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DARBEYE VE TERÖRE HAYIR!
MÝLLÝ ÝRADEYE VE
DEMOKRASÝMÝZE YÖNELÝK HER
TÜRLÜ KALKIÞMAYI VE TERÖRÜ
KINIYORUZ.

VATAN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN
TOPRAÐA DÜÞEN
ÞEHÝTLERÝMÝZE ALLAH’TAN
RAHMET YARALILARIMIZA
ACÝL ÞÝFALAR DÝLÝYORUZ.

NÝZÝP TÝCARET ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI
MEHMET ÖZYURT



BaþkandanBaþkandan

Mehmet ÖZYURTMehmet ÖZYURT
Yönetim Kurulu BaþkanýYönetim Kurulu Baþkaný
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Saygýdeðer dostlarým, talebimiz gerçekleþmiþtir.  Bu uygulamanýn gerçekleþmesinde emeði 
Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihinde milletin imkanlarý ile geçen siyasilerimize ve politikacýlarýmýza teþekkürlerimi sunarým.

alýnan tanklarýn, toplarýn, savaþ uçaklarýnýn millete doðrultanlarýn Odamýzýn sahibi olduðu "en Doðalýndan Nizip Organik 
ihanetlerin en büyü gerçekleþtirilmiþ ve milletimiz ülkemizin Zeytini Projesi" kapsamýnda  eðitimler ve seminerler düzenlenmiþtir. 
geliþmesinin önüne engel olmak isteyen hainlere karþý en güzel cevabý Ýstanbul ve Ýzmir'de açýlan fuarlarda stand alarak üyelerimizle birlikte 
sokaklara inen alanlarý dolduran milletimiz, demokrasiye olan inancýný katýlým saðlanmýþtýr. Ýlçemiz dýþýnda da bu projenin tanýnýrlýðýný ve 
bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr. sürdürülebilirliðini saðlamak için çeþitli reklam araçlarýný kullanýlarak 

Darbecilere karþý dik duran, demokrasiye sahip çýkan ilçemiz adýna farkýndalýk yaratýlmýþtýr. Projede bizden desteklerini 
milletimizi kutluyor bu onurlu davada þehit olan vatan evlatlarýmýza esirgemeyen tüm paydaþlarýmýza teþekkürlerimi sunarým.
Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. Allah bu Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Ali ÞAHÝN ile 
yaþananlarý tekrar yaþatmasýn. yapmýþ olduðumuz ortak toplantýda "2017 yýlýnýn Nizip için Turizm Yýlý 

Ülkemizin birliðine, dirliðine ve demokrasiye karþý yapýlan ilan edilmesi, Zeugma ve bölge için proje hazýrlanmasý, AB Proje 
kalkýþma planýný protesto etmek, aziz milletimizin birlik ve Uzmanlarýnýn Odamýzda proje eðitimi vermesi, seyahat firmasýnýn 
beraberliðini göstermek adýna Nizip Ticaret Odasý camiasý olarak turlarýnda Nizip'e de gelmesi, baraja yakýn otel ve restorasyon 
meydanlarda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduðumu yapýlmasý" gibi konular görüþülmüþtür. Ayrýca, ilçemizin ve bölgemizin 
belirtir, demokrasi nöbetine katkýlarýnýzdan dolayý teþekkürlerimi öncelikle turizm potansiyelinin öne çýkarýlmasý amacýyla yapýlacak 
sunarým. çalýþmalarda bizlerden desteðini esirmeyeceðini dile getirmiþtir 

Ayrýca, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliðinin kendilerine teþekkürlerimi sunarým.
saðlanmasý amacýyla Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan 2012 yýlýnda Odamýz ve Gaziantep Ticaret Odasý arasýnda 
Baþkanlýðýnda toplanan Bakanlar Kurulu'nca alýnan Olaðanüstü Hal "Gücümüz Gücünüz, Gücünüz Gücümüz" felsefesiyle diðer Odalara 
(OHAL) kararýnýn iþ dünyasýna da  olumlu etkileri olacaðýný belirtmek rol model olmak amacýyla kardeþ oda protokolü imzalanmýþtýr. Bu yýl 
isterim. ise Reyhanlý Ticaret ve Sanayi Odasý, Menemen Ticaret Odasý ve 

20 Aðustos 2016 tarihinde tamda 4 yýl önce Gaziantep'te Polatlý Ticaret Odasý kardeþ oda protokolü imzalanarak “Ortak Akýlla 
yaþanan bombalý saldýrýyla ayný gün yine teröristlerin ve terör örgütleri Çalýþmak” anlayýþýyla bölgelerimiz adýna ortak faaliyetler/projeler 
tarafýndan kýna gecesini kana bulayanlar milletin birlik ve beraberliðini hazýrlanmasý ve her iki odaya da fayda saðlamasý amaçlanmýþtýr.
bozamayacaklardýr. Vatandaþlarýmýz en mutlu günlerinde bir terör Odamýzýn "Baþarý Hikayesi ve Tecrübe Aktarýmý" 
saldýrýsýna maruz kalmýþ ve 54 vatandaþýmýz þehit olmuþtur. Gözü toplantýsýnda kendi iþ hayatýndan örnekler vererek giriþimcilere yol 
dönmüþ caniler, eli kanlý katiller çocuk, kadýn genç ihtiyar demeden gösteren ve katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayan Sanko Holding 
masum vatandaþlarýmýzýn en mutlu gününü kâbusa çevirmiþtir. Onursal Baþkaný Sayýn Abdulkadir KONUKOÐLU 'na teþekkürlerimi 
Þehitlerimize Allahtan rahmet,  yaralýlara acil þifalar diliyorum. sunarým.
Milletimizin baþý sað olsun. Milletimizin bu olaylar karþýsýnda daha çok Ayrýca, Ýtalya ve Ýngiltere yurtdýþý iþ gezileri, Beyrut ve 
kenetlenmesi ve birlikteliðini korumasý, saðduyulu davranarak Dubai fuarlarýnda üyelerimizin stant almalarý, çalýþtaylar, eðitimler, 
provokasyonlar karþýsýnda duyarlý olmasý gerektiðini belirtmek ortaokullar arasý bilgi yarýþmasý, üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda 
isterim. firma ziyaretleri, kan baðýþý kampanyasý gibi bir çok önemli faaliyetler 

Nizip Ticaret Odasý olarak beþ yýldýr sürdürdüðümüz de gerçekleþtirilmiþtir.
lobicilik faaliyetimizde, ülkemiz ekonomisinin kalkýnmasý ve üretimin Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm 
arttýrýlmasý amacýyla  iþ adamlarýmýzýn ödüllendirilmesi, teþvik yönetim birimlerimize, üyelerimize, paydaþlarýmýza, bakanlarýmýza, 
edilmeleri gerektiðini belirterek bir takým ayrýcalýklar tanýnmasýný talep milletvekillerimize, bölge protokolümüzü oluþturan tüm 
ediyordum. Örnek olarak ta "yüksek miktarda vergi ödeyenlere ve en kurum/kuruluþ, sivil toplum örgütlerimize ve personellerimize 
fazla ihracat yapanlara yeþil pasaport alma imkaný saðlanmalýdýr" diye þahsým, yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimiz adýna 
belirtiyordum. Þimdi ise Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi Amacýyla teþekkürlerimi sunarým.
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun kapsamýnda bu 

“Milletimiz Demokrasiyi Korumak Ýçin Tek Vücut Oldu”
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Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde Oda ve Borsa 
Basķanlarý ile Ýstisa̧re Toplantýsýnda bir konuþma yapan 
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Cumhurbaþkaný 
Erdoðan'ýn bu olaðan üstü durum karþýsýndaki 
soðukkanlý tavrýnýn ve bu zor süreçte bile ekonomiyi ön 
planda tutmasýnýn iþ dünyasýnýn moralini ve çalýþma 
þevkini artýrdýðýný söyledi. 
 -Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan mesajlar
 Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan da burada 
yaptýðý konuþmada, "Hiç þüpheniz olmasýn, 15 Temmuz 
bu milleti bayraksýz, vatansýz, devletsiz, býrakma 
giriþimidir çünkü bu giriþimde bulunan ihanet 
þebekesinin ne millet diye ne bayrak diye ne vatan diye 
ne devlet diye bir derdi yoktur" ifadesini kullandý.
Erdoðan, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde düzenlenen 

    Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Oda ve Borsa Baþkanlarý ile Ýstiþare Toplantýsý'nda 
Mehmet Özyurt oda ve borsa baþkanlarýyla birlikte konuþtu.
Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde Cumhurbaþkaný Recep Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, "Milleti himmet 
Tayyip Erdoðan ile düzenlenen istiþare toplantýsýna diyerek soydular soðana çevirdiler. Þimdi her þey 
katýldý. meydana çýkýyor. Daha çok þeyler çýkacak. Daha 
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, “TOBB ve Oda- noktayý koymuþ deðiliz, bu bir virgüldür. Daha devam 
Borsa camiasý olarak, dün olduðu gibi yarýn da, ediyoruz. Rehavet yok, gevþemek yok, kararlý bir 
demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana þekilde bu süreci devam ettirmek durumundayýz." dedi.
olmaya devam edeceðiz” dedi.

Özyurt, Cumhurbaþkanlýðý Ýstiþare Toplantýsýna Katýldý

Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu 
öncülüðünde oda ve borsa baþkanlarý ile Baþbakan Binali 
Yýldýrým'ý ziyaret ederek istiþarede bulundu. 
Hisarcýklýoðlu, “Ülkemizin tüccar, sanayici ve üreticileri 
olarak, daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir kesintiye 
uðramadan yola devam etmek azmindeyiz” diye 
konuþtu.
Baþbakanlýk'ta düzenlenen istiþare toplantýsýnda konuþan 
TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, Baþbakan 
Yýldýrým'a, reel sektörün güçlenmesi ve rekabet gücünün 
artmasý konusunda yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür 
eti. Ýstiþareye verilen önemin iþ dünyasýnýn þevkini 
artýrdýðýný ifade eden Hisarcýklýoðlu, “Þimdi sizin destan yazdý. Bu gözü dönmüþ katiller, darbe sonrasý için 
liderliðinizde, hükümetimizin, ekonomiye odaklanýp, her þeyi ince ince hesaplamýþlar ama bir þeyi unutmuþlar, 
büyüme ve reform alanýnda yeni bir sýçrama o da millet. Milli iradeyi, milleti hesaba katmamýþlar. 
baþlatacaðýna inanýyoruz. Bu çerçevede üzerimize Ankara'da, Ýstanbul'da Cumhurbaþkanýmýzý nasýl 
düþeni yapýyoruz, yapacaðýz” dedi. yakalayacaklarýný, nasýl öldüreceklerini hesap etmiþler 
Darbe kalkýþmasýnda, oda ve borsalarýn ilk andan ama Türkiye'de istiklal ruhunu asla hesap edememiþler" 
itibaren, il ve ilçelerinde, cunta karþýtý mücadelenin ifadesini kullandý.
þerefli birer neferi olduðunu bildiren Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin kalkýnmasýnda, büyümesinde çok büyük 
camianýn bu süreçte bir de þehit verdiðini hatýrlattý. emeði olan, müstesna toplulukla bir arada olmanýn 
- Baþbakan Binali Yýldýrým mutluluðunu yaþadýðýný belirten Yýldýrým, salonda 81 il, 
 Baþbakan Binali Yýldýrým da konuþmasýnda, "Þehitlerimiz 160 ilçe 365 oda ve borsa temsilcisinin bulunduðunu 
sayesinde milletimin bütün fertleri beraberce yeni bir ifade etti.

Özyurt, Oda ve Borsa Baþkanlarý ile
Baþbakan Binali Yýldýrým'ý ziyaret etti

7



Türkiye'de özel sektörü temsil sahip çýkma iradesiyle mümkün çýktýk.
eden TOBB ve 365 oda-borsa olarak 81 olmuþtur. Hep imiz  demokras i  konusunda  
ilde eþ zamanlý düzenlenen basýn Ülkemizin bütün kurumlarýnýn, siyasi toplumda saðlanan bu büyük mutabakatýn 
toplantýsýyla açýklanan ortak bildiride, partilerimizin, sivil toplumun, basýn deðerini bilmeliyiz.
''Bizler gücünü sandýktan, yetkiyi k u r u l u þ l a r ý m ý z ý n ,  d e m o k r a s i y i  Þimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize 
milletten almayan bir idare istemiyoruz. sahiplenmiþ olmasýndan herkes büyük bir daha fazla sarýlmak, birbirimizi daha fazla 
Ülkemiz için demokrasi dýþýnda bir mutluluk duymalýdýr. sevmek zorundayýz.
seçenek de görmüyoruz'' ifadelerine yer Demokrasi düþmanlarýna karþý iktidarý ve Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, 
verildi. muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve bizi millet yapan unsur budur.
G a z i a n t e p  S a n a y i  O d a s ý ' n d a  siyasetçilerimizin gösterdiði birlik, Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin 
gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, beraberlik ve kararlý duruþ, en büyük tuzaðýna düþmeyeceðiz. Ýþ dünyasý olarak 
''Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli Ýrade takdiri hak etmektedir. daha fazla çalýþma, üretme, istihdam 
Gücümüz, Kardeþliðimiz Geleceðimiz'' Baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Meclis saðlama zamaný diyoruz.
ortak bildirisi kamuoyuyla paylaþýldý. Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz ve meclisteki Geçmiþte olduðu gibi, bugünde, yarýnda 
Gaziantep Sanayi Odasý Yönetim Kurulu tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri TOBB ve 365 oda-borsa olarak 
Baþkaný Adil Sani Konukoðlu, Gaziantep karþýsýndaki dik duruþlarýndan dolayý d e m o k r a s i d e n ,  m i l l e t i m i z d e n ,  
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný yürekten kutluyoruz. devletimizden yana olmaya devam 
Eyüp Bartýk, Gaziantep Ticaret Borsasý Gözü dönmüþ darbecilerin saldýrýlarýna edeceðiz.
Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet büyük bir sebatla direnen, böylece Gazi Ülkemizin birliðine, kardeþliðimize ve 
Tiryakioðlu ve Gaziantep Ticaret unvanýný bir kez daha hatýrlatan demokrasimize karþý olanlarýn da 
Borsasý Meclis Baþkaný Selami Memiþ, Meclisimizle gurur duyuyoruz. karþýsýna dikileceðiz.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Bu darbe giriþimi karþýsýnda direnen, Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz 
Baþkaný Mehmet Özyurt ve Nizip tavýr sergileyen herkese, baþta kahraman için daha büyük bir azimle çalýþacak ve 
Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Mustafa emniyet görevlilerimize ve TSK'nýn Türkiye'yi büyük hedeflerine taþýyacaðýz.
Doktoroðlu, Nizip Ticaret Borsasý þerefli mensuplarýna, gönül dolusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Hâkimiyet 
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Sarý ve teþekkür ediyoruz. Onlara minnettarýz. Kayýtsýz Þartsýz Milletindir” sözünü hep 
Nizip Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ama en çok, darbecilerin silahlarý akl ýmýzda tutarak; Ülkemiz iç in 
Mahmut Þahin ile Ýslâhiye Ticaret Odasý karþ ý s ýnda kahramanca d irenen durmadan çalýþamaya üretmeye devam 
Yönetim Baþkaný Selahattin Türkmen ile milletimizin azim ve cesaretiyle kývanç edeceðiz.
Yönetim Kurullarýnýn hazýr bulunduðu duyuyoruz. Yeter ki birlik ve berberliðimizin kýymetini 
toplantýda, ortak basýn bildirisini GSO Bizler, gücünü sandýktan, yetkiyi aklýmýzdan çýkarmayarak omuz omuza 
Meclis Baþkaný Mustafa Topçuoðlu milletten almayan bir idare istemiyoruz. verelim. Yeter ki birbirimizi sevelim, 
okudu. Ülkemiz için demokrasi dýþýnda bir birbirimize inanýp güvenelim.
Ortak bildiride þu ifadelere yer verildi: seçenek de görmüyoruz. Bu vesileyle halkýn iradesi dýþýnda hiçbir 
''Türkiye'de özel sektörün tamamýný Ordu içinde örgütlenmiþ bu terörist iradeyi tanýmayacaðýmýzý, demokrasiden 
temsil eden TOBB ve 365 oda-borsa çetenin tamamen ortaya çýkartýlmasýný v a z g e ç m e y e c e ð i m i z i  v e  d a r b e  
olarak 81 ilde bu ortak açýklamayý ayný ve adalet önünde hesap vermesini giriþimlerini kabul etmeyeceðimizi bir 
anda yapýyoruz. bekliyoruz. defa daha vurguluyoruz.
15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli H a y a t ý n ý  k a y b e d e n  k a h r a m a n  Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de 
kurumlarýmýz, demokrasiye kasteden þehitlerimize Allah'tan rahmet, kýymetli varýz. Demokrasi varsa hepimiz varýz.
alçakça bir saldýrýyý önlemiþtir. Halkýmýz ailelerine sabýrlar, yaralýlara acil þifalar Allah, ülkemize ve milletimize bir daha 
sandýða ve demokrasiye sahip çýkmýþtýr. diliyoruz. Milletimiz onlarý daima böyle acýlar yaþatmasýn.
Darbe giriþimi haberleri ortaya çýktýðý minnetle ve rahmetle anacaktýr. Kamuoyuna saygýyla duyururuz.''
gece birliðimiz ve oda borsa camiasý Allah'a þükür milletimizin saðduyusu, Toplantýya katýlan Gaziantepli iþadamlarý, 
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. feraseti, cesareti ve Allah'ýn yardýmýyla bu kýrmýzý-beyaz Türk bayraklý kravatlarý ile 
Bu hain kalkýþmanýn baþarýsýzlýða belayý, bu fitneyi durdurduk. vatan ve millet sevgisini bir kez daha 
uðramasý, Türk Milleti'nin birlikte Bu þerden, hem demokrasimizi hem de vurguladý. Toplantý toplu fotoðraf 
duruþu, kararlý tutumu ve demokrasiye birlik ve berberliðimizi güçlendirerek çekimiyle sona erdi.

