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MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BOR-
SALARI VI.MÜŞTEREK TOPLANTISNI 
GERÇEKLEŞTİRDİ 

MARDİN İLİ VE İLÇELERİ ODALARI/BORSALARI
VI.MÜŞTEREK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; VI.Müşterek 
Oda/Borsa Toplantısını Kızıltepe Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda 
son dönemde bölgede meydana gelen gelişmeler 
de ele alındı ve Odaların/Borsaların bu süreçteki 
rollerine ilişkin müzakerelerde bulunuldu.
6 Nisan 2016’da yapılan toplantıya Odalardan/
Borsalardan (KTB: Kızıltepe Ticaret Borsası, KTSO: 
Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO: Mardin Ti-
caret ve Sanayi Odası, NTB: Nusaybin Ticaret Borsası, 
NTSO: Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası) şu isimler 
katıldı:
KTB Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Şahin, KTB Ge-
nel Sekreteri Abdulkadir Şahin, KTB Genel Sekreter 
Yardımcısı Metin Sert,
KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, KTSO 
Genel Sekreteri Ahmet Aslan, KTSO Akreditasyon 
Sorumlusu Velit Aydın,
MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gümar 
Budak, MTSO Genel Sekreteri Çetin Sasa,

NTB Genel Sekreter 
Yardımcısı Abdullah Dal,
NTSO Genel Sekreteri Ab-
dulkadir Güneş,
TOBB/TEPAV ve Mardin İli ve 
İlçeleri Oda/Borsa Akademik 
Danışmanı ve MAÜ İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Mehmet Behzat Ekinci.
Toplantıda müzakere edi-
len hususlar şöyledir: Mar-
din tanıtım günleri, MAÜ 
öğrencilerine staj imkânı, 
Mardin Odaları/Borsaları 
ile ilgili anketler, MAÜ’de 
ağaç dikim kampanyası, 
sosyal sorumluluk projeleri, 
fuar çalışmaları, akademik 
danışmanlık dönem faaliy-
etleri, akademik danışmanlık 
dönem aksiyon planı.
Söz konusu müzakere 

hususlarından bazılarına 
ilişkin şu kararlar alındı:
Öğrencilere 2016 yazında staj 
imkânı sağlanacaktır.
Üniversite-Sanayi/Hizmet 
işbirliğinin bir versiyonu 
olarak Mardin Artuklu Üniver-
sitesi öğrencilerine Odalarda/
Borsalarda 2015 yılında 
sağlanan staj programlarına 
2016’da da devam edilecek 
olup her Oda/Borsa kendi 
fiziksel şartlarını dikkate 
alarak öğrenci kabul ede-
cektir. 2016 yaz dönemi staj 
programları Temmuz-Eylül 
dönemlerinde yürütülecektir.
 Oda/Borsa üye anketler-
inde dile getirilen hususları 
önemle ele alacaktır.
Üyelerle gerçekleştirilen 
anketler sayesinde Odaların/
Borsaların işleyişinde ve ku-
rumsal yapısında karşılaşılan 
aksaklıklar yerinde ve 
zamanında müdahalelerle 
giderilmeye çalışılacaktır. Bu 
tür anketler düzenli biçimde 
yapılmaya devam edilecektir.
Üyelerle etkin iletişim 
kanalları oluşturulacaktır.
Üyelerle daha güçlü ve etkin 
bir iletişim mekanizması 
oluşturabilmek amacıyla 
bazı yeni uygulamalara 
gidilecektir. Bu çerçevede 
mesela yıl başlarında belli 
bir hafta tespit edilecek ve 
bu sürede yapılan iletişim 
bilgileri güncellemesiyle yıl 



