
Değerli Üyelerimiz ve Tüm Hemşehrilerim; 

İslahiye  Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, acı-

sıyla Tatlısıyla bir yılı daha  geride  bırakıp yeni  bir  yıla  

beraber  girmenin  mutluluğu  içerisindeyim.  

2019 yılının Ülkemiz , Bölgemiz Tüm İslam  Dünyası için 

huzur, barış  ve kardeşlik  içerisinde geçmesi en büyük  temen-

nimdir. 

Dünya üzerinde Ülkemizin  söz  sahibi olması Ülke  içerisinde  

huzurun, refahın ve kardeşliğin  korunup  arttırılması  için  İş 

dünyası  olarak  üzerimizde  büyük  bir sorumluluk olduğunun 

farkındalığı içerisinde,  geçmiş  yıllara  nazaran  beraber daha  fazla  çalışıp  üretmenin yollarını aramalıyız. Bu kapsamda emsalsiz İlçemiz  

için bir adım daha  ileriye gidebilmek ve bölgemizin ticaret hacminin arttırılması yönünde Oda  yönetimi  olarak  çalışmalarımıza devam ede-

ceğiz.  

Bu duygularla Yeni yılın iş dünyamız ve Ülkemiz adına bereketli , sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güzel günler getirmesini diler, bütün Halkımızın 

ve Üyelerimizin yeni yılının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ederim.  

                                                             2019 yıllık Bülten 

bülten 
                                            Yıl: 2019  
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         İSLAHİYE TİCARET  ODASI FAALİYET BÜLTENİ 

 BAŞKANDAN YENİ YIL MESAJI 

İSTİHDAM SEFERLİĞİ…!!!! 
İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahat-
tin TÜRKMEN "2019 İstihdam Seferberliği" programına 
ilişkin bir açıklama yaptı. 
İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahat-
tin TÜRKMEN yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN 'ın çağrısının ardından Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Mali-
ye Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ortaklığında yürütülen “İstihdam Seferberliği 

2019-Burada İş Var” Teşvik Paketi’nin İslahiye, Nurda-
ğı ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
“2019 İstihdam Seferberliği" programına tam destek 
verdiklerini belirten Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
TÜRKMEN sözlerini şu şekilde sürdürdü: ““Burası Tür-
kiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan yeni istihdam 
seferberliği firmalarımız için çok önemli bir fırsat. Bu 
istihdam seferberliği kapsamında verilecek teşvikler-

den ve avantajlardan bütün sanayicilerimizin faydalanmasını bekliyoruz. Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret des-
teği, prim ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağlanmaktadır. Üyelerimizin verilecek desteklerden faydala-
narak daha fazla üretim, daha fazla ihracata yönelmesini ümit ediyoruz. Devlet, program kapsamında 30 Nisan'a kadar 
ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği verecek. İzleyen 9 ayda da 
prim ve vergiler devlet tarafından ödenecek. Kısa Çalışma Yönetmeliği uyarınca, ekonomik sebeple çalışma sürelerini 
azaltan ya da durduran iş yerlerinde 3 ay boyunca, azaltılan süreye ilişkin çalışan ücreti İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. 
SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık destek devamlı hale gelecek. Tüm üyelerimizi bu teşviklerden yarar-
lanarak hem işletmelerinin hem de ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya davet ediyorum.” Dedi.  

http://www.islahiyeto.org.tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/Haberler/tabid/1739/articleType/ArticleView/articleId/24368/Bolgesel-Kalkinmada-Guc-Birligi-Platformu-Toplantisi.aspx


İpek Yolu  Kalkınma  Ajansı ilçemizde  2019 yılı  proje  teklif  çağrısı ve  verilen  destekleri  için eği-

tim ve  bilgilendirme  toplantısı  düzenledi. Üyelerimize  sms  ve  sosyal  medya  üzerinden  yapılan  

duyurularımız  aracılığı  ile  İslahiye  Belediyesi  Konferans Salonunda  düzenlenen toplantıya  Yö-

netim  Kurulu  Üyemiz Özer  KURT, Genel  Sekreter  Haşim  ERDOĞAN ve  Üyelerimiz  katılım  

sağlamıştır. 

