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Saygıdeğer dostlarım,

Odamızın 2016 yılından itibaren her platformda dile getirmiş 
olduğumuz Nizip’e Gümrük Müdürlüğü kurulması yönünde ki 
talebimiz Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa 
Gümüş tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a iletilmiştir. 
Sayın Bakanımız da müdürlüğün kurulması için gerekli talimatları 
ilgili yerlere vermiştir. İnşallah en kısa süre içerisinde Gümrük 
Müdürlüğü Nizip’te faaliyet göstermeye başlayacaktır. Talebimizin 
gerçekleşmesinde emeği geçen siyasilerimize ve bürokratlarımıza 
teşekkür ediyor, ilçemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yine yıllardır her alanda dile getirdiğimiz ilçemizde uygulanan 
teşvik sistemi ile ilgili önerimiz kabul edilerek, Nizip ve Nizip OSB’de 
yapılacak yatırımlarda destek oranları artırıldı. Yatırımlardaki devlet 
yardımları hakkındaki kararda yapılan değişikliğe göre Nizip’in 
destek oranı 4. Bölgeye, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nin destek 
oranı ise 5. Bölgeye yükseltilmiştir. 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olan kararın yatırımcılara, ilçemize ve bölgemize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza rol model olan 
Odamız, Nizip’te bir ilki daha gerçekleştirerek TS ISO 10002:2018 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Covid-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Alınan belgelerin de ilçemize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üyelerimize sunduğumuz hizmet 
kalitesini daha bir üst seviyeye çıkarmak için Oda yönetimi ve 
personellerimiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz

Nizip mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa sahip 
bu değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve 
ticari anlamda katma değer sağlamak amacıyla Nizip Ticaret Odası 
olarak coğrafi  işaret tescil çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmaları 
ilçemize olan bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Odamız,  
ilçemizde en fazla coğrafi  işaret tescili alan bir odadır. Bugüne kadar 
Nizip Sabunu, Nizip Zeytinyağı ve Nizip Patlıcanı Coğrafi  işaretinin 
tescil edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şimdi ise 
Nizip Mızar Havucu ‘nun coğrafi  işareti için başvuruda bulunduk. 
Ayrıca Nizip ilçesinde özel bir yeri bulunan Nizip Zeytinyağı’nın da 
Avrupa Birliği (AB)’nden tescilini almak için başvuruda bulunduk. 

Odamız ve Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu 
arasında zeytin ve zeytinyağı sektörünü geliştirmek ve Nizip 
Zeytinyağı coğrafi  işaretli ürünün tanıtımını sağlamak için 5 (beş) yıl 
birlikte hareket edilmesi planlanmıştır. Ayrıca bu süreçte Nizip MYO 
yerleşkesi içerisinde Nizip Yağlık cinsi zeytin fi danı ekimi yapılarak, 
Nizip Yağlık cinsi zeytininin saf ırkının korunması sağlanmıştır. Nizip 
MYO Organik Tarım ve Gıda bölümündeki öğrenciler tarafından 
uygulamalı olarak zeytin yetiştiriciliğinin/bakımının yapmasını 
sağlanarak farkındalık oluşturulacaktır.

Burada özetini sunabildiğimiz çalışmalarımız ulusal ve yerel 
basında büyük ilgi gördü. Odamız akreditasyon sistemi kapsamında 
mükemmeliyetçi tavrını kararlılıkla sürdürmektedir. Proje ve işbirliği 
yapılan çalışmalarımızı çoğulcu ve katılımcı bir ekosistem içerisinde 
yürüterek organizasyonel başarılarıyla da taçlandırmaktayız. 
Teknoloji odaklı yeni nesil çevik yönetim anlayışımızla tüm üye 
ve paydaşlarımızı kucaklayan, öğrenen ve sürekli gelişen bir 
mesleki kuruluş olarak hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Covid-19 
sürecinde hizmetlerimiz internet üzerinden de enteraktif olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Projelerimiz, coğrafi  işaretlerimiz, eğitimlerimiz ve 
seminerlerimiz,  yurtdışı iş gezilerimiz ve sosyal sorumluluk 
projelerimiz gibi üyelerimizin ve paydaşlarımızın menfaatine 
olan her alanda hizmetlerimiz devam edecektir. Bugüne kadar 
bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm yönetim birimlerimize, 
üyelerimize, paydaşlarımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, 
bölge protokolümüzü oluşturan tüm kurum/kuruluş, sivil toplum 
örgütlerimize ve personellerimize şahsım, yönetim kurulu 
üyelerimiz ve meclis üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.

Mehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu Başkanı

Başkandan

Nizip’in Önemi 
Artmaya 
Devam Ediyor
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Nizip Ticaret Odası’nın (NTO) yapmış olduğu girişimler sonucu 
Nizip’e Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması için çalışmalar başladı. 

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e 
iletmiş olduğumuz Gümrük Müdürlüğü talebimiz Ticaret Bakanı 
Sayın Mehmet Muş tarafından kabul edildi.” dedi.

Çalışmalar Meyvesini Verdi

Bir dizi ziyaretler için Gaziantep’e gelen Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’e Nizip’e Gümrük 
Müdürlüğü kurulması ile ilgili dosyanın sunulduğunu belirten NTO 
Başkanı Özyurt, “Gümrük Müdürlüğü talebimiz Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş tarafından Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’a iletilmiştir. Sayın Bakanımız da müdürlüğün 
kurulması için gerekli talimatları ilgili yerlere vermiştir. İnşallah en 
kısa süre içerisinde Gümrük Müdürlüğü Nizip’te faaliyet göstermeye 
başlayacaktır. Nizip Ticaret Odası olarak Gümrük Müdürlüğünün 
fiziki şartlarını karşılayabiliriz. Bu konuda her türlü desteği vermeye 
hazırız.” diye konuştu. 

Nizip’in Önemi Artmaya Devam Ediyor

Özyurt, Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasının Nizip ve 
çevre ilçelerin ekonomisine de büyük canlılık kazandıracağını 
vurgulayarak, şöyle devam etti: 

“Gaziantep, Türkiye’de ekonominin ve sanayinin lider 
bölgelerinden biridir. Nizip ilçemizdeki müteşebbis ruha sahip 
firmalarımız geçmişten gelen tecrübe birikimiyle üretimde 
olduğu gibi ihracatla çok hızlı büyümekte ve global dünyada fark 
yaratmaktadır. İşletmelerimiz için artık küresel boyuttaki gelişmeler 
doğrultusunda rekabet edebilirlik vazgeçilmez unsurlardandır. Nizip 
ilçemiz nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden daha büyüktür ve 

metropol bir şehir olmak için yerel değil küresel ölçekte uluslararası 
pazarlara yönelik çalışmalar yapılmakta ve ilçemizin bulunduğu 
coğrafi konumun önemi de her geçen gün artmaktadır. 

İhracatta Artış Bekliyoruz

İlçemizden 2020 yılında 113 ülkeye 105 firmamız tarafından 
172.929.480 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 
25.milyon dolar olan ihracatımızı 10 yılda 7 katı artmıştır. 2021 
yılının ilk 6 ayında ise 100.milyon dolar ihracatımız ile 35 ilden 
fazla ihracat gerçekleştirilmiştir. İlçemizin Karkamış dahil ithalat ve 
ihracat hacmi 400 milyon dolardır. 2023 hedeflerini yakalamak 
adına ilçemizde Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması hem 
ihracatçımızın işini kolaylaştıracak hem de komşu ilçemiz Birecik’te 
ihracat yapmak isteyen müteşebbisleri teşvik edecektir. 

Emeği Geçenlere Teşekkür 

Bu konuda yıllardır ısrarla Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğüne 
baglı Nizip gümrük müdürlüğünün kurulmasını ısrarla talep ettik, 
bize güvenenlerin güvenini boş çıkarmayacağız. İhracatımızın 
artması ile hem üretimimiz, hem ihracatımız, hem de istihdamımız 
ciddi şekilde artacaktır. Talebimizin gerçekleşmesinde emeği geçen 
Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’a, Gaziantep Valimiz Davut Gül’e, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, TBMM 
İdare Amiri ve Milletvekili Ali Şahin’e, Gaziantep Milletvekillerimiz 
Necat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu’na, Nizip Belediye Başkanımız 
Mehmet Sarı’ya, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü 
Mustafa Gümüş’e, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoglu’na 
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’a, 
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye 
ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı’ya teşekkür ediyor, ilçemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını 
diliyorum.” şeklinde konuştu.

NTO Başkanı Özyurt’dan Nizip’e Müjdeli Haber 
“Nizip’e Gümrük Müdürlüğü Kuruluyor”
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TBMM İdari Amiri Ali Şahin NTO Meclis Toplantısına Katıldı

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt tarafından karşılanan TBMM İdari Amiri ve 
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı 
Nizip Ticaret Odası Ağustos ayı meclis toplantısına katılarak meclis 
üyeleri ile istişarelerde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, “Ağustos ayı meclis toplantımıza katılarak bizleri 
onurlandıran TBMM İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve 
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya şahsım ve NTO Meclisi adına 
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Nizip’in sorunlarını ortak akıl ile istişare edeceklerini ifade eden 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Sorunlarımızı dile 
getiriyor ve sorunlarımıza çözüm bulundukça bizlerde daha fazla 
şevkle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun en son örneği de 
Nizip’e gümrük müdürlüğünün oluşturulması için bakanlarımızla, 
valimizle, milletvekillerimizle ve belediye başkanımız ile birlikte çıkmış 
olduğumuz bu yolda artık sona gelinmiştir. Odamızın alt katında 
bulunan sürekli eğitim merkezini gümrük müdürlüğümüze tahsis 
ederek çevre düzenlemeleri de yapıldıktan sonra gümrük müdürlüğü 
aktif hale gelecektir. Bu başarının sağlanmasında başta TBMM İdari 
Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’e ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Nizip’e Gümrük Müdürlüğünün kurulması ile 
birlikte Nizip’in ihracatının önü açılacak ve ilçemiz dolayısıyla ülkemiz 
zenginleşecektir.” şeklinde konuştu. 

NTO Meclisi ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile 
getiren Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise şu şekilde konuştu: 
“Geçen ayki meclis toplantısına katılarak sizlerle birçok konuyu istişare 
ettik. Bugün ise meclisin tatile girmesi ile birlikte şehrimize gelen 
TBMM İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile sizleri ziyaret 
etmekteyiz. Konuştuğumuz konular şehrimizin ortak problemleri ve 
çözülemeyecek konular değildir. Bu sorunların takip ederek çözülmesi 
ile ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Nizip’in ticari bir tarihi olduğunu belirten TBMM İdari Amiri ve 
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip 
sadece ülkemizde değil ticaret anlamında tüm dünyaya isminden 
söz ettirmiştir.  Bu şehrin var olan güçlü potansiyellerini nasıl bir 
vizyona dönüştürürüz bunun planlamasını hep birlikte siyaset, ticaret 
erbabı sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile birlikte yapmamız 
gerekmektedir.  Gümrük müdürlüğünün Nizip’e kurulması ilçemizde 
bir dönüşüm noktası olacaktır. Bu konunun gerçekleşmesinde 
emeği geçen başta ticaret bakanımıza, oda başkanlarımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Nizip ortadoğuya açılan önemli 
kapılardan birisidir. Bu kapılardan olan Karkamış gümrük kapısının 
da kapasitesinin arttırılması için gerekli kurumlarla görüşerek 
çalışmalarımızı tamamlayacağız. Suriye’de de işlerin yoluna girmesiyle 
birlikte Nizip bölgenin ticaret ve gümrükleme merkezi haline 
gelecektir.”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından NTO Meclis Üyelerine geniş bilgiler veren 
TBMM İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, katılımcıların 
sorularını cevapladı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Ağustos ayı meclis toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı katıldı.
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NTO Üyelerinin rekabet edilebilirliğini ve büyümelerine kat-
kıda bulunmak amacıyla üyelerine sunduğu hizmet kalitesinden 
ödün vermeden Oda yönetimi ve personelleri ile çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan denetimde bir açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, “Nizip Ticaret Odası’nın üyel-
erine daha iyi hizmet verebilmesi için bir kalite yolculuğunda old-
uğunu ifade ederek “Üyelerimize her zaman daha kaliteli hizmet 
verebilmek için yolumuza devam edeceğiz.”dedi.

NTO’nun TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi ve Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini alarak Nizip’in ilk 
ve tek kuruluşu olduğunu ifade eden NTO Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat şunları ifade etti: “Odamız, Türk Standartları En-
stitüsü (TSE) Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 
yapılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gözetim 
tetkiki denetimini başarıyla geçmiştir. Ayrıca gerçekleşen de-
netim sonucu Kalite Yönetim Sistemine TS ISO 10002:2018 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi’ni de eklemiştir. Bu başarıda emeği geçen TSE 
denetçilerimize, tüm yönetim birimlerimize, üyelerimize, per-
sonellerimize şahsım, yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyel-
erimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Gerçekleşen denetime, TSE Gaziantep Belgelendirme 
Müdürlüğü Baş Tetkik Görevlileri Mennan Çelik, Serdar Yıldız 
ve Mehmet Tunçer katıldı. Nizip Ticaret Odası’nı temsilen ise 
NTO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yaprak, NTO Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu ve NTO Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Süzer 
Demir katıldı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından 
karşılanan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve GAP 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay 
Bayraktar Nizip’te kurulacak olan Gümrük Müdürlüğü ile 
ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette bir açıklama yapan NTO yönetim kurulu 
başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Geçtiğimiz günlerde 
Nizip’e Gümrük Müdürlüğünün kurulacağı ilgili müjdeyi 
vermiştik. Yıllardır ısrarla takipçisi olduğumuz bir konunun 
gerçekleşmesinin sevincini ve gururunu yaşamaktayız. 
Bugün ise GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet 
Tuncay Bayraktar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı 
ile birlikte Gümrük Müdürlüğünün kurulabileceği alanlar 
ile ilgili saha ziyaretleri yaptık. Nizip Ticaret Odası olarak 
Gümrük Müdürlüğünün fiziki şartlarını karşılayabiliriz. 
Bu konuda her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. 
Çalışmaların tamamlanarak Gümrük Müdürlüğünün en 
kısa sürede Nizip’te faaliyete geçmesini bekliyoruz. Nizip 
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya ve GAP Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar’a 
ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) TS ISO 10002:2018 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimini 
başarıyla geçerek Nizip’te bir ilki daha 
gerçekleştirdi.