Ýþ Dünyasýndan Darbe Giriþimine Karþý Ortak Bildiri

8



Nizip Ticaret Odasý Demokrasi Nöbetinde
Niz ip  T icare t  Odas ý  sayfalarýna kara bir leke olarak giriþilen bu kanunsuz kalkýþmanýn 

yönetim kurulu, meclis, disiplin, geçmiþtir. Ülkemize ve milletimize karþýsýndayýz" dedi. 
meslek komite üyeleri ve çalýþanlarý karþý giriþilen bu darbe giriþimini Özyurt ,”Ülkemizin birliðine, 
ile birlikte Nizip Cumhuriyet tanýmýyoruz. Milletin parasýyla alýnan dirliðine ve demokrasiye karþý 
Meydaný'nda darbe giriþimine karþý silahlarla milletin Meclisi'ni hedef yapýlan bu hain planý protesto 
demokrasi nöbeti tuttu. alanlar, silahýný sivil insanlara etmek, aziz milletimizin birlik ve 
Demokrasi nöbetinde konuþan yöneltenler, ülkesinin en stratejik beraberliðini göstermek adýna 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu noktalarýný hedef alanlar bu milletin bugün Nizip Ticaret Odasý camiasý 
B a þ k a n ý  M e h m e t  Ö z y u r t ,  askeri olamaz. Halkýn iradesiyle olarak meydanlardayýz.” þeklinde 
Türkiye'nin haince bir planla karþý seçilmiþ meþru hükümete karþý konuþtu.
karþýya kaldýðýný belirterek, Türk 
Milletinin þanlý direniþi ile bu planýnýn 
bertaraf edildiðini söyledi.  
Özyurt þöyle konuþtu "Demokrasiyi 
ve milli iradeyi sekteye uðratmaya 
çalýþan þer güçler bir kez daha 
harekete geçti. Türkiye bugün 
demokrasi adýna utanç verici bir 
kalkýþma giriþimine maruz kalmýþ, 
mill i  iradeye zarar verilmek 
istenmiþtir. 15 Temmuz tarih 
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Gaziantep'te  kýna gecesini kana bulayan Özyurt bunu kimsenin baþaramayacaðýný ifade ederek 
teröristlerin ve terör örgütlerinin milletin birlik ve Gaziantep'te kýna gecesini kana bulayan ve 51 vatandaþý 
beraberliðini bozamayacaðýný ifade eden Nizip Ticaret þehit eden teröristleri lanetledi. Özyurt yaptýðý yazýlý 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt “Vatan açýklamada Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli 
topraðýmýzýn bölünmez bütünlüðünü, milletimizin birlik ve dinamiklerinden birisi olduðunu ifade ederek barýþ ve 
beraberliðini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Kýna huzur kenti olan Gaziantep'in son dönemlerde adýnýn 
gecesini kana bulayan teröristleri ve onlarýn içerideki ve terörle anýlmaya çalýþýlmasýnýn ekonomiye yönelik darbe 
dýþarýdaki destekçilerini lanetle kýnýyorum” dedi. vurma giriþimi olduðunu da belirterek “Gaziantep büyük 
Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu yana önemli bir süreç bir acý yaþýyor. Vatandaþlarýmýz en mutlu günlerinde bir 
geçirdiðini, terör örgütlerinin top yekün saldýrýya geçerek terör saldýrýsýna maruz kalmýþ ve 51 vatandaþýmýz þehit 
Türkiye'nin bölünmez bütünlüðüne kastettiðini ifade eden olmuþtur. Gözü dönmüþ caniler, eli kanlý katiller çocuk, 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet kadýn genç ihtiyar demeden masum vatandaþlarýmýzýn en 

mutlu gününü kâbusa çevirmiþtir. Ölenlere Allahtan 
rahmet yaralýlara acil þifalar diliyorum. Milletimizin bu 
olaylar karþýsýnda daha çok kenetlenmesi ve birlikteliðini 
korumasý, saðduyulu davranarak provokasyonlar 
karþýsýnda duyarlý olmasý gerekiyor. Terörle hiçkimse hiçbir 
þeyi baþaramayacaktýr. Milletimiz bu tür olaylarla daha çok 
kenetlenmekte, vatanýna ve demokrasisine daha çok sahip 
çýkmaktadýr. Gaziantep'te yaþanan terör saldýrýsý sonucu 
yaþamýný kaybeden þehitlerimize Allahtan rahmet, 
yaralýlarýmýza baþ saðlýðý diliyorum. Milletimizin baþý sað 
olsun. Herkesin uyanýk olmasý, dikkatli olmasý gereken bir 
süreçten geçiyoruz. Vatandaþlarýmýzýn en ufak bir þüpheyi 
bile emniyet güçleriyle anýnda paylaþmasý olasý olaylarýn 
önlenmesi için büyük önem taþýyor” dedi.

NTO Baþkaný Özyurt 
“Birlikteliðimizi Bozmayý Baþaramayacaklar”



AB Bakan Yardýmcýsý Ali Þahin NTO’da

Kozmetik Fuarý Türkiye ile Ýtalya 
arasýndaki ticari iliþkilerin geliþmesi 
yönünden, hem de bu firmalarýmýzýn 
kendilerini bu sektörde tanýtmalarý, 
müþterileriyle buluþmalarý açýsýndan çok 
yararlýdýr. Dünya çapýnda kozmetik 
üreticilerini ve uygulamacýlarý da bir 
araya getirdiði için sektör açýsýndan ayrý 
bir önem taþýyor. Bu fuarda Türk 
firmalarýnýn da kendilerini ve ürünlerini 
küresel yapý sektörüne tanýtmasý 
aç ýs ýndan öneml i  b ir  p lat form 

Nizip Ticaret Odasý (NTO) 25 gereçleri, ojeler, saç bakým ürünleri, saç oluþturuyor. Yeni hedef pazarlar 
kiþilik heyet ile Ýtalya Bologna'da ürünleri, makyaj ürünleri, güzellik açýsýndan bakýldýðýnda da önemli bir 
düzenlenen Cosmoprof Parfümeri ve salonu malzemeleri, spa ürünleri etkinlik olan, Cosmoprof fuarý firmalara 
Kozmetik Fuarý'ný ziyaret etti. sergilenen Cosmoprof Parfümeri ve yeni ihracat kapýlarý açýlmasýna olanak 
Nizip Ticaret Odasý (NTO) Yönetim Kozmetik Fuarý'na 69 ülkeden 2,390 saðlýyor. Bizlerde bu kapsamda Nizip 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, katýlýmcý ve 135 ülkeden 194,000 Ticaret Odasý olarak aralarýnda sabun ve 
Gaziantep KOSGEB Müdürü Dr. Sadýk ziyaretçi akýn etti. kozmetik sektörümüzünde bulunduðu 
Gözek, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 25 kiþilik heyet ile fuarý ziyaret 
Osman Alpaslan, NTO Meclis Üyesi Baþkaný Mehmet Özyurt Ýtalya etmekteyiz. Ülkemizin ve ilçemizin 
Hüseyin Yaprak ve NTO Üyelerinin de Bologna'da düzenlenen kozmetik fuarýn ihracatýný arttýrmak için önümüzdeki 
bulunduðu heyet Cosmoprof Parfümeri dünyanýn en önemli fuarlarýndan biri dönemlerde bu gibi yurtdýþý iþ 
ve Kozmetik Fuarý'ný ziyaret ederek olduðuna dikkati çekerek sözlerini þu gezilerimizi düzenlemeye devam 
fuarda ikili görüþmelerde bulundu. þekilde sürdürdü. “Kozmetik ve benzer edeceðiz.” dedi.
90,000 m2 fuar alanýnda Kozmetik, saç sektörün tüm taraflarýný bir araya 
malzemeleri, perfümeri, doðal saç getiren Cosmoprof Parfümeri ve 

NTO Heyeti Cosmoprof Fuarý'ndaNTO Heyeti Cosmoprof Fuarý'nda

Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý 
Ali Þahin Nizip Ticaret Odasý'ný ziyaret 
ederek NTO yöneticileri ve üyeleri ile bir 
araya geldi. 
Nizip Ticaret Odasý Meclis Baþkaný 
Mustafa Doktoroðlu ve Nizip Ticaret 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt, yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
tarafýndan karþýlanan Avrupa Birliði Bakan 
Ya r d ý m c ý s ý  A l i  Þ a h i n ' i  s ý c a k  

Üyeler imiz in  görüþ  ve öner i ler i  ilçemiz turizminin geliþmesine önemli karþýlamalarýndan dolayý Nizip Ticaret 
doðrultusunda ilçemiz turizmi adýna neler katkýlar saðlayacaktýr.” dedi.Odasý üyelerine teþekkür etti.
yapabileceðimizi "Ortak Akýlla" ortaya AB bakan Yardýmcýsý Þahin sözlerini þu 11 Mayýsta Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý 
koymamýz gerekir. Örneðin, Ak-Ýþ Ticaret þekilde sürdürdü, “AB Bakanlýðý'nýn elinde Ali Þahin 'e yapýlan ziyarette Zeugma'nýn 
ile Fevkani Kilisesi arasýndaki yolda kadýn önemli proje kaynaklarý bulunmaktadýr. turizme açýlmasý gerektiði konusunda 
giriþimcilerimizi arttýrmak adýna küçük Bakanlýðýmýza baðlý ulusal ajansýn elinde ortak bir görüþ oluþtuðunu belirten Nizip 
iþyerleri yapýlmasý ve orada kadýn 2020 yýlýna kadar harcamasý gereken 830 Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 
giriþimcilerimizin el emeðiyle üretmiþ milyon Euro civarýnda bir kaynak var. Bu Mehmet Özyurt , “Önemli turizm 
olduklarý yöresel ürünlerini satýþa kaynak 2020 yýlýna kadar sivil toplum potans i ye l im iz  o l an  Zeugma 'n ýn  
sunmalarý ve bu yolun "Tarihe açýlan kültür kuruluþlarýna, belediyelere, üniversitelere tanýtýmýnýn yapýlarak bir an önce bölgemize 
yolu" þeklinde dizayn edilmesi gibi fikirler ve eðitim kurumlarýna proje karþýlýðýnda kazandýrýlmasý gerekmektedir.” dedi.
oluþabilir. Tarihi evlerimizin restorasyonu aktarýlmasý için tahsis edilmiþtir. Bu Özyurt konuþmasýný þu þekilde sürdürdü, 
olarak farklý bir fikirde geliþtirilebilir. kapsamda Nizip'te bulunan diðer “Bakan Yardýmcýmýz Ali Þahin Bakanlýk 
Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý Sayýn Ali kurumlarla güç birliði yaparak Nizip olarak Nizip için hazýrlanacak projelere her 
Þahin 'e odamýzý ziyaret ettikleri için Ticaret Odasý öncülüðünde sonuç odaklý türlü destek sözü vermiþtir. Bu kapsamda 
kendilerine çok teþekkür ederim.” AB projelerinin hazýrlanýp bakanlýða Temmuz ayý içerisinde AB Bakanlýðý 
þeklinde konuþtu. sunulmasý açýsýndan ve Nizip'e kaynak uzmanlarýnýn katýlýmýyla Odamýza AB proje 
Bakanlýk olarak Nizip için hazýrlanacak aktarýlmasý ile ilgili bir sýkýntý yaþamayýz. hazýrlama eðitimi düzenlenecektir. Ýlçemiz 
projelere her türlü desteði vereceklerini Eðer bunu baþarabilirsek Nizip için önemli adýna turizmin geliþmesi artýk önem arz 
vurgulayan Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý b i r  m i s y o n u  y e r i n e  g e t i r m i þ  etmeye baþlamýþtýr. Çünkü iller gibi 
Ali Þahin ise, “Nizip ile ilgili turizm oluruz.”ifadelerini kullandý.ilçelerde potansiyel varlýklarýný ön plana 
projelerinin bakanlýðýmýza sunulmasý çýkarmak adýna çalýþmalar yapmaktadýrlar. 
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Nizip Ticaret Odasý (NTO) Meclis Baþkaný 
Mustafa Doktoroðlu  ''Yaþanmasýný hiç ama hiç 
istemediðimiz bu kalkýþma karþýsýnda, milletimiz 
akýllara durgunluk veren cesaretiyle yer almýþtýr.'' 
dedi.
NTO Temmuz ayý Olaðan Meclis Toplantýsýnda, 
meclis üyeleri ve sanayiciler 15 Temmuz gecesi 
yapýlmak istenen darbe giriþimini þiddetle kýnadýlar. 
Milletin iradesi ve demokrasiyi korumak için þehit 
olan sivil vatandaþlar, polis ve askerler anýsýna saygý 
duruþunda bulunarak ardýndan dua okundu.
Nizip Ticaret Odasý (NTO) Meclis Baþkaný Mustafa 
Doktoroðlu yaptýðý konuþmasýnda, tarih boyunca 
darbelerden dolayý geçmiþinden ve geleceðinden 
kaybeden milletimiz, bu kaybediþe bir dur diyerek bu 
silahlý kalkýþmayý, bizzat kendisi engellemiþ ve tüm 
dünyaya vatan ve millet demenin ne olduðunu nasýl hemen birlik ve beraberlik içerisinde olduðunu 
gösterdiðine vurgu yaptý. gururla görmüþ bulunmaktayýz. Darbe giriþimi 
“Ülkemizin 15 Temmuz baþlayýp ertesi gün öðle sonrasýnda Nizip Ticaret Odasý olarak yaptýðýmýz 
saatlerine kadar devam eden dýþ destekli FETÖ terör faaliyetlerde bizleri yalnýz býrakmayan ve destek olan 
örgütü tarafýndan bir darbe kalkýþmasýyla karþý baþta siz deðerli üyelerimize, çalýþanlarýmýza ve 

vatandaþlarýmýza teþekkürlerimi sunuyor. 
Böylesi acýlarýn bir daha yaþanmamasý 
dileðiyle sözlerime son verirken, kritik 
günlerden geçen ülkemizde olabilecek 
provakatif eylemler içerisinde hareketlere 
karþý dikkatli ve duyarlý olmamýz gerektiðini 
belirtmek isterim. Bu vesile ile 15 Temmuz 
þehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor 
gazilerimize þifalar diliyorum.”
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt Ýse “Demokrasi 
nöbetinde yanýmýzda durarak bize güç ve 
katký veren tüm üyelerimize teþekkür 
ederim” dedi.karþýya kaldý” diyen Doktoroðlu, þunlarý söyledi:

NTO Baþkaný Özyurt konuþmasýnda þu ifadelere yer “Kuþkusuz bu yaþadýklarýmýz aklýmýza her geldiðinde 
verdi: “15 Temmuz 2016 tarihinde Ülkemizin tanklarýn önüne yatan ,namlunun ucunda hareketsiz 
birliðine, dirliðine ve demokrasiye karþý yapýlan duran kendine silah doðrultan kardeþinin yüzüne 
kalkýþma planýný protesto etmek, aziz milletimizin bakarken rahatça vatan saðolsun diyebilen bayraðýna 
birlik ve beraberliðini göstermek adýna Nizip Ticaret sarýlarak sabýrla direnen anneler babalar kardeþler 
Odasý camiasý olarak meydanlarda sizlerle birlikte gençler yaþlýlar çocuklar þehitler ve gaziler 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin ve gözümüzün önünde canlanacaktýr. Bu yaþadýklarýmýzý 
milletimizin huzur ve güvenliðinin saðlanmasý her düþündüðümüzde tarih boyunca aziz milletimize 
amacýyla Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve medeniyetimize en önemlisi birlik ve 
Baþkanlýðýnda toplanan Bakanlar Kurulu'nca alýnan beraberliðimize kast etmek isteyen hainleri, onlarýn 
Olaðanüstü Hal (OHAL) kararýnýn iþ dünyasýna da  arkasýndan gidenleri de hatýrlayacaðýz ve hiç 
olumlu etkileri olacaðýna inanýyorum. Ben bu vesile unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Bu kalkýþma 
ile þehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlarýmýza da karþýsýnda cumhurbaþkanýmýz hükümetimiz ve 
acil þifalar diliyorum. Allah bu yaþananlarý ülkemize halkýmýz baþta olmak üzere bütün vatandaþlarýmýzýn 
tekrar yaþatmasýn.” gerçek vatan evladý polis ve askerlerimizle beraber 

Nizip Ticaret Odasý Meclisi Darbe Giriþimini Kýnadý
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NTO Baþkaný
Özyurt'tan
OHAL'e Destek

Nizip Ticaret Odasý Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý 
Ali Þahin'i makamýnda ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu ve 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt Öncülüðündeki heyet, Avrupa Birliði Bakan 
Yardýmcýsý Ali Þahin'i makamýnda ziyaret ederek Nizip'te 
yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde 
bulundu.
AB projelerine önem verilmesi gerektiðini vurgulayan 
Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý Ali Þahin, “Nizip ile ilgili bir 
projelerin bakanlýða sunulmasý ve bu projelerin özellikle 
turizm aðýrlýklý olmasý ilçemize fayda saðlayacaktýr.” dedi.
AB bakan Yardýmcýsý Þahin sözlerini þu þekilde sürdürdü, 
“Bakanlýk olarak Nizip için hazýrlanacak projelere her türlü 
desteði verebiliriz. Yeni projelerle önemli turizm 
potansiyelimiz olan Zeugma'nýn tanýtýmý yapýlarak 
bölgemizin bir an önce turizme açýlmasý gerekmektedir. 
Bugün ziyaretleri ile beni onurlandýran Nizip Ticaret Odasý 
heyetine çok teþekkür ederim.”dedi.
Nizip Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu ve 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt ise Nizip ekonomisini daha iyi yerlere taþýmak için 
sanayici ve iþadamlarý birlikte bütün gayretleriyle çalýþtýklarýný 
belirterek Nizip ile ilgili eksiklikler ve yapýlmasý gerekenler 
hakkýnda Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý Ali Þahin'e geniþ 
bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda Avrupa Birliði Bakan Yardýmcýsý Ali Þahin'e 
Nizip Ticaret Odasý heyeti tarafýndan günün anýsýna hediye 
takdim edildi.

