
NİZİP
TİCARET ODASI

Yıl : Aralık 2022   Sayı : 25 Nizip Ticaret Odası Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yayınıdır.

NİZİP TİCARET ODASI'NDA 
SEÇİMLER TAMAMLANDI 

NTO ve NTB'den 
Ankara'ya Çıkarma

Nizip Ticaret Odası'ndan 
TOBB Başkanı Rıfat

Hisarcıklıoğlu'na Ziyaret

Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'nde İlk 

Tescil İşlemi Yapıldı



İÇİNDEKİLER

Nizip Ticaret Odası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ÖZYURT

Sorumlu Müdür

Serpil GÜNDOĞDU
NTO Genel Sekreteri

Editör - Yayın Koordinatörü

Ali Rıza DENİZ
NTO Bilgi İşlem Basın Yayın

Dergide yayınlanan yazı ve makaleler
kaynak gösterilmek kaydıyla 

alıntı yapılabilir.
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

İLETİŞİM ve REKLAM ADRESİ
Nizip Ticaret Odası 

İstasyon Mah. İstasyon Cad. No. : 2
Nizip / GAZİANTEP

www.nto.org.tr
alirizadeniz@nto.org.tr

Reklam ve Röportaj
0.342 517 10 11

Dizgi - Grafik

Nizip Ofset Matbaacılık
Gazetecilik ve Reklamcılık

Saha Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/D
Nizip / GAZİANTEP

Tel.: 0.342 517 12 65
www.bizimnizipgazetesi.com

e-mail:nizipofset@hotmail.com

Başkandan................................................................................................................

NTO’da Karabacak ve Özyurt Güven Tazeledi.......................................................

NTO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri.................................................................

NTO ve NTB’den Ankara Çıkarması .....................................................................

Nizip Ticaret Odası’ndan Hisarcıklığoluna Ziyaret Odası'nda.................................

NTO’da Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimi Sona Erdi................................

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu...

NTO’dan Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol’a Hayırlı Olsun Ziyareti..........

Nizip Belediyesi ve AK Parti İlçe Yönetiminden NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti.....

NTO Nizip Jandarma Komutanı Volkan Özcan’nı Ziyaret Etti................................

NTO Başkanı Özyurt Mazbatasını Aldı...................................................................

Ak Parti Heyeti Nizip Ticaret Odası Üyelerinin Taleplerini Dinledi........................

Nizip Ticaret Odası TOBB’nin 78. Genel Kuruluna Katıldı.....................................

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar NTO Meclis Toplantısına Katıldı......................

Nizip Ticaret Odası Heyeti Polanya Pazarını İnceledi..............................................

NTO Dünyanın En Büyük Gıda Fuarı SIAL Paris’de................................................

Nizip Gümrük Müdürlüğünde İlk Tescil İşlemi Yapıldı.............................................

Nizip Ticaret Odası Heyeti Müsiad Paris’i Ziyaret Etti...........................................

Nizip Ticaret Odası Heyeti Almanya Anuga Gıda Fuarında....................................

Nizip Ticaret Odası Suriye’de Bir İlke İmza Attı.....................................................

DEVA Partisi Genel Merkezinden NTO’ya Ziyaret.................................................

Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol’dan NTO’ya İade-i Ziyaret.....................

Nizip Ticaret Odası’ndan Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi....................................

NTO, Mobilya Sektörünü Almanya’ya Taşıdı...........................................................

NTO’dan Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar’a Hayırlı Olsun Ziyareti...................

DEVA Partisi’nden NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti..................................................

NTO Beş Yıldızlı Oda Denetimini Başarıyla Tamamladı..........................................

Nizip İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik’ten NTO’ya Ziyaret.....................................

Gaziantep Valiliği’nden NTO’ya Teşekkür................................................................

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İncesoy, NTO Meclis Toplantısına Katıldı...................

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan’dan NTO’ya Ziyaret....................................

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar’dan NTO’ya İade-i Ziyaret........................................

Yeniden Refah Partisi NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu..........................

NTO, TOBB Başaknı M. Rıfat  Hısarcıklıoğlu ile Gaziantep’te Buluştu....................

Nizip Ticaret Odası’nda Protokol Eğitimi Düzenlendi.............................................

NTO’da İpek Yolu Kalkınma Ajansı Finansman Destekleri Anlatıldı........................

Başkan Özyurt, Milli Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Törenine Katıldı............

TOBB, Gaziantep Genç Girşimciler İcra Kurulu’ndan NTO’ya Ziyaret...................

NTO’da SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi .................................

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak Zeytin Takvimi Programına Katıldı..............

NTO Beş YIldızlı Hizmet Kalitesini Bir Kez Daha Tescilledi....................................

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan’dan NTO’ya Ziyaret.....................................

CHP Nizip İlçe Yönetiminden Nizip Ticaret Odası’na Ziyaret................................

NTO Başkanları Gaziantep’te Düzenlenen Programlara Katıldı..............................

NTO’da Zeytin Sektörü Eğitimleri Düzenlendi.......................................................

Merkez Valisi ve Nizip Kaymakamı Zeytinyağı Üretimini İnceledi...........................

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin’den NTO’ya Veda Ziyareti.....................................

NTO Başkanı Özyurt Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısına Katıldı.....................

Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Nizip Bakkallar Odasın’dan NTO’ya Ziyaret.....

NTO Başkanı Özyurt, TOBB’nin İstişare Toplantısına Katıldı..................................

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanılığı’ndan NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti................

Kardeş Odalar Bulancak TSO ve NTO’dan Ortak Meclis Toplantısı.......................

NTO Meclis Karabacak, Kamu-Özel Sektör Diyaloğu Çalıştayına Katıldı................

Nizip Gümrük Müdürlüğü İçin İmzalar Atıldı...........................................................

Kardeş Odalardan Kurum ve Kuruluşlara Ziyaret....................................................

Uzun Köprü ve Nizip Ticaret Borsası’ndan NTO’ya Ziyaret..................................

Nizip Spor’dan NTO Başkanı Özyurt’a Teşekkür....................................................

NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu TOBB İstişare Toplantısına Katıldı............

Nizip Ticaret Odası Öğrencileri Bu Yılda Unutmadı...............................................

CHP Heyetinden NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti....................................................

NTO, Özyurt Mesleki Eğitim Toplantısına Katıldı....................................................

Nizip Ziraat Odası ve Nizip SGK Müdürlüğü’nden NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

NTO Genel Sekreteri Gündoğdu, Genel Sekreterler Eğitim Seminerine Katıldı.....

Nizip Tarım Kooperatifinden NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti..................................

