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         İSLAHİYE TİCARET  ODASI FAALİYET BÜLTENİ 

Odamızdan Barış Pınarı Harekatına Destek 

Harekata manevi destek amaçlı hiz-
met binamızda Şanlı Türk Bayrağımı-
zı dalgalandırıyoruz. 
 
Başkanımız Selahattin TÜRKMEN; 
“Devletimizin ve Kahraman Ordumu-
zun , sınırlarımızda yapılanmaya çalı-
şan hain terör örgütlerine karşı başlat-
mış olduğu Barış Pınarı Harekatını 
İslahiye İş dünyası Olarak destekliyo-
ruz. Kahraman Ordumuzun, Zeytin 
Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında 
olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında 
da sınırlarımızı tehdit eden bölge hal-
kına zulüm eden bölücü terör örgütle-
rini temizleyerek evlerinden ve yurt-
larından 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 ailelerine 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.  
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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. 
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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 ama-
cıyla hazırlanan yeni desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank 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 plan-
layan 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 karşıla-
yacak.” 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 koşullar-
da kredi temin edebilmeleri için yeni bir destek programı hazırlandı. 

Bankalardan 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 başlatıyo-
ruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimci-
nin 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 yarar-
lanarak, işini kuracak geleneksel girişimcilerimize KOSGEB’in vereceği desteğin yanında hem makine teçhizat alımı hem de diğer masraflarını 
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 Teçhizat 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 sadece 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 
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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.  
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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. 
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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 

 

BAŞKANDAN YERLİ OTOMOBİL MESAJI 