       İPEK YOLU KALKINMA  AJANSI  

EĞİTİM VE  BİLGİLENDİRME  TOPLANTISI YAPTI 
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                                                                                                                                                                                              Sayfa 2     İSLAHİYE  TİCARET ODASI  

TÜRK  MÜZİĞİ KOROSU  KONSER VERDİ 
  

İslahiye  Ticaret Odası  Türk Müziği Koro  Ekibi İslahiye Belediyesi Konferans  Salonunda  Halk konserini verdi. İlçe  
halkının  yoğun  ilgi gösterdiği  gecede Yönetim  Kurulu  Başkan  Yardımcısı Hüseyin ERDOĞAN, Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer  Kurt  ve Genel Sekreter Haşim ERDOĞAN katılım  sağladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
TÜRKMEN sağlık  sebebi ile katılım sağlayamadı. Genel  Sekreterimiz Başkanımızın  Mesajını konsere  katılan Hal-
kımıza  İletti. Katılımcıların Devamını  beklediği  koro  konserlimiz için çalışmalar  devam  etmektedir.  



Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Selahattin TÜRK-

MEN , Yönetim Kurulu-

muz ve Meclis Üyelerimiz 

İle İlçemizin Yeni Kayma-

kamı Sayın Muhammed 

Lütfi KOTAN ' a hayırlı 

olsun ziyaretinde bulundu-

lar  

Yeni Kaymakamımız Sayın Muhammed Lütfi KOTAN ' a hayırlı olsun ziyareti  

Sayfa 3 
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    Odamız 81 ile 81 Akademik Danışman  

Toplantısına  Ev  Sahipliği yaptı 

Gaziantep'teki Oda ve Borsaların Yetkilileri İslahiye Ticaret 
Odası' nda Toplandı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatı-
lan "81 ile 81 Akademik Danışman" projesi kapsamında Ga-
ziantep' teki oda ve borsaların yetkilileri, İslahiye Ticaret 
Odası (İSTO) 'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatı-
lan "81 ile 81 Akademik Danışman" projesi kapsamında Ga-
ziantep' teki oda ve borsaların yetkilileri, İslahiye Ticaret 
Odası (İSTO) 'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. 

İslahiye Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya Gaziantep 
İli Akademik Danışmanı Gaziantep Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, KOSGEB Gaziantep İl Mü-
dürü Sadık Gözek, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa 

Paksoy, İSTO Başkanı Selahattin Türkmen, İSTO Genel 
Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip Ticaret Odası Genel Sek-
reteri Serpil Gündoğdu, Nizip Ticaret Borsası Genel Sek-
reteri Eray Ölçal, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Baran Uçaner, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Özgür Bayram, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 
Mustafa Kemal Güneş ve İslahiye Tarım ve Orman Müdü-
rü Yüksel Şahin katıldı. 

Doç. Dr. Yılmaz, odaların üyelerinin 2019 yılı proje des-
teklerinden faydalanmasının önemine işaret ederek, Ga-
ziantep Üniversitesi olarak oda ve borsalara katkı sağla-
maya hazır olduklarını belirtti. 

Gözek, yapılan değişiklikle 2019 yılında imalata dayalı 
işletmelere verilecek hibe desteğinin arttırıldığını, giri-
şimciliğin geleneksel ve ileri girişimcilik diye ayrıma tabi 
tutulduğunu belirterek, KOBİ'lere yönelik proje destekle-
rini aktardı. 

https://www.facebook.com/selahattin.turkmen.14?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBZ2JQcZjuAfUNnOoMO52068u0m_NHQExiEYi1mcOzwmpsm_I0u0cw4Bg2IwkySERFzRaP-iww2IA7f
https://www.facebook.com/selahattin.turkmen.14?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBZ2JQcZjuAfUNnOoMO52068u0m_NHQExiEYi1mcOzwmpsm_I0u0cw4Bg2IwkySERFzRaP-iww2IA7f


   İslahiye Ticaret Odası ve GTO’dan Mesleki Yeterlilik Bel-
ge Alımı için Büyük İşbirliği                    
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Fuar  ve Lisanlı Depo  Temel  Atma  Törenlerine  katılımlar  

Oda Başkanımız Selahattin TÜRKMEN Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’nin katılımı ile gerçekleştirilen Gazi-
antep Antepfıstığı Lisanslı Depo temel atma töreni, 10. Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuar ile 15. Gıda Ürünleri Fuarı 
açılış törenlerine katıldı.  

