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Saygıdeğer dostlarım,

Çin’de başlayan ve hızla tüm dünyada görülen Covid-19 
pandemisi Dünyayı etkisi altına almış olup, tüm dengeleri 
olumsuz etkilenmiştir. Ülkemiz ise tüm bu süreçte tüm imkânlarını 
seferber ederek hem ekonomimizi hem de sağlığımızı korumaya 
çalışılmaktadır. İnşallah en az sayıda can kaybı ile bu salgını 
atlatacağımıza inanıyorum. Covid-19 salgınından olumsuz 
etkilenen sektörlerimize destek olmak ve ticaretin devamını 
sağlamak, finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilmek 
adına Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve 365 Oda-Borsa olarak 
tüm kaynaklarımızı birleştirerek üyelerimizin kullanımına sunduk. 
Odamız, üretimin, ticaretin, istihdamın ve ihracatın devamı için tüm 
müteşebbis ruhlu işletmelerimize destek olmayı ilke edinmiştir. 
Geçen yıllarda 3 kez gerçekleştirdiğimiz KOBİ finansman projesine 
“Nefes Kredisi”ne Odamız bu yıl da kaynak aktarmıştır.

Odamız ve Nizip Kaymakamlığı işbirliği ile Covid-19 salgınının 
etkilerini azaltmak amacıyla maske ihtiyacı olan üyelerimize 
ve çalışanlarına maske odamız tarafından ücretsiz dağıtılmıştır. 
Üyelerimiz dışında Nizip Devlet Hastanesi’ne, Nizip Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na, Nizip Ticaret Borsası’na, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesine, ADN Hastanesi’ne ve Nizip Fıstık Haline 
maske verilerek Nizip halkına dağıtılmı sağlanmıştır. Gaziantep 
Ticaret Odası (GETHAM) işbirliği ile Nizip Devlet Hastanesi’ne ve 
Jandarma Komutanlığına koruyucu maske teslim edilmiştir. Yine 
Covid-19 kapsamında sabun üretimi yapan firmalarımız tarafından 
Odamıza hibe edilen sabunlar Nizip Jandarma Komutanlığı’na 
ve Nizip Engelliler Derneği’ne verilmiştir. Gaziantep Ticaret Odası 
Başkanı Sn.M.Tuncay Yıldırım ile yönetim kuruluna ve üyelerimize 
destekleri için teşekkürlerimizi sunarım.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığı’nda video 
konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak ile TOBB Ekonomi Buluşması toplantısına, Ticaret 
Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Covid-19 salgını nedeniyle 
alınan tedbirler toplantısına, TOBB Ticaret Odaları Konsey 
Toplantısına, 365 oda ve borsa başkanları toplantısına, Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölge toplantısına, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ile istişare toplantısına katılım sağlayarak ilçemizin 
ve bölgemizin sorunları dile getirmiştir.

Bilindiği üzere pandemi sürecinde el hijyeni için sabun ile 
ellerin yıkanmasının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. İlçemizde 
150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretimi yapılmaktadır. 
Nizip Ticaret Odası olarak coğrafi işaret olarak tescil ettiğimiz “Nizip 
Sabunu”, temizlik konusunda her zaman isminden söz ettiriyor 
çünkü Nizip Sabunu içerisinde yabancı madde bulundurmayan 
natürel bir sabundur. Bundan dolayı temizlik ve hijyen konusunda 
yan etkisi olmayan son derece sağlıklı bir üründür. Son zamanlarda 
virüs nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Bu konuda 
tüketicilerimiz sabun alırken ürün etiketlerini kontrol ederek 
içeriğinde zeytinyağı olmasına dikkat etmelidirler ve bu sabunları 
gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Sabun üreten firmalarımızın her 
türlü talebe karşılık verecek durumda olduğunu belirtmek isterim.

Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm 
yönetim birimlerimize, üyelerimize, paydaşlarımıza, bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, bölge protokolümüzü oluşturan tüm kurum/
kuruluş, sivil toplum örgütlerimize ve personellerimize şahsım, 
yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimiz adına teşekkürlerimi 
sunarım.

Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan

SAĞLIĞINIZ İÇİN DOĞAL “NİZİP SABUNU” NU TERCİH EDİNİZ
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Tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve 
zeytin posalarından elde edilen pirina yağına, 
“kostik” denilen sodyum hidroksit eklenip 
yaklaşık 2 gün boyunca kaynatılmasıyla hazır-
lanan Nizip sabununa, yeni tip Koronavirüse 
(Covid-19) karşı alınan tedbirler dolayısıyla 
talep artıyor.

50 civarında sabun üretim tesisinin bu-
lunduğu ilçede, geçen aylarda 8-10 saat 
çalışan üretim tesisleri mesai saatlerini 12 
saate çıkardı. Böylelikle üretim kapasitesini 
artıran üreticiler, Türkiye’nin dört bir yanına 
sabun yetiştirmeye çalışıyor.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Özyurt yaptığı açıklama-
da, Nizip ilçesinde yaklaşık 150 yıldır sabun 
imalatı yapıldığını dile getirdi.

Daha önce Nizip’in Türkiye’nin sabun 
ihtiyacının yüzde 60’ını karşıladığını ancak 
gelişen teknolojiyle bu oranın büyük ölçüde 
düştüğünü aktaran Özyurt, her şeye rağmen 
ilçenin yeşil sabunu “Nizip Sabunu” adıyla 
önemli bir yerinin olduğuna işaret etti.

“ Nizip İlçemiz Sabun Konusunda 
Bütün Talepleri Karşılayabilecek 
Durumda”

Şu an ilçede 50 civarında sabun tesisi 
olduğunu vurgulayan Özyurt, şunları kaydet-
ti: “Nizip Ticaret Odası olarak TPE tarafından 
patentini tescil ettirdiğimiz Nizip Sabunu, 
temizlik konusunda hep isminden söz ettiriyor 
çünkü Nizip sabunu içerisinde yabancı mad-
de bulundurmayan natürel bir sabundur. Bun-
dan dolayı temizlik ve hijyen konusunda son 
derece sağlıklı bir üründür. Bu nedenle son 
zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih 
edilir oldu. Tüketicilerimiz bu sabunları rahat-
lıkla kullanabilirler. Şu an itibarıyla üretimimiz 
ve satışlarımız devam ediyor. Hiçbir fabrikamız 
‘elimde ürün yok’ demiyor ve virüs nedeniyle 
fiyat artışına gitmemiştir. Nizip ilçemiz sabun 
konusunda bütün talepleri karşılayabilecek 
durumdadır.”

Sabun Göndermeye Hazırız
Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mehmet Özyurt, Türkiye’den 

sabun talep eden tüm dünya ülkelerine Nizip 
Sabunu gönderebileceklerini söyledi.

Başkan Özyurt, “İlçemizden, Büyükelçi-
likler talep ederlerse numune zeytinyağlı 
sabunlarımızı gönderebiliriz. Büyükelçiliklerin 
bizimle temasa geçmesini bekliyoruz. Dileyen 
ülkelere numune de gönderebiliriz. Biz onlara 
sabun göndermeye hazırız” dedi.

Kaliteli ve Sağlıklı
En sağlıklı yemeklerin zeytinyağından 

yapıldığını belirten Özyurt, “Nasıl yemekler 
zeytinyağından yapılınca daha leziz oluyor-
sa zeytinyağlı sabunlarda daha kaliteli ve 
sağlıklı oluyor. Zeytinyağının antiseptik özelliği 
var. Mikropları öldürür. Zeytinyağında korona 
virüsüne karşı en etkili olan antiseptik özelliği 
var. En sağlıklı sabunlarda zeytinyağından 
yapılıyor. Nizip sabununun en büyük özelliği, 
içerisinde herhangi bir kimyasal maddenin 
bulunmaması ve sadece zeytinyağından 
yapılmış olmasıdır” diye konuştu.

Personel Sayısı Artabilir
İlçedeki sabun üreticisi ve NTO yönetim 

Kurulu Üyesi İbrahim Özkaya da yeni tip ko-
rona virüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla 
sabun talebinin her geçen gün arttığına dik-
kati çekti.

Şu anda tesisin tam kapasiteyle çalıştığını 
anlatan Özkaya, “İlçeden ve Türkiye’nin dört 
bir yanından sabuna olan ilgi, bizim işlerim-
izde yoğunluk oluşturmuş durumda. Bizler 
de talebe ve yoğun ilgiye karşılık vermek 
ve ihtiyaçları gidermek için yoğun şekilde 
çalışıyoruz. İlerleyen günlerde talep böyle de-
vam ederse personel sayımızda da artışa gi-
derek fazla mesai yapmayı planlıyoruz.” diye 
konuştu.

•  Gaziantep’te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle pirina ve zeytinyağından üretilen “Nizip Sabunu” 
Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı hijyen konusunun gündemde olduğu şu günlerde yoğun ilgi görüyor.

Koronavirüs Salgınına Karşı
Nizip Sabunu Yoğun İlgi Görüyor
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•  Nizip Ticaret Odası (NTO) 
heyeti Kazakistan yurtdışı iş 
gezisi kapsamında Almatı’da 
resmi ziyarette bulundu.

Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkaya, Hüseyin 
Yaprak, NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiğit, NTO 
Üyeleri ve işadamlarının da bulunduğu heyet 
Almatı Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Nizip yaklaşık ikiyüzbin 
nüfusa sahip Gaziantep’in en büyük ilçesidir.” 
dedi.

Nizip’in yönü imalata ve ihracata dönük 
olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip üretimi ve 
ihracatı ile istihdam oluşturan ülkemize katma 
değer sağlayan bir ilçedir. Nizip ağırlıklı olarak 
Antep fıstığı ve zeytinin en fazla üretildiği ve 
anavatanı olan bir bölgedir. Bu ürünlerin 
dışında bitkisel yağ, ofis mobilyacılığı, sabun, 
otomotiv, turizm, hububat, bakliyat, inşaat 
sektörlerinde bunların bir kısmını hem üreten 
hem de ihraç eden bir ilçeyiz. Bizlerde Nizip 
Ticaret Odası olarak yılda bir veya iki defa 
üyelerimizle birlikte yurtdışı fuar ve iş gezileri 
organize ediyoruz. Her yurtdışı ziyaretimizde 
ilçemize bir veya iki tane ihracatçı firma 
kazandırabilirsek bundan mutlu oluyoruz. İş 
gezilerimizden sonra yatırım yapan, yatırım 
alan ve ortaklık kuran firmalarımızda oluyor. 
Bu iş seyahatini ticaret hacmimizi karşılıklı 
artırmak ve bugün sizlerden Kazakistan 
hakkında bilgi almak için gerçekleştirdik. Dost 
ve kardeş ülke Kazakistan’la olan ilişkilerimizi 
her alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün 
Odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden 
dolayı Almatı Baş Konsolosluğu Ticaret 

Ataşemiz Sayın Osman Boztepe ve Almatı 
Baş Konsolosu vekiline teşekkür eder, sizleri 
en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 
şeklinde konuştu.

Yapılan ziyarette dolayı duyduğu 
memnuniyetini dile getiren Almatı 
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Osman 
Boztepe Kazakistan ekonomisi hakkında 
Nizip Ticaret Odası heyetine bilgiler verdi.

Türkiye’de yaşanan siyasi, kültürel 
ve ekonomik gelişmelerin Kazakistan 
halkı tarafından yakından takip edildiğini 
belirten Ataşe Osman Boztepe şunları ifade 
etti: “Özellikle iki ülke devlet başkanları 
tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretler 
ilgi görmektedir. 2018 yılı sonu itibariyle 
450 bin rekor seviyesi üzerinde Kazakistan 
vatandaşı ülkemizi ziyaret etmiştir. TİKA, 
TRT ve Anadolu Ajansı gibi kuruluşlarımız ve 
temsilciliklerimiz Kazakistan’da ülkemize 

yönelik bilgi sağlanmasında yönelik katkıda 
bulunmaktadır. Türk ürünleri Kazakistan’da 
ABD Almanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin 
ürünleri kadar pahalı olmayan diğer taraftan 
Çin ürünleri kadar kalitesiz olmamakla 
birlikte kalite ve uygun fiyatı tüketiciye 
sunan ürünler olarak algılanmaktadır. Başta 
gıda ve tekstil olmak üzere üretim yapılan 
Türk ürünleri Kazakistan genelinde yerel 
ithalatçılar distribütörler ve perakende 
satıcılar tarafından bilinmekte ve Kazakistan 
piyasasında satılmaktadırlar.” ifadelerini 
kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt tarafından Almatı Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşesi Osman Boztepe ve Almatı Baş 
Konsolosu vekiline ziyaret anısına plaket, 
Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun coğrafi 
işaretini takdim etti.