•  Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve 
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Mehmet Tuncay Bayraktar Nizip Ticaret 
Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

NTO ‘dan Nizip’te 
Bir İlk Daha 

Nizip’e Kurulacak 
Gümrük Müdürlüğü 
İçin Yer Tespiti 
Çalışmaları Yapıldı
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “İlçemizde uygulanan 
teşvik sistemi ile ilgili yıllardır her alanda dile getirdiğimiz öneri 
kabul edilerek, Nizip ve Nizip OSB’de yapılacak yatırımlarda destek 
oranları artırıldı.” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına 
istinaden, Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile yürürlüğe giren 
yatırımlardaki devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik 
yapıldığını ifade eden NTO Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “ Yapılan değişikliğe göre Nizip’in destek 
oranı 4. Bölgeye, Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nin destek 
oranı ise 5. Bölgeye yükseltilmiştir.  Teşvik mevzuatına göre, 
3. Bölgede yer alan Nizip ilçemiz yapılacak olan yatırımlarda bir 
alt bölge olan 4. Bölge desteklerinden, Nizip Organize Sanayi 
Bölgesine gerçekleştirilecek yatırımlar ise 2 alt bölge olan 5. 
Bölge desteklerinden faydalanabilecektir. Bu karar ile bölgemize 
yapılacak olan yatırımların Gaziantep şehir merkezinden uzak 
ilçelere yapılması teşvik edilerek Nizip’e olan ilginin artması 
sağlanacaktır. Bu anlamda ilçemizdeki üretim ve istihdam 
alanları daha da hareketlenerek ivme kazanacaktır. Bu durum 
Gaziantep OSB’nin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda 
verilen teşviklerle yatırımlar daha düzenli hale gelerek, nüfus 
yoğunluğunun çok olduğu kent merkezine de olumlu yansımaları 
olacaktır. 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararın 
ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen belge töreninde bir açıklama yapan NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Nizip’te bir ilki daha 
gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”dedi.

Akredite olan Nizip Ticaret Odası’nın kaliteli ve güvenli hizmete 
önem verdiğini ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “TS 
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Covid-19 
Güvenli Hizmet Belgesi Nizip’te ilk alan kurum olduk. Ayrıca TS EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgemizi de yeniledik. 
Üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha bir üst seviyeye 
çıkarmak için Oda yönetimi ve personelleri ile çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Ben bu belgelerin alınmasında emeği geçen 
Genel sekreterimiz Serpil Gündoğdu’ya, personellerimize ve bu 
konuda bize destek veren TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü 
Rıza Okumuş’a ve TSE denetçilerimize şahsım, yönetim kurulu 
üyelerimiz ve meclis üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 
Alınan belgelerin de ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” 
İfadelerini kullandı.

NTO’nun aldığı belgeler ile üyelerine verdiği değeri tescil 
ettirdiğini belirten TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş 
ise sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yapmış olduğumuz denetimlerde 
Nizip Ticaret Odası’nın üyelerinin arz ve taleplerini yerine getirmek 
için yaptığı çalışmaları inceledik. Bu kapsamda NTO’nun standartlar 
çerçevesinde asgari şartları karşıladığı görüldü. Bunun sonucunda 
TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bizler her 
zaman üzerimize düşen ne varsa NTO ile ortak çalışmalar yapmaya 
devam etmek isteriz. Belgelerin Nizip’e hayırlı olmasını diliyor,Nizip 
Ticaret Odası’na da çalışmalarında başarılar diliyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü 
Rıza Okumuş tarafından NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’a belgeler takdim edildi.

Düzenlenen törene NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat ve NTO Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

•  Nizip’e ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi’ne 
yapılacak olan yatırımlarda devlet desteklerinin 
artırıldı.

•  Geçtiğimiz günlerde Nizip’te bir ilki daha gerçekleştiren 
Nizip Ticaret Odası (NTO) TS ISO 10002:2018 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Covid-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi belgelerini teslim aldı.

Nizip’e Yapılacak 
Yatırımlarda Devlet 
Destekleri Artırıldı

NTO TSE Belgelerini 
Teslim Aldı 
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda 
gerçekleştirilen Genel Kurula Nizip Ticaret Odası’nı temsilen 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyesi Mehmet Özyurt 
ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul 
sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 il 
ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. 
Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte 
üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve 
çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

-TOBB Ata’nın huzurunda
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB 76. - 77. Genel Kurulu 

kapsamında, TOBB Genel Kurul Divanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın 
huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Nizip Ticaret Odası TOBB’nin 76.-77. Genel Kuruluna Katıldı
•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76.-77. Genel Kurulu’na katıldı.

Toplantı Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve Türk - Alman Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun 
açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmasında Gaziantep’in Türkiye’de 
ekonominin ve sanayinin lider bölgelerinden biri 
olduğunu ifade eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt , “Nizip ilçemizdeki müteşebbis 
ruha sahip fi rmalarımız geçmişten gelen tecrübe 
birikimiyle üretimde olduğu gibi ihracatla çok hızlı 
büyümekte ve global dünyada fark yaratmaktadır.” 
dedi.

Nizip ilçesinin nüfusu, sanayisi ve ihracatı ile 
birçok ilden daha büyük olduğunu belirten NTO 
Başkanı Özyurt şunları ifade etti. “Nizip yerel değil 
küresel ölçekte uluslararası pazarlara yönelik 
çalışmalar yapmaktadır.  Nizip ilçemizde tarımsal 
üretimi yapılan Antep Fıstığı, zeytin, mercimek, 
buğday, arpa ve bağcılık faaliyetleriyle geniş bir 
üretim yelpazesi bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin 

kalkınması için sabun, zeytinyağı, bitkisel yağ, 
antepfıstığı, bulgur, ofi s mobilyası, sakız, halat, 
LPG tankı üretimi yapan sanayici fi rmalarımız 
ihracatlarıyla ilçeyi ekonomik yönden canlı 
tutmaktadır.  Nizip Ticaret Odası’nın Almanya’yı 
hedef pazar olarak belirlemesinin sebebi hem 
tarım ürünleri ihracatında ön plana çıkan 
ülkelerden biri olması hem de ilçemiz ihracatında 
ilk 3 sıralamasında bulunmasıdır. 2020 yılı itibarıyla 
Almanya’da 3 milyon ilâ 3.5 milyon civarı Türk 
vatandaşı yaşadığını düşünür isek bu potansiyeli 
kullanarak Avrupa’ya açılmamız daha kolay 
olacaktır. Değerli katılımcılar rekabet gücümüzü 
arttırmamız, başarılarımızı sürdürebilmemiz, 
bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını sağlamak 
adına Türkiye ve Almanya işbirliğiyle üretim ve 
ihracatımızı arttırmamız çok önemlidir. Değerli 
konuşmacılarımız ve tüm katılımcılara teşekkür 
ediyor, şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına sevgi ve 

saygı ile selamlıyor, sağlıklı mutlu günler diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Okan Özoğlu ise Türk- Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı tanıtarak odanın yapmış olduğu 
faaliyetler hakkında katılımcılara geniş bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı T.C. 
Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Berrak Bilgen 
Beşergil ve Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler 
Platformu Koordinatörü Volkan Aydın’ın 
bilgilendirmesi ile devam etti.

Nizip’in önde gelen sakız fi rması olan Ceremony 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Tören ise katılımcılar ile tecrübelerini 
paylaştı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Meclis 
Başkan Yardımcısı Necdet Başeğmez, NTO Yönetim 
Kurulu Başkan yardımcısı Mahmut Polat, NTO 
yönetim kurulu üyeleri ve NTO üyeleri de katıldı. 

Nizip Yerel Değil Küresel Ölçekte Çalışmalar Yapıyor
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Nizip Ticaret Odası (NTO) işbirliğinde İhracat Eğitim Programı webinarı düzenlendi.
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AK Parti Heyeti Nizip Ticaret Odası’nda
•  Ak Parti Gaziantep Milletvekili  A.Nejat 

Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı 
Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı, Ak Parti Nizip İlçe Başkanı 
M.Fatih Uzunaslan ve İlçe Yönetimi Nizip 
Ticaret Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

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

Nizip sanayisinin büyük bir kısmı tarıma 
dayalı sektörlerden oluşmakta olup bölgede 

sulama konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu 
dile getiren Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizde 
iklim değişikliğinden dolayı kuraklığın arttığı 
gerek işletmeler bazında gerek ekonomik 
olarak bölgenin kalkınması anlamında acil 
suya ihtiyaç duyulmaktadır.Ayrıca ihracat 
yapan fi rmalarımızın ihtiyacı doğrultusunda 
Nizip ilçemize Gümrük Müdürlüğü kurulmasını 
talep ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan 
Milletvekili  A.Nejat Koçer “Nizip’in 
kendilerinde çok özel bir yeri olduğunu ifade 
etti. Koçer sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Öncelikle Nizip Ticaret Odası’na yapmış 
olduğu bu güzel ev sahipliğinden dolayı değerli 
başkanlarıma ve yöneticilerine çok teşekkür 
ediyorum. Biz sürekli Nizip Ticaret Odası’nda 
huzurlarınızdayız değerli Meclis Başkanımız 
Bekir Karabacak’ın değerlendirmeleri bizim 
için önemli, bölgemizdeki sorunlar ile ilgili 
sorun odaklı çözümler sunması bize büyük 
katkılar sağlamaktadır.”ifadelerini kullandı. 

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, Nizip 
Belediye Meclis Üyeleri, NTO Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerinin yanısıra çok sayıda partili 
ve NTO üyesi katıldı.

NTO Nizip Patlıcanı’nı Tescilledi

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı açıklamada, 
Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi coğrafi  işaret ve geleneksel 
ürün adı bülteninin 90. sayısında, ‘Nizip Patlıcanı’nın, Nizip Ticaret 
Odası adına tescil edildiğini bildirdi.

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar grubunda 
‘Nizip Patlıcanı’ menşe adı ile tescil edildiğini belirten NTO Başkanı 
Özyurt, “Nizip ilçemizde Nizip Patlıcanı’nın hasadı haziran ayının ilk 
haftasında başlanarak iklim koşullarının uygun olması nedeniyle 
kasım ayının sonuna kadar devam etmektedir. Nizip Patlıcanı kendine 
has renk ve büyüklüğe sahip olduğundan dolayı asırlardır sevilerek 
tüketilen bir sebzemizdir. İlçemizde köklü ve ayrıcalıklı bir yeri bulunan 
bu ürünümüzü ilçemize tescillini kazandırmak için 17.11.2017 
tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuştuk. 
Bu ürünümüz 20.11.2020 tarihi itibariyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunun 41’inci maddesi kapsamında korunmak üzere ilçemizin bir 
değeri olarak tescil edildi. Nizip ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” dedi.

Nizip’in mutfak kültürü açısından oldukça zengin bir mirasa 
sahip olduğunu ifade eden NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: Bu 
değerleri korumak, özgün halleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari 
anlamda katma değer sağlamak amacıyla Nizip Ticaret Odası olarak 
coğrafi  işaret tescil çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmaları ilçemize 
olan bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Nizip Ticaret Odası 

bulunduğu ilçede en fazla coğrafi  işaret tescili alan bir odadır. Ayrıca 
Nizip ilçesinde özel bir yeri bulunan Nizip Zeytinyağı’nın da Avrupa 
Birliği (AB) tescili almak için de başvuruda bulunduk. Nizip Patlıcanı 
Coğrafi  işaretinin tescil edilmesinde emeği geçen Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe 
Yıldız Pakyürek, Nizip İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet 
Yılmaz ve NTO Sanayi Müdürü Suat Demirbilek’e teşekkür ederiz.” 
ifadelerini kullandı. 