İslahiye Ticaret Odası, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selahattin TÜRKMEN öncülüğünde Gaziantep Ticaret Odasının 
Sınav ve Belgelendirme Merkezi GTO Destek MYM ile Mesleki Yeterlilik ve Eğitim çalışmaları için işbirliği protokolü imza-
ladı. 

İmzalanan protokol kapsamında GTO DESTEK MYM yetkilendirildiği mesleklerde ve bu meslekler ile ilgili olarak yürütece-
ği faaliyetlerde Gaziantep, İslahiye ve Nurdağı'nda Mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunacak. 

http://www.islahiyeto.org.tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/Haberler/tabid/1739/articleType/ArticleView/articleId/25939/Islahiye-Ticaret-Odasi-ve-NTO-Arasinda-Kiyaslama-Calismasi-Yapildi.aspx
http://www.islahiyeto.org.tr/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/Haberler/tabid/1739/articleType/ArticleView/articleId/25939/Islahiye-Ticaret-Odasi-ve-NTO-Arasinda-Kiyaslama-Calismasi-Yapildi.aspx
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İSTİHDAM SEFERLİĞİ…!!!! 



İslahiye Ticaret Odası Aidatları 1.Taksit Ödemeleri Son Gün 1 Temmuz 

islahiye Ticaret Odası’na kayıtlı olan üyelerin 5174 sayılı kanunun 24.maddesi 
gereğince her yıl için Yıllık Aidat ile 25.maddesi gereğince Munzam Aidat öde-
mekle yükümlüdür. Yıllık Aidat ve Munzam Aidat’larının her yılın Haziran ve 
Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmektedir. Bu süreler içinde ödenmeyen yıl-
lık aidat ve munzam aidatların 6183 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunan oranlar-
da ki gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir. 

Odamız Üyelerinin mağdur duruma düşmemesi için Oda Aidatlarının 1. Taksitle-
rini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 

Üyelerimize Duyurulur 

DUYURU…! 

KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine  

Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı 

         Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine olanak tanıyan IRASME Çağrısı’nın 
yayınlanmış olup söz konusu proje çağrısının amacının KOBİ’lerin İnovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası 
araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi olduğu belirtilmektedir.  
 
Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika,Çekya, Lüksemburg 
ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınan bu çağrıya ülkemizden yapılacak projelerde sanayi-akademi işbirliği 
tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az iki ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri de desteklenmektedir.  
 
Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından; https://www.ira-sme.net/current-call/ detaylı bilgilere ise TÜBİTAK 
çağrı sayfasından; http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok- tarafli-programlar/irasme/icerik-24-cagri- 19 ulusal 
dokümanlara; https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/ira_- _sme_cagrisi_ulusal_basvuru_kurallari.pdf ulaşılmakta 
olup, başvuru süreçleri ile ilgili olarak TÜBİTAK yetkili uzmanı ile (zeynep.arziman@tubitak.gov.tr , 0312-298 17 56 ) ileti-

Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek 

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılar, döviz alımlarında kambiyo 
vergisi ödemeyecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhur-
başkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadelere 
verildi: 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve 
sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve98/11591 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararının eski Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 
mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir. Üyelerimize duyurulur.  

Mozambik Uluslararası Ticaret Fuarı 

       Mozambik'in en önemli karma nitelikli uluslararası fuarı olan Mozambik Uluslararası Ticaret Fuarı,   
26 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir.  
  
2018 yılında düzenlenen Fuara, Mozambik'te faaliyet gösteren bir firmamızın stant açarak iştirak ettiği 
ve bir diğer firmamızın da yine aynı fuarda "En Büyük Yabancı ve Ulusal Yatırımcı" kategorisinde bi-
rincilik ödülüne layık görülmüştür.  
 
      Bu yıl düzenlenecek Fuara da, toplu katılım sağlanabilmesini teminen Mozambik Ticaret Müşavirli-
ğimizin temaslarda bulunmakta ve Meridyen Fuarcılık firması da Fuara ilişkin organizasyon çalışmala-
rına devam etmektedir. Fuarla ilgili detaylı bilgi için Jaime Nicol's (+258 843 045 
430; jaime.nicols@gmail.com ) veya Gilberto Mabunda (+258 843 859 001; gilnayt@gmail.com ) ile 
İrtibata geçilebilir.  
Üyelerimize duyurulur.  



