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Saygıdeğer dostlarım,

Ülkemiz yine zor bir yılı geride bırakmış ve terör olaylarından dolayı hayatını kaybeden şehitlerimiz ve sivil halkımızın acıları yüreklerimizi 
dağlamıştır. Bir yandan da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi ülkemizde pek çok sıkıntı yaşatmıştır. Allah’a şükür milletimiz basiretli 
duruşuyla ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, bizlerin ve halkımızın demokrasi nöbetlerine sahip çıkması sayesinde tek 
vücut olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir.

Varlık sebebi analarımızı, kadınlarımızı Atamız; Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez! Derken Anadolu kadının gücünü, kurtuluş savaşında 
verdiği mücadeleyi nasıl da güzel anlatmıştır. Anadolu kadınlarımız, Varlığıyla bizleri aydınlatan, evde ana, cephede er kişi olan, destan 
yazan ve hiçbir ulusun kadınlarında olmayan bir manevi güce sahiptir.

Bizlere düşen en büyük görev stereotip düşünce yerine kadın-erkek eşitliğinin bir hak olduğunu toplumda benimsetmek, kadınlarımızın 
toplumdaki yerini korumak, potansiyellerini bilim, sanat ve teknolojide kullanmalarını sağlamaktır. 

Bu nedenledir ki başımızın tacı olan kadınlarımıza destek olmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. 

“Anadolu Kadınları Gecesi” programının gerçekleştirilmesinde emeği gecen hamisi olduğumuz Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin Değerli Müdürü Kıymet Taş hanımefendiye ve tüm öğretmen ve öğrencilerine, çalışanlarına teşekkür ederim.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli istihdam seferberliğine Nizip adına işadamlarımız ve 
firmalarımız en üst düzeyde destek vermişlerdir. Nizip Ticaret Odası olarak tüm iş adamlarımıza ve firmalarımızı istihdama katkılarından 
dolayı canı gönülden tebrik eder, ülkemizin kalkınması için gayretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım. 

Nizip Ticaret Odası olarak ise 2017 yılını Nizip’te “Yatırım, İhracat ve İstihdam Seferberliği Yılı” ilan ettik. Hepimiz ülkemizi düşünerek 
daha çok çalışmalı daha çok istihdam yaratmalı ve yatırımlarımıza devam etmeliyiz. 

Markalaşma, inovasyon ve Ar-Ge’de önemli bir noktaya ulaşan ve ihracatta Türkiye’nin örnek illerinin başında gelen Gaziantep iş 
dünyası yavaş yavaş Endüstri 4,0’a hazırlanmalıdır. Sanayiyi bilgisayarlaşmaya teşvik eden ve yüksek teknolojiyle donatan bu sistemi 
gelecek yıllarda daha sık duymaya başlayacağız. Ayrıca, TİM tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasına giren ve 
ISO tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi kuruluşunda yer alan Gaziantepli firmalarımızı yürekten kutluyorum.

Geçtiğimiz günlerde Almanya ve Malezya yurtdışı iş gezileri, Dubai fuarlarında üyelerimizin stant almaları, çalıştaylar, eğitimler, 
ortaokullar arası bilgi yarışması, kan bağışı kampanyası, TOBB E-Belge ve online aidat ödeme hizmeti, ziyaretler, üniversite sanayi işbirliği 
kapsamında firma ziyaretleri, projeler gibi bir çok önemli faaliyetler de gerçekleştirilmiştir.

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

Unutmayalım,

“Bir Kadın 

Tüm Dünyayı 

Değiştirebilir”

Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan
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Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ve NTO Meclis 
Üyesi Mehmet Yiğit’inde 
aralarında bulunduğu 20 
kişilik heyet ile İnterpack 
Ambalaj ve Paketleme Fuarı’nı 
ziyaret etti.

Yaklaşık 262.400 metrekarelik bir alanı kaplayan 19 sergi 
salonunda, paketleme yardım araçları, ambalaj maddesi, paketleme 
makineleri ve paketleme cihazları sergilenen İnterpack Fuarı’na 175 
bin ziyaretçinin yaklaşık yüzde 66’sı yurtdışından gelmektedir.

Interpack, ambalaj endüstrisinin dünyadaki en önemli 
fuarlarından biri olduğuna dikkat çeken Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Interpack’da her üç yılda 
bir, dünyanın dört bir yanından gelen 2.700’den fazla katılımcı 
ile paketleme sistemleri ve makineleri, paketleme malzemeleri, 
ambalajlama ve beraberindeki hizmetler ile birlikte en yeni ürünler 
sergilenmektedir.” dedi.

Her inovasyonun bir başlama noktası olduğunu belirten NTO 
başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ İnterpack, fuarını 
Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi açısından, 
hem de katılımcı firmalarımızın inovasyon sürecine katkı sağlanmak 
amacıyla ziyaret etmekteyiz. Ambalaj ve paketleme işletmelerinin 
Interpack’ın ana ziyaretçi kitlesini oluştursa da, fuar sadece 
Paketleme yardım araçları, ambalaj maddesi, paketleme makineleri 
ve paketleme cihazlarını değil, dünya çapında proje üreticilerini ve 
uygulamacıları da bir araya getirdiği için sektör açısından ayrı bir önem 
taşımaktadır. Bu nedenle uluslararası profili interpack’ı endüstride 
dünyanın en önemli buluşma yeri haline getirmektedir. Sektörün 
tüm taraflarını bir araya getiren İnterpack Fuarı, Türk firmalarının da 
kendilerini ve ürünlerini küresel yapı sektörüne tanıtması açısından 
önemli bir platform oluşturuyor. Yeni hedef pazarlar açısından 
bakıldığında da önemli bir etkinlik olan İnterpack, firmalara yeni 
ihracat kapıları açılmasına olanak sağlıyor. Gıda sektörünün 
Türkiye ekonomisine katkısı her geçen yıl artmaktadır. Önümüzdeki 
dönemlerde firmalarımızın inovasyon süreci ile birlikte ülkemizin 
ihracatını daha da artıracağına inanmaktayız. Türkiye’nin 2023 
vizyonunu yakalanabilmesi için firmalarımız ile birlikte uluslararası 
fuarlara katılmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Nizip Ticaret Odası (NTO) ülke-
mizin ekonomisine ve üyelerinin dış 
pazara açılmalarına katkı sağlamak 
amacıyla KOSGEB destekli yurtdışı 
işgezisi kapsamında Almanya’da 
temaslarını sürdürüyor.

Resmi temaslar kapsamında 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO 
Meclis Üyesi Mehmet Yiğit’inde 
aralarında bulunduğu 20 kişilik 
heyet ile Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Avrupa Genel 
Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ülkemizin en önemli müttefiklerinden biri olan Almanya ile köklü 
geçmişe sahip, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerimiz bulunduğunu belirten 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Almanya’da 
yaşayan 3 milyon Türk vatandaşı, her yıl ülkemizi ziyaret eden 5 milyona 
yakın Alman turist ve ülkemizde yaşayan 15 bini aşkın Alman vatandaşı 
ilişkilerimizin en önemli temel unsurlarıdır.”dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde inişli çıkışlı bir 
seyir izlediğini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkeler arasında ikili ilişkiler açısından 
bu yılın çalkantılı geçmesine neden oldu. Devletlerarasındaki ilişkilerde 
iniş-çıkışların olması doğal olduğu kadar diplomasi ve iletişim kanallarının 
açık olması da ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye ve Almanya arasında 
kapsamlı siyasi bağlar, yoğun ekonomik ve ticari ilişkiler, bölgesel konu-
larda ortak çıkarlar bulunuyor. Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı 
ve en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkedir. Türk ekonomisi Avrupalı şirketler 
için çok kapsamlı tedarik ve yatırım imkânları sunmaktadır. Türkiye’nin 
dinamik özel sektörü cazip işbirliği partneridir. Almanya, Türkiye’ye 
yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda hem yatırımların yapıldığı süre 
hem de yatırım yapan şirketlerin sayısı bakımından lider konumdadır. 
Türkiye’de Alman şirketlerinin faaliyetleri sanayi üretiminden, her türlü 
ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından, perakende ve toptancılığa kadar 
uzanmaktadır. Bu da bizleri mutlu etmektedir. Bizlerde karşılıklı yatırımlara 
büyük önem vermekteyiz. Bugünkü programımızda Almanya ile daha fazla 
iş yapabilmenin yollarını istişare edeceğiz. İş birliklerimizi sadece ihracat-
ithalat boyutuyla sınırlamak istemiyor, yatırım konusunda da Nizipli iş 
adamları olarak Almanya’ya yatırımlar yapmak ve ülkelerimiz arasındaki 
yatırımların artmasını istiyoruz. Gaziantep ve Nizip tarımdan sanayiye her 
alanda yatırım yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım 
ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin de 
önemli bir rol oynayacağı kanısındayım.  Sizleri de Odamıza davet ve misafir 
etmekten büyük bir şeref duyacağımızı belirterek bugün odamız heyetine 
göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı TÜMSIAD Avrupa Genel Başkanı Cahit 
Kerenciler ve üyelerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyarette katılımcılara TÜMSİAD Avrupa Genel Başkanı 
Cahit Kerenciler tarafından Almanya’nın sanayisi, ekonomik durumu ve 
gıda sektörü ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İkili görüşmelerin son bulmasıyla 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından 
TÜMSİAD Avrupa Genel Başkanı Cahit Kerenciler’e ziyaret anısına plaket, 
Nizip zeytinyağı ve sabun logoları da hediye edildi.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Almanya Düssldorf’da 
düzenlenen İnterpack Ambalaj ve Paketleme Fuarı’nı 
ziyaret etti.

NTO Heyeti Almanya İnterpack 
Ambalaj ve Paketleme Fuarı’nda

NTO Heyeti TÜMSİAD 
Avrupa Şubesi’ni Ziyaret Etti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen 73. Genel Kurul toplantısında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı 
sıra, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

TOBB’nin 73.Genel Kurulu’na Nizip 
Ticaret Odası’nı temsilen NTO Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, NTO 
Üyesi Murat Benzer ve Bilgi İşlem Basın Yayın 
Personeli Ali Rıza Deniz de katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Genel Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada 
“Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma 
içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha 
güzel yapma zamanı.” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu burda yaptığı konuşmada, 
yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hızlanan 
yönetimde, kararlar daha hızlı alınacağını 
belirtirken, “Devletteki çarkların hızlanması, 
bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu 
yansıyacak. Böylece Zaman, daha güçlü 
Türkiye için, dayanışma içinde olma ve 
geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye’nin 
yarınını, bugününden çok daha güzel yapma 
zamanı. Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve 
hızlanan yönetimde, kararlar daha hızlı alınıp 
uygulanacak. Devletteki çarkların hızlanması, 
bürokrasinin aşılması, özel sektöre olumlu 
yansıyacak. Böylece ekonomide yeni bir 
büyüme modelini ve kalkınma hamlesini 
hazırlayabileceğiz” dedi.

Türkiye’nin, son 15 senede müthiş bir 
ekonomik gelişme gösterdiğinden söz eden 
Hisarcıklıoğlu, artık yarına odaklanmak ve 
geleceğe birlikte yürümek gerektiğinin altını 
çizdi. Reform ateşini yeniden canlandırmanın 
önemi üzerinde duran TOBB Başkanı, hep 
birlikte çalışarak yeni büyüme hikâyesini tüm 
dünyaya göstereceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
iş dünyasının aynı zamanda bulundukları 
şehirlerin kanaat önderleri, sivil toplum 
temsilcileri olduğuna işaret ederek, 

“Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü 
yelpazesiyle bu salon, aslında Türkiye’nin 
yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, itici 
gücü, emeği ve desteği olmadan hedefimize 
ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, 
istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha 
iyisine ulaşmak için gayret gösteren sizlerin 
azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük 
güç kaynağıdır” dedi.

Komisyonların sunuşlarını yapmasından 
sonra Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona 
erdi.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73.Genel Kurulu’na katıldı.

Nizip Ticaret Odası TOBB 73. Genel Kurulunda
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Nizip Ticaret Odası (NTO) sponsorluğunda 
ve ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği düzenlenen Ortaokullar arası bilgi 
yarışmalarının finali yapıldı.

Finalde yarışan Özel Ada Ortaokulu 
Birinci, İslim Marufoğlu Ortaokulu İkinci, İslim 
Sayın Ortaokulu Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 
Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yarışma sonucunda birinci olan Özel Ada 
Ortaokulu’nun yarışmacı öğrencilerine tam 
altın, ikinci olan İslim Marufoğlu Ortaokulu’nun 
öğrencilerine yarım altın, üçüncü olan İslim 
Sayın Ortaokulu’nun öğrencilerine çeyrek 
altın, dördüncü olan Şehit Muhammet Oğuz 
Kılınç Ortaokulu’nun ise öğrencilerine çeyrek 
altın ve ayrıca yarışmacı okulların müdürlerine 
de hediye verildi.

Yarışmanın sonunda tüm öğrencileri 
tebrik eden Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Odamız 
sponsorluğunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlediğimiz Ortaokullar arası 
Bilgi Yarışması’na 14 yıldır sponsor olmanın 
onur ve sevincini yaşamaktayız.” dedi.

Bu yarışmalarda amaç birlikte başarmak, 
takım ruhu sinerjisi oluşturmak, aynı 
hedef ve amaç için çaba sarf etmek ve en 
önemlisi  ben değil biz olmayı öğrencilerimize 
benimsetmek olduğunu vurgulayan NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“ Sevgili öğrenciler Günümüzde tüm bilgilere 
bir tıkla erişebilmekteyiz. Bilgiyi bulmak, 
almak, analiz etmek ve kullanma becerisine 
sahip olabilmek için “bilgi okuryazarlığınızı 
geliştirmeniz ve yaşam boyu öğrenmeyi 
sürdürmeniz gerekmektedir. Başarılı 
bireyler olabilmek için ders kitaplarınızın 
dışında sürekli okumalı ve zamanı doğru 
kullanmalısınız. Romalı düşünür, devlet 
adamı, Seneca; “Mutluluk başarıya, başarı ise 
zamanı değerlendirmeye bağlıdır.” sözleriyle 
planlı çalışma ile zamanın etkili kullanmanın 
önemini vurgulamaktadır. Ortaokul aslında 
sizlerin hayatı için bir başlangıç noktası hangi 
liseyi ve hangi üniversiteyi okuyacağınıza 
hayatınızı nasıl şekillendireceğinize karar 
vereceğiniz bir dönemdesiniz. Geleceğimizin 
teminatı sevgili öğrenciler; barışın, sevginin, 
aydınlık yarınlarımızın güvencesi olduğunuzu 
unutmayın. Başarı tesadüf değildir, çok 
çalışarak hayallerinize ve hedeflerinize 
ulaşabilirsiniz. Değerli öğretmenlerimizin 
de günümüz toplumlarının ihtiyaç duyduğu 
özelliklere sahip, sorgulayıcı ve çözümleyici 
düşünme becerilerini geliştirmiş bireyler 
yetiştirmeleri büyük önem arz etmektedir. 
Bu sene bu bir köy okulumuzun da finalde 
olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Her sene 
söylediğim gibi tekrar belirtmek istiyorum. Bu 
yarışmada dereceye giremeyen okullarımız 
üzülmesinler. Bu maratonda gelecek yıllarda 

dereceye girdiklerini, bayrağı devralarak ödül 
aldıklarını hep birlikte görmeyi diliyoruz. Bu 
yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği 
gecen tüm okullarımıza, öğrencilerimizin 
ailelerine, Değerli Milli Eğitim Müdürümüze 
ve Öğretmenlerimize, Çalışanlarına ve 
öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür eder, 
başarılarının devamını diliyor, sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.” İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ise: 
“Nizip Ticaret Odası gerek bilgi yarışmalarında 
gerekse eğitime verdiği büyük destekler bu 
yılda devam etmektedir. Nizip Ticaret Odası 
ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 
yirmi yıldır işbirliği yapmaktadır. Bizlere her 
konuda desteklerini esirgemeyen Nizip Ticaret 
Odası yönetim kurulu ve meclis üyelerine çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı 
Dr. Adil Nas, İlçe Jandarma Komutanı Resul 
Çot, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, 
MHP İlçe Başkanı Yahya Yılmaz, Nizip Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, M.Ali 
Karabacak, Nizip Ticaret Odası Meclis Üyeleri 
Hasan Kaya, Hüseyin Yaprak, Mehmet Yiğit, 
okul müdürleri çok sayıda öğrenci ve veli de 
katıldı.

