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Başkandan

Saygıdeğer dostlarım
Öncelikle başarıyla tamamladığımız 2018 yılındaki emekleri ve katkıları için üyelerimize ve çalışanlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimize ve üyelerimize katkı sağlamak için girmiş olduğumuz bu hizmet yarışında
bir yılı daha geride bıraktık. Ancak önümüzde, yepyeni hedefler ve beklentilerle dolu bir yıl var. Geçen yıllarda bölgemiz
sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere birçok zorluğa göğüs gerdi. Ancak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmak
için 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2019 yılının tüm camiamız, iş dünyamız ve ülkemiz
açısından bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na bölge oda
borsa başkanları ile katılarak sorunlarımızı ilettik.
Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, oda ve borsa başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Gaziantep Ticaret
Odası'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıya da katılım sağlayarak bizde ilçemizin önemli sorunlarını dile getirdik.
Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 770 dönüm ek alanı içerisinde bulunan 55 adet sanayi parselinin kura
çekimi tamamlandı. Yeni açılacak olan Nizip ek OSB'nin yatırımcılarımıza, sanayicilerimize ve ilçemize hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum.
Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla Azerbaycan ziyaretini gerçekleştirdik. Azerbaycan'da büyük bir iş potansiyeli
var, bunu çok iyi görmekteyiz. Nizip'li işadamları olarak bu potansiyeli değerlendirmeli ve bölgemizin ürünlerini buralara
daha fazla ulaştırmalıyız.
İlçemiz şuan 300 milyon dolar ihracat yapmaktadır. 2019 yılında ilçemiz ihracatının artmasına inancımız tamdır.
TOBB'nin başlatmış olduğu bir proje çerçevesinde odamızda ihracat destek ofisinin kurulması ile ilgili çalışmalarımız
devam etmektedir.
Nizip'in ihracatı, üretimi ve istihdamının arttırılması için iş adamlarımızla birlikte durmadan çalıştık ve çalışıyoruz.
Hepimiz ülkemizi düşünerek daha çok çalışmalı daha çok istihdam yaratmalı ve 2019 yılında da yatırımlarımıza devam
etmeliyiz. Nizip Ticaret Odası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel
hayatının gelişmesi için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.
Geçtiğimiz yılda yurtdışı iş gezisi, seminerler, girişimcilik eğitimleri, ortaokullar arası bilgi yarışması, ayakkabı
yardım kampanyası, mesleki eğitim kursları, ziyaretler, üniversite sanayi işbirliği kapsamında firma ziyaretleri, projeler
gibi birçok önemli faaliyetler gerçekleştirdik.
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.
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NİZİP TİCARET ODASI AZERBAYCAN BAKÜ'DE
• Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Azerbaycan yurtdışı iş gezisi kapsamında Bakü'de resmi ziyarette bulundu.

