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Nto’da Mustafa Doktoroğlu İle Mehmet Özyurt Güven Tazeledi

Nizip Ticaret Odası Meclis - Yönetim Kurulu

Nto’da Yeni Meclis İlk Toplantısını Yaptı

Ak Parti Heyetinden Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi’nden  Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret

Nto’ Dan Kardeş Oda Menemen’e Ziyaret

Nizip Ticaret Odası 2. Expomen Agro Fuarı’nda

Nto’dan Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit’e Ziyaret

Nto Heyeti Ankara’ya Çıkarma Yaptı

Zeytin Dalı Harekat’ına Mehmetçikler İçin Kurbanlar Kesildi

Nto Sponsorluğunda Düzenlenen Bilgi Yarışmaları Finali Yapıldı

Nizip’te Bağışlanan Kurbanlar Mehmetçiklere Ulaştı

Nto Başkanı Özyurt “Yeni Kabine Güven Veriyor”

Nizip Ticaret Odası’ndan Kurumlara Ziyaret

Nizip Ticaret Odası Tobb’nin 74. Genel Kurulunda

Nizip Sabunu’nun Coğrrafi İşareti Tescillendi

Nto’da Bilgi Yarışmalarının Kura Çekimi Yapıldı

Nto Başkanı Özyurt Tobb Konsey Toplantısına Katıldı

Nto Başkanı Özyurt Gaziantep Heyeti İle Hisarcıklıoğlu’nu Ziyaret Etti

Nto Üye İlişkilerini Güçlendiriyor

Mali Destek Programları Nizip’in Kalkınmasına Katkı Sağlayacak

Nto Başkanı Özyurt Tobb Hizmet Şeref Belgesi Töreninde

Nizip Ziraat Odası’ndan Nizip Ticaret Odası’na Tebrik Ziyareti

Nto’da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Nto’da Zeytinyağı Sektörünün Sorunları Konuşuldu

Nto Başkanı Özyurt Tobb Heyeti İle Birlikte Kilis’te

Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Firma Ziyaretleri Düzenlendi

Nto’da Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Projesi  Toplantısı Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası’ndan Üyelerine  Bir İndirim Daha

Nto Başkanı Özyurt

Güngören Nizipliler Derneği’nden Dan Nto’ya Ziyaret

Smmm Nizip Temsilciliği’nden  Nto’ Ya Ziyaret

Nizip Ticaret Odası Osmangazi Tıp Merkezi İle Protokol İmzaladı

Nto’da Kobigel Kobi Destekleri Anlatıldı

Gaziantep Oda Ve Borsalar İstişare Toplantısı Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası Zeytin Ve Zeytinyağı Çalıştayı’nda

Nto Genel Sekreteri Bilgilendirme Seminerine Katıldı

Nizip Ticaret Odası’ndan 925 Aileye Ramazan Yardımı

Nizip Ticaret Odası Bayramlaşma Geleneğini Bozmadı

İÇİNDEKİLER





Başkandan
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Saygıdeğer dostlarım,
Odamız, ilçemiz ekonomisine 1962 yılından bu yana yön vermekte olup, bölgemizin kalkınması amacıya rol model olarak 

hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumumuz, sürekli ilerlemeyi ilke edinerek "Üyelerimize ve ülkemize artı değerler katmak" 

vizyonuyla ve tüm hizmet birimlerimizle ortak akılla çalışmaktayız.
02.04.2018 tarihinde Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimlerimiz ve 07.04.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı, 

Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi ile Birlik Delege asil ve yedek üye seçimlerimiz 

yapılmıştır. Seçimlerimizde 911 seçmen üyemizden 525 üyemiz (% 58) oy kullanılmıştır.Sizlerinde desteği ile ilçemize yakışır bir 

seçim dönemini başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar dilerim.
TOBB’nin 74. Genel Kurulunda, TOBB Ticaret Odaları Konsey üyesi olarak tekrar seçilmeme katkı sağlayan TOBB 

Başkanımız M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU' na ve tüm delegelere destek ve teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize 

hayırlı olmasını diliyor, seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik ediyor ve tüm bakanlarımızla birlikte başarılar diliyorum.
Ayrıca, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül memleketimizin yetiştirdiği başarılı bir siyasetçi ve hukuk 

adamıdır. Yeni yönetim sisteminde Adalet Bakanı olarak görev almasından memnuniyet duyuyoruz Önümüzdeki dönemde de 

başarılı çalışmalarıyla Türkiye kamuoyunun takdirini kazanacağına eminiz.
Yeni dönemde ülkemizi her alanda ileriye taşıyacak olan yeni kabinenin icracı isimlerden oluştuğunu görmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Özellikle TOBB camiasından ve iş dünyasından isimlerin de yer aldığı yeni kabine güven veriyor. İş dünyasının içinde 

yetişmiş, ekonomiyi yakından bilen yeni kabine ve yeni dönemde bürokrasi azalacak, karar alma süreçleri hızlanacak, yapısal 

reformlar hayata geçirilecektir. 
Bürokrasinin azalacağı icraatın öne çıkacağı yeni dönemde ortak akılla, birlik ve beraberlik çerçevesinde önümüzdeki 

süreçte üretim, istihdam ve ihracatın artması için her konuda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan sonra 

Türkiye'nin 2050 yılı hedeflerini oluşturulmalı ve teknolojiden sanayiye bilimden sanata birçok alanda değişimin ve dönüşümün 

öncüsü olmak adına çalışmalarımızı sürdürmeli ve geleceğin büyük Türkiye'si için artık ekonomiye odaklanmalıyız.
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.

Yeni yönetim sistemi
ile teknolojiden
sanayiye bilimden
sanata birçok
alanda değişimin ve
dönüşümün öncüsü
olmalıyız.

Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Başkanı



Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. 

NTO Meclis toplantı salonunda yapılan seçimlerde mevcut başkanlar Mustafa Doktoroğlu Meclis Başkanı ve Mehmet Özyurt 

Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Nizip Ticaret Odası’nda 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan 28 kişilik Meclis ilk toplantısını yaparak, Meclis Başkanı, 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunu, Meclis Başkan Yardımcıları ve Kâtip Üye, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul 

Delegelerini seçti.

Seçimlerde, 27 Meclis Üyesi oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Mustafa Doktoroğlu 27 oyla Meclis Başkanı ve 

Mehmet Özyurt 25 oyla Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Gerçekleşen seçimlerin ardından Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yaptığı açıklamada; “Sakin bir havada gerçekleşen seçimlerin 

İlçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ise, “Yeni seçilen Meclis üyelerine başarılar dileyerek, önümüzdeki 

dönemde de bizlere bu görevi layık gören herkese kendilerine verdiği güven için teşekkür etti.” 

HAZİRAN 
2018
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NTO’DA MUSTAFA DOKTOROĞLU

İLE  MEHMET ÖZYURT GÜVEN TAZELEDİ



MUSTAFA KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET YİĞİT
Yönetim Kurulu Üyesi

DOĞAN ALTUNSES
Meclis Üyesi

HASAN KAYA
Meclis Üyesi

MÜSLÜM ALKURT
Meclis Üyesi

KENAN ÖZDEMİR
Meclis Üyesi

NECDET BAŞEĞMEZ
Meclis Üyesi

MÜSLÜM AKSOY
Meclis Üyesi

İBRAHİM KILIÇ
Meclis Üyesi

ÖMER DELİPALTA
Meclis Üyesi

MEHMET TİRYAKİ
Meclis Üyesi

HÜSEYİN YAPRAK
Meclis Üyesi

SELAHATTİN MARANGOZ
Meclis Üyesi

İBRAHİM FATİH ÖZTÜRKMEN
Meclis Üyesi

ERSİN ÖZDEMİR
Meclis Üyesi

ÖMER ÇAPAN
Meclis Üyesi

MUSTAFA DOKTOROĞLU
Meclis Başkanı

ABDULLAH ALTINBAŞ
Meclis Başkan Yardımcısı

COŞKUN GÜZEL
Meclis Başkan Yardımcısı

Alİ KAYA
Meclis Katip Üyesi

MEHMET ÖZYURT
Yönetim Kurulu Başkanı

BEKİR KARABACAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ŞAVAŞ ALİ ALKAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MAHMUT POLAT
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

OSMAN ALPASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAHİM ÖZKAYA
Meclis Üyesi

İBRAHİM DEMİR
Meclis Üyesi

MEHMET ALİ KARABACAK
Meclis Üyesi
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Nizip Ticaret Odası’nda 2 Nisan 2018 

tarihinde yapılan seçimlerde oluşan 28 

kişilik yeni Meclis, ilk toplantısını Meclis Başkanı 

Mustafa Doktoroğlu Başkanlığında yaptı.
Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yaptığı açılış 

konuşmasında ”Değerli Arkadaşlar, Ticaret Odamız 

kurulduğundan beri  Nizip’in sorunlarının tespiti ve çözümü 

noktasında liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. 

İnşallah bundan sonrada bu devam edecektir. Ama hiç kimsenin 

tasvip etmediği bir süreç yaşandı. Sürece baktığımızda bize 

zararı içimizden çok dışarıdaki bir takım insanların hesaplarını 

Oda üzerinden görmek istemelerinden kaynaklandığını 

gördüm. Çok şükür ki sizlerin sağduyulu davranmasıyla oyun 

bozuldu.Bu süreçte özveride bulunan tüm arkadaşlara teşekkür 

ederim.Bundan sonra ben değil biz diyerek birlik,beraberlik 

içinde el ele, omuz omuza vererek Nizip’te  gündemi 

belirlemeye davet edelim. Arkadaşlar, bu süreçte bilerek veya 

bilmeyerek kalbini kırdığım arkadaşlardan haklarını helal 

etmelerini rica ediyorum.Bende varsa olan haklarını helal 

ediyorum. Bu vesileyle yeni dönemde görev alan Eski – Yeni 

tüm arkadaşlara başarılar diler,hepinize saygılar sunarım.” 

ifadeleri kullandı.

Meclis toplantısın Yönetim Kurulu adına söz alan 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt yaptığı konuşmada 

“Değerli Meclis Başkanı ve Üyelerimiz, Malumunuz olduğu 

üzere 02.04.2018 tarihinde Meslek Komitesi ve Meclis 

Üyelikleri seçimlerimiz ve 07.04.2018 tarihinde Yönetim 

Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi, 

Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi ile Birlik Delege asil 

ve yedek üye seçimlerimiz yapılmıştır. Seçimlerimizde 911 

seçmen üyemizden 525 üyemiz (% 58) oy kullanılmıştır. 

Sizlerinde desteği ile ilçemize yakışır bir seçim dönemini başarı 

i le gerçekleştirmek bizleri  sevindirmektir.  Odamız 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve ilçemizin sorunlarına 

çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Yönetim Kurulumuz, 

Meclis üyelerimizin, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerimizin 4 

yıl boyunca birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasından 

memnuniyet duyacağımızı da belirtmek isterim. Sevgili Meclis 

Üyelerimiz, sizler kulağımız gözümüz, sektör temsilcileri, itici 

gücümüz sizlersiniz. Bu çerçevede Odamızın kalite politikası, 

vizyon, misyon, temel değerleri, politikalarımız ve 2015-2018 

Stratejik Planımız web sayfamızda yer almaktadır. Birlik 

beraberlik içerisinde bölgemizin kalkınması adına görüş ve 

önerilerinizi Odamızla paylaşmanızı ve ilçemize için artı 

değerler oluşturmak amacıyla da Yönetim Kurulu olarak 

desteklerinizi bekliyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma 

arkadaşlarımıza da yeni dönemde başarılar dilerim.” 

temennisinde bulundu.

Ayrıca toplantı sonunda Meclis üyeleri arasından Hesap 

İnceleme Komisyonuna ve Akreditasyon İzleme Komitesine üye 

seçimi yapıldı. 