Nizip Ticaret Odası ve Türk 
Kızılayı Nizip Şubesi işbirliği ile 
“Nizip Sen Çok Yaşa” sloganıyla 
geleneksel hale getirilen Kan Bağışı 
Kampanyası Ayşe Beşir Özyurt 
Kızılay Kan Merkezi’nde gerçekleşti.

Kan bağışı kampanyasına 
destek verenlere teşekkür eden 
Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
“Nizip Ticaret Odası olarak yapmış 
olduğumuz sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında kan bağışının 

öneminin bilinciyle hareket 
ediyoruz.” dedi. 

Birçok ilde bulunmayan 
Ayşe Beşir Özyurt Kızılay Kan 
Merkezi’nin Nizip’te hizmete 
açıldığını vurgulayan NTO başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Sosyal sorumluluğumuzun gereğini 
yerine getirmekten büyük mutluluk 
duymaktayız. Herkesin bir gün kana 
ihtiyacı olabilir, çünkü kan hayattır. 
Türk Kızılay’ının kan taleplerine 
cevap verebilmesi için stoklarının her 

zaman yeterli olması gerekir. Bizlerde 
Nizip’te hizmete yeni açılan Ayşe 
Beşir Özyurt Kızılay Kan Merkezi’nin 
hem tanıtımını yapmak hem de 
yaşatmak adına böyle bir faaliyet 
düzenlemekteyiz. Nizip Ticaret Odası 
olarak hem can kurtarmak hem de 
hayır işlemek adına bu kan bağışı 
kampanyalarımıza devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu. 

Ayşe Beşir Özyurt Kızılay 
Kan Merkezi’nin Nizip’te fiilen 
faaliyete girdiğini belirten Nizip 
Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Kan 
merkezimizde hem daha hijyenik 
hem de daha uygun şartlarda kan 
verme işlemi gerçekleşecektir. 
Bizlerde Nizip Ticaret Odası’nın 
düzenlemiş olduğu kan bağışı 
kampanyasına bir parça katkı 
sağlamak amacıyla buradayız. Ben 

bu kan merkezinin açılmasına katkı 
sunan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a, 
Türk Kızılayı Nizip Şubesi Başkanı 
Kasım Çiçektaş’a, canla başla 
çalışan çalışanlarına ve bu kan 
merkezini yaptıran Özyurt ailesine 
çok teşekkür ediyorum. Çok nadir 
ilçede bulunan bu kan merkezimizi 
ayakta tutarak daha dinamik hale 
getireceğiz.” dedi. 

Gerçekleşen kampanyaya 
Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Mahmut Polat, 
Abdulkadir Akkuş, Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu, Meclis, 
Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri, 
oda üyeleri, firma çalışanları ve çok 
sayıda vatandaşımız da kan vererek 
destek verdi.

NTO Sponsorluğunda Bilgi Yarışmalarının Finali Yapıldı 

NTO “Nizip Sen Çok Yaşa” Sloganıyla Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu ve meclis üyeleri, Gaziantep 
Ticaret Odası (GTO) yönetim kuruluna “hayırlı 
olsun” ziyaretinde bulundu. 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt Gaziantep Ticaret 
Odası yönetimine ve genel sekreterine yeni 
görevlerinde başarılar dileyerek, “Biz her zaman 
dediğimiz gibi Nizip’li değil Gaziantep’li olmaktan 
her zaman gurur duymaktayız.” dedi. 

Gaziantep Ticaret Odası ve Nizip Ticaret 
Odası’nın kardeşliğinin daim olacağını vurgulayan 
NTO Başkanı Özyurt, “Şehrin ekonomisini, sosyal 
hayatını, birlikteliğini daha ileriye götürmek için 
hep beraber çalışacağız. Bu birlikteliğimizi hem 
birleştirici hem de geliştirici bir şekilde devam 
ettireceğiz. Bizler Gaziantep’te iken Nizip’liyiz 
diyoruz ancak Gaziantep dışına çıktığımızda 
biz Nizip değil Gaziantep’liyiz diyoruz ve bunu 
söylemekten de gurur duyuyoruz.”şeklinde 
konuştu. 

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan 
Hıdıroğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, iki 
Oda’nın 5 yıl önce imzalanan protokolle kardeş 
oda olduklarını belirterek, bu kardeşliğin birlik ve 
beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Nizip’in gelişimini takdirle izlediklerini ifade 
eden Hıdıroğlu, “Yıllardır Nizip Ticaret Odamızla 
iyi ilişkiler içerisindeyiz. İhtiyaç duyulan her 
alanda destek olma gayreti içerisinde olduk, 
olmaya da devam edeceğiz. Nizip’in gelişimi 
bizleri mutlu ediyor. Zeytin ve zeytinyağı, büro 
mobilyaları, sabun ve fıstıkçılık gibi alanlarda 
önemli mesafe kaydeden ilçemizin ilerleyen 
yıllarda daha iyi yerlerde olacağına inanıyoruz” 
diye konuştu. 

Gerçekleşen ziyarete, GTO Meclis Başkanı 
Settar Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı 
Mehmet Törer, GTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sadık Koçak, GTO Muhasip Üyesi 

Mustafa Sami Akay, GTO Yönetim Kurulu üyeleri 
İbrahim Halil Zengin, Hüseyin Hüsnü Özgüler, 
Kamil Tosun, Murat Karakaş ve Mehmet Bülent 
Evyapan, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Mehmet Ali Karabacak, Ömer Delibalta, Osman 
Alpaslan, Ersin Özdemir, NTO Meclis Üyeleri 
Mehmet Erdoğan, Mehmet Dağlı, Reşat Özberk, 
Hüseyin Yaprak, Müslüm Aksoy, Ali Kaya, NTO 
Disiplin Kurulu Başkanı Bekir Karabacak, 
NTO Danışma Kurulu Üyesi Bülent Öğüt, Şakir 
Öztekin ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu 
da katıldı.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

NTO’dan GTO Yönetimine “Hayırlı Olsun” Ziyareti
•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve meclis 

üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yönetim kuruluna “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. 
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Düzenlenen programda bir konuşma 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt “Varlık sebebimiz 
olan analarımızı ve kadınlarımızı burada 
yapacağım beş dakikalık konuşmaya 
sığdırmak mümkün değil.” dedi.

Konuşmasına ulu önder Atatürk ‘ün bir 
sözü ile başlamak istediğini belirten NTO 
Başkanı Özyurt şunları ifade etti; “Ey kahraman 
Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, 
omuzlar üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın.”  Ulu önderimizin de belirttiği 
gibi Anadolu kadınlarımız, varlığıyla bizleri 
aydınlatan, evde ana, cephede er kişi olan, 
destan yazan ve hiçbir ulusun kadınlarında 
olmayan bir manevi güce sahiptir. Atamız; 
Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben 
Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi 
kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu 
Kadını kadar emek verdim,” diyemez! Derken 
Anadolu kadının gücünü, kurtuluş savaşında 
verdiği mücadeleyi nasıl da güzel anlatmış. 
Geçtiğimiz günlerde 1877-1878 Osmanlı 
Rus savaşının aslan yürekli nene hatun’un 
vefat yıldönümüydü, bu vesileyle kendisini 
dua ve minnetle anmak isterim. Rabbim 

nene hatun ve isimsiz birçok Anadolu 
kadınımızdan razı olsun. Ne yazıktır ki, 
kadınlarımız hala toplumun bazı kesimlerde 
ikinci plana itilmekte atılmakta ve kadının 
yeri evidir mantığı devam etmektedir. 
Aksine kadınlarımız her alanda olmalı ve 
iş gücümüze katkı yapmalıdır. Ülkemizin 
toplumumuzun gelişmesi ve daha ileriye 
gidebilmesi için bayanlarımız daha ön planda 
olmalıdır. Bu nedenle kız çocuklarımızı 
bebeklikten itibaren bu bilinçle yetiştirmemiz 
gerekmektedir. Ulu önderimizin de belirttiği 
gibi Milletimiz güçlü bir millet olmaya 
azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de 
kadınlarımızın her konuda yükselmelerini 
sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız 
ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin 
geçtikleri bütün öğretim basamaklarından 
geçeceklerdir. Bu bilinçle hareket ederek, 
kız çocuklarımıza gerekli özeni gösterip 
eğitim aldırmalıyız, kadınlarımıza toplum 
ve iş hayatı içerisindeki hak ettikleri yerlere 
gelmelerine olanak sağlamalıyız ve bu sayede 
inanıyorum ki daha aydınlık daha refah bir 
gelecek bizlerin olacaktır. Bizlere düşen 
en büyük görev stereotip düşünce yerine 
kadın-erkek eşitliğinin bir hak olduğunu 
toplumda benimsetmek, kadınlarımızın 
toplumdaki yerini korumak, potansiyellerini 
bilim, sanat ve teknolojide kullanmalarını 
sağlamaktır. Bu nedenledir ki başımızın tacı 
olan kadınlarımıza destek olmalı ve hak 
ettikleri değeri vermeliyiz. “Anadolu Kadınları 
Gecesi” programının gerçekleştirilmesinde 
emeği gecen hamisi olduğumuz Nizip Alkan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Değerli 
Müdürü Kıymet Taş hanımefendiye ve tüm 
öğretmen ve öğrencilerine, çalışanlarına 
teşekkür eder, başarılarının devamını 
dilerim. Sizleri muhabbet ve sevgiyle 

selamlıyor, programımıza teşriflerinizden 
dolayı memnuniyet duyduğumuzu belirtmek 
istiyorum.”

Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Kıymet Taş ise “Programımızı 
oluştururken sosyal sorumluluk bilinciyle ve 
bir kız okulu olmamız hasebiyle ülkemizdeki 
kadınlarımızın tarihsel rolünü ve günümüz 
kadınlarının sorunlarını ele alarak ve bu 
sorunlara dikkat çekmek amacıyla hazırlamış 
bulunmaktayız. Bu proğramı hazırlarken 
desteklerini bizden esirgemeyen başta 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ve yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Program öğretmen ve öğrencilerin 
hazırlamış olduğu gösteri, türkü şöleni ve 
şiirlerin okunması ile son buldu.

Düzenlenen programa Nizip Kaymakamı 
Harun Sarıfakıoğulları, Gaziantep İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, 
TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Hülya Akaya, Nizip İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Mehmet Demir, NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları Mahmut Polat, 
Abdulkadir Akkuş, Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyeleri Demet Doğdu, Alev Özpolat, NTO 
yönetim kurulu, meclis üyeleri ve çok sayıda 
davetli de katıldı.

Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir 
Akkuş, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Alpaslan, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, 
Mehmet Yiğit, Mustafa Polat, Gaziantep 
KOSGEB Uzmanı Selim Çörekçioğlu ve NTO 
Üyelerinin de bulunduğu heyet Malezya Dış 
Ticareti Geliştirme Kurulu (MATRADE) ve 
Malay -Türk İşadamları Kulübü üyeleri ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.

Düzenlenen ikili görüşmeler öncesi bir 
açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt Nizip Ticaret 
Odası’nın çalışmaları ve Nizip’te faaliyet 
gösteren firmalar hakkında katılımcılara 
bilgiler verdi.

Malezya ve Türkiye coğrafi açıdan birbirine 
uzak ancak Ortak tarihi ve kültürel değerlere 
sahip olduğunu vurgulayan Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“Çoğunluğu Müslüman iki ülkeyiz, bu güç ile 
ikili işbirliklerimizi gün geçtikçe her alanda 
daha da geliştirmektedir.” dedi.

İkili ilişkilerdeki işbirliğimizi Birleşmiş 
Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8 gibi birçok 
uluslararası platformda da sürdürdüklerini 
belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Güneydoğu Asya ülkeleri 
arasında dördüncü büyük ticaret ortağımız 
olan Malezya ile 2015 yılı toplam ticaret 
hacmimiz 1.7 milyar Dolar seviyesinde 
olmuştur.Bu  bizleri sevindirmektedir. 
Malezya’ya ihraç ve ithal edilen ürünlere 
baktığımızda Bölgemiz ve ilçemiz açısından 

oldukça büyük avantajlarımız bulunmaktadır. 
Bu nedenle, daha etkin birliktelik içerisinde 
olmalıyız. Yatırımları mümkün olduğunca 
çeşitli coğrafyalara yaymak gerekir. 
Malezya’nın Türkiye’de Acıbadem Sağlık 
Grubu ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi 
oldukça önemli yatırımları var. Bundan gurur 
duymaktayız. Malezya’da sürekli ikamet eden 
500 vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye’de 
ise 42 Malezya sermayeli firma faaliyet 
göstermekte ve bu sayının karşılıklı işbirlikleri 
ile artmasını umut ediyoruz. Bizlerde karşılıklı 
yatırımlara büyük önem vermekteyiz. Bugünkü 
programımızda Malezya ile daha fazla iş 
yapabilmenin yollarını istişare edeceğiz. İş 
birliklerimizi sadece ihracat-ithalat boyutuyla 
sınırlamak istemiyor, yatırım konusunda 
da Nizipli iş adamları olarak Malezya’ya 
yatırımlar yapmak ve ülkelerimiz arasındaki 
yatırımların artmasını istiyoruz. Gaziantep 
tarımdan sanayiye her alanda yatırım 
yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke 
arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın 
artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin 
de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. 
Sizleri de Odamıza davet ve misafir etmekten 
büyük bir şeref duyacağımızı belirterek bugün 
odamız heyetine göstermiş olduğunuz ilgiden 
dolayı teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Malezya Dış Ticareti Geliştirme Kurulu 
yetkilisi Mr. Md. Shaiful Md. Sharif Deputy 
Director ve Malay -Türk İşadamları Kulübü 
Yetkilisi Mr.Erman Abdul Wahab ise, “Nizip 
Ticaret Odası’nın ziyaretinden dolayı memnun 
kaldıklarını belirterek, bu tür ikili görüşmeler 
ve ziyaretler iki ülke arasında ticaret hacmini  
arttıracağını ve ikili ilişkilerimizin gelişeceğini 
belirterek Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve heyetine yapmış oldukları ziyaret 
için çok teşekkür ederiz.” dediler.

NTO’da “Anadolu Kadınları Gecesi” Programı Düzenlendi Nizip Ticaret Odası Heyeti Kuala Lumpur’da 
•  Nizip Ticaret Odası ve Nizip Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile “Anadolu 

Kadınları Gecesi” programı Nizip Ticaret Odası Osman Sayın Toplantı Salonunda düzenlendi. •  Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Malezya yurtdışı iş gezisi kapsamında Kuala Lumpur’da resmi 
ziyaretlere bulundu.
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Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Malezya’daki resmi ziyaretlerinin kinci 
gününde Kuala Lumpur Ticaret Başmüsaviri Refik Özgür ile birlikte Çin-
Malezya Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Akkuş, NTO 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak, 
Mehmet Yiğit, Mustafa Polat, Gaziantep KOSGEB Uzmanı Selim Çörekçioğlu 
ve NTO Üyelerinin de bulunduğu heyet Çin-Malezya Ticaret Odası’na ziyarette 
bulundu.