NTO, TOBB’nin 70.Yıl Eğitimine Katıldı.................................................................

Nizip 2. OSB İçin İmzalar Atıldı...............................................................................

NTO 15 Temmuz Demokrosi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri’nde.........................

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü’nden ve Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan 

NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti................................................................................

NTO Başkanı Özyurt TOBB Başkanı Hisarcıoğlu  ile Rektör Dereli’yi Ziyaret Etti

Nizip Bakkallar Odası, Nizip Kızılay ve Halk Bankası’ndan NTO’ya Ziyaret...........

NTO Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Toplantısına Katıldı.......................

Oda Başkanlarından NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti...............................................

NTO’da KOSGEB Destekleri Semineri Düzenlendi................................................

Nizip Muhtarlar Derneği’nde NTO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti.................................

NTO Meclis Başkanı Karabacak “Gaziantep” Çalıştayına Katıldı.............................

Akçakent İlkokulu ve Ortaokulu’ndan NTO’ya Ziyaret...........................................

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Temsilcileri NTO’da Toplandı...................................

Antep Fıstığı Sektörü NTO’da Toplandı.................................................................

TOBB Akademik Danışman Toplantısı NTO’da Düzenlendi...................................

NTO’dan Üyelerine Bir İndirim Protokolü Daha....................................................

NTO’da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi.............................................................

NTO Başkanları GTO’nun Meclis Toplantısına Katıldı............................................

BOYBEY Makina Metal Kimya Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi................

3

4

5

6

7

7

8

8

9

10

10

11

12

12

13

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

23

23

24

24

25

25

26

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

30

31

31

32

32

33

33

34

35

35

35

36

36

36

37

37

38

38

39

39

39

40

40

40

41

41

41

42

42

43

43

43

44

44

45



www.nto.org.tr

3

Saygıdeğer dostlarım, 

02.10.2022 tarihinde Meslek 
Komitesi ve Meclis Üyelikleri 
seçimler imiz ve 07.10.2022 
tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı, 
Yönetim Kurulu asil ve yedek üye 
seçimi, Disiplin Kurulu asil ve yedek 
üye seçimi ile Birlik Delege asil ve 
yedek üye seçimlerimiz yapılmıştır. 
Seçimlerimizde 1074 seçmen 
üyemizden 696 üyemiz (% 65) oy 
kullanılmıştır. Sizlerinde desteği ile 
ilçemize yakışır bir seçim dönemi 
başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
vesileyle tüm çalışma arkadaşla-

rımıza yeni dönemde başarılar dilerim.
Odamız, Nizip ilçesi, bölge ve ülke ekonomisinde önemli yere sahip olup, ticaret ve sanayi sektörünün 

gelişmesi için çalışmalar yürüten bir kuruluştur. Kurum olarak başarılarımızın sürdürülebilirliği açısından 
geleceğimizi planlamak, mevcutlarımız üzerinde revize yapmak ve üyelerimize kurumsal kapasitesi 
artırılmış bir kimlikle hizmet sunmak amacıyla Nizip Ticaret Odası'nın 4 yıllık (2023 -2026) Stratejik 
Planını hazırlamış bulunmaktayız. 

2019 – 2022 yılı Stratejik Planı hazırlanırken NTO'nun üyelerine değer katması, onlara liderlik etmesi, 
bunu başarırken süreçlerle ve çalışanlarla yönetmesi, işbirlikleri oluşturması ve sürdürülebilir bir gelecek 
için sorumluluk alması esas alınmıştır. Bu anlayışın devamı olarak hazırladığımız 2023- 2026 Stratejik 
Planımız yarınımız için yol gösterici olacaktır. Üyelerimize kaliteli hizmet anlayışımız, eğitime olan 
inancımız, ihracata olan katkımız artarak devam edecektir. Elbirliği ile ilçemizi ve ülkemizi bulunduğu 
konumdan çok daha iyi yerlere getirebilmek için sanayici ve işadamları olarak daha çok güç harcamaya 
hazırız. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza, üyelerimize ve bize destek olan tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Borsası olarak TBMM İdari Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali 

Şahin'i, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait 

Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel'i, MHP Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Ali Muhittin Taşdoğan'ı ve 

Gaziantep İyi Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i ziyaret ederek ilçemiz ve bölgemiz sorunları ile oda ve 

borsa üyelerinin sorunları rapor halinde iletilmiştir. Gaziantep milletvekillerimiz iletilen sorunların çözüm 

bulunması için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Nizip Belediyesi, Nizip Ticaret 

Odası,  Nizip Ticaret Borsası ve Nizip OSB arasında Nizip Gümrük Müdürlüğüne yer ve hizmet sahası 

tahsisine yönelik Protokol 26.07.2022 tarihinde imzalanmıştır. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün Nizip 

Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etmesiyle birlikte ilk tescil işlemi de başlamıştır. İlçemize ve iş dünyamıza 

hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen siyasilerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.
Paydaşlarımızla ortak çalışmalarımız, sektörlerin gelişimine yönelik projelerimiz, coğrafi 

işaretlerimiz, eğitimlerimiz ve seminerlerimiz, yurtdışı iş gezilerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz 
gibi üyelerimizin ve paydaşlarımızın menfaatine olan her alanda yenilikçi hizmetler sunmaya devam 
edilecektir. Yeşil/Dijital dönüşüm ve iklim çalışmaları, Girişimcilik ekosistemi, Ar-ge çalışmaları projeler 
ile insan odaklı üretim, yenilikçi hizmet sunarak sürdürülebilir başarıyı hedefliyoruz. TOBB Başkanı 
M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'na sayısal takograf işlemleri ile tahkim ve arabuluculuk hizmetlerinde Odamızı 
yetkilendirdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz..

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.

BaşkandanBaşkandanBaşkandan

Mehmet ÖZYURTMehmet ÖZYURTMehmet ÖZYURT
NTO Yönetim Kurulu BaşkanıNTO Yönetim Kurulu BaşkanıNTO Yönetim Kurulu Başkanı

Yenilikçi Vizyonumuz ve Hizmetlerimiz 
İle Öncü Olmaya Devam Edeceğiz.