NTO’DA YENİ
MECLİS İLK

TOPLANTISINI
YAPTI

HAZİRAN 
2018
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 

Gaziantep Milletvekili adayları Ali Şahin, Mahmut 

Burak Kızılelma, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi 

Akdoğan ve beraberindeki heyet Nizip Ticaret 

Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını 

yapan Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı 

Mustafa Doktoroğlu yapılan ziyaretten dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş camiası olarak her zaman devletin ve 

milletin yanında bulunduklarını ve bulunacaklarını 

belirten Meclis Başkanı Doktoroğlu “Gaziantep 

milletvekili adaylarının hayırlı olmasını diler 

görevlerinde başarılar dilerim.”dedi.

Mübarek ramazan ayının ülkemize ve tüm 

İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni eden 

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Özyurt, “ABD yönetiminin İsrail’deki 

büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ve 

Filistinlilere yönelik uygulanan insanlık dışı 

saldırıları kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, 

yaralılara acil şifalar diliyorum. ” dedi.

Nizip Ticaret Odası olarak "Gücümüz 

Gücünüz, Gücünüz Gücümüz" felsefesini ilke 

edinerek ve tüm paydaşlarımız ile birlikte ilçemizin 

ve bölgemizin sorunlarına çözüm yolları bulmaya 

çalıştıklarını belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini 

şu şekilde sürdürdü; “Türk Milletinin gücünün 

birlik beraberlik olduğunu bir kez daha hatırlatmak 

isterim. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında 

ortak akılla daha çok çalışarak, katma değeri 

yüksek ürünler üreterek, yatırım ve istihdamı 

arttırarak,  yeni ve yenilikçi fikirlerle yolumuza 

devam etmemiz gerekmektedir. Buradan tüm iş 

âlemine sesleniyorum. Müteşebbis ruhunuz ile 

hep birlikte yatırımlara devam diyoruz. Antepfıstığı 

fiyat için istikrarı ve mal temine rahat ulaşabilmek 

konusunda daha önceden de bahsettiğimiz gibi 

Antepfıstığındaki stokçuluğun ve ürün rekolte 

tespiti” sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla 

devlet desteği kapsamına alınmalıdır. Bölgemizin 

en önemli tarımsal ürünlerinden birisi de 

zeytindir. Zeytinyağı üreticilerimizin çoğu 

küçük ö lçek l id i r  ve b i rb i r inden uzak 

lokasyonlarda yer almaktadır. Zeytinyağı 

üreticilerinin kendi arıtma tesislerini kurması, 

bu işletmelere önemli bir mali yükümlülük 

getirmektedir. Bu nedenle bölgesel çözüm 

üretilmesini talep ediyoruz.  Nizip olarak esas 

hedefimiz ihracatçı sayısını artırmaktır. Bu 

a m a ç l a  d a  G a z i a n t e p  G ü m r ü k 

B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n e  b a ğ l ı  b i r  g ü m r ü k 

müdü r l üğünün  ku r u lmas ı  en  büyük 

beklentimizdir. Gümrük Müdürlüğü kurulması 

ile ihracat kolaylaşacaktır. Böylece hem ihracat 

miktarı hem de ihracatçı sayısının artacağını 

söyleyebiliriz. Nizip Ticaret Odası olarak ta 

ilçemizin 2023 hedefini 750 milyon $ olarak 

açıkladığımızı belir tmek isterim. İlçemiz 

nüfusu birçok ilden büyük olup, sosyal, 

ekonomik ve kültürel yönden önemli merkezler 

arasındadır. İlçemiz ticareti/sanayisi,  ihracatı 

ve konumu itibariyle sürekli gelişmektedir. Bu 

nedenle daha çok eğitimli insana ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Nizip Eğitim Fakültesi/Nizip 

Mes l ek  Yüksek  Oku l u ' nun  konumu ,  

kapasitesi, eğitim görevlilerinin sayısı dikkate 

al ınırsa i lçemizde "Nizip Üniversitesi" 

kurulmalıdır. Önümüzdeki günlerde yapılacak 

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 

vatandaşlarımıza ve ülkemize uğurlu olmasını 

di l iyorum. Bugüne kadar destekler ini 

es i r gemeyen  ve  t eş r i f l e r i y l e  b i z l e r i 

onurlandıran başta Sayın Adalet Bakanımız 

Sayın Abdulhamit Gül'e 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. ”  İfadelerini 

kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL

2 4  H a z i r a n  d a  y a p ı l a c a k  o l a n 

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde 

istikrarın devam etmesi gerektiğini vurgulayan 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sözlerini şu 

şekilde sürdürdü; “ Mübarek ramazan ayının 

ülkemize hayırlar getirmesini ve birlik ve 

dirliğimize vesile olmasını diliyorum. Nizip, 

birçok ilden yatırım ve ihracat konusunda daha 

çok mesafe kat etmiş gözde ilçelerimizden 

birisidir. Nizip’in bu seviyeye de ulaşmasında 

N i z i p  T i c a r e t  O d a s ı  ü y e l e r i m i z i n , 

yatırımcılarımızın ve sanayicilerimizin çok 

büyük katkısı var. Nizip’in gelişmesinde emeği 

geçen taş üstüne taş koyan herkese canı 

gönülden çok teşekkür ediyorum. Terör, 

ekonomik ve siyasi krizler birlik ve beraberlik ile 

aşılabilinmektedir. Biz bir iri ve diri olacağız ve 

tek vücut olacağız. Hamdolsun 16 yılda 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

önderliğinde ülkemizde doğal gaz gelmedi 

petrol gelmedi ama çok önemli bir servet geldi. 

Bu gelen ser vette ist ikrardır.  İst ikrar 

doğalgazdan petrolden ve altın rezervlerinden 

daha önemlidir. ” şeklinde konuştu.

AK PARTİ HEYETİNDEN 

NİZİP TİCARET ODASI’NA ZİYARET

HAZİRAN 
2018
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Teşkilatı ve 

milletvekili adayları, Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretin açılış konuşmasını yapan NTO 
Başkanı Mehmet Özyurt yapılan ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Mübarek ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam âlemine 
hayırlar getirmesini temenni eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “MHP Gaziantep milletvekili adaylarının hayırlı 
olmasını diler görevlerinde başarılar dilerim.”dedi.

Nizip Ticaret Odası olarak "Nizip Ticaret Odası olarak 
ilçenin ve bölgenin sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını 
belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
“Odamız 1962 yılında kurulmuş olup 1500 civarında üyesi 
bulunmaktadır. İlçemiz müteşebbis bir yapıya sahip olduğundan 
yaklaşık 1000 civarında işletmesi bulunmaktadır. İlçemizin 
ihracatı 350 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmektedir. 
Dolayısıyla Nizip ilçesini bir il olarak düşünürsek Türkiye ihracat 
sıralamasında ilk 30 unda yer almaktadır. Nizip Ticaret Odası 
olarak ilçemizin 2023 ihracat hedefini 750 milyon $ olarak 
açıkladığımızı belirtmek isterim. İlçemizin hem konumu hem 
üretim çeşitliliği bakımından ihracata yönelik bir yapısı 
bulunmaktadır. Bu nedenle Nizip olarak esas hedefimiz ihracatçı 
sayısını artırmaktır. Bu amaçla da Nizip’te Gaziantep Gümrük 
Başmüdürlüğüne bağlı bir gümrük müdürlüğünün kurulması en 
büyük beklentimizdir. Gümrük Müdürlüğü kurulması ile ihracat 
kolaylaşacaktır. Böylece hem ihracat miktarı hem de ihracatçı 
sayısının artacağını söyleyebiliriz. Nizip’e gümrük müdürlüğü 
kuruluna kadar bu çabamız devam edecektir. Antepfıstığı fiyat için 
istikrarı ve mal temine rahat ulaşabilmek konusunda daha önceden 
de bahsettiğimiz gibi Antepfıstığındaki stokçuluğun ve ürün 
rekolte tespiti” sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla devlet 
desteği kapsamına alınmalıdır. İlçemiz ticareti/sanayisi,  ihracatı 
ve konumu itibariyle sürekli gelişmektedir. Bu nedenle daha çok 
kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni model mesleki 
eğitim sistemiyle eleman yetişmesi en büyük temennimizdir. 
İlçemiz nüfusu birçok ilden büyük olup, sosyal, ekonomik ve 
kültürel yönden önemli merkezler arasındadır. Nizip Eğitim 
Fakültesi/Nizip Meslek Yüksek Okulu'nun konumu,  kapasitesi, 
eğitim görevlilerinin sayısı dikkate alınırsa ilçemizde "Nizip 
Üniversitesi" kurulmalıdır. Ayrıca sayın milletvekili adayımız Ali 
Muhittin Taşdoğan’a Nizip yolunun duble yol olmas ı için vermiş 
olduğu desteklerden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. 

Önümüzdeki günlerde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekili seçimlerinin vatandaşlarımıza ve ülkemize uğurlu 
olmasını diliyor, sizleri şahsım, Nizip Ticaret Odası ve Nizipliler 
adına, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ” şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik

Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden biri olan 
24 Haziran seçimleri ile ilgili bilgi vermek istediğini belirten MHP 
Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik sözlerini şu şekilde sürdürdü; 
“Türkiye’nin en önemli siyasi aktörlerinden biri olan Milliyetçi 
Hareket Partisi, var olduğu günden belli türk milletinin 
menfaatleri için parti ve partiye mensup olan kişilerin 
menfaatlerini ikinci plana atma cesareti göstermiştir. Bizim bir 
ilkemiz var il önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen bir 
genel başkanın evlatlarıyız. MHP ülkemizin geçirdiği tüm kaos 
ortamlarında kilit noktalarda yer almış, çözümde ciddi katkılar 
sağlayarak ülkenin menfaati için fedakarlıklar yapmıştır. Bu 
nedenle genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran 
seçimlerinde ülkemizin çıkarlarını düşünerek cumhur ittifakı 
protokolüne imza atmıştır. Nizip ticareti nüfusu ve konumu 
itibariyle çok önemli bir ilçemiz. Türkiye’nin birçok ilinden daha 
fazla ihracat yapan ekonomik değerleri olan bir şehrimiz. Bu 
nedenle Nizip’e özel olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bizleri 
kabul ettiği için Nizip Ticaret Odası’na teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Muhittin Taşdoğan

Nizip’e verdikleri önemi göstermek için bugün burada 
bulunduklarını ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ali 
Muhittin Taşdoğan ise şunları ifade etti: “Nizip Gaziantep’in 
üçüncü büyük ilçesi ancak bir takım hakları almada geri kalan bir 
ilçemiz. Nizip yolu için çok sert muhalefet yaptık yapılmaya 
başlandı inşallah bitene kadar da takipçisi olacağız. Bu eğitim 
sistemimiz ara eleman yetiştirmede zorlanıyor. Eğitim sistemimizi 
daha bilimsel çağdaş modern eğitim sitemlerine geçişini 
sağlamamız gerekiyor. Bu mübarek ramazan ayında bizi kabul 
ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Adayları Sermet Atay ve 
Mehmet Ejder Demir ise Cumhur İttifakı’ndan bahsederek “Şer 
odakları ülkemize karşı birleşmiş durumdalar. Cumhur İttifakı 
birlik ve beraberlik anlamı taşıdığından dolayı ülkemiz için büyük 
önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Bu nedenle Nizip halkının 
desteklerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandılar.
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Nizip Ticaret Odası Kardeş Oda Menemen Ticaret Odası ile birlikte 2. Expomen Agro Fuarı’nı 

ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO yönetim kurulu ve meclis 

üyeleri, Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve MTO yönetim kurulu ve meclis 

üyeleri ile birlikte Gölpark Menemen’de düzenlenen 2. Expomen Agro Hayvancılık Et ve Süt 

Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nda incelemelerde bulundu. 

