 
imza attık. Hâlâ Irak üzerine mevcut alt yapımız 
güçlü bir şekilde devam ediyor.  Hizmetlerimiz 
bu bölgede sürüyor. 

Bir yandan Avrupa’ya doğru genişlemeniz de söz 
konusu değil mi? 

Ben de oraya gelecektim. 2010 yılında Euro 5 
araç yatırımları yaparak Avrupa güzergâhına fi-
lomuzun 15 aracını yönlendirerek İtalya, Avus-
turya, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Belçi-
ka, Yunanistan, Arnavutluk, Slovenya Hatlarının 
yanı sıra Asya ülkeleri ve Gürcistan, Azerbay-
can, güzergahlarını da yoğun olarak aktifleştir-
dik. İhracatta İtalya başta olmak üzere Avrupa 
ülkeleri , İthalatta Türkiye ve Transitte 3.ülke 
taşımalarında; Irak, Gürcistan, Azerbaycan ile 

diğer Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine düzenli 
sefer hizmeti vermekteyiz.

 Ayrıca İtalya da depo ve iç nakliye hizmeti vere-
rek tüm Avrupa’dan düzenli olarak Mersin güzer-
gahındaki iller ve tüm Irak Şehirlerine Parsiyel 
Nakliye Servisi hizmeti sunmaktayız.

Özellikle pandemi koşullarında sektörle ilgili 
mesajlarınızla sık sık gündeme geldiniz. Bu 
süreç lojistik sektörünün önemiyle ilgili ne 
öğretti bize?

Aslında yüzyıllardır insanlığa, hatta bazı doğal 
afetlerin gelişimiyle doğaya da hizmet eden bir 
sektör olarak herkes yaptığımız işin kıymetini 
biliyor. Ancak, pandemi gibi tüm insanlığı ve 
tüm coğrafyaları etkileyen bir durum karşısında 
çok daha net bir şekilde bu sektörün insanlık için 
değeri anlaşıldı. Bir kere sağlık emekçileri nasıl 
ki her türlü zorluğu göze alarak şifa dağıtmaya 
gittiler; bizler de insanlık için ilaç taşıdık. Sadece 
ilaç değil tabii, üretimin azaldığı, hareket etme 
ortamının zorlaştığı bir ortamda gıda ve diğer te-
mel ihtiyaçları taşıdık. Açıkçası bu dönemde sek-
törümüzün fedakarlığını en az sağlık hizmeti su-
nan emekçilerin gayreti kadar kutsal görüyorum. 

Siz Mersin’de çok önemli bir atılım yapıyorsu-
nuz. Bize bu lojistik üssünden söz eder misiniz?

Tabii. Kurulduğumuz ilk günden bu yana yeni-
likleri gören ve geleceğe uygun bir bakış açısıyla 
kurumsal adımlar atıyoruz. Mersin Yalınayak’ta 
faaliyete açacağımız lojistik üssü de bu anlayış-
la kuruldu. Dünyanın her tarafıyla bağı olan bir 
firma olarak hem çok geniş bir merkeze ihtiyacı-
mız vardı. Çalışanlarımızın sosyal yaşam alanları 

dahil her türlü tesisin yer aldığı lojistik üs, emin 
olun Türkiye’de örnek olabilecek bir yapıda. 
Yakın zamanda yapılacak açılışında kamuoyuna 
daha geniş bir şekilde tanıtacağız. Ancak şimdi-
den akademi dünyası dahil, birçok çevrenin dik-
katini çeker bir noktadayız. 

Akademi demişken sizin yazarlık yönünüz oldu-
ğunu da biliyoruz. Sektöre dair yazmak nasıl bir 
çıktıya ulaşmanızı sağlıyor?

Evet, ama sadece benim değil; örneğin Yönetim 
Kurulu Başkanımız Kerem İmrak da bu alanla 
ilgili yazıyor. Hatta sektörle ilgili akademik bir 
eseri var. Ben de bir süredir iki ayrı sektör der-
gisinde yazıyorum. Tabii bu yazılar sektördeki 
sorunların konuşulmasına yeni arayışların tartı-
şılmasına zemin hazırlıyor. Sonuçta yıllardır bu 
sektörde hizmet veren biriyim. Fikri anlamda da 
sektöre katkıda bulunmanın gerekliliğine inanı-
yorum. 

Mersin’in sektör için öneminden kısaca söz eder 
misiniz?

Mersin Limanı sadece Türkiye’nin değil; Orta-
doğu, Balkanlar hatta Kafkas ülkeleri için hayati 
değer ve önemdedir. Türkiye’nin lojistik baş-
kentidir. Ülkemizin yakın coğrafyalarla kurduğu 
ilişkiler açısından da kıymetli. Herkes Mersin’e 
sabahtan akşama kadar bir kimlik biçmeye çalışır; 
ama bence tartışmaya gerek yok: Mersin merkezi 
liman ve etrafında büyüyen bir kenttir ve “Liman 
Kent” olmak Mersin’in asıl kimliğidir. Limanın 
varlığı, inşaat, hizmet gibi sektörlerin gelişimine 
ebelik yapmıştır. Hatta 1992’de üniversite 
açılmasını dahi bununla değerlendirmek lazım. 



40

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derne-
ği’nin (MAGİİD), her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği halı saha futbol tur-

nuvasında babalar galibiyet için ter dökerken, ço-
cukları düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.  
MAGİİD’in birlik ve beraberliği artırmak için her yıl 
geleneksel olarak düzenlediği halı saha futbol turnuva-
sında çocuklarda unutulmadı. 
Basut Okulları halı sahasında düzenlenen turnuva kap-
samında çocuklar için palyaço gösterisi, yüz boyama, 
halat çekme, ip atlama, futbol maçı, süper kahraman 
kostüm partisi gibi birbirinden eğlenceli aktiviteler içe-
ren çocuk şenliği organize edildi. Babaların galibiyet 
için ter döktüğü turnuvada çocuklar ise hem babalarına 
destek verdiler hem de birbirinden eğlenceli aktiviteler-
le keyifli vakit geçirdiler.

BABALAR TURNUVADA  
ÇOCUKLAR ŞENLİKTE BULUŞTU 
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Mardinli Girişimci İş 

İnsanları Derneği’nin her yıl 

düzenlediği Geleneksel Halı 

Saha Futbol Turnuvası’nın 

bu yıl 4’üncüsü 

gerçekleştirildi. Birlik 

ve beraberliği artırmak 

için geleneksel olarak 

düzenlenen turnuvanın 

kazananı dostluk oldu. Tertip Komitesi ve Yönetim Kurulu

ŞAMPİYON ÖZAŞKIN  (DERA ÇOMARA) OLDU
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Turnuva Maçlarını Taraftarlar da Tribünden Takip Etti

ŞAMPİYON ÖZAŞKIN  (DERA ÇOMARA) OLDU

Toplamda 16 takımın kıyasıya 
mücadelesinde şampiyon 
Özaşkın (Dera Çomara) 
Takımı oldu. Turnuvada Elka 
Hırdavat (Omeriya) ikinci 
olurken; Oraklar-Köknar 
(Mezopotomya) Takımı ise 
turnuvayı üçüncü sırada 
tamamladı. 

Büyük heyecana sahne olan 
final maçını çok sayıda izleyici 
takip etti. Maçın sona ermesiyle 
birlikte şampiyonluğu elde eden 
Özaşkın Takımı oyuncuları 
büyük sevinç yaşadı. 
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Final maçının ardından başarılı olan 
sporculara ve takımlara plaketleri, 
tertip komitesi ve Dernek Başkanı 
Süleyman Aktaş tarafından verildi. 
Törende açıklama yapan Aktaş, “Artık 
geleneksel hale dönüştürdüğümüz 
Halı Saha Futbol Turnuvamızın bu yıl 
dördüncüsünü gerçekleştirdik. Çok 
güzel bir turnuva oldu. Birbirinden 
heyecanlı ve güzel gollerin olduğu 
maçlar izledik. Turnuvada mücadele 
eden tüm takımlarımıza da teşekkür 
ediyorum. Şampiyon olan Özaşkın 
(Dera Çomara) Takımımızı ise tebrik 
ediyorum” dedi.

VETERANLAR TER DÖKTÜ

Final maçından önce Mardin’in 
önde gelen iş insanlarından oluşan 
Veteranlar takımları karşı karşıya 
geldi. Kıran kırana geçen mücadele 
izleyicilere seyir zevki yüksek 
keyifli bir maç izletti.

Turnuva İkincisi Elka Hırdavat (Omeriya)

Turnuva Üçüncüsü Oraklar-Köknar (Mezopotomya)

Mardinli Veteranlar Final Öncesi Sahaya Çıktı
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TMO’da eksper olarak hizmet verirken 
memurluğu bırakıp girişimci ruhuyla 
her zaman aklında olan ticarete atma 
kararı alan Mehmet Altay, Mardin 

Aygaz bayiliğini alır. Tesadüfen tanıştığı 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi 
Koç ile kurduğu diyalog bölge müdürü 
tarafından kendisine verilmek istenmeyen 
Mersin Bayiliğini getirir.  Burada elde ettiği 
başarılı sonuçlar sonrasında tesadüfen lojistik 
sektörüne adım atan Altay, hiç bilmediği 
bu sektörde de karşılaştığı zorluklardan pes 
etmez ve mücadelesini sürdürür. 6-7 araçla 
başlayan çalışmalar bugün 85 özmal araç ve 
yeni yapılan soğuk hava deposu yatırımlarıyla 
devam eder. Her zaman yeniliğe ve yeni 
iş kollarına açık olan Altay girdiği bir 
kooperatifte sorun yaşayıp kooperatifin 
başına geçmesiyle sektördeki beton açığını 
tespit eder. Bu açığı azaltmak adına lojistikten 
sonra 2011’ de de İçel Hazır Beton’u kurarak 
beton üretimine başlayan Altay, firmasının 
adını kentin önde gelen yerel beton üreticileri 
arasına yazdırır. Gültur Nakliyat ve içel Hazır 
Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Altay ile dünden bugüne yaptığı çalışmalarını 
ve hedeflerini konuştuk:

‘MEMURLUĞU BIRAKIP 
TICARETE ADIM ATTIM’

Toprak Mahsülleri Ofisinde hububat eksperi 
olarak çalışıyordum. Ama aklımın bir 
köşesinde hep ticarete atılmak vardı. 13 
senelik memurluk hayatıma çeşitli başarılar 
ve ödüller sığdırsam da ticaret ağır basınca 
istifa ederek Mardin Aygaz İl Bayiliğini aldım. 
Çalışmalarım da oldukça iyi gitti ve iyi satışlar 
yaptım. 1989’ da Antalya’da katıldığım bayi 
toplantısında Koç Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Vehbi Koç ile tanışma fırsatım oldu. 
Toplantıya o da katılmıştı ve tüm masaları 
tek tek dolaşıp bayilerle tanışıyordu. Bizim 
yanımıza geldiği sırada masaya bakınca 
bir tek benim yanımda Türk markalı sigara 
bulunduğunu gördü. Diğer herkesin önünde 
yabancı menşeli sigaralar var. Bunu üzerine 
nereli olduğumu sordu. Mardin bayisi 
olduğumu söyledim. Hangi bölgeye bağlısın 
dedi. Diyarbakır deyince hiç unutmuyorum 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne dönüp, ‘ Bak, 
bu gençte hayat var’ dedi. Bu konuşmadan 
sonra Türkiye’deki tüm bayiler beni 
kullandığım sigaranın ismiyle tanır oldu.

KOÇ’UN DESTEĞIYLE  
MERSIN’E GELDIM

O yıllarda yaşadığımız bölgedeki 
karışıklıkların artması sonucu ailece Mersin’e 
taşınma kararı aldık. Ancak Mersin’de 
başarılı bir bayi vardı ve ikincisini vermeyi 
düşünmüyorlardı. Adana’da bölge müdürüyle 
görüştüm sonuç alamayınca pes etmedim 
ve genel müdürlüğe kadar gittim. Oradan 
da olumsuz yanıt geldi. Tarsus, Silifke ya 
da Erdemli için bayilik verebileceklerini 
söylediler. Nasıl sonuç alabileceğimi 
sorduğumda Vehbi Koç’a ulaşmaz lazım 
dediler. Mardin’e dönmek istemiyordum ve 
yılmayıp Altunizade’ye, Vehbi Beyi görmeye 
gittim. Hiç kimse sen kimsin ne istiyorsun 
demeden beni Vehbi Bey’in odasına aldılar. 
İçeri girip, ‘Ben eski Mardin İl Bayisiyim ve 
Mersin bayiliğini istiyorum’ dediğimde hiç 
oralı olmadan, ‘Tamam gidebilirsin evladım’ 

‘FIRSATLARI IYI DEĞERLENDIRME VE 
IÇEL BETON’UN BAŞARISININ SIRRI: 

CESARET’                                                        
diyerek beni dışarı çıkardı. Kovduğunu düşünerek 
çok kızmıştım. Bir taraftan da aklımdan bir B planı 
geliştirmeye çalışıyordum çünkü Mersin bayiliğini 
almak adına yapabileceğim her şeyi yapmıştım 
ve sonuç gelmiyordu. Bir kahve mi açsam acaba 
diye düşünerek yürürken bir taksinin çaldığı korna 
sesiyle irkilip kendime geldim. Sonra vedalaşmak 
adına o dönemin Genel Müdürü Metin beyin 
yanına tekrar uğradım. Bir de baktım ki beni 
kapı da karşılıyor. ‘Senin Mersin bayiliği tamam’ 
dediğinde dünyalar benim oldu. Adana Bölge 
Müdürü’nü aradığımda en az 1000 tüp alma koşulu 
getirdi. Bunun üzerine Holdingden ‘Mehmet 
Altay’ a bin tane tüp sağlayın, eğer ödeyemezse 
faturayı gönderin biz ödeyelim’ demişler. 1990 
gibi bayiliği aldık ve güzel satışlarımız oldu.

‘TESADÜFEN LOJISTIK SEKTÖRÜYLE 
TANIŞTIM’ 

     Aygaz bayiliğine Mersin’de 15 yıl kadar 
devam ettim, doğalgazın gelmesiyle de bu 
sektörden tamamen çıktık. Aynı dönemlerde 
lojistik sektöründen bir arkadaşım Gültur Nakliyat 
Firmasını almama vesile oldu. 1996 gibi lojistik 
sektörüne de adım attık. Mersin bir tarım kenti 
olunca 6-7 araçla Avrupa ve Ortadoğu’ya sebze 
meyve taşımaya başladık. Bugün taşımalarımızı 
85 frigorifik özmal aracımızla sürdürüyoruz. Bu 

alandaki yatırımlarımız gün geçtikçe artıyor. Bu 
yıl 20 yeni araç yatırımı daha gerçekleştirdik, 
onların gelmesini bekliyoruz. Şuan da 32 dönüm 
arazi üzerinde soğuk hava deposu yatırımına 
hazırlanıyoruz. Henüz proje aşamasındayız 
ve önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde tamamlamayı 
hedefliyoruz.

‘KOOPERATIFÇILIK BETON 
ÜRETIMINE YÖNLENDIRDI’  

    Bir dönem de kooperatife girdik ama yarım 
bırakıp başkan gidince ben başkanlık yaptım. 
Kooperatifin tamamlanması için yoğun çaba sarf 
ettim. Bu çabalar sonunda da yaklaşık 250 daire 
tamamladık. O sıra da beton sektöründeki açığı 
görerek çocuklarım Fatih ile Ömer Faruk Altay’ın 
da yönlendirmesiyle İçel Hazır Beton’u kurma 
kararı alıp çok geçmeden de üretime başladık.  
2011 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımla 10 
bin metrekare alanda saatte 180 metreküp beton 
üretiyoruz. C8 ile C45 aralığında beton üretimimiz 
var. Hazır beton sektörü genellikle büyük 
holdinglerin elindedir. Ama biz bu sektör de olma 
kararlılığı ile hareket edip pes etmedik ve sürekli 
yaptığımız AR-GE yatırımlarıyla kalitemizi 
arttırdık. Makine parkımızı sürekli yeniliyoruz. 
Mersin içine satış yapıyor olmamız nedeniyle 
birlikte çalıştığımız firmaları yakından tanıyoruz 

ve özellikle ödeme konusunda boğmuyoruz. 
Bu da tercih edilirliğimizi arttırıyor. Şuan da 
özellikle sanayi tesisi yatırımları, depo yatırımları 
oldukça fazla. Bu nedenle üretimin iyi gittiğini 
söyleyebilirim. Hatta Mersin’in tamamına hizmet 
verebilmek adına Erdemli’de de bir yatırım 
planladık ancak bürokratik engellere takıldık. 
Şuan da yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlıyoruz 
ve bu yatırımı da gerçekleştirebilsek yaklaşık 50 
kişiye daha istihdam sağlayabiliriz. 