NTO'dan AB Bakan
Yardýmcýsý
Ali Þahin'e Ziyaret

Nizip Ticaret Odasý (NTO) Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, Milli Güvenlik 
Kurulunun tavs iye karar ý  sonrasýnda 
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan 
Baþkanlýðýnda toplanan Bakanlar Kurulu'nda 
alýnan olaðanüstü hal (OHAL) kararýnýn iþ 
dünyasýný da olumlu etkileyeceðini belirterek 
“Ülkemizin ve milletimizin huzurunun ve 
güvenliðinin saðlanmasý için alýnan OHAL kararý 
içerisinde bulunduðumuz bu olaðanüstü 
durumun bertaraf edilmesi için önemli bir 
karardýr” dedi.
 NTO Baþkaný Mehmet Özyurt yaptýðý yazýlý 
açýklamada 15 Temmuz'da Türkiye'nin birlik ve 
beraberliði i le demokrasisine yönelik 
gerçekleþtirilmek istenen darbe giriþiminin 
Cumhurbaþkaný ve Baþkomutan Recep Tayyip 
Erdoðan ile Baþbakan Binali Yýldýrým ve Türk 
milletinin dirayetli duruþu ile önlendiðini, ancak 
içerisinde bulunulan olaðanüstü durumun huzur 
içerisinde aþýlabilmesinde OHAL uygulamasýnýn 
önemli olduðuna dikkat çekerek Nizip Ticaret 
Odasý olarak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar 
Kurulunun bu kararýný desteklediklerini ifade 
etti. Özyurt yaptýðý yazýlý açýklamada 
meydanlarýnda boþ býrakýlmayacaðýný ve 
demokrasi nöbetine devam edileceðini ifade 
ederek “Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden 
unsurlarýn tamamý temizlenene kadar 
mi l let imiz le b ir l ikte meydanlar ý  boþ 
býrakmayacaðýz, iþ dünyamýzdaki iþleyiþimizi 
sürdürürken geceleri demokrasi nöbetimizi 
tutmaya devam edeceðiz” dedi.
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Sanko Holding Onursal Baþkaný Abdulkadir 
Konukoðlu Nizip Ticaret Odasý'nda düzenlenen 
konferansta baþarý hikâyesini anlattý.
Saat 15.30'da baþlayan konferansa Nizip Kaymakamý 
Harun Sarýfakýoðullarý, Nizip Ticaret Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odasý 
Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, Ýlçe Müftüsü Osman 
Þekerci, Eðitim Fakültesi Dekaný Mehmet Ozaslan, daire 
amirleri, oda baþkanlarý ve çok sayýda iþadamý da katýldý.
Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Nizip Ticaret Odasý 
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt “Nizip Ticaret Konferansa konuþmacý olarak katýlan Sanko Holding 
Odasý olarak ülkemiz ekonomisinin geliþmesi ve Onursal Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu yarým asýrlýk iþ 
kalkýnmasý noktasýnda giriþimcilik potansiyelinin artmasý hayatýndaki birikimini aktardý. 
gerektiðinin farkýndayýz.” dedi. “Paylaþmak Mutluluktur” anlayýþý ile hareket eden ve 
Eðitim programlarý kapsamýnda giriþimciliðin teþvik “Rüzgâr Durmuþsa Küreklere Asýlýn” sözü ile çalýþma azmi 
edilmesi için baþarýlý kiþilerin tecrübelerini paylaþýldýðý ve mücadeleci yönünü ortaya koyan Konukoðlu, iþ 
toplantýlar düzenlediklerini vurgulayan Özyurt sözlerini hayatýnda çalýþmanýn ve dürüstlüðün önemine vurgu 
þu þekilde sürdürdü; "Baþarý Hikâyesi ve Tecrübe yaptý.  
Aktarýmý" toplantýmýza konuþmacý olarak teþrifleriyle Gaziantepli iþadamý Sanko Holding Onursal Baþkaný 
bizleri onurlandýran deðerli büyüðümüz, hayýrsever Abdulkadir Konukoðlu, baþarý öyküsünü anlatýrken, "Ben 
aðabeyimiz Sanko Holding Onursal Baþkaný Sayýn babamýn fabrikasýnda 6 ay yerleri süpürdüm" dedi
Abdulkadir Konukoðlu'na Gaziantep ve ülkemiz adýna Konukoðlu, "Baþarýnýn yolu çok çalýþmaktan geçer. Ýþ 
göstermiþ o lduðu az iml i  ça l ý þmalar ýndan ve yaþamýnda çok çalýþacaksýnýz ve merdivenleri yavaþ yavaþ 
hizmetlerinden dolayý þükranlarýmýzý sunar, ilçemizde ve çýkacaksýnýz. Ben babamýn fabrikasýnda çalýþmaya 
odamýzda konuk etmekten onur duyduðumuzu belirtmek baþladýðýmda 6 ay yerleri süpürdüm. Her þeyden önemlisi 
isterim. hazmetmektir, iþ hayatýnda bu böyledir. Birden gelip her 
Anadolu'da sanayileþmenin önderliðini yapan SANKO þeyin üstüne oturursanýz, baþarýlý olamazsýnýz" 
Holding; bugün birçok sektörde faaliyet göstermekte deðerlendirmesinde bulundu.
olup, yurtdýþýnda ve Türkiye'nin dört bir yanýna daðýlmýþ Katýlýmcýlar tarafýndan büyük ilgi gören konferansta kendi 
iþletmelerinde binlerce kiþiye istihdam yaratmaktadýr. iþ hayatýndan örneklere de yer veren Konukoðlu, 
Sayýn aðabeyimiz Abdulkadir Konukoðlu TBMM katýlýmcýlarýn sorularýný da cevapladý.
Baþkanlýðý'nca ''Üstün Hizmet Ödülü'', Gaziantep Konferans sonunda Nizip Kaymakamý Harun 
Üniversitesi'nce de ''Fahri Doktora'' unvaný ve saðladýðý Sarýfakýoðullarý ve Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
burslardan dolayý Eðitime Hayat Verenler Onur Listesi'ne Baþkaný Mehmet Özyurt tarafýndan Sanko Holding 
alýnarak baþarýlarýný taçlandýrmýþtýr. Ayrýca almýþ olduðu Onursal Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu 'na günün ansýna 
birçok ödülle Gaziantep'imiz için gurur kaynaðý olan hediye, Nizip Spor Kulübü Baþkaný Mehmet Karaçalý 
duayenimiz Sayýn Abdulkadir Konukoðlu bugün hepimizin tarafýndan 27 numaralý Nizip Spor Formasý takdim edildi.  
öðrenmesi gereken çok deðerli bilgiler paylaþacaktýr.” 
þeklinde konuþtu.

Abdulkadir Konukoðlu NTO'da
Baþarý Hikâyesini Paylaþtý
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Nizip Ticaret Odasý (NTO) imzalanan Strateji metni, çift taraflý 
heyeti Ýtalya yurtdýþý iþ gezisi iþbirliðinin belli baþlý öðelerini 
kapsamýnda Venedik ' te resmi geliþtirmek amacýyla Hükümetler 
ziyaretlerde bulunuyor. arasý Zirvelerin düzenli yapýlmasýný 
Aralarýnda Nizip Ticaret Odasý karara baðlamýþtýr. Sivil toplumlar 
(NTO) Yönetim Kurulu Baþkaný arasýndaki diyalogun geliþmesine her 
Mehmet Özyurt, Gaziantep KOSGEB iki ülke de büyük önem atfetmektedir. önemli bir yere sahiptir. Ýlçemiz 
Müdürü Dr. Sadýk Gözek, NTO Bu durum bizler içinde sevindirici sanayisi ve kültürel deðerleri ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman olmuþtur. illeriyle yarýþmakta ve gün geçtikçe 
Alpaslan, NTO Meclis Üyesi Hüseyin Ýliþkilerin yoðunluðu sayesine en üst sanayisini geliþtirmektedir.  Nizip'te 
Yaprak ve NTO Üyelerinin de düzeyde gerçekleþtirilen karþýlýklý faaliyetlerini sürdüren iþ adamlarý 
bulunduðu heyet Venedik Ticaret ziyaretlerde önemli artýþlar olmuþtur; olarak potansiyelimize ve gücümüze 
Odasý'ný ziyaret etti. b u n l a r  a r a s ý n d a  z a m a n ý n  inanarak iþbirliði içerisinde ülkemizin 
Burada bir konuþma yapan Nizip Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 2023 hedeflerine ulaþmak için azim ve 
Ticaret Odasý (NTO) Yönetim Kurulu Ocak 2014 tarihinde Ýtalya'ya yaptýðý karar l ý l ý k l a  yo lumuza  devam 
Baþkaný Mehmet Özyurt , “Ýtalya'nýn resmi ziyareti ve Baþbakan Renzi'nin etmekteyiz.
Türkiye'ye yakýn olmasý ve komþu ayný yýlýn Aralýk ayýnda Türkiye'ye Bu nedenle iki ülke arasýndaki tarým ve 
olduðu pazarlara girebilmek için yaptýðý ziyareti sayabiliriz. sanayiye dayalý ihracatýn artmasýna 
ü l kemiz  öneml i  b i r  merkez  Nizip Ticaret Odasý heyeti olarak yönelik çalýþmalarda bölgemizin de 
konumundadýr. Bu nedenle ülkemizin Ýtalya'ya gerçekleþtirdiðimiz ikinci iþ ö n e m l i  b i r  r o l  o y n a y a c a ð ý  
ticari ortaðý olan Ýtalya'yla ekonomik gezimizi düzenlemiþ bulunmaktayýz. kanýs ýndayým. Umarým siz inle 
ve  t i car i  i l i þk i ler in  daha  da  Ýlk iþ gezimizi Kasým 2013 'de 19 kiþilik gerçek le þ t i rd i ð im iz  ka r þ ý l ý k l ý  
pekiþtirilmesi yönünde potansiyel bir heyetle gerçekleþtirmiþtik. Ýþ görüþmeler iki ülke arasýndaki ticari 
yüksektir. Avrupa Birliði'nin kurucu gezimiz kapsamýnda T.C. Roma iþlemlere ivme kazandýracaktýr. 
üyeleri arasýnda bulunan Ýtalya, AB Ticaret Ataþeliðini ve Sicilya'da Fýstýk O d a m ý z  h e y e t i n e  g ö s t e r m i þ  
üyeliðimizi de desteklemektedir. Bu Üreticileri Derneði'ni ziyaret ederek olduðunuz ilgiden dolayý Venedik 
vesileyle ülkemiz adýna destekleriniz ikili görüþmeler yapýlmýþ ve verimli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
için teþekkür ederim.” dedi. olmuþtur. Yapýlan bu tür çalýþma ve Baþkaný ve üyelerine teþekkür ediyor, 
Türkiye ve Ýtalya arasýnda tarihe ziyaretlerle iki ülke arasýndaki ticaret kendilerini en derin sevgi ve saygýyla 
dayanan ve Akdenizl i  ülkeler hacmi ve yatýrýmlar, stratejik öneme selamlýyorum.
olmalarýndan dolayý, zaman içinde haiz birçok sektördeki iþbirlikleri ile Venedik Ticaret Odasý Yönetim 
aralarýndaki yapýcý siyasi iletiþim diyalogun gün geçtikçe artacaðýna Kurulu Baþkaný Giuseppe Fedalto ise, 
sayesinde, hem artýþ gösteren inanýyorum. Nizip Ticaret Odasý'nýn ziyaretinden 
ekonomik ve ticari iliþkiler hem de iki Ýlçemiz bulunduðu coðrafi konum dolayý memnun kaldýklarýný belirterek; 
ülke halký arasýndaki olumlu iliþkiler itibariyle çeþitli tarým ürünlerini bu tür ikili görüþmeler ve ziyaretler iki 
sayesinde daha da güçlendiðini bünyesinde bulundurmaktadýr. Bu ülke arasýnda ticaret hacmini  
vurgulayan NTO Baþkaný Özyurt ürünlerin baþýnda antepfýstýðý, zeytin, arttýracak ve ikil i i l iþkilerimiz 
sözlerini þu þekilde sürdürdü. zeytinyaðý, mercimek, bulgur gibi geliþecektir, ben Nizip Ticaret Odasý 
“Ocak 2007 tarihinde iki ülke bakliyatlar gelmektedir. Bunlarýn yaný Yönetim Kurulu Baþkaný ve heyetine 
Baþbakanlarý tarafýndan çift taraflý sýra sabun, konserve ürünleri ve ofis yapmýþ olduklarý ziyaret için çok 
i l iþki lerin güçlendir i lmesi  iç in mobilyalarý sektöründe de ülkemizde teþekkür ederim dedi.

Nizip Ticaret Odasý Heyeti Ýtalya Pazarýnda
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Nizip Ticaret Odasý (NTO) ile 
Menemen Ticaret Odasý arasýnda 
'Ortak Meclis Toplantýsý' ve 'Kardeþ 
Oda' protokolü imza töreni yapýldý.
Menemen Ticaret Odasý Meclis 
Toplantý Salonu'nda gerçekleþen 
"Kardeþ Oda" protokolü imza 
töreninde bir konuþma yapan 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, 
Menemen Ticaret Odasý iþbirliði ile 
Ortak Meclis Toplantýsý ve Kardeþ 
Oda Protokolü imza töreni için 

baðýn bölgelerimize katký saðlayacaðý olan bu oda i le kardeþ oda Menemen'de bir araya geldiklerini 
kanaatindeyiz. Böylece “Ortak Akýlla protokolünü imzalayacaðýmýzdan vurguladý.
Çal ýþmak” anlayýþ ýy la iþbir l ið i  dolayý çok mutluyum'' dedi. Odalarýnýn birbiriyle i letiþime 
yaptýðýmýz faaliyetlerin projelerin Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kardeþ geçmesi ve iþbirliðiyle hareket 
hem kýsa hem de uzun vadede oda protokolü imzalandý. Programýn etmeleri karþýlýklý olarak hizmet 
etkilerini göstereceðine inancýmýz sonunda her iki odanýn temsilcileri standartlarýný artýrdýðýný ve iþbirliði 
sonsuzdur.'' birbirlerine hediyeler takdim edildi.sayesinde daha kapsamlý faaliyetlere 
Menemen Ticaret Odasý Yönetim Protokol törenine NTO Meclis imza atýldýðýný ifade eden Özyurt 
Kurulu Baþkaný Yýlmaz Güral ise, Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, NTO þunlarý kaydetti: ''Nizip Ticaret Odasý 
Menemen hakkýnda ve odanýn Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ali ve Gaziantep Ticaret Odasý olarak 
faaliyetleri hakkýnda Nizip Ticaret Sarý, Mahmut Polat, Nizip Ziraat 2012 yýlýnda imzaladýðýmýz Kardeþ 
Odasý yetkililerine bilgi verdi. Odasý Baþkaný Sýddýk Durmaz, NTO Oda Protokolümüz birçok oda ve 
Güral, ''Kardeþ oda seçtiðimiz Nizip Disiplin Kurulu baþkaný Bekir borsaya örnek olmuþtur. Menemen 
Ticaret Odasý'nýn her alanda yaptýðý Karabacak, Menemen Ticaret Odasý Ticaret Odasý ile iþbirliði sayesinde 
çalýþmalarý görüyor ve yakýndan takip Meclis Baþkaný Sayýn Ali Azgýn'a ve her daha kapsamlý faaliyetler ve projeler 
ediyorum bu nedenle bizlere ve iki odanýn meclis ve yönetim kurulu hazýrlamak adýna kuracaðýmýz bu 
çalýþma arkadaþlarýma güç verecek üyeleri katýldý.

Menemen Ticaret Odasý'nda
Kardeþ Oda Protokolü Ýmzaladý

Nizip Ticaret Odasý  olduðunu Nizip Ticaret 
Ýngiltere iþ gezisi heyeti Odasý olarak yapýlan 
gezi kapsamýnda Greater  ç a l ý þma l a r  hakk ýnda  
Manches te r  T i c a re t  Greater  Manchester 
Odasý 'na b ir  z iyaret  T i c a r e t  O d a s ý ' n ý n  
gerçekleþtirdi. yöneticilerine bilgiler 
Greater  Manchester verdi. Mahmut Polat NTO 
Ticaret Odasý Dýþ Ýliþkiler olarak bizleri nazik bir 
S o r u m l u s u  S u s a n a  þekilde karþýlamalarýndan 

bu konuda danýþmanlýk hizmeti Cordoba yaptýðý sunumda Ülkenin dolayý duyduðu memnuniyeti dile 
verebileceklerini ve kendi üyeleri ile ekonomik durumu , sektörleri, önde getirerek  Greater  Manchester Ticaret 
NTO üyeleri arasýnda kontak kurulmasý gelen marka kuruluþlarý, ithalat ve Odasý'nýn yöneticilerine plaket ve Antep 
konusunda destek saðlayabileceklerini ihracatý hakkýnda gezi heyetine bilgiler fýstýðý takdim etti.
sözlerine ekledi.verdi. Gezi katýlýmcýlarýndan Gaziantep 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Susana Cordoba sözlerine Greater  KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürü 
Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Polat ise Manchester Ticaret Odasý'nýn tanýtýmýný Dr.Sadýk Gözek  KOSGEB'i tanýtarak 
ziyaret dolayýsýyla yaptýðý açýklamada yaparak, Odalarýnýn 60 çalýþaný destekleri hakkýnda bilgiler verdi.
Nizip Ticaret Odasý olarak ilçemizde olduðunu, Kuzey Ýngiltere bölgesinde 8 Gerçekleþen ziyarete NTO Yönetim 
faaliyet gösteren sanayi kollarý ve sürekli tane Ticaret Odasý olduðunu ve Odaya Kurulu Baþkan Yard.Mahmut Polat, 
geliþmekte olan sektörler hakkýnda üyeliklerinin zorunlu olmadýðýný üyeliðin NTO Meclis Baþkan Yard. Ali Kaya, 
bilgiler vererek özellikle zeytinyaðý , gönüllülük esasýna dayandýðýný belirtti. NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiðit ve 
fýstýk ve sabunun önde gelen sektörler Cordoba ayrýca Þube açabileceklerini NTO Ýþ gezisi heyeti katýldý.

