
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Borsamızın 
desteği ile her yıl eğitime yardım programı 

kapsamında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Araştır-
ma Hastanesi’nde, Hayriye Başdemir İlkokulu Özel 
Eğitim Anasınıfında sağlık problemleri nedeniyle 
eğitim gören yavrularımızı ziyaret ederek kırtasiye 
yardımında bulunduk.

SAĞLIK PROBLEMİ OLAN 
ÇOCUKLARA DESTEK



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE 
TEKNOLOJİLERİ FUARI AÇILIŞI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Belediyeler 

Birliği tarafından Gaziantep’te düzenlenen EXPOBEL 
Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışına 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da  
katıldı.
 
 Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
sanayinin, üretimin ve alın terinin helal kazanca 
dönüştüğü Gaziantep’te bulunmaktan onur duy-
duğunu belirterek, Gaziantep’i, Türkiye’nin parlayan 
yıldızı olarak gördüklerini söyledi.
 
 Hisarcıklıoğlu, üretim kadar tanıtımın da 
önemli olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü fuarlar 
üretimin, vitrinidir. Böyle güzel fuarlarla, ürünleri 
en iyi şekilde pazarlıyorsunuz. Üreticinin ve ürünün 
reklamını yapıyorsunuz. Hem malımızı, hem de 
kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Yerli ve Milli değerler-
imize sahip çıkıyorsunuz. İşte Gaziantep’in bir farkı 
da burada” ifadelerini kullandı.

 Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’te, hem vali, hem 
belediye başkanları, Odalarla birlikte, bu fuara ve 
üreticilere sahip çıktığını, bir araya gelerek, el ele 
verdiklerini ve hep birlikte, Gaziantep’in gelişme-
si ve zenginleşmesi için ellerini taşın altına koyup, 
çalıştıklarını söyledi.



ÖZCAN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN 
AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ

15 Temmuz Milli İrade Ocakları’nın hazırladığı pro-
gram çerçevesinde Malatya’ya gelen 15 Temmuz 

şehitlerinin yakınları, şehitler için düzenlenen mevlit 
törenine katıldı.

 Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden vatan müda-
faası uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin aileleri 
Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerindeki program 
çerçevesinde Malatya’ya gelerek çeşitli ziyaretlerde 
bulundular.

 Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Öz-
can da vatanı için canını feda eden şehitlerin yakın-
larını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eder-
ek, “15 Temmuz’da gözünü kırpmadan, vatan için 
devlet için, canını feda eden kardeşlerimizin anne ve 
babalarını Malatya’da misafir ediyoruz. Devletimizin 
her türlü imkanı bu ailelerimiz için seferber edilm-
iştir. 15 Temmuz yakın zaman tarihimizin gerçekten 
kahredici bir hadisesidir. Bu ülke kendi bağrında ye-
tiştirdiği evlatlarının bizim kendi paramızla aldığımız 
silahlarla. Dışarıdaki işbirlikçiler ve içerideki FETÖ 

ihanet şebekesi ile beraber, ülkemizin geleceğine 
kastettiler. Ama o gün öyle bir destan yazıldı ki ölümü 
öldüren bir millet doğmuştu aslında 251 tane canımız 
kardeşimiz şehit verdik. 780 bin kilometrelik alanı 
vatanı hiçbir zaman dış güce ve içerideki işbirlikçil-
erine verilmeyeceğini bir daha göstermiş olduk şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum gazilerimize 
geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.