Malezya ile İkili ilişkilerdeki işbirliğimizi Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği 
Teşkilatı, D8 gibi birçok uluslararası platformda da sürdürdüklerini belirten 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Güneydoğu 
Asya ülkeleri arasında dördüncü büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile 
2015 yılı toplam ticaret hacmimiz 1.7 milyar Dolar seviyesinde olmuştur bu 
da bizleri sevindirmektedir.” dedi.

Malezya ve Türkiye coğrafi açıdan birbirine uzak ancak Ortak tarihi 
ve kültürel değerlere sahip olduğunu vurgulayan NTO Başkanı Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çoğunluğu Müslüman iki ülkeyiz, bu güç 
ile ikili işbirliklerimizi gün geçtikçe her alanda daha da geliştirmektedir. 
Malezya’ya ihraç ve ithal edilen ürünlere baktığımızda Bölgemiz ve ilçemiz 
açısından oldukça büyük avantajlarımız bulunmaktadır. Bu nedenle, daha 
etkin birliktelik içerisinde olmalıyız. Yatırımları mümkün olduğunca çeşitli 
coğrafyalara yaymak gerekir. Malezya’nın Türkiye’de Acıbadem Sağlık Grubu 
ve Sabiha Gökçen Havalimanı gibi oldukça önemli yatırımları var. Bundan 
gurur duymaktayız. Malezya’da sürekli ikamet eden 500 vatandaşımız 
bulunmaktadır. Türkiye’de ise 42 Malezya sermayeli firma faaliyet göstermekte 
ve bu sayının karşılıklı işbirlikleri ile artmasını umut ediyoruz. Bizlerde karşılıklı 
yatırımlara büyük önem vermekteyiz. Bugünkü programımızda Malezya ile 
daha fazla iş yapabilmenin yollarını istişare edeceğiz. İş birliklerimizi sadece 
ihracat-ithalat boyutuyla sınırlamak istemiyor, yatırım konusunda da Nizipli 
iş adamları olarak Malezya’ya yatırımlar yapmak ve ülkelerimiz arasındaki 
yatırımların artmasını istiyoruz. Gaziantep tarımdan sanayiye her alanda 
yatırım yapılabilecek bir kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye 
dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol 
oynayacağı kanısındayım. Sizleri de Odamıza davet ve misafir etmekten büyük 
bir şeref duyacağımızı belirterek bugün odamız heyetine göstermiş olduğunuz 
ilgiden dolayı teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 
şeklinde konuştu.

Ayrıca NTO Başkanı Özyurt tarafından Malezya’lı firmalara Nizip Ticaret 
Odası’nın çalışmaları ve Nizip’te faaliyet gösteren işletmeler hakkında geniş 
bilgiler verdi.

Çin-Malezya Ticaret Odası Başkanı Michail Chai Ken ise: “Çin-Malezya 
Ticaret Odası’nın faaliyetleri ve Malezya’lı firmalar hakkında NTO heyetine 
bilgiler verdi ve Nizip Ticaret Odası’nın ziyaretinden dolayı memnun 
kaldıklarını, bu tür ikili görüşmeler ve ziyaretler iki ülke arasında ticaret 
hacmini arttıracağını ve ikili ilişkilerin gelişeceğini belirterek Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetine yapmış oldukları ziyaret için 
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından NTO Başkanı Mehmet Özyurt tarafından Çin-
Malezya Ticaret Odası Başkanı Michail Chai Ken’e Nizip Ticaret Odası 
tarafından tescil ettirilen Nizip Zeytinyağı’nın Coğrafi İşareti’nin tanıtımını 
yaparak çeşitli hediyeler takdim etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO), yeni pazar arayışı kapsamında Malezya’ya 
iş gezisi düzenledi.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı açıklamada, 
geçen yıl yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla Türk işadamları için 
avantajlı pazar olan Malezya’da önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.  

Ülke hedeflerine katkı sağlamak amacıyla farklı kıtalara açıldıklarını 
belirten Özyurt, Nizipli işadamlarını dünyaya açmak için farklı ülke 
pazarlarını incelediklerini ifade etti.

Alternatif ihracat rotaları ortaya çıkarmak için hedef pazarlar 
aradıklarını vurgulayan Özyurt, bu kapsamda Nizipli işadamlarıyla 
Malezya pazarını incelediklerini kaydetti. Gaziantep’in ihracatında ilk 
sıralarda bulunan ülkelerin büyük emekler sonucu bu seviyeye getirildiğini 
anlatan Özyurt, şöyle devam etti:

“Şimdi mevcut pazarları koruyarak hedef ülkeler belirlemek 
zorundayız. Gitmediğiniz ülke hakkında yorum yapamaz, hedef 
belirleyemezsiniz, bu nedenle ülkelerin taleplerini yerinde görüyor, sonra 
bu talepleri karşılamak için çalışıyoruz. Malezya’da önemli görüşmeler 
yaptık, şimdi bu pazara ağırlık verip ihracatımızı artırmak istiyoruz” diye 
konuştu.

Gaziantep’ten Malezya’ya ihracatın istenilen seviyede olmadığını 
vurgulayan Özyurt, bu rakamın artmasının ikili görüşmelerle mümkün 
olacağını ifade etti. Malezya’nın Türk ihracatçısının çok tanımadığı bir ülke 
olduğuna dikkati çeken Özyurt, “Türk ihracatçısı Uzakdoğu pazarını yeteri 
kadar tanımadığı için bu ülkeyle ticaretimiz yeterli seviyeye gelememiş. 
Coğrafi uzaklık ve ulaşım imkanlarının yetersizliği ticareti olumsuz olarak 
etkilemektedir.  Ancak Malezya gelecek yıllar için kendine önemli hedefler 
koyan bir ülke. Biz de hem Malezya’yı hem de ihtiyaç duyulan ürünleri 
tespit amacıyla iş gezisi düzenledik. Bu gezinin meyvelerini alacağımıza 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Malezya’da Gaziantep’i anlattılar
Özyurt, iş gezisi kapsamında pazar incelemesinin yanı sıra Gaziantep’i 

de tanıttıklarını vurgulayarak, “Gaziantep’in önemli bir ticaret ve sanayi 
şehri olmasının yanı sıra gastronomisiyle dünyanın hayran kaldığı bir 
şehir olduğunu ve kültür turizmiyle öne çıktığını anlattık” dedi.

Gaziantep’in farklı özelliklerini anlatarak Malezyalı işadamlarını 
kente davet ettiklerini belirten Özyurt, Malezya’dan bir grup işadamının 
kısa süre içinde Gaziantep’e geleceğini kaydetti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis 
Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
Nizip Kaymakam vekilliği görevini yürüten Gaziantep Vali Yardımcısı Adil 
Nas’ı makamında ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası heyetini karşılayan Vali yardımcısı Adil Nas, 
yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ayrıca her yerde 
ilçenin birçok sorunu ilgili makamlara ileterek çözüm bulmaya çalışan 
Nizip Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Yapılan ziyaret ile ilgili bilgi veren NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ise, bizler de Nizip Ticaret Odası olarak Sayın Gaziantep 
Vali Yardımcımız Adil Nas beye Nizip’e hoş geldiniz demek için buradayız. 
Sayın vali yardımcımızın da dediği gibi Nizip’in sorunları ile ilgili 
görüşmeler yapacağız. Bizler Nizip Ticaret Odası olarak görevimiz olsun 
veya olmasın memleketimiz için her zaman elimizi taşın altına koyan bir 
kurumuz. Burada bulunduğunuz süre ve bundan sonraki dönemlerde de 
memleketimizin gelişmesi için faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Bu 
vesile ile sayın kaymakamımız Harun Sarıfakıoğlulları’na da geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.” diyerek ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Vali 
yardımcısı Adil Nas’a teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Karabacak, 
Osman Alpaslan, Ersin Özdemir, NTO Meclis Üyeleri Ali Kaya, Mehmet 
Yiğit, Mustafa Polat, Mehmet Dağlı, Fatih Öztürkmen, Mustafa Kaya, 
Hüseyin Yaprak, NTO Danışma Kurulu Üyesi Abdullah Altınbaş, NTO üyesi 
Murat Benzer ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.

Nizip Ticaret Odası’nın üyelerine 
sunduğu hizmet kalitesinin 
arttırılması ve kalite yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla 
hazırlanan “Sürekli Gelişim Kaliteli 
Hizmet Projesi” T.C. İpekyolu 
Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Teknik 
Destek Programı kapsamında destek 
almaya hak kazandı.

Bu kapsamda “Sürekli Gelişim 
Kaliteli Hizmet Projesi”nin genel 
bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret 
Odası’nda yapıldı.

Düzenlenen toplantıda Nizip 
Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil 
Gündoğdu tarafından Projenin 
faaliyetleri, çıktıları ve projede 
izlenebilecek yol haritası hakkında 
katılımcılara bilgiler vererek 
uygulanacak olan projenin üyelere 
faydalı olması dileğiyle hayırlı olması 

temennisinde bulunuldu.
Yürütülecek proje ile TS EN 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi’nin yeniden yapılandırılarak 
ISO 9001:2015 standardına geçiş 
için alt yapısının oluşturulmasının 
amaçlandığını belirten NTO 
Genel Sekreteri Gündoğdu 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
Projemiz ile mevcut kullanılan 
doküman ve hizmet süreçlerimizin 
revize edilerek risk tablolarının 
oluşturulacaktır. Kullanılan 
sistemlerin TOBB Akreditasyon 
Sistemi ile entegrasyonunun 
sağlanarak, Oda’nın kurumsal ve 
yönetsel kapasitesini arttırmaya 
ve geliştirmeye yönelik profesyonel 
uzman desteği ve danışmanlık 
hizmet alımı yapılmaktadır. Projemiz 
kapsamında aldığımız danışmanlık 

hizmeti ile geliştirilecek sistemler 
Odanın kurumsal yapısının dinamik 
kalması hususunda kritik nokta 
olup sistemlerin uygulanması 
paydaşlarımıza da rol model olması 
ile NTO ve üyelerinin rekabet gücünün 

arttırılması açısından oldukça büyük 
öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen toplantıya OBEY 
Verimlilik Yönetim Danışmanları Yusuf 
Topal, Onur Aydın ve NTO personelleri 
de katıldı.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve beraberindeki 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte Nizip’te göreve yeni başlayan 
Jandarma Komutanı Resul Çot’ hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Görevine yeni atanan İlçe Jandarma Komutanı Resul Çot’a başarılar 
dileyen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü; Nizip halkı vatanına milletine sadık ve 
ilçede görev yapan kamu görevlilerine sahip çıkan bir millettir. Bizler de 
Nizip Ticaret Odası adına Kamu kurum ve kuruluşlarıyla geçmişte işbirliği 
içerisinde çalışılarak başarılı işlere imza attık. Geçmişte olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bizi ilgilendiren veya 
ilgilendirmeyen her konuda işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. Ortak 
akılla hareket etmek ilçemizin ve ülkemizin faydasına olacaktır. Nizip 
Ticaret Odası olarak birçok faaliyetler içerisindeyiz. Odamız üyelerine ve 
ilçemizin sosyal hayatına katkı sağlamak için çalışmalarımız hız kemeden 
devam edecektir.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Jandarma Komutanı 
Resul Çot ise, “Nizip ilçesinin Türkiye’deki diğer ilçelere göre daha fazla 
geliştiğini görüyorum. İlçe diğer bölgelerden çok fazla göç almasına 
rağmen kendi sorunlarını kendi içerisinde çözmektedir. İnşallah işbirliği 
içerisinde vatandaşlarımızın da desteğiyle görevimizi layıkıyla yerine 
getireceğimize inanıyorum. Bugün bizleri ziyaret eden Nizip Ticaret Odası 
başkanlarına ve üyelerine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. 

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Karabacak, 
Osman Alpaslan, Ersin Özdemir, NTO Meclis Üyeleri Ali Kaya, Mehmet 
Yiğit, Mustafa Polat, Mehmet Dağlı, Fatih Öztürkmen, Mustafa Kaya, 
Hüseyin Yaprak, NTO Danışma Kurulu Üyesi Abdullah Altınbaş, NTO üyesi 
Murat Benzer ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.

Nizip Ticaret Odası Heyetinden 
Çin-Malezya Ticaret Odası’na Ziyaret

NTO Başkanı Özyurt “Malezya’ya 
İhracatımızı Artırmak İstiyoruz”

NTO’dan Vali Yardımcısı 
Adil Nas’a Ziyaret

Nizip Ticaret Odası’ndan “Sürekli Gelişim Kaliteli Hizmet Projesi” 

NTO’ dan dan Jandarma 
Komutanı Resul Çot’a Ziyaret
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Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ve beraberindeki heyet ile Türk 
Polis Teşkilatı’nın 171’inci kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 
organize edilen kutlama etkinliklerine katıldı.

 İlçe Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Yaman, “Gece gündüz demeden fedakârca 
bu vatan, millet, bayrak için yeri geldiğinde canımızı, 
kanımızı vermekten çekinmeyeceğiz” diyerek 
mesleklerine olan bağlılıklarını ifade etti.

Emniyet Müdürü Yaman “Polislik sadece 
bir meslek değil bizler için hayatımız demek bu 
nedenle bizler polis teşkilatı olarak gece gündüz 
demeden fedakârca çalışmaya devam ediyoruz. 15 
Temmuzda yaşanan hain darbe girişiminde emniyet 
güçlerimiz halkımız ile beraber gözlerini kırpmadan 
canlarını bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu 
nedenle Terör örgütleri ve düşmanlarımız bilmelidir 
ki asla emellerine ulaşamayacaklardır.” dedi.

Duruşuyla ve cesaretiyle Türk Polisi’nin 
dünyadaki meslektaşlarına örnek olduğunu 
belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt “Ülkemizin tamamında iç güvenliğin 

sağlanması noktasında polis ve askerimizin 
gösterdiği fedakârlıkları hep beraber izliyoruz, 
görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz.” dedi.

Vatan, millet ve bayrak için toprağa düşen 
bütün şehitlere Allah’tan rahmet gazilere sağlık, 
çalışan tüm emniyet güçlerine de kolaylık dileyen 
NTO Başkanı Özyurt,  bugünün tüm polislerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından slâyt gösterisi 
ve günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiir ve 
kompozisyonlarla devam eden program Emniyet 
Müdürlüğü tarafından verilen kokteyle son buldu.

Düzenlenen Programa Nizip Belediye Başkanı 
Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı 
Süleyman Selçuk Gökçe, Adli Yargı İlk Derece 
Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, İlçe Müftüsü Osman 
Şekerci, Jandarma Komutanı Resul Çot, Nizip 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin, 
Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Madeni 
Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Kök, Mahalle 
Muhtarları, Daire Amirleri ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Nizip Ticaret Odası her bayramda olduğu gibi 
ramazan Bayramı’nda da üyeleriyle bayramlaşma 
geleneğini sürdürdü.

Nizip Ticaret Odası’nda bayramın ikinci günü saat 
11.00’ da başlayan bayramlaşma programında, Nizip 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mahmut Polat, 
Abdulkadir Akkuş, Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile 
birlikte misafirleri kabul etti.

Nizip Ticaret Odası olarak geleneksel hale 
getirilen Bayramlaşma törenini NTO üyeleri ile birlikte 
gerçekleştirdiklerini belirten Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 
Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği 
günlerdir.” dedi.