3

boyunca her türlü bilgi-belge 
ilgi derecesine göre üyelerle 
paylaşılacaktır.
Üyelere Odalara/Borsalara 
dair bilgilendirici seminerler 
düzenlenecektir.
Üyelerin Odalarını/Borsalarını 
sahiplenebilmeleri ve 
kurumsal kapasitelerinden 
daha etkin biçimde faydala-
nabilmeleri için bazı yeni 
uygulamalara gidilecek-
tir. Bunlardan biri mesela 
üyelere Odaların/Borsaların 
fonksiyonları, işleyişi ve faali-
yetleri hakkında bilgilendirici 
seminerler düzenlenmesidir. 
Bu amaçla belli bir program 
dahilinde gruplar halinde 
olmak üzere tüm üyelere 
yönelik bu tür toplantılar 
düzenlenerek kurum-üye 

arası bağlar güçlendirilmeye 
çalışılacaktır.
Üyelerin ticarî kapasitesi 
artırılmaya çalışılacaktır.
Üyelerin iktisadî ve siyasî 
konjonktür dolayısıyla 
içinde bulunduğu birtakım 
açmazların aşılabilmesi 
için ticarî hareketliliği 
artırma amaçlı faaliyetler 
artırılacaktır. Bu kapsamda 
mesela yurt dışı iş gezile-
rinin sayısı artırılmaya 
çalışılacaktır.
Bölgesel fuarların düzenlen-
mesine devam edilecektir.
Hem Mardin’in hem de 
bölgenin ticarî yoğunluğunu 
daha üst seviyelere 
taşıyabilmek maksadıyla 
çeşitli sektörel fuarlar 
düzenlenmekte olup bunlara 

2016’da da devam edilecektir. Bu kapsamda, Nisan 
sonunda “Tarım ve Gıda Fuarı”na, Mayıs başında ise 
“Yapı Grubu ve İnşaat Fuarı”na Odalarca/Borsalarca 
fiili destek sağlanacaktır.
İyi dileklerle tamamlanan programda, VII.
Müşterek Toplantının Temmuz ayında Mardin Ti-
caret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması 
kararlaştırıldı.06.04.2016
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3.MAGRROTEX 2016 Mezopotamya Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni Mova 
Park Fuar alanında gerçekleşti 4 gün açık olan fuarın açılışına Mardin Büyük Şehir Eş Başkanı Ahmet Türk, Mardin 
vali yardımcısı Bahattin Çelik Irak federal Kürdistan Bölgesi Tarım Bakanı Abdulstar Majid Mardin ili ve İlçeleri STK 
başkanları ve Odamızı temsilen genel Sekreter Abdulkadir Güneş katılım sağladılar.06.05.2016