NTO Heyeti Greater  Manchester Ticaret Odasý'ný Ziyaret Etti
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Nizip Ticaret Odasý (NTO) Türkiye Baþkan Yardýmcýsý Mahmut 
Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) Polat, NTO Yönetim Kurulu 
Ankara'da düzenlenen 72. Genel Üyeleri M.Ali Karabacak, 
Kurulu'na katýldý. Osman Alpaslan, NTO 
TOBB Ekonomi ve Teknoloj i  Mec l i s  Üyes i  Hüsey in  
Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen Ya p r a k ,  N T O  G e n e l  
genel kuruluna,  Ýçiþleri Bakaný Efkan Sekreteri Serpil Gündoðdu 

Türkiye'nin zenginleþmek için Ala, Ekonomi Bakaný Mustafa Elitaþ,  ve NTO Personeli Korkut 
giriþimcilikten baþka çýkar yolunun Gümrük ve Ticaret Bakaný Bülent Kýzýlýrmak da katýldý.
olmadýðýný vurguladý. “Ezber bozan Tüfenkci, KKTC Baþbakan Yardýmcýsý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin 
inovasyonlar yapan, yeni nesil Serdar Denktaþ, CHP Genel Baþkaný (TOBB) 72. Genel Kurulu'nda 
giriþimcilere ihtiyacýmýz var” diyen Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat 
TOBB Baþkaný yatýrým teþvik Baþkan Yardýmcýsý Emin Haluk Ayhan Hisarcýklýoðlu esas zenginliðin 
sisteminin yenilenmesi, katma deðeri ve MHP Grup Baþkanvekili Oktay giriþimci ruh olduðunu ifade ederek, 
artýracak faaliyetlerin desteklenmesi Vural'ýn yaný sýra Türkiye'nin 81 ilinden “Hedeflere ulaþmak istiyorsak, geride 
talebinde bulunurken, biyo, nano ve gelen oda ve borsa delegeleri ile çok kalmak istemiyorsak, her gün bir 
bilgi-iþlem teknolojilerinin önemi sayýda davetli katýldý. önceki günden daha fazla çalýþmak 
üzerinde durdu. Hisarcýklýoðlu ihracat 72. Genel Kurula, Nizip Ticaret zorundayýz” dedi.  Birl ik ve 
kapasitesinin artýrýlmasý için KOBÝ'lere Odasý'ný temsilen NTO Meclis beraberliðin önemine vurgu yapan 
daha çok ihracat yapmayý öðretmek Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, NTO TOBB Baþkaný 'Türkiye hepimizin' 
gerektiðinin altýný çizdi.Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet mesajý verdi.
T O B B  B a þ k a n ý  R i f a t  Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Hisarcýklýoðlu yaptýðý konuþmada, 
Hisarcýklýoðlu'nun açýlýþ konuþmasýnýn 
ardýndan, CHP Genel Baþkaný 
Kýlýçdaroðlu ve MHP Genel Baþkan 
Yardýmcýsý Emin Haluk Ayhan ve 
Ekonomi Bakaný Mustafa Elitaþ'ta 
birer konuþma yaptýlar.
Komisyonlarýn sunuþlarýný yapmasýnýn 
ardýndan Genel Kurul, dilek ve 
temennilerin bölümüyle sona erdi.

Beyrut Horeca 2016 Fuarý'na Gaziantep Damgasý 

Nizip Ticaret Odasý TOBB'nin
72. Genel Kurulunda

"HORECA 2016 Uluslararasý Gýda elbette ülkemiz için büyük önem 
Otel Ekipmanlar fuarý" Lübnan'ýn taþýmaktadýr. Burada Gaziantepli 
baþkenti Beyrut'taki El-Beyal Fuar firmalarýn da etkin rol oynamasý 
Merkezi'nde düzenlendi. hepimiz için gurur verici bir 
Ortadoðu ve Afrika pazarlarýnýn en olaydýr. Ýnanýyorum ki bu tür fuar 
önemli fuarlarýndan birisi olarak kabul katýlýmlarý ülkemize katma deðer 
edilen Lübnan'ýn baþkenti Beyrutta olarak dönecektir. Fuar süresince 
d ü z e n l e n  " H O R E C A  2 0 1 6  T ü r k  s t a n t l a r ý n a  i l g i n i n  
Uluslararasý Gýda Otel Ekipmanlar beklenenin üzerinde olacaðýný 

Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný fuarýný deðerlendiren Nizip Ticaret t a h m i n  e d i y o r u z .  Ý l k  g ü n d e  
Mehmet Özyurt Gaziantepli firmalarýn Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet karþýlaþtýðýmýz ilgi bunun olumlu 
da fuarda önemli rol oynadýðýnýn altýný Özyurt  " Ýhracat  hedef ler imize sinyallerini verdi. Lübnan gerek 
çizdi. Türkiye'nin 2023 vizyonunu ulaþabilmemiz için fuarlar büyük Ortadoðu gerekse Afrika pazarlarý için 
yakalanabi lmesinde ulus lararas ý  fýrsatlar getirir. Gerek ürettiðimiz önemli bir merkez konumunda olup 
fuarlarýn ve tanýtýmýn önemine dikkat ürünleri gerekse ülkemizi fuarlarda katýlýmcý firmalar bu pazarlara yönelik 
çeken Özyurt yaptýðý deðerlendirmede tanýtmak zorundayýz" dedi. ürün tanýtýmlarýný sürdürmektedir. 
"Dünyanýn bir çok ülkesinden fuara Fuara dünyanýn birçok ülkesinden Ýhracatýmýzýn arttýrýlmasý için bu tür 
katýlan firmalar arasýnda Türkiye'den olduðu gibi Türkiye'den de sektörle ilgili fuarlarda daha etkin olarak yer almamýz 
gelen firmalarýn aðýrlýðýný hissettirmesi firmalarýn katýldýðýna dikkat çeken Nizip gerekmektedir" dedi.
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Nizip Ticaret Odasý Ýngiltere iþ gezisi için uygun zemin saðlamaktadýr. Nizip görüþmelerinin saðlanmasý,  gerek pazar 
heye t i  Manches te r  þehr i ndek i  Ticaret Odasý heyetini nazik bir þekilde araþtýrmasý ve ihracatý geliþtirmeye 
temaslarýnýn ardýndan T.C. Londra karþýlamalarýndan dolayý T.C. Londra yönelik çalýþmalar yapýlarak firmalarýn 
Ticaret Müþavirliði'ne de ziyaret Ticaret Müþaviri Aytuð Göksu'ya ihracatýný geliþtirme konusunda her 
gerçekleþtirdi. teþekkür ediyorum.” dedi. zaman destek saðlayabiliriz.” dedi.
Nizip Ticaret Odasý'nýn çalýþmalarý ve KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr. 
ilçede faaliyet gösteren sektörler Sadýk Gözek T.C. Londra Ticaret Müþaviri Aytuð 
hakkýnda bilgiler veren Nizip Ticaret NTO heyetinde bulunan KOSGEB Göksu
Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Gaziantep Müdürü Dr. Sadýk Gözek ise Ýlk defa böyle kalabalýk bir heyet 
Mahmut Polat, özellikle zeytinyaðý, fýstýk KOSGEB'in destekleri hakkýnda geniþ aðýrladýðýný ve bundan memnuniyet 
ve sabunun önde gelen sektörler bilgiler vererek Üyelerimizin ihracat duyduðunu belirten T.C.Londra Ticaret 

Müþaviri Aytuð Göksu ise Heyetin bir il 
olarak deðil de ilçe olarak Nizip'in böyle 
bir organizasyon yapmasýnýn gurur verici 
ve önemli olduðunu belirtti. Londra 
hakkýnda gelen bilgiler veren Ticaret 
Müþaviri Göksu Gündemdeki baþkanlýk 
seçimi ve Ýngiltere'nin AB içindeki 
durumunu anlattý. Ziyaretin sonunda 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mahmut Polat tarafýndan Londra 
ticaret müþaviri S.Aytuð Göksu'ya plaket 
ve Antep fýstýðý takdim etti. Düzenlenen 
ziyarete KOSGEB Gaziantep Müdürü 
Dr. Sadýk Gözek, Nizip Ticaret Odasý 

olduðunu vurguladý. Türk -Ýngiliz ikili yapmalarý konusunda yurtdýþý fuar ve iþ Yönetim Kurulu Baþkan yardýmcýsý 
iliþkilerinin tarihten gelen güçlü baðlarýn gezilerine de destek saðladýklarýný Mahmut Polat, Meclis Balkan Yardýmcýsý 
da etkisiyle çok boyutlu olduðunu söyledi.  Þuan ki heyetin de KOSGEB Ali Kaya, Meclis Üyesi Mehmet Yiðit, 
belirten Baþkan Yardýmcýsý Polat þunlarý yurt dýþý iþ gezisi desteði kapsamýnda TOBB Gaziantep Kadýn ve Genç 
ifade etti, Ýngiltere'yle yakýn müttefiklik gerçekleþtiðini vurgulayan KOSGEB Giriþimciler Kurulu üyeleri Alev Özpolat, 
i l iþkilerimiz, birçok bölgesel ve Gaziantep Müdürü Gözek, “Avrupa Zübeyde Akkuþ, Genel Sekreter 
uluslararasý soruna benzer kaygýlarla B ir l ið i  COSME Ýþ letmeler in  ve Yardýmcýsý Dilek Süzer ve Nizip Ticaret 
yaklaþmamýz ve ortak menfaatlerimiz KOBÝ' lerin Rekabet Edilebil ir l iði  Odasý üyeleri de katýldý.
ikili iþbirliðimizin daha da geliþtirilmesi Programý kapsamýnda gerek B2B ikili iþ 

NTO Heyeti Londra Ticaret Müþavirliði'nde

NTO Heyeti Londra'da MÜSÝAD Ýle Buluþtu
Nizip Ticaret 

Odasý (NTO) Ýngiltere iþ 
gezisi heyeti Ýngiltere deki 
firmalarla ticari iþbirliðine 
y ö n e l i k  g ö r ü þ m e l e r  
gerçekleþtirmek amacýyla 
Müstak i l  Sanay ic i  ve  
Ý þ a d a m l a r ý  D e r n e ð i   
(MÜSÝAD) Ýngiltere þubesi 
üyeleri ile ikili görüþmeler 
gerçekleþtirdi. 

heyetine göstermiþ olduðunuz ilgiden dolayý mobilya sektörleri üzerine yapýlacaktýr ve 
Düzenlenen ikili görüþmeler öncesi bir 

MÜSÝAD yönetim kurulu ve üyelerine bu kapsamda karþýlýklý ticari aktivitelere her 
açýklama yapan Nizip Ticaret Odasý 

teþekkür ediyor sizleri en derin sevgi ve zaman destek vermeye devam edeceðiz.” 
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mahmut 

saygýyla selamlýyorum.” dedi. dedi. Düzenlenen ziyarete KOSGEB 
Polat Birleþik Krallýk'ýn Türkiye'de en fazla 

MÜSÝAD Londra Þubesi Yönetim Kurulu Gaziantep Müdürü Dr. Sadýk Gözek, Nizip 
yabancý yatýrýmý bulunan ülkelerden biri 

Baþkan Yardýmcýsý Nuri Bulgurcu Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan 
olduðunu vurgulayarak sözlerini þu þekilde 

Ýki  ülke arasýnda t icari  i l iþki lerin yardýmcýsý Mahmut Polat, Meclis Balkan 
sürdürdü, “Gerçekleþtirdiðimiz karþýlýklý 

geliþmesinde MÜSÝAD olarak köprü Yardýmcýsý Ali Kaya, Meclis Üyesi Mehmet 
görüþmeler iki ülke arasýndaki ticari 

olmaktan mutluluk duyacaðýný belirten Yiðit, TOBB Gaziantep Kadýn ve Genç 
i þ l e m l e r e  i v m e  k a z a n d ý r a c a ð ý n a  

MÜSÝAD Londra Þubesi Yönetim Kurulu Giriþimciler Kurulu üyeleri Alev Özpolat, 
inanmaktayýz. Sizleri de odamýza davet ve 

Baþkan Yardýmcýsý Nuri Bulgurcu, “Bugünkü Zübeyde Akkuþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý 
misafir etmekten büyük bir þeref 

düzenlenen iþ gezisi kapsamýnda yapýlacak Dilek Süzer ve Nizip Ticaret Odasý üyeleri 
duyacaðýmýzý belirterek bugün odamýz 

ikili iþ görüþmelerin gýda, kozmetik, inþaat, de katýldý.
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Polatlý Ticaret Odasý ile
Kardeþ Oda Protokolü Ýmzalandý

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev sahipliðinde 
ÝZFAÞ tarafýndan düzenlenen 7. Ýzmir Organik 
Ürünler Fuarý EKOLOJÝ ÝZMÝR 2016 ile 6. 
OLIVTECH Zeytin, Zeytinyaðý ve Teknolojileri 
Fuarý 27-30 Nisan 2016 tarihleri arasýnda eþ zamanlý 
olarak, Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar 
merkezi Fuar Ýzmir'de yapýldý.
T.C. Kalkýnma Bakanlýðý GAP Ýdaresi Baþkanlýðý 
koordinasyonunda, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý 
iþbirliði ile yürütülen  “En Doðalýndan Nizip Organik 
Zeytini” projesi kapsamýnda 6. OLIVTECH Zeytin, 
Zeytinyaðý ve Teknolojileri Fuarý'nda stant açtýklarýný 
belirten Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt, “ Ayný zamanda 35 kiþilik 
heyet ile zeytin ve zeytinyaðý sektörümüzdeki 
üyelerimizi Zeytin, Zeytinyaðý ve Teknolojileri Fuarý 
ile buluþturuyoruz.” dedi.
NTO Yönetim Kurulu Baþkaný Özyurt fuarda yaptýðý 
açýklamada, “Ýlçemiz sanayisi birçok sektörüyle 
kalkýnmakta ve ön plana çýkmaktadýr. Bu 
sektörlerimizden en önemlilerinden biri ise zeytin 
ve zeytinyaðý sektörümüzdür. Ýlçemizin en önemli 
deðerlerinden olan Nizip zeytini ve zeytininden 
üretilen Nizip zeytinyaðý geçmiþten itibaren 
özellikle bölgemizde tercih edilen bir üründür. Bu 
nedenle ilçemizde zeytin üretiminin sürekli 
geliþiminin saðlanmasý ve sürdürülebilir sistemler ve 
yapýlar kurulmasý her zaman en önemli amaçlarýmýz 
olmuþtur. Bu amaçlar doðrultusunda zeytin ve 
zeytinciliðin geliþmesi, organik zeytin üretiminin 
teþvik edilmesi ve uluslararasý pazarlarda bu 
ürünlerin hak ettiði yeri bulabilmesi için bir takým 
faaliyetler yürütüyor, ulusal ve uluslararasý fuarlara 
katýlým saðlýyoruz.” diye konuþtu.
Nizip Ticaret Odasý Standýnda,  Nizip Ziraat Odasý 
Baþkaný Sýdýk Durmaz, NTO Meclis Baþkaný Mustafa 
Doktoroðlu, NTO Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýlarý Ali Sarý, Mahmut Polat, NTO Yönetim 
Kurulu Üyeleri M. Ali Karabacak, Osman Alpaslan, 
NTO Disiplin Kurulu baþkaný Bekir Karabacak, 
zeytin ve zeytinyaðý sektöründen birçok firma da 
yer aldý.

Nizip Zeytini ve
Zeytinyaðý Ýzmir'de
Ulusal Pazara Tanýtýldý

Nizip Ticaret Odasý (NTO) ile Polatlý Ticaret Odasý 
(PTO) arasýnda 'Ortak Meclis Toplantýsý' ve 'Kardeþ Oda' 
protokolü imza töreni yapýldý. 
Polatlý Ticaret Odasý Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþen 
"Kardeþ Oda" protokolü imza töreninde bir konuþma yapan Nizip 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, Polatlý 
Ticaret Odasý iþbirliði ile Ortak Meclis Toplantýsý ve Kardeþ Oda 
Protokolü imza töreni için Polatlý'da bir araya geldiklerini 
vurgulayarak bu törenin gerçekleþmesinde emeði geçen herkese 
teþekkür etti.
NTO Baþkaný Özyurt; “TOBB Baþkanýmýz M. Rýfat 
Hisarcýklýoðlu'nun dediði gibi "Birlik ve beraberlikte rahmet, 
ayrýlýkta azap var." bizlerde bugün  Nizip Ticaret Odasý ve Polatlý 
Ticaret Odasý arasýnda iletiþimi güçlendirmek, karþýlýklý hizmet 
standartlarýnýn artmasýný saðlamak, ortak toplantýlar ve faaliyetler 
düzenlemek amacýyla Kardeþ Oda protokolü imzalayacaðýz. 
Böylece bölgelerimiz adýna koordinasyon ve iþbirliði anlamýnda 
her iki odaya fayda saðlamayý da planlýyoruz.” dedi. 
Özyurt konuþmasýnda “Polatlý Ticaret Odasý ile iþbirliði sayesinde 
daha kapsamlý faaliyetler ve projeler hazýrlamak adýna kuracaðýmýz 
bu baðýn bölgelerimize katký saðlayacaðý kanaatindeyiz. Böylece 
“Ortak Akýlla Çalýþmak” anlayýþýyla iþbirliði yaptýðýmýz 
faaliyetlerin/projelerin hem kýsa hemde uzun vadede etkilerini 
göstereceðine inancýmýz sonsuzdur. “ ifadelerine yer verdi.
Polatlý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ulvi Sakarya ise 
yaptýðý konuþmada, Polatlý hakkýnda ve odanýn faaliyetleri 
hakkýnda Nizip Ticaret Odasý yetkililerine bilgi verdi.
Sakarya, ''Nizip Ticaret Odasýný Polatlý'da aðýrlamaktan onur 
duyuyoruz. Oda olarak Nizip Ticaret Odasýnýn yaptýðý çalýþmalar 
ve faaliyetlerle kendilerinden önde olduðunu vurgulayarak 
Gaziantep'in marka þehir olmasýnda Nizip'in önemli bir payý 
olduðunu dile getirdi. Ulvi Sakarya; Kardeþ oda seçtiðimiz Nizip 
Ticaret Odasý'nýn her alanda yaptýðý çalýþmalarý görüyor ve 
yakýndan takip ediyorum bu nedenle bizlere ve çalýþma 
arkadaþlarýma güç verecek olan bu oda ile kardeþ oda 
protokolünü imzalayacaðýmýzdan dolayý çok mutluyum'' dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kardeþ oda protokolü 
imzalanarak, programýn sonunda her iki odanýn temsilcileri 
birbirlerine hediyeler takdim etti.
Protokol törenine NTO Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, 
NTO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Polat, NTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri M.Ali Karabacak, Osman Alpaslan, NTO 
Meclis Üyesi Hüseyin Yaprak, Polatlý Ticaret Odasý Meclis Baþkaný 
Yaþar Murat Çelik ve Polatlý Ticaret Odasý meclis ve yönetim 
kurulu üyeleri katýldý.
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NTO'da Organik Zeytin
Üretimi Sektör Çalýþtayý