‘BILMEDIĞIMIZ SEKTÖRLERE 
GIRMEK BIZI KORKUTMUYOR’

Biz yeniliğe açık bir firmayız. Özellikle 
gençlerin fikirleri benim için çok önemli. 
Bu noktada çocuklarımın taleplerini mutlaka 
değerlendiriyorum. Cesur yatırımlar yapıyoruz. 
Lojistik olsun, hazır beton olsun çok da bildiğimizi 
söyleyebileceğimiz sektörler değil ama piyasayı 
iyi takip ediyoruz. Açıkları, ihtiyaçları iyi 
tespit edebildiğimize inanıyorum. Fizibilite 
çalışmalarına ağırlık verip yurtiçi ve yurtdışındaki 
örneklerini ziyaret edip inceliyoruz. Karar 
vermemiz sonrasında da danışman şirketlerden 
hizmet alıp belirli bir süre yolumuza böyle devam 
edip sektörü öğrenmemiz sonrası çalışmalarımıza 
yön veriyoruz. 

Karşılaştığı  
olumsuzlukları verdiği  

mücadelelerle başarıya çeviren İçel  
Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Altay, karşısına çıkan fırsatları da en 
iyi şekilde değerlendirerek adım attığı 
her sektörde hedefine ulaşıyor. Aygaz 

bayiliğinden lojistiğe ardından da beton 
üretimiyle inşaat sektörüne adım atan  

Altay, girdiği her yeni sektörde  
firmasının ismini üst sıralara  

yazdırıyor. 

TMO’da eksper olarak hizmet verir-
ken memurluğu bırakıp girişimci ru-
huyla her zaman aklında olan ticare-

te atma kararı alan Mehmet Altay, Mardin 
Aygaz bayiliğini alır. Tesadüfen tanıştığı 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veh-
bi Koç ile kurduğu diyalog bölge müdürü 
tarafından kendisine verilmek istenmeyen 
Mersin Bayiliğini getirir.  Burada elde ettiği 
başarılı sonuçlar sonrasında tesadüfen lojis-
tik sektörüne adım atan Altay, hiç bilmediği 
bu sektörde de karşılaştığı zorluklardan pes 
etmez ve mücadelesini sürdürür. 6-7 araçla 
başlayan çalışmalar bugün 85 özmal araç 
ve yeni yapılan soğuk hava deposu yatı-
rımlarıyla devam eder. Her zaman yeniliğe 
ve yeni iş kollarına açık olan Altay girdiği 
bir kooperatifte sorun yaşayıp kooperatifin 
başına geçmesiyle sektördeki beton açığını 
tespit eder. Bu açığı azaltmak adına lojis-
tikten sonra 2011’ de de İçel Hazır Beton’u 
kurarak beton üretimine başlayan Altay, fir-
masının adını kentin önde gelen yerel beton 
üreticileri arasına yazdırır. Gültur Nakliyat 
ve içel Hazır Beton Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Altay ile dünden bugüne yaptığı 
çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk:

‘MEMURLUĞU BIRAKIP 
TİCARETE ADIM ATTIM’

    Toprak Mahsülleri Ofisinde hububat eks-
peri olarak çalışıyordum. Ama aklımın bir 
köşesinde hep ticarete atılmak vardı. 13 se-
nelik memurluk hayatıma çeşitli başarılar 
ve ödüller sığdırsam da ticaret ağır basınca 
istifa ederek Mardin Aygaz İl Bayiliğini al-
dım. Çalışmalarım da oldukça iyi gitti ve iyi 
satışlar yaptım. 1989’ da Antalya’da katıldı-
ğım bayi toplantısında Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vehbi Koç ile tanışma 
fırsatım oldu. Toplantıya o da katılmıştı ve 
tüm masaları tek tek dolaşıp bayilerle tanı-
şıyordu. Bizim yanımıza geldiği sırada ma-
saya bakınca bir tek benim yanımda Türk 
markalı sigara bulunduğunu gördü. Diğer 
herkesin önünde yabancı menşeli sigaralar 
var. Bunu üzerine nereli olduğumu sordu. 
Mardin bayisi olduğumu söyledim. Hangi 
bölgeye bağlısın dedi. Diyarbakır deyince 

hiç unutmuyorum Diyarbakır Bölge Müdür-
lüğüne dönüp, ‘ Bak, bu gençte hayat var’ 
dedi. Bu konuşmadan sonra Türkiye’deki 
tüm bayiler beni kullandığım sigaranın is-
miyle tanır oldu.

“KOÇ’UN DESTEĞİYLE 
MERSİN’E GELDİM”

     O yıllarda yaşadığımız bölgedeki karı-
şıklıkların artması sonucu ailece Mersin’e 
taşınma kararı aldık. Ancak Mersin’de başa-
rılı bir bayi vardı ve ikincisini vermeyi dü-
şünmüyorlardı. Adana’da bölge müdürüyle 
görüştüm sonuç alamayınca pes etmedim 
ve genel müdürlüğe kadar gittim. Oradan 
da olumsuz yanıt geldi. Tarsus, Silifke ya 
da Erdemli için bayilik verebileceklerini 
söylediler. Nasıl sonuç alabileceğimi sordu-
ğumda Vehbi Koç’a ulaşmaz lazım dediler. 
Mardin’e dönmek istemiyordum ve yılma-
yıp Altunizade’ye, Vehbi Beyi görmeye 
gittim. Hiç kimse sen kimsin ne istiyorsun 
demeden beni Vehbi Bey’in odasına aldılar. 
İçeri girip, ‘Ben eski Mardin İl Bayisiyim 



ve Mersin bayiliğini istiyorum’ dediğimde 
hiç oralı olmadan, ‘Tamam gidebilirsin 
evladım’ diyerek beni dışarı çıkardı. 
Kovduğunu düşünerek çok kızmıştım. 
Bir taraftan da aklımdan bir B planı 
geliştirmeye çalışıyordum çünkü Mersin 
bayiliğini almak adına yapabileceğim her 
şeyi yapmıştım ve sonuç gelmiyordu. Bir 
kahve mi açsam acaba diye düşünerek 
yürürken bir taksinin çaldığı korna sesiyle 
irkilip kendime geldim. Sonra vedalaşmak 
adına o dönemin Genel Müdürü Metin 
beyin yanına tekrar uğradım. Bir de baktım 
ki beni kapı da karşılıyor. ‘Senin Mersin 
bayiliği tamam’ dediğinde dünyalar benim 
oldu. Adana Bölge Müdürü’nü aradığımda 
en az 1000 tüp alma koşulu getirdi. Bunun 
üzerine Holdingden ‘Mehmet Altay’ a bin 
tane tüp sağlayın, eğer ödeyemezse fatura-
yı gönderin biz ödeyelim’ demişler. 1990 
gibi bayiliği aldık ve güzel satışlarımız 
oldu.

‘TESADÜFEN LOJİSTİK 
SEKTÖRÜYLE TANIŞTIM’ 

     Aygaz bayiliğine Mersin’de 15 yıl kadar 
devam ettim, doğalgazın gelmesiyle de bu sek-
törden tamamen çıktık. Aynı dönemlerde lojis-
tik sektöründen bir arkadaşım Gültur Nakliyat 
Firmasını almama vesile oldu. 1996 gibi lojistik 
sektörüne de adım attık. Mersin bir tarım kenti 
olunca 6-7 araçla Avrupa ve Ortadoğu’ya sebze 
meyve taşımaya başladık. Bugün taşımalarımızı 
85 frigorifik özmal aracımızla sürdürüyoruz. Bu 
alandaki yatırımlarımız gün geçtikçe artıyor. Bu 
yıl 20 yeni araç yatırımı daha gerçekleştirdik, 
onların gelmesini bekliyoruz. Şuan da 32 dö-
nüm arazi üzerinde soğuk hava deposu yatırımı-
na hazırlanıyoruz. Henüz proje aşamasındayız 
ve önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde tamamlamayı 

hedefliyoruz.

‘KOOPERATİFÇİLİK BETON 
ÜRETİMİNE YÖNLENDİRDİ’  

    Bir dönem de kooperatife girdik ama yarım 
bırakıp başkan gidince ben başkanlık yaptım. 
Kooperatifin tamamlanması için yoğun çaba 
sarf ettim. Bu çabalar sonunda da yaklaşık 250 
daire tamamladık. O sıra da beton sektörün-
deki açığı görerek çocuklarım Fatih ile Ömer 
Faruk Altay’ın da yönlendirmesiyle İçel Hazır 
Beton’u kurma kararı alıp çok geçmeden de 
üretime başladık.  2011 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz yatırımla 10 bin metrekare alanda saat-

te 180 metreküp beton üretiyoruz. C8 ile C45 
aralığında beton üretimimiz var. Hazır beton 
sektörü genellikle büyük holdinglerin elindedir. 
Ama biz bu sektör de olma kararlılığı ile hareket 
edip pes etmedik ve sürekli yaptığımız AR-GE 
yatırımlarıyla kalitemizi arttırdık. Makine par-
kımızı sürekli yeniliyoruz. Mersin içine satış 
yapıyor olmamız nedeniyle birlikte çalıştığımız 
firmaları yakından tanıyoruz ve özellikle ödeme 
konusunda boğmuyoruz. Bu da tercih edilirli-
ğimizi arttırıyor. Şuan da özellikle sanayi tesisi 
yatırımları, depo yatırımları oldukça fazla. Bu 
nedenle üretimin iyi gittiğini söyleyebilirim. 
Hatta Mersin’in tamamına hizmet verebilmek 
adına Erdemli’de de bir yatırım planladık ancak 
bürokratik engellere takıldık. Şuan da yaklaşık 
150 kişiye istihdam sağlıyoruz ve bu yatırımı da 
gerçekleştirebilsek yaklaşık 50 kişiye daha is-
tihdam sağlayabiliriz.

‘BİLMEDİĞİMİZ SEKTÖRLERE 
GİRMEK BİZİ KORKUTMUYOR’

    Biz yeniliğe açık bir firmayız. Özellikle 
gençlerin fikirleri benim için çok önemli. Bu 
noktada çocuklarımın taleplerini mutlaka de-
ğerlendiriyorum. Cesur yatırımlar yapıyoruz. 
Lojistik olsun, hazır beton olsun çok da bildi-
ğimizi söyleyebileceğimiz sektörler değil ama 
piyasayı iyi takip ediyoruz. Açıkları, ihtiyaçları 
iyi tespit edebildiğimize inanıyorum. Fizibilite 
çalışmalarına ağırlık verip yurtiçi ve yurtdışın-
daki örneklerini ziyaret edip inceliyoruz. Karar 
vermemiz sonrasında da danışman şirketlerden 
hizmet alıp belirli bir süre yolumuza böyle de-
vam edip sektörü öğrenmemiz sonrası çalışma-
larımıza yön veriyoruz. 
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“HAVAALANI “HAVAALANI 
VE LİMAN VE LİMAN 

BÜYÜME BÜYÜME 
PROJELERİ PROJELERİ 

HEMEN HEMEN 
HAYATA HAYATA 

GEÇİRİLMELİ”GEÇİRİLMELİ”
Derneğimiz üyesi ve TISİAD 

Başkanı Salih Çelik, Çu-
kurova Bölgesel Havaalanı 

ve Liman genişleme projelerinin 
bölge Türkiye için önem arz et-
tiğini söyledi. Salih Çelik, TISİAD 
Başkanı olarak bugünlerde yap-
tığı ziyaretler ve kente dair yap-
tığı açıklamalarla dikkat çeken bir 
iş insanı. MÇS Group’unda sahibi 
olan Çelik’le ticari geçmişini he-
deflerini ve ülke ekonomisiyle 
ilgili görüşlerini sorduk. Çelik, TI-
SİAD olarak ülkeye katkı sunmak 
için çalıştıklarını ifade etti. 
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MSÇ Group, TISİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı, MAGİİD Üyesi Sayın Mehmet Salih 
Çelik, okurlarımız için bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 

1986 yılında Nusaybin’de doğmuşum. İş 
hayatına çok erken yaşlarda dahil oldum. Suriye 
ve Irak’a iş hayatımın ilk yıllarından itibaren 
ticari amaçlarla ziyaretler gerçekleştirdim. 
Irak’ın önemli kentlerinde ve Suriye’nin bütün 
kentlerinde çeşitli işler yaptım.  Ayrıca Gürcistan 
başta olmak Kafkas coğrafyasında farklı 
ülkelerde de temasım oldu. Tabii bu arada 18 
yaşında profesyonel futbolcu olarak Nusaybin 
Demirspor’da forma giydim. Bir süre bankacılık 
alanında çalıştım. Akaryakıt sektöründe bölge 
müdürlüğü dahil olmak üzere farklı kademelerde 
bulundum. 

Pamukkale Üniversitesi’nde Pazarlama ve 
Reklamcılık okudum. Dikey geçişle işletme 
bölümünü tamamladım. Yerel yönetimler alanında 
da eğitimler gördüm.  Hali hazırda İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve Anadolu 
Üniversitesi Adalet Bölümünde öğrenime devam 
ediyorum. Kendi firmam var. Taahhüt firması 
olarak iş hayatına devam ediyorum. TISİAD’da 
uzun süre başkan yardımcılığı yaptım. 2022 
Şubat ayında TISİAD başkanlığına seçildim. 

Öncelikle MSÇ Group’un kuruluş hikayesi ve 
bugün gelinen noktada faaliyet alanlarından 
bahseder misiniz? 

Sektörde 7’inci yılımızı geride bıraktık. MSÇ’yi 
kurup büyütme aşamasına getirdik. Kamu 
kurumlarında yaptığımız taahhüt işleriyle örnek 
bir noktaya geldik. Mersin ve bölge başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de etki alanımızı arttırıyoruz. 
Alacağımız ihalelerle kamuya sağlıklı, güvenilir 
ve geleceğe taşınır işler yapmaya çalışacağız. 

MSÇ Group’un gelecek hedefleri nelerdir? 

Mersin’de ve bölgede sonrasında Türkiye’de 
alanında örnek bir firma haline getirmek. Daha 
kaliteli hizmet sunmanın yolu mesleği takip 
etmekten ve yapılanlardan haberdar olmak 
gerekir. 

MAGİİD’e üyelik sürecinizden bahseder 
misiniz? MAGİİD’in dernek faaliyetlerini 
nasıl değerlendirirsiniz? 

MAGİİD’i kuruluş aşamasından beri takip 
ediyorum. Çok değerli dostlarımın önerisiyle 
derneğe üye oldum. Ciddi bir potansiyel 
taşıyan, kent ekonomisinde önemli bir yeri olan 
MAGİİD’e üye olmayı yerinde gördüm. MAGİİD 
büyümeye açık, kenti doğru değerlendiren bir 
dernek. Ayrıca dernek ortamındaki dostluk da 
benim için çok önemli. Başarılar diliyorum. 

Aynı zamanda Başkanlığını yürüttüğünüz 
Türkiye ve Irak Sanayicileri İş İnsanları 

Derneği’nin kuruluş yılı, amacı ve üye 
yapısından bahseder misiniz? 

