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         İSLAHİYE TİCARET  ODASI FAALİYET BÜLTENİ 

HAKSIZ  FİYAT ARTIŞLARI İLE İLGİLİ BAŞKANIN  DUYURUSU 

Duyuru değerli üyelerimiz bazı ürünlerde haksız fiyat artışlarına karşı bakanlığımız tarafın-
dan takip başlatıldığını bildirir vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi konusunda siz değerli 
üyelerimizin azami hassasiyet göstereceğini inancımız tamdır. Hem vatandaşlarımızın hem-
de siz değerli üyelerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bu kanunda has-

sas davranmanızı temenni eder hayırlı işler dilerim  
SELAHATTİN TÜRKMEN YÖN KUR BAŞKANI 

COVİD-19 VİRÜS İLE İLGİLİ ÖNLEMELR   

Korona virüs (Covid-19) 'e karşı önlem almayı unutmayalım. Tokalaşmayı bırakalım ve en önemlisi 

ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Sağlık bakanlığının hazırlamış olduğu virüse karşı korunma ön-

lemleri broşürlerini iş yerlerimize asalım ve uygulayalım. 
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HİZMET  BİNAMIZDA  COVİD-19 ÖNLEMLERİ 
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KAMUOYUNA VE ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR- HİZMET SAATLERİ-
MİZDE DEĞİŞİKLİK 

 
COVID-19 (Corona Virüs) Salgınından korunma ve yaygınlaşmasını önlemek için alınan 
kurumsal tedbirler kapsamında, Gaziantep’te faaliyet gösteren tüm Oda ve Borsalar çalış-

ma saatlerinde düzenlemeye gitmiştir. 
 

Yapılan düzenleme çerçevesinde ''İslahiye Ticaret Odası'' , “Gaziantep Ticaret Odası”, 
“Gaziantep Sanayi Odası”, “Gaziantep Ticaret Borsası”, “Nizip Ticaret Odası” ve “Nizip 
Ticaret Borsası” 24 Mart 2020 (yarın) tarihinden itibaren 10.00 – 12.00 ile 13.00 – 16.00 

saatlerinde hizmet verecektir. 
 

Dünyamızı etkisi altına alan bu salgının bir an evvel son bulması temennisiyle, sağlıklı 
günler diler, alınan tedbirlerin uygulanmasına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için te-

şekkür ederiz.  

MESAİ SAATLERİ BİLGİLENDİRMESİ 

TİCARET BAKANLIĞI  Sanal Ticaret Akademisi hizmete girmiştir. 

Duyuru..! 
Değerli Üyelerimiz 

 
Ticaret Bakanlığı tarafından Türk Ticaret ve İhracatını güçlendirmek için Girişimci, Es-

naf, Sanatkar, Öğrenci, Çalışan ve kariyerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza 
yönelik uzaktan eğitim platformu Sanal Ticaret Akademisi hizmete girmiştir. 

Bu platforma 7/24 erişim sağlanabilmekte ve Dış Ticaret-İç Ticaret- Girişimcilik olmak 
üzere 3 adet sertifikalı eğitim alınabilmektedir. 

Web sitemizde ( www.islahiyeto.org.tr) bulunan Sanal Ticaret Akademisi bölümünden 
veya aşağıdaki Linkten platforma ulaşabilir ve eğitimlere katılım sağlayabilirsiniz. 

http://www.islahiyeto.org.tr/?fbclid=IwAR2ULXQZTtvPO5_s74rpsONmoZRASy_d7OStRia2bNTIacgERT3GrsL1pwI


Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte 31 Aralık 2020'ye kadar kul-
landırılacak KGF hazine destekli kredilerde VERGİ ve SİGORTA BORCU YOK-

TUR belgesi aranmayacaktır.  
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TOBB  BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLUNDAN BANKALARI  ÇAĞRI 
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HASTANEMİZE  KORUYUCU SİPERLİK VERİLDİ. 

Gaziantep ticaret odası tarafından hazırlanan 400 adet koruyucu maskeyi İs-

lahiye ticaret odası olarak ilçe devlet hastanesi sağlık personeline dağıtılmak 

üzere Odamız yön kur başkanı Selahattin TÜRKMEN tarafından Hastanemiz 

Başhekimi sayın Mustafa YILDIZa teslim edildi. 