Aralarında Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,
NTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yiğit, NTO Meclis Üyeleri Hüseyin Yaprak,
İbrahim Özkaya, NTO Üyeleri ve işadamlarının da bulunduğu heyet Bakü
Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Yapılan ziyarette dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakü Büyükelçisi
Erkan Özerol “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çok ciddi potansiyele sahip,
onun için işadamları olarak yaptığınız ziyaretin ayrı bir önemi var.”dedi.
Türkiye'den Azerbaycan'a gelen herkesin başının üstünde yeri olduğunu ifade
eden Büyükelçi Özerol sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Azerbaycan, Türkiye'nin
dışında en çok şehit verdiğimiz ülke olarak kelimenin gerçek anlamıyla bizim
kardeşimizdir. Azerbaycan bizim için önemli bir pazar, çünkü bizim Ortadoğu'ya
açılan kapımız. Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması
imzalanması için müzakereler devam ediyor. Azerbaycan'ın en büyük gelir kaynağı
petrol ve doğalgaz, 2015 yılındaki petrol fiyatlarının aniden düşmesi sonucu
ekonomiyi doğrudan etkiledi ve iki defa devülasyon yapmak zorunda kaldılar. 2015
krizi Azerbaycan'a çok önemli bir ders verdi. Sadece petrole bağımlılıktan ders
çıkartarak, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi politikası izlenmeye başlandı. Tarım,
turizm ve petrokimya sanayisine teşvik verilerek ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Azerbaycan'a yatırım yapmak için uygun bir zaman
olduğu için bizler de işadamlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Büyükelçilik bünyemizde Ticaret Müşavirliğimizin yanında Gümrük ve
Ekonomi Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla burada işadamlarımıza yardımcı olacak güçlü bir altyapımız var. Siz işadamlarımıza
yardımcı olmak için her zaman elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Türkiye'nin Avrasya bölgesinde en fazla iş yaptığı ülkelerin başında
geldiğini vurgulayan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “İki
ülkenin birbirlerine coğrafi ve kültürel olarak yakınlıkları göz önünde bulundurulduğunda
daha fazla gelişme için ciddi bir potansiyel olduğu görülmektedir.”dedi.
İki ülke arasındaki ikili ilişkilerimizin de sürekli gelişerek devam etmesi işadamlarını da
güçlendirdiğini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Firmalarımızın
Azerbaycan'daki yatırımları toplamı 9 milyar dolardır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkânı
sunan 2600'den fazla Türk sermayeli şirketin yatırımları ağırlıklı olarak telekomünikasyon,
bankacılık, sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri
sektörlerine yönelmiştir. Ülkemizde 2015 Aralık ayı itibarıyla Azerbaycan sermayesine
sahip bin 771 şirket faaliyet göstermektedir. Bu da bizleri mutlu etmektedir. Kardeş ülke
Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımları 4 milyar Doları aşmıştır. Türk müteahhitlik firmaları
Azerbaycan'da şimdiye kadar toplam 11 milyar dolar değerinde 347 proje üstlenmişlerdir.
Bu veriler ışığında tek millet iki devlet ekonomisinin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Gaziantep ve Nizip tarımdan sanayiye her alanda yatırım yapılabilecek bir
kent. Bu nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik
çalışmalarda bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. Bu iş seyahatini ticaret
hacmimizi karşılıklı artırmak için gerçekleştirdik. Azerbaycan'da büyük bir iş potansiyeli var,
bunu çok iyi görmekteyiz. Nizip'li işadamları olarak bu potansiyeli değerlendirmek ve
bölgemizin üretimlerini buralara daha fazla ulaştırmak istiyoruz."Dost ve kardeş ülke”
Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün Odamız
heyetine göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan Özerol ve Bakü
Ticaret Müşavirimiz Sayın Ahmet Ataker'e teşekkür eder, sizleri en derin sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.” şeklinde konuştu.
Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Özyurt tarafından Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol ve Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker'e
ziyaret anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun coğrafi işaretini takdim etti.
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GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL NİZİP TİCARET ODASI'NDA
• Nizip ilçesine gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Ticaret Odası
(NTO)'nı ziyaret etti.
Nizip'i ziyaret ederek potansiyelini görmüş
olduklarını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül “ Nizip'in
ticareti, üretiminin canlı ve insanlarının çalışkan
olduğunu gözlemledik.” dedi.
Nizip'in her konuda daha iyisini yapabilecek
potansiyele sahip olduğunu belirten Gaziantep Valisi
Gül sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hem müteşebbis
yapısı, hem merkeze yakınlığı, hem de Nizip'in kendi
zenginliği de katarsak Nizip'in daha kat edeceği bir yolu
bulunmaktadır. Sizler işinizi büyütürseniz hem Nizip,
hem Gaziantep dolayısıyla Türkiye büyüyecektir. Bu
açıdan sizin işinizi büyütmeniz için bizim yapmamız
gereken bir şey olursa onu da seve seve yapmaya
razıyız. Gaziantep'in meseleleri Türkiye'den bağımsız
değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün
m e s e l e l e r h a l l o l u y o r. G a z i a n t e p ' t e d e A d a l e t
Bakanımızın önderliğinde Milletvekillerimiz ile beraber
inşallah sizin taleplerinizi de yerine getireceğiz.”
şeklinde konuştu.
Nizip Ticaret Odası'na teşrilerinden dolayı
Gaziantep Valisi Gül'e teşekkür eden Nizip Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,
“Göreve başlar başlamaz ayağınızın tozuyla Nizip'i ve
Odamızı ziyaret ettiğiniz için duyduğumuz
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.” dedi.
Nizip Ticaret Odası'nın 1962 yılından itibaren
hizmet verdiğini belirten NTO Başkanı Özyurt şunları
ifade etti: “ Odamız 1400 faal üyesine hizmet verilmekte
olup bünyesinde KOSGEB, Avrupa İşletmeler Ağı ve
DEİK temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca Odamız
Türkiye genelinde bulunan 365 oda borsa içerisinde
62. Sırada akredite olmuştur. İlçemizde genel olarak
tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Türkiye'de üretilen
Antep fıstığının yaklaşık yüzde 35'i Nizip'te üretilmekte
olup fıstığın ana vatanı burasıdır. Bunların yanı sıra
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ilçemizde zeytin, zeytinyağı, sabun, ofis büro mobilyacılığı, kırmızı
mercimek, bulgur, LPG ve diğer sıvı tankları, halat ip, çiklet üretimi ve
özellikle Türkiye'deki ikinci el tır kamyon pazarı Nizip'te bulunmaktadır.
İlçemiz 300 milyon dolar ihracat yapmaktadır. Bu nedenle ilçemizde
Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması sanayici işadamlarımız için büyük
önem arz etmektedir. Bu imkânın sağlanması halinde ilçemiz ihracatının
artmasına inancımız tamdır. Ayrıca TOBB'nin başlatmış olduğu bir proje
çerçevesinde ihracat destek ofisinin kurulması ile ilgili çalışmalarımız
devam etmektedir. Nizip Ticaret Odası olarak bundan önce olduğu gibi
bundan sonrada şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının
gelişmesi için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Ticaret
Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Nizip'in sanayici ve
işadamlarının sorunlarını dinledi.
Ziyaretin sonunda Nizip Ticaret Odası yönetim
kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı
Mustafa Doktoroğlu tarafından Gaziantep Valisi
Davut Gül'e ziyaretinin anısına hediye takdim
edildi.
Vali Gül'ün ziyaretine, İl Jandarma Komutanı
Yardımcısı Albay Fikret Güvenir, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ,
Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye
Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan da katıldı.
Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt
tarafından Bakü Büyükelçisi Erkan Özerol ve Bakü
Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker'e ziyaret anısına
plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun
coğrafi işaretini takdim etti.
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NTO'DAN ÖĞRENCİLERE AYAKKABI YARDIMI
• Nizip Ticaret Odası tarafından eğitim yardımları kapsamında geleneksel hale getirilen
ilköğretim öğrencilerine yönelik temsili ayakkabı dağıtım töreni düzenlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve
Meclis üyelerinin de katıldığı temsili tören Nizip İslim Marufoğlu
İlkokulu'nda gerçekleşti.
Her yıl olduğu üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılında da
Nizip Ticaret Odası öğrencilere ayakkabı yardımında
bulunduğunu belirten Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz
Gündeş sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Nizip Ticaret Odası bu
yılda 40 okulumuzda 2000 öğrencimize ayakkabı dağıtımı
yapmaktadır. Bugünde İslim Marufoğlu İlkokulu'nda 40
öğrencimize ayakkabı yardımı yapılmaktadır. Nizip Ticaret
Odası yöneticilerimiz sağ olsunlar Nizip'teki öğrencilerimize
her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Ben huzurlarınızda
Nizip Ticaret Odası Başkanları'na, yönetim kuruluna ve
üyelerine kurumum adına çok teşekkür ediyorum.” şeklinde
konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin eğitim yardımları
kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere destek
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nizip Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “ Sosyal
sorumluluk projelerimiz kapsamında yapılan bu yardımların
ihtiyaç sahipleri Nizip Ticaret Odası'nın müdahalesi olmadan
tamamen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlemektedir.”
dedi.
Nizip Ticaret Odası sadece verilen listelere göre 2000 çift
ayakkabının okullara dağıtımını yaptığını vurgulayan NTO
Başkanı Özyurt şunları ifade etti; Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Nizip Ticaret Odası'nın eğitim yardımları kapsamında
her yıl geleneksel hale getirdiği İlköğretim ve Ortaokul
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öğrencilerine yönelik ayakkabı yardımını kendi ellerimizle
yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve ihtiyaç
sahibi olan öğrencilerimizi sevindirmek, başarılarına destek
olmak amacıyla Nizip Ticaret Odası ve Nizip İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir güzel çalışma içerisinde
bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin bir yardım gibi değil, öğrencilerin
başarını arttıracak bir motivasyon olarak görülmelidir.
Öğrencilerimizin, ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer
fert olması en büyük temennimizdir. Bu nedenle Nizip Ticaret
Odası'nın eğitime yapmış olduğu destekler her yıl farklı
alanlarda arttırılarak devam edecektir. Bu konuda bizlerden
desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne,
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğrencilerimizi yetiştiren
değerli öğretmenlerimize ve törenimize katılan Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin'e şahsım, Nizip Ticaret Odası
Yöneticileri adına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret
Odası üyelerine çok teşekkür ettiğini belirten Nizip Kaymakamı
Kemal Şahin ise sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ Ben göreve
başladığım ilk yıl içerisinde de Nizip Ticaret Odası aynı
yardımları yapmıştı, bu yılda yapmaya devam ediyor.
Gerçekten Nizip ilçemizin sosyal sorumluluk çerçevesi
içerisinde hangi problemimiz olsa her zaman Nizip Ticaret
Oda'sının yönetimini, üyelerini ve işadamlarımızı yanımızda
hissediyoruz. Bu da bize oldukça güven veriyor. Hatta dün
katıldığımız ilçemizdeki başarılı öğrencilerimize yaptığımız
ödül töreninden sonra da 2018-2019 eğitim öğretim yılında
başarılı olan öğrencilerimize de sponsor olmayı taahhüt
etmiştir. Ben şimdiden bu desteğiniz için ayrıca teşekkür
ediyorum. Biz artık biliyoruz ki Nizip'te eğitimde sağlıkta sosyal
bir programda Nizip'in gerçek sahipleri olan sizler
yanımızdasınız. Sizlere güvenerek bizler de daha rahat
çalışma ortamı buluyoruz. İnşallah bu yardımların başka
kurumlara da örnek olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.
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ŞUBAT
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NTO'DA İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIM
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI YAPILDI
• TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ve Nizip Ticaret Odası arasında yapılan
protokol kapsamında ikinci el araç alım-satımı yapan firma sahipleri için mesleki yeterlilik sınavları düzenlendi.
için de sınavlar yapıldı.
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye
5 sınavı, TOBB MEYBEM tarafından yapılmakta
olduğunu belirten Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri
Serpil Gündoğdu şunları ifade etti: “Sınavlar yazılı ve
uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir.
Te o r i k s ı n a v l a r o d a m ı z ı n t o p l a n t ı s a l o n u n d a ,
uygulamalı sınavlar ise alanı uygun olan TOBB
MEYBEM tarafından onay verilmiş olan Odamız Meclis
Üyesi İbrahim Demir - Demir Oto Galeri firmamız
“Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu Seviye 5”

bünyesinde yapılmaktadır. Her iki sınavdan da başarılı

mesleğinde de gerçekleşen sınavlar da adaylar, motorlu

olan adaylar, 'MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya

kara taşıtı satın alma işlemleri, satın alınan araçları

hak kazanacaklardır. Özellikle altını çizmekte fayda

satışa hazırlama ve satış işlemlerini içeren uygulamalı ve

gördüğümüz diğer bir husus, İl Ticaret Müdürlükleri

yazılı sınav da ter döktü.
Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara

mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere Yetki
Belgesi vermeyecekler, Noterler ise, mesleki yeterlilik

taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış

belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul

personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

e t m e y e c e k t i r. B u h u s u s t a f i r m a l a r ı m ı z ı n b i l g i

getirilirken, hali hazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım

edinmelerini ve konunun hassasiyetine özen

satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler

göstermelerini istiyoruz.” dedi.