•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip’in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve özellikle yaz aylarında 
yaygın olarak tüketilen ‘Nizip Patlıcanı’nı coğrafi  işaretle tescilledi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan 
tablet kampanyası kapsamında TOBB ve Nizip Ticaret Odası 
işbirliği ile 62 adet tablet bilgisayar imzalanan protokol ile Nizip 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Protokol, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş tarafından 
imzalandı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, imzalanan 
protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Nizip Ticaret Odası olarak 
bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın 
başlatmış olduğu askıda tablet kampanyası kapsamında 62 
adet tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerimize teslim edilmek üzere 
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayacağız. 
Malumunuz olduğu üzere pandemiden dolayı yüz yüze eğitime 
ara verilmiş, dolayısıyla öğrencilerimiz eğitimlerini evde EBA 
üzerinden sürdürmektedir. Biz de burada evinde tableti olmayan 
ve tablete ihtiyacı olan öğrencilere destek amacıyla 62 adet 
tableti Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne veriyoruz. Onlar 
gerekli gördükleri ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edeceklerdir. 
Ben bu tablet bilgisayarların, öğrencilerimizin öğrenim hayatına 
fayda ve başarı getirmesini temenni ediyor, bu çalışmaya öncülük 
eden başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

TOBB ve Nizip Ticaret Odası’na teşekkür eden Nizip İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de, “Bugün burada yine 
Nizip Ticaret Odası’nın eğitime vereceği yardım kampanyası 
için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Nizip Ticaret Odası 
denildiği zaman eğitimin her zaman yanında olan kurum olarak 
hafızalara kazınmıştır. Geleneksel hale gelen ortaokullar arası 
bilgi yarışmalarının 17. yapmıştık. Fakat pandemiden dolayı 
ara vermek zorunda kaldık, inşallah pandemiden kurtulduktan 
sonra bilgi yarışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Yine 
odamız ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımlarında da 
bulunmaktadır. Odamız bu defa da Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlatmış olduğu askıda tablet projesine bir destekte kendileri 
sunuyorlar. Ben bağışlamış oldukları tabletler için TOBB’a, 
Nizip Ticaret Odası’na ve emeği olan herkese şükranlarımı 
sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Nizip Ticaret Odası’dan 
Öğrencilere Tablet Desteği

Nizip Ticaret Odası (NTO) ile Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol ile 62 adet tablet bilgisayar öğrencilere dağıtılmak 
üzere Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

NTO Meclis Başkanı Karabacak 
Zeytincilik İnceleme Gezisine Katıldı

Üç gün süren inceleme gezisinin ilk gününde Öncü Zeytincilik 
tesisleri ziyaret edildi. Zeytin işleme tesislerinde inceleme yapan 
heyete Öncü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kozlu 
eşlik etti.

Gezinin 2. gününde Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ni 
ziyaret eden Gaziantep heyeti burada yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Program kapsamında dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi 
olan Köstem Zeytinyağı Müzesi de ziyaret edildi.

Zeytincilik inceleme gezisinin 3. gününde Gaziantep heyeti, önce 
Edremit Zeytincilik Üretim İstasyonunu ziyaret etti. Zeytin fi desinin 
üretiminden satışına tüm aşamalarını yerinde inceleyen heyet daha 
sonra zeytinyağı sabunu üretiminin başarılı temsilcilerinden Korkut 
Yağ Sabun üretim tesisini ziyaret etti. Butik sabun üretim aşamaları 
hakkında bilgi alan heyet, Edremit’te başarılı bir kadın girişimi örneği 
olan Nermin Hanim zeytin ve zeytinyağı üretim tesisini de ziyaret etti.

Ayrıca ziyaretler kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya’da 
ziyaret edildi. Ziyaret sonunda NTO Meclis Başkanı Karabacak 
tarafından Enstitü Müdürü Dr. Kaya’ya hediye takdim edildi.

Gaziantep İnceleme heyeti içerisinde, GTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan 
Bay, Mustafa Eryoldaş, Ömer Işık ve Ahmet Özgözükara, Gaziantep 
Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Borsası, ziraat odaları ve zeytincilik 
sektöründen temsilciler yer aldı.

•  Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yürütülen, İpekyolu 
Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenen ve Nizip Ticaret 
Odası (NTO)’nın da ortağı olduğu Gaziantep’te Zeytin ve 
Zeytinyağı Sektöründe Kalitenin ve Verimliliğin Arttırılması Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen zeytincilik inceleme gezisine NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak katıldı.
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NTO Meclisi Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı Ağırladı

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
tarafından karşılanan Nizip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı, Nizip Ticaret Odası Temmuz ayı 
meclis toplantısına katılarak meclis üyeleri ile 
istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
“Davetimize icabet ederek temmuz ayı meclis 
toplantımıza katıldığı için Nizip Belediye 
Başkanımız Mehmet Sarı’ya şahsım ve NTO 
Meclisi adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı 
ile Nizip’in durumunu ele alacaklarını ifade 
eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, “Bugün burada belediye başkanımız 
ve meclis üyelerimiz ile birlikte Nizip’in 
sanayisi, sosyal hayatı ve ekonomisi hakkında 
istişarelerde bulunacağız. Toplantımızın 
verimli geçmesini diliyor, katılımlarından 
dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya 
ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise 
şunları ifade etti: “Bizler sanayicilerimiz ve 
esnafımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantıları 
önemsiyoruz. Pandemi dolayısıyla yüz yüze 
yapılan toplantılarımıza ara vermek zorunda 

kaldık ancak gerek bilgisayar üzerinden 
gerekse telefon ile esnafımız sanayicimiz ile 
bazı konuları görüşmeye çalıştık. Bundan 
sonraki dönemde sizlerle sık sık bir araya 
gelmeye çalışacağız. Ticaret odamız ile 
bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz 
bunları ele alacağız. Bu fırsatı bizlere sağladığı 
için NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 

ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Nizip 
Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetler 
ve yapılan yatırımlar ile ilgili NTO Meclis 
Üyelerine geniş bilgiler veren Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı, katılımcıların sorularını 
cevapladı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO), Temmuz ayı meclis toplantısında Nizip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı’yı ağırladı.
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NTO Başkanı Özyurt Haftaya Bakış Programının Konuğu Oldu

Nizip Radyo Televizyon (NRT) Genel Yayın Yönetmeni Metin İliksoy’un 
hazırlayıp sunduğu Haftaya Bakış programının konuğu Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt oldu.

 Program Nizip TV, Nizip Radyo ve Facebook sayfalarından canlı olarak 
yayınlandı.

NRT Genel Yayın Yönetmeni Metin İliksoy’un gündeme ilişkin sorularını 
cevaplayan NTO Başkanı Mehmet Özyut Nizip Ticaret Odası’nın yapmış 
olduğu faaliyetler ve önümüzdeki süreçte yapılacak projeler hakkında 
izleyicilere bilgiler verdi.

Programa kendini tanıtarak başlayan NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özyurt “Nizip Ticaret Odası’nda 1992 yılında ki seçimle birlikte Meclis, 
Yönetim Kurullarında çeşitli görevlerde bulundum. Yönetim Kurulu Başkanı 
görevimi de 2005 yılından itibaren büyük bir özveri ve gönüllülük esasına 
dayalı olarak yürütmekteyim.” dedi.

Nizip Ticaret Odası’nın 1500’e yakın aktif üyesi ile hizmetlerine devam 
ettiğini belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “NTO 59 Yıllık sağlam 
geçmişiyle bölgemizin en büyük gurur kaynağı olmuştur. Böyle bir kurumun 
başında Nizipli iş insanlarımıza hizmet etmek benim ve ekibim için büyük 
bir onurdur. Sürekli değişen ve gelişen ilçemizin daha çok kalkınması, 
üretimde ticarette ve sanayide daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için 
odamız çalışmaları bu doğrultuda aralıksız sürmektedir. 2012 yılında 365 
oda/borsa içerisinden ilk 85’e girerek akredite oda olmaya hak kazanmış, 
Nizip Ticaret Odası ailesi olarak 5 yıldızlı hizmet kalitesiyle ilçemizde bir 
ilke imza atarak rol model olmuştur. Odamız Nizip’te Akredite olan ilk 
kurumdur.”şeklinde konuştu.

Kurum Olarak Önceliğimizi Eğitime Verdik

Hepimizin bu toprakların üstünde yaşadığını ifade eden NTO Başkanı 
Özyurt, “Bizlerde bu vatanın bir ferdi olarak hem kurum olarak hem de şahıs 
olarak faaliyetlerimizi elinizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Girişimcilik 
Eğitimleri kapsamında 1480 kişiye eğitim verdik.  Projeler kapsamında 
düzenlediğimiz eğitimler dışında üye ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerimiz ve 
seminerlerimiz devam etmektedir. GTO, GSO ve TOBB MEYBEM ile mesleki 
yeterlilik belgesi için işbirliği protokolü imzaladık. 16 yıldır ortaokullar arası 
bilgi yarışmasına ev sahipliği ve sponsorluk yapmaktayız. Eğitim yardımı 
kapsamında 2005 -2019 yılları arasında 27.000 öğrenciye ayakkabı 
yardımı ve 60 öğrenciye tablet dağıtımı yapılmıştır.”dedi.

Sosyal Sorumluluk Kapsamında Faaliyetlerimizi Sürdürdük

Sosyal sorumluluk kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade 
eden Başkan Özyurt “Kan bağışı kampanyaları, deprem bölgeleri için 
malzeme gönderilmesi, Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek verilmiştir. 
2020 yılında üyelerimize ücretsiz maske ve Nizip Sabunu dağıtımı yaptık. 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine destek olduk. 
Odamızda Sıfır Atık projesi uygulamaya başladık. Zeytindalı Harekatı 
kapsamında Mehmetçiklerimiz İçin kurban kesimi kampanyası düzenledik. 
Nizip Organize Sanayi Bölgesi ve Nizip Meslek Yüksekokulu’nda 
ağaçlandırma faaliyetinde bulunduk.”dedi.

Üyelerimizi Ulusal ve Uluslar Arası Platforma Taşıdık

Gelişim için gezmek, görmek ve teknolojik değişimlerin takip edilmesi 
gerektiğini vurgulayan NTO Başkanı Özyurt şöyle devam etti: “Bizlerde 
bu bağlamda 2012 yılından itibaren 22 adet KOSGEB destekli yurt iş 
gezisi düzenlenmiş olup 18 ülkeye 526 kişilik heyet ile katılım sağladık. 
İlçemizden 2020 yılında 113 ülkeye 105 firmamız tarafından 172.929.480 
USD ihracat gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 25.332.804 USD olan 
ihracatımızı 10 yılda 7 katı artmıştır.”dedi.

Nizip’te İlk Olarak Coğrafi İşaret Tescili Yaptırdık
NTO olarak Nizip’te ilk coğrafi işaret tescilini yaptırdıklarını ifade eden 

Özyurt “Odamız, Nizip Sabunu, Nizip Zeytinyağı ve Nizip Patlıcanı’nın 
coğrafi işaret tescili yapılmıştır. Yurtdışı iş gezilerimizde tanıtım amacıyla 
logolarımız hediye olarak verilmektedir. Coğrafi İşaret denetimlerimizi 
Nizip Belediyesi, Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nizip Sağlık 
Grup Başkanlığı, Nizip Ticaret Borsası, Nizip Ziraat Odası ile birlikte 
yürütmekteyiz.”dedi.

Pandemi Döneminde Üyelerimize Destek Olduk
Pandemi döneminde üyelerine destek olduklarını ifade eden NTO 

Başkanı Özyurt, “TOBB tarafından nefes kredileri kapsamında üyemiz 
olan firmalara Odamız aracılığıyla uygun maliyetli faiz oranlarıyla toplamda 
16.484.880,00 TL kredi kullandırılmıştır. Ayrıca Pandemi nedeniyle 2021 
yılı içerisinde üyelerimiz tarafından en çok talep edilen oda kayıt ve faaliyet 
belgelerinden de ücret alınmamaktadır. 7256 sayılı kanun kapsamında 
üyelerimizin aidat borçlarına faiz affı getirilmiş ve çok sayıda üyemiz 
faydalanmıştır.”dedi.

Üyelerimizin Sorunlarını Çözüme Kavuşturduk
Nizip sanayisinin ve ticaretinin gelişmesi için kurumlarla işbirliğimiz 

devam ettiklerini belirten NTO başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Bildiğiniz 
gibi yeni bir OSB kurulması çalışmaları da devam etmektedir. İhtisas OSB 
kurulması için de çalışmaların kolaylaştırılmasını talep ettik. Zeytinyağı, 
Sabun sektörümüze yönelik projeler yürüttük. Odamıza gelen siyasi parti 
temsilcilerine, kurum ziyaretlerimizde ve TOBB’ye ilçemizin üyelerimizin 
sorunları ve çözüm önerilerimiz de iletilmektedir.”dedi.

 Sektörleri Geliştirmeye Yönelik Projelerimiz ve Çalışmalarımız Devam 
Edecek
Sektörleri geliştirmeye, istihdamı ve ihracatı arttırmaya yönelik projeler 

ve çalışmaların devam edeceğini belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade 
etti: “İlçemizin ve üyelerimizin tanınırlığı arttırıcı ve markalaşması için 
çalışmalarımız sadece yurt içinde değil yurt dışında da devam edeceğiz. 
Turizme katkı sağlamak ve ilçemizin coğrafi işaretlerini tanıtmak amacıyla 
çalışmalarımız olacaktır. Sosyal sorumluluğumuzun şimdiki gibi farkında 
olarak eğitime, spora ve turizme yönelik desteklerimizi artırarak devam 
ettireceğiz. İlçe bazlı teşvik sistemi kurulması için verdiğimiz mücadele 
olumlu olarak sonuçlandı ve şuan ilçemiz merkezi 4. bölge ve OSB’de 
5.bölge desteklerinden faydalanmaktadır.”dedi.