Ortaokullar Arasý
Bilgi Yarýþmasýnýn Finali Yapýldý 

Nizip Ticaret Odasý sponsorluðunda ve ev sahipliðinde, 
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði düzenlenen Ortaokullar arasý 
bilgi yarýþmalarýnýn finali yapýldý.
Finalde yarýþan Abdurrahman Ortaokulu Birinci, Ali Alkan 
Ortaokulu Ýkinci, Fatma Alkan Ortaokulu Üçüncü Bilal Saide 
Marufoðlu Ortaokulu ise dördüncü oldu.
Yarýþma sonucunda birinci olan Abdurrahman Ortaokulu'nun 
yarýþmacý öðrencilerine tam altýn, ikinci olan Ali Alkan 
Ortaokulu'nun öðrencilerine yarým altýn, üçüncü olan Fatma Alkan 
Ortaokulu'nun öðrencilerine çeyrek altýn, dördüncü olan Bilal Saide 
Marufoðlu Ortaokulu'nun ise öðrencilerine çeyrek altýn ve ayrýca 
yarýþmacý okullarýn müdürlerine de 23 Nisan törenlerinde hediye 
verildi.
Yarýþmanýn sonunda tüm öðrencileri tebrik eden Nizip Ticaret 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt “Odamýz 
sponsorluðunda, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile 
düzenlediðimiz Ortaokullar arasý Bilgi Yarýþmasý finalinde bu 
heyecaný öðrencilerimizle ve sizlerle birlikte tekrar yaþamaktan 
büyük bir onur ve sevinç duymaktayýz.” dedi.
Özyurt konuþmasýnda, Yarýþmalar toplumsal baþarýnýn elbette ki 
vazgeçilmezi ve insan hayatýnýn her evresinde var olduðunu 
vurgulayarak sözlerini þu þekilde sürdürdü; “Bizim bu yarýþmayý 
gerçekleþtirmemizdeki amacýmýz, öðrencilerimizin, bilgilerini 
pekiþtirmenin yaný sýra onlarý motive etmek, yarýþma kültürü 
kazandýrmak, takým çalýþmasý becerilerini geliþtirmek, hýzlý ve doðru 
karar verebilmelerini saðlamaktýr. 
Günümüz dünyasýnda ve globalleþen dünya standartlarýnda 
bireylerin hayatýndaki en deðerli olgu bilgidir. Ülkeler bilgiye sahip 
olduklarý ve bilgiyi kullanabildikleri ölçüde geliþmektedir. Bu 
nedenle ülkeler geleceklerinin teminatý olan gençleri, çaðýn 
gerektirdiði þekilde yetiþtirmeyi kendilerine hedef edinmiþlerdir. 
Nizip Ticaret Odasý olarak sosyal sorumluluðumuzun farkýndayýz ve 
toplumsal kalkýnmaya, eðitim öðretime büyük önem vermekteyiz. 
Bu nedenle Odamýz bünyesinde sürekli eðitim merkezi kurarak 
birçok alanda eðitim verilmesine olanak saðlamaktayýz.
Bu yarýþmada dereceye giremeyen okullarýmýz sakýn üzülmesinler. 
Bu onlar için bir hýrs olsun.  Bu maratonda gelecek yýllarda dereceye 
girdiklerini, bayraðý devralarak ödül aldýklarýný hep birlikte yine 
Odamýzda görmeyi diliyoruz.
Bu yarýþmanýn gerçekleþtirilmesinde emeði gecen tüm okullarýmýza, 
öðrencilerimizin ailelerine, deðerli Milli Eðitim öðretmenlerimize, 
çalýþanlarýna ve öðrenci arkadaþlarýmýza teþekkür eder, baþarýlarýnýn 
devamýný diler sevgi ve saygýlarýmý sunarým.” þeklinde konuþtu.
Yapýlan Törene, Gaziantep il Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mehmet 
Ali TÝRYAKÝOÐLU, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Milli 
Eðitim Müdürü Cengiz Gündeþ, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü 
Talat Ötkün, Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 
Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Alpaslan, Nizip Ticaret Odasý Meclis Üyeleri Hasan Kaya, Hüseyin 
Yaprak, okul müdürleri çok sayýda öðrenci ve veli katýldý.

Nizip Ticaret Odasý sponsorluðunda ve ev sahipliðinde, 
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði düzenlenen Ortaokullar arasý 
bilgi yarýþmalarýnýn finali yapýldý.
Finalde yarýþan Abdurrahman Ortaokulu Birinci, Ali Alkan 
Ortaokulu Ýkinci, Fatma Alkan Ortaokulu Üçüncü Bilal Saide 
Marufoðlu Ortaokulu ise dördüncü oldu.
Yarýþma sonucunda birinci olan Abdurrahman Ortaokulu'nun 
yarýþmacý öðrencilerine tam altýn, ikinci olan Ali Alkan 
Ortaokulu'nun öðrencilerine yarým altýn, üçüncü olan Fatma Alkan 
Ortaokulu'nun öðrencilerine çeyrek altýn, dördüncü olan Bilal Saide 
Marufoðlu Ortaokulu'nun ise öðrencilerine çeyrek altýn ve ayrýca 
yarýþmacý okullarýn müdürlerine de 23 Nisan törenlerinde hediye 
verildi.
Yarýþmanýn sonunda tüm öðrencileri tebrik eden Nizip Ticaret 
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt “Odamýz 
sponsorluðunda, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliði ile 
düzenlediðimiz Ortaokullar arasý Bilgi Yarýþmasý finalinde bu 
heyecaný öðrencilerimizle ve sizlerle birlikte tekrar yaþamaktan 
büyük bir onur ve sevinç duymaktayýz.” dedi.
Özyurt konuþmasýnda, Yarýþmalar toplumsal baþarýnýn elbette ki 
vazgeçilmezi ve insan hayatýnýn her evresinde var olduðunu 
vurgulayarak sözlerini þu þekilde sürdürdü; “Bizim bu yarýþmayý 
gerçekleþtirmemizdeki amacýmýz, öðrencilerimizin, bilgilerini 
pekiþtirmenin yaný sýra onlarý motive etmek, yarýþma kültürü 
kazandýrmak, takým çalýþmasý becerilerini geliþtirmek, hýzlý ve doðru 
karar verebilmelerini saðlamaktýr. 
Günümüz dünyasýnda ve globalleþen dünya standartlarýnda 
bireylerin hayatýndaki en deðerli olgu bilgidir. Ülkeler bilgiye sahip 
olduklarý ve bilgiyi kullanabildikleri ölçüde geliþmektedir. Bu 
nedenle ülkeler geleceklerinin teminatý olan gençleri, çaðýn 
gerektirdiði þekilde yetiþtirmeyi kendilerine hedef edinmiþlerdir. 
Nizip Ticaret Odasý olarak sosyal sorumluluðumuzun farkýndayýz ve 
toplumsal kalkýnmaya, eðitim öðretime büyük önem vermekteyiz. 
Bu nedenle Odamýz bünyesinde sürekli eðitim merkezi kurarak 
birçok alanda eðitim verilmesine olanak saðlamaktayýz.
Bu yarýþmada dereceye giremeyen okullarýmýz sakýn üzülmesinler. 
Bu onlar için bir hýrs olsun.  Bu maratonda gelecek yýllarda dereceye 
girdiklerini, bayraðý devralarak ödül aldýklarýný hep birlikte yine 
Odamýzda görmeyi diliyoruz.
Bu yarýþmanýn gerçekleþtirilmesinde emeði gecen tüm okullarýmýza, 
öðrencilerimizin ailelerine, deðerli Milli Eðitim öðretmenlerimize, 
çalýþanlarýna ve öðrenci arkadaþlarýmýza teþekkür eder, baþarýlarýnýn 
devamýný diler sevgi ve saygýlarýmý sunarým.” þeklinde konuþtu.
Yapýlan Törene, Gaziantep il Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mehmet 
Ali TÝRYAKÝOÐLU, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Milli 
Eðitim Müdürü Cengiz Gündeþ, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü 
Talat Ötkün, Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 
Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Alpaslan, Nizip Ticaret Odasý Meclis Üyeleri Hasan Kaya, Hüseyin 
Yaprak, okul müdürleri çok sayýda öðrenci ve veli katýldý.

Organik Zeytin Üretimi Sektör Çalýþtayý ve Organik 
Nizip Zeytini Proje Kapanýþ toplantýsý Nizip Ticaret Odasý Meclis 
Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Saygý duruþu ile Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýya 
NTO Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, Meclis Baþkaný 
Mustafa Doktoroðlu, Nizip Ziraat Odasý Baþkaný Sýddýk Durmaz, 
NTO Disiplin Kurulu Baþkaný Bekir Karabacak, NAZDER 
baþkaný Maruf Marufoðlu, zeytin ve zeytinyaðý sektöründen firma 
temsilcileri de katýldý.
Ýlçemizin tarým ve tarýma dayalý sanayisi için en önemli 
deðerlerimizden birisi olan zeytin ve zeytinyaðý sektörüne büyük 
önem verdiklerini belirten NTO Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Özyurt, “Bugüne kadar Nizip Zeytinyaðý'nýn coðrafi 
iþaretinin alýnmasý, ortak akýl toplantýlarý, sektör analizi 
araþtýrmasý, tadým eðitimleri, operatörlük kurslarý düzenleyerek 
Nizip Antepfýstýðý ve Zeytin Üreticileri Birliði Derneði'nin 
kuruluþuna da destek saðladýk.” dedi.
NTO Baþkaný Özyurt sözlerini þu þekilde sürdürdü “2014 yýlýnda 
Nizip Zeytinyaðý Sektör Analizi Raporumuzda Zeytin ve 
Zeytinyaðýnýn swot analizi yapýlmýþ ve "organik tarýma elveriþli, 
uygun alanlarýn mevcudiyeti" fýrsat olarak deðerlendirilmiþtir. 
Nizip Ticaret Odasý olarak fýrsatý ilçemiz adýna güçlü yöne 
çekebilmek amacýyla T.C.Kalkýnma Bakanlýðý GAP Bölge 
Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý koordinasyonunda, Ýpekyolu 
Kalkýnma Ajansý 2015 yýlý GAP Organik Tarým Deðer Zinciri Pilot 
Uygulamalarý Mali Destek Programý kapsamýnda “En Doðalýndan 
Nizip Organik Zeytini Projesi” hazýrlanmýþtýr. Proje ile; Organik 
tarým deðer zincirinin geliþtirilmesi, organik tarým sektöründe 
ilgili aktörler arasýnda sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal 
iþbirliklerinin güçlendirilmesini amaçlamýþtýr. Proje kapsamýnda 
birçok önemli faaliyetlerde bulunduk. Ýlçemizin 2023 hedeflerine 
ulaþmasý ve katma deðer yaratmak adýna çalýþmalar yapmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduðumuzu belirtmek isterim. 
Projemizin hayata geçmesinde büyük rol alan ve destek veren 
baþta deðerli üreticilerimize, Nizip Kaymakamýz Sayýn Harun 
Sarýfakýoðullarý'na,  Kalkýnma Bakanlýðý'na, GAP Bölge Kalkýnma 
Ýdaresi Baþkanlýðýna, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý'na, Nizip Ýlçe Gýda 
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne, Nizip Ziraat Odasý'na, Nizip 
Antepfýstýðý ve Zeytin Üreticileri Birliði Derneði'ne, projeye 
iþtirak saðlayan Metin Akfýrat ve Necdet Ceyhun Deniz 
firmalarýna ve eðitimlerimizi gerçekleþtiren YÖNDES Yönetim 
Danýþmanlýk Danýþma Kurulu ile Odamýz personellerine 
çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum.” þeklinde konuþtu. 
NTO Baþkaný Özyurt'un açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan GAP 
Organik Küme Projesi Özel Sektör ve Giriþimcilik Koordinatörü 
Ahmet Tokdemir, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý Gaziantep Yatýrým 
Destek Ofisi Koordinatörü Vakkas Koca, Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd.Doç.Dr. Ebru Sakar, 
Yöndes Yönetim  Danýþmanlýk  Danýþma Kurulu Baþkaný Nesrin 
Serin ve Çaðdaþ Erekli tarafýndan birer sunum yapýldý.
Toplantýnýn sonunda NTO Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt tarafýndan projeye destek verenlere teþekkür ederek 
plaket takdim edildi.
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TOBB Gaziantep Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu 
Baþkaný Gülseren Hülya Akkaya ve kurul üyeleri ile 
birlikte Nizip Ticaret Odasý'ný ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt tarafýndan karþýlanan TOBB Gaziantep Ýl 
Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný ve üyeleri, 
kendilerini kabul ettikleri için baþkan Özyurt'a 
teþekkür ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Nizip 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt, TOBB Gaziantep Ýl Kadýn Giriþimciler 
Kurulu'nun çalýþmalarýný takip ettiklerini söyleyerek, 
iþbirliðine her zaman açýk olduklarýný bildirdi.
Daha fazla büyümemiz için ülkemizin kadýn 
giriþimcilere ihtiyacý olduðunu vurgulayan NTO 
baþkaný Özyurt þunlarý ifade etti, “Kadýn giriþimci 
sayýmýzýn az olduðunun farkýndayýz. Nizip Ticaret 
Odasý olarak kadýn giriþimcimizin sayýsýný arttýrmak 
için giriþimci kadýnlarýmýza her türlü desteði 
vermekteyiz. Geliþmiþ ülkelere baktýðýmýz zaman 
Türkiye'de ki giriþimci sayýsý çok daha azdýr, özellikle 
kadýn giriþimcilere baktýðýmýzda geliþmiþ ülkelere 
göre bizim ülkemiz bu sayýnýn çok daha altýndadýr. 
Dolayýsýyla bizlerinde hem Kadýn Giriþimcileri hem de 
Genç Giriþimcileri desteklemek onlarýn önünü açmak 
ve ortak çalýþmalar yapmak adýna Nizip Ticaret Odasý 
olarak bundan önceki dönemlerde de bundan sonraki 
dönemlerde de sizlere en yakýn destekçiniz 
olacaðýmýzý belirtmek isterim.” dedi.
Gaziantep Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi 
Baþkaný Akkaya yaptýðý açýklamada, Ülke genelinde 
kadýn giriþimci üye sayýsýnýn daha da artýrýlmasý için bir 
takým projeler yaptýklarýný belirterek, evinde üreten 
kadýný profesyonel hale getirerek iþ hayatýna 
kazandýrmak ve ekonomiye katký saðlamak amacýyla il 
genelinde çalýþmalarýna hýz kesmeden devam 
edeceklerini ifade etti.

Kadýn Giriþimciler
Kurulundan NTO' ya

Ziyaret

KOBÝ Geliþim Destek
Programý NTO'da Anlatýldý

Nizip Ticaret Odasý ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüðü 
iþbirliði ile KOBÝGEL- KOBÝ Geliþim Destek Programý 
Bilgilendirme Toplantýsý Nizip Ticaret Odasý toplantý salonunda 
düzenlendi.
Gaziantep KOSGEB Müdürlüðü ile yoðun bir çalýþma döneminde 
olduklarýný dile getiren Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt “KOBÝ'lerimizin KOSGEB hibe ve 
desteklerinden faydalanabilmesi için ilçemize 2006 yýlýnda 
KOSGEB temsilciliðini açtýk.” dedi.
NTO Baþkaný Özyurt sözlerine söyle devam etti, “Göreve 
geldiðimiz yýldan itibaren KOBÝ'ler ve giriþimcilerimizin önünü 
açmak için KOSGEB müdürlüðümüz ile sürekli iþbirliði 
içerisindeyiz. Her dönemde olduðu gibi bu dönemde de 
KOSGEB'in yeni açýlan hibe ve destekler hakkýnda üyelerimize bilgi 
vermesi amacýyla Sayýn KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr.Sadýk 
Gözek'i ilçemize davet ettik. Kendileri de bizleri kýrmayarak bugün 
odamýzda teþrif ettiler. Kendilerine þahsým ve Nizip Ticaret Odasý 
adýna teþekkürlerimi sunarým.” þeklinde konuþtu.
Düzenlenen toplantýya konuþmacý olarak katýlan KOSGEB 
Gaziantep Müdürü Dr.Sadýk Gözek ise Nizip Ticaret Odasý'nýn 
düzenledikleri faaliyetler ve hizmetleri ile il bazýndaki ticaret 
odalarýnýn önüne geçtiðini ifade ederek sözlerini þu þekilde 
sürdürdü.  
“KOSGEB, imalat sanayi Ýçin yeni hazýrlamýþ olduðu KOBÝGEL-
KOBÝ Geliþim Destek Programý kapsamýnda Proje Teklif çaðrýsýna 
çýkmýþtýr. Bugün de Odamýzda bu programýn ayrýntýlarýný sizlere 
anlatmak için burada bulunmaktayýz. Bizlerin amacý odamýz ile 
iþbirliði yaparak sizlerin bu desteklerden maksimum derecede 
faydalanmanýzdýr. 
Proje Teklif Çaðrýlarýna, Ýmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve 
Düþük-Orta Düþük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren 
Ýþletmeler baþvuruda bulunabilecektir. KOBÝGEL-KOBÝ Geliþim 
Destek Programý kapsamýnda ilan edilen Proje Teklif Çaðrýlarýna 
yönelik proje hazýrlayan KOBÝ'ler, Kurul tarafýndan yapýlan 
deðerlendirmede destekleme kararý verilmesi durumunda destek 
alma hakkýný kazanacaktýr. Ýmalat Sanayi KOBÝ'lerine, proje 
kapsamýnda yerli makine-teçhizat almasý durumunda % 15 
oranýnda ekstra destek verilecektir.” dedi. KOSGEB Gaziantep 
Müdürü Dr.Sadýk Gözek tarafýndan KOBÝGEL-KOBÝ Geliþim 
Destek Programý ve genel destekler hakkýnda katýlýmcýlara geniþ 
bir sunum yaptý. Sorularýn cevaplanmasý ile son bulan toplantýya 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mahmut 
Polat, Ali Sarý, Nizip Ticaret Odasý yönetim kurulu, meclis üyeleri 
ve sanayiciler de katýldý.
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Z e y t i n y a ð ý  s e k t ö r  hazýrýz” ifadelerine yer verdi.
temsilcileri sektörün sorunlarýna Konuþmalarýn ardýndan toplantýya 
çözüm bulmak amacýyla Nizip sektör temsilcilerinin görüþlerini 
Ticaret Odasý'nda toplandý. bildirmesiyle devam edildi. Toplantý 
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý sonunda ise Nizip, Oðuzeli ve 
tarafýndan 17 Kasým 2015 tarihli ve Þah inbey 'den  ge len  sektör  
Zeytinyaðý Tesislerinde Oluþan tems i l c i l e r inden  b i r  heyet  
Atýksularýn Yönetiminde Uyulmasý oluþturuldu. Bu kapsamda oluþan 
Gereken Teknik Esaslar ile ilgili bir heyet belirli zamanlarda toplanarak 

mümkün olmadýðý görülmektedir. 
Genelge yayýmlandýðýna dikkat çeken söktürün sorunlarýna çözüm arayacak 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu ve Nizip Ticaret Odasý vasýtasýyla 

kriterlerini yerine getirmek için 
B a þ k a n ý  M e h m e t  Ö z y u r t  b u  gerekli bakanlýk ve temsilcilerine 

iþletmelerimiz için de büyük birim 
Genelgenin uygulamaya baþlanmasý sorunlar bildirilecek.