       TOBB’DEN AKREDİTASYON DENETİMİ ÖNCESİ  GELİİŞTİRME  ZİYARETİ 

Oda / Borsa Akreditasyon Sistemi  

Odaların iş dünyası nezdindeki 

saygınlığının artırılması-

nı,  Odalarda sunulan hizmet türle-

rinin genişletilmesini, hizmet kali-

tesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda 

Sisteminin Avrupa Oda Sistemine 

uyumunun sağlanmasını amaçla-

yan TOBB tarafından Akreditasyon 

Sistemi oluşturulmuştur.  Bu sis-

tem 2001 yılımda ( Akreditasyon 

Sistemi, Türk Oda/Borsa Geliştir-

me Projesi TOGP I), EUROCHAMB-

RES ve İngiltere Odalar Birliği iş-

birliği ile İngiltere ve Almanya Oda 

sistemlerinin en iyi uygulamaları 

da dikkate alınarak kurulmuştur. 

Bu kalite sistemi sayesinde, Türk 

Oda/Borsalarının genel performan-

sı ve organizasyonlarının kalitesi-

nin iyileştirilmesine yönelik açık ve 

net bir yol gösterilmektedir. 

2005 yılına kadar İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile desteklenen Oda Akreditasyon Sistemi 2008 yılında Borsalarımızın da sisteme 

dâhil edilmesiyle genişleyerek Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi haline dönüşmüştür. Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hiz-

met” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda 

markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir. 

Akredite Oda/Borsa Nedir? 

Akreditasyon Sürecine başlayan Oda/Borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkile-

ri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faa-

liyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanırlar. 

  

Akredite Oda/Borsalar da söz konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma 

noktasında performans ölçümüne tabi tutulurlar. Akreditasyon değerlendirmesi sonucunda alınan puanlara göre A-B ve C katego-

risi olarak Odalar TOBB ve Türk Loydu tarafından yapılan denetimler sonucunda Akredite edilmektedir. 

Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu 24 Oda/Borsa akreditasyon statüsü 

kazanırken, daha önce akredite olmuş 52 Oda ve Borsa da akreditasyon belgesini yeniledi. Böylece, Akredite Oda/Borsa sayısı 

250'ye ulaşmış oldu. 2017 yılı çalışma planı çerçevesinde 

ise 28 Oda/Borsanın da akreditasyon çalışmaları başlatıl-

mıştır. 2018 ve 2019 da da Odaların Akredite edilmeleri 

sürmektedir. 

İslahiye  Ticaret Odası  bu  kapsamda  2019 Kasım-Aralık  

Ayı  içerisinde  Akreditasyon  Denetimi geçirecek olup, 

Denetimler  öncesi  Akreditasyon Geliştirme  yapılmıştır. 

TOBB’ye bağlı Türk Loydu kuruluşu denetçisi Ali Topal 

Odamıza gelerek Denetim  öncesi  geliştirilmesi düzen-

lenmesi  gereken hizmet  alanlarımız  ile  ilgili  inceleme-

ler ve  tavsiyelerde  bulundu. Toplantı açılışında   Yöne-

tim Kurulu Başkanımız  Selahattin  Türkmen  5 yıldızlı  

hizmet  veren  Odalar  arasında  yer  almak  için Oda  

Yönetimi  ve  personeli olarak  yapılan  çalışmalara  de-

ğindi. Geliştirme  ziyareti ile  belirlenen  geliştirmeye  

açık  yönlerimizi de  düzenleyerek  Kasım-Aralık  ayındaki  

Akreditasyon  denetiminden  sonra  Odamızın Akredite  

Odalar  arasına  katılma  Temennilerini  iletti. 



İhracatçı Üyelerimize Yeşil Pasaport Müjdesi 

İhracat yapan firmanızın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1milyon dolar İhracat alt kriteri 
500,000 dolara indirildi. 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı 
kararına göre, yeni düzenlemeyle, son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı 500,000(beşyüzbin) dolar ile 
10.000.000 (On Milyon) dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek. Yapılan 
düzenlemeyle yeşil  pasaport ile dünyanın üçte ikisine vize almadan kolaylıkla pazarlara girme imkanı sağlıyor. 

İlgili üyelerimize duyurulur. 