Nizip Ticaret Odası
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2019

NTO BAŞKANI ÖZYURT TÜRKİYE
EKONOMİ ŞURASI'NDA
• Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen ekonomi şurasına Gaziantep bölgesi oda ve
borsa başkanları ile birlikte Nizip Ticaret Odası'nı temsilen
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.
Oda ve borsa başkanlarının, tüm ülkede ve yerelde hangi
ekonomik sıkıntıları yaşadıklarını tespit ettiklerini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, "Biz şimdi tüm bunları, il bazında ve ayrıca
bakanlıklara göre tasnif ediyoruz. Şuradan sonra tamamını size
ve her birini ilgili kamu kurumlarına ileteceğiz. Elbette, bizler
için en önemli teşvik, bugünkü gibi devletimizi yanımızda
görmek." diye konuştu.
Karşılaşılan her tür engele ve ekonomik saldırılara rağmen
sektörlere sağlanan kolaylıkların moralleri yükselttiğini
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankasının "Doing Business
Raporu"na göre Türkiye'nin, geçen yıl en çok reform yapan ilk
10 ülke arasında yer aldığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, "İş ve yatırım ortamında 17 basamak birden
sıçrayarak, 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya ilerledik ve
tarihimizdeki en üst sıraya yükselmiş olduk." ifadesini kullandı.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, TOBB İkiz
Kuleler'de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı
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konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni
ederek başladı.
Türkiye ekonomisinin nabzının şuranın yapıldığı salonda
attığını belirten Erdoğan, "Biz şimdiye kadar ekonominin
mimarisini hep buradaki hazırun ile istişare içinde inşa ettik.
Hiçbir zaman 'biz yaptık oldu' demedik. Yeri geldi kendi gönül
dünyamıza sığdırmakta zorlandığımız adımları dahi buradaki
istişareden çıktığı için atmaktan çekinmedik. 'Önce millet, önce
memleket' ifadesi bizim için bir seçim sloganı değil, hayat
felsefemizin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılanların aynı zamanda şehirlerinin kanaat
önderleri olduğuna değinen Erdoğan, "Buradaki kardeşlerimiz,
piyasa dediğimiz mekanizmanın canlı temsilcileridir. Bu
bakımdan sizlerin ülkemize, şehirlerinize ve sektörlerinize dair
görüşleri bizim için daima yol gösterici olmuştur." dedi.
Son 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat birlikte büyüttüklerini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı sizlerle birlikte dünyaya
açtık. Teknolojiyi, e-ticareti, yeni sektörleri sizlerle birlikte
ülkemizin gündemine taşıdık. Gümrük kapılarının
yenilenmesinden lisanslı depoculuğa, mesleki yeterlilikten
finansmana erişime kadar pek çok çalışmayı sizlerle birlikte
hayata geçirdik. İş yapılmasının önündeki engelleri sizlerle
birlikte tespit edip kaldırdık. Yatırım ortamını sizlerle birlikte
iyileştirdik. Kısa çalışma ödeneğini, Sosyal Güvenlik
Kurumunun prim borçlarının vadelendirilmesini, asgari ücret
desteğini, lisanslı depoculuk desteğini, KDV, ÖTV indirimlerini,
kredi yapılandırılmalarını, faiz indirimlerini, KOBİ kredilerinin
yaygınlaştırılmasını, ihracat kapama sorunlarının çözümünü,
ticari araç kiralamalarıyla ilgili düzenlemeleri ve diğer pek çok
uygulamayı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Ağustos
ayında döviz kurunda başlayan faiz ve enflasyona da sirayet
ederek ekonomimizi tehdit eden sıkıntıların aşılması için
gereken tedbirleri yine sizlerin taleplerine göre uygulamaya
aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize de yine sizlerle birlikte
ulaşacağız."
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MHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SERMET ATAY'DAN
NTO'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve beraberindeki heyet ile
birlikte Nizip Ticaret Odası'na (NTO) teşekkür ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette bir
konuşmasını yapan NTO Başkanı
Mehmet Özyurt yapılan ziyaretten
dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Gaziantep Milletvekili Sermet
Atay'a yeni görevinde başarılar dileyen
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “Sermet Atay'ın
Milletvekili seçilmesi Gaziantep ve Nizip
adına sevindirici bir durum olmuştur.
Bundan sonraki çalışmalarımızda
ülkemizin bölgemizin ve Nizip'in
menfaati için milletvekilimizin takipçisi
olacağız. MHP Gaziantep milletvekili
oldunuz ancak bizler sizi bir Nizip
milletvekili olarak kabul ediyoruz, bu
yüzden sizden beklentilerimiz yüksek
olacaktır. İlçemizin bölgemizin bir
sorunu olduğunda ilk arayacağımız
çözüm bulmaya çalışacağımız
kişilerden birinin siz olacağınızı
belirtmek isterim. Bize yardımcı
olacağınızdan zaten hiçbir zaman
şüphemiz olmamıştır, olmayacaktır da
çünkü sizleri yıllardır tanıyoruz. Ben bu
vesile ile şahsım ve Nizip Ticaret Odası
adına Gaziantep Milletvekilliğinizin
hayırlı ve uğurlu olmasını diler

Nizip Ticaret Odası

görevinizde başarılar dilerim.” şeklinde
konuştu.
MHP Gaziantep Milletvekili
Adayları Sermet Atay ise 24 Haziran
seçimlerinin tamamlanması ile birlikte
27. Dönem Milletvekili olduklarını ifade
ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “
Cumartesi günü yemin ederek
görevimize başlayacağız. Bizlere
destek veren veya vermeyen ancak
çorbada tuzu olan herkese makamında
iade-i ziyaret yaparak teşekkür etmek
istedik. Öncelikle şunu belirtmek isterim

Mehmet Özyurt Başkanım geçmişte
siyaset yaptığım yol arkadaşım.
Gerçekten dürüst kaliteli ve
memleketine hizmet etmeye çalışan
değerli bir dostumdur. Bundan sonrada
inşallah hep beraber ülkemiz için hizmet
etmeye devam edeceğiz. Kendimi biraz
da Nizip'li olarak görüyorum çünkü
önceki görevimden dolayı barak
kültürüne ve çevresine yabancı değiliz.
Bu sebeple buraya özel bir yakınlığımız
bulunmaktadır. Nizip'e hizmet etme ve
sorunlarına çözüm bulma noktasında
MHP Gaziantep Milletvekili ve cumhur
ittifakı olarak her zaman Nizip'in
yanında olacağız. Bizim
yapabileceklerimizi yazılı veya sözlü
olarak bize bildirirseniz sizlere daha
faydalı oluruz. Çünkü en net ve doğru
bilgi kaynağımız odalarımızdır. Bu
vesile ile bizleri kabul ettiğiniz ve
destekleriniz için sizlere teşekkür
ediyorum.” dedi.
Yapılan ziyarete Nizip Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bekir Karabacak, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Yiğit, Osman Alpaslan,
Mustafa Kaya, NTO Meclis Üyesi
Necdet Başeğmez ve MHP heyeti
üyeleri de katıldı
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ŞUBAT
2019

İŞ DÜNYASI İSTİŞARE TOPLANTISI'NDA NİZİP'İN
SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ
• Gaziantep İş Dünyası İstişare Toplantısı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, oda ve borsa başkanları ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
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NTO GÜNEYDOĞU BÖLGESİ AKREDİTASYON
ÇALIŞTAYINA KATILDI
• Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret Borsası ve
Nusaybin Ticaret ve Sanayi odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize
edilen Güneydoğu Oda ve Borsalar Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı Mardin'de
gerçekleştirildi.

Nizip Ticaret Odası
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2019

GAZİANTEP ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
NTO'YA ZİYARET
• Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Gaziantep Çevre Şehircilik İl
Müdür Yarımcısı Harun Topcu ile birlikte Nizip Ticaret Odası (NTO) 'nı ziyaret etti.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir
Karabacak ve NTO yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Nizip'in Çevre
sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan Nizip'in Çevresel sorunları
hakkında istişarelerde bulunmak için Nizip ticaret Odası'nı ziyaret etmekteyiz.” dedi.
Yaşanan sorunlara ceza yazmanın bir çözüm olmayacağını belirten İl Müdürü Hasan Alan sözlerine şöyle devam
etti: “ Nizip'te şehir merkezinin yakınında bulunan işletmeler zaman zaman koku yaymaktadır. Biz bu konu da ceza
yazmanın bir çözüm olmayacağını sorunları kaynağını bulup işletmelerimizi de mağdur etmeden çözüme kavuşturmayı
amaçlamaktayız. İnşallah kısa vadede olmasa bile uzun vadede Nizip'in yaşadığı bu sorunları Nizip Ticaret Odası ve
diğer kurumlar ile birlikte işbirliği yaparak üstesinden geleceğimize inanıyorum. Diğer bir konu ise uygun görülürse
Nizip Ticaret Odası'nda sıfır atık projesini uygulamaya başlamak istiyoruz. Sıfır Atık Projesi ile NTO'da oluşan kağıt,
plastik, cam ve metal atıklar ile organik atıkların atılacağı geri dönüşüm kumbarasını hizmet binasına yerleştirilerek,
kaynağından ayrıştırılan atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirildiği kuruluşlara gönderilmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne Nizip Ticaret Odası'nın desteklerini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt
Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve yardımcılarına teşekkür etti.
Nizip Ticaret Odası olarak ülkemize, milletimize ve ilçemizin faydasına olan her projenin içerisinde bulunmaktan
kaçınmayacaklarını belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık suların
bertaraftı için bugüne kadar birçok çözüm arayışı içerisine girdik. Bu konuya çözüm bulmak amacıyla sektör
temsilcileriyle Odamızda toplantılar düzenledik. Bu kriterlerin yerine getirilmesi işletmelerimiz için büyük birim
maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması
Gereken Teknik Esaslar genelgesine işletmelerimizin ayrı ayrı uyum sağlaması mümkün olmayacaktır. Ancak bu
işletmelerimiz kurumlarımız ile işbirliği yaparak karasuların bertarafı için ortak lagün oluşturulmasını uygun
görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek bu konuya çözüm aramaya devam
edeceğiz. Yeni açılacak ek organize sanayi bölgemizde ise arıtma tesisimizin yeri ayrılmış durumda. Organize sanayi
bölgemiz faaliyete geçtiği zaman arıtma tesisimizde çalışmaya başlayacaktır. Ayrıca Nizip'te kurumların içerisinde bir
ilk olacak olan “Sıfır Atık Projesi”ni Nizip Ticaret Odası'nda uygulamaktan memnuniyet duyacağız. İnşallah bu proje ile
diğer kurumlara örnek olarak projenin yaygınlaşmasına katkı sağlamış oluruz.” ifadelerini kullandı.
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NİZİP TİCARET ODASI KARDEŞLİK
BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR
• Nizip Ticaret Odası (NTO) ile Giresun'un ilçesi olan Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası
arasında ki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kardeş oda protokolü imzalanıyor.