TISİAD olarak kent ticaretine katkı sunmanın 
yanında bölgede ticarete dinamizm kazandırmak 
gibi bir hedefimiz var. Farklı sektörlerden üye 
yapımızla günden güne büyüyen bir derneğiz. 
İthalat-ihracat, nakliye, gümrükleme, akaryakıt, 
taahhüt gibi alanlardan üyelerimiz var. Başkanlığa 
seçildiğim ilk gün derneğimizin Irak ve 
IKBY’de temsilcilikler açmak gibi hedeflerimiz 
olduğunu söylemiştim. İşte o hedefleri gün gün 
yerine getiriyoruz. Yakın zamanda yaptığımız 
ziyaretlerle Süleymaniye, Duhok ve Musul’da 
temsilciler belirledik. Özellikle Musul’da 
temsilciliğimizin varlığının çok daha fazla bir 
anlam ifade ettiğini söylemem lazım. TISİAD 
Şubesi’ni Musul’da dernek bayrağımızla 
Türkiye bayrağıyla açmanın gururunu yaşadık.  
Erbil’in dışında Bağdat, Necef, Basra, Kerkük 
gibi temsilci aday talepleri var. Süreç içerisinde 
oralarda da temsilcilik açacağız. 

Bu gün gelinen noktada dernek faaliyetlerinden 
bahseder misiniz? 

Sözünü ettiğim gibi derneğimizin Türkiye ve 
Irak’ta temsil edilmesi için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bileşeni olduğumuz Çukurova 
SİFED’in diğer bileşenlerinin Irak’ta hamleler 
yapması için TISİAD olarak elimizi taşın altına 
koyacağımızı duyurduk. Bugüne kadar 4 zirve 
gerçekleştirdik. 5’incisi için çalışmalarımız 
sürüyor. İki ülkeye de katma değer sağlamak için 
çalışıyoruz. 

Türkiye-Irak ticaretini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Irak; Almanya’dan sonra ticaretimizin en yoğun 
olduğu ülke. Koronavirüs ortamında ihracatta 
ciddi bir düşüş yaşandı.  Salgın öncesi ticaret 
hacmimiz salgın sonrasında neredeyse yarı yarıya 
düştü.  Bu süreçte Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’nın diğer ülkeleri fırsatı değerlendirmek 
istedi. İran da Avrupa kadar olmasa da kapılarının 
fazlalığından dolayı bu ortamdan faydalandı.  Biz 
de ülke ekonomimize katkıda bulunmak adına, 
ticaret hacmimizin artması için TISİAD olarak bu 
nedenle Irak’a yoğunlaştık. Üyelerimiz de ticari 
faaliyetlerini bu amaca katkı sunmak amacıyla 
Irak’a yönlendirmiş durumda.  

Türkiye-Irak ticaret hacminin artması için 
önerileriniz nelerdir? 

Bu konuda da bizim yaptığımız araştırmalar 
sonucunda belirlediğimiz tespitler var. Ulaşım 
bunların başında geliyor. Habur Sınır Kapısı’nda 
araç ve insan geçişinin hızlı yapılması için gerekli 
altyapı ve personel ekibinin hazırlanması gerekir. 
Bugün Irak’a giden araçlar hem IKBY’de hem 
merkezi Irak’ta iki vergi ödüyor. Bunun teke 
indirilmesi yerinde olacaktır. Adana’dan  Erbil’e 
direk uçak seferlerinin konulması ihtiyaçtır. Erbil 

ve Mersin’de firmaların ürünlerini tanıtacağı 
“Show Room”ların yapılması tanıtım konusunda 
ciddi bir kolaylık sağlayacaktır. Türkiye ve Irak 
arasındaki ticaret hukukunun uluslararası hukuku 
da gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi de 
yaptığımız tespitlerden biri. 

Türkiye’nin en büyük Limanına sahip 
Mersin’in iki ülke ticaretindeki rolü nedir? 

Mersin’i ve Mersin Limanı’nı sadece iki 
ülke ticareti açısından değerlendirmek 
eksik kalacaktır. Mersin, 20’inci yüzyılın 
başlarından bu yana Akdeniz’deki konumu 
ve canlanan liman ticaretiyle tüm dünyanın 
ilgisini çeken bir kent. Mersin’in şehir olarak 
gelişimi de çok ürünlü, turizm yönüyle gelişkin 
coğrafyasının liman yoluyla dışarıya açılmasıyla 
açıklanabilir. Mersin, Ortadoğu, Avrupa ve  
Kafkas coğrafyasına mal ve hizmet ulaştıran 
önemli bir liman kentidir. Bugün lojistik sektörü 
başta olmak üzere liman çevresinde konuşlanan 
sektörler Irak’a hizmet ulaştırmanın da en önemli 
noktasıdır. Sadece bugün değil, her dönem Irak’la 
ticari bağ kurmamızın önemli bir alanıdır. Irak’la 
olan tarihi ve kültürel bağlarımız da bu ticarete 
güç veren olgulardır.

Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Liman 
genişleme projeleri hakkında düşüncelerinizi 
alabilir miyiz? 

Her iki projenin de ivedi olarak hayata geçirilmesi 
ülkemizin bölgede ticari olarak konumunu 
güçlendirmesi açısından önem arz ediyor. Sadece 
Mersin’in değil Akdeniz Bölgesi’nden başlayarak 
uzanan hatta ticaretin canlanmasına büyük katkı 
sunacaktır. 



52

MAGİİDLİ KADINLAR EŞİTLİK MAGİİDLİ KADINLAR EŞİTLİK 
VE ÖZGÜRLÜK MESAJI VERDİVE ÖZGÜRLÜK MESAJI VERDİ

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİİD) kadın 
üyeleri ve erkek üye anneleri, eşleri ile çocukları 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün de buluştu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle Yasemin Lcye 
Cafe’de bir araya gelen MAGİ-
İD kadın üyeleri ve erkek üye 
anneleri, eşleri ile çocukları 
keyifli bir hafta sonu geçir-
di. Sıcak ve samimi bir hava-
nın yaşandığı etkinlikte, kadın 
üyeler ve  erkek üye anneleri, 
eşleri tanışma ve kaynaşma fır-
satı yakalarken, günün anlam 
ve önemine binaen eşitlik ve 
özgürlük mesajı verildi. 

“EŞİT TEMSİLİYET İSTİYORUZ”

Yeryüzünün en ağır işçileri, 
eli öpülesi kadınlar olduğu-
nun vurgulandığı etkinlikte, 
MAGİİD’li kadınlar şu mesajı 
verdi: “Bir kadını ikiye böl... 
Yarısı annedir, Yarısı çocuk, 
Yarısı sevgili Yarısı aşk. Ka-
dınların toplumun her nok-
tasında eşit, özgürlükçü ve 
üretken olmalarını istiyoruz. 
Kadınlara hiç bir alanda kota 
konulmamasını, eşit temsili-
yet verilmesini istiyoruz. İnsan 
hakları temelinde ekonomik, 
siyasal ve sosyal bilinçlerinin 
geliştirilmesini istiyoruz. Ka-
dınları yaşamın içinde var olan, 
emekçi kadını daha fazla olan 
ülkelerin daha çok geliştiğini 
gözlemlemekteyiz. Bu anlamda 
da hem üye hem de derneğimi-
zin yönetiminde daha çok kadı-
nımızın yer almasını istiyoruz. 
Tekrardan gününüzü kutluyor, 
güzel günlerde birlikte olmayı 
diliyoruz.” 
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Mardinli Girişimci İş İnsanları 
Derneği (MAGİİD) üyelerinden 
aldığı güçle yardımlarını, eğitim 
desteğine dönüştürüyor.  

Kurulduğu günden bu yana eğiti-
me desteğini sürdüren MAGİİD, 
daha çok çocuk nitelikli eğitime 
ulaşabilsin diye üyelerinin yar-
dımlarını en iyi şekilde değerlen-
diriyor. Bu kapsamda MAGİİD, 
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile iş birliğine giderek, Mardin’in 
ilçelerinde eğitim desteğini ula-
şamamış çocukları tespit ederek, 
kitap ve kırtasiye yardımı ger-
çekleştirdi. Ulaşılan öğrenciler 
ise teşekkürlerini iletebilmek için 
en güzel resimlerini MAGİD için 
çizdi.  

“DAHA GÜZEL BİR GELECEK 
HAYAL EDİLEBİLMESİ İÇİN 

DOĞRU EĞİTİM ŞART” 

Bu kapsamda açıklamada bulunan 
MAGİİD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Aktaş, her şeyin 
eğitimle başladığını ve daha gü-
zel bir gelecek hayal edilebilmesi 
için doğru eğitimin şart olduğunu 
söyledi. Gönüllü olarak verdikle-
ri destekten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Aktaş, “Mardin 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
iş birliği içerisinde çalışarak, ön-
ceden belirlemiş olduğu ihtiyaç 
sahiplerini yerinde tespit ederek 
yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Bu 
sayede bir nebze de olsa mazlum 
kardeşlerimizin ihtiyaçlarını kar-
şılamış oluyoruz. Bu bizim için 
en güzel desteklerden birisi. Biz-
ler birlik ve dayanışma içerisinde 
büyüyüp, yetiştirildik. Destekleri-
miz bundan sonra da devam ede-
cektir” dedi.

MAGİİD, ÜYELERİNİN YARDIMLARINIMAGİİD, ÜYELERİNİN YARDIMLARINI  
EEĞİTİM DESTEĞİNE  ĞİTİM DESTEĞİNE  
DÖNÜŞTÜRÜYOR DÖNÜŞTÜRÜYOR 
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Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Teşkilatı’nın (OECD) 
üç yılda bir gerçekleştirdiği 

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı’nın (PİSA) sonuçları ma-
lumunuzdur. Her üç yılda bir ülke 
olarak hangi başlıkta kaç basamak 
gerilediğimizi duyar dururuz.

Peki LGS (Lise Giriş Sınavı) ve 
YKS’de (Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı) her yıl tam puanlı çok başa-
rılı birden çok öğrencimiz çıkma-
sına rağmen, bu öğrencilerin neden 
PISA’nın üst düzey öğrenci grubuna 
girdiğini hiç duymayız. Uluslararası 
kriterler dikkate alınacaksa eğer, eği-
tim sistemimiz hakkında bu iki küçük 
paragraf sorunun büyüklüğü için sa-
nırım yeterli olacaktır.

Tek Tip Müfredatla Nereye Kadar?

Ufak tefek değişikler yaşanmış olsa 
da genel çerçevesi uzun yıllar önce 
çizilen ve çağın tüm dinamiklerine 
rağmen kendini bütünüyle değiştir-
meyen, merkeziyetçi, ideolojik ve 
gerek toplum gerekse bireyin tüm 
ihtiyaçlarını göz ardı eden tek tip bir 
müfredatla halen devam etmekteyiz. 
Eğitim emekçileri kendilerine be-
lirlenen süre içerisinde programdan 
herhangi bir sapmaya izin verilmek-
sizin tek tip müfredatı uygulamakla 
yükümlüdür. Bu süre zarfında öğren-
cinin ilgisinden uzak, beceri temel-
li bir anlayışın ötesinde ezberci bir 
mantıkla, öğrenciden sadece sistemin 
kendisinden istenileni yapması söy-
lenmektedir. Bu durumda da ya çok 
yetenekli çocukların gözden kaçması 
ya da yeteneklerinin körelmesi maa-
lesef kaçınılmaz son olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Eğitimde Merkeziyetçilikle Nereye 
Kadar?

Mevcut sistem içerisinde ülkenin do-
ğusu ve batısı arasındaki coğrafik, 
kültürel ve sosyo-ekonomik tüm fark-

lar dikkate alınmadan aynı program 
aynı formatta uygulanmakta, yerelde 
esneklik sağlamanın tamamen önüne 
geçilmektedir. Köy-kent arasındaki 
ile zengin-fakir arasındaki sınıfsal 
temel birkaç fark, sistem içerisinde 
çok farklı dezavantaj grupları da ya-
ratmaktadır. Haliyle bu dezavantajlı 
grupların özellikle büyükşehirlerdeki 
görece daha fazla imkân ve olanağa 
sahip avantajlı gruplarla yarışabilme-
si imkansız hale gelmektedir. Sadece 
niteliksel farkları gidermek, yerelin 
asıl sorununu ortadan kaldırmaya-
caktır. Eğitimde merkeziyetçiliğin 
terk edilmesi ve her bölgenin özelikle 
temel gereklilikleri dikkate alınarak 
uygulanacak eğitim politikalarında 
esneklik sağlayabilmesinin önü açıl-
malıdır.

Düşük Bütçeyle Nereye Kadar?

Sadece Köy/kırsal kesimde değil, 
21.yy.da bazı büyük şehirlerin göbe-
ğinde okul-derslik yetersizliğinden 
tutun, öğretim araç-gereç eksikliğine, 
eğitim emekçisi eksikliğinden, okul 
bütçe eksiğine kadar birçok sorunla 
karşılaşmaktayız. Yapılan araştırma-
larda gelişmiş eğitim sistemleri ile 
övünen birçok devletin bu politikaları 
için çok yüklü miktarda bütçe ayırdı-
ğı ortaya konulmaktadır. Düşük büt-
çe desteği ile çağın gereklerini yerine 
getirmekten çok çok uzağız. 

Ezberci Eğitim ya da Sorgulamanın 
Terki Ne İşimize Yarar?

Eğitim sistemimizin en önemli ek-
siklerinden biri de öğrencilere bilgiyi 
ezberlemede iyi çıktılar sağlarken o 
bilgiyi kullanma konusunda başarı-
sızlığa uğratmasıdır. Hayatı 4-5 şık-
tan ibaret sanıp yeri geldiğinde 6. 
şıkkı kendimizin yazması gerektiğini 
bize öğretmemesidir.  21. yüzyılda 
eğitimin amacı budur: Sorunlara çö-
züm önerileri geliştirebilmek. Oysa 
Türkiye, bu konuda çağın gerisinde 
kalmakta ısrar ediyor.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ  EĞİTİM SİSTEMİMİZ  
ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

ŞEYHMUS TUNÇŞEYHMUS TUNÇ
Mersin Net Eğitim Kurs Merkezleri Kurucu MüdürüMersin Net Eğitim Kurs Merkezleri Kurucu Müdürü
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Öğrenciler edebiyat derslerinde yazar, şair ve kitaplarının 
isimlerini, matematik dersinde onlarca formülü, coğrafya 
dersinde dağların ovaların isimlerini ezberlemek zorunda 
bırakılıyor. Ezberci eğitim, beraberinde eğitimin olmazsa 
olmazı sorgulama yetisine de zarar veriyor. Bir şeyi olduğu 
gibi kabullenip ezberlemek, üzerine çok da fazla düşünmemek 
okullarda öğretiliyor. Sorgulamanın terki ise aslında eğitimin 
tahribatına yol açıyor.

Eğitimde Reform ve Seferberlik Nereye Kadar?

Ülkemizde her 3-5 yılda bir maalesef eğitimde reform – 
seferberlik adı altında ulusal sınav sistemlerimiz değiştirilmekte. 
Örgün eğitimde ders geçme ya da yeni müfredat çalışmaları 
yapılmaktadır. Hal böyle olunca gerek sistem içerisinde yer 
alan birey ve eğiticiler ya da sistem dışında olan ama doğrudan 
etkilenen diğer paydaşlar ciddi bocalamalar yaşamaktadır. 
Öğrenci ve veliler uzun soluklu plan yapamamakta, eğiticilerin 
yeni sistemlere entegrasyonu zaman almaktadır. Birçok 
gelişmiş ülkede özellikle eğitim sistemleri kısa süreli aralıklarla 
topyekûn değişikliğe uğramayıp tam tersi bu yönde istikrar 
ısrarlı politikalarla devam ettirilmektedir. Kısa ve uzun vadeli 
planlamayla beraber bu istikrarında korunması o ülkelerde 
eğitimin kalitesini arttırmakla beraber başarıyı da getirmektedir.

Özel Eğitim Kurumları Bir Fırsat Eşitliği mi yoksa Ticari Bir 
Rant mı?

Tüm bu eleştirilerin üzerine tamamını gidermese de kendince 
çözüm önerileri sunan özel eğitim kurumlarından da bahsetmek 
gerekiyor sanırım. Özel okul, kolej, kurs, etüt ya da eski adıyla 
dershane ismi ile bahsettiğimiz bu kurumlar ülkemizde 1960’lı 
yıllardan beri var. Sonda söyleyeceğimizi başta söylemekte fay-
da var, bu vb kurumlar maalesef eğitim sistemimizin tüm bu 

sorunlarının sebebi değil sonucudur. 
Fırsat eşitsizliği, nitelik eksikliği, ulu-
sal sınavlara hazırlıktaki yetersizlik vb 
tüm olumsuzlukları gidermeye yönelik 
teşebbüsler olarak düşünebiliriz. Gün 
geçtikçe sayıları artan, giderek daha 
özel, öğrenci merkezli, çağın gereklerine 
uygun araç-gereç ve donanımlarla 
içeriklerini şekillendiren yapılar haline 
gelmekteler. Tabii maddi unsurları göz 
ardı etmemekte fayda var. Neticede 
ticari temelli yapılar olduklarından sos-
yo-ekonomik yapı bu tür yerlere erişimi 
de doğrudan belirlemektedir. 