İSTO TOBB 75. GENEL KURULU’NA KATILDI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, 
oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı du-
ruşunda bulundular. 
 
İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu  Başkanı Selahattin TÜRKMEN, Meclis Başkanı 
Osman YILDIRIM ve Genel  Sekreter Haşim ERDOĞAN  75. Genel Kurula  Katılım  sağ-
ladılar  
 
 



Unutmadık Unutturmayacağız…! 
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. Yıldönümünde; Unutmadık, Unutturmayacağız 
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürte-
rek şunu açıkça göstermiştir: Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve 
milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 

15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıy-
la geçildi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde 
illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte 
benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi. 
FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda 
ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi oku-
nur okunmaz, gece saat 00:22’de çıktık dedik ki; “Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün 
demokrasiye sahip çıkma günüdür”. 
365 Oda ve Borsamızla birlikte 81 il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak darbeye karşı tepkimizi gösterdik. “Demokrasi Vazge-
çilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimizdir” dedik. Sonrasında 81 ildeki Odalarımız ve Borsalarımız ilk 
günden itibaren Demokrasi Nöbetlerinde aktif bir şekilde yer aldı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyasına 
en fazla katkıyı da TOBB, Odalar ve Borsalar sağladı. 
TOBB ve Oda-Borsa Camiası; Demokrasinin, Milletimizin ve Devletimizin Yanındayız 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini şiar edinen TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak 
demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeş-
liğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. 
Demokrasi varsa hepimiz varız. 
100 sene önce kahraman ecdadımız “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek İstiklal Harbinin 
adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin 
önüne geçmiş oldu. 
Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini de, yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. 
Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rah-
met, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.  



DUYURU…! 
ilçemizde Tahsis kapsamında faalliyet gösteren "S" harf gurubundaki plakaların 
dikkatine.. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesnin E.23146 Sayı ve 19.07.2019 tarihli yazısına 
istinaden geçici olarak tahsis edilen plakaların tahsis bitim tarihi 13 Agustos 
2019 olarak belirlenmiştir. 

Bu nedenle İşleticilerin ve esnafımızın mağdur olamamaları için daha önce tah-
sis edilmiş olan öğrenci ve personel servis plakalarının tahsis yenileme işlemi 
için Gaziantep Büyükşehir Belediyesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 13 
Ağustos 2019 tarihinden sonra müracaat kabulünün yapılmayacağı plakaların 
iptal edileceği bilgilerinize duyurulur. 

KOBİ’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine  

Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı 

ANUGA Gıda Fuarı ve Yurtdışı İş Gezisi Organi-
zasyonu. 
 
Gaziantep Ticaret Odası tarafından, iki yılda bir 
Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA 
Gıda Fuarına yönelik olarak 05-08 Ekim 2019 ta-
rihleri arasında fuar ziyareti ve iş gezisi organizas-
yonu düzenlenmesi planlanmaktadır. 
 
Uluslararası gıda fuarlarının öncüsü ve en önemli-
lerinden biri olan fuara 2017 yılında 105 ülkeden 7 
bin firma katılmıştır. 280 bin metrekarelik alanda 
kurulan fuarda Türkiye, katılımcı firma sayısıyla 
dünya ülkeleri arasında 5. sırada yer almıştır. 

 
Tahmini maliyetinin 1.200 – 1.400 Euro olması 
öngörülen Fuar Ziyareti ve İş Gezisi Programına 

Katılmak İsteyen üyelerimizin aşağıda yer alan linkten başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptırmalarını rica ederiz. 
 
Not : İş gezisi programı kapsamında; etkinliğe katılacak firma sayısı yeterli çoğunluğa (en az 10) ulaştığı takdirde, KOBİ’leri-
miz için Odamız tarafından KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteğine başvurulacaktır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halin-
de, söz konusu destek ile KOSGEB’den onay alan KOBİ’lerimizin konaklama ve ulaşım ücretlerinin %60’ı (üst limit 3000 TL 
olmak üzere) KOSGEB tarafından geri ödenecektir. 