Menemen Ticaret Odası ev sahipliğinde 2. Expomen Agro Fuarı’nı ziyaret ettiklerini belirten Nizip 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “ 170 dönüm alanda kurulan ve İzmir’in ilk doğal 

göl parkı olama özelliğini taşıyan Gölpark Menemen’de düzenlenen fuarda üyelerimiz gıda ve tarım 

alanında yeni teknolojileri yerinde görme şansı elde ediyorlar.” dedi.

Üyelerimizin yeni teknolojileri inceleme noktasında fuarların önemli olduğunu ifade eden NTO 

Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Bizlerde Nizip Ticaret Odası olarak bu yönde çalışmalar 

yapmaktayız. Fuarları yakından takip ederek sektörün gelişime katkı sunacak yeni gelişen teknolojileri 

üyelerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonunu yakalanabilmesi için firmalarımız ile birlikte 

fuarları ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu ziyaretin gerçekleşmesinde ve bizlere ev sahipliği yapan 

kardeş odamız Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve yönetim kurulu ve 

meclis üyelerine şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına teşekkürlerimi sunarım. " şeklinde konuştu.
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2. EXPOMEN AGRO FUARI’NDA

İyi ki Nizip Ticaret Odası ile kardeş olduklarını ifade eden Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ise 

şunları ifade etti: “Bu ziyaretinizden önce Nizip’i ziyaret ettiğimizde bizleri çok güzel ağıladınız öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. 

Biz Menemen’de her gittiğimiz yerde sizleri anlatıyoruz.  Nizip Ticaret Odası ile biz bir aileyiz, artık çok iyi biliyoruz ki Nizip’te 

kardeşimiz ağabeylerimiz var. Bizim ülkemiz bir şeyi öğretmiştir, misafir geldiğinde rızkıyla gelir. Eğer biz size sizin gösterdiğiniz 

misafirperverliği gösteremezsek şimdiden özür diliyoruz. Sizin oradaki misafirperverlik sanayide ki çalışkanlık doğu ve güneydoğunun 

hem insana saygısı hem işine saygısını bize çok iyi bir şekilde gösterdiniz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunar, bu birlik ve beraberliğin 

daim olmasını diliyorum.” dedi.

Menemen Ticaret Odası ile ilişkilerinin güçlendiğini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 

“Kardeş Odamız Menemen ile işbirliğimizin daha da ileri bir seviyeye yükselmesi en büyük arzumuzdur.” dedi. 

Gıda ve Tarım Fuarı dolayısıyla Menemen Ticaret Odası tarafından davet edildiklerini ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 

şekilde sürdürdü; “ Bizlerde bu davete icabet ederek Gölpark Menemen’de düzenlenen 2. Expomen Agro Hayvancılık Et ve Süt 

Teknolojileri, Tarım ve Çiftlik Ekipmanları Fuarı’nı yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Ortak yapabileceğimiz 

birçok çalışma alanlarımız bulunmaktadır. Bundan sonraki süreç içerisinde bu çalışmalarımızı genişleterek el birliği ile daha ileriye 

taşıyacağımızı düşünüyorum. Ben bu vesile ile bizleri burada ağırlayıp onurlandırdığı için Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Yılmaz Güral’a, Meclis Başkanı Ali Azgın’a, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve personellerine şahsım ve Nizip Ticaret Odası 

adına teşekkür ediyor, sevgi ve sevgilerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Menemen Ticaret Odası üyeleri ve Nizip Ticaret Odası üyeleri iki şehir arasındaki ticari ve yatırım 

imkânlarını değerlendirdi.
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Menemen Ticaret Odası ile kardeş oda olan Nizip Ticaret Odası çeşitli temaslarda bulunmak üzere 

Menemen’e giderek Menemen Ticaret Odası ile birlikte Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit’i ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Menemen Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve MTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit 

ziyaret etti.

Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Menemen ile işbirliği güç 

birliği oluşturmak adına bugün Menemen’de bulunuyoruz.” dedi.

Menemen ile ikili ilişkilerini arttırmak istediklerini ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Sayın Menemen 

Kaymakamımız Gülihsan Yiğit’i daha önce Nizip’e yaptıkları ziyaretten dolayı tanışmıştık. Bizlerde bugün Nizip Ticaret Odası olarak 

sizleri ziyaret etme arzusu içerisinde buradayız. Bizleri kabul ettiğiniz için şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına teşekkürlerimi sunarım .” 

dedi.

Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “ Nizip’i ziyaret 

ettiğimizde hiç unutmadığımız bir misafirperverlikle karşılandık. İnşallah bizlerde üzerimize düşen görevi yapacağız. Sizleri aramızda 

görmekten mutluyuz. Dayanışma ve kardeşlik içerisinde işbirliğimizin gelişeceğine inanıyor, Nizip heyetine’ Menemen’e hoş geldiniz 

diyorum.” dedi.

Fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret karşılıklı hediyelerin verilmesi ile son buldu.

NTO’DAN MENEMEN 

KAYMAKAMI GÜLİHSAN YİĞİT’E ZİYARET

NTO HEYETİ ANKARA’YA ÇIKARMA YAPTI
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Yönetim Kurulu üyesi Osman Alpaslan, Meclis 

üyeleri Mustafa Polat, Mustafa Kaya,  Mehmet Erdoğan, Mehmet Dağlı,  Necip Öztürk, Mehmet Yiğit, Hüseyin Yaprak, Disiplin Kurulu 

Başkanı Bekir Karabacak, Hukuk Danışmanı Av.Süleyman Çiçek, Genel Sekreter Serpil Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Dilek 

Süzer, TOBB tarafından düzenlenen 13. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni ve YOİKK 2017-2018 Reformu Tanıtım Programına katılmak 

üzere Ankara'ya çıkarma yaptı.
NTO heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür 

Merkezinde düzenlenen, YOİKK 2017-2018 Reformu tanıtım 

programına katılım sağladıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği'nde düzenlenen 13. Dönem Akreditasyon Sertifika Törenine de 

katıldı.

Tören sonunda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na hediye takdim 

eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt yaptığı açıklamada, 

“Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 

toplantıda oda ve borsa üyeleri için “Nefes Kredisi”ni açıklayacağını 

bildirerek, Bu kredi imkânından bizim üyelerimiz de yararlanacak. biz bu 

kredi desteğinden yararlanmak için gerekli taahhüdü yerine getirdik. 

Bunu buradan tüm üyelerimize müjdeliyoruz.” dedi.
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N
i z ip T icaret  Odası ’n ın 

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 

A f r i n ’ d e  k a h r a m a n c a 

mücadele veren Mehmetçikler için 

baş la tmış  o lduğu kurban kes imi 

kampanyası kapsamında Nizip Müftüsü 

Osman Şekerci’nin yapmış olduğu dualar 

eşliğinde kurbanlar kesildi.

Ülkemizin sınır  güvenliğini 

sağlamak ve terör koridorunu ortadan 

kaldırmak için Mehmetçiklerimizin 

Afrin’de destan yazdığını ifade eden 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu 

şeki lde sürdürdü;  “  Türk Si lahl ı 

Kuvvetlerimizi, Afrin’de kahramanca 

mücadele veren Mehmetçiklerimizi 

kazalardan belalardan korumak ve 

şehitlerimizin ruhu için bugün Nizip 

Ticaret Odası üyelerinin ve Nizip 

halkının desteği iler 56 hisse kurban 

kesimi yapılmıştır. İnşallah bu kurban 

etlerimizi yarın Çobanbey’de bulunan 5. 

Zırhlı Tugay Komutanlığı’na teslim 

e d e r e k  A f r i n ’ d e  b u l u n a n 

kahramanlarımıza ulaştırılacaktır. Bu 

vesile ile Afrin’de savaşan askerlerimize 

başarılar diliyorum. İnşallah bir an önce 

teröristler oralardan temizlenerek bir 

barış ortamının sağlanması en büyük 

dileğimizdir.  Bu kampanyamızda bizlere 

destek veren tüm hemşerilerimize, Nizip 

Kaymakamımız Kemal Şahin’e, Nizip 

Belediye Başkanımız Hacı Fevzi 

Akdoğan’a, Nizip Müftüsü Osman 

Şekerci’ye ve Göktaşlar Et Kombinası 

Sahibi Şerif Göktaş’a teşekkür ediyoruz. 

Allah bağışta bulunanların hayırlarını 

kabul etsin ve ordumuzu muzaffer 

eylesin.” şeklinde konuştu.

O r d u m u z a  v e  g ü v e n l i k 

güçlerimize zaferler dileyen Nizip 

Kaymakamımız Kemal Şahin ise Nizip 

halkı işadamıyla esnafıyla her zaman 

o r d u m u z u n  y a n ı n d a  o l d u ğ u n u 

göstermiştir. Geçen hafta esnafımız 

Nizip’ten fıstık ve tatlı gönderdi. 

Bugünde Nizip Ticaret Odası’nın 

organizasyonu ile kurbanlarımızı kestik. 

Ben bu organizasyona emeği geçen başta 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanımız Mehmet Özyurt’a yönetim 

kurulu ve meclis üyelerine ve kurban 

bağışlayan Nizip’lilere çok teşekkür 

ediyorum. Aslında ordumuzun tüm 

i h t i y a c ı  d e v l e t i m i z  t a r a f ı n d a n 

karşılanıyor ama vatandaşlarımız tüm 

T ü r k i y e  g e n e l i n d e  o l d u ğ u  g i b i 

Nizip’l i lerde ordumuzun yanında 

olduğunu göstermek için imkânları 

ölçüsünde destek vermek istiyorlar. 

Bugün gerçekten çok hijyenik bir tesiste 

G ö k t a ş l a r  E t  K o m b i n a s ı n d a  b u 

organizasyon gerçekleştirdik. Allah hayır 

sahiplerinin kurbanlarını kabul etsin. 

Ordumuza muzafferiyet nasip etsin.” 

ifadelerini kullandı.

Düzenlenen kurban kesim törenine 

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı 

Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Abdulkadir Akkuş, Mahmut Polat, NTO 

Meclis Üyeleri Coşkun Güzel, Mehmet 

Yiğit, Mehmet Dağlı, NTO Disiplin 

Kurulu Başkanı Bekir Karabacak ve NTO 

üyeleri de katıldı.

ZEYTİN DALI HAREKAT’INA 

MEHMETÇİKLER İÇİN KURBANLAR KESİLDİ
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Nizip Ticaret Odası sponsorluğunda ve ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği düzenlenen 

Ortaokullar arası bilgi yarışmalarının finali yapıldı.
Yapılan yarışmada Abdurrahman Alkan Ortaokulu birinci, Adile Altınbaş Ortaokulu ikinci, Gevence Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yarışma sonucunda birinci olan Abdurrahman Alkan Ortaokulu öğrencilerine tam altın, ikinci olan Adile Altınbaş Ortaokulu’nun 
öğrencilerine yarım altın, üçüncü olan Gevence Ortaokulu 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 Müdürlüğümüz işbirliği ile bu yıl 15.incisini düzenlediğimiz Ortaokullar arası Bilgi Yarışması 
finalinde bu heyecanı öğrencilerimizle ve sizlerle birlikte tekrar yaşamaktan büyük bir onur ve sevinç duymaktayız. 26 Şubatta başlayan 
bilgi yarışmalarına Nizip ve çevre köylerinde bulunan 44 Ortaokulumuz katılmış olup, bu yıl finale Abdurrahman Alkan Ortaokulu, Adile 
Altınbaş Ortaokulu, Gevence Ortaokulumuz kalmıştır. 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.” dedi. 

