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 KARACADAĞ KALKINMA AJANSINDAN BİRECİK                
OSB’YE ELEKTRİK ALT YAPI İŞİ İÇİÑ HİBE DESTEĞİ                   

 
                        29.01.2020 
  İlçemiz Kocaali Mahallesi mevkinde 110 hektarlık alana kurulan, birçok vatandaşımıza iş kapısı açacak olan 
  Birecik Organize Sanayi Bölgesinin üretim aşamasına geçmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 
  Karacadağ Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuruda bulunan Birecik Organize Sanayi Bölgesi 
  Başkanlığının iki önemli projesi kabul edildi. 

Birecik OSB, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Cazibe Merkezi Destekleme Programı” kapsamında Birecik 
OSB’de Elektrik alt yapı işi için; 

5 milyon TL, “Sanayi Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında ise Yönetim binasının yapılması için 633 
bin TL hibe almaya hak kazandı. 

 Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN, Vali Yardımcısı İsmail ÇETİNKAYA, 
Birecik Kaymakamı Dr. Fatih ÇELİKKAYA,Yönetim Kurulu Başkanımız Sadettin BİLGİN ,Karacadağ Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Hasan MARAL,  Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bülent BİLGİN , Odamız Genel Sekreteri 
Zeki KAÇAN ve Birecik OSB Müdürü Muhammed Demir’in katılımlarıyla hibe protokolü imzalandı. 

 
İLÇE EMNİYET 

MÜDÜRLÜĞÜNE 
ZİYARET 

 
25.02.2020 
Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri,İlçemize atanan İlçe Emniyet 
Müdürü Sayın Gani Bahadır 
BARAKALI’yı makamında ziyaret etti. 
Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sadettin BİLGİN , İlçemizdeki yeni 
görevinde Gani Bahadır BARAKALI’ya 
başarılar dileyerek tebriklerini iletti. 
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BİRECİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE  
BİR FABRİKANIN DAHA TEMELİ ATILDI       

                                                                                                                                                             
13.02.2020 
Güneydoğunun incisi olan  Birecik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın daha 
temeli atıldı. 250 kişiye istihdam sağlayacak olan Gawli tekstil fabrikasının temeli, 
düzenlen törenle Kaymakamımız Dr. Fatih ÇELİKKAYA ve Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Sadettin BİLGİN’in katılımlarıyla kurban kesiminin ardından dualar 
eşliğinde atıldı. Törenin ardından Kaymakamımız, ve Odamız Başkanı daha önce 
temelleri atılan ve yapım çalışmaları devam eden fabrikalarda incelemelerde 
bulunarak Birecik OSB Müdürü Muhammed DEMİR’den bilgiler aldı. 
 
Törende Birecik Kaymakamı Dr. Fati ÇELİKKAYA Birecik Belediye Başkan Vekili 
Mehmet AÇAR, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, Odamız Meclis 
Başkanı Fevzi YAŞAR, Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Bülent Bilgin Odamız 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali ASLAN Odamız 
Genel Sekreteri V. Zeki 
KAÇAN, Birecik OSB 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Gawli Tekstil 
Konfeksiyon İmalat 
Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Karayel ve 
Yardımcısı Erkan 
Karayel de yer aldı. 
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               İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI.. 

 
2.03.2020 
İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 81 ilde düzenlenen basın toplantısı oda yönetim 
kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 
Tüm sivil toplum kuruluşlarının adıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi : 
Değerli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz. 
Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı 
yapıyoruz 
Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk 
Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik 

Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz 
Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere 
üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun 
Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin 
Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin 
başı sağ olsun Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları 
korumaktaydı. 

 Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, 
milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı 
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık 
görmedi 
Buradan tekrar sesleniyoruz 

Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, 
canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor 
Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor 
İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü  
Bu saldırı, asla kabul edilemez Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına 
karşı sessiz kalmamız beklenemez 
Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur. 

Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine 
gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir 
Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir 
“Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. 
Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz 
Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız 
 İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. 
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz 
Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz 
Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız.Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız Cenabı Hak 
ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. 