Bayramları fırsat olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirten NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini şu şekilde sürdürdü 
“Bu mübarek günlerde kırgınlıkları bir kenara bırakıp 
ülkemiz ve İslam âlemi olarak bir olmalıyız. Ramazan 
bayramında yurt içinde ve yurtdışında görevi başında 
olan askerimiz, polislerimiz ve tüm güvenlik güçlerimize 

selamlarımızı gönderiyor bayramlarını kutluyoruz. 
Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramının 
tüm dünyada gözyaşı, kan ve şiddetin durmasına, 
tüm İslam âleminin barış, birlik ve huzuruna vesile 
olmasını diliyor, başta şehit aileleri olmak üzere bütün 
milletimizin, iş dünyamızın ve Nizipli hemşerilerimizin 

bayramını kutluyor, saygı sevgi ve mutluluk dolu günler 
diliyoruz.” dedi.

Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, 
Nizip Ticaret Odası üyeleri, personeller, işadamı ve 
vatandaşlar da katıldı.

Nizip Ticaret Odası Polis Haftası Kutlamalarına Katıldı

Nizip Ticaret Odası Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor

Gerçekleşen toplantının açılış 
konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yapılan 
ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Ülke olarak geçmekte olduğumuz bu zor 
ve keskin virajda iş camiası olarak her zaman 
devletin ve milletin yanında bulunduklarını 
ve bulunacaklarını belirten Meclis Başkanı 
Doktoroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Bilindiği üzere Türkiye ekonomisi, yıllık 
bazda 2010’da yüzde 9,2 ile başlayan 
büyüme trendini, Gezi olayları, FETÖ’nün 
darbe girişimleri, döviz kurlarındaki oyunlar 
gibi ardı arkası kesilmeyen birçok olumsuz 
şoka rağmen yedi yıl boyunca kesintisiz 
sürdürmüştür. Buda demek oluyor ki sadece 
ekonomi alanında yapılanlara baktığımızda 
milletine âşık kişilerin görevde olduğunu ve 
çalıştığını görmekteyiz. Bizler için böylesine 
hayatını riske atan, çalışan güzel insanlara 
birer vefa borcumuz olduğunu da unutmamız 
gerekir. Bu durumda ise bize düşen bu 
virajda elimizden geleni değil fazlasını 
yapmak zorundayız. Çünkü üzerimizde 
gelecek nesillerin, yetimlerin, tüm dünya 
mazlumlarının beklentisi bulunmaktadır. 
Diyorum Aslında burada söylenecek sözler, 
anlatılacaklar, yapılacaklar çok fakat sizlerin 
değerli zamanlarından daha fazla almak 
istemiyorum.” şeklinde konuştu.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi 
ve terör olaylarından dolayı ülkemizin zor bir 
yılı geride bıraktığını belirten Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt, “Allah’a şükür milletimiz basiretli 
duruşuyla ülkemizin birlik ve beraberliğinin 
bozulamayacağını, bizlerin ve halkımızın 
demokrasi nöbetlerine sahip çıkması 
sayesinde tek vücut olduğumuzu tüm dünyaya 
göstermiştir.” dedi.

7 Şubat’ta Ankara’da gerçekleşen Türkiye 
Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyası tarafından 
istihdama destek sözü verildiğini hatırlatan 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız tarafından 
başlatılan milli istihdam seferberliğine Nizip 
adına işadamları olarak Mart ayı sonuna 
kadar 500 kişi istihdam sözü verilmiştir. 
2016 yılsonu itibariyle 4A çalışan sayısı 9.609 
kişi iken 31 Mart 2017 ‘de 4A çalışan sayısı 
10.770 kişi olmuştur. Yani 1.161 kişiye yeni 
istihdam sağlanmıştır. Görüyoruz ki istihdam 
çağırısına işadamlarımız ve firmalarımız 
en üst düzeyde destek vermişlerdir. Nizip 
Ticaret Odası olarak tüm iş adamlarımıza 
ve firmalarımıza istihdama katkılarından 
dolayı canı gönülden tebrik eder, ülkemizin 
kalkınması için gayretlerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarım.  Nizip Ticaret 
Odası olarak ise 2017 yılını Nizip’te “Yatırım, 
İhracat ve İstihdam Seferberliği Yılı” ilan 
ettik. Milli istihdam seferberliği konusunda 
bilgilendirme seminerleri düzenlemekteyiz. 
Yeni girişimcilerin istihdam yaratması ve 
kendiişlerini kurmalarını sağlamak amacıyla 
yürüttüğümüz girişimcilik eğitimlerimizde bu 
yıl hedefimiz 1000 kişiye ulaşmaktır. Nizip 
Ticaret Odası olarak temel prensibimiz “Nizip 

için, Ticaret ve Sanayi için, Ortak Akıl ile 
çalışmak” tır. Bu prensiple yola çıkarak hepimiz 
ülkemizi düşünerek daha çok çalışmalı daha 
çok istihdam yaratmalı ve yatırımlarımıza 
devam etmeliyiz. Türk Milletinin gücünün 
birlik beraberlik olduğunu hatırlatmak isterim. 
Gaziantep-Şanlıurfa E-24 Karayolunun 14 
Nisan 2016 tarihinde yapılacak duble yol 
ihalesi çalışmalarına destek veren, emeği 
geçen tüm Gaziantep Milletvekillerimize, 
siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza Nizipliler 
adına teşekkürlerimizi sunarım.”  İfadelerini 
kullandı.

Referandum Oylamasının Ülkemize 
Uğurlu Olmasını Diliyorum

Bizler sivil toplum kuruluşları ve iş adamları 
olarak yatırım, ihracat ve istihdam seferberliği 
kapsamında el birliği ile ülkemizin dünyanın 
en büyük ekonomisi olması adına daha çok 
çalışarak ve üreterek katma değer sağlamayı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak 
referandum oylamasının vatandaşlarımıza 
ve ülkemize uğurlu olmasını diliyorum. 
Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen ve 
teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Sayın 
AK Parti Genel Sekreteri Sayın Abdulhamit 
Gül’e, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e, Sayın 
milletvekillerimize, bölge protokolümüzü 
oluşturan tüm kurum/kuruluş, sivil toplum 
örgütlerimize paydaşlarımıza ve üyelerimiz 
olmak üzere hepinize teşekkür ediyor, sizleri 
şahsım, Nizip Ticaret Odası ve Nizipliler adına, 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

AK Parti Heyeti Nizip Ticaret Odası’nda 
İşadamlarıyla Buluştu

•  Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve beraberindeki heyet Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) ziyaret etti.
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•   Üniversite sanayi işbirliği kapsamında 
Nizip Ticaret Odası tarafından Nizip 
Meslek Yüksekokulu gıda bölümü 
öğrencilerinin uygulamaları yerinde 
görmesi amacıyla bu hafta da NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’un Belkıs Yağ firması ziyaret 
edildi.

Üniversite öğrencilerine ayçiçek yağının 
üretim aşamalarını anlatan Belkıs Yağ Genel 
Müdür Yardımcısı Alev Özpolat, ayçiçek yağının 
fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere 
teknik bilgiler vererek Belkıs Yağ’ın üretim ve 
paketleme bölümlerini gezdirdi.

Ayrıca Belkıs Yağ Gıda Mühendisi Ali 
Yalvaç ise laboratuar ortamında ayçiçek 
yağının analizini uygulamalı olarak yaparak 
öğrencilerden gelen teknik soruları cevapladı.

Nizip Ticaret Odası ile işbirliklerini 
sürdürdüklerini söyleyen Nizip Meslek 
Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi 
ise, “Bu işbirlikleri sayesinde gençlerimiz 
üniversite çağında sanayi ile daha fazla iç 
içe olabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Öğrencilerin okuldaki derslerinin gerçek 
hayattaki uygulamalarını görüyor, teori ile 
pratiği bir araya getirerek bilgilerini pekiştiriyor. 
Bu gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse 
öğrencilerimiz tarafından çok benimsendi. 
Yapılan üretimlerin aşamaları hakkında 
bilgi alan öğrenciler, işyeri sahiplerine 
çeşitli sorular sorarak gerçek hayatta işlerin 
nasıl yapıldığını yerinde görerek bilgilerini 
pekiştiriyorlar. Bu gibi faaliyetlerde bizlerden 
desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası’na, 

bizleri firmasında ağırlayan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a ve 
çalışanlarına çok teşekkür ederim.” dedi.

Ay çekirdeğinin, ayçiçek yağına 
dönüşümünü ve paketleme aşamalarını 
ayrıntılı olarak yerinde gözlemleyen öğrenciler 
ise düzenlenen faaliyetten memnun 
kaldıklarını bu gibi çalışmaların sürekli 
düzenlenmesini vurgulayarak organizasyonu 
düzenleyen Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi 
ve Nizip Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
ilçenin tanıtımında ve sporun gelişmesinde büyük katkısı 
olan Nizip Spor’u her zaman destekleyeceklerini söyledi 
ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Nizip Spor 
yöneticilerine başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı, Nizip Spor olarak 
hedeflerinin ilçenin gelişmesine ayak uydurmak ve Nizip 
Spor’u en iyi yerlere taşımak olduğunu belirtti. Ayrıca 
Kulüp Başkanı Karaçalı Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kuruluna başarı sözü vererek ev sahipliğinden dolayı Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Görüşmelerin ardından kulüp yöneticileri ve NTO 
yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

•  Nizip Spor Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı ve kulüp yöneticileri Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyelerini 
makamında ziyaret ederek Nizip Spor’un son durumu hakkında bilgiler verdi. 

Üniversite Öğrencileri Ayçiçek Yağının Üretimini İncelediler

Nizip Spor’dan Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

Özyurt, yaptığı açıklamada,  millet olarak 
daha çok kenetlenerek teröre ve terör 
örgütlerine fırsat vermeyeceklerini belirtti. 

Bu süreci birlik ve beraberlikle geride 
bırakacaklarını ifade eden Özyurt, “Bu ülkede 
terörist ve destekçilerine yer olmadığını, 
vatan hainlerine mezar olacağını birlik ve 
beraberlik içerisinde göstermemiz gerekir. 
Bu hain saldırlar sonucu şehit olan güvenlik 
güçlerimize ve sivillerimize Allah’tan rahmet, 
kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Ülkesini ve milletini düşünen herkesin 
daha çok çalışması gerektiğini ifade eden 
Özyurt, daha çok istihdam oluşturarak 
istihdama devam edilmesi gerektiğini 
kaydetti.  Özyurt, “Ülkemizin geleceğine katkı 
sağlamak için ilçede 2017 yılını yatırım ve 
ihracat seferberliği ilan ediyoruz” dedi.

TOBB Nefes Kredisi
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 

Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti 
Fonu (KGF) işbirliğinde imzalanan protokol 
ile üyelerine yönelik “TOBB Nefes Kredisi” 
verilmeye başlandığını anlatan Özyurt, şöyle 
devam etti:

“Nizip Ticaret Odası olarak 150 bin 
liralık bu kaynakla yaklaşık 1,5 milyon liralık 
bir kredi hacmi oluşturulmuştur. Ayrıca 
TOBB tarafından aktarılacak kaynakla kredi 

hacmimiz daha da arttırılacaktır. Üyelerimizin 
kredi olarak kullanacağı paranın üst limiti 
100 bin liradır.  1 yıl vadeli olacak kredinin 
brüt faizi aylık yüzde 0,825, yıllık yüzde 9,90 
olacaktır. Bu kredinin kullanılması piyasaya 
olumlu bir şekilde yansıyarak KOBİ’lerimizin 
nefes alacağını düşünüyoruz. Kredinin 
kullanımından sonraki süreçte bütün 
bankaların kredi faizlerini düşüreceklerini 
ve bunun da bir sinerji yaratarak, piyasalara 
olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz.”

01 Ocak 2017 itibariyle “Ticaret Sicili” 
işlemlerine ilişkin vergi harçlarının Oda 
tarafından tahsil edileceğini anlatan Özyurt, 
“06 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan ‘Şirket Kuruluş Sözleşmesinin 
Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması 
Hakkında Tebliğ’ yayınlanmıştır. Böylece 
notere gitmeden ticaret sicili müdürü 
huzurunda ana sözleşmelerin imzalanması 
ve imza beyannamesinin ticaret sicili 
müdürlüklerinde düzenlenmesi sağlanmıştır” 
ifadelerini kullandı.

2017 Yılı TOBB Dijital Dönüşüm 
Projesi

TOBB tarafından dijital dönüşüm projesi 
kapsamında 2017 yılında online belge 
verilmeye başlanılacağını ve online aidat 
ödemeleri yapılacağını belirten Özyurt, “Dijital 
dönüşüm projesi ile faaliyet belgesi, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi Onaylı Sureti, Sanayi 
Kapasite Raporu Onaylı Kopyası, Yerli Malı 

Belgesi, Borsa Fiyat Cetveli, Örf, Adet, Teamül 
Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Dış Ticaret 
Belgeleri, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Oda/
Borsa Sicil Sureti, Oda Sicil İhale Belgesi, 
Ortaklık Belgesi, Ticari İkametgah Belgelerini 
odamız tarafından online verilebilecektir” 
ifadelerini kullandı.

2017 yılı Odamızda Mesleki 
Eğitim Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
“Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği” 
protokolü imzalandığını hatırlatan Özyurt, 
şunları kaydetti:

“Bu protokol kapsamında Odamız ve 
Gaziantep İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliği ile ‘İş 
Başı Eğitim Programları’ düzenlenecektir. 
Programın temel amacı ise mesleki deneyimi 
veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki 
deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak 
bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin 
arttırılmasıdır. İş başı eğitim programından 
en az iki sigortalı çalışanı bulunan işyerleri 
yararlanabilecek ve süreç boyunca işverene 
hiçbir ek maliyeti olmayacaktır.

Değerli üyelerimiz ile birlikte 2016 yılının 
son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Yeni 
yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesini 
diler, sizlere, ailenize ve Türk iş dünyasına 
başarılarla dolu bir yıl temenni ederim.” 
şeklinde konuştu.

Özyurt  “2017 Yılını Yatırım ve İhracat 
Seferberliği Yılı İlan Ediyoruz”

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,  ilçede 2017 yılını yatırım ve 
ihracat seferberliği ilan ettiklerini bildirdi.
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Ülkemizin birçok konuda kurtuluş 
savaşına benzer savaşlar verdiğini belirten 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt “Ülkemizin çevresinde 
yaşanan olaylar, dünyanın yeniden dizayn 
edilmeye çalışılması, ülkenin içerisindeki 
ekonomik riskler, dış baskılar ve bunlara 
benzer olaylardan dolayı son zamanlar da 
devletimiz, esnafın ve sanayicisinin önünü 
açmak için birçok tedbirler almaktadır.” dedi. 