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise yarışmada finale kalan Abdurrahman Alkan, Adile Altınbaş ve Gevence Ortaokullarını tebrik 
ederek öğrencilere başarılarının devamını diledi. Şahin ayrıca, “Eğitime katkı sağlayan bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde 
büyük katkısı olan Nizip Ticaret Odası yöneticilerini ve Milli Eğitim camiasını yürekten kutlarım.” dedi.

Törene, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Garnizon Komutanı Binbaşı Resul Koç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İl Milli 
Eğitim Müdür Yard. M.Ali Tiryakioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altay Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Mahmut 
Gökçe, NTO Meclis Başkan Yard.Abdullah Altınbaş, NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Polat, Mehmet Yiğit, Osman Alpaslan, 
NTO Meclis Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Disiplin Kurulu Başkanı M.Ali Dayı, okul müdürleri çok sayıda öğrenci ve veliler katıldı. 

NTO SPONSORLUĞUNDA DÜZENLENEN 

BİLGİ YARIŞMALARI FİNALİ YAPILDI

HAZİRAN 
2018



Suriye'nin Afrin bölgesinin terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı 

Harekâtı’na destek vermek için Nizip Ticaret Odası’nın başlatmış olduğu kurban bağışı kampanyası kapsamında temin edilen etler 

Suriye’nin El-Rai bölgesinde bulunan Mehmetçiklere teslim edildi.

Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve Nizip halkının 

bağışlamış olduğu 56 hisse kurban etleri Suriye El-Rai’den 

Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklerimize dağıtımı 

yapıldı.

Bağışlanan kurbanların zor şartlarda görev yapan 

askerlere moral olacağını belirten askeri yetkililer, ülkemizin 

teröristlerle mücadele ettiği bu günlerde Mehmetçiğin yanında 

olduklarını hissettiren Nizip Ticaret Odası üyelerine ve Nizip 

halkına teşekkür ettiler.

Ayrıca kurban etlerin ulaşmasıyla birlikte Suriye’de görev 

yapan aşçı uzman çavuşlar Nizip Ticaret Oda’sını arayarak tüm 

üst bölgelerine yardımların ulaştığını ve sadece bir üst bölgesinde 

140 Mehmetçiğe yemek yapıldığını belirterek Nizip’lilere dua 

edildiğini söylediler. 
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NİZİP’TE BAĞIŞLANAN KURBANLAR 

MEHMETÇİKLERE ULAŞTI

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt, iş dünyasından profesyonellerin de yer aldığı yeni 

Bakanlar Kurulu kabinesinin güven verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönem 

başlarken, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 3'e indirilmesi ve yeni 

kabinedeki isimler iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. 

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, yeni kabine ve yeni 

dönemi değerlendirirken, bürokrasinin ortadan kalkacağını, her alanda 

daha büyük atılımların gerçekleşeceğini söyledi.

İçeride ve dışarıda güçlü bir ülke olabilmenin yolunun güçlü bir 

ekonomiden geçtiğine dikkat çeken NTO Başkanı Özyurt, şöyle devam 

etti:

"Yeni dönemde ülkemizi her alanda ileriye taşıyacak olan yeni 

kabinenin icracı isimlerden oluştuğunu görmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Özellikle TOBB camiasından ve iş dünyasından isimlerin de yer aldığı yeni kabine güven veriyor. İş dünyasının içinde 

yetişmiş, ekonomiyi yakından bilen yeni kabine ve yeni dönemde bürokrasi azalacak, karar alma süreçleri hızlanacak, yapısal reformlar 

hayata geçirilecektir. Geleceğin büyük Türkiye'si için artık ekonomiye odaklanmalıyız. Yeni hükümetimizi kutluyor, tüm 

bakanlarımıza başarılar diliyoruz."

Özyurt, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün yeni kabinede de Adalet Bakanı olarak görev almasının da memnuniyetlerini 

artırdığını dile getirerek, "İş dünyası olarak yeni bakanlar kurulumuza büyük güven duyuyoruz. Bürokrasinin azalacağı icraatın öne 

çıkacağı yeni dönemde hemşerimiz Abdulhamit Gül'ün yeniden Adalet Bakanı olarak görev alması da mutluluğumuzu bir kat daha 

artırdı. Sayın Abdulhamit Gül, memleketimizin yetiştirdiği başarılı bir siyaset ve hukuk adamıdır. Yeni dönemde de başarılı 

çalışmalarıyla Türkiye kamuoyunun takdirini kazanacağına eminiz" şeklinde konuştu.

NTO BAŞKANI ÖZYURT

“YENİ KABİNE GÜVEN VERİYOR”

HAZİRAN 
2018
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NİZİP TİCARET ODASI’NDAN 

KURUMLARA ZİYARET

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt beraberindeki yönetim, 
meclis ve disiplin kurulu üyeleri ile birlikte Nizip Belediye Başkanı Hacı 
Fevzi Akdoğan, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Resul Çot ve Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Yaman’ı makamlarında ziyaret etti.
Yapılan ziyaretlerde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “Kamu kurum ve kuruluşlarıyla geçmişte ortak akıl ve 
işbirliği içerisinde çalışılarak başarılı işlere imza attık.” dedi.
Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kurumlar ile işbirliği içerisinde 
çalışmaya hazır olduklarını belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; “ Bugün yeni seçilen yönetim, meclis ve disiplin kurulu üyelerimiz ile 
birlikte kurumlarımızı ziyaret etmekteyiz. Zaman zaman üyelerimizden gelen 

konuları kurumlarımıza aktarıyoruz. Bunların zaten büyük bir çoğunluğu çözüme kavuşmaktadır.  Her zaman devletimizin yanındaydık 
yanında da olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin refahı ve ekonomimizin gelişmesi için üzerimize düşen ne olursa önümüzdeki dönemlerde 
de kurumlarımızla ortak akılla çalışmaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim. Nizip Ticaret Odası olarak birçok faaliyetin 
içerisindeyiz. Odamıza kayıtlı bulunan üyelerimize ve ilçemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarımız hız kemeden devam 
edecektir.” şeklinde konuştu. 
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan şunları ifade etti: “Bende başta sayın 
başkanlarım olmak üzere değerli meclis ve yönetim kurulu üyelerine şahsım adına teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 
inşallah bu dönemde de ortak aklı ön plana çıkararak beraber çalışacağız. Bizlerde belediye başkanı olduğumuz günden bu güne kadar 
herkes de bilir ki rozetimizi bir kenara bırakarak Nizip’in Belediye Başkanı olmaya gayret ettik. Nizip bir ticaret kenti olduğu kadar aynı 
zamanda bir huzur kentidir. Allah bu huzurumuzu bozmasın, bozman isteyenlere de fırsat vermesin. Bu huzurun sağlanmasında gerek 
sizlerin gerek idarecilerimizin ve halkımızın büyük katkısı var. Bu birlik ve beraberliğimiz inşallah devam edecek. Aramızda çeşitli 
partiden arkadaşlarımız var ancak seçim zamanı siyaset yaparız seçimden sonra hep beraber dostluğumuzu devam ettiririz. Bu huzurun 
sağlanmasında emeği geçen sanayici ve işadamlarımıza, idarecilerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin
Yeni seçilen ve mevcut görevlerine devam eden yönetim kurulu ve meclis üyelerine başarılan dileyen Nizip Kaymakamı Kemal Şahin şu 
şekilde konuştu: “Nizip gerçekten girişimciliği özelliğiyle ve ticaret erbabıyla öne çıkan ilçelerimizden bir tanesi. Bende Nizip’te 
olmaktan ve sizlere hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum. Böyle üretken, çalışkan ve heyecanlı işadamlarıyla çalışmak benim için 
ayrı bir zevk. Hepinizin bildiği üzere organize sanayi bölgemiz artık yetmiyor. Genişletme çabalarımız devam ediyor. Organize 
sanayimizin dışında sanayi bölgelerimizin de ilerlemesi Nizip insanımızın çalışkanlığını göstermektedir. Hem Nizip’te hem de ülkemizde 
bizleri temsil eden iş adamlarımız var. Bu nedenle Nizip bulunduğu yeri hak eden hatta daha güzel şeyleri hak eden bir ilçemiz. Biz devlet 
olarak önünüzü açmak ve destek olmak için her zaman işadamlarımızın yanındayız. Bu yıl hem fıstık hem de zeytinde mahsuller güzel 
gözüküyor. İnşallah bir afata uğramadan onları hasat ederek ülkemizin dört bir köşesine göndeririz. Herkese bol kazançlar diliyorum. 
Ayrıca ilçemizde hem ticaret odamız hem de diğer odalarımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmadan seçimlerimiz çok huzurlu bir şekilde 
geçti. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Nizip’li sanayici ve işadamlarını bu şekilde yanlarında gördüklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Nizip İlçe Jandarma 
Komutanı Binbaşı Resul Çot ve Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ise “Yeni seçilen ve mevcut görevlerine devam eden yönetim 
kurulu ve meclis üyelerine başarılan diliyoruz. Bizlerin de her zaman işadamlarımıza kapımız açık sizlere hizmet için varız. Ayrıca Nizip 
Ticaret Odası başkanlarına ve üyelerine yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandılar.

HAZİRAN 
2018
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NİZİP TİCARET ODASI

TOBB’NİN 74. GENEL KURULUNDA
Nizip Ticaret Odası (NTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

74.Genel Kurulu’na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına 
Nizip Ticaret Odası’nı temsilen NTO Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis Başkan 
Yardımcısı ve TOBB Delegesi Abdullah Altınbaş ve NTO Genel Sekreteri Serpil 
Gündoğdu da katıldı.

TOBB’nin 74. Genel Kurulunda, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt 2013 yılından belli yürüttüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Ticaret Odaları Konsey üyeliğine tekrar seçilerek güven tazeledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada iş dünyası olarak 
kendilerine güvendiklerini belirterek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin 
değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi. 

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana 
meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün 
yurtdışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel 
sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. 
Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü Genel Kurul konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim, 
Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal görünen nice hedefi gerçeğe dönüştürdük. Bugün hayal gibi görünen nice hedefe de yarın, yine 
birlikte ulaşacağız. Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz. Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza yaklaştırmayacağız. Kimseyi 
ötekileştirmeyecek, öteki diye görmeyeceğiz. Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edecek, Türkiye'yi bu zenginlikle daha da 
büyüteceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak. 
Dünyada en fazla uluslararası müteahhit Türkiye’den çıkacak. En fazla taşımayı Türk lojistikçileri yapacak. En fazla turisti Türk otelleri 
ağırlayacak. Türk perakendecileri dünya çapında dağıtım ağları kuracak. Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı yapan ülke olacak. Çevre 
coğrafyamızda her yerde şantiyelerimiz, yatırımlarımız bulu nacak. Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı bes leyecek. Türk 
malları fiyatıyla değil, kalitesiyle tercih edilecek. Uluslararası yatırımcılar Türk şirketlerine ortak olmak için sıraya girecek ve dünyadaki 
her evde en az bir Türk malı kullanılıyor olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu ülke, hepimizin 
omuzlarında yükselecek ve yeniden lider ülke haline gelecek. Bunu da hep birlikte başaracağız. Zira bizi başarıya ulaştıracak esas güç, 
birliğimizdir. Sizlerle birlikte çalışmaktan, mesai arkadaşınız olmaktan büyük şeref duyuyorum. Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve 
kazancımızı bereketli, milletimizin birliğini, dirliğini ve kardeşliğini daim kılsın. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah, yar ve 
yardımcımız olsun.”

Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan arsaların ihalesi Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi mevcut alanı içerisinde bulunan beş adet sanayi parseli arsanın ihalesine 17 adet başvuru yapıldı. 

Yapılan ihalenin açılış konuşmasını yapan Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı 
Uğur Aladağ “ Beş adet sanayi parselimizin ihalesi açık arttırma usulü yapılacaktır.” dedi.