3.MAGROTEX FUARI
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72. Genel Kurul
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 72. Genel Kurul 10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşti.
Genel Kurula Odamızdan Meclis Başkanı Müfit Adnan YUMUŞAK, Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum ÖZMEN, Meclis Üyesi Metin 
SOYUBEY, Genel Sekreter Abdulkadir GÜNEŞ katılım sağlanmıştır.
10 Mayıs 2016 günü Anıtkabir ziyareti gerçekleşmiş, akabinde TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde  Sayın 
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde 10, 20 ve 30 yılını doldurmuş 
delegelere Hizmet Şeref Belgesi verilmiştir.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı reform ve istikrar 
adımlarıyla, özel sektör olarak atılımlar yaptıklarını ve birçok sektörde küresel başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin coğrafyanın en güçlü, en gelişmiş ekonomisi haline geldiğini vurgulayarak, “Sadece geçen sene, 
özel sektör olarak 760 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 205 milyar lira makine-teçhizat yatırımı yaptık. Küresel durgunluğa 
rağmen 145 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2008 küresel krizinden sonra, yani son 7 yılda, yanı başımızdaki Avrupa 
Birliği ülkeleri tek bir ilave istihdam üretemedi. Tam tersine 4 milyondan fazla çalışan da mevcut işlerini kaybetti” ifadelerini 
kullandı. Hisarcıklıoğlu, “Sizin desteğinizle, inşallah yılda 1,5 milyon 
istihdam hedefini de yakalarız, Türkiye’yi 2 trilyon dolarlık bir eko-
nomi de yaparız, ihracatı 500 milyar dolara da çıkarırız. Türkiye’yi 
dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri de yaparız” diye konuştu.
Türkiye’nin ise söz konusu dönemde 6 milyon vatandaşına ilave 
istihdam sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, özel sektör eli-
yle sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadıklarını, ahilik ve lonca 
geleneğini yaşattıklarını da belirtti.
Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak memlekette huzur ve istikrardan 
yana olduklarını dile getirerek, yeni başarı hikayelerinin yakalanması 
için önlerindeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti. 
Rekabet ortamının sağlanabilmesi adına yargı, işgücü piyasası, eğitim, vergi ve kamu yönetimi konularında reform yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, gelecek dönemde bu konulara öncelik verilmesini beklediklerini söyledi.
İş dünyasının finansmana erişim noktasında “dertli” olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. 
Bankalar artık daha vicdanlı ve sorumlu davransın. Bankalar hep bana hep bana anlayışını bıraksın.” diye konuştu.
- “Yeni anayasamızı hep birlikte hayata geçirelim”
Hisarcıklıoğlu, yeni anayasa ihtiyacını ilk kez kendilerinin dile getirdiğini anımsatarak, bu konuda 7 bin kişinin katılımıyla 
çeşitli toplantılar yaptıklarını kaydetti.
Evrensel standartlarda, AB normlarına uygun, demokratik bir anayasanın gerekli olduğunun toplumun her kesimince kabul 
edildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “(Vatandaşlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkacak yeni 
anayasayı sahiplenmeye de hazırlar. O halde 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızı 
koruyan, ülkemize, insanımıza, medeniyetimize 
yakışan, yeni anayasamızı hep birlikte hayata 
geçirelim.” şeklinde konuştu.
Hisarcıklıoğlu, terör nedeniyle zarar gören 
girişimcilerin desteklenmesi gerektiğine de dik-
kati çekerek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
dükkânını açamayan, açsa da siftah yapama-
yan esnafımız, tüccarımız, KOBİ’lerimiz var. Bu 
insanların çeki, senedi, kredi borcu, vergi ödeme-
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasıında hizmet kalitesini artırmak amacıyla MB Eğitim ve Danışmanlık Firması 
Mehmet BESLEME tarafından  çalışanlarına 5 gün boyunca verilen eğitime Odamız personellerinden Genel Sekreter Abdulka-
dir GÜNEŞ ve AKR sorumlusu İlhan ÖZMEN katılım sağladılar.17.05.2016
-İSO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Mardin Halk Sağlığı tarafından 26.05. 2016 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. Odamızdan bu eğitime Odamızı temsilen Genel Sekreteri Abdulkadir GÜNEŞ katılmıştır.
Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, 26.05.2016 tarihinde Sayın Vali Yardımcımız Tolga Kamil ERSÖZ 
başkanlığında, Halk Sağlığı Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet YAVUZ’ un katılımlarıyla Mardin Valiliği Nişli Toplantı Sa-
lonunda kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sanayiciler ve özel sektör temsilcileriyle 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, işverenlerin yükümlülükleri, işin yürütülmesi ve uygulamada işbirliği sağlanması konularında 
bilgilendirme eğitimi yapılmış, görüş ve öneriler alınmıştır.
Ayrıca Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Artuklu Toplum Sağlığı Merkezinde kurulan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi’nin çalışmaları, projeleri, kamu kurum/kuruluşları ve özel sektöre hizmet verme olanakları hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır.
6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda Ülkemiz ilk kez müstakil bir kanuna 
sahip oldu. Bu kanun ile birlikte eski geleneksel yaklaşım olan “reaktif” yaklaşım yerine, çağdaş güvenlik yaklaşımı 
olan “proaktif” yaklaşıma geçilmiş oldu. Yani kazalar olduktan sonra önlem alma yerine, kazalar olmadan önce ön-
lem almayı hedefleyen bir yaklaşım benimsenmiş oldu.
İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları 
sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun 
gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, zi-
yaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları 
inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası 
olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini 
sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. İstatistikler 
her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatis-
tiklerinde Avrupa‘da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 
50‘sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, yüzde 48‘inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, yüzde 
2‘sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Önlemek ödemekten ucuzdur mantığı ile hareket ederek işyerlerinde tehlike kaynaklarını 
ortaya çıkartıp bunlardan oluşabilecek riskleri kontrol altına alabilirsek olabilecek kazaları azaltmış ve tehlike-
li ortamları ortadan kaldırmış oluruz. Tabii bu çalışma bir ekip çalışması olmalı ve tüm ekip uyumlu bir şekilde 
çalışmalıdır.26.05.2016
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Bulten