Nizip Ticaret Odası Heyeti Kazakistan Pazarında
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan 
deprem yardım kampanyası kapsamında Nizip Ticaret Odası’nın 
(NTO) depremzedeler için hazırlamış olduğu yardımlar Elazığ ve 
Malatya’ya gönderildi.

Elazığ merkezli yaşanan depremden dolayı derin üzüntü 
duyduklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
“Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan 
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”dedi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten NTO Başkanı 
Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “24 Ocakta meydana 
gelen deprem felaketinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve TOBB 
olmak üzere vatandaşlarımıza yardım talebinde bulundular. Bizlerde 
öncelikle 950 adet katilikli sobayı ilk fırsatta Elazığ’a yetiştirdik. 
Şimdide 4 tır gıda yardımını Nizipli hayırsever işadamlarımızın 
katkılarıyla yarın sabah Malatya’da ki valilik deprem koordinasyon 
merkezine teslim etmiş bulunacağız. Yardımlarımızın içerisinde 
1 tır çocuk bezi, 27 ton bulgur, mercimek, sabun, elektrikli ısıtıcı, 
battaniye, yorgan, ayakkabı, kaban, kazak, yemeklik yağ, makarna 
ve çocuklar için çiklet sakız bulunmaktadır. Bizim amacımız 
öncelikli ihtiyaçlara yönelik ürünleri en kısa sürede depremzede 
kardeşlerimize ulaştırmaktır. Şu anda da ülkemiz tek yürek olarak 
yaraların sarılması için büyük bir mücadele veriliyor. Bizlerde 
Nizip’li iş adamları olarak depremden zarar gören kardeşlerimizin 
yanındayız. Depremin yaralarının sarılması için üzerimize düşen 
ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesile 
ile Nizip Ticaret Odası olarak başlattığımız yardım kampanyamıza 
destek veren hayırsever işadamlarımızın Allah hayırlarını kabul 
etmesini ve memleketimize milletimize bir daha böyle felaketler 
yaşatmamasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından hayır sahiplerine dualar okunarak yardım 
araçları Malatya’ya gönderildi. 

•   Nizip Ticaret Odası’nın (NTO) sponsor olduğu “Kızlar 
Umudunuz Umudumuz, Geleceğiniz Geleceğimiz 
olsun” projesi kapsamında Abdülhamidhan Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kitap dağıtım 
töreni yapıldı.
Düzenlenen törene NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaya, İbrahim 
Özkaya, Osman Alpaslan, Hüseyin Yaprak ve NTO Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu da katıldı.

Proje kapsamında düzenlenen konferansta NTO Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu kız öğrencilere tecrübelerini ve başarı hikâyesini 
paylaştı.

Konferansın ardından kız öğrencilere yönelik düzenlenen 
kitap dağıtımın töreninde bir açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat şunları ifade etti: “Nizip Ticaret 
Odası olarak Kızlar Umudunuz Umudumuz, Geleceğiniz Geleceğimiz 
Olsun” projesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiasına 
verdiğimiz destekler sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında 
önceliklerimiz arasındadır. Kız öğrencilerimizi eğitime kazandırmak 
gerçekten bizleri mutlu etmiştir. Kız çocuklarımızın eğitimlerini 
tamamlayarak vatanına, milletine ve devletimize hayırlı bir evlat 
olmalarını diliyor, projenin uygulanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

NTO’ dan Elazığ ve 
Malatya’ya Deprem Yardımı 

NTO Sponsorluğunda Kız 
Öğrencilere Kitap Dağıtımı Yapıldı
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İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği öncülüğünde 81 ilde düzenlenen basın toplantısı 
Gaziantep’te bulunan sivil toplum kuruluşları başkanlarının 
katılımı ile Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.

Tüm sivil toplum kuruluşlarının adıyla yayımlanan metni GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi okudu.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi şu ifadelere yer verdi:
Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Şu an 81 

il’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika 
konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı 
yapıyoruz.

Şu anda da bugün burada;
Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep 

Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Nizip 
Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, İslahiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Gaziantep 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Hak-İş Sendikası Gaziantep 
Şubesi, Memursen Gaziantep Şubesi, TESK Gaziantep Şubesi, 
Türk-İş Gaziantep Şubesi, TİSK Gaziantep Şubesi, Kamu-Sen 
Gaziantep Şubesi, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği, Müstakil 
Sanayici ve İş Admaları Derneği Gaziantep Şubesi, TOBB Gaziantep 
Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler 
Kurulu, Türkiye Müteahhitler Birliği Gaziantep Şubesi, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası 
Gaziantep Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep 
Şubesi, Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği Gaziantep Şubesi (TÜRMOB), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Gaziantep Şubesi’nin çok değerli temsilcileri 
ile sizlerin karşısındayız.

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.

Gaziantep STK’lardan Baharı Kalkanı Harekatına Tam Destek
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Gaziantep ve Nizip’li Firmalardan Dubai’ye Çıkarma

Aralarında Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Uğur Acıoğlu ve Mehmet 
Tatar’ında bulunduğu 35 kişilik heyet Dubai 
ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Gulfood 2020 Gıda Fuarı kapsamında 
Dubai’de bulunan Gaziantep ve Nizipli gıda 
sektörü temsilcileri, Dubai Başkonsolosu İlker 
Kılıç’ın da katılımıyla Türk Ticaret Merkezinde 
gerçekleştirilen Dubai Ticaret Ataşeliği 
Bilgilendirme Toplantısına da katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt “ Son yıllarda, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ile ekonomik ve kültürel 
alanlardaki ilişkilerimizde önemli bir ivme 
yaşanmıştır.”dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizin 
bölgedeki en büyük ticaret ortaklarından 
biri olduğuna dikkat çeken NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “. 
BAE ile ikili ticaret hacmimiz her geçen yıl 
yükselmektedir. BAE, tarım ve hayvancılık 
alanına tahsis etmiş olduğu geniş kaynaklara 
karşın, gıda tedariki yönünden halen dışa 
bağımlı durumdadır. Bu nedenle gıda, yaş 
meyve-sebze, hayvansal ürünler bakımından 
ülkemiz için önemli bir pazardır. Bu alanda 
ticaretimizin gelişmesini umuyoruz. BAE’de 

bulunan Türk firmalarının faaliyetleri daha 
çok genel ticaret, petrol, inşaat-ulaştırma, 
güvenlik teçhizatı, gıda ve inşaat malzemeleri 
gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır. BAE ayrıca, 
müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet 
gösteren firmalarımız için önemli bir pazar 
konumundadır. Bu konuda Türkiye önemli 
bir bilgi birikimine sahiptir. BAE’de faaliyette 
bulunan ve Türk vatandaşlarının sahibi veya 
ortağı olduğu firma sayısı 650 civarındadır. 
Türkiye’de faaliyette bulunan BAE sermayeli 
firma sayısı ise 200 civarındadır. Gerek 
Türk, gerek BAE firmalarının karşılıklı 
faaliyetlerini güven içinde devam ettirmelerini 
hedeflemekteyiz. Gaziantep ve Nizip tarımdan 
sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek 
bir kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki 

tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına 
yönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli 
bir rol oynayacağı kanısındayız. Gulfood 2020 
Gıda Fuarı’nda büyük bir ticaret potansiyeli 
var, bunu çok iyi görmekteyiz. Gaziantep 
ve Nizip’li işadamları olarak bu potansiyeli 
değerlendirmek ve bölgemizin üretimlerini 
buralara daha fazla ulaştırmak istiyoruz. 
Dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri 
ile olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi 
amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt tarafından Dubai Başkonsolosu İlker 
Kılıç, Ticaret Ataşesi Hasan Önal ve Türk 
İş Konseyi Başkanı Fatma Nilgün Emrem’e 
ziyaret anısına plaket ve hediye takdim etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 
ve Nizip Ticaret Odası (NTO) 
organizasyonuyla Gaziantepli ve 
Nizipli gıda sektörü temsilcileri 
dubai’ye çıkarma yaptı.
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NTO’da Koronavirüs Salgınına Karşı 
Yardımlar Devreye Alındı

NTO Başkanı Özyurt Doğu ve Güney Doğu Anadolu 
Oda/Borsa Başkanları Toplantısına Katıldı

Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından Koronavirüs (Covid-19) 
salgınına karşı sağlık çalışanlarına ve Nizip halkına yönelik sosyal 
yardımlar devreye alındı.

Nizip Ticaret Odası olarak Koronavirüs salgınına karşı her zaman 
sağlık çalışanlarının ve Nizip halkının yanlarında olacaklarını belirten 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, koronavirüs salgını 
ile mücadele kapsamında Nizip Ticaret Odası tarafından sağlık 
çalışanlarına ve Nizip halkına yönelik birçok sosyal yardımın devreye 
alındığını söyledi.

Toplumun her kesimini derinden etkileyen Covid-19 ile mücadele 
ettiklerini ifade eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
şunları ifade etti: Nizip Ticaret Odası olarak da maddi manevi bu süreçte 
üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, tüm imkânlarımızı süreci en az 
zararla atlatabilmek için seferber ediyoruz. Gaziantep Ticaret Odası’nın 
(GTO), desteğiyle GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezi’nde üretilen 
yüz siperlikleri sağlık çalışanlarımızı korumak amacıyla Nizip Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Ali Yılmaz’a teslim ettik ve 
bu süreçte sağlık çalışanlarımıza desteğimiz devam edecek. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile her yıl yapmış olduğumuz 
gıda yardımlarımızı da bu yıl ramazan öncesine alarak yaklaşık 120 
bin TL değerindeki gıda yardım paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize 
dağıtmaya başladık. Ayrıca yardımlarımız kapsamında halkımızın 
sağlığını korumak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek 
amacıyla yaklaşık 600 bin adet bez maskeyi halkımıza dağıtılması 

için Nizip Kaymakamlığı’mıza teslim edeceğiz. Bu zorlu süreci kamu 
çalışanlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve halkımız ile el 
ele vererek atlatacağımıza inancımız tamdır. Bu yardımlarımızın 
yapılmasında bizlerde desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, GTO Başkanı Sayın Tuncay Yıldırım’a, odamız 
meclis ve yönetim kurulu üyelerine ve işadamlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başkanlığı’nda video konferans aracılığıyla 
gerçekleştirilen Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge toplantısına Nizip 
Ticaret Odası’nı temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
katıldı.

Düzenlenen toplantıda NTO Başkanı Mehmet Özyurt Nizip’in ve 
bölgenin sorunlarını dile getirerek, bölge oda/borsa başkanları ile 
istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı değerlendirmede, 
içinden geçilen zorlu süreçte, Oda ve Borsalara, daha büyük görev 
ve sorumluluk düştüğüne vurgu yaptı. “Bizler, iş dünyası ile hükümet 

arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde 
iletiyoruz. Bu çerçevede, salgının başladığı Mart ayında, sizlerden 
aldığımız bilgilerle, hükümete 70 maddelik bir öneri seti sunduk” diyen 
Hisarcıklıoğlu, bunların büyük bir kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye 
de devam etiğini anlattı.

Oda ve Borsalarla istişare içinde, sorunları ve önerileri iletmeye 
devam ettiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Çünkü bu dinamik bir 
süreç. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 
hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri 
toplamayı sürdürelim.

Sizlerin de bu vizyonla çalıştığını, üyelerimize hizmete devam 
ettiğinizi görmekten de, ayrıca gurur duyuyorum. Sizler, tüm 
başkanlarım, canla-başla gayret gösteriyor, üyelerimizin nabzını 
tutuyor, onlara tercüman oluyorsunuz. Öneriler hazırlayıp, bize 
aktarıyorsunuz. Bugün de sizlerin ileteceği her konuyu, bu akşam ilgili 
bakanlara ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, camiamızın dertlerini bir 
nebze olsun çözmüş ve onları rahatlatmış olacağız” dedi.