İhaleye açılan sanayi parsellerinin Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
tarafından 10 Nisan 2018 tarihinde satışına karar verildiğini ifade eden Nizip OSB Başkanı 
Uğur Aladağ sözlerini şu şekilde sürdürdü: Bu ihalenin giderek gelişen büyüyen Nizip ilçemizin 
sanayisine, esnafına ve tüccarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Araziler daha 
öncede belirttiğim gibi açık arttırma usulü yapılacaktır. Şartnamede de belirtildiği gibi arazilerin 
konumu ve muammen bedelleri önceden belirlenmiştir. Satışı yapılan parsellerin Yönetim 
Kurulumuz tarafından değerini bulmadığı gibi bir kanaat oluşursa ihaleyi tamamlayıp 
tamamlamamakta serbesttir. İhale öncelikle küçük olan parsellerinden başlayarak büyük 
parsellere doğru ilerleyecektir. Küçük olan parsellerde zaman kazanma açısından artı beş, 
büyük parsellerde ise artı on şeklinde arttırılma yapılacaktır. Ben bu vesile ile ihaleye katılan 
firmalarımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen ihaleye Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Nizip Ticaret 
Odası Meclis Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve çok sayıda sanayici ve işadamı da katıldı.

NİZİP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALESİ NTO’DA YAPILDI

HAZİRAN 
2018
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Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip 

Sabunu ile ilgili coğrafi işaretin Türk Patent Enstitüsü tarafından 

belgelenerek Nizip Ticaret Odası'na verildiğini bildirdi.

Nizip Ticaret Odası olarak ilçenin geçmişte en önde gelen 
sektörü olan ve unutulmaya yüz tutmuş Nizip 
Sabununu tekrar  ön p lana ç ıkarmak 
istediklerini belirten NTO Başkanı Özyurt 
“Sabun sektörünün canlanması ve eski 
değerini kazanmasını sağlamak adına "Tarihi 
Kentimizin Tarihi Ürünü Nizip Sabunu 
Projesi” kapsamında 01.10.2012 tarihinde 
Nizip Sabunu coğrafi işaretinin tescillenmesi 
için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru 
yapılmıştı.” dedi.

Nizip Sabunu'nun Coğrafi İşareti 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 
20.03.2018 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil 
edildiğini belirten Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ Sabun 
üretimi yaşanan gelişmeler neticesinde geçmişte Nizip’in en önde 

gelen sektörleri arasına girmeyi başarmıştır. Geçmişte 130 üyemiz 
tarafından üretimin yapılırken, gereken önemin verilmemesi 
nedeniyle yakın zamanda sektör kriz içerisine girmiş ve 
günümüzde maalesef bu sayı 20’ye düşmüştür. Amacımız sabun 

s e k t ö r ü m ü z ü  e s k i  g ü n l e r i n e  g e r i 
döndürmektir. Sabun sektörünün uzun vadede 
gelişmesiyle birlikte, ilçemize bu sektörde 
yapılacak yatırımlar ile istihdam imkânlarını 
arttırıp, halkın yaşam koşulları iyileştirerek, 
e k o n o m i k  i k l i m i n  c a n l a n m a s ı n ı 
a m a ç l a m a k t a y ı z .  Ta b i  k i  b u n l a r 
kurumsa l laşma ve  t ekno lo j iye  ayak 
uydurmayla sağlanacağı bir gerçektir. Ben bu 
Coğrafi İşaretin ilçemize hayırlı olmasını 
d i l iyor,  proje  kapsamında biz lerden 
des tek le r in i  es i rgemeyen Gazian tep 

Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu, T.C. Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Grup Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi, Nizip Belediyesi, 
Nizip Ticaret Borsası yetkililerine ve KOSGEB Nizip Temsilcisi 
Mustafa Aydın’a teşekkür ederim." dedi.

NİZİP SABUNU’NUN 

COĞRRAFİ İŞARETİ TESCİLLENDİ

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Nizip Ticaret Odası sponsorluğunda ve ev sahipliğinde düzenlenen bilgi 

yarışmaları kura çekimi Nizip Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşti.
26 Şubatta başlayan bilgi yarışmalarına Nizip ve çevre köylerinde bulunan 44 Ortaokul katıldı.
Nizip Ticaret Odası olarak eğitime ve çocukların geleceğine önem verdiklerini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Özyurt, “Nizip Ticaret Odası sponsorluğunda ve ev sahipliğinde bilgi yarışmalılarının bu yıl 15 incisini düzenlemekteyiz.” dedi.
Yarışmaya katılacak olan tüm okullara ve öğrencilere başarılar dileyen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt, sözlerini 

şu şekilde sürdürdü: “Geleneksel hale getirdiğimiz bilgi yarışmalarının bu yıl da düzenlemenin mutluluğu içerisindeyiz.  Düzenlenen bilgi 

yarışmaları, öğrencilerimizin ufkunu açmakta ve okullarımızın bilgi seviyelerini de belirleyerek eksikliklerini gidermelerine katkı 

sağlamaktadır. Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi bir nebze olsa da eğitime teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla Odamız 

tarafından çeşitli hediyeler dağıtılacaktır. Birinci olan okula plaket ve öğrencilerine tam altın, ikinci olan okula plaket ve öğrencilerine yarım 

altın, üçüncü olan okula plaket ve öğrencilerine çeyrek altın verilecektir. Bu çalışmalarda sürekli işbirliği içerisinde olduğumuz Nizip İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve değerli hocalarımıza teşekkür eder, kura çekiminin tüm okullara hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.
Nizip Ticaret Odası’nın bu yılda milli eğitim camiasına desteğinin devam ettiğini belirten Nizip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Mehmet Demir ise sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Odamız yıllardan beri gerek bilgi yarışmalarında gerekse eğitime verdiği büyük 

desteklerle ilçemizde sürekli adından söz ettirmektedir. 23 Nisan törenlerinde bilgi yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve okullarımıza 

hediyeleri dağıtılacaktır. Nizip Ticaret Odası ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaklaşık yirmi yıldır işbirliği yapmaktadır ve bu nedenle 

artık kardeş kurum olmuştur. Bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyelerine çok 

teşekkür ediyorum.” dedi.
Gerçekleşen törene NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karabacak ve çok sayıda Nizip’te bulunan Ortaokul müdürleri de katıldı.

NTO’DA BİLGİ YARIŞMALARININ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

HAZİRAN 
2018



TOBB Ticaret Odaları Konsey toplantısı, Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkci’nin de katılımıyla yapıldı.
Ankara’da gerçekleşen toplantıya Nizip Ticaret Odası’nı 

temsilen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey Üyesi Mehmet 

Özyurt da katıldı.

Düzenlenen toplantıda Nizip Ticaret Odası Başkanı 

Mehmet Özyurt 2018 yılıyla ilgili izlenecek yol haritası hakkında 

bilgiler verirken Nizip’in yeni yılda her alanda olduğu gibi üretim, 

istihdam ve ihracat alanında da önemli yollar kat ederek ülke 

ekonomisine katma değer oluşturacağını belirtti. Konsey’e 

katılan üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan 

Özyurt sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de sundu.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konsey Üyesi Mehmet 

Özyurt konseye katılan üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunarak 2018 yılıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan 

çalışmaları anlattı. 2018 yılında ekonominin daha iyiye doğru 

gideceğini ifade eden Başkan Özyurt Nizip’in birçok alanda yeni 

yılda atılım gerçekleştireceğini ve özellikle ihraç ürünlerinde 

çeşitliliğin arttırılacağını belirtti. Nizip’le ilgili yaşanan sorunları 

da ilgililerle paylaşan Başkan Özyurt alınması gereken önlemler 

konusundaki çözüm önerilerini de dile getirdi.
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NTO BAŞKANI ÖZYURT

TOBB KONSEY

 TOPLANTISINA KATILDI

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Özyurt gerçekleşen oda borsa seçimlerinin 

ardından Gaziantep’in tüm oda ve borsaların 

başkanları ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve İslahiye Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, beraberlerindeki heyetle 

birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında 

ziyaret etti. 

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 

çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Nizip 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt  

“Seçimlerimizi tamamladık. Bugünde Gaziantep’teki bütün oda 

başkanları ile birlikte liderimiz 

Rifat Bey’i ziyarete geldik. 

İ n ş a l l a h  b u n d a n  s o n r a k i 

d ö n e m d e  d e  h e m  k e n d i 

bölgemizdeki iş dünyamızı 

geliştirmek hem de Türkiye’nin 

ekonomisini büyütmek adına 

ö n d e r i m i z  R i f a t  B e y ’ i n 

himayelerinde inşallah bundan 

sonrada başarılı bir dönem 

geçireceğimizi düşünüyorum. 

Başkanımıza da desteklerimizi 

sonuna kadar  sunuyoruz . 

İnşallah tekrar beraber çalışma 

dönemimiz olur. Bunu da 

b e k l i y o r u z  v e  t e m e n n i 

ediyoruz” dedi.

NTO BAŞKANI ÖZYURT

GAZİANTEP HEYETİ İLE

HİSARCIKLIOĞLU’NU

 ZİYARET ETTİ

HAZİRAN 
2018



Nizip Ticaret Odası18

Nizip Ticaret Odası (NTO), İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 

(İKA) sağladığı teknik destek ile ISO 9001:2015 KYS ve TOBB 

Akreditasyon Sistemine, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve 

Şikâyet Yönetim Sistemi Standartlarının entegrasyonu 

sağlayarak üye ilişkilerini güçlendirecek.

İKA’nın 2018 yılı teknik destek programı kapsamında 
sağlayacağı destekle gerçekleştirilecek olan proje sözleşmesi, 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve 
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz 
tarafından imzalandı.

Düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt şunları 
dile getirdi:  İKA’nın destekleriyle Oda bünyesinde etkin bir 
yönetim ve kalite anlayışının geliştirilmesi, kurum içinde 
iletişimin iyileşmesi, tüm faaliyetlerde planlama aşamasından 
başlayarak geniş bir izleme ve kontrolün gerçekleştirilmesi 
amacıyla sürekli gelişmeyi hedefleyen Odamızda kurulu olan ISO 
9001:2015 KYS ve TOBB Akreditasyon Sistemimize, ISO 
10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi 
Standartlarının entegrasyonu sağlanacaktır. Bu kapsamda ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması için 
danışmanlık hizmeti alımı yapılacaktır. Söz konusu danışmanlık 
hizmeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda/Borsa 
Akreditasyon standartları ile uyumlu olarak verilecektir. Projemiz 
kapsamında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
Temel Eğitimi, TOBB Oda/ Borsa Akreditasyon Sistemi Eğitimi, 
Proses SWOT Analizleri Uygulama Eğitimi alınarak ISO 9001 
KYS, ISO 10002 MMYS ile TOBB Akreditasyon Sistemi 
Dokümantasyonu ve entegre sistemin kurulması ve işletilmesi 
için danışmanlık hizmeti de gerçekleştirilecektir. Uygulanacak 
olan projenin odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim.” 
şeklinde konuştu.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, NTO'da 10002 
Müşteri Memnuniyeti-Şikâyet Yönetimi Sistemi İle Üye 
Memnuniyetini ve Hizmet Kalitemizi Arttırıyoruz” teknik destek 
projesi sözleşmesini Oda Başkanımız Mehmet Özyurt ile 
imzaladık. Projenin Nizip Ticaret Odası’na ve üyelerine hayırlı 
uğurlu olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

NTO ÜYE İLİŞKİLERİNİ 

GÜÇLENDİRİYOR

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı 

bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda 

düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “İpekyolu Kalkınma Ajansı mali destek 

programları firmalarımızın rekabet gücünü artırılması ve sürdürülebilir 

kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi. 