Devletimizin almış olduğu tedbirlerden 
bir tanesinin de KOSGEB’in dokuz bankayla 
anlaşarak esnafımıza kredi vermeye 
başlaması olduğunu ifade eden NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Esnafımıza kredi verilmesi konusunda 
bankalarımızdan taleplerimiz oldu fakat 
gördüğümüz kadarıyla bankacı arkadaşlarımız 
bu konuya çok sıcak bakmaktadırlar. Her 
ne kadar Nizip’in ekonomisi, ülkemizin 
ve ilimizin ekonomisine oranla daha hızlı 
büyüse de bugünkü ekonomik kurtuluş 
savaşının içerisinde hepimizin insani bir 
görevi olmalıdır. Bu konuya el uzatarak destek 
vermemiz gerekmektedir. Nizip genelinde 

263 esnafımız KOSGEB’den destek almaya 
hak kazanmıştır. Bu sayının çok az ve yetersiz 
olduğunu görüyoruz. Esnaf oda başkanlarımız 
ve bizim bu konuda tanıtım ve reklam 
çalışması yaparak KOSGEB vasıtasıyla kredi 
alan işletme sayısını iki üç katına çıkarmamız 
gerekmektedir. Bunun dışında da bankacı 
arkadaşlardan ricamız bankanın haklarını 
saklı tutarak üyelerimize kendi eşine dostuna 

kredi verir gibi davranarak ilçemiz ülkemiz 
ve toplumun huzuru için yardımcı olmaları 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yapabilirsek 
devletimizin yapmaya çalıştığı amacı yerine 
getirmiş hem de daha fazla esnafımıza kredi 
kazandırmış oluruz. Dolayısıyla bankalarımızın 
bu konuda en iyisini yapacağına inancımız 
sonsuzdur. Bugün ilçemize kadar teşrif 
ederek bizleri bilgilendiren KOSGEB Başkanlık 
Müşaviri Serhan Eker, KOSGEB Gaziantep 
Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Gözek ve 
sizlere Odamız ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

KOSGEB Başkanlık Müşaviri Serhan 
Eker ve KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi 
Müdürü Sadık Gözek ise işletmelerin KOSGEB 
kredisi kullanırken karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm önerileri ile ilgili katılımcılara önemli 
bilgiler verdi.

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başlan Yardımcısı Mahmut 
Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali 
Karabacak, Nizip’te faaliyet gösteren Banka 
Müdürleri ve Nizip Esnaf Oda Başkanları ve 
KOSGEB Nizip Temsilcisi Mustafa Aydın da 
katıldı.

•  KOSGEB kredilerinde yaşanan sorunlar ile ilgili istişare toplantısı KOSGEB Başkanlık Müşaviri Serhan Eker, KOSGEB 
Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürü Sadık Gözek, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’un 
katılımıyla Nizip Ticaret Odası’nda (NTO) düzenlendi.

NTO’da KOSGEB Destekleri İstişare Toplantısı Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt,  Gaziantep Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Nizip İlçe Müdürü 
Mustafa Yorgancı, Nizip Ziraat Odası Başkanı 
Sıddık Durmaz ve NTO yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılanan Seydikemer Ziraat 
Odası Başkanı Muhsin gümüş ve heyeti Nizip 
Ticaret Odası meclis toplantı salonunda fikir 
alışverişinde bulundular.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip’in tarım 
ve tarıma dayalı sanayisinin en önemli 
değerlerinden birisi olan zeytin ve zeytinyağı 
sektörüne büyük önem verdiklerini belirtti.

Nizip Zeytinyağı’nın coğrafi işaretini 
aldıklarını, ortak akıl toplantıları, sektör 
analizi araştırması, tadım eğitimleri ve 
operatörlük kursları düzenlediklerini 
belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “ Nizip Antepfıstığı ve 
Zeytin Üreticileri Birliği Derneği’in (NAZDER) 
kurulmasına Nizip Ticaret Odası olarak destek 
sağlanmıştır. 2014 yılında Nizip Zeytinyağı 
Sektör Analizi Raporu ‘muzda Zeytin ve 

Zeytinyağının swot analizi yapılmış ve “organik 
tarıma elverişli, uygun alanların mevcudiyeti” 
fırsat olarak değerlendirilmiştir. Nizip Ticaret 
Odası olarak fırsatı ilçemiz adına güçlü yöne 
çekebilmek amacıyla T.C.Kalkınma Bakanlığı 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı 
Destekleri kapsamında “En Doğalından Nizip 
Organik Zeytini Projesi” yürütülmüştür. Organik 
tarım değer zincirinin geliştirilmesi, organik 
tarım sektöründe ilgili aktörler arasında 
sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal 
işbirliklerinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. 
Projemiz kapsamında Exponatura 2015, 
7.Doğal, Organik, Sağlıklı ve Bitkisel Ürünler 
Fuarı ’nda ve OLIVTECH İzmir 2016 (6. Zeytin, 
Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı)’nda stand 
alarak ortaklarımız ve üreticilerimizle birlikte 
katılım sağlanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Akhisar Ticaret Borsası, 
Ege İhracatçılar Birlikleri, İzmir Ticaret 
Borsası, İzmir Ticaret Odası, Marmarabirlik, 
Tariş, Zeytindostu Derneği ve Ulusal Zeytin 
ve Zeytinyağı Konseyi ‘nin destekleriyle 
hazırlanan “Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu” 
kitabının hazırlanmasında Odamızda paydaş 

kurum olarak destek vermiştir. Zeytincilik 
Nizip için Antep Fıstığından sonra ikinci sırada 
yer alan önemli sektörlerden birisidir. Nizip’te 
30 adet zeytinyağı işletmesi bulunmaktadır 
ve bu işletmelerde istihdam edilen personel 
ve aileleri ortalama 20.000 kişi geçimini 
sağlamaktadır. İlçemizde zeytinin var 
yılında ortalama yıllık 13 bin ton, zeytinyağı 
üretilmektedir. Bu da Nizip’i Türkiye’nin 
önemli zeytin ve zeytinyağı üreticisi 
ilçelerinden biri haline getirmektedir. Nizip 
Ticaret Odası olarak yurtiçinde ve yurtdışında 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu ziyaretin 
gerçekleşmesini sağlayan Seydikemer Ziraat 
Odası Başkanı Sayın Muhsin GÜMÜŞ ‘e ve siz 
değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunar, 
hepinizi şahsım ve Nizip Ticaret Odası’na saygı 
ve sevgi ile selamlarım.” şeklinde konuştu.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin 
GÜMÜŞ ise “Bugün bizleri ağırlayan Nizip 
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt ve 
üyelerine Seydikemer adına çok teşekkür 
ediyorum. Sayın başkanımızın da ifade ettiği 
gibi Nizip’in Gaziantep’te önemli bir yeri var. 
Bizde bun nedenle Nizip hakkında bize bilgi 
aktarmaları için ticaret odamızı tercih ettik. 
Bizler de Muğla’mızın en güzel ilçesi olan 
Seydikemer’de Nizip Ticaret Odası heyetini 
ağırlamaktan onur duyarız.” dedi. 

Konuşmaların ardından Gaziantep Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Nizip İlçe Müdürlüğü 
Ziraat Mühendisi Ahmet yılmaz tarafından 
katılımcılara Nizip’teki zeytin hakkında 
katılımcılara bir sunum yaptı. Ayrıca 
Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık Nizip 
İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı ve Seydişehir 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin 
Maraşlı tarafından ilçelerin tarımdaki durumu 
hakkında katılımcılara bilgileri verildi.

Programın sonunda günün anısına her iki 
oda başkanları tarafından yöresel hediyeler 
takdim edilerek Nizip Ticaret Odası Disiplin 
Kurulu Başkanı Bekir Karabacak’ın zeytinyağı 
fabrikasına gidilerek ziyaret son buldu.

•  Muğla’nın Seydikemer İlçesi Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ve heyeti Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Seydikemer Ziraat Odası’ndan NTO’ya Ziyaret
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Nizip Ticaret Odası, üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, 
gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirlikleri oluşturmak ve kuvvetli bir 
koordinatör olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektir.

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında Nizip Ticaret Odası tarafından 
Nizip Meslek Yüksekokulu gıda bölümü öğrencilerinin uygulamaları 
yerinde görmesi amacıyla bu dönem ilk olarak Nizip Ticaret Odası 
Disiplin Kurulu Başkanı Bekir Karabacak’ın firması ziyaret edildi.

Üniversite öğrencilerine zeytinyağının bahçeden sofralara 
kadar uzanan öyküsünü anlatan Nizip Ticaret Odası Personeli Talip 
Karabacak, zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere 
teknik bilgiler de verdi. Ayrıca Zeytinyağının asit değerlerinin ölçümlünü 
de uygulamalı olarak anlatan Karabacak öğrencilerden gelen soruları 
cevapladı.

İki yıldan belli yapılan bu firma ziyaretlerini öğrencilerin çok 
benimsediğini söyleyen Nizip Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi 

Veliddin Çiftçi ise, “Nizip Ticaret Odası ile işbirliğimiz bu dönem de 
devam etmektedir. Öğrencilerin okuldaki derslerinin gerçek hayattaki 
uygulamalarını görmelerini, teori ile pratiği bir araya getirerek 
bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla bu tür firma gezileri düzenliyoruz. Bu 
gezilerimiz, gerek firma sahipleri, gerekse öğrencilerimiz tarafından 
çok benimsendi. Yapılan üretimlerin aşamaları hakkında bilgi alan 
öğrenciler, işyeri sahiplerine çeşitli sorular sorarak gerçek hayatta 
işlerin nasıl yapıldığını yerinde görerek bilgilerini pekiştirdiler. Bu gibi 
faaliyetlerde bizlerden desteğini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası’na ve 
bizleri firmasında ağırlayan Nizip Ticaret Odası Disiplin Kurulu Başkanı 
Bekir Karabacak’a çok teşekkür ederim.” dedi. 

Zeytinin zeytinyağına dönüşümünü ve nasıl işlendiğini ayrıntılı 
olarak yerinde gözlemleyen öğrenciler ise düzenlenen faaliyetten 
memnun kaldıklarını bu gibi çalışmaların sürekli düzenlenmesini 
vurgulayan öğrenciler organizasyonu düzenleyen Öğretim Görevlisi 
Veliddin Çiftçi ve Nizip Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.

NTO Üniversite İşbirliği Kapsamında Firma Ziyaretleri 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt:  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 
kanun kapsamında vergi, sigorta, belediyeye alacaklarında taksitlendirme imkanı 
sağlanmasının ülkemize, işadamlarımıza ve bölge halkımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 

Yayımlanan kanun kapsamında TOBB bağlı Oda ve Borsa aidatlarında gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarda af getirildiğini ifade eden NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “30 Haziran 2016 tarihi itibariyle ödenmesi 
gerektiği halde bu kanun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan aidat, navlun 
hasılatından alınacak oda payları borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Taksitle ödeme yapmak isteyenler 
için başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar üyelerimizin 
yetkilileri tarafından Odamıza dilekçe ile yapılması gerekmekte olup, birinci 
taksit ödeme 30 Kasım 2016 tarihinde başlayıp aylık dönemler halinde 30 Nisan 
2017 tarihinde kadar devam edecektir. Kanun, yapılandırma yapmak isteyen 
firmalarımız için önemli bir fırsattır. Mağdur olmamak adına mükelleflerimizin 
son günü beklemeden bir an önce ilgili kurumlara başvuru yapmasını temenni 
ediyoruz. Seminerimize katkı sağlayan Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Sayın Halil 
Tekin ve Nizip Vergi Dairesi Müdürü Sayın Mustafa Sakarya’ya teşekkürlerimizi 
sunar, hepinizi şahsım ve Nizip Ticaret Odası’na saygı ve sevgi ile selamlarım.” 
şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan Gaziantep Vergi Dairesi 
Başkanı Halil Tekin: “Eğitim programlarımızın amacı Kanun’un uygulayıcısı 
durumunda olan bizlerin en doğru biçimde anlaşılması ve mükellefe en doğru 
şekilde aktarılmasının sağlanmasıdır.” dedi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Tekin: “Düzenlenen toplantılarla, yediden 
yetmişe herkesi ilgilendiren yapılandırma kanunuyla ilgili meslek mensuplarının 
akıllarındaki soru işaretleri ortadan kaldırılması ve mükelleflerin herhangi bir 
hak kaybına uğramadan kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri amaçlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin tarafından 
mevzuat ve uygulamalarla ilgili katılımcılara sunum yapıldı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim programı katılımcılardan 
gelen sorulara ilişkin Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin tarafından verilen cevaplarla 
son buldu.

Düzenlenen seminere Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı İdari Mali İşler 
Müdür Vekili ve İnsan Kaynakları Müdürü Atakan Yeni, Nizip Vergi Dairesi Müdürü 
Mustafa Sakarya, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel 
Sekreteri Hakan Özseven, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Kök, SMMM Nizip Temsilcisi 
Necati Kılıç, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Nizip Vergi Dairesi Personelleri, serbest 
muhasebeci mali müşavirler ve çok sayıda NTO üyesi de katıldı.

NTO’da Vergi Alacakları Yapılandırma Semineri Düzenlendi
•  Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, Nizip Vergi Dairesi ve Nizip Ticaret Odası işbirliği ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Vergi Alacaklarının Yapılandırması Semineri Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda 
düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası tarafından eğitim yardımları kapsamında 
geleneksel hale getirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik temsili ayakkabı 
dağıtım töreni düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri 
Meclis üyeleri, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Genel 
Sekreter Serpil Gündoğdu’nunda katıldığı temsili tören İslim Sayın 
Ortaokulu’’nda gerçekleşti.

Nizip Ticaret Odası olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 
her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere 2200 çift ayakkabı yardımı 
yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Bu yardımları yaparken ihtiyaç 
sahipleri tamamen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlemektedir.” 
dedi. 

Nizip Ticaret Odası sadece verilen listelere göre ayakkabıların 
okullara dağıtımını yaptığını vurgulayan NTO Başkanı Özyurt şunları 
ifade etti;  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret Odası’nın 
eğitim yardımları kapsamında her yıl geleneksel hale getirdiği İlköğretim 
ve Ortaokul öğrencilerine yönelik ayakkabı yardımını kendi ellerimizle 
yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve ihtiyaç sahibi olan 
öğrencilerimizi sevindirmek, başarılarına destek olmak amacıyla Nizip 
Ticaret Odası ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir 
güzel çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin bir yardım gibi 
değil, öğrencilerin başarını arttıracak bir motivasyon olarak görülmelidir. 
Öğrencilerimizin, Ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer fert olması 
en büyük temennimizdir. Bu nedenle Nizip Ticaret Odası’nın eğitime 
yapmış olduğu destekler her yıl farklı alanlarda yapılmaktadır. Bu konuda 
bizlerden desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, 
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve öğrencilerimizi yetiştiren değerli 
öğretmenlerimize şahsım, Nizip Ticaret Odası Yöneticileri adına çok 
teşekkür ediyorum dedi. 

Her yıl olduğu üzere 2016-2017 eğitim öğretim yılında da Nizip Ticaret 
Odası öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğunu belirten Nizip İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yaklaşık 
onbeş yılı aşkın süredir Nizip Ticaret Odası bilgi yarışmalarımıza sponsor 
olmaktadır. Artık öyle bir konuma geldik ki başkanımıza sormadan her 
şeyi hazırlayıp kendilerine sunuyoruz ve kendileri de sağolsun Nizip’teki 
öğrencilerimize her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Bir kere daha 
huzurlarınızda Nizip Ticaret Odası Başkanları’na, yönetim kuruluna ve 
üyelerine kurumum adına çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yıllık ortalama 60 milyar dolara ulaşan gıda ithalatıyla 
Japonya’nın Türkiye için büyük bir pazar olabileceğini belirten Nizip 
Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,  “Bu 
pazarda etkin aktörler arasında yer alabilmek için hem Japonlara 
hem de Uzakdoğu pazarına Türk ürünlerini daha fazla tanıtmalıyız.” 
dedi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Türkiye’nin Uzakdoğu pazarında daha aktif rol alması için 
bu bölgeyi kapsamlı bir şekilde analiz ettiklerini söyledi.

Özyurt, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Bülent Meriç ile bir araya 
geldiği programda, Uzakdoğu pazarın hakkında karşılıklı firik 
alışverişinde bulundular. 