Nizip’te Doğduk, Nizip için Çalışıyoruz
1970’li yılların sonlarında ülkenin terörle anıldığı ve iç karışıkların 

olduğu dönemlerde iş adamlarına karşı bazı rahatsızlıklar olduğunu belirten 
NTO Başkanı Mehmet Özyurt, “Ancak burada doğduk buranın ekmeğini 
yiyoruz yatırımlarımızı da Nizip’e yaptık. Dolayısıyla şehrimizi seviyoruz ve 
onun için buradayız, inşallah mezarımızda Nizip’te olacaktır. Programın 
düzenlenmesinde emeği geçen Nizip Radyo Televizyon’a ve sizlere, 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 sunuyorum. Pandeminin de dünyada ve ülkemiz 
üzerinden bir an önce kalkmasını Cenabı Allah’tan diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

NTO Başkanı Özyurt Haftaya Bakış Programının Konuğu Oldu
•  Nizip Radyo Televizyon (NRT) Genel Yayın Yönetmeni Metin 

İliksoy’un hazırlayıp sunduğu Haftaya Bakış programının 
konuğu Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt oldu. Program Nizip TV, Nizip Radyo ve Facebook 
sayfalarından canlı olarak yayınlandı.
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MHP Gaziantep Heyetinden NTO’ya Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep il 

ve Nizip ilçe teşkilatı Nizip Ticaret Odası (NTO)’ nı 
ziyaret etti.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO 
yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan 
ve aralarından MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit 
Çıkmaz, MHP Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak, 
MHP Gaziantep İl ve Nizip İlçe teşkilatı üyeleri de 
bulunduğu heyet ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt “Nizip Ticaret Odası olarak seçim dönemi 
dışında yapılan bu ziyareti de çok değerli 
buluyoruz.” dedi.

Nizip’in tarıma dayalı sanayisiyle ve dinamik 
ticari yapısıyla Gaziantep’in lokomotif en büyük 
ilçesi olduğunu belirten NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü:” 
Türkiye’de üretimi yapılan Antep fıstığının %35’ini 
ve en kalitelisini tek başına Nizip üretmektedir. 
Bunun yanı sıra Nizip’te zeytin, zeytinyağı, sabun, 
bitkisel yağlar, ofis mobilyaları, LNG tankları, sakız, 
kırmızı mercimek ve buna benzer birçok çeşit ile 

de üretim yapmaktayız. Nizip dinamik yapısından 
dolayı her yıl Gaziantep ve Türkiye ortalamasının 
biraz daha üzerinde büyümektedir. Dolayısıyla yeni 
yeni iş alanlarına İhtiyaç duymaktayız ve mevcut 
elimizdeki tarımsal ürünlerin katma değerini 
arttırmak için elimizden gelen bütün çabayı 
sarf etmekteyiz. Biz Nizip Sabunu’nun, Nizip 
Zeytinyağı’nın ve Nizip Patlıcanı’nın da coğrafi 
işaretini Nizip Ticaret Odası adına tescil ettirdik. 
Nizip Ticaret Borsası da Nizip Nanesi’nin coğrafi 
işaretini almış bulunmaktadır. Bunların dışında 
hem şehrin tanıtımı ve imajı açısından hem 
de ürünlerinizin piyasada bilinirliğinin artması 
açısından tescili gereken birkaç tane daha 
ürününüz var. İnşallah bunları da zamanla sırasıyla 
gündeme getirip tescillerini yaptıracağız. Şu anda 
Nizip bölgesinde yetişen sarı havucumuz var. Bu 
havucumuzun da tescilinin yapılması ile ilgili de 
çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Bu ürün ile 
ilgili de METRO firması ile de görüşüyoruz bütün 
yetişen havuçları almayı da garanti etmektedir. 

Nizip’in dediğim gibi sanayi altyapısı iyi durumda ve 
insanları da müteşebbistir.  Ancak bunlarla birlikte 
bir takım sorularımız ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
sanayi arsası konusunda çok ciddi sorunlarımız 
var. İlçede yeni sanayi alanlarının açılması imar 
yapısından dolayı biraz zor görünmektedir.  
Bunun için de yeni organize sanayilerin açılması 
gerekmektedir. Mevcut organize sanayi bölgesine 
ek organize sanayi açıldı orada 56 adet parselimiz 

oluşmuştu.  Şimdi orada yapılan arsaların alt yapısı 
tamamlanarak fabrikaların yapılanma çalışmaları 
başladı. Ancak bu alan yetmiyor Gaziantep’ten, 
çevre illerden İstanbul’dan Ankara’dan Türkiye’nin 
çeşitli yerlerden ve ilçemizden de talepler var. 
Bunları karşılayabilmek adına da yeni bir organize 
sanayinin de planlamasını yapmış bulunmaktayız. 
İnşallah sekili ile Keçikuyusu arasında yani Nizip ile 
Oğuzeli arasında 4000 hektarlık bir Hazine arazisi 
var. O arazi üzerine yeni ikinci organize sanayimizi 
planlamaktayız. Bu konuda da milletvekillerimiz, 
bakanlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile de 
görüşmelerimize devam ediyoruz ve çalışmaları 
da başlatılmış bulunmaktayız. 4.000 hektarlık 
alana 11.000 hektarlık yani nerdeyse üç katı bir 
talep geldi. İnşallah onu da gerçekleştirip hem 
ülkenin istihdamına üretime ihracatına destek 
vermek istiyoruz. Nizip son 10 yılda ihracatını 7 
kat artıran bir ilçedir. 2011 yılında Nizip’in ihracatı 
25 milyon dolarken 2020 yılında bu rakam 173 
milyon dolara çıkmıştır. Zaman zaman 200 
milyon doları geçtiğimiz yıllarda oldu, ancak 2020 

yılında mevcut pandemi den dolayı ihracatımızda 
rekoru kıramadık. Aslında biz 2023 için 500 
milyon dolarlık bir hedef koymuştuk ama inşallah 
buna ulaşacağımızı umuyorum. Dediğimiz gibi 
ürünlerimizin katma değerini arttırıcı çalışmalar 
yaparak hem üreticimizin hem iş yerlerimizin hem 
de ülkemizin gelirini artırmak en büyük çabamızdır. 
Nizip Ticaret Odası olarak da ben, arkadaşlarım 
ve ekibimiz de bu konuda çalışmalarına devam 
ediyor. Pandemi dönemi ile ilgili normalleşme 
dönemine de girmiş bulunmaktayız. Bu konuda 
tabii hepimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
son derece dikkatli olup hepimiz birbirimizin 
hakkına hukukuna saygı göstermemizi ve bu konu 
da çok dikkatli olmamız gerektiğini belirtmek 
istiyorum. Ziyaretinizden dolayı çok memnun 
olduğumuzu ifade ederek hepinize hoş geldiniz 
diyorum.” şeklinde konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ise 
“Nizip ziyaretimiz kapsamında sizin gibi değerli 
oda başkanlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı 
da ziyaret etmek istedik.” dedi.

Gaziantep’in pandemi sürecinde yapmış 
olduğu ihracat ile gurur kaynağı olduğunu ifade 
eden MHP Gaziantep İl Başkanı Çıkmaz şunları 
ifade etti: “Gaziantep ocak ve şubat aylarında 
Ankara’nın üzerinde bir ihracat rakamına 
yetişmesi ile birlikte Türkiye’nin gündemine 
oturdu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler hem 
sanayicimizin hem esnafımızın her zaman yanında 
olduk. Devletimizin bu süreç içerisinde esnafa 
yapmış olduğu desteklerinde bu başarıda katkıları 
oldu. Ancak bunlar yeterli mi elbette ki değil. 
Gaziantep’in, Nizip’in çalışkan insanları en büyük 
katkıyı onlar sağladı. Nizip’te özellikle fıstığın ve 
zeytinin yetişmesinden ziyade endüstriyel seviyeye 
çevrilmesi Nizip’in çok büyük katkılar var. Nizip 
sadece bir tarım ilçesi ile alakalı değil sanayisine 
de çok ciddi katkılar sunan bir ilçemiz, sizlerle 
bundan dolayı gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak sizlerin sıkıntılarını dertlerini 
dilimizin döndüğünce konuşarak dile getirmek 
isteriz. Milletvekillerimiz kanalı ile TBMM’ye bunları 
taşıyıp çözüm üretilme konusunda da yanınızda 
olduğumuzu belirtmek amacıyla da bu ziyaretleri 
yapmak istedik. Ben hem teşkilatım de şahsım 
adına sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

•  NTO Başkanı Özyurt Nizip, Gaziantep’in lokomotif en büyük ilçesi bu yüzden ikinci bir OSB’ye ihtiyacımız var.
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 Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Nizip Vefa 
Sosyal Destek Grubu’na destek olan Nizipli hayırseverlere 
Gaziantep Valiliği tarafından teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Nizip Kaymakamı Kemal 
Şahin “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde 
Nizipli hayırseverlerimiz örnek davranışlarda bulunmuşlardır.” dedi.

Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Nizip’te de devlete 
hayırseverlerimiz tarafından destek verildiğini belirten Nizip Kaymakamı 
Şahin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizleri en çok sevindiren Nizipli iş 
adamlarımızdan herhangi bir talebimiz olmadan kendileri memleketimiz 
için ne yapabiliriz çabası içerisine girmişlerdir. Özellikle bu salgın sürecinde 
en çok ihtiyaç duyulan maske konusunda Nizip Ticaret Odası ekibi bizlere 
sahip çıkmıştır. Tabi ki devletimiz üzerine her zaman düşeni yapmaya 
çalışıyor ama vatandaşlardan da destek gördüğü zaman hem bizler hem 
devletimiz için çok güzel sonuçlar doğurmaktadır. Biz hayırseverlerimizin 
destek verdiğini Gaziantep valimiz Davut gül’e bildirmiştik, bu nedenle 
Valiliğimiz tarafından hayırseverlerimize teşekkür belgeleri gönderilmiştir. 
Bizlerde Nizip Kaymakamlığı olarak tüm hayırseverlerimize çok teşekkür 
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Nizipli hayırseverlerin sadece salgın sürecinde değil ilçeye her 
zaman ve her konuda destek verdiğini ifadede eden Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı ise şunları ifade etti: “Salgınla verilen mücadelede 
işadamlarımızın yapmış olduğu küçümsenemeyecek derecede çoktur. 
Hayırseverlerimiz Maske, gıda dağıtımı, hijyen malzemeleri ve tıbbı 
malzemeler konusunda yapılan yardımla örnek bir hemşericilik 
göstermişlerdir. Bugün elini taşın altına koyan esnafımız hemşerimiz Nizip 
için ne zaman bir vazife ne zaman bir görev varsa her zamanda ellerini 
taşın altına koymaya hazırlar bu nedenle hepsiyle gurur duyuyoruz. Ben 
bundan dolayı her bir hemşerimize ve işadamlarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Devlet olmadan millet olmaz anlayışı içerisinde faaliyetlerini 
sürdürdüklerini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ise şunları ifade etti: “Devletimiz sağolsun bugüne 
kadar her konuda bizlerin ve vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Bizler 
de devletimize destek olmak için salgının başladığı ilk süreçte 1 milyon 
maske hedefi  ile yola çıktık ve bugünlerde hedefi mize ulaşmak üzereyiz. 
Nizipli iş adamlarımızın desteği ile Nizip Ticaret Odası gurubu olarak 
hemen bir maske makinesi ve maske yapımında kullanılan malzemeleri 
temin ederek üretime başladık. Bu üretilen maskelerin tamamını Nizip 
Kaymakamlığı’mıza teslim ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Allah 
bütün hayır sahiplerimizin hayrını kabul etsin ve devletimizi de başımızdan 
eksik etmesin.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri Gaziantep Valiliği’ni 
temsilen Nizip Kaymakamı Kemal Şahin tarafından hayırseverlere takdim 
edildi.

Gaziantep Valiliği’nden 
Nizipli Hayırseverlere Teşekkür

•    Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alanın altyapı 
yapım işleri ve mevcut OSB’de bulunan işyerlerinin 
satış ihalesi Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Toplantı Salonunda yapıldı.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi ilave alanın elektrik ve telekom 
altyapısı yapım işi, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yapım işi ve 
mevcut OSB’de bulunan 5 adet işyerinin satış ihalesine toplamda 9 
fi rma katıldı.

Yapılan ihalelerin açılış konuşmasını yapan Nizip Kaymakamı 
Kemal Şahin, “yapılacak olan bu ihalelerin Nizip ilçemizin sanayisine 
ve fi rmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

Katılımcı fi rmalara teşekkür eden Kaymakam Kemal Şahin sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Yapılacak ihalelerin hem Nizip için hem de 
fi rmalarımız için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuyorum. 
Yapılan bu ihaleler Nizip’e de daha fazla değer katacağına inanıyorum. 
Nizip OSB ilave alanının altyapısını bir an önce tamamlayıp 
yatırımcılarımızın hizmetine açmayı istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen ihaleye, Gaziantep Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Nizip 
Organize Sanayi Bölge Müdürü Latif Karadağ, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis üyesi Mustafa 
Doktoroğlu, Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Çiçek, NTO Meclis 
Kâtip Üyesi Ali Kaya, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat ve fi rmalar katıldı.

Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nin 
İhaleleri NTO’da Yapıldı
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TOBB Akademik Danışman Projesi Üyelerimizin Gelişimine Katkı Sağlayacak

TOBB’nin hem yerel kalkınmaya katkı 
sağlamak hem de Üniversite - sanayi işbirliğini 
geliştirmek amacıyla başlattığı 81 İle Akademik 
Danışman Projesi kapsamında, Gaziantep İli 
ve İlçelerindeki Oda ve Borsaların Akademik 
Danışmanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. 
Hüseyin Bozkurt NTO Yönetim Kurulunu ziyaret 
etti.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 
karşılanan Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ile 
önümüzdeki süreçte yapılabilecek iş birlikleri 
ve projeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Nizip Ticaret Odası’nın projeleri ve 
faaliyetleri hakkında Prof. Dr.Bozkurt’a bilgiler 

veren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “‘Şehirlerimizin 
küresel rekabette başarı göstermeleri için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlatmış 
olduğu 81 ile 81 akademik danışman projesine 
önem veriyoruz. Odamızın yerelde şehir ve 
bölge stratejisi oluşturarak üyelerimizin 
gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
nedenle bizler akademik danışmanımızla her 
konuda çalışmaya hazırız ve başarılı projelere 
imza atacağımız inanıyorum. Sayın Prof. Dr. 
Hüseyin Bozkurt’a odamıza yapmış olduğu 
ziyaret için şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ise “Nizip 
Ticaret Odası üyelerinin rekabet edilebilirliğini 
arttırmak için TOBB akademik danışman 
projesi kapsamında işbirliğimiz sürekli devam 
edecektir. Nizip Ticaret Odası’nın göstermiş 
olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu. 

Ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, NTO Yönetim Kurulu 
Üyeleri İbrahim Özkaya ve İbrahim Demir de 
katıldı.

•  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep İli Akademik Danışmanı ve Gaziantep Üniversitesi Naci 
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt Nizip Ticaret Odası (NTO)’nı ziyaret etti.

NTO’da TOBB Akreditasyon Geliştirme Ziyareti Online Olarak Gerçekleşti

Söz konusu ziyaretlerde Akreditasyon Standardı maddeleri 
beklentileri kapsamında Oda/Borsaların çalışmaları değerlendirilmekte, 
iyileştirme fırsatları tespit edilmekte. Ziyaretlere Oda/Borsa Akreditasyon 
İzleme Komitesi Üyeleri, Genel Sekreterler, Akreditasyon Sorumluları ve 
Oda/Borsa çalışanları katılıyor.

Akreditasyon Geliştirme ziyaretinde, Nizip Ticaret Odası’nın tüm 
hizmet faaliyetleri ve kalite dokümantasyon sistemi Türk Loydu Denetçisi 
Özlem Özkan Bocutoğlu tarafından incelendi.

Düzenlenen geliştirme ziyaretinde bir konuşma yapan Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt: “Üyelerimiz ile 
çıktığımız beş yıldızlı hizmet yolunda ilk hedefimiz Akredite bir Oda 
olmaktı” dedi.

Nizip Ticaret Odası’nın Nizip’te ilk olarak 2012 yılında Akredite 
Oda olduğunu belirten NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “ Hizmet 
standartlarımızı artırmayı hedeflediğimiz bu sistemde üyelerimize iyi 
hizmet vermek en öncelikli hedefimiz. Hazırlamış olduğumuz stratejik 
planımız doğrultusunda çalışmalar yaparak ilçemizin ve ülkemizin 
kalkınması için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Geliştirme ziyaretlerinde 
eksikliklerimizin belirlenerek o eksikliklerin giderilmesini sağlamaya 
yönelik çalışmalarımıza hızlı şekilde başlayacağız. Odamızın kalitesinin 
her geçen gün daha da yukarılara çıkması için çalışmalarımız artarak 
devam edecek ve bunu hep birlikte başaracağız. Bu konuda tüm ekip 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

• 2021 yılı Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmesi planlanan Akreditasyon Belgelendirme Denetimleri öncesinde Akredite Oda/
Borsalara zoom uygulaması kullanılarak uzaktan bağlantı yöntemiyle Akreditasyon geliştirme ziyaretleri düzenleniyor.
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Gaziantep Oda-Borsa Başkanlarından 
NTO Başkanı Özyurt’a Ziyaret

NTO’da KOSGEB Destek Programları Anlatıldı 

Ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı ve İslahiye Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen de yer 
aldı.

Başkanlar, önümüzdeki süreçte 
yapılacak iş birlikleri ve şehrimiz ekonomik 
hayatı üzerine görüş alışverişinde 
bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt Gaziantep Oda-Borsa 
başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür 
etti.

Online olarak düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan 
KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy, KOSGEB Gaziantep 
Müdürlüğü’ne yeni atandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “İnşallah yeni görevimde devletimize ve milletimize hayırlı 
görevler yapmak kısmet olur. Hedefimiz KOBİ’lerimize en etkili şekilde 
verimli ve yararlı olabilmektir. Kapımız her zaman tüm işletmelerimize 
açık ve yardımcı olmaya hazırız. KOSGEB’in yeni açılan proje teklif 
çağrıları teknolojik altyapısını yenilemek isteyen firmalar için önemli bir 
fırsattır. “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı proje teklif çağrısının 
amacı modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve 
yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulmasıdır. 
Program kapsamında işletmelere geri ödemesiz 300.000 TL’ye 

kadar, geri ödemeli 700.000 TL’ye kadar destek verilecektir. 
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB’in web sitesi 
e-hizmetler bölümünden başvuru yapabileceklerdir. Ben bu seminerin 
düzenlenmesinde emeği geçen Nizip Ticaret Odası yönetimine ve 
üyelerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed 
Paksoy tarafından KOSGEB’in Destek Programları hakkında 
katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NTO meclis üyeleri ve NTO 
üyeleri de katıldı.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile KOSGEB Destek Programları 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

•  Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve İslahiye Ticaret Odası başkanları 
Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a ziyarette bulundular.



NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
tarafından karşılanan ve aralarında 
21. dönem Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Ay, İYİ Parti Nizip İlçe 
Başkanı Mehmet Hayri Yılmaz, İYİ 
Parti Gaziantep İl ve Nizip İlçe yönetim 
kurulu üyelerinin de bulunduğu heyet 
ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt “ NTO olarak sadece asli 
görevlerimizi yerine getirmeyi 
değil, sanayicimizin ve tacirimizin 
sorunlarına da çözüm bulmaya 
çalışıyoruz.” Dedi.

Nizip’in faydasına olan her türlü 
işte ellerini taşın altına koyduklarını 
belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Üyelerimizin 
sorunları için kamuoyu oluşturmak 
sorunları gerekli yerlere iletmek, 
siyasi parti temsilcileri ile diyalog 
halinde olup onlarla fikir alışverişinde 
bulunmak gerektiğinde şehrimizin 
faydasına olan işlerde üzerimize 
vazife olsun olmasın Nizip Ticaret 
Odası kurulduğundan belli elimizi 
taşın altına koymaktan kaçınmadık 
ve bundan sonra da kaçınmayacağız. 
Şehrimizin marka değerlerini 
arttırmak ve ürünlerimizi öne çıkmak 
için bir takım çalışmalar yapmaktayız. 
Biz Nizip Sabunu’nun, Nizip 
Zeytinyağı’nın ve Nizip Patlıcanı’nın 
coğrafi işaretini Nizip Ticaret 
Odası adına tescil ettirdik. Nizip 
Ticaret Borsası da Nizip Nanesi’nin 

coğrafi işaretini tescil ettirmiştir. 
Ürünlerimizin marka değerlerini 
artırma yönünde çalışmalarımız da 
devam etmektedir. 

 Gümrük Müdürlüğü Nizip Ticaret 
Odası Bünyesinde Kurulacak
Nizip bir sanayi şehri, ciddi bir 

şekilde ihracat yapan ve 35 ilden 
daha fazla ihracat yapan bir ilçedir. 
Dolayısıyla ilçemizin ihtiyacı olan 
Gümrük Müdürlüğünün kurulması 
için çalışmalar başlattık. 105 tane 
olan ihracatçı firmamız 200 milyon 
dolar sadece ihracatımız, ithalat ile 
birlikte bu rakam 400 milyon doları 
bulmaktadır. Çünkü Nizip sadece 
kendi içinde değil bu bölgenin 
tamamına hitap etmektedir. Nizip 
Ticaret Odası bünyesinde Nizip’te 
Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması 
ile ilgili karar çıkmıştır. İlçemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu gelişme ile birlikte biz Nizip için 
2023 yılına kadar 500 milyon dolarlık 
bir ihracat hedefi koyduk İlçemize 
gümrük müdürlüğü kurulması ile 
birlikte inşallah bu hedefimize 
ulaşacağımızı umuyorum.

 Suriyeliler İlçemizde Sorunlar 
Oluşturuyor
Suriyeliler ülkemize misafir 

olarak geldi ancak daha sonra bir 
toplulaşma bir gruplaşma içerisine 
girdiler. Bu nedenle bu durumun artık 
ülkemize bir faydasının olmadığını 
alışverişlerini kendi aralarında 
yaptıklarını ve ekonomik olarak 
ülkemize bir katkı sağlamadıklarını 
gözlemliyoruz. Suriyeliler bazı 
avantajları da var kendilerine göre el 
sanatlarında özellikle ayakkabıcılıkta 

plastikçilik ve bazı tatlı çeşitlerinde 
bize karşı bir üstünlükleri de var. 
Şimdi son zamanlarda ticaret odası 
kayıtlarına baktığımız zaman üçte 
birini Suriyeliler oluşturmaktadır. Bu 
durum biraz ticaretimize de mani 
olmakta yani bizim insanlarımızın 
zenginleşmesine engel olmaktadır. 
Çünkü bu insanlar iş yerlerinde 
kendi vatandaşlarını kayıt dışı 
çalıştırmaktadırlar. Biz diyoruz 
ki şartlar eşit olsun aynı sahada 
top oynayalım haksız rekabet 
koşullarında mücadele etmek 
zorunda kalmayalım. Türkiye’de 
doğan Suriyeli sayısı bir milyon yüz 
bini bulmuştur. Bu rakam bizim 
sosyal yapımızı bozabilecek bir 
rakamdır.  Onlar bizim misafirimiz 
ancak misafirliğinde bir zamanı var. 
Bu şehre katkısı olmayan insanların 
ülkelerine dönmelerini gerektiğini 
düşünüyoruz. 

 Kuraklık Bölgemizi Ciddi Şekilde 
Etkiliyor

Kuraklık dünyanın sorunu 
ancak bizim Türkiye’nin bulunduğu 
coğrafyayı daha çok etkilemektedir. 
Daha önceki yıllarda Nizip’te 
sayabileceğimiz birçok su pınarı 
bulunmaktaydı bunların hepsi şuan 
yok olmuş durumda. Bu kuraklık 
sorununu aşmak için yanı başımızda 
Fırat nehri akmaktadır. Bu değerli su 
kaynağımızı bir an önce kullanarak 
topraklarımızı su ile buluşturarak 
ekonomimize katkı sağlamalıyız. 
Bölgemizde doğalgaz ve elektrik 
şirketleri son zamanlarda sadece 
fatura tahsil eden kurum haline 
gelerek yatırım yapmaz hale gelmiştir. 
İlçemizin batı bölgesinde doğalgaz 
hattı bulunmamaktadır. Nizip’in sekili 
bölgesinde 2. Organize sanayinin 
kurulmasını planlamaktayız, bu 
bölgenin alt yapısının oluşması 
gerekiyor. Kömür ve çeşitli yakıtlarla 
dünyayı yeterince kirlettik bu konuya 
da bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. 

Verdiği bilgiler için NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt’a teşekkür eden 21. Dönem 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay 
şunları ifade etti: “İlettiğiniz bu 
sorunlar ülkeyi idare eden veya idare 
etmeye talipli olan siyasilerimizin 
en öncelikli konularıdır. Bundan 
sonraki dönemlerde Nizip’e ne 
katkılar sağlayabiliriz? Nizip’in gerek 
merkezinde, gerek beldelerinde 
gerekse köy mahallelerinde yaşayan 
insanlarımıza daha ne güzellikler ne 
katkılar sunabiliriz? Bu tür sorunları 
konuşacağız. Nizip bizim ilçelerimiz 
içerisinde sanayi altyapısı olan en 
öncelikli ilçemizdir. Ben de uzun 
yıllardır Nizip’in kalkınması için katkı 
sağlamaya çalıştık bundan sonra da 
gereken desteği vereceğiz.” şeklinde 
konuştu.  
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NTO Üyelerinin Sorunlarına Çözüm Arıyor
•  İYİ Parti Gaziantep İl ve Nizip ilçe yönetim kurulu üyeleri Nizip Ticaret Odası 

(NTO)’ nı ziyaret etti.
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Aralarında Gaziantep, Kilis ve Nizip’li fi rmaların da bulunduğu 
28 kişilik heyet Dubai ziyareti kapsamında temaslarda bulundu.

Gulfood 2021 Gıda Fuarı kapsamında Dubai’de bulunan 
Gaziantep, Kilis ve Nizip’li gıda sektörü temsilcileri, Dubai Türk İş 
Konseyi’ni ziyaret etti.

Düzenlenen ziyarette bir açıklama yapan Dubai Türk İş Konseyi 
Genel Koordinatörü Gül Umut Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini 
ancak Dubai’de bu durumun iyi kontrol edildiğini ifade etti.

Bu durumla birlikte fuarların başladığını dile getiren Türk İş 
Konseyi Genel Koordinatörü Umut, Dubai Gulfood 2021 Gıda Fuarı 
ve Dubai’nin ekonomisi hakkında NTO heyetine geniş kapsamlı 
bilgiler verdi.

Yapılan görüşmeler sonrasında Nizip Ticaret Odası Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Bülent Özdemir tarafından Dubai Türk İş 
Konseyi Genel Koordinatörü Gül Umut’a ziyaret anısına Nizip 
Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun Coğrafi  İşaret logosunu takdim etti.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ve NTO yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan ve 
aralarından DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi 
Nizip ilçe Başkanı Ömer Kılıçparlar, DEVA Partisi Gaziantep İl ve Nizip İlçe 
teşkilatı üyeleri de bulunan heyet ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Bugüne kadar siyasi parti 
gözetmeden memleketimizin faydasına olan her çalışmada elimizi taşın 
altına koymaktan hiç çekinmedik.” dedi.