Bu yazıyla eğitim sistemimizdeki birta-
kım sorunlara işaret etmek istedim. Bu 
sorunlara yönelik çözüm önerileri de 
tabi ki mevcut ancak bu sayıda bana ay-
rılan yer itibariyle kapsamlı bir şekilde 
bunları yazmak mümkün değil. Umu-
yorum ki bir sonraki sayıda bu eleşti-
rilere hitaben kapsamlı bir öneri yazısı 
mutlaka olacaktır. Hepinize hayatın her 
alanında sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu 
günler dilerim. 
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MAGİİD Üyeleri, online gerçekleş-
tirilen ‘Zoom Buluşmaları’ etkinli-
ğinde, Yönetim Danışmanı, Yazar, 
Yönetici Koçu ve Eğitmen İlhan 
Ürkmez’den şirket yönetimindeki 
davranış biçimleri hakkında bilgi 
aldı. ‘Kaplumbağalar Neden Şirket 
Yönetemez’ isimli kitabı üzerine 
bilgiler aktaran ve sunum gerçek-
leştiren Ürkmez, MAGİİD Üye-
lerinin merak ettiği sorularını da 
cevapladı.  

“21. YÜZYILIN 
İŞ 

YAPMA KODU: 
HIZ KAVRAMI” 

Şirket yönetimi üzerine değerlen-
dirmede bulunan İlhan Ürkmez, gü-
nümüzde 21. yüzyılın belli iş yap-
ma kodları olduğunu ve bunların 
başında da hız kavramının geldiğini 
belirtti. Ürkmez, “Ne yapıyorsan 
dünden hızlı yapmak gerekiyor 
çünkü içinde bulunduğun sektörde 
geri plana düşmemek gerekiyor. 
Kaplumbağa hızında çalışırsak ve 
çalışmazsak sonuç ne olur bunu ön 
plana çıkarmaya çalıştım” dedi. 

Şirket yönetiminde güven unsuru-
nun önemli olduğunu vurgulayan 
Ürkmez, “Güven elle tutulamayan 
ve gözle görülmeyen bir olgu. Maa-
lesef şirketlerin T cetvelinde somut 
olarak görülmez ama sonuçlarını 
yaşarsın” diye konuştu.

İ L H A N İ L H A N 
ÜRKMEZÜRKMEZ

MAGİİD ‘ZOOM BULUŞMAGİİD ‘ZOOM BULUŞ

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği’nin (MAGİİD) Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği’nin (MAGİİD) 
pandemi sürecinde başlattığı ‘Zoom Buluşmaları’ pandemi sürecinde başlattığı ‘Zoom Buluşmaları’ 
etkinliğinin konuğu Yönetim Danışmanı, Yazar, etkinliğinin konuğu Yönetim Danışmanı, Yazar, 
Yönetici Koçu ve Eğitmen İlhan Ürkmez oldu.  Yönetici Koçu ve Eğitmen İlhan Ürkmez oldu.  

Kaplumbağa hızında çalışan insanları, isteksiz ve 

cansız kişiler olarak tanımlayan Ürkmez, bu kişi-

lerin engeller karşısında pes ettiklerini ve sorum-

luluk almaktan kaçtıklarını söyledi. Ürkmez, böyle 

insanların olduğu şirketlerin yöneticisine ve ekibe 

zararları olduğunu da belirtti. Davranış okumanın 

da önemli olduğuna dikkat çeken Ürkmez, sürükle-

yen ve değişim yaratan insanların da hedef odaklı 

çalışarak, sınırlarını bildikleri halde daha çok çalış-

mayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

“KAPLUMBAĞA 
HIZINDA ÇALIŞAN 

İNSANLARI, 
İSTEKSİZ VE CANSIZ 

KİŞİLERDİR”
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Y I L M A Z Y I L M A Z 
SÖNMEZSÖNMEZ

MALARININ KONUKLARIMALARININ KONUKLARI

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği’nin (MAGİ-Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği’nin (MAGİ-
İD) pandemi sürecinde başlattığı ‘Zoom Buluşma-İD) pandemi sürecinde başlattığı ‘Zoom Buluşma-
ları’ etkinliğinin konuğu Aile Şirketleri Danışmanı ları’ etkinliğinin konuğu Aile Şirketleri Danışmanı 

Dr. Yılmaz Sönmez oldu.  Dr. Yılmaz Sönmez oldu.  

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti-
rilen etkinlikte buluşan MAGİİD Üyeleri, 
Aile Şirketleri Danışmanı Dr. Yılmaz Sön-
mez’den Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
ve Aile Anayasası hakkında bilgi aldı.  

“YÖNETİMİN 
KURUMSALLAŞMASI, 

İŞLETMELERİN 
UZUN ÖMÜRLÜ 
OLMALARINI 

SAĞLIYOR” 
Aile Şirketlerinin başarılı olabilmeleri için 
iş ve aile değerlerini birbirlerinden ayrıla-
biliyor olmaları gerektiğine dikkat çeken 

Aile Şirketleri Danışmanı Dr. Yılmaz Sön-
mez, aile bireylerinin yetki ve sorumluluk 
çerçevesinin net şekilde belirlenmesi ge-
rektiğini söyledi. Yönetimin kurumsallaş-
masının, iş ile ilgili değerlerin uygulamada 
öncelikli olduğu bir iş ortamının yaratılma-
sının işletmelerin, karlılık, istikrarlı büyü-
me ve uzun ömürlü olmalarını sağladığını 
vurgulayan Sönmez, “Biz Ortak Akıl Da-
nışmanlık olarak Aile Şirketlerine Yönetim 
Danışmanlığı Hizmeti ile Aile Şirketlerinin 
yönetimde bulunan aile bireyleri arasındaki 
iletişimin kurumsal bir boyuta dönüşmesini 
sağlarken; aile kültürü, paylaşılan değerle-
rin varlığı, şirkete adanmışlık, hızlı karar 
alabilme gibi güçlü yanlarının şirkete en 
verimli hale gelmesini amaçlıyoruz” dedi.  

Sönmez, başarılı aile şirketlerinin yönetim-
sel özelliklerini ise şöyle sıraladı;  

“Kendi aileleri için hazırlanan Aile Ana-

yasası ile aile ve yönetim ilişkilerinin 

çerçevesi belirlenmiştir. ‘Aile Konseyi ‘ 

oluşturarak çatışma yönetimi sistematiği 

kurulmuştur, yönetim kurulu ve icra kurulu 

oluşturulmuştur, kurul toplantıları düzen-

li olarak yapılmaktadır.  Şirketin kurum-

sallaşma süreci tamamlanmıştır. Yakın ve 

uzun vadeli mali hedefler ve faaliyet planı 

belirlenmiştir. Arge ve inovasyon yatırım-

ları önem arz eder ve dış pazar araştırmala-

rı ve yatırımları planlanmıştır. Bir sonraki 

kuşağa devir planı hazırlanmış ve işletme 

için uygun görülen varis şirket içinde kurul 

tarafından uygun görülen zaman ve görev-

lerde deneyim kazanmak üzere çalışma pla-

nı kurgulanmıştır. Hissedarlar sözleşmesi 

hazırlanmıştır.”
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MAGİİD KARİYER ZİRVESİ 
TOPLANTILARI BAŞLATTI

Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİİD) 
üyelerine yönelik olarak, hem farklı jenerasyonları 
bir araya getirmek hem de tecrübe ve bilgi paylaşımı 

yapmak amacıyla ‘MAGİİD Kariyer Zirvesi Toplantıları’ 
başlattı. Kariyer Zirvesi’nin ilkini Sabah Et Lokantaları Sahibi, 
İş İnsanı Adnan Gündoğdu’yu konuk alarak başlatan MAGİİD, 
önümüzdeki süreçte kente mal olmuş önemli iş insanlarını 
davet ederek etkinliği, rutin olarak organize etmeyi planlıyor.  
Dernek binasında gerçekleştirilen ‘MAGİİD Kariyer Zirvesi 
Toplantısı’na, MAGİİD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Aktaş 
ve dernek üyeleri katıldı. Başkan Aktaş, tecrübe, bilgi ve birikim 
aktarımlarının gerçekleştirildiği deneyim paylaşım toplantılarını 
sürekli hale getirerek, üyelerinin girişimci ruhlarının ortaya 
çıkması adına bu toplantıları sürdüreceklerini söyledi.   
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Lokanta, kafeterya sektörüne dair tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan 

İş İnsanı Adnan Gündoğdu, en önemli şeyin vazgeçmemek olduğunu söy-

ledi. İş hayatında hataların yapılabildiğini ancak önemli olanın asla pes et-

memek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, “Günümüz şirketlerde birbirinden 

farklı yaş gruplarının bir arada çalıştığı görüyoruz. Bu farklılık, ekiplere 

dinamizm getirdiği gibi, iletişim doğru kurulamazsa ekipten kopmalara da 

neden olabilir. İşte bu noktada takım olabilmek, aynı gayeyi gütmek çok 

önemli. Takım olmuş bir ekip, yaşadığı zorlukları farklı yöntemlerle çözebi-

lecek bakış açısına sahip olur. Ayrıca teknolojinin hızla geliştiği çağımızda 

dijitalleşebilen şirketler, daha hızlı aksiyonlar alıp, iş geliştirmeye odakla-

nacaktır. Tecrübe dediğimiz şey ise yaşadığımız her şeydir. Yaşadıklarımı-

zın her biri bizlere ders vermektedir. Önemli olan bu dersi iyi okuyabilmek-

tir” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN PES ETMEMEK”
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““MERSİN ŞAMPİYONUMERSİN ŞAMPİYONU  
MARDİNLİ“ MARDİNLİ“ 

Mehmet TURAN 1972 Mardin/Ömerli Göllü 
Köyü.  
Evli, 5 çocuk babası.  
29 yıldır elektronik sektöründe esnaf.  
Akdenizgücü spor kulübü kurucusu ve yöne-
tim kurulu Başkanı.  
Mersin Marider Yönetim kurulu üyesi.  
Mersin Elektronikçiler esnaf odası yönetim 
kurulu üyesi.  
Akdenizgücü spor kulübü, 2012 yılında yeni-
pazar esnafları olarak bir araya gelip, bölge 
insanlarımızın yoğun olarak ikamet ettiği 
dezavantajlı sayılan bölgedeki gençlerimiz 
ve çocuklarımız için hiç bir sosyal ve sportif 
faaliyetlerin olmamasından dolayı, madde 
bağımlılığı ve illegal yapının birer unsuru ol-
malarına duyarsız kalamayıp, 9 kurucu, top-
lamda 29 yönetici esnaf arkadaşlarla beraber 
Akdenizgücü spor kulübünü kurup. Şevket 
sümer mah. Hal. Güneş. Gündoğdu. Siteler. 
Kurdali. Mevlana ve tüm komşu mahaleli 
gençlerimize ve çocuklarımıza tesisimizde 

7 antrenörlerimizle, 700’ze yakın sporculara 
bedelsiz aidat almadan eğitim ve spor terbiyesi 
ve ahlakıyla ailesine, yurduna, faydalı birey ve 
geleceğin futbolcusu olması için, kendimizi bu 
kutsal davaya gönüllü olarak adadık.  

A takımımız süper amatörde. U19 yaş gurubu 
gençlerimiz 1. Amatörde.  
Tüm yaş gurubundan lige katılım sağlayıp, 
nice şampiyonluklar elde ettik, etmeyi de 
sürdüreceğiz.  

 
Yakın tarihte 2021/2022 sezonu Mayıs Ha-
ziran Ayında U16 yaş gurubunda Mersin şam-
piyonu olup, Türkiye şampiyonasında Mersin 
ilimizi gururla temsil ettik. 
 
Bir çok kurum ve kuruluşların yapması 
gereken sosyal sorumluluk projesi olan bu 
vazifeyi, sponsorlar ve oldukça kasıtlı olan 
kendi imkanlarımızla sürdürdüğümüzü, tesi-
simizin ve sporcularımızın ihtiyaçları gideril-
mesi noktasında destek sunulması, kuşkusuz  
minnet duyacağımızı bildirir, saygılarımı 
sunarım.  
 
Mehmet TURAN 
Akdenizgücü Spor Kulübü Başkanı

Mersin’i Türkiye Şampiyonasında Temsil Eden Mardinli Hemşehrimiz



70 YIL BİR ANNEYİ 70 YIL BİR ANNEYİ 
BEKLEMEK…BEKLEMEK…

Gerçek bir hayat hikayesi onunkisi... Annesi tara-
fından manastıra bırakılan ve hayatı boyunca 70 
yıl o manastırda annesini bekleyen Kırmızı Ço-
raplı Bebek Bahe’nin Öyküsü; Manastırdaki Kır-
mızı Çoraplı Bebek “BAHE”

Mardin’in 14 km uzaklıktaki Bine-bil köyünde, 
Vedia ve tren istasyonunda hamallık yapan Han-
na Süryani çiftinin çocuğudur Circis Kaplan. Bir 
rivayete göre doğum yılı 1919’du, başkasına göre 
ise 1928. Bahe, bir nüfus cüzdanına ancak 40 ya-
şında sahip olduğundan bunu net olarak hiç bile-
meyeceğiz. Annesi Circis’e “Bahe” lakabını takar. 
Mardinliler de Süryanice bülbül manasına gelen 
ve doğduğu köyün ismi olan “Binebil” lakabını 
eklerler. Böylece “Bahe Binebil” olarak bilinir.

Bahe’nin ailesinin durumu pek iyi değildir .  Ai-
lesi ve  özellikle ablaları tarafından çok sevilir 
Bahe. Bir buçuk yaşındayken annesi onu bir ku-
yunun yanındaki yatağa yatırır. Uyurken yanına 
yanaşan horozun saldırısına uğrar. Çığlığına an-
nesi yetişir. Yüzü gözü yara bere içinde kalır. Ka-
lıcı izler bırakır bu olay. Dört yaşına kadar pek bir 
şey belli etmez ancak daha sonra zihinsel olarak 
da izler kaldığı ortaya çıkar. Çocuk gibi kalır, saf 
kalır. Konuşma ve anlama güçlüğü çeker yaşadık-
larından dolayı. Altı yaşında babasını kaybeder ve 
annesi çaresiz kalır. Anne Vedia, baba evine dön-
mek ister ama Bahe’’yi özürlü diye  istemezler. 
Bahe’yi manastıra bırakır. Annesi son defa sarılır 
ve “Biz geleceğiz” der. Kapıya kadar tekrar eder: 
“Biz geleceğiz Bahe”. Kız kardeşi, “Hem çocuk, 
hem de saf biriydi ve  annem onu manastıra bı-
raktı. Manastır onun hem annesi hem de babası 
oldu” diyor.

Bahe’nin hayatını 2013 yılında ‘Misafir’ ismiyle 
belgeselleştiren Haydar Demirtaş, ablalarından 
birini Suriye’de bulur. Yıllar sonra gördüğü kar-
deşinin fotoğrafını öpüp koklarken ayrılıklarını 
şöyle anlatacaktı: “Anneme, Bahe’yi manastıra 
bırakmanın onun için daha iyi olacağını söyle-
diler. O hem çocuk hem de saf biriydi. Manastır 
onun hem anası, hem babası oldu...” 

Deyrul- Zafaran’ın, safran çiçeğinden gelen özel 

safran adı gibi o da manastırın renkli simgesi ola-
rak yaşadı. Ama annesi ve kardeşlerini bir daha 
hiç göremedi... Bahe, yıllar boyu manastıra hiz-
met etti. Temizledi, bekçiliğini yaptı, bahçıvan-
lığını üstlendi, her geleni koştu kapıda karşıladı. 
O, manastırın bir parçasıydı, manastır da onun. 
Ömrünün son yıllarında yürümekte, duymakta, 
görmekte zorlanıyordu ama yine de ziyaretçile-
ri karşılamaktan, onlarla fotoğraf çektirmekten 
vazgeçmedi. Bir de annesinin dönmesini bek-
lemekten...