Hükümetin de, bir yandan sağlık alanındaki tedbirleri alırken, 
diğer taraftan da ekonomiyi canlı tutacak önlem paketlerini 
hazırlayıp uyguladığına işaret eden TOBB Başkanı, “Çok şükür, şimdi 
normalleşme sürecini konuşmaya başladık. Biz TOBB olarak, ekonomi 
için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de 
normalleşme sürecinin planlanmasına da katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz 
burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. 
Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz 
takdirde, bu dönemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah 
bu zor günleri de hep birlikte geride bırakacağız” diye konuştu.
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NTO Gaziantep’te Düzenlenen Programlara Katıldı

NTO’dan Dezavantajlı Vatandaşlara Nizip Sabunu 

• Nizip Ticaret Odası (NTO), çeşitli 
ziyaretlerde bulunmak üzere 

Gaziantep’e gelen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
Gaziantep Ayakkabı ve Ayakkabı Yan 
Sanayii Fuarı ( GAPSHOES ) açılışına, 
Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’ne 
ve Gaziantep Bölgesel ve Endüstriyel 
Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi 

(GETHAM) ziyaretine katıldı.
Düzenlenen programlara Nizip Ticaret 

Odasını Temsilen NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak ve NTO Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu da katıldı.

Günün ilk programında Nizip Ticaret Odası 
Başkanları Özyurt ve Karabacak Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Gaziantep’de 

Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme 
Merkezi’ni gezdi.

Burada yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi alan ve incelemelerde bulunan 
Hisarcıklıoğlu’na bölge oda ve borsa 
başkanları ile çok sayıda meclis üyesi de eşlik 
etti.

Günün ikinci programında ise NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayii Fuar’nın 
(GAPSHOES) açılışına katıldı ve fuarı gezerek 
ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Günün son programında ise TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, Gaziantep 
Sanayi Odası tarafından Şehit Kamil Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ödül törene katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada Gaziantep’deki 
başarının ardında birlik ve beraberlik tablosu 

olduğunu belirterek, kentin gösterdiği 
kenetlenmenin marka şehir olmasını 
sağladığını bildirdi.

Gaziantep’teki bütün Oda ve Borsa 
Başkanlarının müthiş bir vizyonla çalıştıklarını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi 
Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası; Nizip 
Ticaret Odası ve Ticaret Borsası’nin akredite 
olduğunu, 5 yıldızlı olduklarını vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu Islahiye Ticaret Odası’nın da 
yakında akredite olacağına inandığını söyledi.

Gaziantepli Başkanların Ankara’da da 
tecrübelerinden istifade ettiklerini belirten 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Gaziantep oda ve borsa başkanlarının 
TOBB’daki görevlerini sayarak Nizip Ticaret 
Odası Başkanı Mehmet Özyurt’un da TOBB 
Ticaret Odaları Konseyi’nde olduğunu belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu el ele verince, 
kamu-özel birlikte çalışınca, istişare ve ortak 
akıl hâkim olunca, başarılmayacak hiçbir şey 
bulunmadığının altını çizerken, ‘birbirimizi 
ötekileştirmeyelim’ çağrısında bulundu.

Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Nizip 
Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliği 
ile dezavantajlı vatandaşlara Nizip Sabunu 
dağıtımı yapıldı.

Temsili dağıtım töreninde bir konuşma 
yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Biz beş vakit temizlenen 
bir milletiz, bu sıkıntılı süreci en kısa sürede 
atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kornovirüse karşı Nizip Sabunu’nun 
yeterli olacağını belirten NTO Başkanı Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bilindiği üzere 
Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan 
Koronavirüs (Covid-19) ülkemize de sıçramıştır. 
Ancak biz temiz hijyene önem veren, günde 
beş vakit abdest alıp ellerimizi, yüzümüzü ve 
ayaklarımızı yıkayan bir milletiz. İnşallah bu 
belanın bir an önce ülkemizden def olması 
için önlemlerimizi alıyor ve dua ediyoruz.  

Nizip Ticaret Odası olarak sosyal sorumluluk 
projelerimiz içerisinde farkındalık oluşturmak 
için bugün dezavantajlı vatandaşlarımıza 
doğal Nizip Sabunu dağıtımı yapacağız. 
Bu doğal sabunlarla hemşehrilerimizin 
evlerinde aile bireyleri ile birlikte dezenfekte 
olma süreçlerine katkı sağlamak istedik. 
Nizip Ticaret Odası olarak bu gibi faaliyetleri 
yapmaktan gurur duyuyoruz. Coğrafi işareti 
Nizip Ticaret Odası’na ait olan doğal Nizip 
Sabununu pirina ve zeytinyağı ile yapılan 

sabunları tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza 
da öneriyoruz. Kesinlikle doğal olmayan hiçbir 
sabunu kullanmasınlar, pirina ve zeytinyağı 
ile yapılan doğal sabunları gönül rahatlığı ile 
kullansınlar. Dezenfekte olmak için başka 
hiç bir şeye gerek yok hijyen için doğal Nizip 
Sabunu yeterlidir.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Yaprak, İbrahim Özkaya ve 
vatandaşlar da katıldı.
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NTO’da E-Uygulamalar Semineri Düzenlendi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Bilgi teknolojilerinde ki gelişmeler, 
tüm dünya ekonomilerini etkisi altına almış ve globalleşme sürecini 
hızlandırmıştır.” dedi.

Bu etkileşim süreçlerinin muhasebe ilke ve uygulamalarını da 
etkilediğini belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bu süreçle birlikte artık yasal defter tutma zorunluluğu 
kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılarak hem maliyet azaltıcı 

hem de taraflar arasında bilgi ile belge akışının denetim altında 
tutulmasına olanak sağlamıştır. Bilgi üretiminde son derece önemli 
bir yeri olan veri toplama süreci, son yıllardaki teknolojik gelişmelerle 
çok daha hızlanmıştır. Toplanan veriler hızlı bir şekilde işlenerek yeni 
bilgiler elde edilmektedir. Tüm bu amaçlarla 19 Ekim 2019 tarihinde 
yayınlanan 509 nolu tebliğ ile birlikte kapsamı genişletilen e-belge 
düzenlemelerinin işletmelere sağlamış olduğu avantajların başında 
kolay erişim, arşivleme, maliyet azaltmasıdır.  Devlet açısından e-defter 
ve e-fatura uygulaması denetimin kolaylığı, vergi kayıp ve kaçaklarının 
önlenmesi ise en önemli avantajlardandır. Ayrıca e-defter ve e-fatura 
uygulaması kâğıt kullanımının azaltılmasıyla çevreye de önemli 
katkılar sağlayacaktır. Ayrıca 509 nolu tebliğin süresinin uzatılması 
ile ilgili TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vasıtasıyla 365 
oda ve borsamızın katılımı ile ilgili bakanlığa dilekçelerimizi vermiş 
bulunmaktayız. Ancak er ya da geç bizler bu uygulamalar ile yüz 
yüze geleceğiz. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıp yarın bu uygulamaya 
başlayacakmışız gibi çalışmalara başlamanın en doğru bir karar olduğu 

düşüncesindeyim. Bu süreç de ticaret odaları olarak bizlere düşen 
görev üyemiz olan mükelleflerimizi bu konuda bilinçlendirmektir. Bu 
bağlamda paydaş kurumlarımızla beraber düzenlediğimiz 509 nolu 
tebliğ hakkında bilinçlendirme toplantımıza katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Bilgi teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet açısından her 
geçen gün büyük bir hızla yayıldığını belirten Gaziantep Vergi Dairesi 
Başkanı Halil Tekin ise şunları ifade etti: “Bilgi teknolojileri hayatın her 
alanında olduğu gibi özellikle yüksek sayıda kâğıt ortamında belge ve 
kayıt tutmak zorunda olan mükellefleri etkilemekte ve uyumunu zorunlu 
hale getirmektedir. Yüksek oranda işlemi olan mükellefler başta kâğıt 
olmak üzere tasdik, arşivleme, iletme, muhafaza etme, baskı ve noter 
masrafları gibi çok ciddi maliyetler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Hem 
işletmeler bilişim teknolojilerine ayak uydurmak zorunda kalıyorlar 
hem de gelir idaresi bu gelişmeleri takip ederek ekonomik aktiviteleri 
elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama ve en önemlisi ise 
elektronik denetimin alt yapısını oluşturmak için her geçen gün bu 
kapsamdaki çalışmalarını arttırmaktadır. 09.10.2019 tarihinde hem 
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, hem de 100 seri 
No.lu elektronik defter tebliği yayımlandı. E-defter ve bahsettiğimiz 
e-belge tebliği ile çok ciddi anlamda 01.01.2020 tarihinden itibaren 
kapsamımızı ve elektronik uygulamalarımızı genişletiyoruz. Bu zaman 

kadar e- arşiv ve e- fatura düzenlemesinden sonra 25 milyar adet 
fatura düzenlendi ve 2,5 milyar tasarruf edildi. Yeni gelecek olan 
uygulamalar ile bu tasarruf oranlarımız daha da artacaktır. Bizler 
bugün sizlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek için buradayız. 
Seminerimizin faydalı olmasını diliyor düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı Usul ve 
Mükellef Hizmetleri Müdürü Atakan Yeni tarafından katılımcılara geniş 
bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Vergi Dairesi 
Müdürü Ali Cibik, Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sinan Bayram, 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, SMMM Nizip Temsilcisi Cuma 
Özdemir, NTO Meclis Başkan Yardımcıları Abdullah Altınbaş, Necdet 
Başeğmez, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Eray Ölcal, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve çok sayıda NTO 
üyesi de katıldı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Nizip Temsilciliği işbirliği ile E-Uygulamalar semineri Nizip Ticaret Odası’nda 
düzenlendi.
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Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından İpekyolu Kalkınma 
Ajansı’nın (İKA) Teknik Destek Programı kapsamında 
düzenlenen Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbarat Yöntemleri 
eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı. 

Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda düzenlenen ve iki 
gün süren eğitimlerde Yaman Koç tarafından katılımcılara ticari bilgi 
ve istihbarat sistemi, nokta atışı ihracat, olası hedef pazar tespiti 
uygulaması, hedef ülkelerde yapılacak müşteri rakip istihbaratı ve 
kaynakları, ürününün mür matrisinin hazırlanması, hedef pazar 
analizi, hedef firmaların belirlenmesi, firma gümrük aksiyonlarına 
erişim, ürününün hedef pazara operasyon planı, ticari bilgi ve 
istihbarat kaynakları konuları anlatıldı.

Düzenlenen sertifika töreninde bir açıklama yapan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Nizip Ticaret Odası olarak hem 
girişimci sayımızı hem de ihracatçı firmalarımızı arttırmak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi.

Nizip’te önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu ifade eden 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip’in 
ihracatının 300 milyon dolar seviyelerine çıktığı yıllar olmuştur. 
Şuan ilçemizde 103 ihracatçı firmamız bulunmakta olup ihracatçı 
firma sayımızı 500’e çıkmasını arzu etmekteyiz. Buna bağlı 
olarak Nizip’te bir Gaziantep Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı gümrük 
müdürlüğü kurulması ile ilgili ciddi girişimlerde bulunduk. Bizler her 
girişimimizde olumsuz cevap alıyoruz ama bir gün mutlaka açılacak 
diye ümit ediyoruz. Odamızda iki gündür istihbarat yöntemleri eğitimi 
alıyorsunuz. Bu eğitimler sayesinde firma karlılığınızın arttırılması, 
potansiyel müşterilere ulaşma ve ihracatın arttırılması ve dış 
ticaretin temel unsurlarının işleyişini öğrenmiş bulunmaktasınız. 
Ben bu projemize destek veren İpekyolu Kalkınma Ajansı’na, 
eğitmen Yaman Koç hocamıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ticari İstihbarat Kanalları Danışmanı Yaman Koç ise şunları ifade 
etti: “Eğitimimizde firmaların hedef pazar belirleme ve belirlediği bu 
hedefler doğrultusunda ne gibi stratejiler oluşturulması gerektiği 
anlatılmıştır. Bu eğitim Nizip’teki ihracatçı firmaların ve ihracata ilk 
adımı atacak firmaların dış ticaret hacmini büyütmelerine yardımcı 
olacaktır.” dedi.