 

  

 



 
 

                 NEFES KREDİSİ KOBİLERE NEFES ALDIRACAK 
 

 
 
BİRECİK TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SADETTİN BİLGİN 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 

BİLGİN, 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 borsaların 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 yararlanabilecekler. 

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 

Hisarcılıoğlu ile nefes kredisiyle KOBİ’lerimize can suyu  taşıyan KGF ve 

Denizbank yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi . 30.04.2020 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SADETTİN BİLGİN’İN 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZISI 

 

  11.05.2020 

   Yönetim Kurulu Başkanımız Sadettin BİLGİN , İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’ya,hafta sonları  petrol 
ofislerinin çalışma sorunlarını ve Birecik/Halfeti -Gaziantep 
arası seyahat kısıtlaması ile ilgili yöre halkının talepleri 
doğrultusunda yazdığı yazıyı İçişleri Bakanlığına gönderdi. 
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                            BAŞKAN BİLGİN’DEN BAYRAMI MESAJI 

 

Birecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN,Bayramda herkesin evlerinde olması gerektiğini 
belirterek, önlerindeki onlarca bayramı kaçırmamak, birilerinin kaçırmasına sebep olmamak için 
“#EvdeKal telefon aç!” mesajı vererek , sözlerine şu şekilde devam etti… 
 
”İslam alemi için kutsal olan bir Ramazan ayını daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. İslam dini, Ramazan 

ayının ve orucun simgelediği kutsiyeti, insanların 
birbirleri ile yardımlaşarak hayatın zorlukları ile 
mücadele etmelerine atfetmiştir. 

Ramazan Bayramı’nı yaşamaya hazırlandığımız bu 
günlerde,  dayanışmanın ne denli önemli olduğunu 
gösteren günlerden geçiyoruz. Ülkemizin ekonomik 
ve sosyal kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi, 
birlikte ve dayanışma içinde daha çok çalışmak ve 
daha çok üretmekle mümkün olabilecektir. 

Bu inançla, tüm İslam aleminin  Ramazan Bayramını 
kutlar, bütün iş insanlarımıza ve çalışanlarımıza 
başarılar diliyorum” dedi. 
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KATILDIĞI TELEKONFERANSTA TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PAKDEMİRLİ’YE  

BİRECİK VE HALFETİ’DEKİ KONULARI AKTARDI     

 
13.06.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
BİLGİN, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 365  oda 
ve borsa başkanının da katılımlarıyla gerçekleşen Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile istişare toplantısına 
katılarak bölge üreticilerinin taleplerini aktardı. 
 

-Çiftçinin aldığı ürünlerden KDV kaldırılmalı, girdilerin maliyet 
fiyatları bu sayede düşürülmelidir. 
-Çiftçinin ürettiği ürünler tüccarlar tarafından ucuza alınmakta, 
fırsatçıların aldığı bu ucuza ürünler tüketiciye gelene kadar 
artarak fiyatlar katlanmaktadır. Bu durumun düzenlenmesi için 
serbest piyasanın Devlet tarafından kontrolü yasalarla 
sağlanmalıdır. Bir ürünün hangi fiyata alındığını, hangi fiyata 

satıldığı belli olmalı bu husus açıklığa kavuşturulmalıdır.  Eskiden hangi fiyata aldın hangi fiyata sattın diye yasa 
vardı, Türkiye’deki bütün ürünlerde alış ve satış fiyatları mutlaka yazılmalıdır. 

-Mazot fiyatları yüksek olduğundan dolayı Çiftçi traktörü ile tarlasını sürememektedir. Mazot fiyatları 
düşürülmelidir. 

 Elektrik fiyatları yüksek olduğundan dolayı çiftçi tarlasını sulayamamaktadır. Elektrik fiyatları düşürülmelidir. 
 Çiftçimiz ürettiği ürünlerden gelir elde edemediği ve zarar ettikleri için yaşadıkları köyünü ve tarlalarını terk 

ederek şehirlere yerleşmektedirler. Bu çiftçilerimizin köylerine ve topraklarına dönmeleri ve üretmeleri için 
devlet elini uzatmalı ve çiftçinin kalkınmasını sağlanmalıdır. Halen Çiftçilerimiz ürün toplarken işçi 
bulamamaktadır. 