Yayımlanan teklif çağrısının ülkemize ve bölgemize ve Nizip’e 

hayırlı olmasını dileyen NTO Başkanı Özyurt, “ Bu derecede önemli bir 

toplantının Nizip’te düzenlenmesi ve bizzat toplantıya katılarak 

firmalarımıza bilgi verecek olan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Sayın Dr. Burhan Akyılmaz ve ekibine şahsım ve Nizip Ticaret 

Odası adına teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yaptıklarından dolayı Nizip Ticaret Odası 

üyeleri ve yöneticilerine teşekkür eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Bundan sonraki süreçlerde de bu 

salonda önemli projelerimizi tanıtıp Nizip’in yerel kalkınmasına hep 

birlikte katkı sağlayacak çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.” 

dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden itibaren bölge 

kalkınma planında belirtilen dört gelişme ekseni üzerinde birçok çalışma 

yaptığını ifade eden İKA Genel Sekreteri Akyılmaz sözlerini şu şekilde 

sürdürdü: “Bu dört gelişme ekseni doğrultusunda inşa ettiğimiz 5 mali 

destek programını sizlere tanıtmak amacıyla bugün buradayız. Bu mali 

destek programlarının tamamının ülkemize bölgemize hayırlı olmasını 

diliyor ve sizlerden kaliteli, nitelikli, modern, uygulanabilir ve 

sürdürülebilir projeler beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. 

Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında 6 milyon TL, 

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Mali Destek Programı 

kapsamında 3 milyon TL, Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı 

kapsamında 10 milyon TL, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 10 milyon TL, Organik 

Tarım Mali Destek Programı kapsamında 2 milyon TL olmak üzere TRC1 

Bölgesi’ne toplamda 31 milyon TL destek sağlanacaktır. Mali Destek 

Programlarına başvurular 8 Ocak’ta başlanılmış olup son başvuru tarihi 

12 Mart 2018’de sona erecektir. İKA kurulduğu tarihten bu yana en yüksek 

bütçeli desteğe çıkmıştır. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bugüne kadar 

yenilikçi, yaratıcı ve girişimci birçok projeyi destekledik, bundan sonra 

da desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, Nizip Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mahmut Polat, Abdulkadir 

Akkuş, NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Karabacak, NTO Meclis 

Üyeleri Mustafa Polat, Fatih Öztürkmen, kurum amirleri, Nizip Ticaret 

Odası üyeleri ve çok sayıda firma temsilcileri de katıldı.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

NİZİP’İN KALKINMASINA

KATKI SAĞLAYACAK

HAZİRAN 
2018
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NTO BAŞKANI ÖZYURT TOBB HİZMET 
ŞEREF BELGESİ TÖRENİNDE

TOBB camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan 

delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımlarıyla TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende 

verildi. 

Düzenlenen törene Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve 

Gaziantep Bölgesi Oda-Borsa Başkanları ile birlikte Nizip Ticaret 

Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt da 

katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu plaket alacak iş dünyası insanlarının kıymetlerini 

her zaman minnet ve takdirle anacaklarını söyledi. Onların 

emekleri ve gayretleriyle, Oda ve Borsaların, reel sektörün asli 

hizmet merkezleri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Kurumsal 

hizmet kapasiteleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı bir yapıya 

dönüştü. Dijital Oda-Borsa devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis 

haline geldik. Odalarımız ve Borsalarımız geliştikçe, özel 

sektörümüze daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. 

Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. 

Böylece memleketimiz daha çok yatırım, üretim, ihracat ve 

istihdam kazandı. Tüm bunları, el birliği, gönül birliği, akıl 

birliğiyle başardık. Allah, bu ülke için emek veren, alın ve akıl teri 

döken, herkesin başarılarını daim kılsın” dedi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da iş hayatından 

gelmiş, üretimin ve ticaretin zorluklarını bilen, reel sektörün 

içinde yetişmiş biri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Göreve 

geldiğiniz günden itibaren, hep bu camianın yanında 

yer aldınız. Genel Kurullarımızda ve Ekonomi 

Şuralarında, saatler boyunca, sorunlarımızı dinlediniz. 

Pek çok faaliyetimize katılıp, Türk iş âlemine 

desteğinizi gösterdiniz. Sizin liderliğinizde, iş 

hayatını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan 

pek çok düzenlemenin hayata geçmesi mümkün oldu.” 

değerlendirmesinde bulundu.  Salondaki TOBB üyesi 

işadamları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayağa 

kalkarak, alkışlarla teşekkür ettiler.

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise 

konuşmasında, dünyayla rekabet edebilmek için 

istikrar ve güvene ihtiyaç olduğunu belirterek, 

"Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi kimin şaha 

kaldıracağını iş dünyamız iyi bilir. Birlikte daha güçlü 

bir Türkiye'ye doğru yola devam" ifadesini kullandı.

Hükümetçe aldıkları tedbir ve teşviklerle Türkiye'nin geçen 

yıl yüzde 7,4 büyüme kaydettiğine dikkati çeken Tüfenkci, AK 

Parti hükümetleri olarak her zaman reel sektörün yanında 

olduklarını söyledi.

Tüfenkci, üretim temelli büyümeyi esas aldıklarına ve 

üretenin yanında olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

“2002'de bütçenin yüzde 43'ü faize giderken 2017'de bu oran 

yüzde 9'lara düştü. 2002'de toplanan her 100 liranın 86 lirası faize 

giderken 2017'de sadece 11 lirası faize gidiyor. İhracatımızı 5 kat 

büyüttük, milli gelirimizi 3,5 kat artırdık. Yatırım ortamlarını 

sürekli iyileştirdik. Türkiye'de iş yapmayı, finansa erişimi 

kolaylaştırdık, sermayeyi tabana yaydık. Savunma sanayinde dışa 

bağımlılığı azalttık. Demokrasiyi geliştirdik, sosyal devlet vasfını 

öne çıkardık, kardeşliğimizi yücelttik, huzuru tesis ettik."

HAZİRAN 
2018



Saat 15:00’da Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda geniş bir 
katılım ile başlayan toplantıya Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Mahmut Polat, NTO Meclis Üyesi Ersin Özdemir ve NTO Disiplin 
Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi Başkanı Orhan Budak ve Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan NTO Disiplin Kurulu 
Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi Başkanı Orhan Budak, “Bizim amacımız 
uygulamaya giren İmar Barışı Yasası hakkında halkımızı en doğru bir şekilde 
bilgilendirmek ve maksimum derecede faydalanmalarını sağlamaktır.” dedi.

İmar Barışı ile Türkiye genelinde yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve 
ruhsat sıkıntısının son bulunmasını beklendiğini belirten Orhan Budak 
sözlerini şu şekilde sürdürdü:” Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları 
tarafından hazırlanan, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" 
başlıklı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Yapı 
Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, 
belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi 
düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan 
beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları 
kapsamaktadır. Buna kanuna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce 
yapılmış yapılar için verilecektir. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar 
yapılacak olup belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecektir. Bu yasa 
izinsiz olan yapılar için önemli bir fırsattır.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
uzmanları tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, mimarlar, inşaat 
mühendisleri ve çok sayıda Nizip Ticaret Odası üyesi de katıldı.

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz ve 

beraberindeki heyet Nizip Ticaret Odası’nda 

yapılan seçimler sonucu yeniden göreve seçilen 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun 

ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette ilgili bir açıklama yapan Nizip Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt şunları söyledi; 

“Nizip Ziraat Odası’nın çok değerli başkanı ve yönetim kurulu 

üyelerine odamıza yapmış oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkür 

ediyorum.” dedi. Özyurt; ”İlçemiz için uyum içinde çalışan bu iki 

kurum dün olduğu gibi bundan sonrada ortak akılla çalışmalarına devam edecektir.”ifadelerini kullandı. 

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıdık Durmaz ise; “Yapılan seçimler sonucunda yeniden göreve seçilen Yönetim Kurulunu ve meclis 

üyelerini tebrik etmek amacıyla Nizip Ticaret Odamıza ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Yapılan seçimlerin Nizip’e ve ülkemize hayırlara 

vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yeni dönemde de Nizip Ticaret Odası ile el ele vererek her türlü konuda istişare ederek 

Memleketimizin gelişmesi için ortak çaba göstereceğiz.” dedi.

Ziyarete Nizip Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Nizip Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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NİZİP ZİRAAT ODASI’NDAN

NİZİP TİCARET ODASI’NA TEBRİK ZİYARETİ

NTO’DA İMAR BARIŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
       Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Nizip Şubesi işbirliği ile İmar Barışı Yasası 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

HAZİRAN 
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Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Zeytinyağı sektör temsilcileri sektörün sorunlarına çözüm 

bulmak amacıyla Nizip Ticaret Odası’nda toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Özyurt zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlara 

değindi.

Bölgemizdeki zeytinyağı işletmelerinin 

değirmen usulü çalıştığına dikkat çeken NTO 

Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ 

Zeytinyağı işletmelerimizin tamamı çiftçinin 

ürününü işleyip yine çiftçiye vermektedir. 

Sezonluk çalışan bu işletmelerimizin yükünü 

hafifletmek ve daha sağlıklı çalışabilmelerini 

sağlamak amacıyla işletmelerimizde gıda 

mühendisi bulundurma şartı yerine tekniker 

bulundurma şartı getirilmelidir. Karasu 

konusuna da henüz çözüm bulunamamış olup 

sektörümüzde sorun olmaya devam etmektedir. 

Sektörde en önemli sorunlarından birisi de kayıt 

dışılığın yanı sıra taklit ve tağşişin nedeniyle oluşan haksız rekabet ortamıdır. Günümüzde maalesef üretimimizin ancak dörtte biri 

markalı ambalajlı ve güvenilir bir şekilde tüketici ile buluşmakta dörtte üçü gibi çok büyük bir miktarı ise kayıt dışı, merdiven altı 

dediğimiz kontrolsüz, çoğu zaman taklit ve tağşiş edilmiş sağlıksız ürünler olarak tüketiciye arz edilmektedir. Bu durum dünya ikinciliği 

hedefi koyduğumuz ve bu hedefe u laşmak içinde yıllardan beri ciddi desteklemelerle büyümesi için çaba sarf ettiğimiz sektörümüzün 

büyümesinin önündeki en büyük engeldir. Hasat edilen zeytin uygun olmayan koşullarda bekletilmemektedir. Kalite odaklı katma değeri 

yüksek Coğrafi İşareti almış örneğin "Nizip Zeytinyağı" coğrafi işareti gibi ürünlerimizin markalı ambalajlı Türk zeytin ve zeytinyağı 

şemsiyesi altında etkin bir tanıtımla gurme ürün olarak tüketiciye sunulması önemlidir. Böylece tarladan sofraya tüm değer zinciri 

içindeki bileşenler en üst düzeyde faydalanacaklardır. Toplantımızın gerçekleşmesini sağlayan başta Gaziantep İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü'ne ve siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi sunarım.” şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sayın Nihat Deme ise zeytin ve zeytinyağı tarım, sanayi, 

bölgemizin ekonomisi ve sağlığımız açısından çok önemli bir üründür. Ülkemiz hem ağaç sayısı hem de üretim önde gelen ülkeler 

arasında yer almaktadır. bizler gıda denetimlerimizde taklit tağşiş yapanları tespit edip gerekli yasal işlemleri uygulayarak dürüst çalışan 

esnafımızı korumaya çalışıyoruz. Bugün burada zeytinyağı ile ilgili olarak son yıllarda artan taklit tağşiş olayları başta olmak üzere 

zeytinyağına ilişkin üretim, denetim ve pazar aşamalarında karşılaşılan sorunlar, çiftçimizin üretmiş olduğu zeytinyağını bireysel olarak 

piyasaya arz etmesi durumundan kaynaklanan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik sorunları konuşmak için toplandık. Bu 

organizasyona ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası Başkanları ve yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.”  ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nizip zeytinyağı sektörü 

hakkında Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mustafa Aytekin 

tarafından katılımcılara sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya 

Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü 

Mehmet Arif Akpınar, Nizip Ticaret Odası Meclis 

Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip İlçe Tarım Müdürü 

Mustafa Yorgancı, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık 

Durmaz, NTO Disiplin Kurulu Başkanı Bekir 

Karabacak ve çok sayıda sektör temsilci katıldı.
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Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt TOBB 

heyeti ile birlikte Zeytindalı Harekâtı kapsamında Afrin sınırında 

bulunan il ve ilçeleri ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki STK Başkan ve temsilcileri 
heyetine katılan NTO başkanı Özyurt, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekin 
Arslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti. 