Konuşmanın ardından Ticari İstihbarat Kanalları Danışmanı 
Yaman Koç’a eğitime katkılarından dolayı NTO Meclis Başkanı 
Bekir karabacak ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
tarafından plaket, katılımcılara ise sertifikaları takdim edildi.

•    Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım 
ve beraberindeki heyet ile birlikte Nizip Ticaret 
Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan ve 
aralarında Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Türk 
Kızılay Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Bülent öğüt, Türk Kızılay 
Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç ve beraberindeki heyet ile Nizip için 
yapılabilecek projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Türk Kızılay’ının yapacağı tüm 
faaliyetler ve projelerinde Nizip Ticaret Odası olarak destek olmaya 
hazırız.” dedi.

Türk Kızılay’ının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
olduklarını belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Türk 
Kızılay’ının yapacağı faaliyetlerde üzerimize düşen ne görev varsa 
yapmaya hazırız. NTO yöneticileri olarak farklı bir karar aldık. Bu 
yıl Nizip’te üç veya dört yerde belirli noktalar oluşturup ramazan 
ayı boyunca bin ile bin beş yüz ihtiyaç sahibi aileye üç çeşit yemek 
dağıtımı yapacağız. NTO olarak sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında yılda iki kez düzenlediğimiz kan bağışı kampanyalarımız 
bulunmaktadır. Bunların dışında sizlerin bizlere önerebileceğiniz ve 
bizim yapabileceğimiz her ne faaliyet varsa her zaman yanınızdayız.” 
şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım ise Nizip 
Ticaret Odası ile birlikte Nizip için neler yapılabiliriz bugün bunları 
konuşmak için sizleri ziyaret etmekteyiz. Bu konuda üniversitemizi ve 
Nizip Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik. İnşallah güzel çalışmalar 
planlıyoruz, yapacağımız faaliyetler de sizlerle de beraber olursak çok 
seviniriz. Çünkü sizlerin hayırseverliğini ve farklı dönemlerde Nizip 
için yaptıklarınızı daha ötesinde ülkemiz için yaptığınız çalışmaları 
da biliyoruz. Bizleri bugün kabul ettikleri için Nizip Ticaret Odası 
başkanlarımıza ve NTO Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat 
Yıldırım ve Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Bülent öğüt 
tarafından NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak’a Türk Kızılay’ı gönüllüsü rozeti takıldı.

NTO’da Dış Ticaret İstihbarat 
Uzmanları Sertifikalarını Aldı

Türk Kızılay’ının Tüm Projelerine 
Destek Olmaya Hazırız
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Sabunun doğal renginin yeşil olması gerektiğine dikkat çeken 
NTO Başkanı Mehmet Özyurt “Coğrafi işaretli Nizip Sabunu’nun 
hammaddesi prina ve zeytinyağı olduğundan dolayı sabunun doğal 
rengi yeşildir. “dedi.

Piyasa da birçok renkte sabun üretildiğini ifade eden NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Nizip’te 150 yıldır geleneksel 
yöntemlerle sabun üretimi yapılmaktadır. Zeytinyağı ve pirina yağına, 
sodyum hidroksit eklenip yaklaşık 2 gün boyunca kaynatılmasıyla 
hazırlanan Nizip Sabununa, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı 
alınan tedbirler dolayısıyla talep artıyor. Nizip Ticaret Odası olarak 
patentini tescil ettiğimiz sabun, temizlik konusunda hep isminden söz 
ettiriyor çünkü Nizip Sabunu içerisinde yabancı madde bulundurmayan 
natürel bir sabundur. Bundan dolayı temizlik ve hijyen konusunda yan 
etkisi olmayan son derece sağlıklı bir üründür. Son zamanlarda virüs 
nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Bu konuda tüketicilerimiz 
sabun alırken ürün etiketlerini kontrol ederek içeriğinde zeytinyağı 
olmasına dikkat etmelidirler. Tüketicilerimiz doğal zeytinyağlı 
sabununu tercih edip, bu sabunları gönül rahatlığıyla kullanabilirler.” 
şeklinde konuştu.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Kızılay Kan Merkezi Nizip 
Şubesi işbirliği ile geleneksel hale getirilen Kan Bağışı 
Kampanyası Nizip Ticaret Odası’nda gerçekleşti. 

Kan Bağışı Kampanyası’na NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt başta olmak üzere, 
Nizip Ticaret Odası organ üyeleri, çalışanları ve vatandaşlar da 
destek verdi. 

Kış aylarında kan bağışının azaldığını belirten NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Nizip Ticaret Odası Kan Bağışı 
kampanyasını geleneksel hale getirerek gönüllü kan bağışçısı bir 
kuruluş olmuştur.” dedi.

Kızılay ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden NTO 
Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Kızılay tarafından, kış mevsimde 
havanın soğuk olmasından dolayı kan bağışlarında ciddi düşüş 
yaşandığını ve şubat ayında kan bağışı kampanyası düzenlenmesini 
talep edildi. Bizlerde Nizip Ticaret Odası olarak yapmış olduğumuz 
sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Kızılay Kan Merkezi 

Nizip Şubesi işbirliği ile “Bir Kan, Üç Can” sloganıyla Nizip Ticaret 
Odası’nda Kan Bağışı Kampanyası düzenleyerek bugün üyelerimiz 
ve çalışanlarımız ile birlikte kan bağışında bulunuyoruz. Yoğun 
bir ilgi ve alaka ile karşılaştık. Kan bir gün herkese lazım olabilir 
düşüncesiyle vatandaşlarımızın sadece kampanyalarda değil 
düzenli olarak kan merkezlerinde kan bağışlamalarını tavsiye 
ediyoruz. Kan vererek hayat kurtaran herkese teşekkür ediyorum. 
Tüm bağışçılarımızın Allah hayırını kabul etsin.” şeklinde konuştu.

Kızılay Kan Merkezi Nizip Şubesi ve kan bağışında bulunan 
vatandaşlara teşekkür eden NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
ise sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaşamız olduğumuz topraklarda 
almış olduğumuz bir nefesin bile bir bedeli var. Kan bağışını da 
herkesin bir vatandaşlık görevi olarak bilmeli çünkü bu bizim 
özümüzde kültümüzde ve inancımızda yardımseverlik var. Kan 
vererek hayat kurtaran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum Allah 
hayırlarını kabul etsin.” dedi.

Gerçekleşen kampanyaya, NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, NTO Meclis, 
Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri, oda üyeleri, firma çalışanları ve 
çok sayıda vatandaşlarda da kan vererek destek verdi.

NTO Başkanı Özyurt’tan Sabun Uyarısı

NTO’da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 
günlerde gündeme gelen sabun ile ilgili bir açıklama yaptı.
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Türk Kızılay Nizip’te kan bağışlayarak hayat kurtaran vatandaşlara 
Nizip Ticaret Odası (NTO) Konferans Salonunda düzenlenen törenle 
madalyaları verildi.

Kan bağışçılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen törende 
35 kez ve üstü kan bağışlayan 9 kişiye altın madalya, 25 kez kan 
bağışlayan 10 kişiye gümüş madalya ve 10 kez kan bağışlayan 51 
kişiye ise bronz madalya verildi.

Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı 
törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay 1968 yılından itibaren din 
dil ırk ayrımı yapmadan yardıma ihtiyaç duyan tüm insanların yanında 
olmuştur ve olmaya da devam edecektir.”dedi

Kan bağışçıları sayesinde milyonlarca insanın yaşama yeniden 
tutunduğunu vurgulayan Dr. Akıncı şunları ifade etti: “Türk Kızılay’ın 
görevlerinden bir tanesi de kana ihtiyacı olan hastaların kan ihtiyacını 
temin etmektir. Biz Gaziantep Kan Bağışı Merkezi olarak hastalarımızın 
kan ihtiyaçlarını temin edebilmek için yanımızda bulunan tüm kamu 
kurum ve kuruluşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. bu anlamlı 

günde 35 kez ve üstü kan bağışlayan bağışçılarımıza altın, 25 kez 
kan bağışlayan bağışçılarımıza gümüş ve 10 kez kan bağışlayan 
bağışçılarımıza bronz madalyalarını takdim etmekten onur duyarım. 
Kanın tek kaynağı olan siz değerli kan bağışçılarımızın bu değerli 
günde aramızda olduğuz için Gaziantep Kan Bağış Merkezi adına 
hepinize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nizip Belediyesi Başkan Vekili Salih Uygur, 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip Tarım ve Orman Müdürü 
Mustafa Yorgancı, Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç ve 
Nizip Müftülüğü Vaizi Mustafa Demir tarafından kan bağışçılarına 
madalyaları verildi.

Ayrıca NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 25 kez kan 
bağışında bulunması nedeniyle gümüş madalya ile onurlandırıldı.

Törenin sonunda Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç 
tarafından NTO Başkanı Özyurt’a Türk Kızılay’a vermiş oldukları 
desteklerden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) ekim ayı meclis toplantısında 
Nizip Müftüsü Musa Çiftçi’yi ağırladı.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanlığına seçilen Bekir Karabacak 
ve meclis üyelerini ziyaret eden Nizip Müftüsü Musa Çiftçi Nizip Ticaret 
Odası ekim ayı meclis toplantısına da katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, “İlçemizde göreve başlayan Nizip Müftümüz Musa 
Çiftçi’yi meclis toplantımıza davet ederek tanışma fırsatı bulduk. 
Kendilerinin bugün güzel sohbetini dinlemek istiyoruz. Yapmış olduğu 
bu anlamlı ziyaret için şahsım ve NTO Meclisi adına çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Nizip Müftümüz Musa Çiftçi ise şunları ifade etti: “Bizler 
memleketimizin mana yönünden duacılarıyız, sizler de işverenler ve 
sanayiciler olarak ilçemizin maddi gücüsünüz. Sizleri en derin sevgi ve 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Dinimiz çalışmayı ibadet mesafesinde 
kutsal saymıştır. Sizin en hayırlınız kendi alın teriyle el emeğiyle kazanan 
ve bunu tüketendir. Sizin en hayırlınız insanlara hayırlı olanınızdır. Sizin 
en faydalınınız hem kendi geçimini temin eden hem de başkalarının 
geçimine vesile olandır. Ücret karşılığında insanların hayatını 
kolaylaştırdığınız için Allah katında sizler ibadet sevabı almaktansınız 
bu nedenle sizleri tebrik ediyoruz. “Emin, güvenilir, mümin, sadık ve 
dürüst tüccar kıyamet gününde peygamberler, şehitler ve sıddıklar 
ile beraber olacaklardır.”  demiş peygamber efendimiz yani siz güzel 
bir yoldasınız. Bu nedenle biz müftülük camiası olarak sizlerin her 
zaman yanında olacağız. Bizleri bugün misafir ettiğiniz için hepinize 
çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Nizip Müftüsü Musa Çiftçi’yi Nizip Ticaret Odası’nda ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “ Burada bulanan arkadaşlarımız; üreten, istihdam 
sağlayan, hem kendi aileleri, hem de yanında çalıştırdıkları insanların 
geçimine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan sektör temsilcileridir. 
Her sektörün kanat önderleri odamızın meclisini oluşturmaktadır. Biz 
oda olarak işin sadece ticari kısmıyla ilgilenmiyoruz. İlçemizin sosyal 
hayatının iyileşmesi, yaşam kalitesinin artması ve ülkemizin faydasına 
olan her şeyde elimizi taşın altına koymaktayız.” dedi.

Toplantının sonunda Nizip Müftüsü Musa Çiftçi NTO Başkanlarına 
Kur’an-ı kerim hediye ederken, NTO Başkanları Karabacak ve Özyurt 
tarafından Müftü Çiftçi’ye ziyaret anısına plaket takdim edildi.