4

info@nto.org.tr

Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) Meclis Başkanlık 
Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delege 
seçimi yapıldı.
NTO Meclis toplantı salonunda yapılan seçimlerde 
mevcut başkanlar Bekir Karabacak Meclis Başkanı 
ve Mehmet Özyurt Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek 
güven tazeledi.
Nizip Ticaret Odası'nda 2 Ekimde yapılan seçimler 
sonucu oluşan 34 Meclis Üyesi, Meclis Başkanı, 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulunu, Meclis 
Başkan Yardımcıları ve Kâtip Üye, Disiplin Kurulu ve 
TOBB Genel Kurul Delegelerini seçti.
Gerçekleşen seçimlerin ardından NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak yaptığı açıklamada; 
“Bugün gerçekleşen Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu 
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkan 
Yardımcıları, Meclis Kâtip Üye, Disiplin Kurulu Üyeleri 
ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçimleri Nizip'imize 
Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. 
Tüm meclis üyelerine vermiş olduğu desteklerden 
dolayı teşekkür eden NTO Meclis Başkanı Karabacak 
şu şekilde konuştu: “NTO da dün dolduğu gibi 
bugünde ne siyasetin ne de etnik kimliğin 
kullanılmadığı bir seçim tamamlanmıştır. Tüm 
sektörleri en güzel şekilde temsil edeceğinize ve birlik 
beraberlik içerisinde Nizip ve ülkemiz için en güzel 
projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Sizlerle 
beraber çalışmaktan onur ve gurur duyacağımızı da 
belirtmek istiyorum.”şeklinde konuştu.
Yapılan seçimlerde kendilerine teveccüh gösteren 
tüm meclis üyelerine teşekkür eden NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Bugün yapılan 

seçimlerin kazananı Nizip, Türkiye ve ekonomidir.” 
dedi. 
Kurumların yaşatılmasının gerekliliğine vurgu yapan 
NTO Başkanı Mehmet Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “ Kurumlarda huzursuzluk güvensizlik 
ortamı olursa başarıda olamaz. Dolayısıyla bugün 
yapılan seçimlerde bizlere güvenen meclis 
üyelerimize dostlarımıza bu birliğin sağlanmasına 
destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç 
biliyorum. Önümüzde yeni bir dönem var bu dönem 
içerisinde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızdan 
alacağımız sinerji i le NTO olarak meslek 
komitelerimizin üyelerimizin sorunlarına öncülük 
edeceğiz. Burada meslek komitelerimize önemli 
görevler düşmektedir. Her sektörün temsil edildiği 
komitelerimiz oluştu. Komitelerimiz inşallah sorunları 
bize iletecekler bizlerde bunların çözümü için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu huzur ortamında 
gerçekleşen seçimlerimizin yansıması inşallah 
Nizip'e ve ülke ekonomisine olacaktır. Sizler NTO 
meclis üyesi oldunuz bu meclis üyesi kimliği çok 
kıymetlidir. Bu kimliği mutlaka korumalıyız ve nereye 
giderseniz gidin bu kimliği söylemekten hiç geri 
durmayınız. NTO meclis üyesi olmak bir ayrıcalıktır. 
Zaman eski zaman değil, NTO eski NTO değildir. 
Başarısızlığa ne bizim, ne Nizip'in, nede ülkemizin 
tahammülü kalmamıştır. Buraya seçilen arkadaşımız 
sadece ismimiz olsun diye seçilmiş insanlar değildir. 
Sizlerinde en iyi şekilde bu bayrağı taşıyacağınıza 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim 
Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB Genel Kurul 
Delegeleri şu şekilde oluştu.

NTO'da Karabacak ve Özyurt Güven Tazeledi
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NİZİP TİCARET ODASI MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İbrahim GÜLEÇ             Ahmet KILIÇ         Doğan ALTUNSES       Murat SEVİM     Mustafa KAYA    Gökhan AKÇAKOCA  Nihat AKPEK 
Meclis Üyesi Meclis Üyesi        Meclis Üyesi      Meclis Üyesi      Meclis Üyesi      Meclis Üyesi      Meclis Üyesi

Bekir KARABACAK
Meclis Başkanı

Necdet BAŞEĞMEZ Ömer ÇAPAN                       Coşkun GÜZEL                  Müslüm ASLAN
Meclis Başkan Yardımcısı     Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı         Meclis Katip Üyesi

Mehmet ÖZYURT
Yönetim Kurulu Başkanı  

Mustafa DOKTOROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı     

Savaş Ali ALKAN Mahmut POLAT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İbrahim ÖZKAYA               Kenan ÖZDEMİR Derde TAŞ Selehattin MARANGOZ                 Mustafa KAYA
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                                 
 

                 

Bekir KAYA M.Murat BENZER Müslüm ALKURT Şerif DAĞLI İbrahim DEMİR Salih KILIÇ Derviş BOZKURT       

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi     

                                          

Mehmet ÖZOĞLU Davut KARABACAK Yakup ÇAPAN Hüseyin YAPRAK İ.Fatih ÖZTÜRKMEN C.Kenan SÖNMEZ 
Meclis Üyesi      Meclis Üyesi       Meclis Üyesi Meclis Üyesi             Meclis Üyesi Meclis Üyesi                                                



NTO ve NTB Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri, 
TBMM İdar i  Amir i  ve 
Gaziantep Milletvekili Ali 
Şahin'i, Ak Parti Gaziantep 
Milletvekilleri Nejat Koçer, 
Mehmet Erdoğan, Derya 
Bakbak, Mehmet Sait  
K i razoğlu ve Müslüm 
Yüksel'i, MHP Gaziantep 
Milletvekilleri Sermet Atay, Ali 
Muhittin Taşdoğan'ı ve Gaziantep 
İyi Parti Milletvekili İmam Hüseyin 
Filiz'i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt ve NTB Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Sarı, oda ve borsa 
üyelerinin sorunları ve çözüm 
önerilerini rapor halinde Gaziantep 
milletvekillerine sundu.

NTO Başkanı Mehmet 
Özyurt ve NTB Başkanı 
İbrahim Sarı tarafından 
s u n u l a n  r a p o r d a ;  
A n t e p f ı s t ı ğ ı n ı n  
destekleme kapsamına 
alınması, Zeugma'nın 
turizm destinasyonu 
kapsamında alınması, 
Fevkani Kilisesi yolunun 
turizme kazandırılması, 
Fırat havzasına sosyal 
tesisler yapılarak turizm 
kazandırılması, ilçemizin 
E-24 Karayolu Yavuzsultan Selim 
kavşağ ına  köp rü lü  kavşak  
yapılması, ilçenin tanınırlığına 
yönelik Festivaller düzenlenmesi, 
firmaların banka kredilerinde ve 
finansmana erişiminde zorluk 
yaşadığından dolayı esnaf kredisi 
gibi KOBİ' lere uzun vadeli düşük 
faizli kredi verilmesi, enflasyon 
muhasebesinin hayata geçilmesi, 
İhalede fiyat farkı uygulaması, KDV 
iadelerinin hızlandırılması ve 

devreden KDV' nin iadesi veya 
vergi borçlarına mahsubunun 
yapılması, akaryakıtçılara PTS 
kay ı t l a r ı  üze r inden  ma l i ye  
tarafından kıskaca alınarak beş yıl 
geriye dönük denetimler yapılması 
ve ceza kesilmesi, müteahhitler 
bina yapım aşamalarından bitimine 
kadar yapmış olduğu harcamalar 
harçlar gider olarak gösterememesi 
ve bu durumun müteahhitlerimizi 

olumsuz şeki lde etki lemesi, 
Ç o b a n b e y  g i r i ş  ç ı k ı ş  
ü c r e t l e n d i r m e s i ,  e l e k t r i k  
kesintilerinden dolayı işletmelerin 
mağdur olması, Barak sulama 
projesinin tamamlanması, Nizip 
OSB yolunun tamamlanması, 
Lisanlı depolardaki satışa sunulan 
ürünlerde denetlenme ve kalite 
sorunun çözülmesi, artan enerji 
maliyetlerinde sanayicilerimizin 
üzerinde ciddi yük oluşturması, 