NTO'DA İPEKYOLU KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ ANLATILDI
• İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı bilgilendirme
toplantısı Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Program
Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say, “Toplantıya ev sahipliği yapan Nizip Ticaret
Odası üyeleri ve yöneticilerine teşekkür ederim.” dedi.
2019 yılı mali destek programlarının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını
dileyen İKA Yönetim Birimi Uzmanı Serap Say sözlerini şu şekilde sürdürdü:
İpekyolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı ile
Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı ve Tarımda Rekabetçilik Mali Destek
Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana
çıkmış bulunmaktadır. Ajansımız, mali destekleri tüm paydaşlarımıza doğru ve etkin aktarabilmek ve paydaşlarımızın desteklerden
faydalanmasını arttırmak adına Gaziantep, Adıyaman ve Kilis tüm il ve ilçe merkezlerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları
yapmaktadır. Bugün de bu mali destek programını sizlere tanıtmak ve anlatmak amacıyla buradayız. Gastronomi Turizmi Mali
Destek Programı kapsamında 10 milyon TL Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında ise 14 milyon TL olmak üzere
TRC1 Bölgesi'ne toplamda 24 milyon TL destek sağlanacaktır. Mali Destek Programlarına başvurular 25 Ocak 2019'da başlayacak
olup 18 Mart 2019'da sona erecektir. Sizlerden kaliteli, nitelikli, modern,
uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler bekliyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı
bugüne kadar yenilikçi, yaratıcı ve girişimci birçok projeyi destekledi ve bundan
sonra da desteklemeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi
Uzmanı Serap Say ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil
İbrahim Ünlü tarafından katılımcılara sunum yapıldı.
Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Mustafa Yorgancı, kurum çalışanları, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve çok sayıda firma
temsilcisi de katıldı.

Nizip Ticaret Odası

13

ŞUBAT
2019

NİZİP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHALESİ
NTO'DA YAPILDI
• Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan arsaların ihalesi Nizip Ticaret Odası (NTO)
Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
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NTO'DA “İKİNCİ EL MOTORLU KARA
TAŞITLARININ TİCARETİ” SEMİNERİ DÜZENLENDİ
• Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odası (NTO) işbirliği ile Nizip Ticaret
Odası Meclis Toplantı Salonunda “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti”
konulu seminer düzenlendi.
TOBB MEYBEM ile Odamız "Motorlu Kara
Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4"
ve " Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım
Sorumlusu Seviye 5" olmak üzere bu iki
meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti
için çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca ikinci
el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş
makinesi alım satım işlemi yapan firmalar
ve çalışanlarının Gaziantep İl Ticaret
Müdürlüğü'nden "Yetki Belgesi" almaları da
g e r e k m e k t e d i r. B e n b u v e s i l e i l e
toplantımızın düzenlenmesinde emeği
geçen ve ev sahipliği yapan Nizip Ticaret
Odası'na teşekkür ederim.” ifadelerini
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bekir Karabacak “Bugün bu semineri düzenleme
amacımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
Hakkında yayımlanan yönetmelik ile ilgili üyelerimizin
doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir.” dedi.
Yayımlanan yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticaretine düzenleme yapıldığını belirten
NTO Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak “Bizlere değerli
zamanını ayırarak Odamıza teşrif eden Gaziantep Ticaret
İ l M ü d ü r ü S a y ı n B i l a l Ya z ı c ı ' y a v e

kullandı.
Konuşmaların ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürü
Bilal Yazıcı tarafından katılımcılara geniş bir sunum
yapıldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Ticaret İl Müdürü
Bilal Yazıcı ile katılımcılar arasında soru cevap şeklinde
istişareler yapılarak seminer tamamlandı.
Düzenlenen seminere Nizip Madeni Sanatkârlar
Odası Başkanı Hüseyin Kök, NTO Meclis Üyeleri Müslüm
Aksoy, İbrahim Demir ve çok sayıda sektör temsilcisi de
katıldı.

toplantımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.
Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı
ise İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
ile alakalı yoğun bir sürece girdiklerini
belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “
Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13
Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazetede
yayımlanmıştır. İl müdürlüğü olarak amacımız
sektörümüzü en doğru bir şekilde
bilgilendirerek, yetki belgesi ve mesleki
yeterlilik belgesi alım sürecinde
yaşanabilecek sorunlara çözün bulmaktır.

Nizip Ticaret Odası
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GAZİANTEP ODA VE BORSALAR TOPLANTISI
NTO'DA YAPILDI
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin başlatmış olduğu '81 İle 81 Akademik Danışman'
projesi kapsamında Gaziantep ili Oda ve Borsa yetkilileri Nizip Ticaret Odası'nda
bir araya geldi.
genel sekreterliklerine anlatarak
bildiklerimizi sizinle paylaşalım ki
sizlerde kendinizin muhatap olduğu iş
çevrelerini bu platforma katmak için
mücadele etme fırsatı bulabilmelisiniz.
Özellikle ülkemizde ithalatı azaltıcı
ihracatı arttırıcı çalışmalar konusunda
Avrupa İşletmeler Ağı'nın katkı
sağlayacağına inandığım için bugünkü
toplantımızın ana konusunu oluştursun
istedim.” şeklinde konuştu.
Düzenlenen toplantıda Teknoloji
Transfer Ofisi Uzmanı Hasan Sina
Uğurluer tarafından katılımcılara
İlimize ve ilçelerimize faydalı olan bilgileri paylaşmak

Avrupa İşletmeler Ağı hakkında sunum

için toplandıklarını belirten Gaziantep İli Akademik
Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz “Bizler de oda ve

yapılarak ilgili konular ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.
Gaziantep İli Oda ve Borsalar toplantısına Gaziantep

borsalarımıza üniversite olarak katkı sağlamaya

Ticaret Odası Genel Sekreteri Figen Çeliktürk, Gaziantep

çalışıyoruz.” dedi
Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgili bilgi paylaşımında

Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf İymen,
Gaziantep KOSGEB Müdürlüğü Uzmanı Muhammet

bulunmak istediklerini ifade eden Akademik Danışmanı

Paksoy, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil

Doç. Dr. Yılmaz şunları ifade etti: “ Bu ağı oda ve

Gündoğdu, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray

borsalarımızın aktif olarak kullanmasını istiyoruz çünkü

Ölçal, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim

KOSME tarafında ayrılmış ciddi bir bütçesi

Erdoğan ve Nizip KOSGEB Temsilcisi Mustafa Aydın,

bulunmaktadır. Odalar ve borsalar KOSGEB aracılığıyla

Nizip Ticaret Odası Sanayi Müdürü Suat Demirbilek de

bu desteklerden faydalanarak çalışmalar

katıldı.

yapabilmektedir. Amacımız burada sadece
parasal bir bütçeyi kullanmak değil Avrupa
İşletmeler Ağı'nı kullanarak işletmeleri
birbirileriyle buluşturmaktır. Bu amaçla değişik
ülkelerde ve şehirlerde zaman zaman fuarlar
yapılıp network adıyla platformlar oluşturularak
B2B dediğimiz karşılıklı firmaların birbirileriyle
görüşmeleri sağlanmaktadır. Bu şekilde ciddi iş
bağlantıları yapılabiliniyor. Biz Gaziantep
olarak alan tarafında da satan tarafında da
olabiliriz. Bu tamamen işletmelerimizin
perspektifleri ile alakalı bir durumdur. Bu
konuyu biz özellikle oda ve borsalarımızın
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NTO'DA NİZİP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
• Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan ek OSB'nin kura çekimi Nizip Ticaret Odası
(NTO) Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.
şu şekilde sürdürdü: “Çekilecek olan kura çekimi ve
parsellerin devir teslimi ile ilgili toplantımızda bilgiler
verilecektir. İleride herhangi bir sıkıntı yaşanması
düşüncesiyle hukukun güvencesine bu kura çekimini
teslim etmiş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra burada
yapılacak olan her türlü işlemler itirazlar olur
düşüncesiyle kamera kaydıyla kayıt altına alınacaktır.
Herhangi bir tartışma olmaması için elimizden gelen tüm
çabayı göstermeye gayret ettik. Bu duygu ve düşünceler
içerisinde hepinize hoş geldiniz diyor sizleri saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Latif Karadağ
tarafından Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut
durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara
Nizip Organize Sanayi Bölgesi 770 dönüm ek alanı
içerisinde bulunan 55 adet sanayi parseli arsanın kura

sunum yapıldı.
Düzenlenen kura çekimine Nizip Kaymakamı Kemal
Şahin, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa

çekimi noter huzurunda yapıldı.
Yapılan kura çekiminin açılış konuşmasını yapan

Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu

ve Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ “Yeni açılacak

Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı

olan Nizip ek OSB'nin hem sanayicilerimize hem de

Salih Uygur, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan

ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Ek açılan sanayi parsellerinin amacına ulaşmasını

Yardımcısı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kaya ve çok sayıda yatırımcı sanayici ve işadamı

temenni eden Nizip OSB Başkanı Uğur Aladağ sözlerini

da katıldı.
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NTO GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI'NDA
• Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde İtalya Roma'da
düzenlenen Genel Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı'na Nizip Ticaret Odası'nı temsilen
Genel Sekreter Serpil Gündoğdu katıldı.

oda/borsanızın, hem de sizlerin büyük itibar kazanması
demek. Bunu da başaracağınıza inanıyorum” diye
konuştu.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan
Düzenlenen etkinliğe katılarak Türkiye Odalar ve

Yankın ise genel sekreterlere hitabında, iş dünyasının

Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki oda ve borsaların

önünü açan birçok reform ve düzenlemede TOBB ile

genel sekreterlere hitap eden TOBB Başkanı

birlikte çalıştıklarını ifade etti. Yankın, ayrıca son

Hisarcıklıoğlu, kendilerinden camiaya her zaman ümit

dönemde Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri,

vermelerini ve iş dünyasını daha güçlü bir Türkiye'ye

Taşınır Rehni Sicili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dijital

ulaşmak üzere motive etmelerini istedi.
Camia olarak başarının arkasında birlik ve

Depoculuk Teşvikleri, Ürün İhtisas Borsası, MERSİS

beraberliğin yattığına inandıklarını belirten TOBB

Projesi hakkında Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine bilgi

Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bir araya geldik, bir
arada durduk ve birlikte çalıştık. Eller çoğalınca işler

verdi.
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz de 365

hafifledi, başarı geldi. Burada bizim için sihirli kelime

Oda/Borsa genel sekreteri için son 1,5 yılda

Dönüşüm Projesi, E-Ticarette Güven Damgası, Lisanslı

'birlik'. Bizler; üyelerimizle, genel sekreterlerimizle,

düzenledikleri üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini

çalışanlarımızla, Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük

anımsatarak, “2012'den sonra bu aileye yeni katılan

bir aileyiz” dedi.
Oda ve borsaların bugün şehirlerin en önemli

arkadaşlarımızla da ilk kez birlikte yurtdışında beraber
oluyoruz. Tecrübeli arkadaşlarımız ile yeni genel

kurumları, ekonominin ana aktörü konumuna geldiğinden

sekreterlerimizin bu 3 günlük sürede iletişim düzeyini

söz eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle

ciddi oranda artıracağından, burada bir tecrübe

ilgili her konuda, oda-borsalarımızın görüşü, önerisi
alındığını ve dinlendiğini anlattı. Oda ve borsalarımız,

paylaşımı olacağından eminim” dedi.
3 gün süren program hakkında bilgiler veren Mustafa

uluslararası projelere imza atar hale geldiğini ifade eden

Saraçöz, “Yurt dışı programları, birçok açıdan gelişim

Hisarcıklıoğlu “Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa

ortamı oluşturmakta ve bizlere vizyon katmakta. Ancak

Odalarıyla birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. 269 Oda ve

2019'un ilk çeyreğinde de sizlerle yine Ankara'da bir

Borsamız, uluslararası kriterlere göre akredite oldu. Yani

araya gelip daha teknik çalışmalar gerçekleştirmeyi

Avrupa'nın en iyi odalarıyla, aynı hizmeti, aynı kalitede

planlıyoruz. O yüzden o zaman yapacağımız toplantıya

verir hale geldiğini kanıtladılar. Elbette hedef, 365 Oda-

sağlayacağınız katkılar için önünüzde bir hazırlık zamanı

Borsamızın da akredite olması. Zira bu, hem

da olacak” ifadelerini kullandı.
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NTO TÜRK EXİMBANK GAZİANTEP ŞUBESİ'NİN
AÇILIŞINA KATILDI
• Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin açılış töreni TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TESK Başkanı Bendevi Palandöken,
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ve Nizip Ticaret Odası'nı Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt'un
katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin açılışında
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Eximbank'ın yeni bir dinanizm kazandığını belirtirken,
“Eximbank'da KOBİ'lerimizin payı, ilk defa bu sene yüzde
70'e ulaştı ve hatta geçti. İnşallah şimdi bu şube
sayesinde, daha fazla sayıda Antepli KOBİ'miz,
Eximbank'a ulaşabilecek” diye konuştu.
TO B B B a ş k a n ı H i s a r c ı k l ı o ğ l u b u r a d a y a p t ı ğ ı
konuşmada, Gaziantep'in bunu fazlasıyla hak ettiğini
ifade ederken, “Ülkemizdeki 6. büyük ihracatçı şehir
h a l i n e g e l d i n i z . 1 7 9 ü l k e y e u l a ş ı y o r, m a l ı n ı z ı
satıyorsunuz. En büyük İlk 1000 İhracatçı arasında
Gaziantep'ten tam 68 firma yer alıyor. Böylece, en fazla
ihracatçıya sahip 3. il olmayı da başardınız” diye konuştu.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında,
sadece KOBİ'lere kullandırdıkları Türk lirası kredileri,
Türk lirasıyla ihracat yapan tüm ihracatçılara vermeyi
öngördüklerini bildirdi.
Pekcan, Gaziantep'te Türk Eximbank şubesinin açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek 10
yılda temel hedefinin "yüksek gelirli ülkeler" ligine
yükselmek olduğunu söyledi.
Ülkeyi bu hedefe taşıyacak en büyük aracın daha
fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu
belirten Pekcan, Bakanlık olarak bu hedefe yönelik,
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla tam
koordinasyon içinde sorunları çözdüklerini ve gelecek
planları yaptıklarını bildirdi.
Pekcan, gelecek dönemde teknolojiye, tasarıma ve
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markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını
yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını dile
getirdi.
Gaziantep'in Türkiye ve bölge ekonomisi için
taşıdığı önemli rolün ve yarattığı katma değerin
bilincinde olduklarına dikkati çeken Pekcan,
Bakanlık olarak bu bilinçle tüm destek
mekanizmalarıyla Gaziantepli ihracatçıların
yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.
Pekcan, Eximbank'ın Türkiye'de her 100
dolarlık ihracatın 26 dolarını, Gaziantep'te ise 27
dolarını finanse ettiğini aktarırken, böylelikle kurumun
toplam finansman desteğini 44 milyar dolara yükselttiğini
ifade etti.
-Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, banka
olarak artık teminat mektubunun yerine poliçeyi
koyduklarını belirterek, "Artık asli teminat unsurumuz
poliçedir." dedi. Yıldırım, Eximbank Gaziantep Şubesinin
açılışında yaptığı konuşmada, kentin özellikle son 2 yılda
yürütülen çalışmalar neticesinde örnek bir model
olduğunu söyledi.
Eximbank'ın radikal bir dönüşüm içinde bulunduğunu
ifade eden Yıldırım, "Geçtiğimiz sene yasal değişiklikle
işe başladık. Bu kapsamda ihracatçılar diğer bankalar
olmadan Eximbank ile doğrudan çalışamıyordu. Yapılan
değişiklikle çalışabilir hale geldik." dedi. Yıldırım, 12
şubeye ulaştıklarını ve bunların tamamında bankanın
tüm işlemlerini yapabilir hale geldiklerini, irtibat bürosu
sayısının da 15'e çıktığını bildirdi.
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ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ NİZİP TİCARET
ODASI'NDA TOPLANDI
• Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Zeytinyağı sektör temsilcileri sektörün
sorunlarına çözüm bulmak ve 2018 yılı zeytin işleme ücretlerini belirlemek amacıyla
Nizip Ticaret Odası'nda toplandı.
k r i t e r l e r b u l u n m a k t a d ı r. B u n l a r
üzerinde ciddi şekilde durulması
gerekiyor. Biz bu işin neresindeyiz
dersek biz bu işin tam merkezindeyiz.
Nizip'te üretilen zeytinyağının hak ettiği
değeri bulması için biz bir şey
yapmazsak hiç kimse bir şey yapamaz.
Bu nedenle zeytinyağında ambalajlama
üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz.
Bizler gıda denetimlerimizde taklit
tağşiş yapanları tespit edip gerekli yasal
işlemleri uygulayarak dürüst çalışan
esnafımızı korumaya çalışıyoruz.
Bugün burada zeytinyağı ile ilgili olarak
Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep İl

son yıllarda artan taklit tağşiş olayları başta olmak üzere

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisi

zeytinyağına ilişkin üretim, denetim ve pazar

Mustafa Aytekin zeytinyağı sektöründe yaşanan

aşamalarında karşılaşılan sorunlar, çiftçimizin üretmiş

sorunlara değindi.
Zeytin ve zeytinyağı tarım, sanayi, bölgemizin
ekonomisi ve sağlığımız açısından çok önemli bir ürün
olduğunu belirten Gıda Mühendisi Mustafa Aytekin
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Zeytinyağı ile ilgili daha
önce de sizlerle sunumlarımız bilgilendirme
çalışmalarımızı yaptık. Zeytinyağının hasattan üretim

olduğu zeytinyağını bireysel olarak piyasaya arz etmesi
durumundan kaynaklanan sorunlar ve bu sorunlara
çözüm bulmak için toplandık. Bu organizasyona ev
sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası'na ve siz değerli
katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.”