maliyetler ortaya çýkarmaktadýr. 
için son gün 01 Kasým 2016'dýr dedi. Düzenlenen toplantýya Nizip Ticaret 

Bugün sektörümüzün toplanma sebebi 
Özyurt konuþmasýnda, “Zeytinyaðý Odasý Meclis Üyesi Habeþ Þeker, Nizip 

de budur. Siz deðerleri üyelerimizin 
Tesislerinde Oluþan Atýksularýn Ticaret Odasý Disiplin Kurulu Baþkaný 

görüþleri alýnarak bu konuda yapýlmasý 
Yönetiminde Uyulmasý Gereken Bekir Karabacak ve zeytinyaðý 

gereken her ne ise Nizip Ticaret Odasý 
Teknik Esaslar genelgesi ilçemizde ve sektörün-den çok sayýda temsilci de 

o larak üzer imize düþen veya 
çevresinde faaliyet gösteren kontinü katýldý.

düþmeyen her türlü görevi yapmaya 
iþletmelerine çok aðýr külfetler 
getirmektedir. Bu nedenle bu 
iþletmeler bir an önce deðiþim sürecine 
girmesi ve bu genelgeye uyum 
saðlanmasý gerekiyor. Aksi takdirde bu 
þartlarý yerine getirmeyen iþletmelere 
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan 
idari para cezalarý uygulanacaktýr. 
Ancak sektörümüzden gelen bilgiler 
iþletmelerimizin bu genelgeye bu kýsa 
süreç içerisinde uyum saðlamasýnýn 

Zeytinyaðý Sektörünün Sorunlarý NTO'da TartýþýldýZeytinyaðý Sektörünün Sorunlarý NTO'da Tartýþýldý

Üniversite sanayi iþbirliði d e r s l e r i n i n  g e r ç e k  h a y a t t a k i  çok teþekkür ederim.” dedi. 
kapsamýnda Nizip Ticaret Odasý uygulamalarýný görmelerini, teori ile Sabun imalatý yapan iþçileri dikkatle 
tarafýndan Nizip Meslek Yüksekokulu pratiði bir araya getirerek bilgilerini izleyen öðrenciler zaman zaman sabun 
öðrencilerinin, teorik olarak verilen pekiþtirmeleri amacýyla bu tür firma iþçilerinin arasýna katýlarak sabun 
bilgileri pratiðe dönüþmesi amacýyla gezileri düzenliyoruz. Bu gezilerimiz, üretimi yapmaya çalýþtýlar. Bu tür 
Nizip Ticaret Odasý Meclis Baþkaný gerek f irma sahipleri ,  gerekse faaliyetlerden memnun kaldýklarýný 
Mustafa Doktoroðlu'nun firmasý ziyaret öðrenc i ler imiz  tara f ýndan  çok  vurgulayan öðrenciler organizasyonu 
edildi. benimsendi. Yapýlan üretimlerin düzenleyen Öðretim Görevlisi Veliddin 
Yapýlan firma ziyareti kapsamýnda aþamalarý hakkýnda bilgi alan öðrenciler, Çiftçi ve Nizip Ticaret Odasý'na 
Üniversite öðrencilerine sabunun iþyeri sahiplerine çeþitli sorular sorarak teþekkür ettiler.
imalat süreci anlatan Doktoroðlu Yað ve gerçek hayatta iþlerin 
Sabun iþletmesi Müdürü Hamza Yalçýn, nasýl yapýldýðýný yerinde 
sabun imalatýnýn fabrikada iþleniþi görerek bi lg i ler ini  
hakkýnda öðrencilere teknik bilgiler de pekiþtirdiler. Bu gibi 
verdi. faaliyetlerde bizlerden 
Öðrencilerin bu firma ziyaretlerini çok desteðini esirgemeyen 
benimsediðini söyleyen Nizip Meslek Nizip Ticaret Odasý'na 
Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi ve bizleri firmasýnda 
Veliddin Çiftçi ise, “Nizip Ticaret Odasý aðýrlayan Nizip Ticaret 
ile iþbirliðimiz bu haftada devam Odasý Meclis Baþkaný 
etmektedir. Öðrencilerin okuldaki Mustafa Doktoroðlu'na 

Üniversite Öðrencileri Sabun Üretimini Öðrendi
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Dubai Gulfood 2016 Gýda t ü r l ü  ç a l ý þ m a y ý  
Fuarý'na Nizip'ten 5 firma katýldý. y ü r ü t t ü k l e r i n i  d e  
Fuarda bulunan Nizip Ticaret Odasý kaydeden Özyurt, fuar 
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet süresince Türkiye'den 
Özyurt, Nizip'in 2023 hedeflerinin fuara katýlan firmalarýn 
500 milyon dolar olduðunu açýkladý. tamamýný ziyaret etti. 
Birleþik Arap Emirliklerinin (BAE) Ö z y u r t ,  g ý d a  
Dubai þehrinde düzenlenen Dubai sektöründe faaliyet 
Gu l food  2016  G ýda ,  G ýda  g ö s t e r e n  d i ð e r  
Paketleme, Ýþ leme ve Otel ülkelerin stantlarýný da 
Ekipmanlarý Fuarýna katýlan ve z i ya re t  e t t i k l e r in i  
firmalarý ziyaret eden Nizip Ticaret b e l i r t e r e k ,  y e n i  
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný u y g u l a m a l a r  v e  
Mehmet Özyurt, fuarýn bu yýl daha geliþmeler hakkýnda 
hareketli olduðuna dikkat çekerek, bilgiler aldýklarýný ifade Gaziantep'ten 23 firmanýn yer aldýðý 
Nizip'ten 5 gýda firmasýnýn stant etti. fuarda Nizip'ten de 5 firma katýldý. 
açarak fuarda yer aldýðýný belirtti. Özyurt, “Nizip sanayi açýsýndan Niz ip ' l i  g ýda  f i rmalar ýmýz ýn  
Nizip'te son dönemlerde sanayi önemli bir yere sahiptir. 2023 stantlarýn da büyük ilgi gördük. 
alanýnda önemli yatýrýmlarýn hedefimiz 500 milyon dolar olup bu Umarým bu ilgi 2016 yýlýnýn 
varlýðýna dikkat çeken Nizip Ticaret hedefin yakalanmasý için gerekli her b e r e k e t l i  b i r  y ý l  o l m a s ý n ý  
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný türlü çalýþmayý sanayicilerimiz ve saðlayacaktýr. Son dönemlerde 
Mehmet Özyurt uluslar arasý i h r a c a t ç ý l a r ý m ý z l a  b i r l i k t e  Türk malýna olan güven dünyanýn 
fuarlarýn ürünlerin tanýtýmý için sürdürüyoruz. Dubai bu anlamda her yerinde artmýþ olup dünya 
büyük önem taþýdýðýný belirterek, bizim için büyük önem taþýyor. pazarlarýnýn en önemli oyuncularý 
Nizip'in 2023 hedefinin 500 milyon Ortadoðu ve Afrika'nýn kapýsý arasýna firmalarýmýzýn da girmiþ 
dolar olduðuna dikkat çekti. n i t e l i ð i  t a þ ý y a n  D u b a i ' d e  olmasý hepimiz için gurur verici bir 
Hedefe ulaþabilmek için gerekli her düzenlenen gýda fuarýnda bu yýl olaydýr” diye konuþtu.

Dubai'ye Nizip Çýkarmasý

Nizip Ticaret Odasý üyeleri Meclis Üyesi Ersin Özdemir, Nizip sektöründeki yeni teknoloji ve 
Adana Uluslararasý Fuar ve Kongre Ticaret Odasý personelleri Ali Rýza geliþmeleri tanýma fýrsatý buldular. 
Merkezi'nde düzenlenen Adana Ýnþaat Deniz ve Talip Karabacak'ýn da Ayrýca üyeler Nizip Ticaret Odasý 
ve Ýnþaat Teknolojileri Fuarlarý'ný aralarýnda bulunduðu 42 kiþilik heyet, yöneticilerine teþekkür ederek, 
ziyaret etti. Adana Ýnþaat Teknolojileri Fuarý ile yapýlan bu organizasyonlardan 
TÜYAP Adana Fuarcýlýk tarafýndan, buluþtu. memnun kaldýklarýný ve bu tür 
Çukurova Fuarcý l ýk ve Adana Nizip Ticaret Odasý üyeleri fuarda ikili a k t i v i t e l e r i n  d e v a m  e t m e s i  
Büyükþehir Belediyesi desteði ile görüþmelerde bulunarak inþaat dileklerinde bulundu.
düzenlenen, Adana Ýnþaat, Yapýda 
Yenilikler, Dekorasyon, Tadilat, 
Yenileme ve Teknolojileri, Isýtma 
Soðutma Havalandýrma Doðalgaz 
Teknolojisi, Tesisat ve Yalýtým ve 
Adana Kent Fuarlarý, eþ zamanlý 
olarak TÜYAP Adana Uluslararasý 
Fuar ve Kongre Merkezi'nde 
gerçekleþtirildi.
Bu kapsamda Nizip Ticaret Odasý 
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý 
Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odasý 

Nizip Ticaret Odasý Üyeleri Adana Ýnþaat Fuarý'nda
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NTO Ýzmir Heyetinden Polat Makina'ya Ziyaret

T.C. Kalkýnma Bakanlýðý GAP 
Ýdaresi Baþkanlýðý koordinasyonunda, 
Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile 
yürütülen  “En Doðalýndan Nizip 
Organik Zeytini” projesi kapsamýnda 
“Geliþim Eðitimleri” Nizip Ticaret 
Odasý'nda düzenlendi.
03 Mayýs'ta baþlayan eðitim günleri üç 
gün sürdü. Satýþ ve Pazarlama, 
Markalaþma, Dýþ Ticaret ve Finans 
Eðitimleri ile devam edecek olan 

s að l ayan  marka l a þma  o l gusunu   gerektiðinin kilit noktalarýnýn neler  eðitimlerim sonunda katýlýmcýlara 
günümüzde çok önem kazanan olduðu kavramlarý iþletmeler için önemli sertifika verildi.
kavramlardan biri olarak karþýlarýna bir unsur haline geldi. Ýhracat firmalarýnda Daralan pazarlar ve artan rekabet, satýþ 
çýktýðýný belirten Eðitmen Hulusi Oflas bilinmesi gereken temel finans bilgilerine temsilci lerinin öneminin giderek 
sözlerini þu þekilde sürdürdü. ihtiyaç duyan ve yönetim kadrolarýnda artmasýna sebep olduðunu vurgulayan 
“Satýþ elemaný olmak isteyen ve halen görev alan ve görevi gereði, finansal YÖNDES Yönetim Danýþmanlýk eðitmeni 
satýþ mesleðini icra eden kiþilerin tablolarý ve bilgileri doðru yorumlayarak Hulusi Oflas, “Teorik bilginin gerçeklerle 
kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, genel durum hakkýnda rakamsal desteklenmesine ve bilginin beceriye 
müþterilerini tanýma ve analiz etmeleri, deðerlendirmeler yapabilme ve ihracat dönüþmesine katký saðlanmak için bu 
müþterilerinde güven yaratmalarý, iþlemleri ile ilgili takip ve yorumlama vereceðimiz eðitimler önem arz 
müþterilerini anlama ve ihtiyaçlarýna becerisi kazanmasý düþünülen kadrolara etmektedir.”dedi.
cevap verebilmeleri ve müþterilerini satýn her dönemde ihtiyaç duyulmaktadýr.” Ýþletmelerin ürün ya da hizmetlerini uzun 
alma eylemine nasýl yönlendirmeleri þeklinde konuþtudönemli koruyacak, rekabetçi üstünlüðü 

NTO’da Eðitim Günleri Düzenlendi

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Polat sözlerine þöyle devam etti.
sahipliðinde ÝZFAÞ tarafýndan düzenlenen gezdirdi. Yatýrýmcýlar ziyaret kapsamýnda Ziyaretimizdeki amaç yatýrýmcýlarýmýzýn 
7'inci Ýzmir Organik Ürünler Fuarý Ekoloji zeytinyaðý makinelerini, üretimini ve aldýklarý makinanýn nasýl üretildiðini 
Ýzmir 2016 ile 6. OLIVTECH Zeytin, parçalarýný inceleme fýrsatý buldu. göstermek, fabrikanýn durumu ve yeni 
Zeytinyaðý ve Teknolojileri Fuarý'na Polat makinedeki üretimin Avrupa teknolojiler nedir bunlarý yerinde 
katýlan Nizip Ticaret Odasý Yönetim standartlarýnýn üzerinde olduðunu gören görmekti bunu da en iyi þekilde gördük ve 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt ve Nizip Nizip Ticaret Odasý Üyeleri Polat her makinalarý yerinde inceleyerek fikir 
Ziraat Odasý Baþkaný Sýddýk Durmaz Makina'nýn Avrupa standartlarýnýn sahibi olduk. Bizler heyet olarak çok 
Zeytin ve zeytinyaðý sektöründen memnun kaldýk bu konuda bizlere 
oluþan Nizipli yatýrýmcýlarla birlikte ev sahipliði yapan Polat Makine 
Sanayi sektöründe Aydýn' ýn yöneticilerine teþekkür ederim 
dünyaya açýlan markalarýndan olan dedi.
Polat Makina Anonim Þirketi'nin Yapýlan ziyaretten duyduðu 
Aydýn'daki tesislerini de ziyaret memnuniyeti dile getiren Polat 
etti. Makina Aþ. Yönetim Kurulu 
Ýlk olarak Fabrikanýn Toplantý Baþkaný Ýbrahim Polat ise Nizip'ten 
Salonunda Fabrika yöneticileri ile g e l e n  b a þ k a n l a r ý m ý z  v e  
bir araya gelen NTO Heyeti yatýrýmcýlarýmýz benim ailem 
burada fabrikanýn genel durumu buraya kadar gelerek beni çok 
hakkýnda bilgi aldý. Bilgi alýþveriþinin mutlu ettiler bende kendilerine 

üzerinde bir fabrika olduðunu söylediler. ardýndan NTO Yönetim Kurulu Baþkaný teþekkür ediyorum dedi.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Mehmet Özyurt tarafýndan Polat Makina Düzenlenen ziyarete NTO Yönetim 
Baþkaný Mehmet Özyurt, ev sahipliðinden Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Polat'a Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Ali Sarý, 
dolayý Polat Makina'ya teþekkür ettiðini çeþitli hediyeler takdim edildi. Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu 
söyledi. Ziyarette bulunan yatýrýmcýlarýn Buradaki programýn ardýndan Zeytinyaðý Üyeleri M. Ali Karabacak, Osman 
çoðunluðunun Polat Makine'nin üretmiþ üretilen tüm ülkelere kontinü zeytinyaðý Alpaslan, NTO Disiplin Kurulu baþkaný 
olduðu makinalarla Nizipli çiftçilere tesisleri kuran Polat Makina'nýn fabrikasýný Bekir Karabacak, zeytin ve zeytinyaðý 
hizmet verdiklerini ifade eden Özyurt gezen yatýrýmcýlarý Polat Makina Aþ. sektöründen birçok firma da yer aldý.
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tebrik ediyorum.” diye konuþtu.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný ve bir Nizip'li iþ adamý olarak 
eðitim camiasý ile her zaman beraber 
yürümeye hazýr olduðunu vurgulayan 
Özyurt þunlarý kaydetti:
Gir i þ imc i ler in  Baþ ýmýza  Ý cat  
Çýkartmasý Lazým
Ülkemizin 2023 hedeflerine emin 
adamlarla ilerken mevcut giriþimci 
sayýmýzý birkaç katýna arttýrmamýz ve 
arttýrýrken de bu giriþimcilerin baþýmýza Taþ okulun vizyonu ve misyonundan 
icat çýkartmalarý için teþvik etmeliyiz. Biz b a h s e d e r e k  “ B u  p r o g r a m ý  
çocuk iken aykýrý bir þey yaptýðýmýzda düzenlememizdeki amacýmýz iþverenler 
annemiz babamýz dur! icat çýkarma i l e  ö ð r e n c i l e r i n  b u l u þ t u r u l u p  
derlerdi ama þimdi o devir geride kaldý kaynaþtýrmaktýr.” dedi. 
bugün icat çýkarma zamanýmýz. Farklý Düzenlenen program okul öðretmenleri 
olmak ve giriþimcilerin emeðinin karþýlýðýný Sanayici ve sektör temsilcileri ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan þiir, 
alabilmesi için mutlaka icat çýkarmasý ile meslek lisesi buluþma toplantýsý Alkan zeybek oyunu ve müzik dinletisiyle renkli 
lazým. Herkesin yaptýðýný yaparsak o Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görüntüler ile devam etti.
zaman batarýz. Giriþimci arkadaþlarýmýz düzenlendi. Program sonunda söz alan Nizip Ticaret 
risk almaktan sakýn korkmasýnlar Saat 16:30'da baþlayan programa Yönetim Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
giriþimcilerimiz risk alacaklar ki farklý Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, NTO Özyurt “Alkan Kýz Meslek Lisesi'nin, 
olacaklar, mesleklerinde para kazanýp Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý engellilerden baþlayarak öðretmeni, 
büyüyecekler, üretim yapacaklar, istihdam Mahmut Polat, Nizip Ýlçe Milli Eðitim Þube öðrenciyi, anne babadan çocuklara kadar 
alaný yaratacaklar ve dolayýsýyla ülkemize Müdürü Mehmet Demir, NTO yönetim a ida t  duygusunu  öðretme ler in i ,  
fayda saðlayacaklar. kurulu, meclis ve komite üyeleri, öðrencilerin yetiþtirip mesleki alanlarýný 
Konuþmalarýn ardýndan Alkan Mesleki ve öðretmenler ve çok sayýda öðrenci de belirlemeleri ve belirledikleri meslek 
Teknik Anadolu Lisesi Müdüresi Kýymet katýldý. alanlarýnda ilerlemeleri için yapmýþ olduðu 
Taþ tarafýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Alkan çalýþmalarý heyecan ve dikkatle dinledik. 
Mehmet Özyurt'a öðrenciler tarafýndan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulunuz Gerek yurt içi gerek ise yurt 
yapýlan el yapýmý hediyeler takdim Müdüresi Kýymet Taþ Alkan Kýz Meslek dýþýnda gidilebilecek en son noktaya 
ederken, Baþkan Özyurt tarafýndan da Lise'sinin yaptýðý faaliyetler hakkýnda ulaþmýþ durumda. Marifet iltifata tabidir, 
Müdüre Kýymet Taþ'a da hediye veridi.katýlýmcýlara bilgiler verdi. Müdüre Kýymet okulumuzun yöneticilerini gerçekten çok 

