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         İSLAHİYE TİCARET  ODASI FAALİYET BÜLTENİ 

ONLİNE AİDAT  ÖDEME SİSTEMİ 

Odamız Siz değerli üyelerimize daha  kaliteli hizmet verebilmek  adına  online  aidat  ödeme  sistemine  geçiş yapmıştır. 
2020 yılı 1. ve 2. Dönem Oda Aidatlarının (munzam ve yıllık) son ödeme tarihi 31 Ekim 2020 Olup, aidat ödemelerinizi; internet 

sitemiz ( www.islahiyeto.org.tr) Online Aidat Ödeme bölümünden kredi kartı ile veya odamız veznesinden nakit veya kredi 

kartı ile yapabilirsiniz. 

 

BAŞKANDAN KURTULUŞ MESAJI 

13 Kasım Kurtulus Gününde bu toprakları bize armağan eden, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi 
saygıyla anıyor , tüm İslahiyeli Hemşehrilerimin 100. kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum. 
 
Selahattin TÜRKMEN Yönetim Kurulu Başkanı  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islahiyeto.org.tr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FvR7gH7TX92kwgSrX_uwG_YG4Sokrj414cCjiqvMaafVShEZ5_Y6CWc8&h=AT07GKu1IIFPREDX3jiTvAO0Rb9tv066Es116wNg-YroJZsNs8lgawRebtZVKkmCeNjgkxWrmy1NUW7s7sP47wlm8YctBcqQzT_Uuc3cFMpOVrstUP3
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DEĞERLİ ÜYELERİMİZ 

Odamızda  salgın  sürecinin takibi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Salgın ile mücadele  

heyeti kurulmuştur. Bu heyetin tavsiyeleri üzerine   

Covid-19 vakalarının artış göstermesi sebebi ile Odamız Esnek Çalışma Saatleri Kapsamında 

Sabah 10:00-12:00, Öğleden Sonra 13:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir. 

 

Lütfen Sosyal Mesafe-Maske-Temizlik kurallarına uyalım. 

 

Sağlıklı Günler Dileriz.  

YAPILANDIRMA DUYURUSU 
Sayın Üyemiz; 
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 
31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme 
cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. 
Ödemelerinizi; odamız veznesinden nakit veya kredi kartı ile, İnternet sitemiz üzerinden Kredi kartı ile yapabilirsiniz. 
Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat et-
meleri gerekmektedir. 
 

Detaylar için www.islahiyeto.org.tr - 0342 862 11 26   

                 GECİKMEDE  OLAN AİDAT  BORÇLARINIZ  İÇİN YAPILANDIRMA  BAŞLAMIŞTIR 

http://www.islahiyeto.org.tr/?fbclid=IwAR2aO5U8wWQfm91lv9t7NcBJNuIsvtgXN6rGscwUszogilvZl6dseItM23w
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Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin TÜRKMEN'in de katıldığı törende Jandarma 
Komando Taburunda Görevli Mehmetçiğimiz Suriye'ye dualarla uğurlandı. Allah Yar ve 

ASKERİMİZİ UĞURLADIK 

İslahiye Ticaret Odası (İSTO), üyelerinin ticari mal alım-
satımlarında kolay finansman imkânı için Ziraat Bankasının 
“Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği 
protokolü imzaladı. 
 
10 Aralık’ta, Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı” ürünü için TOBB ile yapılan imza töreninin ardından 
imzalar bu kez de İSTO üyeleri için atıldı. 
İslahiye Ticaret Odası (İSTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
TÜRKMEN’nin ve T.C. Ziraat Bankası İslahiye Şubesi Müdürü 
Şenel DEMİRCİ’nin imzaladığı protokol ile İSTO üyelerin ticari 
mal alım-satımlarında, güvenli ticaret ve kolay finansman imkânı 
için Ziraat Bankası ile güçlerini birleştirdi. 
İmzalanan protokol ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yap-
masının önü açılacağını ifade eden İSTO Başkanı Türkmen; 

‘‘Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi üreticiler ve satıcılar tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek-
ler. Bu protokol tedarik zincirinin aksamadan sürdürmesine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Üreticilerin veya satıcıların tahsilat ile 
uğraşmadan güven içerisinde mallarını satabileceklerdir. Üreticilerimiz sattıkların malın bedelini alacak riski taşımadan Ziraat 
Bankası garantisi ile peşin veya taksitle alabileceklerdir. Üyelerimiz böylece nakit akışını öngörülen hale getirmiş olacaklar ve 
alıcılarda uygun maliyetle finansman temin ederek tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Firmalarımız nakit akışlarının rahat-
latacaklar yani kısaca mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma işlemlerini yapacaklar satıcı da bu kimdir 
diye endişe etmeden malını güvenle satıp parasını bankadan tahsil etmiş olacaktır. Dolayısıyla alım ve satımın önündeki engel-
leri güven problemini ortadan kaldırmış oluyor, hem de Ziraat Bankası'nı destekleriyle finansmana daha kolay bir şekilde ulaş-
mış oluyoruz. Bu sistemde 18 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor tabi bunun banka üzerinde bir maliyeti vardır. Üyelerimiz 
Ziraat Bankası’na başvuru yapması halinde detaylı bilgi alabileceklerdir. İsteyenler taksitle satıp paralarını günlük olarak hesap-
larına geçirebilirler. İsteyenlerde paranın vadesini bekleyip vade sonunda belli bir gün bekleyerek paralarını tahsil etmiş olacak-
tır. Burada esas olan arada ne çek ne senet uğraşmadan satıcının direkt muhatabı Ziraat Bankası olacak alıcının da muhatabı 
Ziraat Bankası olacak bu şekilde güven problemini de ortadan kalkmış olacaktır. Bu imkandan üyelerimizin sağlanmasını sağla-
yan TOBB ve Ziraat Bankasına üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Uygulamanın ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını bu 
şekilde üyelerimizin ticaret yapabilmeleri için önlerinin açılacağı projelerin çoğalmasını temenni ediyorum dedi.’’ 
 

Detaylar ve Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı bilgi notu için www.islahiyeto.org.tr  

Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü imzalandı. 

http://www.islahiyeto.org.tr/?fbclid=IwAR08dtsW0z5V40CpgZo_7wSG5jO4c61-HwK9_3EAxQjvhV8cq_UWziuI-Gs
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Gazi Şehrimizin Gaziantep'imizin tüm ülkemize örnek olan düşman işga-
linden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, bu yolda canlarını feda 

eden Aziz Şehitlerimizi Rahmetle Anıyorum. 
Selahattin TÜRKMEN 

Yönetim Kurulu Başkanı  

TOBB  DEN ÖĞRENCİLERE  TABLET DESTEĞİ 

TOBB Başkanı M. Rifat Hİ-
SARCIKLIOĞLU TOBB nin ih-
tiyaç sahibi öğrencilere tablet 
desteği yapacağını guyurdu. 
HİSARCIKLIOĞLU  ‘’Bugünün 
küçük parmakları bir gün Tür-

kiye’nin geleceğine imza ata-
caklar. 
TOBB ile Oda ve Borsalar ola-

rak ihtiyaç sahibi öğrencilerimi-

ze 81 ilde Milli Eğitim Müdür-

lükleri aracılığıyla 30 bin Klav-
yeli Tablet hediye ediyoruz. Si-

ze inanıyor, sizin için çalışıyo-
ruz.’’ dedi. 