DİKA COĞRAFİ İŞARETLER 
PROJESİ TOPLANTISINDA

4

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği sorumluluk böl-
gesinde Coğrafi İşaretler Projesini hayata geçiriyor. Yay 
Grand otelde yapılan projenin tanıtım toplantısına, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Şahin, DİKA Genel Sekreteri 
Yılmaz Altundağ, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman illeri ile 
komşu Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden Ticaret Borsaları, 
Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, GAP İdaresinden yetkililer, 
Üniversitelerden akademisyenler Nusaybin Ticaret ve Sa-
nayi Odamızı temsilen Genel Sekreter  Abdulkadir Güneş ve 
konuyla ilgili sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Mardin bölgesinden alınacak coğrafi işaretler ile sahip 
olduğumuz yöresel ürünlerin hem marka değeri artacak 
hem de uluslararası alanda bilinirliği artacaktır. Mardin 
Kirazı, Nusaybin’in tüysüz şeftali, Kızıltepe Kırmızı Kabuklu 
Mercimeği, Ömerli Mezruna Üzümü, Derik Hırhali Zeytini, 
Yeşilli Kirazı coğrafi işaretini almak istediğimiz başlıca ürün-
lerimizdir.    
Proje hakkında bilgi veren Dicle Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Yılmaz Altındağ, çok konuşmak yerine toplantıya 
katılan çalıştay üyelerini dinlemeyi tercih edeceklerini söy-
ledi. Altındağ “Kamunun yaptığı değil, yapamadığı projeleri 
hayata geçiriyoruz. Fırsatları yaratmak elimizdedir. Merkezi 
hükümet bölgeye “Ben güvenliğinde sağlarım, yatırım da 
yaparım “ mesajıdır. Bölgemizde değerlendirilmesi duru-
munda müthiş bir potansiyel var. Her ilin sembolü olabilecek 
ürünleri tespit edip bunları markalaştırmayı amaçlıyoruz. Siirt 
bu konuda şanslı. Bugün Pervari Balı ABD başta olmak üze-
re bir çok Avrupa ülkesinde marka haline geldi. Siirt fıstığı 
Markalaştı, battaniyesi öyle. Şırnak´ta marka olma yolunda 
ürünler var. Mardin turizme dayalı ürünlere sahip. Önce 
ürünleri tanıtıp markalaştırmayı sonra da çiftçiyi, işletmeciyi 
kalkındırmayı hedefliyoruz.” Dedi.
DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, coğrafi işaret adayı 
olabilecek özgün tarımsal ve gıda ürünlerinin belirlenmesi, 
bu ürünlere  coğrafi işaret alınması için gerekli teknik ve 
idari çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 
yürütüleceğini sözlerine ekledi.
Katılımcılar gün boyu konu ile ilgili gruplar halinde 
çalışmalarını sürdürdü.
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GAP MARDİN SULAMA 
KANALI TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ.