Özyurt “Giriþimcilerin Baþýmýza Ýcat Çýkartmasý Lazým”

Özyurt'tan Vergi Rekortmenlerine Kutlama
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Nizip Vergi Dairesi ilerlemektedir. Ancak, biliyoruz ki gerek iç gerek dýþ meseleler 
tarafýndan açýklanan noktasýnda zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Eðer biz birlik olmaya 
Yýllýk Gelir Vergisi ve devam edersek, her türlü sorunun üstesinden geleceðimizin de 
K u r u m l a r  V e r g i s i  farkýndayýz. Sanayicilerimize, þehrimize ve ülkemize 
b e y a n l a r ý n a  i l i þ k i n  güveniyoruz. Ülkemizin 2023 hedefine destek olmak amacýyla, 
sonuçlarý deðerlendiren 2023 yýlýnda ilçemizin ihracatýný 500 milyon dolara, istihdam 
Nizip Ticaret Odasý sayýsýný 25.000'ne, Gayri Safi Milli Hâsýla içerisindeki payýmýzý da,  
Yönetim Kurulu Baþkaný 2 milyar dolara çýkarmak için gecemizi gündüzümüze katarak 
M e h m e t  Ö z y u r t  çalýþtýk ve çalýþacaðýz.” Ýfadelerini kullandý.
“Nizip'te vergi ödeyerek Nizip 2015 Yýlý Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
dereceye giren tüm 1- Ceremony Gýda Sanayi ve Ticaret A.Þ. 2- Özsarý Gýda Sanayi ve 
üyelerimiz, sanayici ve Ticaret Paz.LTD.ÞTÝ. 3- Aydýn Fýstýk Fýndýk Pazarlama A.Þ. 4- 
i þ a d a m l a r ý m ý z ý ”  Doðumak Makina Metalimalat San. ve Tic.LTD.ÞTÝ. 5- Beþler 
kutluyorum dedi. Gýda ve Kimya Anonim Þirketi 6- Yýlteks Enerji Isý Mak.Ým.San.ve 

Þartlar ne olursa olsun Nizipli iþadamlarý olarak var güçleri ile Dýþ Tic. LTD.ÞTÝ. 7- Akdoorplast Pvc Sanayi ve Ticaret A.Þ. 8- 
çalýþmaya devam edeceklerini vurgulayan NTO Baþkaný Mehmet Ceremony Dýþ Ticaret Anonim Þirketi, 9- Ak-Ýþ Ticaret Dayanýklý 
Özyurt, “ Firmalarýmýzýn sanayide, üretimde, ihracatta ve Tük.Mallarý A.Þ. 10- Þahinbey Zirve Yapýdenetim LTD.ÞTÝ. 11- 
istihdamda yükseliþlerini önümüzdeki yýllarda da devam Pam Yað Gýda Ve Kimya San.Tic.LTD.ÞTÝ.
ettireceklerine inanýyorum” þeklinde konuþtu. Nizip 2015 Yýlý Gelir Vergisi Rekortmenleri
Nizip'in, vergi ve döviz getirisi alanýnda her yýl göstermiþ olduðu 1-Orhan Budak, 2- Bilal Çeker, 3- Ziya Hakan Filik, 4- Necat 
baþarýyý bu yýl da gösterdiðini anýmsatan Özyurt, þöyle devam etti: Özerol, 5- Remzi Canbeyli, 6-Zeynep Meltem Gümüþburun, 7- 
“Ülkemiz ekonomik alanda ilerlemeye, geliþmeye devam Mehmet Marangoz, 8-Mustafa Ezici, 9- Þýh Müslüm Özelgün, 10-
etmekte ve 2023 hedefine gün geçtikçe emin adýmlarla Ahmet Yakar, 11- Mustafa Doktoroðlu



NTO’da Kardeþ Oda
Protokolü Ýmzaladý

Cumhuriyet Halk Partisi
Heyetinden NTO' ya Ziyaret 

Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Nizip'e gelen 
Cumhuriyet Halk Partisi Göç ve Göçmen Sorunlarýný 
Ýnceleme Komisyonu üyeleri Nizip Ticaret Odasý 
Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt ve NTO Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan 
karþýlanan ve aralarýnda CHP Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Gökdað, CHP Adana Milletvekili Elif Doðan 
Türkmen, CHP Ankara Milletvekili Necati Yýlmaz ve 
CHP Eskiþehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 
beraberindeki heyet ile görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Özyurt ziyaret dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, CHP 
Milletvekilleri ve beraberindeki heyete Nizip Ticaret 
Odasý'na yaptýklarý ziyaretten dolayý duyduðu 
memnuniyeti dile getirdi.  NTO Baþkaný Özyurt, Nizip 
Ticaret Odasý'ný tanýtarak Odanýn yapmýþ olduðu 
faaliyetler ve projeleri hakkýnda heyete bilgiler verdi.  
Nizip'in sorunlarý ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler veren 
Özyurt, var olan sorunlarla ilgili siyasilerin ve sivil toplum 
kuruluþlarýnýn kamuoyu oluþturularak çözüm bulunmasý 
gerektiðine dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Gökdað ise Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt ve yönetim kurulu üyelerine 
sýcak karþýlamalarýndan dolayý teþekkür ederek, NTO 
Yönetim Kuruluna çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. 
Ülkemizde yaþanan terör olaylarý, komþu ülkelerimizde 
yaþanan iç savaþ ve Suriyeli göçmenlerle ilgili konulara 
deðinen CHP heyeti, Nizip Ticaret Odasý Yönetim 
Kurulu üyeleri ile istiþarelerde bulundu. 
Gerçekleþen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýsý Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu üyeleri 
Abdulkadir Kadir Akkuþ, Mehmet Ali Karabacak, CHP 
Nizip Ýlçe Baþkaný Haluk Kahraman ve CHP Nizip ilçe 
teþkilatý üyeleri de katýldý.

Nizip Ticaret Odasý (NTO) ile Reyhanlý Ticaret ve 
Sanayi Odasý arasýnda “Ortak Meclis Toplantýsý” ve “Kardeþ 
Oda” protokolü imza töreni yapýldý.
 “Ortak Meclis Toplantýsý” ve “Kardeþ Oda” protokolü imza 
töreninde bir konuþma yapan Nizip Ticaret Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, ortak aklýn önemine iþaret 
ederek; “Her iki oda yönetimine hayýrlý olsun” temennisinde 
bulundu.
Odalarýnýn birbiriyle iletiþime geçmesi ve iþbirliðiyle hareket 
etmeleri karþýlýklý olarak hizmet standartlarýný artýrmakta ve 
iþbirliði sayesinde daha kapsamlý faaliyetlere imza atýldýðýný 
vurgulayan Özyurt konuþmasýný þu þekilde sürdürdü.
“TOBB Baþkanýmýz M. Rýfat Hisarcýklýoðlu'nun dediði gibi "Birlik 
ve beraberlikte rahmet, ayrýlýkta azap var." Bizlerde bugün Nizip 
Ticaret Odasý ve Reyhanlý Ticaret ve Sanayi Odasý arasýnda 
iletiþimi güçlendirmek, karþýlýklý hizmet standartlarýnýn artmasýný 
saðlamak, ortak toplantýlar ve faaliyetler düzenlemek amacýyla 
Kardeþ Oda protokolü imzalayacaðýz. Böylece bölgelerimiz 
adýna koordinasyon ve iþbirliði anlamýnda her iki odaya da fayda 
saðlamayý planlýyoruz. Þunu da belirtmek isterim ki Nizip Ticaret 
Odasý ve Gaziantep Ticaret Odasý olarak 2012 yýlýnda 
imzaladýðýmýz Kardeþ Oda Protokolümüz birçok oda ve borsaya 
örnek olmuþtur.
Reyhanlý Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliði sayesinde daha 
kapsamlý faaliyetler ve projeler hazýrlamak adýna kuracaðýmýz bu 
baðýn bölgelerimize katký saðlayacaðý kanaatindeyiz. Böylece ve  
“Ortak Akýlla Çalýþmak” anlayýþýyla da iþbirliði yaptýðýmýz 
konularda fayda saðlanacaktýr.”
Reyhanlý Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 
Necmettin Zaroðlu ise Reyhanlý Ticaret ve Sanayi odasý 
faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek imzalanacak olan “Kardeþ 
Oda” protokolünün her iki oda için hayýrlý olmasýný diledi.
Ýmza töreninin ardýndan oda baþkanlarý tarafýndan kardeþ oda 
beratlarýnýn takdim edilmesi ile tören son buldu.
Ýmza törenine Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Özyurt, Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, Reyhanlý 
Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necmettin 
Zaroðlu, Meclis Baþkaný Hamit Þanverdi, Reyhanlý Ticaret 
Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent KARACA ve odalarýn 
Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri de katýldý.
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Nizip Ticaret Odasý tarafýndan Mart ayýnda yapýlan 
toplantý sonucu Nizip, Gaziantep ve Oðuzeli'nden oluþan 
Zeytinyaðý Teknik Komite üyeleri Gaziantep Çevre 
Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn "Zeytinyaðý 
Tesislerinde Oluþan Atýk sularýn Yönetimde Uyulmasý 
Gereken Teknik Hususlar" konulu Genelge'sine göre 
bölgedeki zeytin karasu ve iki-üç fazlý çalýþma sistemi ile 
ilgili Zeytinyaðý Teknik Komite üyeleri Gaziantep Çevre 
Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nü ziyaret edilerek sektörün 
sorunlarýna çözüm aradý. önce deðiþim sürecine girmesi ve bu genelgeye uyum 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet saðlanmasý gerekiyor. Bizlerde bu konuya çözüm bulmak 
Özyurt öncülüðünde yapýlan ziyarete NTO Disiplin amacýyla sektör temsilcileriyle Odamýzda toplantýlar 
Kurulu Baþkaný Bekir Karabacak, Zeytinyaðý Teknik düzenledik. Toplantýlarýmýzda çýkan sonuç ise tüm 
Komitesi Üyeleri Habeþ Þeker, Avni Uygur, Abdulkadir iþletmelerin zeytin karasularýný bertaraf edebilmesi için 
Kaya, Emre Akfýrat, Kasým Böler, Murat Çetin, Coþkun geniþ bir alan belirlenerek ortak lagün oluþturulmasý fikri 
Yýldýrým, Murat Özdemir, NTO Genel Sekreteri Serpil oluþmuþtur. Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü bu önerimizi 
Gündoðdu ve NTO Sanayi Müdürü Suat Demirbilek de uygun görürse iþletmelerimiz çalýþmalara baþlayarak bu 
katýldý. þekilde genelgeye uyum saðlayacaktýr. ” ifadelerine yer 
Zeytinyaðý Tesislerinde Oluþan Atýksularýn Yönetiminde verdi.
Uyulmasý Gereken Teknik Esaslar genelgesine Konuþmalarýn ardýndan toplantýya sektör temsilcilerinin 
iþletmelerimizin ayrý ayrý uyum saðlamasýnýn mümkün görüþlerini bildirmesiyle devam edildi. 
olmadýðýný belirten Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Toplantý sonunda ise Gaziantep Çevre Þehircilik Ýl 
Baþkaný Mehmet Özyurt “Ayrýca Çevre ve Þehircilik Müdürü Hasan ALAN zeytin karasularýný bertaraf 
Bakanlýðý'nýn yayýnlamýþ olduðu genelge kriterlerini yerine edebilmesi için ortak lagün oluþturulmasýnýn kendileri için 
getirmesi iþletmelerimiz için de büyük birim maliyetler bir sorun teþkil etmediðini ancak konuyu Gaziantep 
ortaya çýkarmaktadýr.” dedi. Büyükþehir Belediyesi'nden izin alýnarak yapýlmasý 
Özyurt konuþmasýnda, “Zeytinyaðý iþletmelerimiz bir an gerektiðini bildirdi.

NTO Zeytinyaðý Sektörünün
Sorunlarýna Çözüm Arýyor

NTO'da Üniversite Sanayi Ýþbirliði Devam Ediyor
Nizip Ticaret Odasý, üniversite ve sanayi arasýnda Üniversite öðrencilerine Antep fýstýðýnýn bahçeden tüketime 

etkin, gerçekçi ve sonuca ulaþabilen iþbirlikleri oluþturmak kadar uzanan süreci anlatan Mima Tarým Kalite Saðlama 
amacýyla faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürü ve Gýda Mühendisi Ergün Uygunluer, Antep fýstýðýnýn 
Üniversite sanayi iþbirliði kapsamýnda Nizip Ticaret Odasý fabrikada iþleniþi hakkýnda öðrencilere teknik bilgiler de 
tarafýndan Nizip Meslek Yüksekokulu gýda bölümü verdi.
öðrencilerinin uygulamalarý yerinde görmesi amacýyla Mima Nizip Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Veliddin 
Tarým Ürünleri Gýda A.Þ Firmasý ziyaret edildi. Çiftçi ise, öðrencilerin pratik bilgilerini uygulamalý olarak 

görmeleri acýsýndan çok verimli bir çalýþma yapýlmaktadýr. 
Üniversite sanayi iþbirliðini güçlendirmek için bu gibi 
çalýþmalarýn geniþletilerek sürekli hale getirmeye çalýþýyoruz. 
Bu gibi faaliyetlerde bizlerden desteðini esirgemeyen Nizip 
Ticaret Odasý'na ve bizleri firmasýnda aðýrlayan Mima Tarým 
Þube Müdürü Ali Sami Karaalp'a çok teþekkür ederim dedi. 
Antep fýstýðýnýn dönüþümünü ve nasýl iþlendiðini ayrýntýlý 
olarak yerinde gözlemleyen öðrenciler ise düzenlenen 
faaliyetten memnun kaldýklarýný bu gibi çalýþmalarýn 
devamýnýn gelmesini dilediler. 
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Türk Eximbank kredileri ve belirten Nizip Ticaret Odasý Yönetim ihracat yapan ve yapacak olan 
sigorta programlarý bilgilendirme Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, “Nizip üyelerimize her zaman her türlü desteði 
toplantýsý Nizip Ticaret Odasý Meclis Ticaret Odasý ve Türkiye Ýhracat Kredi vermek için Oda olarak çalýþmalarýmýz 
Toplantý salonunda düzenlendi. Bankasý A.Þ. iþbirliðiyle ilçemizin ihracat devam edecektir.” þeklinde konuþtu.
Saat 16.00'da baþlayan toplantýya NTO seviyesinin yükseltmek, bölge ülkeleri ile Katýlýmcýlara Türk Eximbank kredileri ve 
Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, yapýlan ticaretin ve ihracatý arttýrmak, sigorta programlarý hakkýnda geniþ bir 
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet firma ve kuruluþlarýn yetkil i  ve sunum yapan Türk Eximbank Uzmaný 
Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Baþkan çalýþanlarýnýn bu konudaki bilgi ve Mehmet Yalçýn ise “1989 yýlýnda Türk 
Yardýmcýsý Mahmut Polat, NTO yönetim becerilerini geliþtirmelerine katkýda Eximbank bünyesinde uygulanmaya 
kurulu ve meclis üyeleri, NTO Disiplin bulunmak amacýyla bilgilendirme baþlanan ihracat kredi sigortasý 
Kurulu Baþkaný Bekir Karabacak, toplantýsý düzenlemekteyiz.” dedi. programlarý ile; ihracatçý firmalarýn ihraç 
sanayiciler ve firma temsilcileri de katýldý. NTO Baþkaný Özyurt, “ilçemizin ve ettiði mal bedellerinin, ticari ve politik 
Ex imbank ' ýn  Ýhracat  f inansmaný  ülkemizin ihracat seviyesini yükseltmek risklere karþý belirli oranlarda teminat 
konusunda en önemli kaynak olduðunu ve üyelerimize rehber olmak amacýyla altýna alýnmasý ve sigortalý firmalarýn 

gerek Türk Eximbank nezdinde doðmuþ 
veya doðacak alacak haklarýný ticari 
bankalara temlik etmek suretiyle, 
gerekse kambiyo senedine baðlý vadeli 
alacaklarýný ister Türk Eximbank'da, 
isterse Türk Eximbank onayý ile ticari 
bankalarda iskonto ettirmek suretiyle 
düzenli finansman imkanýna eriþmeleri 
saðlanmaktadýr.” ifadelerini kullandý.