Yıllar geçti, manastırdan onlarca din adamı, 
yüzlerce öğrenci geçti. Tek değişmeyen Bahe 
ve ömürlük bekleyişiydi. Kilise günlerinde 
manastıra gelen herkese annesini anlatır ancak 
rahatladıktan sonra eğlenmeye başlardı. Gençli-
ğinde şarkı söylemeyi, halay çekmeyi severdi. Bir 
de kırmızı çorapları...

Sadece kırmızı çorap giyerdi. Fakir dolabında on-
larca çift kırmızı çorap vardı. “Ne istersin?” diye 
sorulduğunda hep aynı cevabı verirdi: Kırmızı 
çorap. Manastırdakiler de ona alışır. “Bahe amca 
bu manastırın bir taşı haline geldi. Allah etmesin 
Bahe amca ölürse manastırda bir taş eksilecek” 
diyecek kadar çok alışmışlardır. Ama Bahe hep 
annesini bekler, annesinin öğrettiği Arapça’yı 
konuşur. Yaklaşık 70 yıl manastırda kalmasına 
rağmen Süryanice konuşamaz. Annesinin öğret-
tiği dili bilir ve annesinin yolunu gözler. Çocuk 
gibi kalır, hep annesinin geleceğine inanır. An-
nesi 6 yaşında iken kendisini Delrulzafaran Ma-
nastırı’na bırakıp gitmiştir. 2014 yılında hayata 
gözlerini yumduğunda belki 76, belki 85 yaşında 
olan Bahe Amca, ömrünün sonuna kadar rüyala-
rında annesini gördü. Yıllar boyu herkese annesi-
ni, kendisini nasıl bırakıp gittiğini anlattı. Bazen 
başka hiçbir şey anlatmazdı. Hep aynı üç soruyu 
sorardı: Niye beni terk etti? Niye beni buraya bı-
raktı? Niye bana geri gelmedi?

Bugün yaşamış olsaydı yine annesini bekliyor 
olacaktı. Bahe Tam 70 yıl annesini bekler. Kalbi 
dayanamaz ve 2014 yılında Deyrulzafaran’da bir 
taş eksik kalır.

2017 YILI

BİR ÖMÜRE SIĞAN BİR BEKLEYİŞİN HİKAYESİ
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MARDİN’İN TARİHİMARDİN’İN TARİHİ

Mardin,Mimari,Etnografik,Arkeolojik,Tarihi ve 
görsel değerleri île zamanın durduğu izlenimini 
veren şiirsel kentlerden biridir. Bölgede yapılan 
kazılarda MÖ.4500’den başlayarak klasik anlam-
da yerleşim gören Mardin; Subari, Hurri, Sümer, 
Akad, Mitani,Hitit,Asur,İskit,Babil,Pers,Makke-
donya,Abgar,Roma,Bizans,Arap,Selçuklu, Ar-
tuklu ve Osmanlı dönemine ilişkin bir çok yapıyı 
bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık 
hava müzesidir. Şehirde bilimsel kazı yapılacak 
pek çok önemli alanı vardır. Bunun sonucunda 
şehrin tarihinin daha iyi ortaya konulması imkanı 
yaratacaktır.

Mardin’in ne zaman ve kimler tarafından kurul-
duğu kesin olarak bilinmiyorsa da kuruluşu eski 
yakın doğu tarihine göre Subariler zamanına 
kadar dayanmaktadır. Alman Arkeologu Baron 
Marva Oppenheim’in 1911-1929 yılları arasın-
da yaptığı kazılardan elde edilen sonuçlara göre: 
Subariler’in Mezopotamya da (MÖ.4500- 3500) 
yaşadıklarını bu tespite sebep olarak da Sümer 

ve Babil katları arasında buldukları kiremitleri 
göstermiştir. Gırnavaz örenyerinde 1932 yılında 
başlayıp 1991 yılına kadar sürdürülen Arkeolo-
jik kazı ve araştırmalar sonucunda Gırnavaz’ın 
MÖ.4000›den M.Ö 7. yüzyıla kadar sürekli olarak 
yerleşme alanı olduğu anlaşılmaktadır.MÖ.4000 
sonlarına tarihlenen Geç Uruk Devri, Gırnavaz 
kalıntılarının en alt kültür tabakasını oluşturmak-
tadır.Bu Kültür tabakasının üzerinde yer alan 
Er Hanedanlar Devri Mimari tabakaları daha 
çok ölü gömme adetleri açısından araştırılmış 
ve değerlendirilmiştir. Tespit edilen mezarlara 
göre ölüler bu devirde eski Mezopotamya 
geleneklerine göre açılan çukurlara dizler 
karınlarına çekik olarak yatırılmakta daha sonra 
yakılan hafif ateşle manevi temizlik sağlanarak 
dünyevi ilişkiler kesilip çukurlar kapatılmakta-
dır.Mezar içinde şahsi eşya olarak metal silahlar, 
Metal süs eşyaları ve mühürler kült ve seramik 
kap örnekleri çok sayıda tespit edilmiştir. 
 
Sümer Kralı Lugarzergiz MÖ.2850 yılında 

Akdeniz›e kadar uzandığı seferinde Mardin›i 
hükmü altına almıştır. Şehircilik,sulama ve tarım 
alanında ileri bir seviyeye ulaşan Sümerler, geniş 
fetihler sonucu güçlerini kaybedince 30 yıl sonra 
Mardin’i Akadlar’a bırakmışlardır (MÖ.2820). 
Akadlar,MÖ.2500 yıllarında Sümerlerle anlaşa-
rak Akad-Sümer Devletini kurmuşlardır. Prof..
Dr Ekrem Memiş’in “Eski Çağ Türkiye Tarihi” 
adlı kitabında: “Mezopotamya’da büyük impara-
torluk vücuda getiren Sami Kökenli Akadlar’ın 
vesikalarından anlaşıldığına göre,MÖ.3000 son-
larında Mardin Merkez olmak üzere Güneydoğu 
Anadolu bölgesi ile Kuzey Mezopotamya’daki 
Musul ve Kerkük dolaylarında Hurriler adı ile 
anılan bir kavim oturuyordu” diye yazar. Mar-
din,MÖ.2230’lu yıllarda Elam şehri oldu. Amuri 
ailesinin altıncı ferdi olan Hamurabi, Sümer top-
raklarınıı Babil’in idaresi altına alınca bu kez de 
Babil Devleti’ni kurmuş, ardından Yukarı Mezo-
potamya’ya saldırınca Mardin’i istila ederek top-
raklarına katmıştır.(MÖ.2200-1925).
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MÖ. 1925 yıllarında Mardin’i işgal eden Hititler 
bir vıl sonra şehri terketmişlerdir. İran dolayla-
rından gelen Ari Irkından Midiller, Mardin ve 
çevresini ele geçirmiştir. 500 yıl hüküm süren 
Midiller bilinmeyen bir sebepten Mısır’lılara ver-
giye bağlanmışlar ve bir Midil prensesini de Mısır 
Firavunu île evlendirmişlerdir. MÖ. 1367 yılın-
da Midiller arasında iç savaş çıkmış, bunu fırsat 
bilen Asur Kralı Asuri Balit Mardin ve çevresini 
topraklarına katmıştır. MÖ. 1190’da Anadolu’dan 
gelen bazı Ari ırk kavimleri Mardin’i almışlardır. 
60 yıl sonra I.Tıplalpalasır, Sincar, Nusaybin ve 
Mardin’den geçerek 20 bin Maşiki kuvvetinin 
Koruduğu Kemecin’e’ saldırıp onları yendikten 
sonra Mardin ve çevresini tekrar ele geçirmiştir. 
MÖ.1060’da I.Asurnasırbal zamanında Hitit-
ler birleşerek Gılganuş yakınlarında Asurlular’ı 
yenmişlerdir.Asurluların tekrardan kuvvetlen-
meleri üzerine, Mardin Asur hakimiyetine gir-
miştir.MÖ.800 yılına kadar Asurluların elinde 
kalan Mardin daha sonra Urartu Krallığı ege-
menliğine geçmiştir.Urartu Kralı Mimes zama-
nında Mardin 50 yıl Urartu idaresinde kalmıştır. 
 
MÖ.612 yılına kadar Sityaniler, MÖ.618 yılında 
ise İran’dan gelen Midiler buraları ele geçirmiş-
tir. MÖ.335 yıllarmda Büyük İskender Mısır›ı 
aldıktan sonra Mezopotamya›ya gelerek İran›a 
gitmek için Mardin›den geçer. Buraları da istila 
eden İskender›in MÖ.323 yılının 28 Mayıs›ında 
Babil›de ölümünden sonra komutanları arasında 
devlet pay edilir ve Mardin doğu bölümünde 
kaldığı için Nikanır denilen General Slevkos’un 
payına düşer. (MÖ.311) MÖ. 131’de Mardin ve 
çevresi Urfa Krallığı (Abgarlar) topraklarına katıl-

dı. MS.249’da Roma Hükümdarı Filibos saltanatı-
nın 5.yılında bir isyan başlatıp IX. Abgar’ı memle-
ketten kovmuştur. Şehrin Valiliğine de Hapsioğlu 
Uralyonos tayin edilmiştir..Bu arada Mardin’de 
Urfa’ya bağlı olduğu için Roma egemenliğine 
girmiştir. MS.250 yılında Dakiyos, Pers ülkesini 
zapt etmiştir.Bu sırada tahribat gören Nusaybin›i 
onarmıştır. 330 yılında ateşe ve güneşe tapan 
Şad Buhari isminde bir kral Mardin Kalesinde 
rahatsızlığı nedeniyle kalır. Kalede kaldığı süre 
içerisinde iyi olunca kendisine kasır yaptırıp 12 
yıl boyunca burada yaşar. 

Daha sonra Kral, memleketi Pers›ten birçok asker 
ve sivil getirip onları Mardin›e yerleştirir.442 
yılına kadar getirilen insanlar vasıtasıyla şehirde 
birçok gelişme olur. 442 yılında halkı kasıp 
kavuran amansız bir veba salgını şehri yaşanmaz 
hale getirir. Yaklaşık 100 sene sonra Ursiyanos 
adlı Romalı bir; kumandan büyük bir ekiple Mar-
din’i 47 yılda inşa etmeyi başarır ve halkın tekrar 
buraya gelmesini sağlar. Bu süre içinde Persler’in 
ünlü merkezleri olan Dara yeniden inşa edilmiş-
tir. Mardin’e Bizanslar 640 yılında Hz-Ömer’in 
kumandanlarından İlyas Bin Ganem’in işgaline 
kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Mardin ve 
çevresi, 692›de Emeviler’in, 824’te Halife Mem-
nun zamanında Abbasilerin hakimiyetine girmiştir.
Bu dönemde İslamiyet hızla yayılmıştır. 885-978 
yılları arasında buralarda hüküm süren Hamdani-
ler’in kaleyi kesin olarak zapt edişleri 895 yılına 
rastlar. Doğal olan kalenin bazı yerlerine surlar 
yaptırarak bazı yerlerini de onararak günümüze 
kadar dimdik kalmasını sağladılar. 990 yılında an-
cak Musul’da tutunabilen Hamdaniler’in toprak-

larını birer birer ele geçiren Mervaniler, Mardin’i 
zapt ederler. 

Mardin ve çevresinde çarşılar, camiler yaparak 
onarımlarla ipek yolu üzerinde bulunan bu önem-
li şehri ticari açıdan canlandırırlar.. Alparslan’ın 
Malazgirt zaferinden sonra Türkler’in Anadolu’ya 
ulaşan akınları neticesinde gittikçe zayıflayanı 
Mervaniler Devleti Nusaybin’de 1089’da Selçuk-
lulara yenilerek onların hakimiyeti altına girer. Ar-
tuklulardan İl Gazi Bey Mardin’i l105’te ele ge-
çirerek devletin başkenti yapar.Halep’i aldığı gibi 
Haçlılara karşı giriştiği mücadeleler dolayısıyla İl 
Gazi Bey büyük ün kazanır. Antakya Haçlı Prensi 
Roger’i yenerek Silvan’ı ele geçirir, İl Gazi’ nin 
ölümünden sonra oğulları ve yeğenleri devletin ba-
sına geçerek Diyarbakır, Harput Kalesi ve civarına 
hakim olup, Haçlıları, Frankları, Urfa Kontu’nu, 
Bilecik Haçlı Senyör’ünü ve Kudüs Kralı Bodven’i 
yenerek büyük başarı kazanırlar. Böylece Artuk-
lular bölgede büyük devlet kurarlar. Bu devletin 
304 yıllık egemenliği sürecinde çok sayıda tarihi 
camii, Medrese, hamam ve kervansaray yapılmış, 
birçok cami, medrese ve manastır onarılmıştır. 
Timur, Artuklular döneminde 1393›te Mardin 
Kalesini kuşatıp işgal etmeye çalışsa da başarılı 
olamaz. Timur 1395 yılının Ramazan ayında 
Mardin›i almak için yeni bir kuşatma hazırlıklarına 
Kızıltepe›de otağı kurarak başlar. Mardin halkı 
kaleye sığınarak Timur›un şiddetli hücumlarına 
karşı koymak suretiyle o zamanın en büyük ordusu 
ve hükümdarlarını başarısızlığa uğratmıştır. Ar-
tuklular halkın bu başarısından dolayı Mardin’i 
onarma faaliyetine girişirler.15.yüzyılda güçlenen 
Karakoyunluların bu devleti ortadan kaldırmak 
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Mardin’de 9 tarihi yapı UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ne girdi

Mardin’de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 
9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesi’ne 2021 yılında girmiştir. 
Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak 
bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, 
Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastı-
rı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, 
Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, 
Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Liste-
si’ne 2021 yılında girdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Liste-
si’ne giren manastır ve kiliseler her yıl binlerce 
kişi tarafından ziyaret ediliyor. UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınan inanç merkezle-
rinin il ve ilçe turizmine büyük katkısı olmak-
tadır. Mardin aynı zamanda turizm ile adından 
söz ettiren bir kent olması ile birlikte inanç ve 
kültür turizmi ile kentin bölge turizmine de katkı 
sağlamaktadır. Tur Abdin” bölgesinde yaklaşık 
69 manastır ve kilise bulunuyor. Diğer kilise ve 
manastırların listeye alınması için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

MARDİN’İN UNESCO DÜNYA MİRASI MARDİN’İN UNESCO DÜNYA MİRASI 
GEÇİCİ LİSTESİNE GİRMESİGEÇİCİ LİSTESİNE GİRMESİ

Mardin, kesin olarak bilinmemekle birlikte MÖ 
4500’lerden itibaren Subari, Sümer, Akad, Babil, 
Asur, Pers, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Osmanlı 
gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, açık 
hava müzesi niteliğinde bir kenttir. Mardin tarihi 
kent merkezi, arkeolojik ve tarihi değerleri, sivil, 
askeri, dini yapıları, özgün konut dokusunun yanı 
sıra; çeşitli ve farklı din, kültür, inanış ve etnik 
kökenlerin oluşturduğu somut olmayan kültürel 
mirasıyla da ender rastlanan bir kültürel peyzaj 
değeridir. 2000 yılından bu yana Dünya Mirası 
Geçici Listesinde yer alan Mardin’in 20 yıllık 
UNESCO serüveni, aynı süreci yaşayan başka 
kentler için de deneyimler barındırıyor.