GAP Projesinin Mardin ayağını oluşturan Mardin depolaması ve cazibe sulaması çalışmalarının 
hızlandırılması ile yaşanan sorun ve çözüm önerilerin masaya yatırıldığı Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Şahin’in katıldığı toplantıya, Mardin AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez, ,Devlet Su 
İşleri DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Acu, GAP İdaresi Başkanlığı yetkilileri, DSİ Diyarbakır 10.bölge Mü-
dürü Murat Dağdeviren,  Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Tarım il Müdürü Ali Elçin, Mardin Ziraat 
Odası Başkanı Malik Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası Mardin Şube Başkanı Vedat Durak,  Kızıltepe Ziraat 
Odası Bedirhan Dinler, Derik Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli, Nusaybin Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Abdulkadir Güneş, Mazıdağı Ziraat Odası Başkanı Fevzi Şan ve birçok yetkili katıldı.
Toplantıda konuşan Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Acu, “Hedefimiz bu yıl 4 bin 300 dekar 
araziyi sulamaya hazır hale getirmektir.” dedi. Vatandaşların sulama için açılan kuyulardan kurtulacağını 
kaydeden Acu, şunları kaydetti:Acu, “2015 yılında 2 bin dekar sulamaya hazır hale getirmişiz. Bu yılın hedefi 
4 bin 300 dekar araziyi sulamaya hazır hale getirmektir.  Bu alanlara su verilmesi için hepimiz bu işin üzerine 
olacağız. Ne kadar su ile toprağı buluşturursak vatandaş ilerde önünü o kadar açar.  Devlet burada yıllardır 
bir şeyler yapıyor. Vatandaşlar bir şeyler görmek istiyor. Bunu biz göstereceğiz. Bizleri mutlu eden şeyler 
bunlardır” dedi.
AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “GAP Projesinin Mardin ayağını oluşturan Mardin 
Depolaması ve cazibe sulaması projesinde karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin masaya yatırılması için 
bir toplantı düzenlediklerini, Bölgemiz insanı açısından hayati önem arz eden bu projenin ivedilikle tamam-
lanarak, bereketli Mardin ovasını Fırat‘ın suyu ile buluşacağı günler halkımızın ve çiftçimizin özlemi olduğu 
hepinizin malumudur. Bu önemli proje bölge halkımızın tümü için ehemmiyet arz etmekle birlikte, bölge çiftçi-
miz ve esnafımız açısından ayrı bir hususiyet taşımaktadır. Milletvekili olarak bu projenin bir an önce hayata 
geçmesini sağlamak adına gece gündüz demeden gayret göstereceğiz ve bu çalışmaların hızla ilerlemesi için 
her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.
Toplantıda konuşmaların ardından DSİ bölge müdürleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımcıları 
bilgilendirdi.
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Mardin Valisi, Nusaybin’deki STK’larla bir araya 

geldi

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı ile 
beraber ilçedeki STK, STÖ ve Muhtarlarla bir araya geldi.

Nusaybin’de yasağın kaldırılması sonrası yapılacak çalışmaların değerlendirildiği 
toplantıda Vali Yaman ve Kaymakam Sarı, ilçedeki STK ve 
STÖ’leri dinledi.
Toplantıya katılan STK, STÖ ve Muhtarların Vali Yaman, Kaymak-
am Sarı ve yetkililere,
“İlçemizde Meydana gelen olaylar sonucunda huzur ve 
istikrarın sağlanması ve yaraların sarılması konusunda yapılacak 
çalışmalar;
En çok zarar gören 6 Mahallede yaşayan insanların dönüşü ve 
barınma sorunları.
Nusaybin deki yaklaşık 2500 Esnafın durumu zarar ve ziyanlarının 
tanzimi.
Tel örgülerle çevrilmiş olan altı mahallede özellikle kenar bölgelerinde sağlam kalan ve 
zarar görmemiş binaların halka açılması,
Meydana gelen olaylarda zarar gören insanların zararlarının karşılanması,
Halkın zararlarının karşılanması konusunda hızlı hareket edilmesi ve yerel komisyonların 
kurulması,” gibi konular ilettikleri öğrenildi. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen 
Genel Sekreter Abdulkadir Güneş toplantıya katılmıştır.