Bundan sonra da ülkenin faydasına olan her çalışmanın içerisinde 
olacaklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt şöyle devam etti: 
“Bu memleket hepimizin. Dolayısıyla ülkemizin, şehrimizin hangi sorunları 
varsa el ele vererek kırmadan incitmeden nezaketli bir şekilde siyaset 
yaparak çözüme kavuşturmalıyız. Zaten nezaket kurulları içerisinde 
siyaseti hak sahibine teslim etmek hepimizin öncelikli vatandaşlık 
görevidir. Sivri dilli yerine yapıcı ve dil kullanmanın daha anlaşılır olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla uzlaşı içerisinde ortak akılla, fi kir birliği 
ve akıl birliği ile inşallah memleketi sorunlarını çözmek bizim vazifemiz 
olarak kabul ediyoruz. DEVA Partisi yeni kurulan bir parti demokrasimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere görevinizde başarılar diliyorum. 
Memleketimiz halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her zaman 
faydalı olan işler Nizip Ticaret Odası olarak beraber çalışmanın arzusu şevki 
ve heyecanı içerisindeyiz. Her gün yeni bir heyecanla işimize gücümüze 
devam ediyoruz. Ben sizleri şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına burada 
ağırlamaktan son derece memnun olduğunu ifade ediyorum.”şeklinde 
konuştu.

Siyaset anlayışlarının nezaket üstüne kurulu olduğunu ifade eden 
DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya ise sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Sorunları yıkarak dökerek değil anlaşılabilir nazik bir şekilde 
ortaya koyup çözüm önerileri ile birlikte güzel bir siyaset kültürünü 
memlekette yerleştirmeye çalışıyoruz. Yola çıktığınız 9 buçuk aylık evrede 
sizlerin takip ettiği üzere 81 vilayette teşkilatlarımızı kurduk. Büyük 
kongremize de yakında gerçekleşecektir. Toplumumuzun yakından bildiği 
son derece bilgi birikimi yüksek Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan da 
ekonomide Türkiye’ye önemli katkılar sağlamıştır. İnşallah Deva kadroları 
Türkiye’de önemli katkılar sağlamaya talip bir kadrodur. Siyaset kısmet işi 
insanlarımızın gönlüne girmek aynı zamanda insanlarımızı kucaklayarak 
kutuplaştırmayı ortadan kaldıran gittiğimiz her ortamda kötüleme üzerine 
değil de eksiklikleri nazik bir şekilde ortaya koyma siyasetine gidiyoruz.  
Nizip bizim için çok değerli bir ilçemiz. Diğer ilçelerimizde tabii ki değerli 
ama Nizip sanayisi itibariyle gerçekten bölgenin yükselen yıldızı haline 
gelmiştir. İnşallah bizler de bu noktalarını ve şehrimizin sorunlarını 
Ankara’ya iletmek için elimizden gelen tüm gayreti sergiliyoruz. Sizleri 
de ziyaretimizin temelinde de hem tanışmak hem de iletişim içersinde 
bulunmayı arzu ediyoruz. Ben bizleri kabul ettiğiniz için sizlere ve 
üyelerinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Nizip Ticaret Odası Heyeti 
Dubai Gulfood 
2021 Gıda Fuarı’nda

DEVA Partisi Gaziantep 
Heyeti NTO’da

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) organizasyonuyla gıda 
sektörü temsilcileri Dubai Gulfood 2021 Gıda 
Fuarı’na katıldı.

•  Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Gaziantep il 
ve Nizip ilçe teşkilatı Nizip Ticaret Odası (NTO)’ nı 
ziyaret etti.
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•  Nizip Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ramazan Çetin, Nizip Ticaret Odası’na (NTO) teşekkür ziyaretinde 
bulundu.

•  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında düzenlenen Gaziantep il/
ilçe Oda ve Borsaları Müşterek istişare toplantısına Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis, komite ve yüksek istişare kurulu üyeleri de katıldı.

Video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen toplantıda, üyelerin 
yaşadıkları yerel ve sektörel sorunlar istişare 
edilirken, tarım, gıda, lojistik, zincir marketler, 
hammadde sorunu, hibe ve destekler ana 
gündem konuları oldu.

Düzenlenen toplantıda söz alan NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt NTO 
üyelerinin sorunlarını dile getirdi.

İlçe odaları olarak Kalkınma Ajansı 
faaliyetlerini desteklemek amacıyla 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin 
sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar 
yürüttüklerini ifade eden NTO Başkanı Özyurt 
Kalkınma Ajansları Yönetim Kurullarına İlçe 
Odalarının da temsilci gönderebilmesi ve aktif 
olarak Yönetim Kurullarında görev almasının 
sağlanması önem arz etmektedir.” dedi.     

Gaziantep ilimiz TRC1 bölge birimleri 
sınıfl andırmasında Adıyaman ve Kilis illeri 
ile birlikte yer aldığını belirten NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Adıyaman ve Kilis illerimizde farklı sektörlerde 
üretim ve dezavantajlı iller olduğundan 
Kalkınma Ajansı destekleri de üç ile göre 
farklı şekillenmektedir. Oysaki Gaziantep 
ili için tek bir Kalkınma Ajansı kurulması ile 
destekler ilimize özgü şekillenecek olup, 
böylelikle ilçemizin desteklerden daha 
çok faydalanması sağlanacaktır. İlçemizde 
Sabun, Zeytin ve Zeytinyağı, Antepfıstığı 
üretimi yapılmaktadır. Mevcut Nizip Organize 
Sanayi Bölgesi dışında bu sektörlerimize 
yönelik yeni bir OSB kurulabilmesi için 

çalışmalarımız başlatılmış olup, sektörel 
olaraktan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulumu kolaylaştırılmalıdır. Nizip ilçemiz 
nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden 
daha büyüktür. Bölgenin kalkınması için 
müteşebbis ruha sahip üyelerimiz ile 
yerel değil küresel ölçekte uluslararası 
pazarlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Yönü üretime ve ihracata dönük ilçemizde 
Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğü bağlı 
Gümrük Müdürlüğü kurulması sağlanmalıdır. 
Böylece hem Gaziantep ilimizin üretim ve 
ihracatını destekleyecektir. YEKDEM enerji 
maliyetlerinin işletmelere yansıtılmaması 
sağlanmalıdır. Sanayide üretim maliyetlerinin 
büyük bölümünü çoğu zaman enerji giderleri 
oluşturmaktadır. Pandemi sürecinde 
işletmelerin rekabet edebilirliği ve istihdama 
katkı sağlayabilmeleri için enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi önemlidir. Covid-19’dan 

etkilenen ekonomik faaliyetlere destek 
verilmesi amacıyla yeni bir KGF desteği 
sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Nizip’in Gaziantep ili gibi çok göç alan bir 
ilçe olduğunu ifade eden NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak ise şunları ifade etti: “Fakat 
ilçemizin sanayi ve kobilerimizin yüzde seksen 
tarıma dayalı işletmeler olduğundan dolayı 
bölgemize başta Barak Sulama olmak üzere 
bölgedeki tüm sulama projelerin biran önce 
faaliyete geçirilerek buradaki gençlerimizin 
istihdamı ve mevcut olan işletmelerin ham 
madde tedarikinin daha verimli ve işlenebilir 
halde sağlanması için sulama projelerinin 
hayata geçmesinin faydalı olacağını 
düşünmekteyiz.”dedi.

Ayrıca NTO Meclis Üyesi Mehmet Yiğit ve 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Özyurt 
da söz alarak sektörleri ile ilgili sorunları dile 
getirdi.

Gaziantep Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısında Buluştu

Nizip Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Çetin’den NTO’ya Teşekkür 

Nizip Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Çetin, NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek, kamu düzenini 
sağlamak, Türkiye’nin dirliğini, birliğini, bütünlüğünü, değerlerini ve 
inancını korumak için büyük bir azimle görev yapan güvenlik güçlerinin 
her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Çetin’e ziyareti için teşekkür 
ederek görevlerinde başarılar dilediler.

Ziyaretin sonunda, Nizip Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen 
Ramazan Çetin, NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a Nizip Askerlik Şubesi’ne vermiş 
olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
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Nizip Ticaret Odası (NTO), B2B e-ihracat platformu TradeValley fi rması işbirliği ile Nizip Ticaret Odası üyelerine 
özel, ihracat ve e-ihracat konulu web semineri düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Mehmet Özyurt “Bilgi teknolojilerinde ki gelişmeler, tüm dünya ekonomilerini 
etkisi altına almış ve globalleşme sürecini hızlandırmıştır.” dedi.

Mevcut ihracat şeklimizde e-ticaret ile yeni bir sürecin başladığını 
ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yani ürün 
ve hizmetinizin dijital mecralar üzerinden yurtdışındaki pazarlara daha 
kolay erişimini sağlayan e-ihracat siteleridir. Bunlardan birisi de TradeValley 
fi rmasıdır. Dünya artık e-ihracata yönelmektedir ve özellikle gençlerimiz 
markalarıyla birlikte girişimlerini bu yönde tanıtmaları gerekiyor. Nizip 
ilçemiz nüfusu, sanayi ve ihracatı ile birçok ilden daha büyüktür. Bölgenin 
kalkınması için müteşebbis ruha sahip üyelerimiz ile yerel değil küresel 
ölçekte uluslararası pazarlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İlçemizde 
sabun, zeytinyağı, bitkisel yağ, antepfıstığı, bulgur, ofi s mobilyası, sakız, halat, 
LPG tankı üretimi yapan fi rmalarımız aynı zamanda ihracatta yapmaktadır. 
2020 yılında 113 ülkeye 105 fi rmamız tarafından 172.929.480 USD ihracat 
gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 25.332.804 USD olan ihracatımızı 10 yılda 
7 katı arttırmışız. Her yıl ihracat yapan fi rmalarımızın sayısı da artmaktadır. 
İlçemizde mevcut Nizip OSB ve yeni oluşturacağımız OSB ile birlikte üretim 
ve ihracatımızda artış gösterecektir. Ayrıca Odamız ihracatımızı artırmak 
amacıyla yurt dışı iş gezileri düzenlemektedir. Bu hafta Gaziantep, Kilis ve 
Nizip’li fi rmaların da bulunduğu 28 kişilik heyetimiz Dubai gerçekleştirilen 
Gulfood 2021 Gıda Fuarı’na katıldılar ve bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz 
22 yurtdışı iş gezimize 526 kişi katılmıştır. Yönü üretime ve ihracata dönük 
ilçemizde Gaziantep Gümrük Başmüdürlüğü bağlı Gümrük Müdürlüğü 
kurulmasını tüm platformlarda dile getiriyorum. Çünkü ilçemiz hem 
ipek yolu üzerinde hem de birçok sektöre öncülük edecek fi rmalarımız 
bulunmaktadır. Nizip Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması Gaziantep ilimizin 
üretim ve ihracatını destekleyecektir. Odamız aynı zamanda geleneksek 
üretilen Nizip Sabunu, aroması ile ön plana çıkan Nizip Zeytinyağı ve tadı 
ile farklı bir lezzet sunan Nizip Patlıcanı için coğrafi  işaret tescili yapılmıştır. 
Pandemi dolayısıyla elimizi sabunla yıkamanın önemli olduğunu hepimiz 

biliyoruz bu nedenle geleneksel yöntemlerle üretilen Nizip Sabunu’ muza 
olan talebin artmasını diliyorum. Dünyayı etkisi altına alan Clubhouse 
‘da bile “İhracat Konuşuyoruz” başlığıyla açılan odalarda faklı ülkelerden 
katılımcılar ile ihracat gerçekleşmek isteyen kişiler işbirliği nasıl yaparız, 
destekler nelerdir ve ihracat konusunda tüm bilgiler konuşulmaktadır. 
Bilgisayar oyunlarımız bile yurtdışında büyük ilgi görmektedir. Gençlerimizin 
biran önce e-ihracata yönelmelerini tavsiye ediyorum. Değerli katılımcılara 
ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Güçlü bey ile Belgin hanıma 
teşekkür ederim.”şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından TradeValley Satış ve İş Geliştirme 
Direktörü Güçlü İlalmak tarafından katılımcılara ihracatta kullanılan yeni 
yöntemler, e-ihracatla oluşabilecek fırsatlar ve fi rmaların e-ihracata nasıl 
başlayabilecekleri konularında bilgiler verildi.

Soruların cevaplanması ile son bulan web seminere NTO üyeleri ve fi rma 
temsilcileri de katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 
Nizip Çarşı Cami Meydanı Türk bayrakları ve pankartlarla donatıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerinde açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “15 Temmuz 
hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde yine aynı meydanda toplanarak 
demokrasimize ve milli irademize sahip çıkıyoruz.” dedi.

Aziz milletimizin o karanlık gecede tarihte eşine az rastlanabilecek bir 
kahramanlık sergilediğini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Hainler şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir güç millet iradesinden 
üstün değildir, milletimiz o karanlık geceyi asla unutmayacaktır. Zor bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak her zaman hainlere karşı 
uyanık olacağız. Milletçe ülkemizin bir daha böyle hain kalkışmalarla 
karşı karşıya kalmaması için birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli 
ve kenetlenmeliyiz. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve demokrasiye karşı 
yapılan bu hain plana karşı tepkimizi göstermek adına beş yıl önce olduğu 
gibi bugünde Nizip Ticaret Odası camiası olarak meydanlardayız. Hain 
kalkışmanın yaşandığı o gece sokaklara dökülerek şahadet şerbetini içen 
şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, gazilerimizi de minnet 
ve şükranla anıyoruz.” İfadelerini kullandı.