Heyet, valilik ve belediye ziyaretinin ardından önceki gün terör 
örgütü PYD/PKK/DEAŞ tarafından atılan roket ile 2 kişinin yaşamını 
yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı tarihi Çalık Camii’ni ziyaret etti. 
Burada şehitler için dua eden başkanlar daha sonra şehit düşen Türk ve 
Suriyeli ailelere taziye ziyaretinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra camide şehit 
düşen Muzaffer Aydemir’in taziye çadırına gitti. Başkanlar taziyelerini 
ilettikten sonra temaslarını sürdürmek üzere Hatay’a doğru yola çıktı.

Nizip Ticaret Odası, üniversite ve sanayi arasında etkin, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirlikleri oluşturmak 

amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
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 ve Gümüş 
Zeytin ve Zeytinyağı firması ziyaret edildi.

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

Üç 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 ve Kadir Gümüş’e 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 istediler. Öğrenciler, organizasyonu düzenleyen Öğretim Görevlisi 
Veliddin Çiftçi ve Nizip Ticaret Odası’na teşekkür ettiler.
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NTO’DA NİZİP ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ 

TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nizip’te yapılacak olan Atıksu Arıtma 

Tesisi Kapasite Artışı projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Odası’nda düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nizip İlçesinde İstasyon Mahallesi, Keferşıhyolu Mevkiinde 

Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı projesinin yapılması planlanıyor.  Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve 

önerilerini almak ve değerlendirmek üzere halkın katılımı toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda Gazi Çevre Mühendislik firması yetkilisi Mehmet Bozkurt tarafından yapılacak proje hakkında katılımcılara 

sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı 

Abdullah Altınbaş, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, Meclis Üyesi Fatih Öztürkmen, Yönetim Kurulu Üyesi 

Osman Alpaslan, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzleme Şube Müdürü Özcan Yiğit, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı temsilcileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü Yetkilileri ve NTO üyeleri de katıldı.

NİZİP TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE 

BİR İNDİRİM DAHA

Nizip Ticaret Odası ve Özel ADN Hastanesi arasında Nizip 

Ticaret Odası üyelerine yönelik indirim protokolü imzalandı.
Düzenlenen protokol töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret 

Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu; “Nizip Ticaret Odası, üyelerine 

sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden Oda yönetimi ve 

personelleri ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu 

çalışmalar kapsamda ve Özel ADN Hastanesi ve Odamız arasında yapılan 

protokol ile ve Özel ADN Hastanesi’nden hizmet almak üzere başvuran 

üyelerimiz Nizip Ticaret Odası üyesi olduklarını beyan etmeleri halinde 

ve Özel ADN Hastanesi muayene, tetkik ve tedavilerinde ödeyecekleri 

ücretler üzerinden belirli bir oranda indirim uygulanacaktır. 

Protokolümüzün imzalanmasında emeği geçen Özel ADN Hastanesi 

Genel Müdürü İhsan Öztürkmen, Başhekim Ercan Genco ve Yasemin Trunç’a teşekkür eder, imzaladığımız bu protokolün üyelerimize 

hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Özel ADN Hastanesi Genel Müdürü İhsan Öztürkmen ise, “ Hastanemiz ile Nizip Ticaret Odası üyeleri arasındaki işbirliğimizi 

artırmak ve sürekli hale getirmek için bugün bu protokolü imzalamaktayız. Hastanemiz günün 24 saati acil doktorlarımız ile birlikte 

hizmet vermektedir.  Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve Niziplilerin her zaman hizmetindeyiz. Protokolümüzün imzalanmasında emeği 

geçen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve personellerine çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ve Özel ADN Hastanesi Genel Müdürü İhsan 

Öztürkmen tarafından protokol imzalandı.
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NTO BAŞKANI ÖZYURT
“Ülkemizin Bekası İçin Vergi Bilincinin Artması En Büyük Temennimiz”

Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik 29.Vergi Haftası 

Etkinlikleri çerçevesinde Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Vergi vermenin kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Nizip Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi 

Daireleri Müdürlüklerinin kayıt dışı ile mücadele kapsamında yapmış olduğu 

çalışmaları takdir ile karşılıyoruz.” dedi. 

Tüm mücadeleye rağmen kayıt dışılığın devam ettiğin belirten NTO 

Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Kayıt dışı faaliyet gösteren 

işletmeler firmalarımız arasında haksız rekabete yol açmaktadır. Bu durum 

ortadan kalkması için hem vergi dairemiz hem de bizler üzerimize düşen görevi 

tam anlamıyla yerine getirirsek inşallah bu sorunun üstesinden geleceğimize 

inanıyorum. 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. Devletimizin ve ülkemizin bekası için vergi bilincinin 

artması en büyük temennimizdir. Kendilerine yapmış olduğu bu anlamlı 

ziyaretten dolayı teşekkür ederim. 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.

Gerçekleşen ziyarete Nizip Vergi Dairesi Müdür yardımcısı Gülay Mızraklı, Nizip Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Servis Şefi Mehmet 

Özdemir, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulkadir Akkuş, NTO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Meclis 

Üyeleri Fatih Öztürkmen, Mehmet Yiğit ve Coşkun Güzel de katıldı.

GÜNGÖREN NİZİPLİLER DERNEĞİ’NDEN

NTO’YA ZİYARET

Merkezi İstanbul’da bulunan Güngören Nizipliler Derneği 

Başkanı Abdurrahman Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri birlikte 

Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “ilçemizin tanıtımında ve 

gelişmesinde katkı sağlayan Güngören Nizipliler Derneği’ni her zaman 

destekleyeceğimizi belirmek isterim. Bizler derneğimiz ile her konuda 

çalışmaya hazırız ve başarılı projelere imza atacağımızı düşünüyorum. 

Güngören Nizipliler Derneği Başkanı Abdurrahman Özdemir ve yönetim 

kurulu üyelerine odamıza yapmış olduğu ziyaret için şahsım ve Nizip Ticaret 

Odası adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Güngören Nizipliler Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren 

Dernek Başkanı Abdurrahman Özdemir, “İlçemizin tanınır hale gelmesi, geleneklerimizin yaşatılması, Niziplilerin birlik ve 

beraberliklerinin güçlenmesi bizim için son derece önemlidir.  Derneğimizin en büyük amacı Niziplileri bir araya getirip gönüldaş 

olmalarını sağlamak ve gönüllerine girebilmektir. Bu konuda Nizip Ticaret Odası ile işbirliğimiz sürekli devam edecektir. Nizip Ticaret 

Odası’nın göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

Ziyaretin sonunda Nizip Ticaret Odası’nın yapmış olduğu katkılardan dolayı Güngören Nizipliler Derneği Başkanı Abdurrahman 

Özdemir tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a plaket takdim edildi.
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SMMM NİZİP TEMSİLCİLİĞİ’NDEN

 NTO’ YA ZİYARET
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Nizip Temsilciği 

Muhasebeciler Haftası münasebetiyle Nizip Ticaret Odasını 

ziyaret etti.
Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat; “Muhasebeciler Haftası 
etkinliği çerçevesinde Odamızı ziyaret eden Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Nizip Temsilciği değerli Başkanı Sayın Necati Kılıç ve 
ekibi Odamızı ziyaret etmiş bulunmaktalar. Kendilerine bu nazik 
ziyaretlerinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti bildirmek istiyorum. 
Tabi bilindiği üzere Muhasebe iş dünyasının olmazsa olmazıdır. Nizip iş 
dünyasının gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi için ilçemizde faaliyet 
gösteren Muhasebecilerimizle ilçemiz ticaretinin gelişmesi için Nizip 
Ticaret Odası olarak ortak akılla beraber çalışacağımızı, kendilerine her 

türlü desteği sağlayacağımızı ve sürekli birlikte hareket edeceğimizi belirtmek isterim. Bu anlamda Odamıza yapmış oldukları ziyaretten 
dolayı teşekkür eder Muhasebeciler haftasını tebrik ederim.” dedi.

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Nizip Temsilcisi Necati Kılıç ise şunları ifade etti. ”01 - 07 Mart arası kutlanılan 
Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Nizip Ticaret Odamızı ziyarete geldik, 1989 yılının Mart ayında TBMM'ye sevk edilerek 1989 
Haziran ayında yasalaşan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında bu yıl 
Muhasebeciler Haftamızın 28.’ sini kutluyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz kutlamalar kapsamında Nizip Ticaret Odası’nı ziyaret 
ederek sektörümüzde yaşanan sorunları istişare ederek görüş alışverişinde bulunduk.  Ben bu vesile ile Muhasebeciler Haftamızın 
Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyarete Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Kadir Akkuş, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
üyesi M.Ali Karabacak ve ilçemizde faal olarak görev yapan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler de katıldı.

NİZİP TİCARET ODASI 

OSMANGAZİ TIP MERKEZİ İLE PROTOKOL İMZALADI
Nizip Ticaret Odası ile Osmangazi Tıp Merkezi arasında Nizip 

Ticaret Odası üyeleri ve birinci derece üye yakınlarına yönelik 

indirim protokol imzaladı.
Düzenlenen protokol töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası 

Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu; “Nizip Ticaret Odası, üyelerine sunduğu 

hizmet kalitesinden ödün vermeden Oda yönetimi ve personelleri ile 

çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamda 

Osmangazi Tıp Merkezi ve Odamız arasında yapılan protokol ile Osmangazi 

Tıp Merkezi’nden hizmet almak üzere başvuran üyelerimiz ve birinci derece 

yakınları Nizip Ticaret Odası üyesi olduklarını beyan etmeleri halinde 

Osmangazi Tıp Merkezi’nden muayene, tetkik ve tedavilerinde ödeyecekleri 

ücret üzerinden belirli bir oranda indirim uygulanacaktır. Protokolümüzün 

imzalanmasında emeği geçen Osmangazi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Necati Satıcı ve Tıp Merkezi Müdürü Zekeriya Öğüt’e 

teşekkür eder, imzaladığımız bu protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Osmangazi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Necati Satıcı ise, “ Tıp merkezimiz ile Nizip Ticaret Odası üyeleri arasındaki 

işbirliğimizi artırmak ve sürekli hale getirmek için bugün bu protokolü imzalamaktayız. Günün 24 saati acil doktorlarımız tarafından 

ücretsiz bir şekilde hizmet veren Özel Osmangazi Tıp Merkezimizde ayrıca Kadın Hastalıkları ve Doğum, dahiliye iç hastalıkları, çocuk 

polikliniğinin yanı sıra 4 boyutlu renkli ultrason, ehliyet raporu, gebelik testi ve diğer laboratuar hizmetlerini de vermekteyiz. Tıp 

Merkezimiz Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve Niziplilerin her zaman hizmetindedir. Protokolümüzün imzalanmasında emeği geçen 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve personellerine çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ve Osmangazi Tıp Merkezi Yönetim Kurulu 

Başkanı Necati Satıcı tarafından protokol imzalandı.
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Ye r e l  v e  b ö l g e s e l  ö l ç e k t e  d o ğ r u 
politikaların tasarlanması ve ekonomik 
hedeflere ulaş ı labi lmesi  iç in hem iş 
dünyasının talep ve ihtiyacının yakından takip 
edilmesi hem de yerel kalkınma gündeminin 
sağlıklı biçimde tespit edilmesi amacıyla 
TOBB, ’81 İle 81 Akademik Danışman’ 
projesini başlatmıştı.