Stok affında bulunan mükelleflerin 
beyanlarının yerinde incelendikten 
sonra başvuru lar ının kabul  
e d i l m e s i ,  h u b u b a t t a  ü r ü n  
desteğinin verilmemesinden dolayı 
kayıt dışının oluşması ve muhtahsil 
düzenlenmesinde ciddi sorunlara 
n e d e n  o l d u ğ u n d a n  d o l a y ı  
hububatta ürün bazlı desteğin 
devam ettirilmesi, lisanlı depoya 
götürülen ürünlerde stopaj kesintisi 

yapılmaması, piyasaya 
gelen ürünlerde ise 
stopaj kesintisi yapılması 
piyasada haksız rekabet 
o l u ş m a k t a d ı r .  B u  
nedenle piyasa işlem 
gören ürünlerin de aynı 
şartlarda stopajdan muaf 
tutulması konularında 
çözüm bulunması için 
G a z i a n t e p  
m i l l e t v e k i l l e r i n d e n  
destek vermeleri talep 
edildi.

Ziyaretlerden dolayı 
duydukları memnuniyeti dile 
getiren Gaziantep milletvekilleri 
iletilen sorunların çözüm bulunması 
için ellerinden gelen desteği 
vereceklerini ifade ederek NTO ve 
NTB Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyeleri'ne görevlerinde başarılar 
diledi.

Düzenlenen ziyaretlere NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
NTB Meclis Başkanı Ahmet Polat, 

N T B  M e c l i s  B a ş k a n  
Yardımcısı Haşim Aslan, 
N T O  M e c l i s  B a ş k a n  
Y a r d ı m c ı s ı  N e c d e t  
Başeğmez, NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat ve NTB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Harun Aslan da 
katıldı.

NTO ve NTB'den Ankara'ya Çıkarma
Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Nizip Ticaret Borsası ( NTB) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'yi ziyaret etti.
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Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, beraberlerindeki 
NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu 
makamında ziyaret etti.
K a b u l d e  T O B B  B a ş k a n ı  
Hisarcıklıoğlu, yeni dönem 
ça l ışmalar ı  i ç in  başar ı la r  
dileyerek, hayırlı olsun dileklerini 
iletti.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, ziyaret sonrası 
yaptığı açıklamada şu görüşlere 
yer verdi: “Gayet olgun bir hava 
içerisinde Nizip'te seçimlerimizi 
yaptık. Ben beşinci dönemdir 
Nizip Ticaret Odası'nda Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak tekrar 
s e ç i l d i m .  H i ç b i r  s ı k ı n t ı  

yaşamadık. Sayın Başkanımızın 
bize verdiği destekle, şehrimize 
yaptığımız faydalardan dolayı 
üyelerimizden takdir gördük ve 
görevimize devam ediyoruz. 
İnşallah Mayıs ayında yapılacak 
Genel Kurul'da Rifat Başkanımızı 
tekrar Birlik Başkanı olarak 
görmek bizim en büyük arzumuz. 
Bundan dolayı kendilerine 
başarılar dilerim”.
Ziyaretin sonunda NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
tarafından NTO üyelerinin 
sorunları ve beklentilerini içeren 
dosyayı TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na takdim etti.
Düzenlenen ziyarete NTO Meclis 
Başkan Yardımcısı Necdet 
Başeğmez, NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat 
ve NTO Genel Sekreteri Serpil 
Gündoğdu da katıldı.

Nizip Ticaret Odası'ndan Hisarcıklıoğlu'na Ziyaret

Nizip Ticaret Odası'nda 
(NTO) Meslek Komitesi 
ve Meclis Üyelikleri 
seçimi sona erdi.
Nizip Ticaret Odası 
Osman Sayın Toplantı 
S a l o n u n d a  s a a t  
09 .00 'da  baş layan  
seçimler saat 17.00'e 
kadar sürdü. 
1074 seçmen üyesi bulunan Nizip 
Ticaret Odası'nda 696 üye oy 
kullandı. 
Seçimlerde NTO üyeleri, 15 meslek 
grubunda 34 Meclis Üyesini seçti. 7 
Ekim 2022 Cuma günü de Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Üyesi, Meclis 
Başkanı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri 
seçilecek.
Yapılan seçimin sonunda bir 
açıklama yapan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“Seçimlerimiz Nizip'e yakışır bir 
şekilde huzur ve güven içerisinde 
tamamlanmıştır.” dedi.
Yapılan seçimlere katılan tüm 

üyelere teşekkür ederin NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Seçimlerimiz dostluk, 
kardeşlik, saygı ve sevgi içerisinde 
tamamlanmıştır. Seçimlerimizin 
sonucunda Nizip kazanacak, 
G a z i a n t e p  k a z a n a c a k  v e  
d o l a y ı s ı y l a  T ü r k i y e  
kazanacaktır.2005 yılından itibaren 
ortaya koyduğumuz vizyonu 
a r a m ı z a  k a t ı l a n  y e n i  
arkadaşlarımızdan da alacağımız 
enerji ile daha da ileriye götürerek 
ilçemizin ticaretine, sanayisine, 
tarımına ve sosyal hayatına katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. 
Seçimlerimize katkılarından dolayı 

tüm NTO seçmenler ine, 
seçilen arkadaşlarımıza ilçe 
seçim kuruluna, emniyet 
t e ş k i l a t ı m ı z a ,  N i z i p  
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'a 
ve Nizip Belediye Başkanımız 
Mehmet Sarı'ya kurum ve 
kuruluşlarımıza teşekkür 
ediyor saygı ve sevgilerimizi 
sunuyorum.” şeklinde konuştu. 