ifadelerini

kullandı.
Nizip zeytinyağı sektörü hakkında Gaziantep İl Gıda

aşamaları hepimizin gördüğü ve bildiği şeylerdir. Bu

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Mühendisleri

aşamalara teknik olarak fazla girmesek de bu

Mustafa Aytekin ve Sevgi İraz tarafından katılımcılara

aşamalarda gerçekten kaliteyi etkileyecek çok önemli

bir sunum yapıldı.
Sunumun ardından Nizip Ticaret Odası
sektör temsilcileri tarafından 2018 yılı Zeytin
İşleme ücretleri belirlendi. 2018 yılında 1 ton
zeytin çekim ücretinin 300 TL olması ile ilgi
ortak karar alındı.
Soruların cevaplanması ile son bulan
toplantıya Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık
Durmaz, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Bekir Karabacak, Savaş
Ali Alkan, 2. Meslek Grubu Komite Başkanı
Bülent Karakoç ve çok sayıda sektör temsilci
katıldı.
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NTO'DA VERGİ ALACAKLARI YAPILANDIRMA
SEMİNERİ DÜZENLENDİ
• Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun kapsamında
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı, Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Odası işbirliği
ile bilgilendirme semineri düzenlendi.
Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı
Salonunda düzenlenen bilgilendirme
seminerine Nizip Vergi Dairesi Müdürü
Ali Cibik, Gaziantep Vergi Dairesi Grup
Müdürü Gönül İlhan Akın, Nizip Ticaret
Odası Meclis Başkanı Mustafa
Doktoroğlu, NTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak,
SMMM Nizip Temsilcisi Necati Kılıç,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
çok sayıda NTO üyesi katıldı.
Gerçekleşen toplantının açılış
konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt
“7143 sayılı Kanundan 31 Temmuza kadar
ihtiyacı olan tüm mükelleflerin maksimum
derecede faydalanması için bu semineri
düzenliyoruz.” dedi.
Ve r g i v e D i ğ e r B a z ı A l a c a k l a r ı n
Yeniden Yapılandırılması kanunu ile devlet,
vatandaş ve kurum barışının
sağlanacağına inandığını belirten NTO Başkanı Özyurt
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yapılan bu kanuni düzenleme ile
vergi borcu olan mükellefler için son derece önemli fırsatlar
sunulmaktadır. Tüm mükelleflerin bu yasadan faydalanmalarını
tavsiye ediyorum. Bu derecede önemli bir toplantının Nizip'te
düzenlenmesini sağlayan Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı
Halil Tekin ve Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik'e şükranlarımı
sunuyor toplantıya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.
Geçen ay Gelir İdaresi Başkanını kaybettiklerini belirten
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin “Doğruluk ve
dürüstlükten ayrılmayan, çalışmaktan başka hayatında
hiçbirşey olamayan değerli üstadımız Adnan Ertürk'e Allah'tan
rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.
Yeni yapılandırma yasası hakkında bilgilendirme yapmaya
geldiklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Halil tekin sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “ Yapılandırma kanunu haricinde ayrıca
meslek mensubu üyelerinin ve mükelleflerin de sorunlarını
d i n l e m e k i ç i n h u z u r u n u z d a y ı z . N i z i p Ve r g i D a i r e s i
Müdürlüğü'müz de ziyaret ettik ve gerekli tüm hazırlıkları
yapmış olduklarını gördük. Sizlere en iyi şekilde hizmet
vereceklerine inanıyorum. Bu kanun kapsamına girip de “ben
bu Kanunu duymadım” diyen tek bir vatandaş kalmayacak
şekilde gerekli tüm çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerini

Nizip Ticaret Odası

G a z i a n t e p Ve r g i D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı o l a r a k t i t i z l i k l e
sürdürmekteyiz. Konuyla ilgili tüm başvurulara vergi daireleri en
kısa sürede yanıt vermektedir. Toplumun her kesimini
ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma
Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların
yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde
yarar bulunmaktadır.” İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Grup
Müdürü Arif Özefe tarafından katılımcılara geniş bir sunum
yapıldı.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Başkan Halil Tekin ve
Grup Müdürü Arif Özefe ile katılımcılar arasında soru cevap
şeklinde istişareler yapılarak seminer tamamlandı.
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NİZİP TİCARET ODASI'NDA SIFIR ATIK DÖNEMİ BAŞLADI

• Nizip Ticaret Odası (NTO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni uygulamaya başladı.
Daha önce Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Nizip Ticaret Odası personellerine Sıfır Atık Projesi eğitimi
verildiğini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Alpaslan “Nizip Ticaret Odası'nda oluşan kağıt, plastik, cam ve
metal atıkların atılacağı geri dönüşüm kumbaraları hizmet binamıza yerleştirilmiştir. “dedi.
Sıfır Atık Projesi ile atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanacağını ifade eden NTO Yönetim Kurulu
Üyesi Alpaslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Proje ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve
ekonomiye geri kazandırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatılmıştır. Kaynağından ayrıştırılacak olan bu
atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirildiği kuruluşa gönderilecektir. Atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı ya
da bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu
teknolojilere geçişi ile mümkündür. Nizip'te kurumların içerisinde bir ilk olarak “Sıfır Atık Projesi”ni Nizip Ticaret Odası'nda
uygulamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu proje ile diğer kurumlara örnek olarak projenin yaygınlaşmasına katkı sağlamış
olacağız.” ifadelerini kullandı.

NİZİP TİCARET ODASI'NDA LİDERLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
• Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve çalışanlarının gelişimine
katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeye
devam ediyor.
Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası (NTO) ve MATİS Danışmanlık
ve Eğitim Firması işbirliği ile Liderlik Eğitimi Nizip Ticaret Odası
Meclis Toplantı salonunda düzenlendi.
MATİS Danışmanlık ve Eğitim Firması eğitmeni tarafından
verilen liderlik eğitimine NTO Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu,
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu
ve Meclis üyeleri ve NTO personelleri de katıldı.
Kurum olarak eğitimin en önemli öncelikleri olduğunu ifade
eden Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt “Üyelerimize
daha iyi hizmet verebilmek için odamız bünyesinde görev yapan
çalışma arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimine önem veriyoruz” dedi.
Eğitimin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Nizip Ticaret Odası
Başkanı Mehmet Özyurt gelişen teknoloji ve güncellenen bilgiler ışığında oda
bünyesinde görev yapan çalışanların daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet
içi eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. MATİS Danışmanlık ve
Eğitim Firması eğitmeni tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından
katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı. Önümüzdeki süreçte
çeşitli konularda hizmet içi eğitim sürecinin devam edeceği ve üyelere daha iyi
hizmet vermenin amaçlandığı da ifade edildi.
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NTO BAŞKANI ÖZYURT BÖLGE ODALARI TOPLANTISINA KATILDI

"Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği
Platformu"nu oluşturan bölgedeki 7 ilin
Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri
bir araya geldi.
Gaziantep Ticaret Odası'nda
düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret
O d a s ı ' n ı Te m s i l e n Y ö n e t i m K u r u l u
Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı
Tuncay Yıldırım bölgenin önemli bir
turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline
sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyeli
işleyebilecek projeler geliştirmeyi, ortak
sorunlarımıza çözüm üretmeyi
hedefliyoruz" dedi.
Bölgedeki şehirler olarak yarışmak
değil, "kazan kazan" felsefesi ile şehirler
arasında sinerji oluşturmaya çalıştıklarını
ifade eden Yıldırım; "Bölgesel Kalkınmada
Güçbirliği Platformu da Odalarımızın en
özel projelerinden biri ve biz bu projeyi
sahipleniyoruz" dedi