NTO 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine Katıldı

NTO’da İhracat ve E-İhracat Konulu Web Seminer Düzenledi

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, yönetim 
kurulu, meclis üyeleri ve personelleri ile birlikte Nizip Çarşı Cami Meydanı’nda düzenlenen Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinliklerine katıldı.
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Seminerin açılış konuşmasını yapan NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat “Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitimlerimiz devam etmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz 
eğitimde ise Ford, Tüpraş, LCW gibi birçok fi rmanın kullanmaya 
başladığı çevik yönetim modeli hakkında bilgi vermesi amacıyla 
Proje Yönetim Mentörü ve Enterprise Çevik Koçu Eren Özdemir’in 
sunumlarıyla bilgi sahibi olacağız.

Eğitimimizin başlığından proje nasıl yazılır olarak algılansa 
da aslında çevik yönetim modeli bizlere geleneksel yöntemlerle 
sürdürülen iş akışlarımızı değiştirmemizi öngörmektedir. 

Tüm üretim ve hizmetlerde iş akışlarımızda hedefe daha hızlı 
ulaşabilmek adına dönüşüme hazır olmamız gerekiyor. Çevik 
yönetim yöntemini birey olarak kendimizde kullanabiliriz.” şeklinde 
konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Proje Yönetim Mentörü Eren 
Özdemir tarafından katılımcılara çevik dönüşüm ve proje yönetiminin 
başarılı olması konusunda bilgiler verdi.

Soru ve cevaplar ile son bulan web seminerine NTO üyeleri ve 
fi rma temsilcileri katıldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıya 
Nizip Ticaret Odası’nı temsilen Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyesi 
Mehmet Özyurt da katıldı.

Toplantıda, TOBB Ticaret Odaları Konsey üyeleri ile 
üyelerimizin sektör bazında yaşadıkları sorunları ele 
alındı. Ticaret Odalarının gündemindeki konular istişare 
edilerek, ilgili bakanlıklara ve kamu kurumlarına iletmek 
üzere talep ve öneriler de değerlendirildi.

NTO’da Proje Yönetimi ve 
Çevik Dönüşüm Anlatıldı

TOBB Ticaret Odaları 
Konsey Toplantısı 

Video Konferans İle 
Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası (NTO)’da Proje Yönetim Mentörü 
Eren Özdemir katılımıyla Nizip Ticaret Odası üyelerine 
özel, Zoom üzerinden Proje Yönetimi ve Çevik Dönüşüm 
Semineri düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Ticaret Odaları Konsey toplantısı, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında gerçekleştirildi.
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Nizip Ticaret odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
Ziraat Bankası Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik 
Zinciri Finansmanı Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Online düzenlenen toplantıda Ziraat Bankası Pazarlama 
Grup Başkanı Sayın Turgut Gülcihan tarafından tedarik zincirinin 
fi rmalar tarafından bilinirliliği artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 
katılımcılara sunum bir sunum yapıldı.

Soruların cevaplanmasıyla son bulan toplantıya Gaziantep, 
Kahramanmaraş ve Kilis oda/borsa başkanlarının yanı sıra çok 
sayıda fi rma temsilcisi de katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların genel sekreterleri ile bir araya 
geldi.

Video konferans aracılığı ile düzenlenen toplantıya Nizip 
Ticaret Odası (NTO) Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu katıldı

Toplantıda pandemi sürecinde il ve ilçelerde yaşanan sorunlar 
değerlendirilirken, oda-borsa sisteminin hizmet kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve yeni projeler için istişarelerde bulunuldu.

NTO Meclis Başkanı Karabacak 
Tedarik Zinciri Finansmanı 
Tanıtım Toplantısı’na Katıldı

NTO Genel Sekreteri Gündoğdu 
TOBB Genel Sekreterler 

Toplantısına Katıldı

NTO Türkiye Ekonomi Şurası’nda

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Meclis Başkan Yardımcısı ve TOBB 
Delegesi Abdullah Altınbaş ve NTO Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan katılımıyla video konferans yöntemiyle 
TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası’na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye 
Ekonomi Şurası’nın açılışında yaptığı konuşmada, 
“Sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber 
bozan, yeni bir yapısal reform hamlesi, küresel 
rekabette bizi öne çıkaracaktır. Bu noktada son 
olarak şunu vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin 
yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-
özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması 

ve sin her zaman vurguladığımız istişarenin 
güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır” dedi.

Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin 
kanaat önderleri olan, Oda ve Borsa Başkanları, 
TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç girişimciler ile 
Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin 
kişinin izlediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Pandemi 
sürecinde hepsi yoğun bir mesai harcadılar. 
İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, öneriler 
hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar 
yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına 
kadar üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize 
aktardılar. Biz de, acil yapılması gerekenleri, saat 
kaç olursa olsun Bakanlarımıza ilettik. Tabandan 
tavana müthiş bir çalışma ortaya koyduk. 
Camiamızla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video 
konferans aracılığıyla da olsa katılımcılarla bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“’Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, 
gönülden gönüle gider yar oy’ diyen aşık gibi bizim 
de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir 
köprü var.” ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Biz buralara gökten zembille 
inmedik, vesayetin paraşütüyle de gelmedik, 
dededen, babadan miras, aristokratik kanallardan 
da vasıl olmadık. Hayatın merdivenlerini teker teker 
tırmanarak, milletimizin her kesimi ile hemhal 
olarak, zorlukları ve imkanları bizzat tecrübe ederek 
buralara geldik.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis Başkan Yardımcısı ve TOBB Delegesi Abdullah 
Altınbaş ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla video konferans yöntemiyle TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen TOBB 
Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldı.
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NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve T.C. Ziraat Bankası Nizip 
Şubesi Müdürü Melih Gökçek’in imzaladığı protokolle NTO üyelerine yönelik 
ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı getiriliyor.

TOBB çatısı altında bulunan tüm üyelere kolay finansman imkânı 
getirildiğini belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt, “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın’ın katılımıyla 10 Aralık’ta, Bankkart Tedarik Zinciri Finansman 
Projesi Lansmanı gerçekleştirildi.”dedi.

İmzalanan protokol ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının 
önü açılacağını ifade eden NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi üreticiler ve satıcılar tahsilat ile 
uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecekler. Bizde bugün burada Nizip 
Ziraat Bankası müdürümüz ile birlikte Nizip Ticaret Odası olarak üyelerimize 
ticari mal alım satımlarında güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman 
imkânı getiriyoruz. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürmesine 
ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bu sayede üreticilerin veya satıcıların tahsilat ile 
uğraşmadan güven içerisinde mallarını satabileceklerdir. Üreticilerimiz 
sattıkların malın bedelini alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisi 
ile peşin veya taksitle alabileceklerdir. Üyelerimiz böylece nakit akışını 
öngörülen hale getirmiş olacaklar ve alıcılarda uygun maliyetle finansman 
temin ederek tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Bir buçuk yıla ulaşan 
kredi imkânına kavuşmuş olacak ödemelerini esnek vadeli olarak ile 
yapabileceklerdir. Firmalarımız nakit akışlarının rahatlatacaklar yani kısaca 
mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma işlemlerini 
yapacaklar satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp 
parasını bankadan tahsil etmiş olacaktır. Dolayısıyla alım ve satımın 
önündeki engelleri güven problemini ortadan kaldırmış oluyor, hem de Ziraat 
Bankası’nı destekleriyle finansmana daha kolay bir şekilde ulaşmış oluyoruz. 
Bu sistemde 18 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor tabi bunun banka 
üzerinde bir maliyeti vardır. Üyelerimiz Ziraat Bankası’na başvuru yapması 
halinde detaylı bilgi alabileceklerdir. İsteyenler taksitle satıp paralarını günlük 
olarak hesaplarına geçirebilirler. İsteyenlerde paranın vadesini bekleyip vade 
sonunda belli bir gün bekleyerek paralarını tahsil etmiş olacaktır. Burada 
esas olan arada ne çek ne senet uğraşmadan satıcının direkt muhatabı 
Ziraat Bankası olacak alıcının da muhatabı Ziraat Bankası olacak bu şekilde 
güven problemini de ortadan kalkmış olacaktır. Ben hem TOBB’ne hem de 
Ziraat Bankası’na böyle bir uygulamayı başladıkları için teşekkür ediyorum. 
Bu uygulamanın da Nizip’teki sanayicimize, esnafımıza ve tüccarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.

Tedarik Zinciri Finansman uygulaması ile ekonomik hayatın üretimden-
ticarete her iki tarafta yer alan firmalara aynı anda destek sağlandığını ifade 
eden T.C. Ziraat Bankası Nizip Şubesi Müdürü Melih Gökçek’de Bankkart 
Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolünün şehrimize ve ülkemize hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

Düzenlenen toplantıda NTO Başkanı Mehmet Özyurt, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
365 Oda ve Borsa Başkanları ile istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, 
son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata 
geçirildiğini belirterek, “Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik 
sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç 
alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza 
atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantının 
açılışında, Varank’ın sanayiye verdiği büyük önem ve milli teknoloji 
hamlesiyle Türkiye’yi bir üst lige çıkartma vizyonunun, bu kritik 
dönemde kendilerinin de çalışma şevkini artırdığını ve geleceğe umutla 
bakmalarını sağladığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yılsonuna kadar 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi 
cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi’nden videokonferans yöntemiyle 
katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, özel sektör 
öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile mücadele 
döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini 
söyledi.

Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata 
geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin 
sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 
52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama 
yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile göre daha 
fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az 
gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden 
faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB’lerinde yapılıyorsa, doğrudan 
2 alt bölge teşviğinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı 
ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve 
ekonomik hayat canlanacak.”

Konuşmaların ardından oda başkanları Bakan Varank’a sorularını 
iletti.

NTO ve Ziraat Bankası Arasında 
Tedarik Zinciri Finansmanı 
Protokolü İmzalandı

İlçe Bazlı Teşvik Sistemi 
Hayata Geçirildi

Nizip Ticaret Odası (NTO) üyelerinin ticari mal alım-satımlarında 
kolay finansman imkânına erişimini sağlamak amacıyla Ziraat 
Bankası’nın “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” için iş 
birliği protokolü imzalandı.

•  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
365 Oda ve Borsa Başkanlarının katılımlarıyla video konferans 
aracılığıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına Nizip Ticaret 
Odası’nı temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
katıldı.
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TOBB’nin Kurduğu Ticaret 
Merkezi ABD’de Açıldı

•  Türkiye Ticaret Merkezi 
(TTM); Ticaret Bakanlığı’nın 
desteğiyle ve oda-borsaların 
katkılarıyla, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) Şikago 
kentinde açıldı.

Düzenlenen açılış törenine 
Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt online olarak 
internet üzerinden katıldı.

Türkiye’den sanayici 
ve tacirlere, ABD’de şirket 
kurulmasından satış sonrası 
hizmetlere kadar her alanda “tek 
durak ofi s” prensibiyle yardımcı 
olması amaçlanan TTM, TOBB 
tarafından yurtdışında açılan ilk 
‘Türkiye Ticaret Merkezi’ olma 
özelliğini taşıyor.

Türk sanayicisi ve tacirinin 
ürünlerini ABD pazarına 
taşımak ve orada kalıcı olmasını 
sağlamak üzere hayata geçirilen 
TTM, Turkish Trade Center 
Chicago (TTC Chicago) ismiyle, 
10 bin metrekarelik bir alanda 
faaliyet gösterecek.

TTC Chicago’nun açılışı için 
Ankara ve Şikago’da eş zamanlı 
olarak düzenlenen tanıtım 
toplantısına Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

-Neden Şikago? 
TOBB ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından 20 trilyon doları aşan 
Gayri Safi  Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 
350 milyonu aşan nüfusu ve 
yıllık 2,1 trilyon dolarlık ithalatıyla 
hedef ülke olarak seçilen ABD ile 
Türkiye arasında aynı zamanda 
100 milyar dolarlık ticaret 
hacmi hedefi  bulunuyor. Şikago; 
dünyanın beşinci büyük metropol 
ekonomisi olması, ABD’nin 
en önemli ticaret ve lojistik 
merkezlerinden biri olması ve 
Fortune 500 listesindeki 37 
şirketin merkezine ev sahipliği 
yapması ile dikkat çekiyor. 
300’den fazla şirketin de lojistik 
merkezi konumundaki kentin, 
TTC Chicago’nun kuruluşuyla 
birlikte Türk şirketleri için 
ABD’de yeni merkez üs olması 
bekleniyor. TTC Chicago’da 
Türk şirketleri için ofi s, depo, 
showroom, lojistik hizmetleri gibi 
fi ziki hizmetlerin yanı sıra pazara 
giriş, şirket kuruluşu, satış ve 
pazarlama desteği, tedarik 
zinciri yönetimi ve satış sonrası 
hizmetler verilecek.

-Rakamlarla TTC Chicago
8800 m2  depo alanı, 1500 

m2  ofi s alanı, 300 kişilik etkinlik 
alanı, Aynı anda 50 fi rmaya 
hizmet kapasitesi, Şikago O’Hare 
Uluslararası Havalimanına 1 km 
mesafe

•  Türkiye Ticaret Merkezi (TTM); Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle ve 
oda-borsaların katkılarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Şikago kentinde açıldı. 

Eğitim Başarı Ödülleri Töreni 
Düzenlendi

•  Nizip Ticaret Odası (NTO)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt Nizip Ticaret Borsası’nda 
düzenlenen Eğitim Başarı Ödülleri 
Töreni’ne katıldı.