NTO’da Kızılay Kan Bağışçıları Madalya İle Onurlandırıldı

NTO Meclisi Nizip Müftüsü Musa Çiftçi’yi Ağırladı
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•  Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve 
Kalitenin Arttırılması Projesi’ne start verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret 
Borsasının proje ortağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey 
ve Şehitkamil Ziraat Odalarının iştirakçi olduğu projenin açılış 
toplantısı Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) temsilen 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, NTO Sanayi 
Müdürü Suat Demirbilek ve NTO zeytinyağı sektör temsilcileri de 
katıldı.

Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Gazeteci / Yazar 
Nedim Atilla ile TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Hakkı Çetin’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda 
projenin yol haritası sektör temsilcileri ve zeytin üreticileri ile 
paylaşıldı.

Toplantının konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Yıldırım, Gaziantep ve bölgesindeki en güçlü tarımsal ürünlerin 
fıstık ve biber olarak bilindiğini ancak bölge topraklarının zeytincilik 
için de oldukça iyi olduğunu ancak yeterince sahiplenilmediğinin 
altını çizen Yıldırım şunları kaydetti:

“Toprağın bize sunduğu nimetler arasında zeytin kadar lezzetli, 
zeytin kadar bereketli,  zeytin kadar sağlıklı bir başka ürün var 
mı bilmiyorum. Böylesine önemli bir tarımsal ürün için uygun bir 
coğrafyaya sahip olmamız yanında zeytin ve zeytinyağı için bugüne 
kadar profesyonel çalışmalar maalesef yeterince yapılamamış. 
Kalite ve marka bilinci oluşturulamamış ve sektörel örgütlenme 
sağlanamamış. Biz de Gaziantep Ticaret Odası olarak, değerli proje 
ortaklarımızla birlikte bereketin, sağlığın, barışın simgesi zeytindeki 
bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek için önemli bir adım attık.”

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin 
özellikle 3 ana adımını çok önemsediğini belirten Yıldırım, “Proje 
kapsamında kooperatif kurulması ve araştırma merkezi kurulması 
için altyapı çalışması yapılacak olmasını ve sektöre yönelik bir 
araştırma raporu hazırlanacak olmasını çok önemsiyorum. Projenin 
birçok faaliyeti var ancak bu 3 adımı hayata geçirdiğimiz takdirde 
inanıyorum ki sektöre önemli bir değer katmış olacağız.” diye 
konuştu.

•  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün 
Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında 81 
ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle 
11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyasına 
katılarak destek verdi.

Nizip Samandöken ağaçlandırma mevkisinde gerçekleştirilen, 
Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın 
Nefes” Programına Nizip Ticaret Odası’nı temsilen NTO Yönetim 
Kurulu Üyeleri İbrahim Özkaya, Mustafa Kaya ve NTO Personeli Ali 
Rıza Deniz de katıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 11 Kasım Milli 
Ağaçlandırma Günü’nün ülkemize, milletimize, gençliğimize, 
çocuklarımıza hayırlı olmasını dileyen NTO Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Özkaya, Mustafa Kaya, “İnşallah bundan sonra her 
yıl vatandaşlarımız ve bizler takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 
11.11’i gösterdiğinde fidan dikmeye devam edeceğiz.” dedi.

Nizip Samandöken ağaçlandırma alanında 11.111 fidanı 
toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Nizip 
Tarım ve Orman İlce Müdürü Mustafa Yorgancı, fidan dikmek için 
alana akın eden tüm katılımcılara teşekkür etti.

Zeytin ve Zeytinyağı 
Sektörüne 

Fark Yaratacak Proje

Zeytin ve Zeytinyağı 
Sektörüne 

Fark Yaratacak Proje

NTO’dan 11 Milyon Ağaç 
Kampanyasına Destek
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Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu “Nizip Ticaret Odası olarak 
ilçemiz sanayisinin ve ihracatçılarımızın gelişmesi için seminerlerimiz 
ve projelerimiz ile üyelerimize destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Nizip’in ihracatında büyük bir artış yaşandığını ifade eden NTO 
Genel Sekreteri Gündoğdu şunları ifade etti: “ilçemizde 2011 yılında 
35 firmamız ihracat yapıyor iken 2018 yılı verilerine göre 103 firmamız 
ihracat yapmaktadır. 2015 yılında 56 ülkeye ihracat yapılırken 2018 
yılı verilerine göre ise 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. İlçemizden en fazla 
ihracat Irak ve Suriye ‘ye yapılmaktadır. Saygıdeğer TOBB Başkanımız 
Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu son 10 yılda Türkiye’nin ihracatının %65 
arttığını belirtti. Nizip ilçemizin 2011 yılı ihracatı 25 milyon dolar 
iken 2018 yılında ihracatımız 5,36 kat artarak 134 milyon dolara 
ulaşmıştır. 2019 yılı 3. dönem toplam ihracatımız ise 111 bin dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Nizip Ticaret Odası olarak müteşebbis ruha 
sahip tüm firmalarımızı ihracata ve istihdama katkılarından dolayı canı 
gönülden tebrik ediyor ve ülkemizin kalkınması için gayretlerinden 
dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üç yıldır ev sahipliğini 

yapmış olduğumuz bu seminerin gerçekleşmesine katkı sağlayan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birlikleri, seminerimize değerli sunumlarıyla katkı sağlayan Ticaret 
Bakanlığı ve Türk Eximbank uzmanlarına da ayrıca teşekkür ediyor, 
katılımcılarımıza faydalı olması diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 
Ticaret Uzmanı Nur Pınar İnal tarafından “İhracatta Sağlanan Devlet 
Yardımları”, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Zeynep Kömürcüoğlu tarafından “Ticarette 
Teknik Engeller”, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslar arası 
Etkinlikler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Harun Koçak tarafından 
“BEA ve Katar Pazarlarına İhraç İmkânları” ve Türk EXIMBANK 
Gaziantep Müdür Yardımcısı Murat Daşkıran tarafından “Türk 
EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları” hakkında 
katılımcılara birer sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan seminere NTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Kaya, Nizip Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Kaya, 
muhasebeciler ve çok sayıda NTO üyesi de katıldı.

Nizip Ticaret Odası (NTO), üniversite ve sanayi arasında etkin 
işbirliği oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Nizip Ticaret Odası 
tarafından Nizip Meslek Yüksekokulu gıda bölümü öğrencilerinin 
uygulamaları yerinde görmesi amacıyla bu dönem Özkaya Sabun ve 
Uygur Zeytinyağı firmaları ziyaret edildi.

Üniversite öğrencilerine sabun ve zeytinyağının üretim öyküsünü 
anlatan İbrahim Özkaya ve Mithat Uygur sabun ve zeytinyağının 
fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere teknik bilgiler de verdi. 
Ayrıca zeytinyağının asit değerlerinin ölçümlünü de uygulamalı 
olarak anlatan Mithat Uygur öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Nizip Ticaret Odası ile işbirliklerinin bu dönem de devam ettiğini 
belirten Nizip Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi 
ise şunları ifade etti: “Beş yıldır yapılan bu firma ziyaretleri öğrenciler 
tarafından çok benimsendi. Öğrencilerin okuldaki derslerini 
gerçek hayattaki uygulamalarını görmelerini, teori ile pratiği bir 
araya getirerek bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla bu tür firma 
gezileri düzenliyoruz. Bu gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse 
öğrencilerimiz tarafından çok benimsendi. Yapılan üretimlerin 
aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, işyeri sahiplerine çeşitli 
sorular sorarak gerçek hayatta işlerin nasıl yapıldığını yerinde 
görerek bilgilerini pekiştirdiler. Bu gibi faaliyetlerde bizlerden 

desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası’na ve bizleri ağırlayan 
Özkaya Sabun ve Uygur Zeytinyağı firmalarına çok teşekkür ederim.” 
dedi. 

Sabun üretimini ve zeytinin zeytinyağına dönüşümünü ve 
nasıl işlendiğini ayrıntılı olarak yerinde gözlemleyen öğrenciler ise 
düzenlenen faaliyetten memnun kaldıklarını bu gibi çalışmaların 
sürekli düzenlenmesini istediler. 

Ayrıca öğrenciler, organizasyonu düzenleyen Öğretim Görevlisi 
Veliddin Çiftçi, Ali Çapan ve Nizip Ticaret Odası’na da teşekkür 
ettiler.

NTO’da Dış Ticaret Destekleri Anlatıldı

Öğrenciler Sabun ve Zeytinyağı Üretimini İnceledi

•  Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB() ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği 
(GAİB)’nin organizasyonuyla Dış Ticaret Semineri Nizip Ticaret Odası (NTO)’nda düzenlendi.
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Kurulan kooperatifin işleyişini belirlemek üzere zeytin ve zeytinyağı 
sektör temsilcileri Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak’ın başkanlığında Nizip Ticaret Odası’nda toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak şunları ifade etti: “Bugün zeytin ve 
zeytinyağı sektörümüzü bir araya getirecek kooperatifimizin işleyişini 
görüşmek ve sektörümüzün sorunlarını dile getirmek için bir araya 
gelmiş bulunmaktayız. Toplantımıza katılımınızdan dolayı siz değerli 
üyelerimize çok teşekkür ediyor, sektörümüzün gelişmesine ve 
büyümesine katkı sağlayacak kooperatifimizin bölgemize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

Kooperatifin resmi olarak 2020 yılının şubat ayında kurulduğunu 
belirten Kooperatif Yetkilileri Avni Uygur ve Kasım Böler şunları ifade 

ettiler: “Kooperatifimizin kuruluş amacı Gaziantep bölgesinde bulunan 
tüm zeytin ve zeytinyağı işletmelerini bir araya getirerek ürünlerin 
satışı, pazarlanması, prinaların işlenmesi ve sektörde kooperatif 
bilincini oluşturmaktır. Kooperatifimiz tarafından prina işleme tesisi 
kurmak üzere milli emlak tarafından ihale edilen hazine arazisi satın 
alınmıştır. Aldığımız bu arazide kurulacak olan tesisi hızlı bir şekilde 
faaliyete geçirmek için sektör temsilcilerimiz ile görüşülerek yol 
haritası belirlenmiştir. Ayrıca bugünkü toplantımızda prina tesisinin 
kurulması için yapılacak olan resmi başvurular ve alınacak izinler 
için ve Kooperatife yetki verilmesi için kararlar alınmıştır. Bizlerden 
desteğini esirgemeyen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz .”  
şeklinde konuştular. 

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya çok sayıda sektör 
temsilci katıldı.

Saat 14.00’da Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda 
başlayan toplantıya NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 4. Meslek Grubu Komite 
Başkanı Mustafa Kılınç, NTO Meclis Üyesi Kenan Özdemir ve grup 
üyeleri de katıldı.

Bu yıl Antep Fıstığı çekim ve fıstık kırma ücretlerine işletme 
giderleri göz önünde bulundurularak belirli bir oranda arttırılması 
ve fıstık işleme tesislerinde çalışacak işçi ücretlerinin de arttırılması 
ile ilgi ortak karar alındı.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörünü Buluşturacak 
Kooperatif Faaliyete Başlıyor

Antep Fıstığı Sektörü Nizip Ticaret Odası’nda Toplandı

Gaziantep bölgesindeki zeytin ve zeytinyağı sektörünü bir araya getirmek için kurulan Doğu Akdeniz Zeytinyağı 
Üreticileri Üretim ve Pazarlama kooperatifi faaliyetlerine başlıyor.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) 3. ve 4. Meslek Grubu üyeleri 2020 yılı Antep fıstığı kavlatma, kırma ve fıstık 
işleme tesislerinde çalışacak işçi ücretlerini belirlemek amacıyla toplandı.
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Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Odamız MERSİS online belge 
hizmetini devreye alarak 238 Ticaret Sicil Müdürlüğü içerisinden 
ilk 35 Ticaret Sicil Müdürlüğü arasına girmiştir.” dedi.