Türk Eximbank Kredileri Toplantýsý NTO'da Düzenlendi

Muhasebeciler Haftasý Kutlamalarý Kapsamýnda NTO' ya Ziyaret
Serbest Muhasebeci ve Mali faaliyetlerin, varlýklarýn ve kaynaklarýn bulunarak iþletmelerin kurumsallaþmasý 

M ü þ a v i r l e r  N i z i p  Te m s i l c i ð i  p r o g r a m l a n m a s ý ,  p l a n l a n m a s ý ,  önem arz etmektedir. Bu anlamlý günde 
Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle kaydedilmesi ile onun bir hukukilik Odamýzý ziyaret ettikleri için þahsým ve 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu kazanarak tekrar geri dönüþünü saðlayan yönetim kurulum adýna ayrýca teþekkür 
üyeleriyle ile bir araya geldi. önemli bir mesleði Muhasebeciler icra ediyorum.” 
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu etmektedir. Dolayýsýyla Muhasebeciler Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler 
Baþkaný Mehmet Özyurt ve Yönetim olmadan iþletmelerin sürdürülebilirlikleri Nizip Temsilcisi Süleyman Çiçek ise, 
Kurulu Üyeleri tarafýndan karþýlanan 1989 Haziran ayýnda yasalaþan 3568 
Serbest  Muhasebeci  ve Mal i  sayýlý Serbest Muhasebeci Mali 
Müþavirler Nizip Temsilcisi Süleyman Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik 
Çiçek ve meslektaþlarý ile Nizip Kanunu kapsamýnda 01-07 Mart 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu tarihlerinde “Muhasebeciler Haftasý” 
Üyeleriyle görüþ al ýþveriþinde olarak kutlanmaktadýr. Bizde bu 
bulundu. önemli günde Nizip Ticaret Oda'mýza 
Muhasebeciler Haftasý etkinliði z iyaret gerçekleþt irdik.  Sayýn 
çerçevesinde Nizip Ticaret Odasý'ný Baþkanýmýz Mehmet Özyurt ve 
ziyaret eden Serbest Muhasebeciler yönetim kurulunun göstermiþ olduðu 
ve Mali Müþavirler Nizip Temsilcisi ilgi için teþekkür eder bütün meslek 
deðerli Baþkaný ve Mali Müþavir mensuplarýmýzýn ve iþverenlerimizin 
arkadaþlarý aðýrlamaktan büyük Muhasebeciler Haftasýný kutlarým.” 
memnuniyet duyduðunu ifade eden Ýfadelerini kullandý.
Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Gerçekleþen ziyarete Nizip Ticaret devam ettirmeleri mümkün deðildir. 
Baþkaný Mehmet Özyurt þunlarý ifade Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ayrýca iþletmelerimizin de kendilerini 
etti.  “Ülke bütçemizin önemli kaynaðý Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odasý geliþtirmeleri kurumsal yapýya ulaþmalarý 
vergilerden oluþmaktadýr. Bu vergilerin Yönetim Kurulu üyeleri A.Kadir Akkuþ, teknolojik deðiþimleri yaþamalarý ve 
ü l k e  b ü t ç e s i n e  v e r g i  o l a r a k  Osman Alpaslan ve ilçemizde faal olarak mevzuatý takip etmeleri açýsýndan 
kazandýrýlmasýna kadar geçen sürede ki görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali muhasebecileri ile daha fazla diyalog 
ekonomik faaliyetler dediðimiz bütün Müþavirler de katýldý.içerisinde olup ve görüþ alýþveriþinde 
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ÝKA Mali Destek Programlarý Toplantýsý NTO Düzenlendi
Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý (ÝKA) 2016 GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta 
y ý l ý  ma l i  des tek  programla r ý  taraf ýndan, Bir leþmiþ Mi l let ler KOBÝ ' lerde endüstr iye l  ener j i  
bilgilendirme toplantýsý Nizip Ticaret Kalkýnma Programý ile iþbirliði verimli l iðini artýran tedbirlerin 
Odasý (NTO) düzenlendi. içerisinde yürütüldüðünü ifade eden belirlenmesi ve uygulanmasýna yönelik 
Nizip Ticaret Odasý (NTO) Meclis Paksu,  sözlerini þu þekilde sürdürdü; faaliyetler desteklenecek.” þeklinde 
toplantý salonunda gerçekleþen “Proje Güneydoðu Anadolu Bölgesi konuþtu. 
toplantýda “Gaziantep, Adýyaman ve için 2007 yýlýnda hazýrlanmýþ olan Uzmanlar tarafýndan katýlýmcýlarýn 
Kilis illerinde faaliyet gösteren Ýpekyolu Rekabet Gündeminin ana vizyonu ile destek programlarý hakkýndaki 
Kalkýnma Ajansý'nýn 2016 Yýlý Proje uyumlu olarak, Güneydoðu Anadolu sorularýný cevaplamasýnýn ardýndan 
Teklif Çaðrýsý” konusunda uzmanlar Bölgesi'nin sürdürülebilir ve sosyal toplantý son buldu.
tarafýndan katýlýmcýlara bilgi verildi. olarak eþitlikçi bir þekilde kalkýnmasýna, Düzenlenen toplantýya Nizip Ticaret 
Proje Teklif Çaðrýsý kapsamýnda tahsis enerji verimliliði uygulamalarý ve Odasý Yönetim Kurulu Baþkan 
edilecek toplam kaynak tutarý yenilenebilir enerjinin daha yaygýn Yardýmcýsý Mahmut Polat, Yönetim 
5.250.000 TL olduðunu vurgulayan kullanýmý yoluyla katkýda bulunmayý Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, çok 
Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý Proje amaçlamaktadýr. sayýda sanayici ve firma temsilcileri de 
Yönetim Birimi Uzmaný Ahmet Paksu, Program kapsamýnda Gaziantep, Kilis, katýldý.
Pro je  Tek l i f  Çaðr ý s ýnda  "Gap Adýyaman, Diyarbakýr, Þanlýurfa, 
B ö l g e s i ' n d e  S a n a y i d e  E n e r j i  
Verimli l iðinin Arttýrý lmasý Pilot 
Uygulamalarý Mali Destek Programý" 
ve "Gap Organik Tarým Deðer Zinciri 
Pilot Uygulamalarý Mali Destek 
Programý" olmak üzere 2 adet mali 
destek programý bulunmaktadýr dedi.
P r o j e n i n  “ G A P  B ö l g e s i ' n d e  
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn 
Kullanýmýnýn ve Enerji Verimliliðinin 
Arttýrýlmasý Projesi, Kalkýnma Bakanlýðý 

Çiftçilere Dal Güvesi
Ýle Mücadele Anlatýldý

Gaziantep Büyükþehir 
B e l e d i y e s i  Ta r ý m s a l  
H i z m e t l e r  D a i r e s i  
Baþkan l ý ð ý  t a r a f ý ndan  
' 'Antep Fýstýðýnda Dal 
Güvesi ile Mücadelede 
Biyoteknik Yönetmelerinin 
Ta n ý t ý m ý ' '  p r o g r a m ý  

Gevence Mahallesi'nde gerçekleþti.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programa 
Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkan vekili Latif Karadað, 
Gaziantep Vali yardýmcýsý Mehmet Ünlü, Ýlçe Jandarma Komutaný 
Binbaþý Yavuz Oruç, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Nizip 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt, Nizip 
Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Mustafa Doktoroðlu, Ziraat Odasý 
Baþkaný Sýddýk Durmaz, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýbrahim Sarý, 
Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mahmut Þahin, Ziraat Odasý 
Meclis Baþkaný Mehmet Kýlýçparlar, Antep Fýstýðý Araþtýrma 
Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, Mahalle Muhtarý Mehmet 
Kýlýçparlar ile Mahalle Muhtarlarý ve çiftçiler katýldý. Yapýlan 
konuþmalarla devam eden program daha sonra bir bahçede Dal 
Güvesi ile mücadelede neler yapýlacaðý konusunda uygulamalý 
bilgi verildi. Program verilen öðle yemeðiyle son buldu.

N i z i p  
Ticaret Odasý  
tarafýndan her yýl 
geleneksel hale 
getirilen ramazan 
ayý gýda yardýmlarý 
bu yýl da 900 
aileye yapýldý.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan Nizip Ticaret Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Mehmet Özyurt “Rahmet ve Bereketin bol olduðu,  
Dayanýþma ve Kardeþlik duygularýnýn daha yoðun yaþandýðý 
iyiliklere vesile olan Ramazan Ayý içerisinde bu yýlda 900 dar gelirli 
ailemize gýda paketi yardýmlarýmýzý ulaþtýrmýþ olmanýn mutluluðunu 
yaþýyoruz.” dedi. Baþkan Özyurt, “Daðýtmýþ olduðumuz yardým 
paketleri Nizip Ticaret Odasý Meclis Baþkanýmýz, Yönetim kurulu 
ve meclis üyelerimiz, Disiplin, Danýþma Kurulu Üyelerimiz ve 
Komite Baþkanlarýmýz tarafýndan ihtiyaç sahibi ailelere elden 
ulaþtýrýlmýþtýr. Bu yardým paketlerin hazýrlanmasýnda Odamýza 
destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne ve daðýtým 
aþamasýnda bizlere emeði geçen tüm üyelerimize teþekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandý.

NTO Ýhtiyaç Sahibi Aileleri
Bu Yýl Da Unutmadý
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Nizip Vergi Dairesi'nden NTO’ya Ziyaret

NTO'da Öðrencilere
“Organik Tarým” Anlatýldý 

Geleneksel Kan Baðýþý
Kampanyasý Düzenlendi

   T.C. Kalkýnma Bakanlýðý GAP Ýdaresi Baþkanlýðý 
koordinasyonunda, Ýpekyolu Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile 
yürütülen “En Doðalýndan Nizip Organik Zeytini” projesi 
kapsamýnda öðrencilere yönelik “Organik Tarým” konulu 
bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Nizip Ticaret Odasý Osman Sayýn Konferans Salonunda 
baþlayan bilgilendirme toplantýsý Nizip Ticaret Odasý Genel 
Sekreteri Serpil Gündoðdu'nun “En Doðalýndan Nizip 
Organik Zeytini” projesi bilgilendirme sunumuyla baþladý. 
Nizip Ticaret Odasý tarafýndan “En Doðalýndan Nizip 
Organik Zeytini” projesi yürütüldüðünü belirten Genel 
Sekreter Serpil Gündoðdu “Yürütülen projede amacýmýz 
Nizip'te organik zeytin üretiminin teþvik edilmesi, organik 
zeytin üretim altyapýsýnýn geliþtirilmesi ve organik tarým 
sektöründe ilgili aktörler arasýnda sürdürülebilir nitelikte 
bölgesel ve ulusal iþbirliklerinin güçlendirilmesidir.” dedi.
Genel Sekreteri Serpil Gündoðdu'nun sunumundan sonra 
Ziraat Mühendisi Mehmet Yaþar tarafýndan Öðrencilere 
“Organik Tarým” hakkýnda bilgilendirme yapýldý.

Nizip Ticaret Odasý, AK-ÝÞ A.Þ ve Türk Kýzýlayý Nizip Þubesi 
iþbirliði her yýl geleneksel hale getirilen kan baðýþý kampanyasý AK-ÝÞ 
A.Þ maðazasýnda gerçekleþti.
Kan baðýþý kampanyasýna destek verenlere teþekkür eden Nizip 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi, AK-ÝÞ A.Þ Sahibi Abdulkadir 
Akkuþ ve Kýzýlay Nizip Þube Baþkaný Kasým Çiçektaþ Kan baðýþýnýn 
öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, kanýn kaynaðýnýn sadece insan 
olduðundan dolayý hayati önemi bulunduðunu belirttiler.
Ayrýca Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi AK-ÝÞ A.Þ Sahibi 
Abdulkadir Akkuþ sözlerini þu þekilde sürdürdü. Sosyal 
sorumluluðumuzun gereðini yerine getirmekten büyük mutluluk 
duymaktayýz. Herkesin bir gün kana ihtiyacý olabilir, çünkü kan hayattýr. 
Türk Kýzýlayý'nýn kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarýnýn her 
zaman yeterli olmasý gerekir. Bunun için saðlýðý yerinde olan 
vatandaþlarýmýzýn kan vermesini bekliyoruz þeklinde konuþtu. 
 Gerçekleþen kampanyaya Nizip Ticaret Odasý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odasý üyeleri, firma çalýþanlarý 
ve çok sayýda vatandaþýmýz da kan vererek destek verdi.

Nizip Vergi Dairesi Müdürü Mustafa belirli dönemlerde yüksek düzeyde vergi dönemlerde de bu iþbirliðimiz bozulmadan 
SAKARYA ve Nizip Vergi Dairesi Müdür ödeyen  üye l e r im i ze  ödü l  tö ren i  devam edecektir. Ben Nizip Ticaret Odasý 
Yardýmcýlarý 27.Vergi Haftasý Etkinlikleri yapmaktayýz. Bu yýlda yine yakýn bir tarihte üyelerine ve Yönetim Kuruluna bugüne 
çerçevesinde Nizip Ticaret Odasý'ný vergi ödül törenimizi yapacaðýz. Gelirleri ile kadar Nizip Vergi Dairesi'ne vermiþ 
ziyarette bulundular. ülke ekonomisine katkýda bulunan olduklarý desteklerden dolayý teþekkür 
Vergi vermenin kutsal bir görev olduðuna üyelerimizin ve bu gelirlerin toplanmasý ve ediyorum dedi.
vurgu yapan Nizip Ticaret Odasý Yönetim devletimize ulaþtýrýlmasýnda emeði geçen Gerçekleþen ziyarete Nizip Ticaret Odasý 
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Polat tüm kamu ve vergi dairesi personellerinin Yönetim Kurulu Üyeleri Seyit Çeker, Osman 
sözlerini þu þekilde sürdürdü. “Vergi haftasý vergi haftasýný kutluyorum .” þeklinde Alpaslan, Mehmet Ali Karabacak ve Nizip 
etkinlikleri çerçevesinde Nizip Vergi Dairesi konuþtu. Vergi Dairesi müdür yardýmcýlarý da katýldý.
Müdürü ve ekip arkadaþlarý ile birlikte Nizip Vergi  Dairesi  
odamýzý ziyaret etmektedirler. Kendilerine M ü d ü r ü  M u s t a f a  
yapmýþ olduðu bu anlamlý ziyaretten dolayý S a k a r y a ' d a  y a p t ý ð ý  
teþekkür ederim. Ülkemizin en önemli açýklamada; 27. Vergi 
kaynað ý  muhakkak k i  verg i lerd i r.  haftasýný kutluyoruz bu 
Vatandaþlarýmýz vergilerini öderken, k a p s a m d a  O d a m ý z ý  
devletimiz de bu gelirleri kamu hizmeti ziyaret etmekteyiz. Bu 
olarak vatandaþlarýmýza ulaþtýrmaktadýr. Bu ziyaretteki amacýmýz 
baðlamda bizlere düþende vergi ödemenin vergi bilincini ve vergi 
kutsal bir vatandaþlýk görevi olduðunu, vergi v e r m e n i n  ö n e m i n i  
haftasý münasebetiyle vergi bilincini hatýrlatmaktýr. Nizip 
arttýrmak, vatandaþlarýmýza bunu aþýlamak Ticaret Odasý ile sürekli 
ve ileriki nesillere bu bilinci aktarmaktýr. Bu iþbirl iði içerisindeyiz 
kapsamda da Nizip Ticaret Odasý olarak ö n ü m ü z d e k i  
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Kutlu Doðum 
Haftasý Kapsamýnda 
Nizip Müftüsü Osman 
Þekerci Nizip Ticaret 
Odasý'ný Ziyaret etti.
Nizip Müftüsü Osman 
Þekerci,  Kutlu Doðum 
Haftasý 'nýn sembolü 
olan “Gül” takdim 
ederek, hafta boyunca 

Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
yapýlacak etkinlikler hakkýnda Nizip 

Özyurt ise, “Alemlere rahmet olarak 
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu'na 

gönderilen Peygamberimiz Hz. 
bilgi verdi.

Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya 
Her yýl Nisan ayýnda gerçekleþtirilen 

teþrifleri kapsamýnda Kutlu Doðum 
Kutlu Doðum Haftasý'nýn bu yýlki 

Haftasý'nýn çeþitli etkinlikler ile her yýl 
temasý hakkýnda konuþan Müftü 

kutluyoruz” dedi.
Osman Þekerci, kutlamalarýn bu yýlda 

Baþkan Özyurt, Kutlu Doðum 
dolu dolu geçeceðini söyledi. 

Haftasý'nýn ülkede ve dünyada 
Ýlçe Müftüsü Osman Þekerci sözlerini 

kardeþlik baðlarýný güçlendirmesi 
þöyle sürdürdü; “Allah nasip ederse 

dileðinde bulunarak, “Peygamber 
hem Türkiye genelinde hem yurt 

Efendimizin sevgi, saygý, hoþgörü, 
dýþýnda hem de ilçemiz genelinde 

Merhamet ve kardeþçe birlikte 
belirtilen tarihleri arasýnda Kutlu 

yaþama mesajlarýný bütün insanlýk 
Doðum Haftasý etkinlikleri tertip 

tarafýndan benimsenerek, yaþama 
edeceðiz. Bu yýl Kutlu Doðum 

geçirilmesini diliyorum. Ýnsanlýk 
Haftasý'nýn ana temasýnýn ''Tevhid ve 

daima, Peygamber Efendimizin 
Vahdette Gelin Birlik Olalým” diye 

ortaya koyduðu ahlaki deðerlerde 
konuþtu.  

hayat bulacaktýr. Tüm insanlýðýn 
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti 

O'nun ahlaký ile yaþamasýný temenni 
dile getiren Nizip Ticaret Odasý 

ediyorum” þeklinde konuþtu.

Kutlu Doðum Haftasý Kapsamýnda NTO'ya Ziyaret NTO TSE Belgesini Yeniledi

Nizip Ticaret Odasý TS EN ISO 9001:2008 
Kalite Yönetimi Sistemi belge yenileme denetimini 
baþarý ile geçerek kalite belgesini 3 yýl daha uzattý.
Kalite Yönetim Standardý çerçevesinde yapýlan 
Belge Yenileme Tetkiki TSE Belgelendirme 
Müdürlüðü Baþ Tetkik Görevlisi Mehmet Yýldýrým, 
TSE Tetkik Görevlisi Yýlmaz Emektar, TSE Tetkik 
Görevlisi Adayý Mehmet Genç tarafýndan 
gerçekleþtirildi. Denetime Nizip Ticaret Odasý'ný 
temsilen ise NTO Yönetim Kurulu Baþkan 
Yardýmcýsý Mahmut Polat,  Genel Sekreter 
Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Avþaroðlu, Genel Sekreter 
Yardýmcýsý Kalite Yönetim Temsilcisi Dilek Süzer ve 
Oda personelleri de katýldý. 
Denetimin baþarý ile sonuçlanmasýndan duyduðu 
memnuniyetini dile getiren Baþkan Yardýmcýsý 
Mahmut Polat; “Üyelerimize sunmuþ olduðumuz 
hizmetin kalitesi ve devamlýlýðý bizim için önemli. 
Belgemizin üyelerimize hayýrlý olmasýný temenni 
eder, belgenin yenilenmesi konusunda gayret 
gösteren herkese teþekkür ederim” diye konuþtu.
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