 Şehirlerde her türlü yaşam imkânlarının köylere de getirilmesi gerekmekte olup ve köyleri de kalkındırılarak 
çiftçinin köyde kalması şehirlere ihtiyaç duymamaları sağlanmalı ki Çiftçiler köyünde kalıp tarlasını işlemeli ve 
üretmelidirler. 

 Ülkemizde akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve su fiyatları yükseldikçe üretilen ürünlerde yükselmektedir. Çiftçinin 
kullandığı akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve Su’dan vergi alınmasın. 

 Çiftçinin kendi tapulu tarlasının yanında hazine arazisi varsa çiftçiye ürün yetiştirmek için hazine arazisi çiftçiye 
satılsın. 

Başkanımız Sadettin BİLGİN, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
ilçemizin sorunlarını dinledikleri için teşekkürlerini iletti. 
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İNCELEMELERDE BULUNDU 

       23.06.2020 
 Birecik Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı  ve Birecik 
Organize Sanayi Bölgesi Başkan vekili Sadettin BİLGİN Organize Sanayi 
Bölgesinde incelemelerde bulundu. 110 Hektar alan üzerinde 
kurulacak olan Birecik ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 
Birecik OSB’de çalışmalar devam ediyor. OSB’deki incelemelerinin 
ardından Başkan Sadettin BİLGİN, kurulacak olan fabrikaların yerlerini 
gezdi. Binlerce Birecik’liye iş imkânı sağlayacak ve kurulacak olan 
fabrikaların yerlerini gezen Başkan Bilgin, Elektrik alt yapısının 
yapımını üstlenen Efendioğlu Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan KILIÇ ile sohbet edip yapılan elektrik alt yapı çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. OSB Müdürü Muhammed DEMİR, Elektrik kontrolör 
Mühendisi Ahmet ŞEKERÇİ ve Gökhan GÜLSOY,  Başkan Sadettin 
BİLGİN’e OSB’de yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. 

BİRECİK OSB’YE HER ZAMAN DESTEK SAĞLAYACAĞIZ 
OSB’deki çalışmalara Birecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman destek sağlayacaklarını elimizden 
gelen ne varsa ilçemiz için yapacağız dedi. 

Başkan Sadettin BİLGİN, şunları söyledi. 
“Şehrimiz adına çok önemli bir proje olan ve birçok aileyi ilgilendiren Organize sanayi bölgemiz 110 hektar 
üzerine inşa edilecek olan fabrikaların başlamaları bizleri sevindirmektedir. Ekonomik anlamda Birecik’i 
büyütebilecek, sanayi sektörünü geliştireceğiz. Birecik Ticaret ve Sanayi Başkanlığı olarak Organize Sanayi 
Bölgesine yapılan her yatırımı kendi yatırımı olarak gören, hepsinin şehrin kalkınmasında önemli yer 
olduğuna inanan bir yapıda hareket ediyoruz. İlerleyen yıllarda ilçemizi sanayi şehri yapmayı hedefledik 
ikinci Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalara başladık dedi. 
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 14.07.2020 

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

 
Başkan BİLGİN mesajında şu ifadelere yer verdi; 
‘15 Temmuz Hain darbe girişiminin ardından iki yıl geçti. 
Bu geçen iki yılda Türkiye’nin çok önemli bir süreci; 15 
Temmuz 2016 günü aziz milletinin ferasetli ve dik 
duruşuyla, canını ortaya koymasıyla atlattığına şahit 
olduk. 

O gece olaylarda 250 şehidimiz ve 2 bin 194 gazimiz oldu. 
Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad 
ediyorum. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. 

Tankın önüne yatabilen hatta tankın altına yatıp 
kalktıktan sonra yine tankın altına giren başka bir millet 
var mıdır bilmiyorum. 
Ancak Çanakkale ruhuna sahip vatanı, milleti ezanı, 
bayrağı için canını seve seve feda eden Türk milletinde 
olur. 