NTO'da Meslek Komitesi ve Meclis 
Üyelikleri Seçimi Sona Erdi
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Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, 
NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak ve Yönetim Kurulu 
Başkanı  Mehmet  Özyur t  

tarafından karşılandı.
NTO Meclis ve Yönetim 

Kurulu Üyelerine yeni dönemde 
b a ş a r ı l a r  d i l e y e n  N i z i p  

Kaymakamı Çağlar yeni 
dönemde yapılacak olan 
çalışmalar ile ilgili NTO 
ü y e l e r i  i l e  g ö r ü ş  
alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duydukları 
memnuniyeti ifade eden 
NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 
M e h m e t  Ö z y u r t ,  

“Sanayici ve işadamları olarak 
d e v l e t i m i z i n  h e r  a m a n  
yanınızdayız, kurumlarımıza 
d e s t e k  v e r m e y e  v e  
memleketimizin faydasına olan 
tüm projelerde yer almaya 
hazırız.” ifadelerini kullandılar. 

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Ticaret Odası (NTO) üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar NTO'ya 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ve beraberindeki NTO yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte Nizip 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni 
a t a n a n  E r h a n  B i r o l ' u  
makamında ziyaret ederek 
görevlerinde başarılar diledi.

NTO'nun yapmış olduğu 
faaliyetler hakkında bilgiler 
veren NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Özyurt, 
“N i z ip  Cumhur i ye t  
Başsavcılığı'mızla her 
k o n u d a  i ş b i r l i ğ i  
içerisinde çalışmaya 
hazırız. Bizler bundan 
ö n c e  o l d u ğ u  g i b i  
b u n d a n  s o n r a  d a  
ilçemizin ve ülkemizin 
faydasına olan tüm 
projelerde yer almaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Y a p ı l a n  
ziyaretten dolayı 
d u y d u ğ u  
memnuniyeti dile 
g e t i r e n  N i z i p  
C u m h u r i y e t  
Başsavcısı Erhan 
Birol sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “İlçemizde 
bulunan kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları i ler ide 

yapacağımız çalışmalar bizim 
için önemli. Nizip Ticaret Odası 
başkanlarıma ve yönetim kurulu 
üyelerine yapmış oldukları 

ziyaret için çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu 
ziyaretler Nizip'e hizmet 
olarak geri dönecek.” 
şeklinde konuştu.

G e r ç e k l e ş e n  
ziyarete NTO Yönetim 
K u r u l u  B a ş k a n  
Yardımcısı Mahmut 
Polat ve NTO yönetim 
kurulu üyeleri de katıldı.

NTO'dan Nizip Cumhuriyet Başsavcısı 
Erhan Birol'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
atanan Erhan Birol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Nizip Belediyesi ve Ak Parti Nizip 
İlçe Yönetimi Nizip Ticaret Odası 
(NTO) seçimlerinde yeniden seçilen 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet 
Sarı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı 
Mehmet Fatih Uzunaslan, Belediye 
Meclis üyeleri ve AK Parti yönetimi ve 
beraberindeki heyet NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu.

Yapılan ziyarette bir açıklama 
yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası 
olarak ilçenin faydasına olan her türlü 
projede beraber çalışmaya hazır 
olduklarını ifade etti.

S o n  z a m a n l a r d a  y a p ı l a n  
hizmetlerden dolayı Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür eden 
NTO Başkanı Özyurt şunları dile getirdi: 
 “Sanayi sitemizin alt ve üst 
yapısı, taş köprünün yapımı, ilçemizde 
geçmişten bugüne sorun haline gelen 
işlerin çözümü ve Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'nün kurulması ile ilgili verilen 
desteklerden dolayı Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine çok 
teşekkür ediyorum. Nizip Gümrük 

Müdürlüğü'nün kurulması üretimin, 
sanayinin, ihracatın artması ve işsizliğe 
çözüm olması açısından çok önemli bir 
hizmettir. Ortak akılla hareket ederek bu 
hizmeti de ilçemize kazandırmış olduk. 
Aynı şekilde ikinci organize sanayimizin 
kurulması ve ilçemizin hizmetine 
s u n u l m a s ı  i ç i n  o r t a k  a k ı l l a  
çalışmalarımız devam etmektedir. Nizip 
Ticaret Odası'nın içerisine hiçbir zaman 

siyaseti sokmadık ve bu şekilde de 
faaliyetlerimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Toplumun faydasına olan her 
türlü çalışmada elimizi taşın altına 
koymaya da bundan böyle devam 
edeceğiz. Ziyaret inizden dolayı 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

NTO'da seçilen tüm üyelere hayırlı 
olsun dileklerini ileten Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı,  Geçmiş 
dönemlerde NTO ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile başarılı hizmetlerde 
bulunduklarını söyledi.

Geçmiş dönemde yapılan başarılı 
hizmetleri referans alarak daha güzel 
hizmetlerde bulunacaklarını ifade eden 
Belediye Başkanı Sarı sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Sanayi sitemize 
yaklaşık 20 milyon TL değerinde yatırım 
yapılarak ayrıca yapılan çevre 
düzenlemeleri ile sanayi esnafımızın 
hak ettiği bir konuma taşıdık. İlçemizi 
ikiye bölen ve yıllardır sorun olan taş 

köprümüzü yıkarak yerine uluslararası 
standartlarda yüksekliğini 4.80 cm 
ölçüsüne getirerek halkımızın hizmetine 
açtık. Bu çalışmaların tamamlanması ile 
birlikte bir ay içerisinde Gaziantep- Nizip 
arasında raybüs sefer ler in i  de 
başlatacağız. Biz üretim istihdam 
ihracat  g ib i  her  tü r lü  konuda 
hemşerilerimizin önünü açmaya ve 
onlara rehberlik etme noktasında 
kendimizi seferber ilan ediyor ve 
kendimizi bunun bir parçası olarak 
g ö r ü y o r u z .  B u n d a n  s o n r a d a  
çalışmalarımıza bu şekilde devam 

edecek ve tüm yönetim birimlerimiz ile 
de ticaret odamızın her zaman yanında 
olacağız.” ifadelerini kullandı. Ziyaretin 
sonunda Nizip Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı tarafından NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt'a Antep Fıstığı figürü hediye 
edildi.