Mardin’in UNESCO Dünya Mirası  
Listesi’ne Alınma Süreci 

Mardin’in UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 

Alınma Süreci Özet Mardin’in geleneksel şehir 
dokusu, 1979 yılında “Kentsel Sit Alanı” ilân 
edilerek koruma altına alınmıştır. 2000 yılında 
bu alan, “Mardin Kültürel Peyzaj Alanı” adı ile 
Dünya Mirası Sözleşmesi Uygulama Rehbe-
ri’nin “1, 3 ve 4” numaralı kriterleri çerçevesinde 
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
alınmıştır. Mardin’in UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne tam üyelik başvurusu, 2002 yılının 
Ocak ayında yapılmıştır. Alan, 2003 yılının Mart 
ayında Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin 
(ICOMOS) yaptığı değerlendirmeye göre Dünya 
Mirası Listesi’ne alınmamıştır. Günümüze kadar 
geçen sürede alanın Dünya Mirası Listesi’ne gi-
rebilmesi için birçok çalışma yapılmıştır.
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için Mardin’i 2 ikili kuşatması bu girişimleri aksatır. 
1409’da halk bu kuşatmaya daha fazla dayanamaya-
rak yapılan anlaşma gereği şehrin kalesini Karako-
yunlulara teslim eder. Mardin Karakoyunluların ege-
menliğinde 61 yıl kalır. Bu süreç içerisinde aşiretler 
ayaklanarak Karakoyunluların rejimine karşı koyar-
lar ve devleti zaman zaman ele geçirirler. Karako-
yunluları 1462 yılında yenen Akkoyunlular kalenin 
egemenliğini de ele geçirirler. Bu dönemde Mardin’e 
Paşa olarak gelen Kasım Bey, Timur’un yakıp yıktığı 
şehri ve kaleyi onarmaya girişir. Bu çalışmasının ve 
başarısını taçlandıran bu güne kadar ihtişamla ayak-
ta durmayı başaran ve tarihe meydan okuyan Kasın 
Paşa Medresesini yaptırır. 16.yüzyılın başında Ak-

kovunluları egemenliğine alan Şahı İsmail güçlü bir 
Şii devleti kurmayı başarır. Bu dönemde Anadolu’ya 
girip Şiiliği kabul etmeyenleri zalimce öldürmekten 
geri kalmaz. Bu durumu gören Mardin hakimi, şehri 
zulme ve yağmaya karşı, halkı korumak için kalenin 
anahtarını kan dökmeden Şah İsmail’e teslim eder. . 
Mardin’in kesin olarak Osmanlıların eline geçmesi 
Mısır seferini düzenleyen Yavuz Sultan Selim dö-
neminde gerçekleşmiştir. Diyarbakır (Amid) Valisi 
Bıyıklı Mehmet Paşa ve Kürt Bilgini İdris-i Bitlisi, 
Yavuz Sultan Selim’in emriyle 1516’da Mardin ve 
kalesini dokuz aydan fazla kuşatmış, çeşitli illerden 
gönderilen Osmanlı takviye kuvvetleri, Doğu Ana-
dolu’dan gelen Kürt Beylerinin kuvvetleriyle birleşe-
rek kaleye defalarca saldırılar düzenlemiştir. Ancak 
halkın kahramanca karşı koyması iki tarafında zor 
günler geçirmesine neden olmuştur. Kartal Yuvasına 
yardım beklentisi boşa çıkınca Bıyıklı Mehmet Paşa 

ve İdris-i Bitlisi 7 Nisan l5l7”de Mısır’da bulunan 
Yavuz Sultan Selim’e kaleye girmiş olduklarının 
müjdesini vererek Osmanlı Devletinin ilk halifesini 
çok sevindirmişlerdir. 1517 yılında Mardin ve yöresi 
Osmanlı topraklarına katılmış, bir sancak durumunda 
Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlanmıştır. 1518’’de 
Mardin Sancağı: Merkez kazası ile Savur ve Nusay-
bin nahiyelerinden oluşuyordu. Mardin, uzun müddet 
Diyarbakır-Bağdat ve Musul’un Sancağı durumunda 
kalmıştır. Mardin sancağında halk: Göçebe ve yer-
leşik olarak iki bölüme ayrılmaktaydı. Yerleşik halk 
inançları açısından: Yahudiler, Hıristiyanlar (Erme-
niler, Süryaniler ve Keldaniler),Müslümanlar ve bir 
kısım Şemsilerden (Güneşe tapanlar) oluşuyordu.

MARDİN ‘İN ADLARI:
Mardin tarihi boyunca çeşitli adlarla anıl-
dı. Hammer tarihinde geçen, kentle ilgi-
li söylencelerden birinde, Pers Hükümdarı 
Ardeşehir’in Marde adlı kavmi bu bölgeye yerleş-
tirdiği, kentin adını da bu kavimden aldığı belirtilir. 
Persler’e bağlanan bir başka söylence-
de, krallardan birinin, hasta oğlunu iyileştir-
mek için buraya getirdiği ve şehzadenin, Mar-
din olan adının yöreye verildiği anlatılır. 
Vakidi’den aktarılan söylence ise, bölgeye yerle-
şen Din adlı İranlı Zahid’i öldüren Heraklius’un 
komutanının, tam karşıya kale yaptırıp, adını “Din 
öldü” anlamına gelen Matedin koyduğunu, zaman-
la da Matedin’in Mardin’e dönüştüğünü anlatır. 
Yüzyıllarca bölgede yerleşik ha-
yat sürmüş Süryani kültürünün egemen 
olduğu söylencede, Süryanice kale an-
lamına gelen Merdin, Merdi ,Mir-
do kelimelerinin kente ait olduğu belirtilir. 
Tarih boyunca Süryaniler kenti böyle adlandırırken 
Bizanslılar; Mardia, Araplar; Maridin, Osmanlılar; 
Mardin demişlerdir.

MARDİN, MARİDİN, MERDE, MARDİA, MER-
Dİ, MERDO, MİRDO, MERDİN, MATEDİN, TİDU, 
ERDOBE

1 Kasımiye Medresesi 
2 Şeyh Çabuk Camii 
3 Kırklar Kilisesi 
4 Mardin Müzesi 
5 Latifiye Camii 
6 Gazipaşa İlköğretim Okulu 
7 Ulucami 
8 Kayseriye Pasajı 
9 Bakırcılar Çarşısı 
10 Revaklı Çarşı 
11 Zinciriye Medresesi 
12 Surur Han 
13 Tarihi Postane Binası 
14 Şehidiye Medresesi 
15 Sabancı Mardin Kent Müzesi 
16 Hatuniye Medresesi 
17 Savurkapı Hamamı 
18 Melik Mahmut Camii 
19 Artuklu Kervansarayı 
20 Ceviz Çeşmesi 
21 Firdevs Köşkü 
22 Deyrulzafaran Manastırı 
23 Dara Antik Kenti (Oğuz Köyü) 
24 Mor Yakup Manastırı (Nusaybin) 
25 Zeynelabidin Türbesi (Nusaybin) 
26 Beyaz Su Mesire Alanı (Nusaybin) 
27 Deyrulumur Manastırı (Mid-
yat-Şırnak Yolu Üzeri) 
28 Midyat Konuk Evi 
29 Gelüşke Hanı (Midyat) 
30 Gümüşçüler Çarşısı (Midyat) 
31 Estel Hanı (Midyat) 
32 Abdullah Bey Konağı (Savur) 
33 Savur Kalesi 
34 Mor evgin manastırı (Nusaybin) 
35 Meryem Ana Kilisesi (Midyat)

MARDİN REHBERİ 
MARDiN’DE GEZiLECEK  
TARiHi YERLER
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Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’in 4 kilometre 
doğusunda, Mardin Ovasına hakim bir noktada-
dır. Üç kattan oluşan Manastır 5’inci yüzyıldan 
başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle 
bugünkü haline 18’inci yüzyılda kavuşmuştur. Ma-
nastır, MÖ Güneş Tapınağı, daha sonra da Roma-
lılar tarafından kale olarak kullanılan bir kompleks 
üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince 
Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya 
getirterek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle 
Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak 
biliniyordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz 
Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir 
tadilat yapmasından sonra Manastır onun adıyla, 
Mor Hananyo Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıl-
dan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran 
(safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafa-
ran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı.

DEYRULZAFARAN MANASTIRI VE 
MATBAA

Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, 
iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın il-
gisini çeken Deyrulzafaran Manastırı, uzun tarihi 
boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkez-
lerinden biriydi. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi 
de yine bu Manastır’da patriklik yapan ve 1895’te 
vefat eden 4. Petrus’tur. 1874 yılında İngiltere’ye 
yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 
1876 yılında manastıra getirtti. Matbaada 1969 
yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, 
Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953’e kadar Öz 
Hikmet adında aylık bir dergi basılıyordu. Matba-
adan geriye kalan parçaların bir kısmı manastırda 

diğer bir kısmı da Mardin’deki Kırklar Kilisesi’n-
de sergilenmektedir. Manastır bugün de Süryani 
Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden biridir. 
Mardin Metropoliti’nin ikametgahı olan Deyrulza-
faran Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış 
Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için zi-
yaret edilir. Yine binlerce yerli ve yabancı turist, 
kısa veya uzun bir yol kat ederek manastırı ziyaret 
etmektedirler.

GÜNEŞ TAPINAĞI

Bu yapının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemek-
le beraber Milattan Önceki yıllara ve hatta Mar-
din’in kuruluşuna kadarki döneme indiği tahmin 

edilmektedir. Yapı, o dönemde Güneş Tapınağı ola-
rak kullanılıyordu. Güneş Tapınağı, Mor Hananyo 
Kilisesi’nin doğu köşesinde kalıp iki kısımdan 
oluşmaktadır. Giriş kısmı beşik tonozlu şeklinde 
yontulmuş taşlardan olup yüzeyi 25 metrekaredir. 
İkinci kısım ise 51.5 metrekare olup dikkati çeken 
bir tavan yapısına sahiptir. Tavanı oluşturan düz 
ve iri taşlar geometrik yapıda olup aralarında harç, 
kum, kireç ve benzeri malzeme kullanılmadan bir-
birine yaslanmış ve kenetlenmiş durumda yerleş-
tirilmiştir. Tapınağın doğu ve güney cephesinde 
kalan iki kuşağın ne amaçla kullanıldığı bilinme-
mekle beraber, bunların sunak yeri olduğu tahmin 
edilmektedir. 

DEYRULZAFARAN MANASTIRI - MARDİNDEYRULZAFARAN MANASTIRI - MARDİN
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Süryanilerin bu coğrafyadan göç etmeleriyle, bera-
berlerinde birçok gelenek ve sanat uygulamaları da 
kaybolmaya yüz tutmuştur. Bunlardan en önemlile-
rinden biri de basmacılıktır. Süryaniler, eskiden süs-
leme amacı ile elbiselerin yapımında, masa ve yatak 
kılıflarında, duvarların ve evlerin iç süslemelerinde 
bu gelenek ve sanatı oldukça yaygın bir şekilde kul-
lanırlardı. Günümüzde basmacılık ile yatak, nevre-
sim ve oda takımı, vitrin, yakalar, yazmalar, perde, 
bohça ve tablo gibi ürünlere şekil verilmektedir.. 
 
Süryanice Hetmo adı verilen basmacılık bir kalıp sa-
natıdır.Basmacılık, daha önceden hazırlanmış kalıbın 
yüzünün boyaya batırılarak, kumaş veya şekil verile-
cek malzeme üzerine bastırılması ile birbirinden gü-
zel simetrik ve tekrarlanan şekillerin elde edilmesi 
şeklinde özetlenebilir. Bu uygulama günümüzün plas-
tik kalıplarına benzer bir yöntemdir. Genellikle boya 
olarak kök boyası (anilin) kullanılır. Bu boyanın özel-
liği üstüne sürüldüğü malzemeden hiç çıkmamasıdır. 
Basmacılık Akad ve Asurlular tarafından icat edil-
miş oldukça eski bir sanattır. Onların torunları olan 
Süryaniler, bu sanatı yüzyıllar boyu devam ettir-
miş, yaşadıkları yerlerde yarattıkları eserlere bu 
şekilde hayat vermişlerdir. Osmanlı imparatorluğu 
zamanında bu sanat dalıyla uğraşan kişiler Basma-
cı olarak bilinirlerdi. Günümüzde aile isimleri ola-
rak hâlâ Basmacı ismini taşıyan birçok Süryani aile 
vardır. Modern teknoloji, bütün alanlada olduğu 
gibi basmacılığı da modası geçmiş bir hale getir-
miştir. Zamanımızda bu sanat artık yok olma sını-
rına gelmiştir. Bu sanatın son temsilcisi olan yaş-
lı Süryanilerden sonra ne olacağı ise meçhuldür. 
 
Yandaki resimde Urfa yöresinden tahta bir basma 
kalıbı örneği görülmektedir. 1924 yılında Urfa’yı en 
son olarak terkedenler tarafından yanlarında götü-
rülmüş olan bu örneğin, anlatılanlara göre daha eski 
olduğu ve 18.yüzyılın sonlarında yapıldığı belirtil-
mektedir. Bu simetrik ve arka arkaya çiçek dizaynı 
3000 yıl öncesine dayanan tipik bir Mezopotamya 
bezeme desenidir. O zamanlar mezopotamyada hü-
küm süren krallar elbiselerini ve duvar işlemelerini 
bu çiçek dizyanı ile süslerlerdi. Örneğin Asurlular bu 
çiçek dizaynını o kadar çok kullanırlardı ki bu yüz-
den bu çiçeğe Asuri çiçeği (Daha sonraları Süryani 
çiçeği) adı verilirdi. Resimde görülen orijinal tahta 
basma bloğu, boyut olarak daha geniş olmasına rağ-
men kullanım ve zaman aşımı nedeniyle çatlamıştır 

KAYBOLAN BİR SÜRYANİ SANATI: 

BASMACILIKBASMACILIK

ve bazı parçaları kopmuştur. Benzer olarak 
basma bloğunun karşı kısmında da aynı 
çiçek örneği vardır. Bu sanat dalıyla uğ-
raşan insanlar, şekil vermek üzere kullan-
dıkları basma bloklarının bazı kısımlarına 
oluklar açmışlardır. Basma bloğunu tutan 
insanın daha iyi kavrama yapabilmesi, 
dizyanın yönünü doğru yapabilmeleri ve 
kolay yorulmayacak olması şarttı. Çünkü 
basmacılıklar uğraşan insanlar şekil ver-
meyi uzun bir süre için defalarca yapmak 
zorundaydılar. Bu nedenlerle uğraşılarının 
verimli ve ergonomik olması gerekiyordu. 
Görüldüğü gibi günümüzün teknolo-
ji uygulamalarında dikkate alınan bazı 
uygulamalar eski Mezopotamyalılar ve 
onların torunları tarafından çok daha ön-
celerde bilinmekte ve kullanılmaktaydı. 
Bu örnek bizlere, bu insanların bilgi dü-

zeyi ne kadar yüksek bir uygarlık yarat-
tıklarının göstermesi açısından önemlidir. 
 
Süryanilerin bu şekilde kaybolmaya yüz 
tutan daha nice uğraşıları ve sanat dalları 
vardı. Ne yazık ki artan göçler, sayılarının 
giderek azalması ve insanları rahat yaşa-
maya alıştıran günümüzün teknolojik bu-
luşları onları bu ilgi alanlarından giderek 
uzaklaştırmıştır. İnsanlık açısından önemli 
olan ise bu tip sanat dalları ve uğraşıla-
rın gün ışığına çıkarılarak bizden sonraki 
nesillere aktarılmasıdır. Geçmiş bizlere 
sunulan en büyük hazinedir. Geçmişte ya-
ratılan kültür ve sanat ise bundan sonraki 
yaşamda insanlara ışık olması açısından 
önemlidir. Bu şekildeki kültürlerin ve sa-
natların kaybolmaması dileğiyle....
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DARA HARABELERİ DARA HARABELERİ 
(ANTİK KENT)(ANTİK KENT)
Antik adı Anastasiopolis olan 
kentin İlk kuruluşunun tarihi 
net bilgiler içermemektedir. 
Mezopotamya’nın en önem-
li yerleşim yerlerinden birisi 
olan Dara, İmparator Anastasi-
us’un (491-518) girişimleriyle 
505 yılında, Doğu Roma İm-
paratorluğu’nun doğu sınırını 
Sasanilere karşı korumak için 
askeri amaçlı bir garnizon ken-
ti olarak inşa ettirdiği sanıl-
maktadır. Çeşitli dönemlerde 
(miladın ilk asırlarına kadar) 
Perslerle Romalılar arasın-
da el değiştirmiştir. Konuşma 
dili olarak (Hz.İsa’nın ana dili 
olan) Aramice kullanılmış,İ-
nanç olarak da adına ateş ku-
leleri yapılan Ahura Mazda’ya 
inanırlardı. VII yy. sonlarına 
doğru Emeviler’in daha sonra 
Abbasilerin eline geçen şehir , 
daha sonraki Yüzyıllarda yerel 
beylikler tarafından yönetilmiş 
ve 15-16.y.y da Osmanlıların 
eline geçmiştir. Harabelere 
ve kalıntılar arasında ara sıra 
bulunan paralara(daryaka) ba-
kılacak olursa zengin bir şehir 
olduğu kolaylıkla anlaşılmak-
tadır. 