 
Ön başvuru formu için:https://gto.org.tr  adresini  ziyaret  edebilirsiniz 

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLI OĞLU’ NU TEBRİK EDERİZ 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan tarafından kurulan 
Türk Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanlığı'na, üye ülkelerin önergesiy-
le ilk başkan olarak seçilen Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızı 
İslahiye  Ticaret Odası Yönetimi 
Olarak kutluyor, hayırlı olmasını 
diliyoruz.  

https://gto.org.tr/tr/formlar/anuga-fuar-on-basvuru-formu-21.html?fbclid=IwAR1b8aVI8OGzd4IOdbckk8hqjb9fImd4s4kpmC1X6IACKq7qfoyFnKm9scw


ODAMIZ  ISO9001-2015 BELGE  YENİLEME  DENETİMİNİ   
BAŞARI İLE  GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. 

       Odamızda yapılan  ISO 
9001-2015 Belge  Yenileme  
denetimi başarı ile gerçekleş-
tirilmiştir. Genel  Sekreter  
Haşim ERDOĞAN ile Kalite 
Yönetim sorumlusu  Kadir  
TÜRKMEN yapılan denetim 
de belge yenileme  işlemi için 
Odamızın bilgi belge  ve veri-
lerinin sunumunu  yaptılar . 

BAŞKANDAN   30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI 

İstiklal Mücadelemizin Kahra-
manlarını, Ülkemizin ve Milleti-
mizin bölünmez bütünlüğü için 
canlarını seve seve veren tüm 
aziz şehitlerimizi, kahraman gazi-
lerimizi rahmet, minnet ve şük-
ranla anıyor,30 Ağustos Zafer 
Bayramınızı Kutluyorum 
Selahattin TÜRKMEN 
Yönetim Kurulu Başkanı  

İslahiye  Ticaret  Odasından  Üyelerimize   
Fuar Gezi organizasyonu 

Değerli Üyelerimiz 1-6 Ekim Tarih-
leri arasında 12. Çukurova Mobilya 
Dekorasyon Fuarına Odamız tarafın-
dan günü birlik gezi düzenlenecek 
olup katılım sağlamak isteyen üyele-
rimizin en geç 20 Eylül tarihine ka-
dar Odamıza başvurmaları gerek-
mektedir. 
Selahattin TÜRKMEN 
Yönetim Kurulu Başkanı  



TOBB’ DEN ODAMIZA  ZİYARET 

TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Adana Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Zeki Kıvanç 
İslahiye Ticaret Odasını 
ziyaret etti. Gerçekleşen 
ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin TÜRK-
MEN, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yrd. Hüseyin ERDO-
ĞAN, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yrd. Ali GELEBEK ve 
Genel Sekreter Haşim ER-
DOĞAN hazır bulundu. 
 

Başkan TÜRKMEN ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan TÜRKMEN, İslahiye Ti-
caret Odası'nın  çalışmaları  hakkında Başkan Zeki KIVANÇ’a bilgiler aktardı. 

Başkan KIVANÇ ise TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun selamlarını getirdiğini 
söyleyerek Başkan HİSARCIKLIOĞLU emriyle tüm Oda Borsaları ziyaret ettiklerini, Oda ve Bor-
salarımızda yaşanan sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti. 
  
Görüşme Başkan KIVANÇ'ın Başkan TÜRKMEN'e Plaket Takdimleri ile son buldu. 

İSTO  İLE  BİRECİK TSO  ARASINDA KARDEŞ ODA  PROTKOLÜ  
VE AKREDİTASYON KIYASLAMA YAPILDI 

İslahiye  Ticaret  Odası Akredite  olma  kapsamında  Akredite  olan  Birecik  Tso  ile  kı-
yaslama  çalışması  yapmıştır. Yönetim  kurulu  kararları  ile   iki oda arasında  kardeş  
oda  protokolü  imzalanmıştır. Kıyaslama  çalışmasına Genel  Sekreter Haşim ERDO-
ĞAN ile Kalite  Yönetim Sorumlusu Kadir TÜRKMEN katılmış olup  iki oda  arasında-
ki  farkları  inceleyerek  akreditasyon denetimleri  öncesi  Odamız  içingeliştirici faali-
yetleri belirlemişlerdir. 



Odamızdan Barış Pınarı Harekatına Destek 

Harekata mane-
vi destek amaçlı 
hizmet binamız-
da Şanlı Türk 
Bayrağımızı 
dalgalandırıyo-
ruz. 
 