Korona virüs salgınından dolayı dünyamızın dijital ortamda 
pek çok çalışmayı yürütebilir bir sürece girdiğini belirten NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu dijitalleşme 
sürecinde pek çok iş ve hizmeti artık bilgisayarımızla yerimizden 
kalkmadan yönetebiliyoruz. Pandemi süreci ile bunun ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de bu konuda 
T.C. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sicil Müdürlüğü 
personellerimiz video konferans ile eğitim alarak, Merkezi Sicil 
Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden güvenli elektronik imza ile 
online belge verilmesine ilişkin Nizip Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 
hizmet vermeye başlanmıştır. Üyelerimiz MERSİS programı 
üzerinden Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi (TSY 
md.111), Şube Açılış Belgesi (TSY md.120) ve İflas ve Konkordato 
Belgelerini artık online olarak iş günlerinde ve çalışma saatleri 
içerisinde alabilecekler. Bu yeni hizmetimizin üyelerimize ve 
ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
yapılamayan meclis toplantımızı bugün gerekli tedbirleri alarak 
düzenlemeye başladık. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde 
görülen bu salgının bir an önce son bulmasını diliyor, ülkemize ve 
siz değerli üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Ülkemizin Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine 
girdiğini vurgulayan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“Bizlerde bu süreç kapsamında gerekli tedbirlerimizi alarak 
faaliyetlerimize devam edeceğiz.”dedi.

Koronavirüs salgının ülkemize etkisini azaltmak için bugüne 
kadar mücadele ettiklerini belirten NTO başkanı Özyurt sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “ Değerli Meclis Başkanı ve Üyelerimiz Malum 
olduğunuz üzere dünyayı saran Covid-19 nedeniyle Mart ve Nisan 
ayı meclis toplantımızı yapılamamıştı. Bu süreçte Odamızda 
düzenlenecek olan bazı faaliyetlerimize de iptal edildi. Ancak bizler 
bu dönemde Nizip Ticaret Odası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin de desteğiyle tüm imkânlarımızı seferber ederek 
üyelerimizin ve halkımızın yanında olmaya çalıştık ve olmaya da 
devam edeceğiz. 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecinin 
başlamasıyla birlikte Koronavirüs riskine karşı, çalışma hayatında 
alınması gereken tedbirler alınarak faaliyetlerimize sizlerinde 
katkısıyla devam edeceğiz. Ben bu salgın dolayısıyla hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ülkemize 
ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.” şeklinde 
konuştu.

NTO’da 
Ticaret Sicil İşlemlerinde 
E-Belge Dönemi Başladı

NTO’ da Sosyal Mesafeli 
Meclis Toplantısı Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası (NTO) Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden güvenli 
elektronik imza ile belge verilmesine ilişkin çalışmalar 
tamamlandı.   

•  Nizip Ticaret Odası (NTO)’nda Koronavirüs (Covid-19) 
salgını dolayısıyla düzenlenemeyen meclis toplantısı sosyal 
mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı. 



Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni-
yle video konferans yöntemiyle düzenlenen 
istişare toplantısına Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda 
yaptığı konuşmada, Kovid-19’un başladığı 
ilk günden itibaren Bakan Pakdemirli’nin 
TOBB ile devamlı istişare içinde bulun-
duğunu söyledi.

Pakdemirli’nin bu süreçte üreticinin ve 
müteşebbisin yanında olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, “Ortak akla verdiğiniz önem, 
vizyonunuz ve sergilediğiniz bu dinamik 
çalışma tarzı, bize moral ve şevk verdi.” 
dedi.

Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım kredil-
erinin faizsiz ertelendiğini, üreticilerin ayak-
ta kalmaları için destekleme ödemelerinin 
erkene çekildiğini ve geleneksel şekilde 
hayvansal, bitkisel üretim yapan işletmel-
ere faizsiz kredi temin edildiğini, lisanslı de-
poların 2020’de süresi dolan lisanslarının 
1 yıl daha uzatıldığını anlattı.

Bu zor süreçte, bakanlık ve TOBB’un 
birlikte 2 önemli projeyi hayata geçird-
iğine değinen Hisarcıklıoğlu, “Önce, DİTAP 
projesini ülkemize kazandırdık. Sonra da 
giderek büyüyen bir soruna dönüşen gıda 
kaybını ve israfını önlemek üzere harekete 
geçtik. Gıdanı Koru Kampanyası’nı başlat-
tık. Sektörümüzün daha hızlı büyümesi için 
365 oda ve borsamızla birlikte çalışmaya, 
üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kul-
landı.

Hisarcıklıoğlu, tarımda yerel değerlere 
sahip çıkılması gerektiğini de kaydetti.

-Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını sürecinde sürdürülebilir üretim ve 
gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile 
işletmelerinin varlığıyla, lisanslı depocu-
luğun öneminin bir kez daha hissedildiğinin 
altını çizerek, kısıtlama günlerinde fırsatını 
bulanların şehirleri terk ettiğini, köy nü-
fuslarının ikiye katlandığını söyledi.

Pakdemirli, tarım ve orman alanında 
verilen desteklere dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: “Son 18 yılda, 310 milyar lira 
tarımsal destek verdik. Tarımsal hasılamızı 
7,5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 
585 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar 
araziyi sulamaya açtık. 4,6 milyar fidanı to-
prakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 
8 kat, tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık.

Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 
80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 
artırdık. Süt üretimimizi de yüzde 173 yük-
selttik. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal 
ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret 
fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma 
geldik. İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 katına 
çıkartırız, onun altyapısını ve çalışmalarını 
yapıyoruz.”

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile verilen desteklerle 
tarımsal üretimdeki artışın büyük bir ivme 
kazandığına işaret ederek, “Bugün ülkemiz 

tarımsal gayri safi milli hasılası açısından 
Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa 
ülkelerini geride bırakarak 48 milyar dolar-
lık tarımsal hasılayla Avrupa’da lider konu-
muna gelmiştir. 2018 yılında çiftçimize, 
14,5 milyar lira tarımsal destek veriyorken, 
2019’da bunu 16,1 milyar liraya, 2020’de 
ise desteklerimizi toplamda yüzde 52 artış-
la 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin 
de yüzde 55’ini çiftçimize, yani tarımsal 
desteklere ayırdık.” diye konuştu.

Lisanslı depoculuğun, kazancın ve 
güvencenin hazinesi olduğunun altını çizen 
Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bu kapsamda 
bugün için depolanabilen ürünler, hububat, 
baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık ve 
zeytindir. Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep 
fıstığı ürünlerinin lisanslı depolarda depola-
nabilmesine yönelik çalışmalarımızda son 
aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. 
Halihazırda lisans alan 91 lisanslı depo 
işletmesinin toplam depolama kapasitesi 
yaklaşık 4,8 milyon ton. Hedefimiz 2023’te 
140 lisanslı depo işletmesi ile kapasiteyi 
8-10 milyon ton aralığına çıkarmaktır.”

Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) kooper-
atifleşme ve sözleşmeli üretim adına ülke 
için büyük bir fırsat olduğunu belirten Pa-
kdemirli, verilen eğitim ve tanıtım çalışma-
larıyla DİTAP’da işlem yapan firma, kurum 
ve çiftçi sayısındaki artışa bağlı olarak 
ciro miktarının her geçen gün yükseldiğini 
kaydetti. Pakdemirli, bankaların sisteme 
katılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı özel 
bankalarla tanıtım toplantıları gerçekleştir-
diklerini de aktardı.
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NTO Başkanı Özyurt Tarım ve Orman Bakanlığı 
İstişare Toplantısına Katıldı

•  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
365 oda/borsa başkanı ile bir araya geldi.
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Gaziantep Oda-Borsa Başkanlarından 
NTO’ ya Taziye Ziyareti

Nizip ile Milas Arasında Köklü Ticari Bağlarımız Bulunmakta 

Korona virüs salgınından dolayı dünyamızın dijital ortamda pek 
çok çalışmayı yürütebilir bir sürece girdiğini belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu dijitalleşme sürecinde 
pek çok iş ve hizmeti artık bilgisayarımızla yerimizden kalkmadan 
yönetebiliyoruz. Pandemi süreci ile bunun ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de bu konuda T.C. Ticaret 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ortak yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında Sicil Müdürlüğü personellerimiz video 
konferans ile eğitim alarak, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 
üzerinden güvenli elektronik imza ile online belge verilmesine 
ilişkin Nizip Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde hizmet vermeye 
başlanmıştır. Üyelerimiz MERSİS programı üzerinden Ticaret Sicil 
Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi (TSY md.111), Şube Açılış 
Belgesi (TSY md.120) ve İflas ve Konkordato Belgelerini artık online 
olarak iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde alabilecekler. Bu 
yeni hizmetimizin üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” 
şeklinde konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Nizip’e gelen ve Nizip Ticaret Odası’nı 
da ziyaret eden MİTSO Meclis Başkanı 
Mustafa Yüksel, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Yönetim 
Kurulu Üyeleri İbrahim Özkaya, Mustafa 
Kaya ve NTO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Ahmet Yakar tarafından karşılandı.

Yapılan ziyarette bir açıklama yapan 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, “Nizip ve Milas üretim, sanayi ve 
kültürel açıdan birçok konuda benzerlik 
göstermektedir.” dedi.

Nizip’teyaklaşık 4 milyon zeytin 
ağacının bulunduğunu ifade eden NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Nizip’te üretilen zeytinler tadı ve 
karakteristik özelliğinden dolayı genelde 
sıkım yapılarak evlerde tüketilmektedir. 
2011 yılında Nizip Zeytinyağının coğrafi 
işaretini alarak ayvalıktan sonra 
zeytinyağını tescil ettiren ikinci bölgeyiz. 
Daha sonra ise zeytinyağımızın tescili için 
Avrupa birliğine müracaat ettik ve şuan 
değerlendirme aşamasındadır. Bunun yarı 
sıra bölgemizde sabunculuk sektörümüz 
de bulunmakta ve sabunun coğrafi 
işaretini de alarak iki ürünümüzün coğrafi 

işaretini tescil ettirmiş bulunuyoruz. 
Antep Fıstığı’nın anavatanı olan Nizip’te, 
fıstığın yüzde 35’i üretmektedir. Buna 
bağlı olarak ilçemizde çok sayıda Antep 
fıstığı işleme tesisleri ve tüccarlarımız 
bulunmaktadır. Sabunculuk bizim ata 
mesleğimiz ve seksenli yıllara kadar 
Türkiye’nin sabun ihtiyacının yüzde 60-
65’ni karşılamaktaydı. Ancak gelişen 
teknolojiye yenik düşen firmalarımızın 
kapasiteleri düşmüştü. Son dönemlerde 
salgın nedeniyle hijyen konusunun 
gündeme gelmesiyle Nizip Sabunu’na çok 
ciddi şekilde talep oluştu. Firmalarımız 
gelişmesi için Nizip Ticaret Odası olarak 

reklam ve tanıtım konusunda her türlü 
desteği vermekteyiz. Sabun sektörümüzün 
daha iyi yerlere geleceğini ve hak ettiği 
değeri bulacağına inanıyorum. Milas ile 
köklü ticari bağlarımız bulunmakta ve bu 
bağlarımızı daha da güçlendirmek bizleri 
memnun edecektir. Ben Nizip Ticaret 
Odası adına sizi ağırlamaktan gurur 
duyduğumu belirtmek istiyor ziyaretiniz 
için teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Milas’ın ekonomisi, sanayisi, üretilen 
ürünler ve yeraltı kaynaklarıi hakkında 
bilgiler veren Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, 
“Bizleri kabul ettiği için Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ve üyelerine çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.

•  Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meclis Başkanı Mustafa Yüksel 
Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

•  Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Odamız MERSİS online belge hizmetini devreye 
alarak 238 Ticaret Sicil Müdürlüğü içerisinden ilk 35 Ticaret Sicil 
Müdürlüğü arasına girmiştir.” dedi.
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NTO’da Etkili İletişim Eğitimi Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası’nda Koronavirüs Önlemi

Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda düzenlenen 
eğitime NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri, NTO Komite üyeleri ve NTO personelleri de katıldı.

Kişisel Gelişim ve Kurum İçi Eğitim Uzmanı Hacer Bülbül 
tarafından katılımcılara; iletişimin temel ilke ve basamakları, 
etkili bir iletişimin öncelikleri, iletişimde dış özellikler, iletişimde 

beden dili etkili iletişimin yararları ve konuşma kişilik ilişkisi 
konuları hakkında eğitim verildi.

