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 Sayın Seyfettin Kurtay ile yapılan söyle-
şi: Seyfettin KURTAY aslen emekli öğretmen-
dir. Ancak 25 yıl 6 ay birfiil yürüttüğü öğretmen-
lik mesleğinden emekli olduktan : '' İNSAN ' A 
BOŞ DURMAK YAKIŞMAZ İNSAN'LARA 
SANAYİ VE TEKNOLOJİYLE UĞRAŞMAK 
YAKIŞIR , İNSANLAR EĞER İNSANLIK 
İÇİN UĞRAŞMASSA YAŞAM DURUR. '' Dü-
şüncesin den yola çıkarak 1998 yılında Kardeş-
leri ile birlikte, Bahrioğulları Bulgur fabrikası'-
nın temelini atıp 2006 yılındada faaliyete geçir-
miştir.
 Tecrubeli eleman sıkıntısı ve GAP Pro-
jesinin hala bitmemesi konusunda oldukça sıkın-
tı yaşadıklarını belirten Kurtay 'ın birde iddiası 
var : '' GAP Projesi bitirilse Mezopotamya ovası 
Türkiyenin dört bir yanına yeter ! '’
 Mardin kırsal kesimleriyle birlikte aynı za-
man da için de büyük bi turizm potansiyeli taşıyan bir 
şehir.
 Mardin iletişimsizlikten Mardin hep geri 
planda kalmış. KURTAY : '' BU BÖLGEDE DEV-
LETTEN BEKLENTİLER BÜYÜK ; '' PEKİ NE 
BEKLİYORSUNUZ DEVLETTEN ? Diye soruyo-
ruz : '' Gerek Turizm de gerek sanayide bizim içn tek-
nik elemanların varlığı çok önemli . Biz sadece Mar-
din tanıtımı yapılsın istiyoruz günü birlik destekler is-
temiyoruz. Sadece bize turizm de fayda sağlamak için 
teknik elemanlar sağlasınlar . turizm de olduğu gibi sa-
nayide branşın da başarılı. İhtisaslı insanlara ihtiyacı-
mız var. Bilgilendirilmediğimiz ve doğal olarak bilgi 
de veremediğimiz için eksikliğimiz var. Ama insanla-
rımız gerçekten çok çalışkan ve fedakar yeter ki yön-
lendirilsinler. '' cevabını alıyoruz .
 Mardin Organize Sanayi Bölgesi , insanları-
nın kendileri kendi bünyelerin de yönlendirdiği bir yer 
: Maalesef bölgenin ortak Pazarının olmayışı ve nite-
likli eleman olmayışı Organize Sanayi'nin de sıkıntısı.
 Fabrikatörlerin de bu açığı kapatacak kadar 

güçleri yok; zira herkes kendi yağıyla kavruluyor. Kur-
tay 'da bu konuda : '' Biz nitelikli eleman bulamıyoruz 
bulduğumuz nitelikli eleman da maddi yönden tatmin 
edemiyoruz. Çünkü fabrikatörler buralarda az karla ça-
lışıyorlar.
 Midyat bulguru da dediğimiz Orta bulgur , 
Köftelik bulgur, Sekitel bulguru , Aşurelik bulgur, İri 
bulgur gibi çeşitler olmak üzere toplam 6 çeşit bulgu-
run üretildiği BAHRİOĞULLARI BULGUR FAB-
RİKASI , teknolojinin getirdiği modern ve otomasyon 
ortamında , sıhhi ve tüm makineleri de paslanmaz olan 
bir fabrika.
 Zira teknolojinin getirdiği hiçbir yenilikten ka-
çınmamayı kendilerine prensip edinmişlerdir. Kurul-
duğu günden bugüne dek Türkiye ihracatını yükselten 
yılda en az 15 -20 bin ton arası hammadde ( buğday ) 
alımı yapılarak bulgur işletmesi yapılıyor. Bunun % 
60 dış ülkelere özellikle IRAK ve Suriye deki büyük ih-
racat firmalarına mal verilip hizmetimizi sürdürüyo-
ruz ( bir nevi bütün dünyaya bu güzel ve lezzetli tattırı-
yoruz) ve geriye kalan % 40 malımızı da iç piyasalarda 
satıyoruz. 
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