Bu noktada; Kalkışmayı ve bu hain darbeyi planlayanlar, bu devletin bin yıllık tarihini ve bu milletin ruhunu 
hesaba katmadılar. 

Türkiye’de 15 Temmuzda ki  darbe girişimi ile dış çevreler ve ekonomi kuruluşları darbe sürecini fırsat 
bilerek ülkemizi her alanda etkilemeye ve zor durumda bırakmaya çalıştılar. 

Fakat büyük Türk milletinin birlik beraberlik ve fedakarlığı sayesinde başarılı olamadılar ve asla da 
olamayacaklar. 
Darbe girişiminin karşısında kahraman Türk halkı milletin idaresi üstünde hiçbir şeyin olmayacağını tüm 
dünyaya gösterdi. 

Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük 
hedeflerine taşıyacağız. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet 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. 

Demokrasi zaferine öncülük eden başta Türk Halkına, Türk Basınına, Türk Polis Teşkilatına Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin gerçek mensuplarını gösterdikleri birlik, beraberlik ve kararlı duruşlarından dolayı bir kez 
daha yürekten kutluyorum.  Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, diliyorum.’ 
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YAZILI MESAJ YAYINLADI 

29.07.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, Kurban Bayramı dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımladı. 
Başkan Sadettin BİLGİN mesajında; “Asırlardır millet olarak bizleri daha güçlü kılan, milli ve dini duygularımızın, örf ve 

adetlerimizin kuvvetlendiği birlik ve beraberliğimizin, 
yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir 
Kurban Bayramını daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Manevi duygularımızın yoğun yaşandığı bu günlerde 
insanlarımız aynı düşünce ve değerlerde buluşmakta, dargınlıklar, 
kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha 
yoğun yaşanmakta, inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz 
kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizi de olumsuz etkileyen 
koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nda ailelerimizi 
ziyaret ederken, alıştığımız bayramların dışında bir bayram 
heyecanı bizleri bekliyor olacak. Olağan üstü bir dönemde 
olduğumuz unutulmamalı, birbirimizi uyarmalı, sağlık 
otoritelerince tavsiye edilen önlemleri dikkate alarak 
sevdiklerimizi korumalıyız. 

Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, salgın 
hastalıkların bir an önce sona ermesi, nice bayramların hep 
birlikte yaşanması dileğiyle, başta şehit ailelerimiz olmak üzere, 
tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, 

bayramımızın ülkemize ve bütün İslam âlemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.” dedi. 
  

        BİRECİK TSO SWOT ANALİZİ  
              GERÇEKLEŞTİRDİ… 

20.08.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı’nın 2021-2024 dönemini 
kapsayacak şekilde revize edilmesi çalışmaları kapsamında Odanın güçlü 
ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi amacıyla, Oda iç 
paydaşları olan , Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile 
20.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Oda Meclis Toplantı 
Salonunda  “SWOT Analizi’ gerçekleştirildi. 

 
 

      
 
 
 
  

 

https://www.bireciktso.org.tr/dosya/yukle/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-20-at-16.00.31.jpeg
https://www.bireciktso.org.tr/dosya/yukle/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-20-at-16.00.31.jpeg
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                       BİRECİK TSO COVİD 19 DENETİMLERİNE KATILDI 
06.08.2020 
İçişleri Bakanlığımız, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan 
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere 
uyulmasının sağlanması ile yeni koronavirüs salgın hastalığının yayılmasını engellemek adına 81 ilde “sağlık 
için, hepimiz için” mottosu ile koronavirüs denetimi başlattı. 
Bu kapsamda 
Kaymakamımız Mehmet 
Fatih Koca, ilçe 
merkezinde bulunan 
sebze hali, iş yerleri, 
cadde ve sokaklarda, 
koronavirüs hastalığının 
yayılmasının 
önlenmesinde hayati 
önem taşıyan temizlik, 
maske ve sosyal mesafe 
denetimi yaparak 
vatandaşları ve esnafları 
kurallara uymaları 
konusunda uyardı. 
Denetimlere Birecik 
Ticaret ve Sanayi Odamız 
Başkanı Sadettin Bilgin, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yrd. Bülent BİLGİN, Yönetim Kurulu üyesi Ali ASLAN ve Genel Sekreter V. Zeki KAÇAN, Birecik Belediye 
Başkan vekili Seyhan Güneş, Birecik İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun,  ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü 
Mehmet Karaoğlu da eşlik etti. 
Her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
meslek odalarının temsilcilerinden oluşturduğumuz denetim ekibimiz de ilçemiz genelinde denetimlerini 
sürdürüyor. 
 