Nizip Belediyesi ve Ak Parti İlçe 
Yönetimi'nden NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti



7 Ekim de yapılan seçim sonucu Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen 
Mehmet Özyurt mazbatasını aldı.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
başkanlık mazbatasını Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
Ömer Güven'in elinden aldı.
Düzenlenen mazbata töreninde bir açıklama yapan 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt şunları ifade etti: 
“Komite, Meclis, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyelikleri 
seçimlerimizi tamamladık. Seçim sürecimiz Nizip İlçe 
Seçim Kurulu Başkanımız Ömer Güven ve Nizip ilçe 
Müdürümüz Yakup Tüter tarafından başarılı bir şekilde 
yönetilmiştir. Seçimlerimizin sağlıklı bir şekilde 
tamamlanmasından dolayı emeği geçen İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığı'na ve tüm üyelerimize teşekkür 
ediyorum.” dedi.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt'a görevlerinde 
başarılar dileyen Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ömer 
Güven ise sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Özyurt uzun süredir Nizip 
Ticaret Odası'na başkanlık yapmaktadır ve bu dönemde 
üyeleri tarafından tekrar başkan olarak seçilmiştir. Bu 
başarı oda üyelerinin kendisine olan güvenin 
göstergesidir. Yeni döneminde kendilerine başarılar 
diliyorum.” şeklinde konuştu
Düzenlenen törene Nizip ilçe Müdürü Yakup Tüter ve 
NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.

NTO Başkanı Özyurt 
Mazbatasını Aldı

NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt  ve 
beraber indeki  NTO 
yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri ile birlikte Nizip 
Jandarma Komutanı 
Jandarma Yüzbaşı Volkan Özcan'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar 
dilediler.
Yapılan ziyarette bir açıklama yapan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Jandarma 
Komutanımız ile birlikte ülkemizin birlik ve 
bütünlüğü için faydalı işler yapacağımıza 
inanıyorum.” dedi.
Kurum ve kuruluşlar ile birlikte her zaman işbirliği 
içerisinde olduklarını vurgulayan NTO Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Kamu kurum 
ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde uyumlu bir 
şekilde çalışılarak geçmişte başarılı çalışmalar 
yürüttük. Biz bugün ve gelecekte de kamu kurum 
ve kuruluşlarımız ile bizi ilgilendiren veya 
ilgilendirmeyen her konuda işbirliği içerisinde 

çalışmaya hazırız. Ülkemizin huzur ve güvenliğini 
temin etmek ve kamu düzenini sağlamak için 
büyük bir azimle görev yapan güvenlik güçlerimizin 
her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nizip 
Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Volkan 
Özcan ise, Nizip Ticaret Odası başkanlarına ve 
üyelerine yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı 
teşekkür ederek Nizip Ticaret Odası ile her zaman 
işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını 
belirtti.
Gerçekleşen ziyaretlere NTO Meclis Başkan 
Yardımcıları Abdullah Altınbaş, Necdet Başeğmez, 
NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat, NTO Yönetim Kurulu üyeleri, NTO Meclis 
Üyeleri ve NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu 
da katıldı.

NTO Nizip Jandarma Komutanı Volkan Özcan'nı Ziyaret Etti
Nizip Ticaret Odası NTO) Nizip Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Volkan Özcan'ı ziyaret etti.
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Ak Parti Heyeti Nizip Ticaret Odası
Üyelerinin Taleplerini Dinledi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 
Ak Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, Ak Parti Nizip İlçe Yönetimi Nizip 
Ticaret Odası'nı (NTO) ve Nizip Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretin 
açılış konuşmasını yapan 
Nizip Ticaret Odası (NTO) 
Meclis Başkanı Bekir 
K a r a b a c a k  y a p ı l a n  
ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

 Nizip'in Gaziantep'in en 
büyük ilçesi olduğunu dile 
getiren Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Nizip 
tarıma dayalı sanayisi ile 
üretim ve ihracatı ile öne 
çıkan bir  i lçedir.  Bu 
nedenle Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'nün kurulması 
için bizlere destek olan Gaziantep 
Milletvekilimiz Nejat Koçer'e 
şahsım ve meclisim adına çok 
teşekkür ediyorum.”ifadelerini 
kullandı.

Gaziantep Milletvekili Nejat 
Koçer ile uzun süredir beraber 
çalıştıklarını ifade eden NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt şunları ifade etti: “Nizip, 
ülkemizin büyümesinin üzerinde bir 
ivme kazanan gelişmiş ilçelerden 
birisidir. Bizlerde NTO olarak ilçenin 
g e l i ş m e s i n e  ü l k e m i z i n  
ekonomisine katkı sağlamak için 
ü y e l e r i m i z i n  s o r u n l a r ı n ı  
milletvekillerimize bakanlıklarımıza 
ileterek çözüme kavuşturmanın 

çabası içerisindeyiz. Her günün 
başlangıcında ilk gün göreve 
geldiğimiz gibi heyecanımızı 
kaybetmeden hizmetlerimize 
devam etmekteyiz. Gaziantep 
Milletvekili Nejat Koçer'e, Nizip 
Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya, 
Ak Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih 
Uzunaslan'a ve Ak Parti Nizip İlçe 
Yönetimi'ne ziyaretleri için şahsım 
ve Nizip Ticaret Odası adına 
teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Nizip'i her ziyaret ettiğinde 
NTO'yu da ziyaret ettiğini belirten 
Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Nizip 
ziyaretlerimizde ticaret odamıza da 
gelerek iş dünyamızın sorunlarını 

ve çözüm önerilerini de 
d i n l e y i p  v a r s a  
yapabileceğimiz şeyleri 
istişare etmek istedim. 
İçinizden biri olarak Nizip'i 
ç o k  y a k ı n d a n  t a k i p  
ediyorum. Özellikle ilçenin 
ekonomik durumu benim 
ilgi alanım olduğu için 
üzerime düşen görevleri 
özenle yürütüyorum. En 
son ziyaretimde gümrük 
müdürlüğünün kurulması 
ile ilgili bir talep olmuştu. O 
günden bu güne çaba ve 
gayret göstererek hızlıca 
N i z i p  G ü m r ü k  

Müdürlüğü'nün kurulmasına vesile 
olduk. Bu ve buna benzer talepler 
bizlerin hizmet etmesine vesile 
olmaktadır. Bizler lafla değil icraatla 
her zaman yanınızdayız. Ne zaman 
bana bir görev düşerse bir telefonla 
hizmet etmeye hazırım. Nizip 
Ticaret Odası'na yapmış olduğu bu 
güzel ev sahipliğinden dolayı 
d e ğ e r l i  b a ş k a n l a r ı m a  v e  
yönet ic i ler ine çok teşekkür 
ediyorum.”ifadelerini kullandı. 