-VALİ YAMAN: “HİÇ BİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR”
Mardin Valisi Yaman’ın Nusaybin’de meydana gelen olaylar neticesinde halkın mağduriyetlerinin giderilmesi ko-

nusunda devletin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceği, her konuda vatandaşın yanında yer alınacağı, 

gerekirse vatandaşın sırtımızda taşınacağı ancak kanunsuz girişimlere de müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ettiği 

öğrenildi.

STK’lara hitabında “Umarım hepimiz geçmişten ders çıkarıp hep beraber geleceğe umutla bakıp çok çalışıp 

Nusaybin’i o eski huzurlu günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandığı bildirilen Vali Yaman’ın “Şehircilik 

Bakanlığının göndermiş olduğu hasar tespit komisyonları iki mahalledeki çalışmalarını bitirmiştir.  Diğer dört 

mahalledeki güvenlik çalışmalarının bitmesinden hemen sonra hızlı bir şekilde o mahallelerin hasar tespiti 

yapılacaktır. Evleri zarar gören ve evlerine dönemeyecek vatandaşlara maddi kira desteği Artuklu, Midyat, Kızıltepe 

ve Nusaybin’de düzenli ödenecektir. Bu mağdur ailelerin devletten hasarlarını alana kadar bu destek sürecektir.

Nusaybin esnafının biran önce işine dönmesi için öncelik esnafa verilecek hızlı bir şekilde zarar ziyan tespit 

komisyonları görevlendirilecektir. Esnafın her türlü zararı ziyanı devletçe karşılanacaktır ve esnafımız hiçbir şekilde 

mağdur edilmeyecektir.” 

Vali Yaman ve Kaymakam Sarı’ya yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarda tel örgü içinde sağlam kalan bölgelerde 

bulunan konutlar ve iş yerlerinin alt yapı ve elektrik arızalarının giderilmesi akabinde bu konutların, iş yerlerinin 

halka açılacağı, tel örgünün bu sağlam yerlerin dışına çekileceği ifade edildiği belirtildi.

Bilgi kirliğinin önüne geçmek için Kaymakamlık bünyesinde bir koordinasyon kurulması talebine de Vali ve 

Kaymakamın olumlu baktığı bildirildi.



15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, kardeşliğimize karşı gerçekleştirmek istenen hain saldırıya karşı Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Tica-
ret ve Sanayi Odası ve Nusaybin Ticaret Borsası ile birlikte 19.07.2016 Salı günü saat 11.00’da Mardin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın 
toplantısı düzenlenmiştir.
Yapılan basın açıklaması şöyle;
DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ
 
Değerli Basın mensupları;

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız.
Türkiye’de özel sektörün tamamını temsil eden TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip 
çıkmıştır.
Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece Birliğimiz ve Oda-Borsa Camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.
Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.
Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk 
duymalıdır.
Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük 
takdiri hak etmektedir.
 Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Meclisteki tüm siyasi partilerimiz, cunta heveslileri karşısındaki dik 
duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.
Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen. Böylece Gazi unvanını bir kez daha hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.
Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu 
teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.
Ama en çok, darbecilerin silahları karşından kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz.
Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.
Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
 
Değerli Basın Mensupları,
Allah’a şükür milletimizin sağduyusu, feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk.
Bu şerden, hem demokrasimizi hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çıktık.
Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük mutabakatın değerini bilmeliyiz.
Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız.
Çünkü bizi biz yapan, ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.
Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz.
İş dünyası olarak daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz.
Geçmişte olduğu gibi, bugün de yarın da TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz.
Özel sektör olarak, Ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’’ Sözünü hep aklımızda tutarak; Ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim.
Bu vesileyle halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir 
defa daha vurguluyoruz.
Devletimiz ve Ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.
Allah Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmazsın.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
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