Şehrin çevresi 4 kilometrelik 
surlarla çevrilmiştir. Biri kuze-
ye diğeri güneye açılan iki tane 
kapısı vardır.  İç kale, kentin 
kuzeyinde, 50 metre yüksekli-
ğindeki tepenin üst düzlüğüne 
kurulmuştur. Mezopotamya 
ovası ile Tur-Abdin Dağlarının 
birleştiği yerde kireçtaşı ana 
kaya üzerinde kurulan kent 
Kaya içine oyulan yapılardan 
oluşmuş ve geniş bir alana ya-
yılmıştır. Şehir harabeleri için-
deki eski kalıntılardan kilise, 
saray, cami, çarşı, ev, köprü 
ve su sarnıçları hala mevcudi-
yetlerini muhafaza etmektedir. 
Şehrin kurucusu tarafından 
yaptırılan muhteşem yeraltı 
yerleşim birimi sonradan zin-
dan olarak kullanılmış, bu-
günde bütün heybeti ile ayakta 
durmaktadır.

Antik kent Pers İmparatoru 
Darius ile Büyük İskender’in 

savaşına tanıklık etmiştir

Antik Dara, yüzyıllar boyunca 
Mezopotamya’nın en önem-
li ticaret merkezlerinden biri 
olarak kayıtlarda yer alırken, 
kent Pers İmparatoru Darius 
ile Büyük İskender’in savaşı-
na tanıklık etmiştir.  Kalıntılar 
arasındaki büyük kesme taşlar 
ve bulunan sikkelere bakıla-
cak olursa Dara’nın geçmişte 
büyük ve görkemli yapılara 
ve zengin hazinelere sahip ol-
duğu söylenebilir. Kaynaklara 
göre ticaretin kalbi İpek Yolu, 
kentin içinden geçiyordu. 

Mardin’de bulunan 10 bin 
yıllık tarihi bulunan Dara 
Harabelerinde 2008 yılından 
itibaren ciddi şekilde kazılara 
başlanmış ve şu anda toprak 
üstünde görülen Dara Antik 
Kenti’nin sadece % 20’si or-
taya çıkartılmıştır. Geri kalan 
% 80’nin üzerinde ise yaşayan 
bir köy olarak Yeni Dara Köyü 
inşa edilmiştir. Günümüzde 
birçok ailenin içinde yaşadığı 
hemen hemen her evin altında 
bir tarih yatmaktadır.
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CİN TEPESİ,  diğer adıyla GIRNAVAZ TEPESİ, 
MARDİN ili, NUSAYBİN ilçesindedir. Müslü-
man cinlerin padişahının burada olduğuna inanı-
lıyor.

Buranın şifa verdiğini  düşünen bir çok insan 
özellikle psikolojik tedaviler için burada bir ge-
ceyi yatarak geçiriyor.

Nusaybin Şehrinin kuzeyinde bulunan,yaklaşık 5 
km uzağında bulunan bir tepecik üzerine kuru-
lan girnevas veya gire’nevvas (cin tepesi) olarak 
bilinir. … O Nusaybin cinleri Kavimlerine gidip 
bunu bildirince, işiten cinlerin Hepsi iman etti-
ler. Bu husus Kur’an-i Kerim’de ‘Cin Sûresi’nde’ 
bildirilmektedir.

CİN TEPESİ NEREDE

Cinler Tepesi (Gırnavaz) (Gırnavas)

Nusaybin Şehrinin kuzeyinde bulunan, yakla-
şık 5 km uzağında bulunan bir tepecik üzerine 
kurulan Girnevas veya Gire’nevvas (cin tepesi) 
olarak bilinir. Gırnavas halk arasında ‘cinlerin 
başkenti’ olarak ün kazınmıştır.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin 5 km kuzeyinde 
Çağçağ vadisinin batısında yer alan bir höyük 
olan Gırnavaz arkeolojik önemi nedeniyle de 
birçok bilim adamı tarafından araştırma konusu 
oldu. Yapılan ilk araştırma 1918 yılında A.T.Ol-
mstead tarafından yapılan çalışma sonucunda 
Gırnavaz tarihinin Asur devrine dayandığı ve en 
az 5 bin yıl huriler Mitaniler Asurlar gibi birçok 
Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarına ev sa-
hipliği yaptığı ortaya çıktı.

Ayrıca Prof. Dr Hayat Erkanal’ın 1982 yılında 
başlattığı kazı çalışmaları 1991 yılına kadar de-
vam etmiştir. Bu kazılarda toplanan buluntulara 

göre Gırnavazın MÖ 4 bin sonlarında ve Mö 7. 
Yüzyıla kadar kesintisiz iskân edildiği anlaşıl-
mıştır. Höyük üzerinde İslami dönemlere ait bü-
yük bir mezarlık bulunmuştur. Gırnavaz’da bu-
lunan kadim eserler şu anda Mardin müzesinde 
sergileniyor.

Buradaki cinlerin psikolojik ve bedensel özürlü 
hastalara şifa verdiği söylenmektedir.

Ayrıca bu tepede halk arasında cinlerin reisi ola-
rak bilinen Mir Osmana ait olduğu söylenen bir 
türbe bulunuyor. Bu tepede yaşayan cinler Pey-
gamber Efendimizin (SAV) döneminde kendi 
sesinden dinledikleri Kuran Kerim’den etkilene-
rek Müslüman olan ilk cinler olarak tarih sayfa-
larında yerlerini aldılar. İşte Müslüman olan ilk 
cinlerin isimleri: Bu cinler yedi kişi idiler. Üçü 
Harran’dan, dördü Nusaybin’den, isimleri Hassâ, 
mesâ, Şasır, Masır, Ellerdevanyan, Serme, el-Ah-
kam yahut el-Ahkab idi.

Nusaybin Cinleri Nasıl Müslüman Oldular

Resulullah aleyhisselatu vesselam Taif dönüşü, 
Nahle’de geceleyin kalıp namaz kıldığı sırada 
Nasibin cinlerinden 7 (yedi)si oradan geçiyorlar-
dı. Durdular. Hz. Peygamber aleyhisselatu ves-
selam’ın okuduğu Kur’an’ı dinlediler. Hz. Pey-
gamber (sav) namazı bitirince cinler iman edip 
dinlediklerini kabul ettiler. Kavimlerinin yanına 
inzar edici, uyarıcı olarak döndüler.

 “De ki; Cinlerden bir topluluk Kur’an’ı dinle-
yip şöyle dedikleri bana vahyolundu: ‘Biz hâru-
kulâde bir Kur’an dinledik. O doğru yola iletiyor. 
Ona inandık. Artık Rabbimize hiçbir şeyi ortak 
koşmayacağız.’ ” (Cin, 72/ 1-3)

“Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur’an din-
lemek üzere sana yönlendirmiştik. Gelip hazır 

olduklarında ; ‘Susun!..’ dediler. Kur’an tilaveti 
tamamlanınca da kavimlerine döndüler.”

“Ey Kavmimiz; biz Mûsâ’dan sonra indirilen, 
kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğ-
ru yola götüren bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, 
Allah’ın davetçisine uyun ve ona inanın ki Allah 
günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi ya-
kıcı azaptan korusun.” (Ahkâf, 46/ 29-31)

Söz konusu ayetleri dinleyen ve kavimlerine dö-
nen cinlerin rivayetlerde “Nusaybin”li oldukları 
belirtilir. Meşhur bir belde olarak Araplarca bi-
linen Nusaybin, söz konusu rivayetlerde cinleri 
nedeniyle zikredilmektedir. O zaman Arapların 
inançlarında insanlar gibi cinlerin de yerleşim 
bölgeleri bulunmaktadır. Hatta aynı yerleşim 
yerlerini insanlar ile cinler müşterek olarak kul-
lanmaktadırlar.

 İbn Hişam’da (213/835) Cin Sûresiyle ilgili ri-
vayetleri anlatırken konuyu Hz. Peygamber (as-
m)’in Tâif’ten dönüşüyle ilgili olarak anlatmak-
tadır. Hz. Peygamber (asm) Tâif’ten umduğunu 
bulamadan üzgün ve kederli olarak dönmekteydi.

Mekke’ye bir gecelik mesafeye gelince, gecenin 
karanlığında (ortasında) namaza durdu. Açıktan 
(cehrî) olarak Kur’an kıraat etmeye başladı. Bu-
nun üzerine bir grup cin okunan Kur’an’a kulak 
verdi, dinledir. Daha sonra da kavimlerine gide-
rek onlara bu dinlediklerine tâbi olmalarını iste-
diler. Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den yaptığı 
bu nakilde İbn Hişam şu detayları da kaydetmek-
tedir: Bu cinler yedi kişi idiler ve Nusaybin cin-
leriydiler.

GIRNAVAZ TEPESİ (NUSAYBİN)- CİNLERİN ŞEHRİ
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Kasımiye Medresesi, Mardin’de bir med-
resedir. Artuklular döneminde yapımına 
başlanan medresenin inşası Timur döne-
mindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım 
kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyun-
lu sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 
tamamlanmıştır. Medrese, eğitim verdiği 
dönemde bölgenin en önemli eğitim mer-
kezlerindendi. 16. yüzyılda Mardin’de en 
fazla maddi kaynağa sahip medrese oldu-
ğu bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sırasın-
da kapanmıştır. İki mescide, bir türbe ve 
bir çeşmeye de ev sahipliği yapmaktadır.

Rivayetlere göre Kasım Paşa burada kat-
ledilmiştir. Kasımiye Medresesi eyvanı, 
rivayete göre, Kasım Paşa’nın kız karde-
şi, Kasım Paşa öldüğünde kanlı gömleğini 
ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına 
sürmüş ve hala o duvarlara su döküldü-
ğünde duvardaki kan izleri belli olmak-
taymış, duvarlardaki kan izlerinin bunlara 
ait olduğu söylenir. 

MİMARİ

Bina Artuklu dönemi mimarisiyle inşa 

edilmiştir. İki katlı olan medrese, tek bir 
avlu etrafında yapılmıştır. Yapının güney 
cephesi ovaya bakar. Binanın giriş kapı-
sı bu cephede bulunur. Kapı çeşitli işle-
melerle süslüdür; ama bunların bir kısmı 
tahrip olmuştur. Binanın batısında ise 
Şafiiler tarafından kullanılan bir mescit 
mevcuttur. Dikdörtgen biçimli bu mescit, 
kubbeli bir yapıdır. Sünnilerin kullandığı 
mescit binanın doğusunda bulunur. Bu 
mescit Şafiilerin kullandığından biraz 
daha küçüktür. Yapının kuzeyindeyse çeş-
me yer alır.

Binada toplam yirmi üç medrese odası 
bulunur. Bunların on biri alt katta, on ikisi 
üst kattadır. İki katlı, kubbeli, tek ve açık 
avlulu medresenin inşasında düzgün kes-
me taş kullanılmıştır. Plan özellikleri, taş 
işçiliği ve süsleme motifleri bakımından 
ilgi çeken yapı, cami ve türbe ile birlikte 
külliye içerisinde yer almaktadır. Med-
resenin avlusunda bir çeşme ve büyükçe 
bir havuz bulunmaktadır. Güneyde ovaya 
açık bir cepheye sahip olan medrese, Mar-
din yapılarının en büyüklerindendir. Açık 
medrese tipinde, tek bir avlu etrafında 

düzenlenmiş, iki katlı ve tek eyvanlıdır. 
Kesme taş ve tuğlalardan yapılmıştır.

Medresenin avlusundaki havuzda akan 
suyun akışı ile doğumdan ölüme kadar 
insan hayatı ve sonrası simgelenmiştir: 
Çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü 
yer gençliği, ince uzun oluk olgunluğu 
ve suların bir havuzda toplanması ölümü 
temsil eder. Daha sonra bu su kanallarla 
toprağa aktarılır ve bu da topraktan tekrar 
can bulur. Gün doğduktan sonra güneş ba-
tana kadar cephe önemli olmaksızın tüm 
derslikler güneş ışığından faydalanabilir. 
Dersliklerin kapı yüksekliği bir metreden 
biraz fazladır. Bu yüksekliğin özellikle 
tercih edildiği ve öğrencinin hocasının 
yanına girerken başını eğmesi için yapıl-
dığı bilirtilir. Günümüzde El Cezire Sanat 
Müzesi hizmet vermektedir. Günümüze 
kadar mükemmel yapısıyla ayakta kalabi-
len Kasımiye Medresesi’ne Mardin’in gü-
neybatısındaki Mardin Şehir Stadyumunu 
geçtikten sonra İtfaiye garajından sağa 
sapılarak 250 metre gidildikten sonra ula-
şılabilmektedir.

Kasımiye Medresesi - Mardin
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Dünyanın ilk üniversitesi Mor 
Yakup Kilisesi zamana meydan 
okuyor. Hikayesi kadar ihtişamı 

ile de zamana meydan okuyan Mor Yakup 
Kilisesi, Nusaybin’in gözde turizm mer-
kezi olmayı sürdürüyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan 
Mor Yakup Kilisesi, tarihe meydan oku-
maya devam ediyor. Son günlerde Nu-
saybin’in turizm merkezi yapılması an-
lamında önemli bir yere sahip olan Mor 
Yakup Kilisesi, Süryani toplumunun 
hikayelerini de taşlarında barındırıyor. 
Dünyanın ilk Üniversitesi olma özelliği-
ni de taşıyan Mor Yakup Kilisesi, turiz-
me açılırken korunmaya da ihtiyaç du-
yacak. Çünkü korunması sağlanmadan 
turizme açılması durumunda toplumda 
yaygınlaşan fotoğraf merakı, tarihe mey-
dan okuyan kalıntıları yok etme riski ile 
karşı karşıya bırakabilir. Tarihi kalıntıla-
rı, duvarları, yazıtları, ihtişamı ile zama-
na meydan okuyan Mor Yakup Kilisesi, 
çevre düzenlemesi Nusaybin Belediyesi 
tarafından yapılmış. Etrafında betonarme 
yapılar olsa da neredeyse bunlardan hiç 
etkilenmemiş denilebilir. Yanındaki park 
ve mezarlık ile Nusaybin’in en güzel ca-
milerinden biri ile hoşgörü kenti sıfatının 
da Nusaybin’e yakıştığını gösteriyor. 

Mor Yakup Kilisesi bu özellikleri sınır 
kenti Nusaybin’i geleceğin cazibe mer-
kezleri arasına aday olarak sunuyor. Şu 
ana kadar yapılanlar yeterli olmasa da 
devam eden çalışmalar Mor Yakup için 

umut veriyor.

Mor Yakup Kilisesini görmeye gelenler 
de bu konuda hemfikir. Şehir dışından 
gelen Ferit Çakır, sadece Mor Yakup Ki-
lisesini görmek için Nusaybin’e geldiği-
ni söylüyor. Nusaybin’de görülecek çok 
daha fazla yerin olduğunu hatırlattığı-
mız Çakır, bildiğini ancak en çok merak 
ettiği yerlerin başını Mor Yakup Kilise-
si’nin çektiğini dile getiriyor. Çakır, bir 
de Bagok Dağı’nda bulunan Mor Yakup 
Manastırını merak etmiş ancak güvenlik 
riski olduğu söylendiği için gidip görme 
imkanı bulamadığını söylüyor. Bir sonra-
ki gelişinde oraya da gideceğini kaydeden 
Çakır, herkesin Mor Yakup Kilisesini gör-
mesi gerektiğini ifade ediyor. 