Uzakdoğu’nun önemli ülkelerinden Japonya’nın Türk 
ihracatçılar için çok değerli bir pazar olduğunu vurgulayan Özyurt, 
gıda tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan ve yıllık gıda 
ithalatı 60 milyar dolara ulaşan Japonya’nın her anlamda önemli 
bir ülke olduğuna dikkati çekti. Ülkenin önemli bir gıda ithalatçısı 
olduğunun altını çizen Özyurt, Türk gıdacıların böylesine etkili 
bir pazarı etkili kullanmasını ifade etti. Türk gıda ihracatçısının 
Japonya’da daha aktif olması gerektiğinin altını çizen Özyurt, şöyle 
devam etti:

“Japonya, ülkemiz için önemli bir pazar ancak rakamlara 
bakıldığında ihracatımızın istenilen seviyede olmadığını görüyoruz. 
Geçen sene bu ülkeye toplamda 350 milyon 339 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamların beklenen seviyelere 
taşınması için bu ülkeye iş heyetleri göndermeli, fuarlar organize 
etmeliyiz. Türkiye’nin Uzakdoğu pazarında daha aktif rol alması 
için bu bölgeyi kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz. Hem Japonlara 
hem de Uzakdoğu pazarına Türk ürünlerini daha fazla tanıtmalıyız. 
Bu tanıtımı yaparsak ilerleyen yıllarda Japonya’ya ihracatımız 
beklediğimiz seviyelere gelecektir.”

Japonya’nın doğal ürünlere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati 
çeken Özyurt, bu nedenle Türk gıda sektörünün Japonya’yı iyi etüt 
etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan tanıtım gruplarının da bu 
ülkeye yoğunlaşarak Türk ürünlerini tattırması gerektiğinin alını 
çizen Özyurt, yoğun tanıtım faaliyetleriyle Japon pazarında daha 
aktif olacaklarını ifade etti.

Bu etkinlerle hem Türk ürünlerinin daha iyi tanıtılacağını hem 
de Japon iş adamlarının Türkiye’ye yatırıma davet edileceğini 
belirten Özyurt, bu konuda yabancı yatırımcılara önemli teşvikler 
verildiğini kaydetti.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Bülent Meriç de Türk 
işadamlarının Japonya’yı ve Uzakdoğu pazarını yakından 
takip etmelerini isteyerek, bu konuda gerekli her türlü yardımı 
yapacaklarını ifade etti.

NTO Öğrencilerin Yüzünü 
Güldürmeye Devam Ediyor

Japon Pazarı Türk Gıda 
İhracatçılarını Bekliyor
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Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri tarafından karşılanan Ticaret 
İl Müdürü Bilal Yazıcı NTO yöneticileri ile bilgi 
alışverişinde bulundu.

1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek olan kanun ile 
Süpermarketlerin Yöresel ve Sanat Ürünlerini 
Raflarında bulundurmasının zorunlu olacağını 
belirten Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı, “Bu 
Kanun kapsamında Nizip Ticaret Odası’nın 
desteği ile Nizip’in yöresel ürünlerinin de 
Süpermarket raflarında görmek istiyoruz.” 
dedi. 

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü’nün 
vermiş olduğunu hizmetlere de değinen 
Bilal yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ 
Yürürlüğe girecek olan kanun kapsamında 
süpermarketler en az yüzde 1’ini bu 
yöresel ürünlere ayırmak zorunda kalacak. 
Koymadıkları takdirde denetim mekanizması 
devreye girecek ve idari para cezası 
kesilecektir. Kanunun ikinci konusu ise 
unutulmaya yüz tutmuş değerli olan sanatsal 
ve kültürel ürünlere alışveriş merkezlerinin 
içerisinde en az binde 3’ü kadar yer tahsisi 
yapmak zorundalar. Bunlarda aynı şekilde yer 
ayırmazlar ise 20 bin TL ye kadar para cezası 
ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu alışveriş 
merkezlerine ödenecek kira bedeli ise rayiç 
bedelinin dörtte birini olarak belirlenmiştir. 
Nizip’te ürünlerinin sergilenmesini isteyen 
firmalar buralarda yer almak istiyorlarsa 
alışveriş merkezleri ilana çıktılar ve 
başvuruları şuan alınmaktadır. Ticaret İl 

Müdürlüğü olarak Tüketicinin Korunması 
Piyasa Genel Müdürlüğü altında çalışmalar 
yapmaktayız. Bu kapsamda geçen yıl 20 bin 
tüketicinin şikâyetini aldık ve karara bağladık. 
Bunların yüzde 92’si ise tüketicinin lehine 
olan kararlardır. Bir yandan da tüketicileri 
sosyal ve ekonomik yönden de rehabilite 
ediyoruz. Satıcıdan olan hakları alıp tüketiciye 
vermeye çalışıyoruz. Diğer bir yandan da 
piyasa gözetimi işini sürdürerek firmalarda 
denetimler yapmaktayız. Gaziantep’te çeşitli 
kurumlar ile görüşüyoruz. Nizip’te de bu 
kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü olarak Nizip 
Ticaret Odası ile birlikte ortak ne yapabiliriz 
bizlerden bakanlığımıza iletmek istediğiniz 
konuları görüşmek dinlemek ve almak için 
buradayız. Bizleri burada ağırladığınız için 
Nizip Ticaret Odası yöneticilerine teşekkür 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nizip’te ticaretin ve sanayinin gelişmesi 
adına Nizip Ticaret Odası olarak çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını belirten Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt ise ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

2015 yılında yapılan Nizip Ticaret Odası 
stratejik planında 2017 yılını turizm yılı olarak 
ilan ettiklerini belirten NTO Başkanı Özyurt 
şunları ifade etti: “Ancak bu bağlamda 2017 
yılını turizm yılı olarak öngörmüşken 15 
Temmuz sürecinden sonra almış olduğumuz 
karar ile 2017 yılını yatırım ve istihdam 
yılı olarak planlanması ve çalışmaları bu 
yönde yapılması ile ilgili karar aldık. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da yatırım ve istihdamın 

arttırılması yeni teşvik yasaları ile birlikte 
girmiş olduğu gayretin bilinciyle Nizip 
Kaymakamlığı, Gaziantep Valiliği ve Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği ile çalışmalar içerisine 
girdik. Bu kapsamda mevcut çalışan sayımıza 
ek olarak mart ayı sonuna kadar 500 kişi, 
yılsonuna kadar ise toplamda bin 500 kişi 
istihdam etmeyi taahhüt ettik. Bu rakamlara 
ulaşmaktan çok sıkıntı çekeceğimizi 
zannetmiyorum. İnşallah verdiğimiz sözün çok 
daha üzerinde bir istihdam gerçekleştirmeyi 
umuyoruz. Bu konular dışında Ticaret İl 
Müdürlüğü olarak sizinle yapmış olduğumuz 
çalışmalar kapsamında tüketici hakları 
hakem heyetine Nizip Ticaret Odası adına 
iki temsilci ile katılmaktayız. Bizi temsil eden 
arkadaşlar tarafından hakem heyetinde 
çözüme kavuşmayan konuları yönetim 
kurulumuza taşıyarak yardımcı olmaktayız. 
Ayıplı ve tağşişli mallar ile mücadele 
kapsamında cezaların biraz daha günümüz 
şartlarına uyarlanarak birkaç kat daha 
arttırılmasını talep ediyoruz. Yöresel ürünlerin 
süpermarketler ve alışveriş merkezlerinde 
yer almasını memnuniyetle karşılamaktayız. 
Bizim de ilçemizin coğrafi işaretini almış 
olduğumuz ürünler, marka ürünler ve yöresel 
ürünlerimiz bulunmaktadır. Ürünlerimizi bu 
yerlerde sergilemek istediğimizi belirtmek 
isterim.” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Mahmut Polat Abdulkadir 
Akkuş, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı 
Hüseyin Kök, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Osman Alpaslan, Mehmet Ali Karabacak ve 
NTO Meclis Üyeleri de katıldı.

Yöresel ve Sanat Ürünleri 
Süpermarket Raflarına Girecek

•  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Özyurt, NTO meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından karşılanan ve aralarında 
Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP İlçe 
Başkanı Hasan Pala’nında bulunduğu heyet ile 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı 
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili 
Ümit Özdağ ve heyetinin Odamızı ziyaret ettiklerini 
belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Ben MHP heyetini Nizip Ticaret 
Odası’nda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti 
şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına belirtmek 
istiyorum.” dedi.

Nizip Ticaret Odası olarak siyasilerden 
beklentilerinin de olduğunu belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gaziantep-
Şanlıurfa E-90 Karayolunun kamulaştırma 
yapıldığı halde bölünmüş duble yol yapılmaması, 
Gaziantep-Şanlıurfa otobanından Nizip’e batı 
yönünden çıkışının olmaması ve Nizip OSB ile 
Karkamış yol ayrımına bağlantı olmaması Nizip 
sanayisinin hinterlandının gelişmesini ve ticaretini 
engellemektedir. Günlük 12.000 adet aracın 
geçtiği yolda bölünmüş yol çalışması yapılması, 
Gaziantep-Şanlıurfa otobanından Nizip’e batı 
yönünden çıkışın sağlanması ve Nizip Organize 
Sanayi Bölgesi ile Karkamış yol ayrımına bağlantı 
verilmesi gerekmektedir.  Nizip’te bulunan ve 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine 
kabul edilen Zeugma Antik Kenti ile,  Rum Kale, 
Fevkani Kilisesi, Akevler Mozaikleri, Karkamış 
Mozaikleri vb gibi turizm değerlerinin yeterince 
katma değere dönüştürülmemesi ve Nizip’in bir 
Turizm destinasyonu haline getirilmesi gerekli hale 
gelmiştir. Sanayicilerin, KOBİ ve yeni girişimcilerin 
bankacılık teminat ve faizlerinde, yatırım,teşvik, 
sigorta primi,vergi ve faiz oranlarındaki indirimlerde 

düzenleme yapılarak yatırımlar arttırılmalı,tek bir 
noktadan sorunların iletileceği entegre sistem 
oluşturulmalıdır. İlçemiz nüfusu birçok ilden büyük 
olup, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden önemli 
merkezler arasındadır.  Nizip Eğitim Fakültesi/Nizip 
Meslek Yüksek Okulu’nun konumu,  kapasitesi 
dikkate alınırsa ilçemizde “Nizip Üniversitesi” 
kurulması ihtiyacı oluşmuştur. İçinden geçtiğimiz 
zor bir 15 Temmuz süreci var. İnşallah Allah bu 
günleri bizlere birdaha yaşatmaz. Dikkatli ve tedbirli 
olmakta fayda var, bize yapmış olduğunuz uyarıları 
kanaat önderleri olarak savunacağımızı ve yeri 
geldiğinde de paylaşacağımızı belirtmek isterim.” 
İfadelerini kullandı.

Ayrıca Özyurt, Nizip Ticaret Odası tarafından 
hazırlanan Nizip’in sorunları ve çözüm önerileri ile 
ilgili dosyayı Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’a 
sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 
Milletvekili Ümit Özdağ ise Nizip’in sorunları ile 
ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ellerinden 
geleni yapacaklarını belirterek Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a 
verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca 
Özdağ, Türkiye’nin son günlerde yaşadığı 
sorunlar ve Suriye’de yaşanan gelişmeler ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu.

Nizip Ticaret Odası tarafından geleneksel hale 
getirilen ramazan yardımları bu yıl da 900 aileye 
yapılmaya başlandı.

Mübarek Ramazan ayında 900 dar gelirli aileye 
gıda yardımı yapıldığını belirten Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Dinî ve sosyal 
hayatımızda müstesna bir yere sahip olan, yardımlaşma, 
paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin 
sergilendiği bir mübarek aydayız. Ramazan ayını huzurlu 
ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için bu mübarek ayda 
yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere birazda olsa katkı 
olur umuduyla bağışlarımızı ulaştırmaya başlamış 
bulunmaktayız.

Yardım paketleri Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Meclis, Disiplin 
Kurulu Üyelerimiz ve Komite Başkanlarımız tarafından 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bu yardım paketlerin 
dağıtımında Odamıza yardımcı olan ve emeği geçen tüm 
üyelerimize teşekkür ediyorum dedi.

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’dan 
Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

•  Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası’ndan 900 Aileye Gıda Yardımı
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Görevlerine yeni seçilen ve atama yapılan kurum amirlerine 
başarılar dileyen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt “Hep birlikte Devletimizin birlik ve bütünlüğü 
adına faydalı işler yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kurumların başarılarına sürekli destek olduklarını 
vurgulayan NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
“Kamu kurum ve kuruluşlarıyla geçmişte işbirliği içerisinde 
çalışılarak başarılı işlere imza attık. Biz geçmişte olduğu gibi 
bugün ve gelecekte de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bizi 
ilgilendiren veya ilgilendirmeyen her konuda işbirliği içerisinde 
çalışmaya hazırız. Ortak akılla hareket etmek ilçemizin ve 
ülkemizin faydasına olacaktır. Nizip Ticaret Odası olarak birçok 
faaliyetler içerisindeyiz. Odamıza kayıtlı bulunan üyelerimize ve 
bölgemizin sosyal hayatına katkı sağlamak için çalışmalarımız 
hız kemeden devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden Gaziantep 
Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman, Gaziantep Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Ömer Aykut ve 
Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı 
Abdullah Uzunaslan, Nizip Ticaret Odası başkanlarına ve 
üyelerine yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür ederek 
Nizip Ticaret Odası ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya 
hazır olduklarını belirttiler.

Gerçekleşen ziyaretlere NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet 
Ali Karabacak, Ömer Delibalta, Osman Alpaslan, Ersin Özdemir, 
NTO Meclis Üyeleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Dağlı, Reşat 
Özberk, Hüseyin Yaprak, Müslüm Aksoy, Ali Kaya, NTO Disiplin 
Kurulu Başkanı Bekir Karabacak, NTO Danışma Kurulu Üyesi 
Bülent Öğüt, Şakir Öztekin ve NTO Genel Sekreteri Serpil 
Gündoğdu da katıldı.

Nizip Ticaret Odası’ndan Hayırlı 
Olsun Ziyaretleri

•   Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Mustafa Doktoroğlu ve beraberindeki yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte Gaziantep 
Baro Başkanlığı’na seçilen Avukat İskender Kahraman, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreterliği’ne atanan Uzman Dr. Ömer Aykut ve Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği 
İdari Hizmetler Başkanı Abdullah Uzunaslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, 7 Şubatta Ankara’da 
gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyası 
tarafından istihdama destek sözü verildiğini belirtti.

Nizip’li İşadamları olarak Mart ayı sonuna 
kadar 500 kişi yılsonuna kadar ise 1500 
kişi istihdam sözü verildiğini hatırlatan NTO 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız 
tarafından başlatılan istihdam seferberliğine 
Nizip’li İşadamları olarak en üst düzeyde 
katılım sağlanacağına inanmaktayız. İstihdam 
seferberliğinin yürütülmesi için işadamlarına 
Nizip Ticaret Odası olarak daima destek ve rehber 
olunacaktır. İşadamlarımızın istihdama katkı 
sağlarken devletimizin vermiş olduğu desteklerden 
en üst düzeyde faydalanmaları için çalışmalarımız 
devam edecektir. Günümüzde işyerlerinin nitelikli 
personel çalıştırmaları firmaların faaliyetlerini 
sürdürmek için oldukça önemlidir. İlçemizde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin Nitelikli Eleman 
Desteğinden faydalanması, işsizliğin azalması ve 
istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere 
mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu 
kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması için 
İŞ-KUR tarafından eğitimler de verilmektedir. Bu 
nedenle işadamlarımızın bilgilendirme toplantısına 
katılmaları önem arz etmektedir. Son zamanlarda 
dış kaynaklı çeşitli örgütler ülkemize pek çok 

sıkıntı yaşatmaktadır. Bu nedenle millet olarak 
içeride birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimiz dik 
duruşuyla bunların hepsini aşacak güce ve azme 
sahip olduğumuzu gösterdik. Şimdi ise işadamları 
olarak istihdam ve ekonomide dik durma ve 
destek olma zamanıdır.” 2017 yılında işsizliğin 
azaltılması için istihdama Nizipli firmalar olarak 
destek vermeliyiz. Bu vesileyle seminerimizin 
düzenlenmesinde katkı sağlayan T.C. Gaziantep 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüze ve KOSGEB 
Gaziantep Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunar, 
hepinizi şahsım ve Nizip Ticaret Odası’na saygı ve 
sevgi ile selamlarım.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından KOSGEB 
Gaziantep Müdürlüğü Nizip İlçe Temsilcisi Mustafa 
Aydın ve T.C. Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü Şube Müdürü Atilla Akarslan tarafından 
KOSGEB ve İŞ-KUR’un istihdam destekleri hakkında 
birer sunum yapıldı.