Soruların cevaplandırılması ile son bulan eğitimde NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, eğitimci Kişisel Gelişim ve Kurum İçi Eğitim 
Uzmanı Hacer Bülbül’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Nizip Ticaret Odası hizmet binası içerisinde bulunan çalışma 
alanları ve konferans salonu gibi yoğun kullanılan yerler Nizip 
Belediyesi’nin uzman ekipleri tarafından ilaçlandı.

Dezenfekte işlemi ile ilgili Nizip Belediyesi’ne teşekkür eden 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip Ticaret Odası hizmet binamızda 
Koronavirüse karşı üyelerimizin ve personellerimizin sağlığını 

korumak için gerekli önlemleri almaktayız ve almaya da devam 
edeceğiz. Bizler için insan sağlığı her şeyden önce gelmektedir. 
İlaçlama çalışmalarının yanı sıra Odamızda hizmet verilen 
noktalara hijyen amaçlı el dezenfektanları kullanıma sunuldu. 
Vatandaşlarımız Devletimizin yaptığı açıklamaları dikkate alarak 
tedbirli bir şekilde hareket etmesi temenni ediyoruz. Bu sıkıntılı 
sürecin birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

• Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Resort Danışmanlık işbirliği ile Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi.

•  Koronavirüs (Covid- 19) riskine karşı ülke genelinde alınan koruyucu önlemler kapsamında, Nizip Ticaret Odası 
hizmet binası dezenfekte edildi.
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt “Odamıza müracaat eden tüm 
üyelerimize ve çalışanlarına ücretsiz 
maske dağıtımına başladık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın maskelerin parayla 
satılmayacağı açıklamasının ardından 
harekete geçtiklerini belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Koronavirüs salgınından korunmak için 
bilim kurulunun tavsiyesiyle birçok alanda 
maske takılması zorunlu hale gelmiştir. 
Bizlerde üyelerimizin ve çalışanlarının 
sağlığını korumak amacıyla SSK belgeleri 
ile birlikte odamıza müracaat eden 
tüm üyelerimize çalışanlarına kişi başı 
ücretsiz 5’er adet maske dağıtımına 
başladık. Koronavirüsle mücadele 

kapsamında üyelerimizin üretimlerinin 
kesintiye uğramaması hem de sağlığını 
korumak amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bizler bu güne kadar 
Nizip Ticaret Odası olarak üyelerimizin 
kalkınması ve gelişmesi için yanlarında 

olduk. Koronavirüs salgının hem 
ekonomik açıdan hem de sağlık açısından 
üyelerimize ve halkımıza etkisini en aza 
indirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyarette Nizip Ticaret Odası’nın 
da ortağı olduğu proje kapsamında 
kurulacak olan kooperatif, zeytinyağı 
karasuyu ile ilgili sorun, Nizip’te zeytin 
dikimi, hastalıklar ve teknoloji konulardaki 
eğitimler ve proje sonunda enstitü veya 
araştırma merkezi kurulmasının önemi 
hakkında NTO Meclis Başkanı Karabacak 
ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen ziyarete GTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Özgözükara, GTO Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, 
GTO Personeli Enver Ak katıldı.

NTO’dan Üyelerine Ücretsiz Maske Dağıtımı

GTO’dan NTO Meclis Başkanı 
Karabacak’a Ziyaret

•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Kaymakamlığı işbirliği ile Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak 
amacıyla üyelerine ve üye çalışanlarına ücretsiz maske dağıtımı yapıyor.

•  Gaziantep Ticaret Odası (GTO)  
Gaziantep ve Bölgesinde Zeytin ve 
Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin 
ve Kalitenin Arttırılması Projesi 
kapsamında Nizip Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak’ı 
ziyaret etti.
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Düzenlenen basın toplantısında 
açıklama yapan NTO Başkanı Mehmet 
Özyurt, “Öncelikle On bir ayın sultanı 
Ramazan ayını huzur, sağlık, bereket ve 
hoşgörü içerisinde geçirmenizi diler, tüm 
İslam âlemine hayırlı olmasını temenni 
ederim.”dedi.

Nefes Kredisine Nizip Ticaret Odası’nın 
aktarmış olduğu kaynak ile birlikte 7 milyon 
400 bin lira kredinin kullanıma açıldığını 
ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Çin’de başlayan ve hızla 
tüm dünyada görülen COVİD-19 adı verilen 
pandemi Dünyayı etkisi almış olup, tüm 
dengeleri olumsuz etkilenmiştir. Ülkemiz 
ise tüm bu süreçte tüm imkânlarını seferber 
ederek hem ekonomimizi hem de sağlığımızı 
korumaya çalışılmaktadır. İnşallah en az 
sayıda can kaybı ile bu salgını atlatacağız. 
Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen 
sektörlerimize destek olmak ve ticaretin 
devamını sağlamak, finansman ihtiyaçlarını 
uygun koşullarda karşılayabilmek adına 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve 365 
Oda-Borsa olarak tüm kaynaklarımızı 
birleştirerek üyelerimizin kullanımına 
sunmuş bulunuyoruz. Odamız, üretimin, 
ticaretin, istihdamın ve ihracatın devamı 
için tüm müteşebbis ruhlu işletmelerimize 
destek olmayı ilke edinmiştir. Geçen yıllarda 
3 kez gerçekleştirdiğimiz KOBİ finansman 
projesi “Nefes Kredisi”ne Odamız bu yıl da 
kaynak aktarmıştır. Bu yılki Nefes Kredisi’ne 
aktarılacak olan 6 milyar liranın üzerindeki 
kaynaktan faydalanacak üyelerimiz, 2020 
yılında anapara veya faiz ödemesiz olarak 
2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeme 

yapacaklardır. Kullandırılan kredide %0,03 
kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında 
üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon 
talep edilmeyecektir. Kredinin %80’i 
Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında 
olup, cirosu 3 milyon TL ve altında olan 
işletmelerimiz azami 50.000 TL,  cirosu 3 
milyon TL ile 25 milyon TL arasında olan 
işletmelerimiz ise azami 100.000 TL kredi 
kullanabilecekler. Krediden faydalanmak 
isteyen üyelerimiz, kurumumuzdan 
alacakları faaliyet belgesi ile Denizbank 
Nizip Şubesi başvuru yapabilecekler. Ayrıca 
üyelerimiz Odamıza gelmeden Odamız 
sistemlerinden online olarak faaliyet 
belgelerini alabilirler. Üyelerimizin dün 
olduğu gibi bugünde her zaman yanındayız. 
Üyelerimizden gelen tüm talepleri takip 
ediyor ilgili mercilere iletiyoruz. Ayrıca 
Odamız ve Nizip Kaymakamlığı işbirliği 

ile Koronavirüs (Covid-19) salgınının 
etkilerini azaltmak amacıyla üyelerimize ve 
çalışanlarına ücretsiz maske dağıtımımız 
devam etmektedir.  Maske ihtiyacı olan 
üyelerimiz her bir çalışanı için 5 adet 
maskeyi odamızdan teslim alabilirler. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
daha önce ‘finansmanda inovasyon’ 
ifadesini kullandığı proje, daha önce de 
TOBB üyesi KOBİ’ler için önemli bir finans 
kaynağı oluşturmuştu.  İnşallah Nefes 
Kredisi’de üyelerimize can suyu olacaktır. 
Bu zorlu süreçte üyelerimizin destekten 
faydalanmasına vesile olan başta TOBB 
Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu 
olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak’a ve Denizbank 
Genel Müdürü Hakan Ateş’e ve yönetimine 
üyelerimiz adına teşekkür ediyor, birlik 
ve beraberlik içerisinde bu zor günleri 
atlatacağımıza inanıyorum.” şeklinde 
konuştu.

Denizbank Nizip Şubesi Müdürü Emre 
Kanlı ise “Koronavirüs salgınından ötürü 
dünyanın çok zor günler geçtirdiği bu 
dönemde ekonomimize biraz can suyu 
olmak, KOBİ’lerimize nefes vermek adına 
TOBB ve KGF işbirliği ile Nefes 3 Projesini 
başlattık. Şuan projede tek katılımcı banka 
olarak biz yer alıyoruz. Şartlarımız gerçekten 
çok uygun yıllık 7,5 bazda faiz oranı var, şuan 
ki mevduat faiz oranlarının çok altındadır. 
Amacımız hep beraber KOBİ’lerimize 
destek olup aynı yolda yürümektir. Nefes 
kredisinin başlamasında emeği geçen NTO 
Başkanımız Mehmet Özyurt’a ve TOBB’ye 
çok teşekkür ediyoruz.”dedi.

Nizip Ticaret Odası Üyelerine Nefes Kredisi 

Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ve Kredi Garanti 
Fonu işbirliğinde hayata 
geçirilen TOBB Nefes 
Kredisi ile ilgili Denizbank 
Nizip Şubesi Müdürü Emre 
Kanlı ile basın toplantısı 
düzenledi.
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Düzenlenen toplantıya Nizip 
Ticaret Odası’nı temsilen NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve 
destekler sayesinde normalleşmenin 
konuşulmaya başlandığını belirterek, 
“Ekonomiyi harekete geçirmeye ve 
çarkları yeniden döndürmeye hazırız.” 
dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın da katıldığı toplantının 
açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, 
Kovid-19 salgını sürecinde Bakan 
Albayrak’ın attığı adımlarla sıkıntılı 
sürecin en az hasarla geride 
bırakılacağını ve yeniden büyüme 
sürecine girileceğini söyledi.

“Ekonomide hayata geçirilen 
tedbirler ve destekler sayesinde 
normalleşme konuşulmaya başlandı” 
diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk 
günden itibaren kenetlendiklerini, 
sorunların tespiti ve çözülmesi için 
gereken katkıyı verdiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları 
bilgileri hızlı şekilde hükümete 
ilettiklerini, Bakan Albayrak’ın büyük 
kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi.

Bu süreçte bankacılık sistemini 
harekete geçiren kredi paketlerinin 
devreye sokulduğunu, Kredi Garanti 
Fonu’nun kefalet kapasitesini ikiye 
katlandığını, vergi-SGK ertelemeleri, 
kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin 
önemli bir yükten kurtarıldığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, dinamik bir sürecin 
başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin belirlediği 
hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola 
şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda 
olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Ekonomiyi harekete geçirmeye ve 
çarkları yeniden döndürmeye hazırız. 
Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir 
ve desteklerle ilgili olarak oda-borsa 

ve sektör meclisi arkadaşlarım çok 
güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu 
ve özel sektör eş güdümü sayesinde 
zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da 
aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden 
devam edeceğiz.”

- Bakan Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak da “Tarihi fırsatlara şahit 
olduğumuz, her alanda daha etkin bir 
şekilde üretmenin gündemde olacağı bir 
sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi 
iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni 
ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem 
olacak.” dedi.

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe 
vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün 
geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, 
her gelen verinin normalleşmeye daha 
da yaklaşıldığını somut bir şekilde 
gösterdiğini ifade etti.

Sürecin ekonomimize olan etkilerini 
de gidermek için devreye aldıkları 

Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye, 
çalışana, esnafa bütün vatandaşlarımızla 
bu süreçte adeta bir koruma kalkanı 
sağladıklarını dile getiren Albayrak, 
özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi 
şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai 
harcadıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, 
sanayiciye, KOBİ’lere likidite ihtiyaçları için 
gerekli tüm destekleri seferber ettiklerine 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: “İnşallah 
normalleşme sürecinde, bundan sonraki 
dönemin ‘yeni normal’ olduğunu göz 
önünde bulundurarak hızla adımlarımızı 
atmaya devam edeceğiz. Ekonominin 
yeni normale hızla adapte olacağını 
düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik 
zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim 
alanlarında alternatiflerin oluşturulması, 
sağlık altyapısının yatırımlardan turizme 
her alanda öncelik haline gelmesi ile 
oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim 
altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, 
küresel değişimlere hızlı adapte olan iş 
dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye 
dünyada yıldızı daha da parlayan ülke 
olacak.”