Başkanımız Se-
lahattin TÜRK-
MEN; 
“Devletimizin 
ve Kahraman 
Ordumuzun , 
sınırlarımızda 
yapılanmaya 
çalışan hain te-
rör örgütlerine 
karşı başlatmış 
olduğu Barış 
Pınarı Harekatı-
nı İslahiye İş 
dünyası Olarak 
destekliyoruz. 

Kahraman Ordumuzun, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında 
da sınırlarımızı tehdit eden bölge halkına zulüm eden bölücü terör örgütlerini temizleyerek evlerinden ve 
yurtlarından edilmiş bölge halkını tekrar yurtlarına dönerek refah içerisinde yaşamalarını sağlayacağından 
zerre kadar şüphemiz yoktur. Rabbim Ordumuzun , Mehmetçiğimizin Yar ve Yardımcısı olsun. Yüce Allah 
ayaklarını taşa değdirmesin. Harekatta şehit düşen askerlerimizin ve sivil halkımıza Allah’tan rahmet aile-
lerine sabır diliyorum.’’ Dedi.  

ODAMIZDAN STRES İLE BAŞA ÇIKMA VE ZAMAN YÖNETİMİ  EĞİTİMİ  

İş dünyasında Çağımızın Hastalıkları  
olan  stres  ile başa  çıkma  ve zamanın 
etkin kullanımı ile ilgili olarak  üyeleri-
mizin  bilgilendirmesi  amacıyla  
17.10.2019 Tarihinde Saat 14:30 da 
Odamız Hizmet binası Eğitim Salonunda 
Üyelerimize Yönelik Stres Yönetimi Ve 
Etkin Zaman Kullanımı Eğitimi verile-
cektir. Hem  işveren hem de  çalışanlar  
için  faydalı olacağını düşündüğümğüz 
eğitimimize  Tüm Üyelerimiz ve  çalı-
şanları Davetlidir.  



BARIŞ PINARI HAREKATINA ODA,BORSA VE STK'LARDAN TAM DESTEK  

81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz.  
Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. 
Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. 
Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven 
ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. 
Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. 
Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. 
Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde başlatılmıştır. 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. 
Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. 
Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kal-
mıştır. 
Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. 
Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmak-
tadır. 
Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız bekle-
nemez. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü 
şekilde vermektedir. 
Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. 
Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekâtlarında da gösterdik. 
Önceden terörün hâkim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. 
Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. 
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. 
Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. 
Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. 
Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. 
Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 
eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda 
bulunacaktır. 
Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. 
Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini 
açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. 
Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. 
Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. 
Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. 
Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. 
Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. 
Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. 
Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. 
Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. 
Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. 
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. 
Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. 
Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. 



Cumhuriyetimizin 96. yıl dönü-
münde Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk basta 
olmak üzere, bütün Şehit ve Gazi-
lerimizi rahmet ve şükranla anıyo-
rum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-
mız kutlu olsun. 
 
Selahattin TÜRKMEN 

BAŞKANDAN   29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI 

KOSGEB, geleneksel girişimcilere yönelik KOBİ Finansman Destek 
Programı başlattı. KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişebilmesi 
amacıyla hazırlanan yeni desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank duyurdu. TechXtile Start-Up Challenge ve Bursa Textile Show 
açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 
“KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya 
faydalanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir 
kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 
50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini 
KOSGEB karşılayacak.” dedi. 

Uygun Koşullarda Kredi 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırmak, sanayide entegrasyonu ekono-
mik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin 
kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda 
kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. Ban-
kalardan alınacak kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir 
kısmının KOSGEB tarafından sağlanmasına yönelik KOBİ Finansman 

Destek Programı’nı Bakan Varank açıkladı. 

Gazi ya da Şehit Yakınlarına 70 Bin TL 

Bursa’da bir açılış töreninde konuşan Varank, şunları söyledi: "Finansman demişken, güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. KOSGEB’in Giri-
şimcilik Destek Programı'ndan yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatı-
yoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. 
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise, 
Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler 
için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." 

Önemli Bir Destek Olacak 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, yeni destek programı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Yeni Girişimcilik Destek Programı'ndan 
yararlanarak, işini kuracak geleneksel girişimcilerimize KOSGEB’in vereceği desteğin yanında hem makine teçhizat alımı hem de diğer mas-
raflarını karşılamak için bu kredinin önemli bir destek olacağını düşünüyorum. 

