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TOBB TARAFINDAN ODAMIZA 
GÖNDERİLEN 2016 GIDA YARDIMI 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Mardin Valisi, Nusaybin’deki STK’larla bir araya geldi

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayında 670 aileye 
gıda paketi dağıtımı yapıldı. Her yıl Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin önderliğinde ve desteklerinde gerçekleştirilen 
Ramazan yardımı kapsamında, Nusaybin Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak 670 ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıldı. Oda 
Yönetimi Meclis ve Genel Sekreter tarafından yardım pa-
ketleri hazırlanıp kolilere konularak daha sonra Meclis ve 
personeller tarafından yardıma muhtaç olan aileler belirle-
nerek dağıtımı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen Her şeyden önce tüm yurt genelinde bu işe vesile 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız Sn.M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi iletiyorum. Ülke genelinde 
gerçekleştirilen en büyük yardımı hareketinde, Nusaybin 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın da yer bulmasını sağladık. Böylece 
şehrimizde yardıma muhtaç olan ailelere Oda olarak öncülük 
yapmış bulunmaktayız.01.07.2016

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, Kaymakam Sarı ve yetkililere,
“İlçemizde Meydana gelen olaylar sonucunda huzur 
ve istikrarın sağlanması ve yaraların sarılması konu-
sunda 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.



DARBE GİRİŞİMİNİ TANIMIYORUZ

DAREBEYE KARŞI BASIN AÇIKLA-
MASI
15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, kardeşliğimize 
karşı gerçekleştirmek istenen hain saldırıya karşı Mar-
din Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret 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.

Halkın iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi ve 
hiçbir darbe girişimini tanımıyoruz!
Darbe asla kabul edilemez. Gün, halkın iradesiyle 
seçilmiş meşru hükümetin ve devletin yanında olma, 
demokrasiye sahip çıkma günüdür. Nusaybin Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak biz de devletimizin ve milletimizin 
yanındayız. Kamuoyuna ve aziz halkımıza duyurulur. 
17.07.2016
 Saygılarımızla.

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.
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Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demo-
krasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur.
Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokra-
siyi 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 parti-
lerimiz, 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. Ülke-
miz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çete-
nin 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 is-
teyenlerin 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, milletimiz-
den, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasi-
mize 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 ‘‘Hâkimi-
yet 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.19.07.2016
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MARDİN VALİSİ SAYIN MUSTAFA 
YAMAN’I MAKAMINDA ZİYARET 

NUSAYBİN HALK BANKASI 
MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ

Nusaybin Halk bankası Şube Müdürü Sn. Mehmet 
Salih Azik Odamızı ziyaret ederek 5 aya yakın sokağa 
çıkma yasağından etkilenen üyelerimizin gecikmeye 
giren çekleri hiçbir tanesinin kaşalenmediği,kredi 
taksidi olanların ertelendiğini ve krediye ihtiyacı olan 
bütün üyeleer her türlü desteği vereceğini belirtti. Bu 
davranışından dolayı bizde kendilerine teşekkürlerimizi 
ilettik.05.08.2016

19.07.2016 Tarihinde Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Sn.Mahsum Özmen ve Ticaret Borsası 
Başkanı Sn.Nejdet Aktaş Mardin Valimiz Sn.Mustafa 
Yaman’ı makamında ziyaret ederek Nusaybin sorunları 
hakkında fikir alışverişinde bulundular.19.07.2016

SN.CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ 

İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Yönetim Kurulu Başkanımız Mahsum Özmen,  Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn.M.Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanlarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız 
Sn.Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum 
Özmen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki  istişare 
toplantısının ardından Çankaya Köşkü’nde  Başbakan 
Sn.Binali Yıldırım ile gerçekleştirilen istişare toplantısına 
katıldı. Başkan Mahsum Özmen ve Nusaybin Borsası 
Başkanı Nejdet Aktaş ile birlikte Çankaya Köşkü’nde 
Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım’a  Nusaybin’de  evleri 
yıkılan ve hasar gören vatandaşlara ödeme yapılmasını, 
Nusaybin’deki bütün esnaflara vergi affının sağlanması,  
Nusaybin’in elektrik sorununu  ve  oda/borsaya kayıtlı 
üyelere bankaların faizsiz kredi verilmesi sorunlarını 
dosya halinde  teslim etti.04.08.2016
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NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ VE TİCARET BORSASI 
ÇADIRDA YAŞAYAN AİLELERE YARDIM ELİNİ UZATTI