Yıldırım şöyle konuştu; "Bölgesel
Kalkınmada Güçbirliği Platformu bundan 4
y ı l ö n c e G a z i a n t e p Ti c a r e t O d a s ı
önderliğinde, Adıyaman – Antakya Kahramanmaraş - Kilis- Osmaniye ve
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odalarının bir
araya gelmesi ile kuruldu.
Platform 7 Odanın bir araya gelmesi
ile oluşturuldu ancak ilerleyen dönemde
bölgemizdeki Kalkınma ajansları da bu
oluşuma dâhil oldu.
Ve bugün de çatı kuruluşumuz Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinden temsilciler
var ki bu bundan sonra çok daha güçlü
olacağımızı gösteriyor.
Ben bu vesile ile TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası
Başkanı Sayın Zeki Kıvanç ve TOBB
Odalar ve Borsalar Daire Başkanı ve
TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Sayın
H a s a n E r b a y ' a h o ş g e l d i n i z d i y o r,
destekleri için teşekkür ediyorum.
Ayrıca bugün toplantımızın Gaziantep
ev sahipliğinde olması dolayısıyla
Gaziantep ve ilçelerimizdeki tüm Oda ve
Borsa başkanlarımız da aramızda. Ben
toplantımızı onurlandırdıkları için
Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret
Odası, Nizip Ticaret Borsası ve İslahiye
Ticaret Odamızın değerli başkanlarına

teşekkür ediyorum. Gaziantep her zaman,
her platformda tek yürek olmayı başarmış
bir kenttir.
Aynı şekilde bugün Gaziantep Sanayi
Odası organizasyonunda düzenlenen
fuarın açılış törenine de platform olarak
katılarak destek verdik, Bölgesel
Kalkınmada Güçbirliği Platformunun
temel felsefesini yani güçbirliğini yansıttık.
4 yıl önce platform kurulurken bugün
bu masa etrafında bulunan bazı Oda
başkanları olarak görevde değildik.
O dönem başkan olan ve hala
görevine devam eden sadece iki
başkanımız var aramızda. Antakya ve
Adıyaman Odalarımızın değerli
başkanları. Bundan sonraki süreçte
değerli başkanlarımın tecrübeleri
platformumuza güç katacaktır.
Ben bu vesile ile 4 yıl önce, böyle özel
bir platformun kuruluşunda emeği olan
tüm yönetimlere teşekkür etmek istiyorum.

NTO DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
• Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt,
Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve
personelleri ile birlikte Nizip Çarşı Cami Meydanı'nda düzenlenen
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine katıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türk
bayrakları ile donatılan Nizip Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere
katılanlar, hain darbe girişimine sert tepki göstererek şehitleri rahmet, gazileri
minnetle andı.
Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara Nizip Ticaret Odası tarafından bin
500 kişilik tatlı ikramı yapıldı.
Demokrasi nöbetinde konuşan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Özyurt “15 Temmuz da hain kalkışmanın yaşandığı o gece meydanlara çıkarak göz kırpmadan şehadet şerbetini içen
şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Bundan tam iki yıl önce Milletimizin canı ve kanı pahasına gösterdiği bu kahramanlık örneği gelecek kuşaklara bırakacağımız en
güzel miras olduğunu belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Bağımsızlığa, demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak hainleri
püskürten Türk milletinin gösterdiği kahramanlık her türlü övgüye layıktır. Türk Milletinin
şanlı direnişi ile bu hain planı bertaraf etmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin
yaşandığı gece yine aynı meydanda toplanarak demokrasiye sahip çıktık. Türkiye 15
Temmuzda demokrasi adına utanç verici bir kalkışma girişimine maruz kalmış, milli
iradeye zarar verilmek istenmişti. 15 Temmuz tarih sayfalarına kara bir leke olarak
geçmiştir. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve demokrasiye karşı yapılan bu hain planı
protesto etmek, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına iki yıl önce olduğu
gibi bugünde Nizip Ticaret Odası camiası olarak meydanlardayız.” şeklinde konuştu.

Nizip Ticaret Odası
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NTO TOBB PERSONELİ SİGORTA VE
EMEKLİ SANDIĞI VAKFI SEÇİMİNE KATILDI
• Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında yapılacak
seçimli genel kurulu münasebetiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Ticaret ve Sanayi Odaları ile
Borsa Başkanları ve Genel Sekreterleri, seçimli Genel Kurulda bölgeyi temsil edecek teşekkül ve sandık
asil ve yedek delegelerini belirlemek üzere GTO'nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı'nın Ağustos ayında gerçekleştirilecek
Genel Kurulunda bölgeyi temsil edecek delegeleri belirlemek üzere bölgedeki Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Ticaret
Borsalarının başkanları ile Oda Genel Sekreterleri GTO'nun ev sahipliğinde buluştu.
Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan TOBB Emekli Sandığı seçimine Nizip Ticaret Odası'nı temsilen
NTO Yönetim Kurulu Üyesi Osman ALPASLAN ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu katıldı.
Seçimler sonucunda, bölgedeki odaları temsil etmek üzere, teşekkül asil delegeliklerine Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Adıyaman Ticaret
Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıçoğlu, Kilis Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı seçilirken; sandık asil delegeliğine Gaziantep Ticaret Odası Genel
Sekreter Yardımcısı Fahri Tabur, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, Batman Ticaret ve Sanayi
Odasından Mazhar Taşan, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odasından Ahmet Aslan ve Şanlıurfa Ticaret Borsasından
Mehmet Durmuş seçildi.
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NTO'DA DIŞ TİCARET SEMİNERİ
DÜZENLENDİ

NTO'DAN ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNE FİRMA
ZİYARETİ

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin
organizasyonuyla Nizip Ticaret Odası (NTO)'nın ev
sahipliğinde Dış Ticaret Semineri düzenlendi.
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Bekir
karabacak şunları ifade etti: “İlçemiz sanayisi ve ticareti ile
özdeşleşmiş bir şehir olmasından dolayı ihracat yapan ve
yapacak olan firmalarımızın bu seminerden maksimum
derecede fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu seminer ilçe
olarak sadece Nizip'te yapılmaktadır. Nizip Ticaret Odası olarak
bu ve buna benzer faaliyetlerimiz ile ihracatçı firma sayımızı her
yıl artırmayı hedefliyoruz. Bu seminerin gerçekleşmesinde katkı
sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Güneydoğu
Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne, seminerimize değerli
sunumlarıyla katkı sağlayan Ticaret Bakanlığı ve Türk Eximbank
uzmanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Halise Büşra Ünsal tarafından
“İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, E- Ticaret Sitelerine
Üyelik Desteği”, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış tarafından “İş Dünyası
İçin Ticari Bilgiye Erişim” ve Türk EXIMBANK Gaziantep
Müdürlüğü Uzmanları Hasan Hocaoğlu ve Hasan Aydın
tarafından “Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti
Programları” hakkında katılımcılara birer sunum yapıldı.
Soruların cevaplanması ile son bulan seminere NTO
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaya, Nizip Ticaret Odası Meclis
Üyeleri İbrahim Özkaya ve Kenan Özdemir, muhasebeciler,
sanayici ve işadamları ve çok sayıda firma temsilcisi de katıldı.

Nizip Ticaret Odası, üniversite ve sanayi arasında etkin,
gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliği 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 üyesi Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firması ziyaret
edildi.
Üniversite öğrencilerine zeytinyağının üretiminin öyküsünü
anlatan Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firması yetkilisi Ahmet
Uygur zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında öğrencilere teknik
bilgiler de verdi. Ayrıca Zeytinyağının asit değerlerinin ölçümlünü de
uygulamalı olarak anlatan Ahmet Uygur öğrencilerden gelen soruları
cevapladı.
Dört yıldır 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 ağırlayan Uygur Zeytinyağı Sabun ve Fıstık firmasına 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.
Ayrıca öğrenciler, organizasyonu düzenleyen Öğretim
Görevlisi Veliddin Çiftçi ve Nizip Ticaret Odası'na da teşekkür ettiler.
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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.

Saat 15:00'da Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı

bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları

Salonunda geniş bir katılım ile başlayan toplantıya Nizip

kapsamaktadır. Buna kanuna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut

Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecektir.

Polat, NTO Meclis Üyesi Ersin Özdemir ve NTO Disiplin

Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak

Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi Başkanı Orhan

olup belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar

Budak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları

ödenebilecektir. Bu yasa izinsiz olan yapılar için önemli

katıldı.
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan

bir fırsattır.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Gaziantep Çevre ve

NTO Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi

Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara

Başkanı Orhan Budak, “Bizim amacımız uygulamaya
giren İmar Barışı Yasası hakkında halkımızı en doğru bir

bilgilendirme sunumu yapıldı.
Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya,

şekilde bilgilendirmek ve maksimum derecede

mimarlar, inşaat mühendisleri ve çok sayıda Nizip Ticaret

faydalanmalarını sağlamaktır.” dedi.
İmar Barışı ile Türkiye genelinde yaklaşık 13 Milyon

Odası üyesi de katıldı.