 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selahattin TÜRKMEN, TOBB 

Başkanı Sayın Rifat HİSAR-

CIKLIOĞLU tarafından dü-
zenlenen Oda Borsa Yönetim 

Kurulu Başkanları Bilgilendir-
me Toplantısına katıldı. 
Toplantıda video konferans 

üzerinden görüşme yapıldı, 
koronavirüs nedeniyle islahi-
ye ve Nurdagı ilçemizde üye-

lerimizin yaşadıkları sıkıntılar 
dile getirildi ve bölgemizdeki 
durum ile ilgili bilgiler aktarıldı 

Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin TÜRKMEN, TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLI-

OĞLU tarafından düzenlenen Oda Borsa Yönetim Kurulu Başkanları Bilgilendirme Toplan-
tısına katıldı 
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                                           NEFES KREDİSİ KOBİLERE NEFES ALDIRACAK 

 
İSTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELAHATTİN TÜRKMEN ,DENİZBANK İSLAHİYE ŞUBESİ MÜ-
DÜRÜ BİLAL OKTAY YILDIRIM  - “NEFES KREDİSİ FİNANS SORUNU YAŞAYAN KOBİLERiMİZE BU 
SÜREÇTE NEFES ALDIRACAK” - “KREDİDEN FAYDALANAN İŞLETMELER GERİ ÖDEMELERE 2021 
YILINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK” 
 
İSLAHİYE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELAHATTİN TÜRKMEN Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 365 Oda ve Borsanın katkılarıyla, finansman sorunu yaşayan işletmelere 
yönelik ‘Nefes Kredisi’ uygulamasının yeniden devreye alındığını açıkladı. 
Nefes Kredisi için gerekli imzaların TOBB ve Denizbank arasında atıldığını belirten başkan Türkmen, 7’nci defa 
uygulamaya alındığını belirterek KOBİ’lere yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisine, Denizbank’ın aracılık 
edeceğini, Kredi Garanti Fonunun (KGF) ise hazine desteğiyle kefalet sağlayacağını ifade etti. TOBB, oda ve bor-
saların tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılının tamamen ödemesiz 
geçeceğini vurgulayan Türkmen, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi uygulaması bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun 
yaşayan tüm işletmelerimize katkı sağlayacak. Cirosu 3 milyon TL altında olan tüm oda üyesi işletmeler yararlana-
bilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 Milyon TL ve altında 
cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL kredi kullanabilecekler. 2020 yılında ana para ve faiz ödemesi olmayacak 
olan kredi 2021 yılından itibaren 12 eşit taksitle geri ödenecek. Yıllık faiz oranı yüzde 7,50 olarak gerçekleşecektir. 
Bu bağlamda devletimizin ekonomi kurmaylarına, zor günlerde elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina 
etmeyen, iş dünyamızın sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveriyle çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hi-
sarcılıoğlu ile nefes kredisiyle KOBİ’lerimize can suyu taşıyan KGF ve Denizbank yetkililerine teşekkür ediyo-
rum” dedi. 
DENİZBANK İSLAHİYE ŞUBESİ MÜDÜRÜ BİLAL OKTAY YILDIRIM 
DenizBank, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlı-
ğımızca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 
kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde katı-
lımcı banka olarak yer aldı. 
Banka, bu hassas süreçte elini tekrar taşın altına koyarak, TOBB ve KGF desteğinde yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile 
kredi kullandırıp, KOBİ’lere nefes aldıracak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmaya-
cak, geri ödemesi ise 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. 
KOBİ’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değerin bilinciyle, esnafın ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına kolay, 
hızlı ve uygun maliyetle çözüm sunmayı öncelikleri arasında gören DenizBank, bu amaçla TOBB öncülüğünde 
yeni bir anlaşmaya imza attı. 
Cazip vade ve oranlarıyla geçtiğimiz senelerde KOBİ’lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçi-
rilirken, önceki iki projede de yer alan DenizBank, bu kez de katılımcı banka oldu. 
TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi 
olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 
eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.  
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BAŞKANDAN BAYRAM MESAJI 

Mubarek Ramazan Bayramının tüm İş dünyamıza, Ülkemize, Milletimize, Tüm insanlığa 
Sağlık, Bereket ,Huzur ve Mutluluk getirmesi dileklerimle. Bayramınız Mübarek olsun. 
Selahattin TÜRKMEN Yönetim Kurulu Başkanı  

VAKIFBANKTAN ODAMIZA  ZİYARET 

Vakıfbank Bölge Müdürü Sn. Ertuğrul Otluk Odamızı ziyaret ederek Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Selahattin Türkmen ile finansman konusunda, sunulan imkanlar ve 
yürütülen çalışmaları değerlendirme yaptılar.  