Soruların cevaplanması ile son 
bulan ziyarete Siri Lanka Gaziantep 
Fahri Konsolosu Süleyman Çiçek, 
NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, NTO 
Meclis Üyeleri, Nizip Belediye 
Meclis Üyeleri ve parti üyeleri de 
katıldı. 

www.nto.org.tr
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NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyeler in i  z iyaret  eden Niz ip 
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar Nizip 
Ticaret Odası haziran ayı meclis 
toplantısına da katılarak NTO üyeleri 
ile görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, “Nizip Kaymakamı Oğuz 
Alp Çağlar'ı meclis toplantımızda 
ağırlamaktayız. Kendileri ile ilçemizin 
ticareti, üyelerimizin sorunları ve 
çözüm önerileri ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunacağız. Meclis 
toplantımıza katılımından dolayı için 
şahsım ve NTO Meclisi adına çok 

teşekkür ediyorum.” 
dedi.
Nizip Kaymakamı Oğuz 
Alp Çağlar ' ı  mecl is 
t o p l a n t ı s ı n d a  
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, 
NTO yönetim kurulunun 
y a p m ı ş  o l d u ğ u  
çalışmalar ve faaliyetleri 
hakkında katılımcılara 
bilgiler verdi.

Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün 
çalışmalarına değinen NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Özyurt, Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'nün hizmete girmesi için 
çalışmaların sonuna gelindiğini 
belirterek emeği geçen tüm kurum, 
kuruluş ve NTO üyelerine teşekkür 
etti.
Nizip'in gelişmesi için her türlü 
konuda söz sahibi olan güzide bir 
toplulukla bir araya gelmekten 
mutluluk duyduğunu belirten Nizip 
Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar şunları 
i f ade  e t t i :  “N i z i p ' t e  gö reve  
başlamazdan önce bu kadar Nizip'te 

bu kadar güzel bir potansiyelin 
olacağını düşünmemiştim. Ancak 
göreve başladıktan sonra gördük ki 
Nizip sanayisi, ticareti ve ekonomisi 
ile çok güzel bu durumda. Nizip'in 
geleceğinin çok aydınlık ve parlak 
olduğunu düşünmekteyim. Nizip'in 
sanayisinin büyümesi sosyal gelişimi 
ve huzuru da getirecektir. Bizler 
sanay ic i  ve  işadamlar ımız ın  
yanınızdayız ve sizlere her zaman 
destek vermeye hazırız. Bugün beni 
meclis toplantınızda ağırladığınız için 
hepinize çok teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
Soruların cevaplanması ile son bulan 
toplantıya NTO meclis, yönetim 
kurulu ve disiplin kurulu üyeleri de 
katıldı.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar 
NTO Meclis Toplantısına Katıldı

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar Nizip Ticaret Odası'nın (NTO) meclis toplantısına katıldı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'nin 
78. Genel Kurulu'na katıldı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 
elektronik ortamda gerçekleştirilen 
Genel Kurula, Nizip Ticaret Odası'nı 
temsilen NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 

Başkanı ve TOBB Ticaret Odaları 
Konsey Üyesi Mehmet Özyurt, 
NTO Meclis Başkan Yardımcısı ve 
TOBB Delegesi Abdullah Altınbaş 
ve NTO Genel Sekreteri Serpil 
Gündoğdu da katıldı.
T O B B  B a ş k a n ı  M .  R i f a t  
Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul'da 

yaptığı açılış konuşmasında: 
“Genel kurulumuzu bir defa 
daha elektronik ortamda 
yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş 
ve bunu en büyük katılımla online 
genel kurulumuzu düzenlemiştik. 
Geçen yıl olduğu gibi 78. Genel 
Kurulu'muzu da olarak elektronik 
ortamda yapmaktayız. Bunu 
başarmayı sağladığınız için 

hepinize teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ankara'da 
bulunan TOBB Konferans Salonuna 
Zoom bağlantısı aracılığı ile katılan 
TOBB Delegeleri online, yazılı ve 
i s t i şa r i  oy l ama  i l e  gündem 
maddelerine oy kullandı.

Nizip Ticaret Odası TOBB'nin 78. Genel Kuruluna Katıldı

www.nto.org.tr
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NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaya ve İbrahim 
Özkaya'nın da aralarında bulunduğu 20 kişilik heyet ile 
T.C. Varşova Ticaret Başmüşaviri Atilla Gökhan 
Kızılarslan, T.C. Varşova Ticaret Ataşesi Betül Buke 
Karaçin, Polonya-Türkiye İşadamları Derneği 
(POTİAD) Başkanı Sait Büyükbayrak ve Kielce 
kentinde düzenlenen Agrotech Fuarı'nı ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.
Düzenlenen iş gezisi programında bir açıklama yapan 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Polonya 
ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2000 yılından 
itibaren düzenli artış gösterdiğine dikkat çekerek, iki 
ülkenin karşılıklı ticareti 2019 yılında da 6 milyar doları 
aşarken bugün ise 10 milyar dolar hedefi 
bulunmaktadır.” dedi. 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi için Nizipli işadamları 
olarak bu yönde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan 
NTO Başkanı Mehmet Özyurt, “Ülkemiz Polonya'ya 
otomobil, kara yolları taşıtları için parçalar, traktör, toplu 
taşıma araçları, buzdolapları ve tekstil ürünleri 

satarken Polonya'dan da taşıt parçaları, dizel ve yarı 
dizel motorlar, otomobiller ve sığır eti almaktadır. 
Karşılıklı bu ticaretin her geçen gün gelişmesi de bizleri 
memnun etmektedir." diye konuştu.
Türkiye, Polonyalı turistler için de önemli bir turizm 
destinasyonu olma özelliği taşıdığına işaret eden NTO 
Başkanı Özyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Türkiye'ye gelen Polonyalı turist sayısı 2019'da bir 
önceki yıla göre yüzde 36 artarak 880 binin üzerine 
çıkmıştır. Öte yandan da Polonya, Erasmus programı 
çerçevesinde öğrencilerimiz tarafından en çok tercih 
edilen ülkelerin başında gelmektedir. Polonya'daki 
vatandaş sayımız Erasmus değişim programı 
öğrencileri ve tam zamanlı eğitim gören 
öğrencilerimizin de eklenmesiyle on bini 
aşmaktadır. Gaziantep ve Nizip tarımdan sanayiye 
her alanda yatırım yapılabilecek bir kent. Bu 
nedenle iki ülke arasındaki tarım ve sanayiye 
dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda 
bölgemizin de önemli bir rol oynayacağı 
kanısındayım. Ticaretimizi bu sektörlerde de 