                                           

                                 
 



 

                                                                                                                         12    
                                        MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME 
                               SINAVI DÜZENLEDİK  

 
 
9.08.2020 
Odamız ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme sınavları kapsamında “Motorlu Kara Taşıtları 
Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Sınavı” Odamızda gerçekleşti. 
Gerçekleşen sınav sonucunda başarılı olan adaylar MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanacaklar. 

 
      

 

 

BAŞKAN ‘BİLGİN’ DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI 

30.09.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin BİLGİN, TOBB Başkanımız Sayın Rıfat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Oda/Borsa istişare toplantısına 
katıldı. Toplantıda üyelerimizin sorunlarını dile getirerek, 
iş dünyasının beklentileri ve firmaların ihtiyaç duydukları destek adımları değerlendirildi. 
 

ODAMIZA AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ 
 ONLİNE OLARAK YAPILDI 

09.10.2020 

Odamızda bir gün süren ”Akreditasyon Geliştirme Ziyareti” online olarak gerçekleştirildi. Geliştirme 
ziyaretine Türk Loydu Denetçisi Mahmut KARACA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Bülent BİLGİN, 
Genel Sekreterimiz Zeki KAÇAN ve Akreditasyon Temsilcimiz Sabri KARADAĞ katıldı. 
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BAŞKAN ‘BİLGİN’OSBÜK GÜNEYDOĞU ANADOLU 

 BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI 

8.10.2020 

OSBÜK Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve bölgedeki 28 organize sanayi bölgesinin başkanlarının katılımlarıyla 
yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde artık OSB’lerin, yatırımın ve üretimin konuşulduğunu dile getirdi. 

Bölgedeki 28 organize sanayi bölgesinin 21 tanesinin 2000 yılından sonra kurulduğunu vurgulayan Başkan 
Kütükcü, bölgenin yatırım iştahının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Hamdolsun, 
bugün Doğu Anadolu Bölgemizde, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 20 yıl önce, 25 yıl önce konuştuklarımızı 
konuşmuyoruz. Organize sanayi bölgelerini, yatırımı, üretimi, istihdamı konuşuyoruz. Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizdeki 28 organize sanayi bölgemizin 21’i 2000 yılından sonra, yani son 20 yılda kurulmuş. Demek ki 
Güneydoğu Anadolu Bölgemiz daha fazla yatırım istiyor, daha fazla üretmek istiyor. Bu ülkemiz adına son 
derece memnuniyet verici. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak bizim görevimiz de, bölgenin bu 
üretim sevdasını beslemek, üretimin taleplerini Ankara’da daha yüksek sesle dillendirmek. Yani üretimin 
önünde duran taşları teker teker temizlemek. Bunu OSB’lerimizle, bakanlığımızla, devletimizle birlikte 
yapacağız.” 

Başkan BİLGİN , Birecik OSB çalışmaları hakkında konuştu çalışmaların bittiğini tüm parsellerin yatırımcılara 
tahsis edildiğini vurgulayarak , İlçemizde İkinci OSB nin kurulması için çalışmalara başladıklarını ve bu 
konuda OSBÜK Başkanı Sayın Memiş KÜTÜKÇÜ ye destek olmaları konusunda talebini iletti. 
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TAKDİM TÖRENİ DÜZENLEDİ 

 
26.11.2020 

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezinde, ilçemizde 
2019 yılında en çok vergi veren gerçek ve tüzel kişilere plaket takdim töreni düzenlendi. 