Ekonomide Normalleşme Konuşulmaya Başlandı 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis 
başkanının katılımıyla TOBB Ekonomi Buluşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
alınan tedbirler doğrultusunda video konferans yöntemiyle yapıldı. 



Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM), Nizip İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İşbirliği ve Nizip Ticaret Odası 
ev sahipliğinde Winnie The Pooh gösterisi 
yapıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç 
Örgütü’nün yürütmüş olduğu Sosyal Uyum 
- Pisikososyal Destek Projesi kapsamında 
Atatürk İlköğretim Okulu ve Salih Ekmekçi 
İlköğretim Okulu’nun Suriyeli ve Türk 
öğrencilerine yönelik düzenlenen Winnie 
The Pooh gösterisi renkli görüntülere sahne 
oldu.

Düzenlenen gösterinin sonunda 
bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Göç Örgütü Gaziantep 
Pisikososyal Destek Koruma Kıdemli Proje 
Asistanı Alize Seray Yüksel şunları ifade etti: 
“Uzun zamandır yürüttüğümüz Pisikososyal 
Destek Projesi kapsamında İzmir, Şanlıurfa, 
Hatay ve Gaziantep’te öğrencilere özel 
programlar yürütmekteyiz.” dedi. 

Yüksel, Nizip ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile birlikte ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz 
tiyatro etkinliği için Atatürk ve Salih 
Ekmekçi ilkokulundan toplamda 180 Türk 
ve Suriye’li öğrenciye tiyatro gösterimi 
yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin süreceğini ifade eden 
Yüksel, Nizip Ticaret Odası’na katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

 

 Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Ticaret Borsası (NTB) ve Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) Nizip Temsilciliği işbirliği ile 
E-Belge semineri Nizip Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlendi.

Düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan SMMM Cuma Öz-
demir, “İçinde bulunduğumuz bilgi çağında muhasebenin, dolayısıyla 
muhasebecinin önemi ve sorumlulukları artmıştır.” dedi. 

Ülkemizde muhasebecilerin bilgi birikimlerinden tam olarak yarar-
lanılmadığını belirten Cuma Özdemir şunları ifade etti: “Günümüzde 
muhasebeden yararlanan kişi ve kurumların muhasebeciden başlıca 
beklentisi doğru ve güvenilir bilginin kendilerine zamanında ulaştırıl-
masıdır. Muhasebe bilimi üç sacayağından oluşmaktadır birincisi 
iş dünyası, ikincisi gelir idaresi, üçüncüsü ise TÜRMOB yani bizlerin 
meslek odasıdır. Bu saç ayağından biri eksik olduğu zaman maalesef 
istenilen seviyeye ulaşılamamaktadır. Muhasebede sağlıklı veri 
akışının olması için mükelleflerimize de bazı görevler düşmektedir. An-

cak mükelleflerimizle birebir eksiksiz bir şekilde çalışabilirsek başarıya 
ulaşabiliriz. Muhasebecilerin iş dünyasından en önemli beklentisi 
yanıltıcı bilgi ve belgenin kullanılmamasıdır. Belgelerin zamanında 
teslimi ile muhasebeciye değer verilmesi ise, muhasebecilerin mü-
kelleflerinden olan diğer önemli beklentileridir. Vergi eşittir muhase-
be anlayışı maalesef ülkemizde muhasebecinin itibarını zedelemiştir. 
Günümüzde bir kısım mükellefin gözünde muhasebeci katip konu-
mundadır. Bu ön yargının giderilmesinde başlıca rol muhasebecilerin 
kendilerine düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın adından Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Cuma 
Özdemir tarafından 509 nolu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile değiştirilen 
E-Belge hakkında katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.

Yapılan seminere NTO Meclis Üyesi Müslüm Alkurt, NTB Genel 
Sekreteri Eray Ölcay, NTB Genel Sekreter Yardımcısı Abuzer Küpeli, 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve NTO üyeleri de katıldı.
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NTO’da E- Belge Semineri Düzenlendi

NTO’da Düzenlenen Winnie The Pooh Gösterisi 
Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır 
Ticaret Borsası (DTB) ev sahipliğinde düzenlenen Akreditasyon 
Çalıştayı’na Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) temsilen NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Genel Sekreter Yardımcısı Dilek 
Süzer ve NTO Muhasebe Personeli Korkut Kızılırmak katıldı.

Oda/Borsa Akreditasyon Çalıştayına katılan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Diyarbakır’ın manevi kültürün sağlam kalesi ve medeniyetler 
şehri olduğunu söyledi.

Akreditasyon konusunun önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek zorundayız. 
Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde çalışmalıyız. 
İşte akreditasyon sistemi bize bu konuda en iyi yol haritasıdır. 
TOBB yönetimi olarak bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi 
de sistemi ve kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif 
ve daha verimli olabilmek adına; denetimler, ziyaretler ve 
eğitimlere ayırdığımız kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı 
geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz” dedi.

Konuşmasında Marka illerin, ilçelerin temelinde marka olan 
Oda-Borsalar’ın olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler üstlenecek, 
camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, 
ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak onları harekete 
geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak 
için, üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını 
toplamaya devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Takım Ruhu eğitimi ile 
başlayan çalıştayda katılımcılara 8 farklı konuda sunum yapıldı.

Düzenlenen çalıştaya TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkan Vekili Veysi Aldemir ile Oda ve Borsa Başkanları, 
Genel Sekreterleri ve Akreditasyon sorumluları da katıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO), 
kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen, “Kahramanmaraş İş Dünyası 
Müşterek İstişare Toplantısı”nda konuşan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,”Son 
birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığını belirterek, 
“Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi yönetimi 
reformları sürdürmeli” dedi.

TOBB olarak deprem bölgesine yaptıkları yardımlara 
da değinen Hisarcıklıoğlu, Elazığ ve Malatya’daki deprem 
sonrası hemen harekete geçerek 108 tır dolusu yardım 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2019’un ekonomi açısından zor bir sene olduğuna dikkati 
çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığı 
görülüyor. Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi 
yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de 
üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Risklere 
değil, fırsatlara, içeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020’de 
temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için 
neler yapmamız lazım, bunu istişare etmek için sizlerle bir araya 
gelmek istedim. Sizlerin sorunlarını ve sıkıntılarını toplayacağım. 
Yani siz bize ev ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara’da 
bunlara çalışacağız.”

NTO Diyarbakır Akreditasyon 
Çalıştayına Katıldı

NTO Başkanı Özyurt İş 
Dünyası Müşterek İstişare 

Toplantısında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır’da 
ilk kez düzenlediği Akreditasyon Çalıştayı ile Akredite 
269 Oda/Borsa Genel Sekreterleri ve akreditasyon 
sorumlularını Diyarbakır’da bir araya getirdi.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Kahramanmaraş’ta 
düzenlenen “İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı”na 
katıldı.
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Bu çerçevede Nizip Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü 
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 2019 
Çarşamba günü yapılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Standardı çerçevesinde TSE 2. Gözetim Tetkikinden 
başarıyla geçti.

Gerçekleşen denetime; Türk Standartları Enstitüsü Gaziantep 
Belgelendirme Müdürlüğü Baş Denetçi Mehmet Hakan Yıldırım 
katıldı. Odamızı temsilen ise NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, 
NTO Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Süzer Demir, NTO Genel 
Sekreter Yardımcısı H.İbrahim Avşaroğlu ve Oda personelleri de 
katıldı. 

NTO TSE Denetimini Başarıyla Geçti
•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Üyelerinin rekabet edilebilirliğini ve büyümelerine katkıda bulunmak amacıyla üyelerine sunduğu 

hizmet kalitesinden ödün vermeden Oda yönetimi ve personelleri ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak ve NTO Meclis ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan ve 
aralarında CHP İstanbul Milletvekili Emine 
Gülizar Emecan, CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer, CHP Gaziantep il Başkanı 
Lütfü Demir, CHP Nizip İlçe Başkanı Haluk 
Kahraman ve beraberindeki heyet ile görüş 
alışverişinde bulunuldu.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada, CHP 
Milletvekilleri ve beraberindeki heyete Nizip 
Ticaret Odası’na yaptıkları ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

NTO Meclis Başkanı Karabacak, Nizip 
Ticaret Odası’nı tanıtarak Odanın yapmış 
olduğu faaliyetler ve projeleri hakkında heyete 
bilgiler verdi.  

Nizip’in sorunları ve çözüm önerileri ile 
ilgili de bilgiler veren Karabacak, Nizip’in 
en büyük ihtiyacı olan barak ovası sulama 
projesi ile ilgili siyasilerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının kamuoyu oluşturularak çözüm 
bulunması gerektiğine dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar 
Emecan ise NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak ve meclis ve yönetim kurulu 
üyelerine sıcak karşılamalarından dolayı 
teşekkür ederek, NTO Meclis ve Yönetim 
Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Gaziantep’in sanayisi ve tarımıyla 

Türkiye’nin çok önemli illerinden biri olduğunu 
vurgulayan Milletvekili Emecan şunları ifade 
etti: “Bizlerde bugün Gaziantep’in sorunları 
nelerdir?, nasıl çözülebilir? ve çözüme 
kavuşmayan sorunların çözülememesinin 
sebepleri nelerdir? bunları dinlemek 
için gelmiş bulunmaktayız. CHP olarak 
sorunlarımızın çözüme kavuşması için bizde 
çalışma yaparak partimiz programlarında 
yer vereceğiz. Gaziantep’in dışına çıktık 
ilçelerini ziyaret etmekteyiz. Çünkü iller ve 
ilçelerin sıkıntıları birbirinden farklı olabiliyor. 
Bu şekilde ziyaretimizi genişleterek daha 
çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından CHP heyeti, Nizip 
Ticaret Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri 
ile istişarelerde bulundu. 

Gerçekleşen ziyarete NTO Meclis Başkan 
Yardımcısı Necdet Başeğmez, NTO Yönetim 
Kurulu üyeleri İbrahim Özkaya, Hüseyin 
Yaprak, NTO meclis üyeleri ve CHP il ve ilçe 
teşkilatı üyeleri de katıldı. 

CHP Heyetinden Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret 
•  Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nizip’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Nizip Ticaret Odası’nı 

ziyaret etti.
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Gerçekleşen ziyarette duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt Vergilerin toplanması ve devlete 
ulaştırılmasında emeği geçen tüm vergi 
dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını 
kutluyorum.” dedi.

Ülkemizin en önemli gelir kaynağını 
vergilerin oluşturduğunu belirten 
NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: 
“Vergilerimizle vatandaşlık görevimizi 
yerine getirerek, ülkemizin kalkınmasına 
ve geleceğine yatırım yapıyoruz.  Bizlerde 
Nizip Ticaret Odası olarak vergi bilincinin 
arttırılması için bir takım çalışmalar 
sürdürmekteyiz. Ben bu anlamlı ziyaretleri 
için Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik’e 
ve heyetine çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

31. Vergi Haftası etkinlikleri 
vesilesiyle mükellefleri vergi konusunda 
bilinçlendirdiklerini belirten Nizip Vergi 
Dairesi Müdürü Ali Cibik ise sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Her yıl Şubat 
ayının son haftasında kutlanmakta 

olan Vergi Haftası kapsamında vergi 
bilincinin; çocuklarda ve genç nesillerde 
oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine 
benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye 
gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt 
dışı ekonomi ile mücadele bilincinin 
oluşturulması amaçlarıyla Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve 

bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. 
Bu etkinlikler kapsamında bizlerde 
kurum, kuruluş ve mükelleflerimizi 
ziyaret etmekteyiz. Bu vesile ile vergisel 
yükümlülüklerini tam ve zamanında 
yerine getirerek ülkemizin gelişmesine 
katkı sağlayan tüm mükelleflerimize 
teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Kurul bilgilendirme toplantısı TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu ‘nun katılımıyla düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası’nın üyesi olduğu Türk-Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Kurulu’na ise Nizip Ticaret 
Odası’nı temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt katıldı.

Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden NTO’ya Ziyaret

Berlin’de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Kurulu Yapıldı

•  Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik 31. Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Nizip Ticaret Odası 
(NTO)’na ziyarette bulundu.
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