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Nizip Vergi 
Dairesi Müdüresi Gülay Mızraklı, Gaziantep SMMM 
Odası Nizip Temsilcisi Necati Kılıç, İş-Kur yetkilisi 
Ramazan Nehir ve çok sayıda sanayici ve işadamı 
da katıldı.

 “Hazır Ambalajlı Mamulleri Piyasaya Sürerken Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar ve Hazır Ambalajlı Mamullerle İlgili Yapılan Kontroller” hakkında Nizip 
Ticaret Odası meclis toplantı salonunda eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat, “Nizip Ticaret Odası olarak üyelerimizin ve çalışanlarının 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerimiz sürekli devam 
etmektedir.”  dedi.

Sabuncular Meslek Grubunun talebi ile Ambalajlı ürünlerin piyasaya 
sürülmesi ve denetlenmesi konusunda düzenlenen seminerin faydalı olmasını 
dileyen NTO Başkan Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“ Pek çok alanda dünya standartlarına erişildiği ülkemizde, ambalajın önemi 
ile ambalajlamanın nasıl, nerede ve ne için kullanılması gerektiği konusunda 

gerek sektör temsilcilerinin gerekse tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik 
düzenlediğimiz bu seminer ile standartlar hakkında yeterli bilgiye sahip 
olunması sağlanacağını belirtmek isterim. Seminerimize katkı sağlayan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcilerine teşekkürlerimizi sunar, hepinizi 
şahsım ve Nizip Ticaret Odası’na saygı ve sevgi ile selamlıyorum.” Şeklinde 
konuştu.

Açılış konuşmasının ardından T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Gaziantep İl Müdürlüğü’nden Piyasa Gözetim Denetçisi İbrahim Ateş ve Reşit 
Gökoğlu katılımcılara birer sunum yaptı ve soruların cevaplanmasının ardından 
seminer son buldu.

Gerçekleşen seminere Yönetim Kurulu üyeleri Osman Alpaslan, Mehmet Ali 
Karabacak ve odaya kayıtlı çok sayıda sanayici katıldı.

NTO’ da İstihdam Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası’nda Ambalaj Semineri Düzenlendi

•  Nizip Ticaret Odası, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü işbirliği ile 
Nizip Ticaret Odası toplantı salonunda İstihdam Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

•  Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeye 
devam ediyor
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Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 7 Şubatta 
Ankara’da gerçekleşen Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a iş dünyası tarafından istihdama 
destek sözü verildiğini belirtti.

Nizip’li İşadamları olarak Mart ayı sonuna 
kadar 500 kişi yılsonuna kadar ise bin 500 
kişi istihdam sözü verildiğini hatırlatan NTO 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini 
şu şekilde sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız 
tarafından başlatılan istihdam seferberliğine 
Nizip’li İşadamları olarak en üst düzeyde 
katılım sağlanacağına inanmaktayız. İstihdam 
seferberliğinin yürütülmesi için işadamlarına 
Nizip Ticaret Odası olarak daima destek 
ve rehber olunacaktır. İşadamlarımızın 
istihdama katkı sağlarken devletimizin 
vermiş olduğu desteklerden en üst düzeyde 
faydalanmaları için çalışmalarımız devam 
edecektir. Günümüzde işyerlerinin nitelikli 
personel çalıştırmaları firmaların faaliyetlerini 
sürdürmek için oldukça önemlidir. İlçemizde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin Nitelikli Eleman 
Desteğinden faydalanması, işsizliğin 
azalması ve istihdamın arttırılmasına katkı 
sağlayacaktır. Bu nedenle işadamlarımızın 
bilgilendirme toplantısına katılmaları önem 
arz etmektedir. Son zamanlarda dış kaynaklı 
çeşitli örgütler ülkemize pek çok sıkıntı 
yaşatmaktadır. Bu nedenle millet olarak 
içeride birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve milletimiz 

dik duruşuyla bunların hepsini aşacak güce 
ve azme sahip olduğumuzu gösterdik. Şimdi 
ise işadamları olarak istihdam ve ekonomide 
dik durma ve destek olma zamanıdır.” 2017 
yılında işsizliğin azaltılması için istihdama 
Nizipli firmalar olarak destek vermeliyiz. Bu 
vesileyle seminerimizin düzenlenmesinde 
katkı sağlayan Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi 
Müdürlüğü, SMMM Nizip Temsilciliğine 
teşekkürlerimizi sunar, hepinizi şahsım 
ve Nizip Ticaret Odası’na saygı ve sevgi ile 
selamlarım.” dedi.

Mart ayının içerisinde muhasebecilerin 
işlerinin yoğunlaştığını belirten Gaziantep 
SMMM Odası Nizip Temsilcisi Necati Kılıç, 
“687 sayılı kanun hükmünde kararname 
ile ilgili seminerimize katılımınızdan dolayı 
herkese teşekkür ederim.” dedi.

Muhasebecilerin yaşadığı sıkıntılara 
değinen Necati Kılıç sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bildiğiniz üzere Mart ayı içerisinde 
işlerimiz çok yoğun ancak son günlerde 
yürürlüğe giren kanun ve desteklerden 
dolayı işlerimiz biraz daha yoğunlaştı. 
Defter sayılarının KOSGEB işlemlerinin 
muhasebecilerin yapmasının faydasına 
olacağı kanaatindeyim. Bu işlemler 
Muhasebeciler yapmadığı zaman başka 
kişiler tarafından yapılmaktadır.” dedi.

İstihdam seferberliği ile ilgili seminerde 
Nizip’te olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu 
belirten Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu, 
şunları ifade etti: “Yeni açıklanan TÜİK 
rakamlarına göre işsizlik sürekli artmaktadır. 
5 tane gençten biri işsizdir ve bunların çoğu 
üniversite mezunudur. İstihdam seferberliği 
kapsamında muhasebeciler olarak elimizden 
gelen desteği vermekteyiz. Ancak asıl olan 
güven ve huzur veren bir piyasa ve yatırımların 
artmasıdır. Gerçek istihdam ancak bu şekilde 
sağlanabilir.” şeklinde konuştu. 

Seminerde konuşmacı olarak katılan 
Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Sinan 
Bayram toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek SGK’ da istihdam 
destekleri ve uygulamalarla ilgili bir sunum 
yaptı.

Düzenlenen seminere Nizip Sosyal 
Güvenlik Merkezi Şefi Müslüm Demir, 
Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası Başkan yardımcısı Hikmet 
Güneş, NTO Üyeleri ve çok sayıda sanayici ve 
işadamı da katıldı.

SGK’ da İstihdam Destekleri Semineri 
NTO’da Düzenlendi

•  Nizip Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü, SMMM Nizip Temsilciliği ve Nizip Ticaret Odası işbirliği ile SGK’da 
İstihdam Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı salonunda düzenlendi.

TRT Çukurova Radyosunca yayınlanan Akdeniz’den 
Toroslara kuşak programına telefon bağlantısı ile katılan 
NTO Başkanı Özyurt Nizip Ticaret Odasının projeleri ve 
eğitim programları hakkında dinleyicilere bilgiler verdi. 

1962 yılında kurulan Nizip Ticaret Odası’nın 
günümüze kadar hizmet kalitesinden ödün vermeden ve 
sürekli ilerlemeyi ilke edinerek faaliyet gösterdiğini belirten 
Özyurt: “yaklaşık 1200 aktif üyesi ve 12 meslek grubuyla 
ilçemizde bulunan her sektörün kalkınmasına yönelik 
çalışmalar yapmaktadır.” dedi.

Ülkenin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı 
arttırmak amacıyla her yıl olduğu gibi 2017 yılında 
da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermeye devam 
edildiğini vurgulayan NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Küreselleşen dünyada rekabet ortamına 
ayak uyduracak cesur ve kararlı girişimcilerin yetişmesi 
gerekmektedir.  Bu gerekliliğin farkında olan Odamız 
girişimcilik eğitimleri düzenleyerek ilçemizin ve ülkemizin 
önemli insan kaynaklarını uzmanlarıyla, girişimcileriyle 
ve yetenekleriyle tanıştırmaktadır. Dengeli bir ekonomik 
kalkınma ve işsizliğin önlenmesi için kendi işini kurmak 
isteyen kişilere, iş fikirlerini işletme haline getirme yolunda 
teşvik etmek amacıyla verilen eğitimler sonrasında 
girişimcilerimiz KOSGEB’in 50 bin lira hibe desteği 
ve 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden yararlanma 
imkânı bulacaklardır. Bu imkândan faydalanacak 
girişimcilerimiz farklı olmaları için mutlaka yenilik 
yapmaları gerekmektedir. Herkesin yaptığını yaparsak 
o zaman batarız. Girişimci arkadaşlarımız risk almaktan 
sakın korkmasınlar girişimcilerimiz risk alacaklar ki farklı 
olacaklar, mesleklerinde para kazanıp büyüyecekler, 
üretim yapacaklar, istihdam alanı yaratacaklar ve 
dolayısıyla ülkemize fayda sağlayacaklar. Sonuç itibariyle 
girişimcilerimizin başarıyı hedef almaları, sorumluluk ve 
risk alabilme yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. 
Ülkemizin 2023 hedeflerine emin adamlarla ilerken mevcut 
girişimci sayımızı birkaç katına arttırmamız gerekmektedir. 
Odamızda bu kapsamda bugüne kadar toplam 770 kişiye 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermiş olup hedefimiz bu 
sayıyı yılsonuna kadar 1200 kişiye ulaştırmaktır.” şeklinde 
konuştu.

TOBB Akreditasyon Süreci’nde Büyük Bir Başarı 
Gösterdik

Nizip Ticaret Odası’nın TOBB tarafından yürütülen 
Akreditasyon çalışmalarında büyük bir başarı gösterdiğini 
belirten NTO Başkanı Özyurt su ifadelere yer verdi: 
“08.03.2012 tarihinde gerçekleşen denetim sonrasında 
Akreditasyon Belgesine almaya hak kazanmıştır. 01.0.2015 
tarihinde yapılan denetim sonucunda ise Akreditasyon 
Belgemiz A Seviye olmuştur.TOBB, Akreditasyon Sistemi 
ile Odalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda 
sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının artırılması, 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlamaktadır. 
Ülkemizde reel sektörün asli temsil mekanizması olan 
oda-borsaların hizmet kalitesi ve kurumsal kapasitesinin 
Avrupa ülkelerindeki emsallerinin seviyelerine çıkarılmasını 
amaçlayan Akreditasyon Sisteminin işler hale getirilmesi 
amacıyla Oda Yönetimi ve personeli gayretle çalışmalarına 
devam edecektir.” dedi.

İlçenin Öne Çıkan Ürünlerini Tanıtmak İçin Çeşitli 
Projeler Yürüttük

Nizip Ticaret Odası, geçmişten günümüze kadar gerek 
coğrafi gerekse ekonomik konumuyla Güneydoğu’nun 
gözdesi olan Nizip’te, Zeytin ve Zeytinyağı sektörünün 
Ulusal ve Uluslararası platformda tanınırlığının artması için 
bir dizi çalışma başlattı.

NTO olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek 
amacıyla asırlardır zihinlerde yer edinen Nizip yağlık 
zeytinlerinden elde edilen “Nizip Zeytinyağı”nı korumak, 
hak ettiği yere getirmek, belirli kalite standartlarında 
üretimini ve piyasaya sunumu sağlamak amacıyla Türk 
Patent Enstitüsü’ne “Nizip Zeytinyağı Coğrafi İşareti”ni 
almak için başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda 2009 
yılından bu yana yapılan çalışmaların sonuçlanarak Nizip 
Zeytinyağının coğrafi işaretinin alınarak 03 Ağustos 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı GAP Organik 
Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek 
Programı kapsamında hazırlanan En Doğalından Nizip 
Organik Zeytini Projesi ile Organik tarım değer zincirinin 
geliştirilmesi, organik tarım sektöründe ilgili aktörler 
arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal 
işbirliklerinin güçlendirilmesi olmuştur.

Nizip Zeytinyağı Sektör Analizi Projemiz ile Zeytinyağı 
sektöründe bulunan 30 firma analiz edilerek sektörümüzü 
baştan sona her detayı ile analiz yapılmıştır. Projemiz 
ile firmalarımıza ve birçok kurumumuza ziyaretler 
gerçekleştirildi ve sektörün mevcut durumu ile kalkınması 
için gerekli yol haritası belirlenmiştir.

İlçemizin geçmişte en önde gelen sektörü olan Nizip 
sabununu tekrar ön plana çıkarmak için İpekyolu Kalkınma 
Ajansı tarafından destekli “Tarihi Kentimizin Tarihi Ürünü 
Nizip Sabunu” adlı projemiz kapsamında öncelikle doğal 
“Nizip Sabunu”nun özellikleri belirlenmiş ve coğrafi 
işaretini almak için “Nizip Sabunu” logosu ile birlikte Türk 
Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmıştır. Nizip sabununun 
analizi yapmak amacıyla odamız binası bünyesinde sabun 
analiz laboratuarı kurulmuştur. Bu sayede coğrafi işaret 
alındıktan sonra tüketicinin korunması amacıyla analiz 
çalışmaları odamızda yapılacaktır. Böylelikle ilçemize artı 
bir değer daha katmış olacağız. Projemizle birlikte sabun 
sektörünün uzun vadede gelişmesiyle birlikte, ilçemize 
bu sektörde yapılacak yatırımlar ile istihdam imkânlarını 
arttırıp, halkın yaşam koşulları iyileştirerek, ekonomik 
iklimin canlanması amaçlanmıştır.

Eğitim programları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri İle 
Artı Değer Sağladık

İlçemiz değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla 
yaptığımız ve yapacağımız çalışmalara ek olarak 
eğitimlerle, yeni yatırımlarla ve yeni girişimcilerle 
güçlenmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Nizip Ticaret 
Odası olarak SODES destekli “Kadın ve Engellilerde 
Girişimcilik Potansiyelini Arttırıyoruz” projemizle ilçemiz 
adına önemli bir adım attık. Bu tür çalışmalarda girişimci 
ruhumuzu ortaya çıkarmalı ve bu ruhu geleceğimizin 
garantisi olan çocuklarımıza ve en büyük destekçimiz olan 
bayanlara da aşılamalıyız. 

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Odamız 
tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 
SODES programı kapsamında finanse edilen “Küçük 
Adımlarla Büyük Hedeflere” projemiz kapsamında 20 
kişiye Autocad Çizim kursu ve 20 kişiye İngilizce kursu 
eğitimi verildi.Proje kapsamında Odamıza bilgisayar sınıfı 
ve eğitim sınıfı kazandırılmış olup, Sürekli eğitim merkezi 
olarak hizmet verilmektedir.