Bu proje kapsamında Gaziantep İli 
Akademik Danışmanı Necip Fazıl Yılmaz, 
Gaziantep KOSGEB Müdürü Dr. Sadık Gözek, 
Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreter 
Yardımcısı Cem Bayram, Gaziantep Sanayi 
Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf İvmen, 
İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim 
Erdoğan, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu, Gaziantep Üniversitesi 
Avrupa Birliği Projeleri Araştırma Sorumlusu 
Şehnaz Sakıcı, Nizip Ticaret Borsası Genel 
Sekreter i  Eray Ölçal ,  Genel  Sekreter 

Yardımcısı Abuzer Küpeli ve Proje Sorumlusu  
M. Çağrı Demir Nizip Ticaret Borsası’nda 
düzenlenen istişare toplantısında bir araya 
geldi.

Toplantının açılışında söz alan Gaziantep 
İli Akademik Danışmanı Necip Fazıl Yılmaz, 
Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin 81 İle 81 
Akademik Danışman Projesi hakkında bilgiler 
vererek, bu projeyle birlikte Gaziantep Oda ve 
Borsalar ının işbir l iğini  güçlendirmek 
istediklerini ifade etti .  Nizip’te gıda 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarının Ar-Ge 
çalışmalarının da öneminden bahseden Yılmaz,  
bu konuda yapılabilecek ortak proje ve 
faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep KOSGEB Müdürü Dr. Sadık 
Gözek, Akademik Danışman toplantılarının 
bölgenin kalkınmasındaki  öneminden 
bahsettikten sonra KOSGEB tarafından 
desteklenen fuar ve ikili görüşmeler hakkında 

bilgiler verdi. Gözek ayrıca ortak fuar 
katılımlarının desteklenebileceğini belirterek 
K O S G E B ’ i n  % 6 0  o r a n ı n d a  b u 
organizasyonlara destek vereceğini bildirdi.

Toplantıya katılan Gaziantep Üniversitesi 
Avrupa Birliği Projeleri Araştırma sorumlusu 
Şehnaz Sakıcı Avrupa Birliği Projeleri 
hakkında bi lg i ler  aktardı .  Yeni  proje 
başvurularının Oda ve Borsaların ortak 
yapabileceğini altını çizen Sakıcı, AB 
çağrılarında TRC1 bölgesine öncelik verilmesi 
hususunda lobicilik faaliyetinin yürütülmesi 
gerektiğini belirtti. IPA kapsamında ortak gıda 
ü re t imi  üze r ine  ya t ı r ım f ı r sa t l a r ın ın 
değerlendirilmesi gerektiğinin öneminden 
bahsettikten sonra, yakın zamanda sivil toplum 
diyalog projelerinin,  sivil toplum kuruluşları 
için hibe çağrısına çıkılacağını bildirdi.

Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı Yusuf İvmen, Mesleki Eğitim ve 
Danışmanlık Merkezi (GSO- MEM) ile 
Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü (FAO ) 
işbirliği çerçevesinde başlatılan İşbaşı 
uygulama eğitimini bitiren Suriyeli işçileri 
çalıştıran işverenlerin 3 ay boyunca sigorta 
primleri ve vergi harçlarının proje kapsamında 
karşılanacağını bildirildi.

Toplantıda Nizip Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Eray Ölçal, Borsamızın yürüttüğü 
pro je le r  ve  öze l l ik lede  Antep  f ı s t ığ ı 
kabuğundan elde edilen şekimik asit projesi 
hakkında bilgiler verdi.
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NTO’DA KOBİGEL 

KOBİ DESTEKLERİ ANLATILDI
Nizip Ticaret Odası ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı Nizip 

Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlendi.
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı’ndan ne şekilde faydalanıldığını 

anlatamaya geldiklerini ifade eden KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü Uzmanı Fatih 

Yuvacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; “KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 

Programından faydalanmak üzere Gaziantep’den bazı sektörleri belirledik. Desteğin 

üst limiti firma başına 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Destek kapsamında 

firmalarımız yeni istihdam yapabiliyor, yeni makine ve yazılımlar alabiliyor veya tanıtım ve eğitim gibi hizmet destekleri de 

alabilmektedir. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin 

desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge - sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu 

program ile Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve 

etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için firmalarımızın 

hazırlayacakları projeler desteklenecektir. Toplantıya katılan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü Uzmanı Fatih Yuvacı ve KOSGEB Nizip Temsilcisi Mustafa Aydın 

tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ve genel destekler hakkında katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya Nizip Ticaret Odası meclis üyeleri, sanayici ve işadamları da katıldı.

GAZİANTEP ODA VE BORSALAR İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

HAZİRAN 
2018



TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen  TOBB Oda / Borsa 
Genel Sekreterleri Bilgilendirme Seminerine Nizip Ticaret 
Odası’nı temsilen Genel Sekreter Serpil Gündoğdu katıldı.

2 gün süren seminerin kapanış oturumunda Genel Sekreterlere hitap 
eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda 
ve Borsa camiası olarak tek bir aile olduklarını vurgulayarak, 
“Türkiye’nin her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri 
temsil eden, tek meslek örgütüyüz. Gücümüz de, birliğimizden, 
birbirimize sımsıkı kenetlenmiş olmamızdan geliyor. Birliğimiz, 
gücümüz ve etkinliğimiz, bu camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi 
ayrıştıran, bizi öne çıkartan en büyük özellik budur” dedi.

Hisarcıklıoğlu, camia olarak büyük iş ler ve hizmetler yaptıklarını, 
tüm bunların arkasındaki asıl kişilerin Genel Sekreterler olduğunu 
belirterek, “Sizler başarılı işler yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. 
Böylece hepimizin gücü ve itibarı da artıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu TOBB olarak kendilerine düşen görevin, Genel Sekreterleri en iyi şekilde hazırlamak ve bilgi ile donatmak olduğunu 
ifade etti.

TOBB ve Oda/Borsaların verdiği hizmetler ve yaptığı faaliyetler ile Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da örnek alınır hale 
geldiğini, tüm bu çevre coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı olduğunu anlatarak, Genel Sekreterlerle gurur duyduğunu, başarılı 
çalışmalarının devamını dilediğini söyledi.
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NİZİP TİCARET ODASI 

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÇALIŞTAYI’NDA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire 

Başkanlığı tarafından “Coğrafi İşaretlerde 

Farkındalığın   Artırılması Projesi” kapsamında 

Aydın ilinde “Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe 

Coğrafi İşaretler Çalıştayı” düzenlendi. 

Düzenlenen çalıştaya Nizip Ticaret Odası’nı 

temsilen Genel Sekreter Serpil Gündoğdu ve 

Sanayi Müdürü Suat Demirbilek katılarak, 

zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik yapılan 

çalışmalar ve "Nizip Zeytinyağı" coğrafi işareti 

denetiminde karşılaşılan sorunlar hakkında 

çalışma gruplarında bilgiler verdi.

Çalıştayda, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı ve Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire 

Başkanı Dr. İlkay Kılıç tarafından açılış konuşmaları yapılarak 

faydalı bir çalıştay gerçekleşmesi temennisinde bulunuldu.

Zeytinyağında coğrafi işaret sahibi odalarla üretici 

birliklerinin temsilcilerinin katıldığı Zeytin ve Zeytinyağı 

Sektöründe Coğrafi İşaretler Çalıştayı’nda Türkiye’nin dünya 

piyasalarında ciddi ölçekte bir pazar payı olmasına rağmen söz 

sahibi olamadığı belirtildi. Çalıştayda markalaşmanın önemine 

de değinilerek 2 binden çok farklı ürüne sahip olan Türkiye’nin 

bu ürünlerinden sadece yüzde 10’u gibi küçük bir bölümünün 

markalaşmış olduğu ifade edildi.

Sektörün iç ve dış pazar değerlerinin 

arttırılması ve ülkemizin dünya pazarlarında 

daha üst sıralara çıkabilmesi için coğrafi işaret 

sisteminin etkinleştirilmesi ile üreticilerin ulusal 

ve uluslararası alanda ürünlerini pazarlama ve 

pazar bulma becerilerinin arttırılmasına yönelik 

ihtiyaçlar ve gerekliliklerin üretim, işleme ve 

denetim ile tanıtım ve pazarlanması konusunda 

bildiriler sunuldu.

Çalıştayda aynı zamanda, 1.  Zeytin 

yetiştiriciliği Çalışma Grubu, 2. Zeytin ve 

Zeytinyağı İşleme-Üretim Çalışma Grubu, 3. 

Zeytin ve Zeytinyağında Denetim Çalışma 

Grubu ve 4. Zeytin ve Zeytinyağında Pazarlama 

ve Tanıtım Çalışma Grubu olarak eş zamanlı dört 

toplantı düzenlendi. 

Toplantıları oturum başkanı olarak Ulusal Zeytin ve 

Zeytinyağı Konseyi YKB Ümmühan Tibet,  Uludağ 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden 

Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomisi Bölümü'nden Doç.Dr. Renan Tunalıoğlu 

yönetmişlerdir. Toplantı salonları çalıştaya uygun olması için 

"Nizip Zeytinyağı", "Milas Zeytinyağı", "Edremit Zeytini" ve 

"Gemlik Zeytini" olarak adlandırıldı.

NTO GENEL SEKRETERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI
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N
izip Ticaret Odası ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) işbirliğiyle geleneksel 

hale getirilen ramazan yardımları bu yıl da 

ihtiyaç sahibi 925 aileye yapıldı.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Nizip 

Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin desteği ile gıda yardımı yapıldığını 

belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Özyurt, “İçerisinde temel gıda 

maddelerinden oluşan 925 dar gelirli aileye 

dağıtılmak üzere Ramazanlık temel gıda paketi 

oluşturduk.”dedi.

Dinî ve sosyal hayatımızda müstesna bir yere sahip olan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği 

Mübarek Ramazan ayında bulunduklarını belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ramazan’ın feyzinden, 

bereketinden, güzelliklerinden ve hayatımıza getirdiği manevi unsurlardan birisi de yardımlaşma ve dayanışma boyutudur. Ramazan 

ayını huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için bu mübarek ayda yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere birazda olsa katkı olur umuduyla 

bağışlarımızı ulaştırmış bulunmaktayız. Yardım paketleri Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanımız, Meclis, Disiplin Kurulu Üyelerimiz 

ve Komite Başkanlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu yardım paketlerin dağıtımında Odamıza yardımcı olan ve 

emeği geçen tüm organ üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ediyorum.” şeklinde 

konuştu.
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NİZİP TİCARET ODASI’NDAN 

925 AİLEYE RAMAZAN YARDIMI

NİZİP TİCARET ODASI BAYRAMLAŞMA

GELENEĞİNİ BOZMADI

Nizip Ticaret Odası her bayramda olduğu gibi 

bu bayramda üyeleriyle bayramlaşma geleneğini 

bozmadı. Bayramın ikinci günü Saat 11.00’da 

başlayan Bayramlaşma töreni saat 13.00’ a kadar 

devam etti.
Gerçekleşen bayramlaşma töreninde bir açıklama yapan 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Bekir Karabacak şunları ifade etti: “Ramazan ayının 
bitmesiyle mübarek Ramazan Bayramına idrak etmiş 
bulunmaktayız. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 
bayramlaşma törenimiz bu yılda bayramın ikinci gününde 
yapılmaktadır. Bayramın coğrafyamıza barış ve huzur 
getirmesini temenni eder Türk-İslam âleminin ve 
üyelerimizin ramazan bayramını kutlarım.” dedi.

Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip Ticaret 
Odası üyeleri ve ilçe halkından da katılım oldu.
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