İstedikleri Zaman Kullanabilecekler 

KOBİ Finansman Destek Programı ile geleneksel girişimcilerin finansmana daha kolay erişebilmesi ve kullanılan devlet imkanları ile daha 
fazla katma değer yaratması amacıyla kurgulandı. Yeni programa göre işletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya 
kâr payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. Program kapsamında KOBİ’ler İşletme Kredisi veya Makine Teçhi-
zat Kredisi kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak. KOBİ’ler, istedikleri zaman limitleri dâhilinde bu destekten yararlanabilecek. Limitler 3 
yıl süreyle geçerli olacak, işletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek. Girişimciler, 12 aylık vadede sade-
ce anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak. 18 aylık planlamada, faiz veya kar payı oranı, 4’e çıkacak. 

 

KOSGEB'den Geleneksel Girişimciye 50 Bin TL’ye Kadar Finansman Desteği 



BAŞKANDAN 13 KASIM KURTULUŞ MESAJI 

GULFOOD 2020 

Uluslararası Gıda Fuarı Ziyareti & İş Gezisi 
Organizasyonu 

15-20 Şubat 2020 

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 

Gaziantep Gıda Sektörü Gulfood'da Buluşuyor. 
Uluslararası Gıda Fuarı Ziyareti & İş Gezisi Organizasyo-
nu 
15-20 Şubat 2020 

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 
 
Bölge Oda ve Borsalarımız (Gaziantep, Nizip, Islahiye) işbirliğinde; 5.000’den fazla katılımcı ve 98.000’den fazla ziyaretçiyi 
ağırlayan, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarı Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na 15-20 Şubat 2020 tarihleri arasında 
Yurt Dışı İş Gezisi Organizasyonu düzenlenecektir. 
 
Yurtdışı İş Gezisi kapsamında KOSGEB'ten onay alacak firmalara 3.000 TL maddi destek sağlayacak. 

    BAŞKANDAN  ADIYAMAN  TİCARET VE  SANAYİ ODASINA  ZİYARET 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin TÜRKMEN , Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ile Adıyaman Ticaret ve 
Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.  



Osmaniye İli Oda Borsa İstişare Toplantısında misafir Oda olarak yerimizi aldık.  

TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun katılımıyla gerçekleşen Osmaniye İli Oda Borsa İstişare Toplantısında 
misafir Oda olarak yerimizi aldık. İstişare Toplantısına odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı SELAHATTİN TÜRKMEN 
ve Genel Sekreter Haşim ERDOĞAN katıldı.  

“GAZİANTEP’İN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ” 
YAPILDI 
Sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla 
GSO tarafından düzenlenen, ‘’Gaziantep’in Yıldız-
ları Ödül Töreni’’ gerçekleştirildi. 
 
Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) sanayicilerin 
başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği 
‘’Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’ gerçekleşti-
rildi. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları ara-
sında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmala-
rıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verildiği tören-
de, teknolojik gelişimi hızlı ve ekonomide güçlü bir 
Türkiye için, “Sanayide dönüşüm başladı” sloga-
nıyla “biz de varız” kampanyası başlatıldı. 
 
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep 
milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, başta olmak üzere il ve kent 
yöneticileri, Odamızı Temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selahattin TÜRKMEN ,sanayiciler ve 
çok sayıda davetli katıldı. 



TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLUNUN ' GETHAM ' ZİYARETİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Bölgesel ve En-
düstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi’ni (GETHAM) ziyaret etti.Burada yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi alan ve incelemelerde bulunan Hisarcıklıoğlu’na oda ve borsa başkanları ile çok sayıda 
meclis üyesi de eşlik etti. Odamızı Temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin TÜRKMEN katılım 
sağladı. 

İlçemizin en önemli projesi İslahiye Organize Sanayi Bölgemizde çalışmalar tüm hızıyla devam etmek-
tedir. 3. fabrikanın temeli atılmıştır. 

OSB DE  3. FABR,KANIN TEMELLERİ  ATILDI 

 

Ülkemizin hayallerine ulaşmasının mutluluğu 
içerisindeyim. Yerli Otomobilimizin üretiminde 
emeği geçen, fikri ve vizyonu ile ışık tutan başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer mü-
teşebbislere, gönülden teşekkür ederim.  

Selahattin TÜRKMEN-YÖNETİM KURULU  BAŞKANI 

 