Odamız, AB Müktesebatı-Direktif Çalışması projesinin 
ikinci aşaması olan ETCF II projesine dahil olan 25 oda 

arasına girerek ilçemizde projenin gerçekleşmesine katkı 
da bulunmaktadır. ETCF II, Odaların AB Müktesebatının 
uygulaması, iş etiği ve CSR-Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
alanlarında işletmelerimizin AB katılım sürecinde uyum 
uygulamalarına ilişkin farkındalıkların arttırılmasını 
amaçlayan bir projedir. ETCF II, Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği koordinasyonunda, Avusturya Federal 
Ekonomi Odası, Belçika Waasland Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 
yürütülmektedir. ETCF II projesi kapsamında 11 adet firma 
ziyareti yapılmıştır. Proje, Tüketici Haklarının Korunması, İş 
Sağlığı, Hijyeni ve Güvenliği, Ce İşareti, Gıda Maddeleri ve 
Çevre hakkında konulara değinmekte ve firmalarımızın AB 
standartlarına uyumu sağlamasına katkıda bulanacaktır. 
Yapılan çalışmalar sonrasında belirlenen konu başlıklarına 
ilişkin AB mevzuatına uyum konusunda yaşanan başlıca 
zorlukları içeren bir rapor hazırlanmıştır.

Gaziantep Üniversitesi Nizip Yerleşkesi çarşamba 
eğitimleri konferans programı kapsamında düzenlenen 
“Markalaşma ve Nizip” Konulu Konferans, Nizip 
Ticaret Odası konferans salonunda şahsım tarafından 
sunulmuştur. Düzenlenen konferansta katılımcılara 
öncelikle markanın tanımı ve önemi konusuna değinilirken, 
şehirlerin markalaşması hakkında bilgiler verildi.

İlçe ve ilçe halkımıza fayda sağlamak adına 01 
Kasım 2009 tarihinde Nizip Kaymakamlığı önderliğinde 
“Nizip Çalıştayı” oluşturulmuştur. Nizip Ticaret Odası, 
Nizip Çalıştayı Genel Sekreterliğini üstlenerek çalışmalara 
birebir dâhil olmuştur. Odamızın dâhil olduğu “işsizliğin 
önlenmesi” eylem planında hedefleri başarıyla 
sonuçlandırmanın da sevinci ve gururunu yaşadığımızı 
belirtmek isterim.

22.04.2014 tarihinde Nizip Ticaret Odası ve Nizip 
Kaymakamlığı İşbirliği ile İlçemizin mevcut ve gelecekteki 
amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacak projelere ve 
kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına rehber 
olması amacıyla “Nizip SWOT Çalıştayı” Eski Nizip 
Kaymakamı Yaşar Karadeniz başkanlığında Odamızda 
yapılmıştır. Odamızın web adresinde de bulunmaktadır.

Nizip Ticaret Odası, eğitime destek vermek amacıyla 
odamız imkânlarını eğitim kurumlarına mümkün olduğu 
ölçüde sunmaktadır. Bu kapsamda 6, 7 ve 8.sınıflar 
arasında gerçekleştirilen bilgi yarışmalarına ev sahipliği 
ve sponsorluk yapmaktadır. Ayrıca eğitim kurslarının 
düzenlemek istedikleri seminer, gösteri, konferans ve 
vb. etkinliklerde odamız imkânlarından yararlanmaları 
sağlanmaktadır.

Odamız Kurumsallaşarak Üyelerinin Yurtdışına 
Açılmalarını Sağladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Destekli 
“Kurumsal Kimliğimizle Yeniden Doğuyoruz” Projesi 
kapsamında Nizip Ticaret Odası Yöneticileri ve 
Personellerine “Neden Stratejik Planlama?, Kurumsal 
Kimlik Nedir?, Neden Gereklidir?, Kurumsal Kimlik 
Oluşumunda Dikkate Edilmesi Gereken Yönler, Ekip 
Çalışması, Zor İnsanlarla Çalışma, Toplantı Yönetimi ve 
Zaman Yönetimi, PEST Analizi, SWOT Analizi ve Matris 
Çalışması (GZFT)”konularında eğitimler verilmiştir. Ayrıca 
odamızın kurumsal kimlik kitapçığı da oluşturulmuştur.

Odamız 2012 yılından itibaren çeşitli ülkelere yurtdışı 
iş seyahatleri düzenlemeye başlamıştır. Bu kapsamda 
2012 yılında Şanghay/Çin’e, 2013 yılında Moskova/
Rusya ve İtalya’ya, 2014 yılında St.Petersburg Rusya ve 
İran Tahran-Kerman-Rafsanjan-Sirjan’a, 2015 yılında 
Münih Almanya, Zürih İsviçre, Viyana Avusturya ve Prag 
Çek Cumhuriyeti’ne, 2016 yılında İngiltere, Malezya ve 
Singapur’a yönelik yurt dışı iş seyahati gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır.

Özyurt, NTO’nun Projeleri ve Eğitim Programlarını Anlattı
•  Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt TRT Çukurova Radyosuna konuk oldu.
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DTB’de düzenlenen çalıştaya, Nizip Ticaret 
Odası’nı Temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, Yönetim Kurulu Üyesi 
Osman Alpaslan, Genel Sekreter Yardımcısı 
Dilek Süzer, bölge il ve ilçelerinin oda ve borsa 
başkanları ile yöneticileri de katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DTB 
Başkanı Yeşil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından yürütülen akreditasyon sisteminin 
oda ve borsalarda kalite bilincinin yerleşmesi, 
yükselmesi ve iş dünyası nezdinde saygınlığının 
artmasına katkı sunduğunu söyledi. 
Akreditasyon sistemi çalışmalarının oda ve 
borsaları daha fazla yakınlaştırdığını ve üyelere 
hizmet sunma kalitesini artıracağını belirten 
Yeşil, oda ve borsaların kurumsal kapasitesinin 
uygulanacak bu tür faaliyetler belirlendiğini 
anlattı.

DTSO Başkanı Ahmet Sayar, oda ve borsalar 
olarak üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek 
için çalışmalar yaptıklarını belirterek, 

“Yapılan çalıştay çerçevesinde akreditasyon 
sistemlerimizi karşılaştırarak eksik yönlerimizi 
gidermeyi ve üyelerimize daha kaliteli hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda toplantının 

bölgemiz için verimli geçeceğine inanıyorum” 
dedi.

250 Oda Borsa Akredite Oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Akreditasyon 

Kurulu üyesi ve Kızıltepe Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Şahin, hizmet kar sıfatıyla bu 
yola çıktıklarını aktararak, 365 oda ve borsanın 
250’sinin akredite olduğunu kaydetti. Şahin, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun akreditasyon sistemi 
konusunda oda ve borsalara her türlü desteği 
verdiğini açıkladı.

Yapılan konuşmaların ardından 
Akreditasyon Sistemi Uzmanı Mehmet Besleme 
tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
bulunan oda ve borsaların hizmet kalitesinin 
daha üst seviyelere çıkmaları için hazırladığı 
sunumu katılımcılar ile paylaştı.

•    Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Ticaret Borsası (DTB) tarafından 1’inci Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Oda/Borsa Akreditasyon Kıyaslama Çalıştayı düzenlendi. 

Nizip Vergi Dairesi Müdüresi Gülay Mızraklı ve 
Nizip Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ağcan 
28.Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Nizip 
Ticaret Odası’nı ziyarette bulundular.

Vergi vermenin kutsal bir görev olduğuna vurgu 
yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini şu şekilde 
sürdürdü. “Vergi haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Nizip Vergi Dairesi Müdürü ve ekip arkadaşları ile 
birlikte odamızı ziyaret etmektedirler. Kendilerine 
yapmış olduğu bu anlamlı ziyaretten dolayı 
teşekkür ederim. Ülkemizin en önemli kaynağı 
muhakkak ki vergilerdir. Vatandaşlarımız vergilerini 
öderken, devletimiz de bu gelirleri kamu hizmeti 
olarak vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Bu 
bağlamda bizlere düşende vergi ödemenin 
kutsal bir vatandaşlık görevi olduğunu, vergi 
haftası münasebetiyle vergi bilincini arttırmak, 
vatandaşlarımıza bunu aşılamak ve ileriki nesillere 
bu bilinci aktarmaktır. Bu kapsamda da Nizip Ticaret 
Odası olarak belirli dönemlerde yüksek düzeyde 
vergi ödeyen üyelerimize ödül töreni yapmaktayız. 
Bu yılda yine yakın bir tarihte vergi ödül törenimizi 
yapacağız. Gelirleri ile ülke ekonomisine katkıda 
bulunan üyelerimizin ve bu gelirlerin toplanması 

ve devletimize ulaştırılmasında emeği geçen tüm 
kamu ve vergi dairesi personellerinin vergi haftasını 
kutluyorum .” şeklinde konuştu.

Nizip Vergi Dairesi Müdüresi Gülay Mızraklı’da 
yaptığı açıklamada; 28. Vergi haftasını kutluyoruz 
bu kapsamda Odamızı ziyaret etmekteyiz. Bu 
ziyaretteki amacımız vergi bilincini ve vergi 
vermenin önemini hatırlatmaktır. Nizip Ticaret 
Odası ile sürekli işbirliği içerisindeyiz önümüzdeki 

dönemlerde de bu işbirliğimiz bozulmadan devam 
edecektir. Ben Nizip Ticaret Odası üyelerine ve 
Yönetim Kuruluna bugüne kadar Nizip Vergi 
Dairesi’ne vermiş oldukları desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum dedi.

Gerçekleşen ziyarete Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Abdulkadir 
Akkuş, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karabacak 
da katıldı.

NTO Diyarbakır Bölge Kıyaslama Çalıştayı’nda

Nizip Vergi Dairesi’nden Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken 
içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından 
ahkam kesen reyting şirketleri de mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu.

TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, 
Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ve Nizip Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’un katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, PKK ve DAEŞ gibi terör 
örgütlerinden sonra FETÖ’nün “hain” darbe girişiminin de ülkeye pek 
çok sıkıntı yaşattığını dile getirirken,  “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
ve milletimizin basiretli duruşuyla bunların hepsini aşacak güce ve azme 
sahip olduğumuzu gösterdik.” diye konuştu.

Artık 2017’ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm 
çalkantılara rağmen özel sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine ve 
teçhizat yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini, 
turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar dolarlık döviz 
geliri elde edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, 
“Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi 
terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle 
yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor.” Dedi.

Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’deki Türkiye Ekonomi Şurası’nda yaptığı 
konuşmaya, toplantının hayırlı olması temennisini ileterek başladı.

Ekonomiyle ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade eden Erdoğan, 
yine böyle bir istişare için bugün bir araya geldiklerini belirtti. Değerler 
sistemlerinde istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle yollarına 
devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş adamlarının ülkeye, şehirlere, 
sektörlere ilişkin görüşlerinin daima kıymetli olduğunu söyledi.

 Erdoğan, Türkiye’nin son 14 yılda 3 kat büyümeside, yapılan 
istişarelerin büyük katkısı bulunduğunu vurgulayarak, bugün ve bundan 
sonra yapılacak iş birliğinin 2023 hedefleri doğrultusundaki yürüyüşü 
hızlandıracağının altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım
 Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB üyelerine hitaben, “Her bir üye 

bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. 
İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. Bu sayıyı 
artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi 
büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım 
attığınızda biz de iki adım atacağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız.” 
dedi.

 Şuranın özellikle 2017’nin ilk günlerinde yapılmasının ekonomi 
açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, ülkenin her bir 
köşesinden oda ve borsa temsilcilerinin gelmesiyle ekonominin nabzının 
Ankara’da attığını belirtti.

 Yıldırım, Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda büyümesiyle adeta bir 
destan yazdığını, 2016’nın son aylarında dünyadaki belirsizlikle beraber 
yaşanan kurdaki dalgalanmayla yine bazı çevreler ve dış ekonomik lobilerin 
Türkiye ekonomisi üzerinde bir takım oyunlar oynamak için harekete 
geçtiklerini söyledi.

NTO Başkanı Özyurt Ekonomi Şurası’nda 
•  Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle ilgili 

bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. 
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•  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Ekim 
2016 tarih ve 29864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve Nizip Ticaret Odası işbirliği ile Kırsal Kalkınma Hibe ve Destekleri 
Semineri Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Amacımız, üyelerimiz 
ve halkımızı verilen bu desteklerden en üst düzeyde faydalandırıp 
yatırımcılarımızın önünü açmaktır.” dedi.

Nizip’in, bölgenin ve ülke kalkınmasında gün geçtikçe önem 
kazandığını belirten NTO Başkanı Özyurt şu ifadelere yer verdi. 
“Bizlerde Nizip Ticaret Odası olarak ilçemiz ve bölge kalkınmasına 
destek sağlayan önemli kurumlardan biriyiz ve olmaya da sizlerin 
desteğiyle devam edeceğiz. İlçemizde tarıma dayalı sanayinin 
artmasına, gelişmesine ve bu kapsamda destek ve teşviklerden 
yararlanmalarına büyük önem göstermekte ve destek olmaktayız. 
Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen ve bu seminerin 
düzenlenmesinde emeği geçen Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Mehmet Karayılan ve ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.

Seminerde konuşmacı olarak katılan olan Gaziantep İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan ve ekibi tebliğ ile ilgili 
katılımcılara geniş bilgiler verdi.

Düzenlenen bilgilendirme seminerine İlçe Tarım Müdürü Mustafa 
Yorgancı, MHP İlçe Başkanı Hasan Pala, NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, NTO Meclis 
Üyeleri, Odamız Üyeleri, sanayici işadamları ve firma temsilcileri 
katıldı.

NTO’ da Kırsal Kalkınma 
Destekleri Semineri Düzenlendi

•  Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve 
Nizip Ticaret Odası işbirliği ile Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği Eğitim Semineri Nizip Ticaret Odası 
Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Çevre ve 
Şehircilik İl Müdür yardımcısı Harun Topçu, “30.12.2014 tarihli 
ve 29221 sayılı mükerrer resmi gazetede “Ulusal Geri Dönüşüm 
Stratejisi ve Eylem Planı” yayımlanmıştır.”dedi.

Kanun kapsamında Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu 
tarafından 15.06.2016 tarihinde bir karar alındığını belirten 
Müdür yardımcısı Harun Topçu sözlerini şu şekilde sürdürdü:  
“Alınan karar içerisinde Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve Odalar tarafından atık oluşumunun yoğun olduğu 
sanayi tesislerinde üst düzey yöneticiler dâhil olmak üzere 
eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi yer de almaktadır. Bizlerde 
bu doğrultuda Nizip ilçemizde bulunan farklı nitelik, kapasite, 
içerik ve prosese sahip üretim tesisleri için 2872 sayılı Çevre 
Kanunu çerçevesinde yürürlüğe giren, başta ÇED Yönetmeliği 
ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği olmak üzere, atık yönetimi 
ile ilgili birçok farklı yönetmelik çerçevesinde alınması gereken 
izin, lisans, görüş ve beyana tabi uygulamalar hakkında üretim 
faaliyeti gösteren işletmelerin idarecilerini bilgilendirmek üzere 
eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda bizlere bugün ev 
sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası yöneticilerine ve çalışanlarına 
teşekkür ederim. ” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü Teknik Personelleri, Özcan Yiğit, Metin Öcük 
ve Aslıhan Kayadelen tarafından katılımcılara bilgilendirme 
sunumları yapıldı. Katılımcılar tarafından ilgi gören eğitim 
semineri sonunda, soruların cevaplanması ile son buldu. 

Düzenlenen eğitim seminerine Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, MHP İlçe Başkanı 
Hasan Pala, Nizip SMMM Temsilcisi Necati Kılıç ve çok sayıda 
sanayici firma temsilcileri de katıldı.

NTO’da Çevre İzin Lisans 
Yönetmeliği Semineri Düzenlendi