Törene, Birecik Kaymakamı Sayın Mehmet Fatih KOCA, Birecik Belediye Başkanı Sayın Mahmut MİRKELAM, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sadettin BİLGİN, Birecik Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sayın Adem 
BİLMEZ, Oda Üyelerimiz ve Birecikli iş insanları katıldı. 

Vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 10’a giren 
mükelleflerin plaketleri, Kaymakamımız Sayın 
Mehmet Fatih Koca ile diğer protokol üyeleri 
tarafından takdim edildi. Törende, ilçemizde en 
yüksek oranda vergi ödeyerek vergi rekortmenleri 
sıralamasına giren üyelerimize ve 
mükelleflerimize  teşekkür eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sadettin BİLGİN, kazançlarının ve 
başarılarının devamını diledi. 

Tören, Yönetim Kurulu Başkanımız Sadettin BİLGİN’in, 
ilçemizdeki hizmetlerinden dolayı Birecik Kaymakamı 
Sayın Mehmet Fatih KOCA ile Birecik Belediye 
Başkanı Sayın Mahmut MİRKELAM’a plaket takdim 
etmesiyle son buldu. 

     
 

     
 

     
 
  
 



                                

    BAŞKAN BİLGİNDEN BİRECİK                                              15 
   BARAJI MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 

17.12.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sadettin BİLGİN ve Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd. Bülent BİLGİN , Birecik Barajı ve 
Hidroelektrik Santraline Müdür olarak atanan Sayın Adem 
Gültekin’i ziyaret etti. Başkan BİLGİN , Adem GÜLTEKİN ‘e 
yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik etti. 

 

 
 
 

       BİRECİK TSO VE ZİRAATBANK ARASINDA  
         PROTOKOL İMZALANDI 

17.12.2020 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası Arasında 
”Başak Tedarik Zinciri Finansman” Protokolü İmzalandı. 

Ziraat Bankası Birecik Şube Müdürü İsmail TÜRKMEN’in 
katılımıyla gerçekleştirilen programda açıklamalarda 
bulunan Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin 
BİLGİN ; 
“Bu imzalanan protokol ile ilgili toplu bir çalışma yaptık. 
Bu imzaladığımız protokol tedarikçiler ve tüketicilere dış 
finans kolaylığı sağlayacak. Bu uygulama kredi kartı 
üzerinden yapılacak. Yılda 13.76 faiz ile uygulanacak. 
Bugün 100 TL’ye alabileceğimiz bir ürünü cebimizde 
paramız yoksa 1 yıl sonra ödemek kaydıyla ziraat 
bankasının verdiği kredi kartıyla ödemek istiyorsanız 113 
lira 76 kuruş ödeyerek ürünü alabiliyorsunuz.” 
İfadelerine yer verdi. 

      ODAMIZA ZİYARET 
22.12.2020 

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Bahattin YILDIZ, Ak Parti 
İlçe Başkanı Sayın Abdulvahap AKTAR ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu Üyeleri Odamızı ziyaret etti. 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Sadettin BİLGİN ,öncelikle odamıza yapılan bu 
ziyaretten dolayı Sayın Bahattin YILDIZ’a memnuniyetini 
ileterek başta Üyelerimizin  ve ilçemizin ekonomik ve 
sosyal sorunları hakkında bilgilendirmelerde  bulundu. 
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YEREL ESNAFA DESTEK FARKINDALIĞI       

 
BİRECİK TİCARET ve SANAYİ ODASI  nın başlatmış 
olduğu sosyal farkındalıkta İlçemizde  bulunan  
yerel esnafa destek amaçlı afiş sosyal medya da 
yoğun ilgi gördü. 
 
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Sadettin BİLGİN ”Pandemi sürecinde 
esnaflarımıza destek olmamız gerekiyor gün birlik 
olma günü her vatandaşımızla birlikte esnaflarımıza 
destek vererek bu zorlu süreci hep birlikte Sosyal 
mesafe + maske takmaya dikkat ederek atlatacağız 
dedi.” 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