Mor Yakup Kilisesi, Milattan Sonra (MS) 
419’da Aziz Yakup (Mor Yakup) adına 
inşa edilirken, ismini aldığı Aziz Yakup, 
MS. 330 yılında Mısır’da doğmuş ve İs-
kenderiye’de küçük bir manastırda rahip 
olmuştur. Mısır’dan deniz yoluyla bugün-
kü Mersin’in önemli ilçesi Tarsus’a ora-
dan da Diyarbakır’a gelen Aziz Yakup, 
daha sonra Mezopotamya’da Süryanile-
rin Turabdin olarak adlandırdığı bölge-
de Şiluh (Salıh)(Selhe) köyüne yerleşir. 
Hayatı hastalara şifa vermek, sakat ve 
topalları iyileştirmek, bir haftalık bebeği 
konuşturmak gibi mucizelerle geçen Mor 
Yakup daha sonraları azizlik mertebesine 
yükselir.

Daha eski çağlarda, bugün Mor Yakup 

Manastırının bulunduğu yerde Pers dö-
neminden kalma bir mabet olduğu söy-
lenir. MS. 4’ncü yüzyılın sonlarında Pers 
komutanının tanrılara kurbanlar sunmak 
için buraya geldiği, Mor Bar Şabo ve 
11 öğrencisini öldürdüğü rivayet edilir. 
Mor Yakup buraya yerleşir ve hastalara 
şifa verir. Mor Yakup MS. 421’de ölür. 
Öğrencisi Mor Daniel burada tek başına 
kalır. Zaman içinde manastıra yüzlerce 
rahip yerleşir. Manastırı büyütmek gere-
kir. 5’nci yüzyılın sonlarına doğru Mor 
Daniel de ölür ve 6’ncı yüzyılın başında, 
508-510 yıllarında çilekeş Mor Yakup 
adına büyük bir kilise inşa edilir. Tüm bu 
inşa işleri Başrahip Teofil başkanlığında 
yapılır. 7’nci yüzyılın başlarına kadar bu 
kilise sağlam kalmıştır. 

Mezbah kapısının üstündeki kitabede ço-
ğunluğu köy halkından olan ve manastıra 
bağış yapanların ve yaptıkları bağışların 
listesi bulunmaktadır. Manastırdaki kita-
belerde de 770-1364 yılları arasında bu 
manastırda ölen rahip, keşiş, patriklerin 
ve diğer din adamlarının adları bulun-
maktadır. Mor Yakup Manastırı 8’nci 
yüzyılda Metropolitlik merkezi, 1364-
1839 yılları arasında da Turabdin bölgesi 
için Patriklik makamı olmuştur. Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar faal durumda olan 
manastır 1965 yılına kadar sahipsiz ka-
lır. 1965’te rahip Yakup Tekin Episkopos 
Mor Iyawennis Efrem Bilgiç tarafından 
manastıra atanır.

MOR YAKUP MANASTIRI 
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Değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalı-
şanlarımız,

Harika  bir hikayenin başlangıcı  28.08.2002 
yılında Şirket in ilk merkezi Sefaköy de Meh-
met Dilmen tarafından kurulması ile başla-
dı .O zamandan  beri günümüze karayolu ile 
Ulusal ve Uluslararası  Isı Kontrollü yük taşı-
macılığı  Gıda,İlaç ve Sağlık,Otomotiv,Pro-
je Lojistiği,Gümrük işlemleri ,bozulabilir 
Ürünler,danışmanlık,Lojistikte  dijitalleşme,Pa-
zar bilgileri,Yüksek Teknoloji Ürünleri , Teks-
til,Kimya , tedarik zinciri yönetimi ,Sanayi , Veri 
Entegrasyonu  gibi  birçok farklı endüstriler için 
hizmet veren “ TRANSBATUR MİLLETLERA-
RASI NAKL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ “ firma-
sı Lojistik alanında   Türkiye ‘nin  önde gelen 
Şirketlerinden biri haline geldi. 

20. yıl dönümü vesilesiyle  Dünyamıza adım 
atın.Bizi neyin harekete geçirdiğini keşfedin

Yıldönümümüzde, bu öncü ruhu yeniden güçlen-
dirmek istiyoruz. İnovasyonu yönlendiriyoruz, 
geleceğimizi sürdürülebilir bir şekilde 
şekillendiriyoruz ve dünya çapındaki insanlar 
arasında bir köprü olmaya devam ediyoruz.

Kurulduğu günden bu güne kadar kaliteli hizmet 
anlayışını benimseyen, ulusal ve uluslararası 
yasal şartlara göre uzman kadrosu, yetkin per-
soneli, modern altyapı imkanları ve yüksek hiz-
met kalitesi ile faaliyetlerini gerçekleştiren bir 
firmadır. Avrupa’da  GDP  standartlarına göre en 
yüksek güvenlik teknoloji standartları ile düzen-
lenmiş  Araç Filomuz  GDP  Mevzuatına uyumlu  
bir dizi Dünya  ISO QM  Standartlar  statüsünde 
birleştiren tek lojistik firmasıyız. Bu nedenle, 

yalnızca yüksek derecede ürün bütünlüğü değil, 
ürünlerinizin güvenliği için de varız.

OKUMANIN TADINI ÇIKARIN!

Dijital dünyanın hızlı gelişimi ve giderek daha 
baskın hale gelmesi,artan uluslararasılaşma, 
müşterilerimize geleceğe yönelik teknolojimizi 
ve yenilikçi sistemlerimizi başarıyla kullanma 
şansı verdi. Yıllar boyunca tüm olumlu dürtü-
ler ve birlikte geçirdiğimiz güzel zamanlar için 
müşterilerimize ,İş Ortaklarımıza  ve çalışanları-
mıza minnettarız. 

2022 Yılı Haziran   ortasın da  , size birinci  bül-
tenimizi sunmak istiyoruz. Son birkaç aydır ke-
sinlikle meşguldük. Şüphesiz sizde de var.

AVRUPA STANDARTLARINA UYUM 

Dünya genelin de  Avrupa Standartları na  uyum 
sürecin de   , Ülkemizden  aldığımız güç ile  
TÜRKİYE Genelin de  İlk  en yüksek  güvenlik 
sınıfı yenilikçi teknolojiyi kullanarak  ,  Dünya   
standartlarını  Lojistik faaliyetlerine entegre 
eden  Lojistik  Hizmet Sağlayıcısı olarak 
hizmet vermekten gurur duyuyoruz.Dün-
ya hızla ‹ değişiyor  - yenilikçi teknolojilerin 
kullanımı sayesinde müşterilerimiz için en iyi 
lojistik çözümleri sunmak için   ,hızla değişen 
bu dünyada, sayısız yeni teknolojik olanaklarla 
Transbatur Logistik  geleceğe hazır olmak isti-
yor. Bu nedenle inovasyona ve büyümeye yatı-
rım yapmaktan asla vazgeçmiyoruz.

Bültenimizde, bu büyümeyi sağlamak ve yeni-
likleri sürdürmek için şu anda attığımız adımları 
ortaya çıkarmak için perdenin küçük bir köşesi-

ni kaldırıyoruz.  Transbatur ‘un misyonu, Tür-
kiye deki  en güvenilir özel Lojistik hizmetleri 
sağlayıcısı olmaktır.

Bir lojistik hizmet sağlayıcısı olarak birçok zor-
lukla karşı karşıyayız: Büyüme ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak sürücü arayışları, özellikle Batı 
Avrupa’da alınması giderek zorlaşan izinler ... . 
Son Teknoloji  Araç Filomuza  da büyük   yatı-
rımlar yapmaya devam ettiğimiz  bir    strateji 
sayesinde.

Bu nedenle, örneğin Avrupa dan   veya diğer de-
nizaşırı bölgelerden gelen mallar için ideal mer-
kezi konumu ve hem Türkiye   hem de bölgesel 
dağıtım merkezleri için stratejik bir  Istanbul  
ÜS  konumu ile Avrupa  ve Asya Kıtalarının  ke-
siştiği nokta  da ,ülkemizin sunduğu muazzam 
varlıklara inanıyoruz. 

YATIRIMLAR  VE BÜYÜME HEDEFİMİZ 

Son  zamanlardaki yatırımlar sayesinde,Av-
rupa Yakası Çatalca Muratbey Gümrük 
Müdürlüğü  , Asya Yakası  Şekerpınar –
Çayırova  daki  lokasyonlarımızdan  İlaç ,Sağlık 
ve Kimya sektöründeki müşterilerimizin en katı 
gerekliliklerini karşılayabiliyoruz. Ayrıca, yeni 
lokasyonlar aynı zamanda mükemmel bir şekil-
de senkromodaldir, böylece sadece ana liman-
lara  önemli  Deniz Yolu Trieste-Pendik Ro-Ro 
Limanı   bağlantılarına da kolayca erişilebilir 
konumdayız..

GÜVENLİK ŞİRKETİ AVRUPA ORTAK 
PARTNERİMİZ

Bu bültende daha fazla büyümemize nasıl yak-

  HER BAŞLANGIÇ   BİZİ GÜÇLENDİRDİ
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laştığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilir-
siniz, ancak aynı zamanda  Avrupa da ki  Gü-
venlik Şirketi Partnerimiz ile  bir dizi benzersiz 
proje hakkında fikir edinebilirsiniz - Lojistikte 
en yüksek Avrupa  güvenlik standardını su-
nuyoruz.Özellikle güvenli taşıma birimleri, 
güvenli güzergah planlaması ile bağlantılı 
eğitimli sürücü personeli ve GEO Fencing  
çitleri, tüm Avrupa güzergah ağında yılda 365 
gün kapsamlı koruma garanti eder.

Ayıca sürücü kabini panik butonu, kapı açma 
hırsızlık alarmı akustik sinyaller, elektronik 
treyler kapısı kilit sistemi  ve bir dizi güven-
lik teknoloji Lojistik Çözümleri   Güvenli rota 
yönetimimiz, yükün fabrika kapısından alıcıya 
kadar güvenli olmasını sağlar. Belgelenmiş rota 
planlama, yükseltme prosedürleri, güvenli park 
etme, çıkış kontrolleri, kalkış öncesi risk ala-
nı analizi, kolluk kuvvetleriyle temas, güvenli 
park etme vb. içerir.

MAKSİMUM GÜVENLİ ARAÇLAR 
 Avrupa-Türkiye –Asya

 Ulusal ve Uluslararası  Isı Kontrollü Karayolu 
Premium FTL Hizmeti

*Düzenli kalkış ve kısa teslimat  süreleri olan 
HVTT  Yüksek Değerli Hırsızlık Hedefli mallar  
için;

• Hacim ve güvenlik özelliklerinde esneklik

• Hırsızlığa, hasara, kaybolmaya karşı koruma

• Maksimum güvenlikli Logistik karayolu taşı-
macılığı hizmetleri

• Güzergah risk değerlendirmesi, aktif coğrafi 
Geofencing  koruma , sertifikalı güvenli park 
alanlarının kullanımı

• Yüksek değerli kargo için Dış Güvenlik İzle-
me Kuruluşu (AMC) ile sözleşme

• Şeffaf ve Transparanz 

• İstisna yönetimi, olay raporlama ve gerekirse 
LEA müdahalesi için yüksek proaktivite.

TRANSBATUR MİSYON
Transbatur ‘un  misyonu, tedarik zincirinden 
kaynaklanan kargo kayıplarını en aza indir-
mektir. Transbatur bunu küresel güvenlik stan-
dartları, tanınmış endüstri uygulamaları, tek-

noloji, eğitim, kıyaslama, düzenleyici işbirliği 
ve suç eğilimlerinin ve tedarik zinciri güvenlik 
tehditlerinin proaktif olarak tanımlanması yo-
luyla geliştirip uygulayarak başarır.TRANS-
BATUR  olarak hedefimiz  ,  alınan kararlara 
uyum sağlamak kontrollü ve izlenebilir ,güvenli 
bir ortamda Uluslararası Lojistik  hizmetimizi 
dünya çapında faaliyet gösterirken en iyi şekil-
de temsil etmekdir. Transbatur  gibi güvenilir 
bir ortağa güvenebilmek önemlidir. Transbatur   
Logistics, ürünlerin müşteriye hızlı ve güvenli 
bir şekilde teslim edilmesini sağlarken aynı 
zamanda envanteri minimuma indiren güvenli 
bir Lojistik  ve tedarik zinciri çözümü sunar.

TRANSBATUR DÜNYASINA   ADIM ATIN

TRANSBATUR Lojistik, lojistik sürecin tam 
şeffaflığına sahip yenilikçi çözümlerle karak-
terize edilir.  Her seyahati değerli görüyoruz. 
Kendini adamış çalışanlar ve güvenilir ekipman 
sayesinde, her gün Dünya Çapında  birçok farklı 
türde mal taşıyoruz. Pahalı tüketim mallarından 
bahsediyoruz. Bununla birlikte, ilaçların taşın-
ması da genellikle özel güvenlik yönergelerine 
göre gerçekleştirilir. TRANSBATUR Logistics, 
yüksek güvenlikli nakliye alanında deneyimli 
bir ortaktır. Treyler filomuz GDP İlaç yöner-
gelerine  uyumlu sertifikalıdır.. Bu kapasite sa-
yesinde neredeyse her müşteri sorusuna cevap 
verebiliyoruz.

TRANSBATUR GÜVENLİ TAŞIMA İÇİN 
GÜVENLİK ANAHTARI dır 

Planlama departmanımızda, yalnızca son derece 
güvenli nakliye ile ilgilenen kalıcı bir ekibimiz 
var. Her yolculuktan önce, güvenlik yönetici-
mizle görüşerek bir güzergah profili oluşturu-
lur.Başlangıç noktası, korumalı park alanları ve 
en az gecikme olasılığını hesaba katan elbette 
en güvenli yoldur. Yol boyunca uzun gecikme-
ler veya felaketler meydana gelirse, yeni bir 
güvenli rota belirlemek için sürücü, planlama, 
güvenlik ve müşteri arasında doğrudan geçiş 
yapılır. Tamamen müşterilerimizin güvenine 
borçlu olduğumuz bir başarı, bunun için size 
çok teşekkür ediyoruz !

Transbatur    Ortadoğu  sınırlarını aştı ! ve  Çin 
sınırlarına kadar ki  varlığımızı duyurmaktan 
mutluluk duyuyoruz! 

Coğrafi genişlememize rağmen, ana üs taahhü-
dümüz her zamanki gibi güçlü olmaya devam 
edecektir.  Örneğin, sağlık lojistiğinde stratejik 
bir ortak olarak , bu sektördeki konumumuzu 
daha da güçlendiriyor.  Bu bültende, 2022 yılın-
da sizin için hizmetimizi daha da iyileştirece-
ğini umduğumuz en son başarılarımızı sunuyo-
ruz. Önümüzdeki yıllar, daha fazla dijitalleşme 
ve uluslararasılaşma dahil olmak üzere daha da 
fazla değişiklik görecek. Bu değişiklikleri tüm 
paydaşlarımız için benzeri görülmemiş fırsatlar 
olarak aktif olarak değerlendiriyoruz.Bu olum-
lu eğilimin 2023’te de devam etmesini sağla-
mak için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle 
bekliyorum.

Transbatur Logistics , daha da hızlı büyüyen bir 
pazarda hızla büyüyen bir şirkettir. Bu nedenle, 
sizinle açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurma-
nın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Güvenli  Taşımacılık  hakkında daha fazla bilgi 
için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz!  

Transbatur Logistics  İrtibat ;

Beylikdüzü OSB.Mah.Hürriyet Bulv.Asf.Batı 
Plaza Nr.10/7

Post Kodu :34524- Istanbul-TURKEY

 www.transbatur.com

info@transbatur.com

Telefon Nr. : +90 212 698 12 12 

Fax       Nr. : +90 212 698 55 88
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renault-trucks.com.tr

DDAAHHAA  FFAAZZLLAA  KKOONNFFOORR,,  DDAAHHAA  FFAAZZLLAA  GGÜÜVVEENNLLİİKK,,
DDAAHHAA  FFAAZZLLAA  TTAASSAARRRRUUFF

YYEENNİİ  RREENNAAUULLTT  TTRRUUCCKKSS  
TT  HHIIGGHH,,  TT,,  CC  &&  KK

YENİ RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K
Piyasanın en iyi direksiyon kolonlarından biri, Euro VI Step E motor, 
yeni süper konforlu yatak, % 60’a varan uzatılmış bakım aralıkları ve 
daha fazlası...
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