Nusaybin’de imkanları olmadığı için çadır ve çit evlerde yaşayan 13 aileyi Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası 
olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ziyaret ederek Çit ve Çadır evlerde yaşayan ailelerin olduğunu belirterek Vakıf ile 
birlikte harekete geçti.Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte imkanları olmadığı için Bahçebaşı  Mahallesi yakınlarında çit 
ve çadır evlerde yaşayan ailelerin dramını Nusaybin Basını gündeme getirmişti.Haberin yayınlanmasıyla durumdan haberdar olan 
Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Genel  Sekreteri  Abdulkadir 
Güneş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri aileleri ziyaret etti.
Ziyarette Borsa ve Nusaybin TSO ailelere gıda ve maddi yardımda bulundu.NTSO ve NTB, durumu haber aldıktan sonra çok 
üzüldüğünü ve hemen aileleri ziyaret ettiğini belirtti.Aileleri ziyaret eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü 
Mehmet An’da, ailelerin kendilerine ev bulması halinde SYDV olarak kira ve yardımda bulunacaklarını söyledi.05.08.2016
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15 TEMMUZ DARBESİNİ KINI-
YORUZ 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret ve 
Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Nusay-
bin Ticaret Borsası Kızıltepe Ticaret Borsası müşterek 
olarak Demokrasi, Millî İradeye Saygı ve Kardeşlik 
Nöbetine katılan Mardin Hemşerilerimize yemek 
ikramında bulunduk.
Türkiye’nin geleceğine yönelik bu tehdidi bertaraf 
ederken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza 
acil şifalar diliyorum.
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2016 YILI TEMMUZ AYI PERSONEL TOPLANTISI
14.Mart.2016 tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı esnaflarımızın fazla mağdur olmaması için 
TOBB’nin girişimiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile Mardin Tso hizmet binasında faaliyetlerimize devam 
etmekteydik. Bu süre içerisinde esnaflarımız büyük bir kısmı zarar görüp işyerleri yerle bir olmuştur. Üyelerimizi 
ziyaret ederek mağduriyelerini dile getirdiler. Bizde bu mağduriyetlerini yönetime sunarak ilgili kurumlarla arz 
edeceklerini söylediler. Personel olarakta üyelerimizin daha fazla mağdur olmamaları için elimizden geleni hızlı 
bir şekilde hizmet vereceğimizi kararlaştırdık.29.07.2016

NUSAYBİN GÜMRÜK MÜDÜRÜNÜN ODAMIZA ZİYARETİ
Nusaybin Gümrük Müdürü Sn.Celal 
Çinpolat,Gümrük Mühafaza Müdürü 
Sn.taner Çavuşoğlu ve Gümrük Türizm 
İşletme(GTİ) Müdürü Sn.velat Şahin odamızı 
ziyaret ettiler.28.09.2016
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DİKA’DA AFET VE ACİL 
RİSKLERİN AZALTILMASI 
DİKA ve GAP arasında geliştirilen işbirliği kapsamında şirketlerin insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir 
afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Sağlam KOBİ Eğitimi” yeni Ajans binamızın konferans salonunda 
gerçekleştirildi.  Odamızı temsilen Genel Sekreter Abdulkadir GÜNEŞ katıldı. Mardin’de yapılan eğitim Genel Sekreteri Sn. Yılmaz 
Altındağ‘ın açılış konuşması ile başladı. Eğitime Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odaları, Kızıltepe ve Nusaybin Ti-
caret Borsaları, Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) temsilcileri katıldı.
UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, UPS Türkiye işbirliği 
ve yerel paydaşların desteği ile “Sağlam KOBİ” projesi Türkiye’de hayata geçirilmiş olup ilk pilot yılını tamamlamıştır.Eğitim, 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden Eğitmen Cihan Kaplan tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitimde şirketlerin 
afetlere karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile sunulan çeşitli araçlar tanıtıldı. Bu kapsamda işletmelerin afetlere karşı 
hazırlıklı olup olmadıklarını “Afet Direnç Testi” ile görmeleri sağlandı. Daha kapsamlı acil eylem planlarını geliştirmek isteyen 
işletmelerin kendi planlarını geliştirebilmeleri için Afetlere Hazırlık Araç Setine nasıl erişebilecekleri açıklanarak  web platformu 
aracılığı ile doldurulacak formlar hakkında uygulamalı örnekler gerçekleştirildi.Türkiye’deki KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçle-
rine ve yaşanabilecek olası afetlerin ardından iş hayatına hızla dönmelerini destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, bu 
güne kadar 10.000’den fazla kişiye ulaşılmış, afet konusunda farkındalık oluşturulmuş ve Türkiye‘nin 12 ilinde 1.050 işletme “İş 
Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine katıldı. Projenin temel ortağı olan Dünya Ekonomik Forumu aracılığı ile dünyanın 
birçok noktasında uygulamaya geçilebilmesini hedefleyen proje kapsamındaki “Sağlam KOBİ Eğitimleri” Ajansımız tarafından 
Batman ve Siirt illerimizde de gerçekleştirilecektir.26.09.2016

Odamızın Sanayi kapasite raporlarını düzenlemek için 3 günlük Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinde düzenlenen 
eğitimden sonra İdris Elçeoğlu,Murat Yakut Murat Şen ve Yusuf Elmas sertifikalarını Odamız Genel Sekreteri Ab-
dulkadir Güneş tarafından teslim aldılar.29.09.2016

EKSPERLERİMİZ SERTİFALARINI ALDILAR
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