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
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NTO EĞİTİMDE BAŞARI ÖDÜLLERİ TÖRENİ'NE KATILDI
• Nizip Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Eğitimde Başarı Ödülleri'' projesine katkıda
bulunan Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, 2017-2018 eğitim öğretim yılında katılmış oldukları spor müsabakalarında
başarılı olan 6 öğrenciyi Cumhuriyet, 1 öğrenciyi yarım, 109 öğrenciyi çeyrek, 214 öğrenciyi gram altınla 145 öğrenciye ise
100'er liralık hediye çeki ile ödüllendirdi. Ayrıca projede yer alan 2 okul idarecisine ise dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Nizip Kapalı Spor Salonu'nda
düzenlenen ödül töreninde öğrencilere
ödülleri, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk
Karaduman, İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Halil Uysal, Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye
Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Nizip
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve
diğer protokol üyeleri tarafından takdim
edildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan
Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan,
bizler göreve geldiğimiz günden bu yana
eğitim ve öğretim daha iyi bir şartlarda

verilmesi için elimizden gelen bütün
imkanları seferber ederek ilçe
genelinde eğitim kalitesini artırdık
yapmış olduğumuz katkıların
karşılığını bugün en güzel şekilde
aldığımıza inanıyor ve bu
katkılarımızın ve desteklerimizin
artarak süreceğini belirtmek
istiyorum dedi.
Törende konuşan Vali Yerlikaya,
Nizip İlçesinin geçen yılkı eğitim öğretim
döneminde, eğitimde sporda, sanatta ve
kültürde birçok başarıya imza attığını
söyledi.
Gaziantep'imizin bu güzel ilçesinde
böyle başarıların elde edilmesi bizleri çok
mutlu ediyor şeklinde konuşan Vali
Yerlikaya,''Bu başarıyı taçlandırmak ve
bu öğrencilerimizin durumunu örnek
olarak göstermek böylesine ödül
törenlerinin önemli olduğuna inanıyor ve
bu çocuklarımıza bu başarıyı elde
etmelerinde destek olan İlçe
Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim
Müdürümüze, okul idarecilerimize,
öğretmenlerimize ve ayrıca
öğrencilerimizi ödüllendiren Belediye

Başkanımıza teşekkür ederim'' dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin ise, Nizip ilçesi her alanda olduğu
gibi eğitimde ön sırada olduğunu bir kez
daha göstermiş ve elde ettiği başarılarla
ilimizi en güzel şekilde temsil etmiştir bu
nedenle ben öğrencilerimizi tebrik ediyor
ve bu ödül törenine katkı sağlayan
B e l e d i y e B a ş k a n ı m ı z a Te ş e k k ü r
ediyorum dedi.
İlçe Kaymakamı Kemal Şahin'de bu
tür projeler öğrencilerimizin başarı
çıtalarını bir adım daha ileriye götürmek
için önemli olduğunu biliyorum böylesine
güzel bir günde bir arada bulunmak beni
mutlu etti ben bu projede emeği geçen
tüm eğitim camiasını ve projeye maddi
olarak destek sağlayan Belediye
Başkanımız Hacı Fevzi Akdoğan'ı tebrik
ediyorum dedi.

NTO VE İSLAHİYE TİCARET ODASI ARASINDA
KIYASLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Nizip Ticaret Odası ve İslahiye Ticaret Odası arasında
TOBB Akreditasyon sistemi çerçevesinde kıyaslama
çalışması yapıldı.
'Temel Yeterlilikler' ve 'Temel Hizmetler' konularında
kıyaslama çalışmaları yapmak ve odalar arası ikili işbirliği
artırmak amacıyla İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim
Erdoğan Nizip Ticaret Odası'nı ziyaret etti.
Nizip Ticaret Odası'nın Akreditasyon çalışmaları ve
projeleri hakkında bilgiler alan İslahiye Ticaret Odası Genel
Sekreteri Haşim Erdoğan “Odaların ilgili birimleri arasında
uygulama farklılıklarını yerinde görmek be personeller arasında
istişareler yapmak için Nizip Ticaret Odası'nı ziyaret
etmekteyiz.” dedi.
Odalar arasındaki diyalogların ve ikili iş birliği
çalışmalarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Nizip
Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ise Nizip Ticaret
Odası'nın diğer odalarla yapılan kıyaslama çalışmalarını da
örnek olarak sunarak, İslahiye Ticaret Odası'nın sürdürdüğü

Nizip Ticaret Odası

proje ve çalışmalarda başarılar diledi.
Odalardaki iyi uygulama örneklerinin de paylaşımının
yapıldığı kıyaslama çalışmasına Genel Sekreter Yardımcısı
Dilek Süzer Demir ve Muhasebe Memuru Korkut Kızılırmak da
katıldı.
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Sektörlerimizi Tanıyalım

SAFİR KUYUMCULUK VE KIYMETLİ MADENLER
SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

SAYIN MUSTAFA KAYA FİRMANIZI
KISACA TANITABİLİRMİSİNİZ?
B a b a m s a ff e t k a y a 1 9 6 0 y ı l ı n d a
çıraklıkla başladığı kuyumculuğa 1965'de
kendi işyerini açmıştır. 1995 yılında
Altınkaya patentli bilezik üretimine
başlamış ve şirketleşmiştir. Sonrasında ise
toptan külçe altın piyasasına girmiştir. 2004
yılında Ankara merkezli İlker Döviz ve Altın
A.Ş.'yi bünyesine katarak döviz
h i z m e t l e r i n e b a ş l a m ı ş t ı r. P e r a k e n d e
kuyumculuk, imalat, toptan, kıymetli
madenler ve döviz faaliyetlerine devam
etmektedir. Şirketimizin Gaziantep'te
pazarlama ofisi, İstanbul Kapalıçarşı'da
irtibat bürosu da bulunmaktadır.
SEKTÖRÜNÜZÜN NİZİP VE ÜLKE
EKONOMİSİNE KATKISI NELERDİR?
Safir Kuyumculuk olarak ham altını
işleyerek piyasaya katma değerli ürün
sunuyoruz. Böylece ülke ekonomisine
işlenmiş ürün sunarak katkı sağlamaya
çalışıyoruz.
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SİZCE SEKTÖRÜNÜZÜN EN BÜYÜK
PROBLEMİ NEDİR?
Sektörümüzün en büyük sorunlarının
başında nitelikli eleman eksikliği ve taklit
ürünler gelmektedir. Sektörümüz ile ilgili
meslek liselerinde bölümler açılarak
elaman ihtiyacı karşılanabilir. Ayrıca
sektörümüzdeki taklit ürünler bizleri
o l u m s u z e t k i l e m e k t e d i r. B u k o n u d a
denetim mekanizması ilgililere yaptırım
yaparak bu gibi olumsuzlukların önüne
geçilmelidir.
PEKİ, SİZ BÖLGENİZDEKİ
YATIRIMLARI ARTTIRACAKMISINIZ?
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de
yatırımlarımız artarak devam edecektir.
2020 yılında yine üretim kapasitemizi
arttırmayı planlıyoruz.
SEKTÖRÜNÜZÜN İSTİHDAMA
K AT K I S I N E D İ R V E İ L E R İ K İ
DÖNEMLERDE BEKLENTİLERİNİZ
NELERDİR?
Safir Kuyumculuk olarak mevcut
kapasitemizle 20 kişiye istihdam
sağlamaktayız. İleriki dönemlerde üretim
kapasitemizi büyütüp daha fazla kişiye
istihdam sağlamayı düşünüyoruz.
TÜRKİYENİN ÖZELLİKLE KIYMETLİ
M A D . Ü R E T İ M İ YA PA N D İ Ğ E R
ÜLKELERE GÖRE EN BÜYÜK
AVANTAJLARINDAN BİRİ NEDİR?
Kıymetli maden işlemlerinde Türkiye
ö n e m l i a v a n t a j l a r a s a h i p t i r. B u n l a r ;
Türkiye'nin coğrafi konumu, gelişmiş altın

kültürü, başta altın olmak üzere kıymetli
maden ticaretinin serbestleşmiş olması, bu
konudaki liberal mevzuat, zaman dilimi,
Türk kuyumculuk sektörünün başarıları ve
güçlü potansiyeli, Borsa İstanbul A.Ş.'nin
kurulması, kıymetli madenler ve kıymetli
taşlar piyasasının varlığıdır.
SEKTÖRÜNÜZÜN GELECEĞİ İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ NELERDİR?
Sektörümüz gelecekte kuyumculuk
ürünlerinde markalaşmaya gidilmesi ve
tasarımı güçlendirip ulusal pazarda sektörü
daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.
NİZİP TİCARET ODASI'NIN
FA A L İ Y E T L E R İ V E Ç A L I Ş M A L A R I
H A K K I N D A
N E L E R
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Nizip Ticaret Odası, üyelerine kaliteli
h i z m e t s u n m a k t a d ı r. A k r e d i t e o d a
olmasından dolayı NTO iş dünyasında
saygın odalar arasındadır. Ben Nizip
Ticaret Odası yöneticilerine ve
çalışanlarına iş dünyasına yapmış olduğu
gayretli çalışmaların devamı diliyor
teşekkür ediyorum.

Nizip Ticaret Odası