Nizip Kaymakamlığı 
himayesinde ve Nizip Ticaret Borsası sponsorluğunda, Nizip İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim Başarı Ödülleri Projesi 
kapsamında 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında, eğitim, kültür, sanat ve 
spor alanlarında uluslararası, Türkiye, bölge ve il dereceleri elde eden 
öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törende konuşan Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Sarı ” Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın spor, sanat, kültür 
ve akademik alandaki başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlenmiş 
olan bu törenin heyecanını siz değerli misafi rlerimizle birlikte yaşamaktan 
büyük bir onur ve sevinç duymaktayız. Öğrenci kardeşlerimi tek tek 
kutluyor, gösterdikleri bu başarıları aynı kararlılık ve azimle devam 
ettirmelerini istiyorum. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği gecen tüm 
okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimizin ailelerine, değerli Nizip 
Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze ve öğrenci arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Sizleri Nizip Ticaret Borsası 
adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise “Bu organizasyona ev sahipliği 
yapan Nizip Ticaret Borsası Yönetimine, bu faaliyetleri gerçekleştirilmesine 
olanak sağlayan Nizip Kaymakamımız Kemal Şahin’e, Nizip İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bu organizasyonları Gaziantep genelinde her zaman 
destekleyen Gaziantep Valimiz Davut Gül’e ve Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Fatma Şahin’e sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bundan sonraki başarılı çalışmalarda da Nizip Belediyesi olarak her 
zaman yanınızda olmaya söz veriyoruz.” dedi.  

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise “ Bugün gerçekten 2 yıldır vermek 
istediğimiz ödülü verebilmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Buradaki 
amaç ödül vermekten ziyade bu başarılı öğrencilerimizi tebrik etmek 
başarılarını kutlamaktır onları onure edip örnek göstermek suretiyle 
diğer öğrencilerimizi de özendirip başarıyı teşvik etmektir. Bu projemizde 
emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, katkı sağlayan tüm 
velilerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine, en önemlisi projemize 
desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve Gaziantep Valimiz Sayın 
Davut Gül’e teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise “ Burada verilen ödülün miktarı 
sayısından ziyade önemli olan burada farkındalık oluşturabilmektir. 
Biliyorsunuz Gaziantep de birçok projemiz var şehrimizin eğitimde, 
bilimde, kültürde, sanatta, sporda daha ileriye gitmesini istiyoruz. Bunu 
en iyi uygulayan ilçelerimizden biri de Nizip ilçemizdir. Bu etkinliklerin 
uygulanmasını sağlayan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz idarecilerimiz ve 
onlara destek veren İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, 
Nizip Belediyemiz ve Nizip Ticaret Borsası’na katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 
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Nizip Ticaret Odası (NTO) ile Halk Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı 
Anlaşması” imzalandı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ve Halk Bankası Gaziantep Bölge Koordinatörü 
Aziz Arslan’ın imzaladığı protokolle satıcıya 
tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade 
imkanıyla ödeme esnekliği sunulacak.

İmzalanan protokol ile NTO Üyelerinin 
tamamının yararlanabileceğini belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Halkbank Paraf 
ticari kredi kartı sayesinde NTO üyelerinin vadeli 
mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve 
çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemler 
sona erecek.” dedi.

Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş 
yapmasının önünün açıldığını ifade eden 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bu kart sayesinde çek-senet takibi 
yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, 
güven içinde mallarımız satılacaktır. Satılan 
mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halk 
Bankası garantisiyle, peşin ya da taksitli olarak 
alınabilecek. Mal almak isteyen de bankadan 
kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini 
kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu 
kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla 
ulaşan esnek vade ile yapabilecektir. Yani kısaca, 
mal almak gerekince bu kartla para ödemeden 
satın alma yapılabiliniyor. Satıcı da bu kimdir diye 
endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını 
bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem 
de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacaktır. Bu 
anlaşma, kazan-kazan anlayışının bir örneğidir, 

yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı 
kampanyalar da sunmaktadır. Tüm üyelerimiz, 
Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre 
belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem 
de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. 
Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, 
Üyelerimizin kredi faizlerinin düşmesine de 
yardımcı olacaktır. Düşen fi nansman maliyetleri, 
fi rmalarımızın yatırım ve üretim için teşvik edecek. 
Üyelerimizin ve dolayısıyla ülkemizin fi nansal 
istikrarı güçlenecek. Ben hem TOBB’ye hem de 
Halk Bankası’na böyle bir uygulamayı başladıkları 
için teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın Nizip’teki 
sanayicimize, esnafımıza ve tüccarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.

Halk Bankası Gaziantep Bölge Koordinatörü 
Aziz Arslan ise Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli 
Tedarik Zinciri Finansman uygulaması ile NTO 
üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını 
düzenleyecek olan bu hizmet, tedarik zincirinde 
tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf 
avantajlarıyla gerçekleştirilecektir. Protokolünün 
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

Düzenlenen imza törenine Halk Bankası 
Gaziantep Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm 
Müdürü Ali Sarı ve Halk Bankası Nizip Şube 
Müdürü Haceli Gildiroğlu da katıldı.

NTO ve Halkbank Arasında Finansman Anlaşması İmzalandı

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

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
Bölge Oda/Borsa Başkanları İle İstişarelerde Bulundu

Düzenlenen toplantıda NTO Başkanı Mehmet Özyurt, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve bölge oda/borsa başkanları ile 
istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı değerlendirmede, 
salgın sürecinde oda ve borsa başkanlarının bölge iş dünyasının 
sesi olduğunu ve dertlerini aktardığını anlattı. Yapılan istişareler 
sonrasında Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
“Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. 
İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik 
sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” dedi.

Takip ettikleri konulara vurgu yapan TOBB Başkanı şunları 
söyledi: “Vergi-SGK ödemeleri için vadelendirme imkânı getirilmeli, 
Kamuda bekleyen alacaklar (başta medikal sektörüne) (nakden 
veya tahville) ödenmeli. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 
sonuna kadar devam etmeli. YEKDEM maliyetleri azaltılmalı. 
GEKAP ile ilgili yükler düşürülmeli/uygulama 2021’e ertelenmeli. 
COVID-19’un iş kazası kapsamında olmaması sağlanmalı. Sigorta 

Acenteleri Yönetmeliğinde acenteler aleyhine olan maddeler 
değiştirilmeli. Piyasada kamu kaynaklı rekabeti bozan uygulamalar 
var, bunlara son verilmeli. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerinin 
yüksek fi yatlarına önlem getirilmeli.” ifadelerinde bulundu.
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NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen 
ziyarette Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı 
Mehmet Genç, Nizip Kızılay’ın yürüttüğü 
projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler 
vererek önümüzdeki süreç içerisinde 
yapılacak faaliyetleri iş birliğiyle 
yürütmekten memnuniyet duyacağını 
ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt ise, Nizip Kızılay’ın 
başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini 
ifade ederek, Nizip Ticaret Odası olarak 
memleketin ve ülkenin faydasına olan 
her türlü projede her zaman iş birliğine 
hazır olduklarını belirtti.

Ziyaret sonunda Türk Kızılay Nizip 
Şube Başkanı Mehmet Genç tarafından, 

NTO Başkanı Özyurt’a ziyaret anısına 
Kızılay logolu kahve fi ncanı takdim etti.

Kızılay Nizip Şubesi’nden NTO’ya Ziyaret
•  Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Mehmet Genç ve yönetim kurulu üyeleri Nizip Ticaret Odası’nı 

(NTO) ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül Başkanlığında videokonferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) 
İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’na Nizip Ticaret Odası 
(NTO)’nı temsilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt katıldı.

Düzenlenen toplantıda, KÜSİ faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde 
bulunularak işbirliğinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için öneriler 
sunuldu.

NTO Başkanı Özyurt KUSİ 
İl Planlama ve Geliştirme 
Kurulu Toplantısı’na Katıldı
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NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Savaş Ali Alkan ve NTO yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir 
ile NTO üyelerinin sanayi ürünlerinde yaşadığı sorunlar ile görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO Başkanı Mehmet 
Özyurt Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir’e yeni görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

Yapılan ziyarete Nizip Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin 
Kök ve NTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkaya’da katıldı. 

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Savaş Ali Alkan ve NTO yönetim kurulu üyeleri 
tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir ile 
NTO üyelerinin sanayi ürünlerinde yaşadığı sorunlar ile görüş alış verişinde 
bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO Başkanı Mehmet 
Özyurt Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir’e yeni görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

Yapılan ziyarete Nizip Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Kök 
ve NTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkaya’da katıldı. 

NTO’da Sanayi Ürünlerinde Yaşanan Sorunlar Konuşuldu

NTO Başkanı Özyurt Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda

GSO Meclis Üyesi Hakan 
Çakıcı’dan NTO Başkanı 
Özyurt’a Ziyaret

•  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Taşdemir’den 
Nizip Ticaret Odası’nı (NTO) ziyaret etti.

•  Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, önümüzdeki süreçte yapılabilecek iş birlikleri hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Sanayi 
Odası Meclis Üyesi Hakan Çakıcı’ya yapmış olduğu ziyaret için teşekkür 
etti.

•  Gaziantep Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakan Çakıcı, 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’u 
makamında ziyaret etti.



Sayın Mehmet BERDİCİ Firmanızı Kısaca Tanıtabilir misiniz?

Firmamız 2014 yılında kurulmuş ofi s mobilyaları, hastane 
mobilyaları, okul donanımları ve park ve bahçe mobilyaları üzerine 
imalat ve ihracat üzerine faaliyet göstermektedir.

Sektörünüzün Nizip ve Ülke Ekonomisine Katkısı Nelerdir?

Bera Ofi s Mobilya Sanayi Ticaret LTD.ŞTİ. olarak Nizip’te yaklaşık 
38 kişi istihdam sağlamak beraber ülke ekonomisine yıllık olarak 
1,5 milyon dolar katkı sağlamaktayız. Ülke genelinde 36 ilimizde 
bayiliklerimiz bulunmaktadır.

Sizce Sektörünüzün En Büyük Problemi Nedir?

Ülkemiz genelinde olduğu gibi bizlerde kalifi ye eleman bulmakta 
ve hammaddeye ulaşmakta sıkıntılar yaşamaktayız.

Peki, Siz Bölgenizdeki Yatırımları Arttıracak mısınız?

Tabi ki her yıl % 25’lik büyüme ile yatırımlarımız bulunmaktadır. 
Tekstil sektör olarak da Nizip’e en büyük yatırıma öncülük yapmış, 
yaklaşık 100 personele istihdam sağlanmıştır. Yeni yıl projelerimizde 
koltuk imalatı olarak yatırım yapmayı planlıyoruz.

Türkiye’nin Özellikle Büro Üretim ve İhracatı Yapan Diğer Ülkelere 
Göre En Büyük Avantajlarından Biri Nedir?

Büro üretim ve ihracatı yapan diğer ülkelere göre en büyük 
avantajları en başta ürünlerin kalite olarak güven vermesidir. Bir diğer 
avantajı ise diğer ülkelere göre fi yatlarımızın daha uygun olmasıdır. 
Ülke olarak merkezi bir konumda olduğumuz için teslimat zamanı kısa 
ve nakliye ulaşım konularında avantaj yaşamaktayız. 

Sektörünüzün Geleceği İle İlgili Görüşleriniz Nelerdir?
Sektörde gelecek ile ilgili en büyük kaygımız yetişen gençlerimizin 

olmaması ve hammadde konusunda yurt dışına bağlı olmamızdır.
Nizip Ticaret Odası’nın Faaliyetlerine Katılıyor musunuz?  

Katılıyorsanız Size Ne Gibi Katkıları Oldu?
Nizip Ticaret Odası’nın tüm faaliyetlerine katılıyorum. Azerbaycan, 

Kazakistan, Dubai yurtdışı iş gezilerine katıldım ve gittiğim tüm 
ülkelerde bayi bulma ihracat yapma fırsatı buldum. Bu tür ziyaretlerin 
devam ederek artması gerekiyor diye düşünüyorum. Nizip Ticaret Odası 
bizi hiç bir zaman bizleri yalnız bırakmadılar bugünlere gelmemizde 
büyük ölçüde destek oldular. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sayın Mehmet Özyurt ve Nizip Ticaret Odası mesai arkadaşlarına çok 
teşekkür ediyorum. 

SEKTÖRLERİMİZİ 
TANIYALIM

BERA OFİS MOBİLYA 
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Saat 11.00’da başlayan Bayramlaşma 
töreni saat 13.00’ a kadar devam etti.

Yapılan bayramlaşma töreninde bir 
açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt; “Pandemi 
dolayısıyla uzun bir süre ara verdiğimiz 
geleneksel bayramlaşma töremiz bu 
bayram maske mesafe kurallarına uyularak 
düzenlenmektedir. Bayramlaşma törenimizi 
Nizipli sanayici işadamları, Nizip Ticaret Odası 
üyeleri ve ilçe halkımızın katılımı ile Odamızda 
yapmaktayız. İnşallah bundan sonra da 
özlediğimiz o bayram neşesini ve bayram 
günlerini hep beraber yaşamayı bizlere nasip 
eder. Bayramlaşma törenimize katılan bu 
sevincimize ortak olan bütün misafi rlerimize 
teşekkür ediyorum. Ben bu vesile pandeminin 
bir an önce son bulmasını diliyor, başta İslam 
âlemi olmak üzere iş dünyamızın, üyelerimizin, 
Nizip’li hemşerilerimin ve Kurban Bayramı’nı 
kutluyorum. ” dedi.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak ise, tüm İslam âleminin Kurban 
Bayramı’nı kutlar, dünyamıza huzur, barış 
ve kardeşlik getirmesini temenni eder ve 
tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar 
diliyorum.”dedi

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

Nizip Ticaret Odası’nda Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
•  Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından salgın nedeniyle ara verilen geleneksel bayramlaşma töreni 

Kurban Bayramı’nda yapıldı. 
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