geliştirerek ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. 
Firmalarımızın sektörleri ağırlıklı olarak bitkisel yağ, 
Antepfıstığı, kuruyemiş, hububat bakliyat, baharat, 
mobilya ve inşaattır. Her geçen gün yeni yatırımlar ile 
sektör çeşitliği artmakta ve ihracatımız artış trendinde 
devam etmektedir. Bu trendi Polonya ile arttırmayı 
hedeflemekteyiz. Bölgemizdeki ürünlerimizin 
uluslararası platformlarda da tanınması için birçok 
çalışmalar yapmaktayız.  Nizip Ticaret Odası olarak 
Nizip Zeytinyağı,  Nizip Sabunu, Nizip Patlıcanı coğrafi 
işaretlerini aldık. Nizip Mızar Havucu içinde 
çalışmalarımız devam etmektedir. Lobici l ik 
çalışmalarımız sonucunda ihracatımızı arttırmak ve 
kolaylaştırmak amacıyla Nizip'te Gümrük Müdürlüğü 

de kuruyoruz. Bu iş 
s e y a h a t i n i  t i c a r e t  
hacmimiz i  ka rş ı l ı k l ı  
a r t ı r m a k  i ç i n  
g e r ç e k l e ş t i r d i k .  
Polonya'da büyük bir 
ticaret potansiyeli var, 
bunu çok iyi görmekteyiz. 
Gaziantep ve Nizip'li 
işadamları olarak bu 
p o t a n s i y e l i  
d e ğ e r l e n d i r m e k  v e  

bölgemizin üretimlerini buralara daha fazla ulaştırmak 
istiyoruz. Yaptığımız bu ziyaretlerin her iki ülke içinde 
verimli olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yapılan görüşmelerde NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt tarafından T.C. Varşova Ticaret 
Başmüşaviri Atilla Gökhan Kızılarslan,T.C. Varşova 
Ticaret Ataşesi Betül Buke Karaçin ve Polonya-Türkiye 
İşadamları Derneği (POTİAD) Başkanı Sait 
Büyükbayrak'a ziyaret anısına plaket, Nizip Zeytinyağı 
ve Nizip Sabunu'nun coğrafi işaretini hediye etti.

Nizip Ticaret Odası Heyeti Polonya Pazarını İnceledi
Nizip Ticaret Odası (NTO) Polonya ile iş birliği 
imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Polonya'nın 
Başkenti Varşova ve Kielce şehirlerine yönelik 
bir ticaret heyeti programı düzenlendi.



Nizip Ticaret Odası 
(NTO) üyelerinin yurtdışı 
pazarlara açılmalarını 
sağlamak, globalleşen 
dünya ekonomisinde 
sınır ötesi rekabet etme 
güçler in i  ar t t ı rmak,  
ihracat odaklı büyüme 
hedeflerini desteklemek 
ve sürdürmek amacıyla 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı  
sürdürüyor.

B u  ç a l ı ş m a l a r  
k a p s a m ı n d a  N T O  
organizasyonuyla gıda sektörü 
temsilcileri Fransa'nın başkenti 
Paris'te düzenlenen SIAL Gıda 
Fuarı'nı ziyaret ederek ikili iş 
görüşmelerinde bulundu.

Aralarında Nizip, Gaziantep 
ve Diyarbakır'lı firmaların da 
bulunduğu 30 kişilik NTO heyeti, 
SIAL Paris 2022 Fuarı'nda 119 
ülkeden gelen firmaların ürün ve 

hizmetleri ile buluştu.
Covid-19 salgını nedeniyle 

2020'de iptal edilen SIAL Paris 
Gıda Fuarı bu yıl görkemli bir 
şekilde kapılarını açtı. Dünya'nın 
en büyük gıda ve içecek 
inovasyon fuarı SIAL'a bu yıl rekor 
sayıda firma katılıyor.

Dünyanın en büyük gıda fuarı 
olan SIAL Paris 2022 Fuarı'na 

Türkiye'den ise 345 
firma ile katıldı. Ayrıca 
Türkiye, SIAL Paris'te bir 
organizatör tarafından 
milli katılım düzenleyen 
ülkeler arasında birinci 
ülke oldu. Türkiye, genel 
s ı r a l a m a  o l a r a k  
adlandırılan milli ve 
bireysel katılımcı sayısı 
i l e  m e t r e k a r e  
toplamında ise İtalya ve 
İspanya'nın ardından 
3'üncü büyük yabancı 

katılımcı ülke olarak açıklandı.
Bu yıl “Değişime Sahip Ol” 

t e m a s ı y l a  a ç ı l a n  f u a r d a ,  
dondurulmuş gıdalardan hazır 
gıda ürünlerine kadar, taze 
ürünlerden hamur mamullerine 
kadar gıda sektörünün hemen 
hemen her alanında üretim yapan 
firmalar boy gösteriyor.

NTO Dünyanın En Büyük Gıda Fuarı 'deSIAL Paris
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Nizip Gümrük Müdürlüğü'nde 
İlk Tescil İşlemi Yapıldı

Gaziantep Valisi Davut 
G ü l ' ü n  N i z i p  G ü m r ü k  
M ü d ü r l ü ğ ü ' n ü  z i y a r e t  
etmesiyle birlikte ilk tescil 
işlemi yapıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Nizip Kaymakamı Oğuz Alp 
Çağlar, Nizip Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı ve 
GAP Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürü Mehmet 
Tuncay Bayraktar ile birlikte 
Nizip Ticaret Odası'nın 
(NTO) üçüncü katında 
hizmet verecek olan Nizip 
Gümrük Müdürlüğü'nün idari 

binasında ve gümrük sahasında incelemelerde bulundu.
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve Nizip Gümrük 
Müdürü Murat Avcu tarafından karşılanan Gaziantep Valisi 
Davut Gül yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 

Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün kurulmasından bugüne 
emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün çalışmalarının 
tamamlandığını gözlemledik. Bugün itibari ile ilk tescil işlemi 
de yapılmış oldu. Nizip Gümrük Müdürlüğü ilçemizin ve 
ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır. 
Bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum .” ifadelerini 
kullandı.

Gerçekleşen ziyarete GAP Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölgesi Şube Müdür Vekili Mahmut Kurtgöz, NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat ve NTO yönetim 
kurulu üyeleri de katıldı. 

Nizip Ticaret Odası Heyeti MÜSİAD Paris'i Ziyaret Etti
Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti Müstakil Sanayici 

ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris'i ziyaret etti.
NTO organizasyonuyla Fransa'nın başkenti Paris'te 

bulunan gıda sektörü temsilcileri iki günlük SIAL Gıda 
Fuarı ziyaretinin ardından MÜSİAD Paris'i de ziyaret 
ederek ikili iş görüşmelerinde bulundu.

MÜSİAD Paris Başkanı İlkan Cengiz tarafından 
karşılanan NTO heyeti SIAL Gıda Fuarı izlenimlerini 
paylaşarak, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik 
ilişkileri görüştü.

Türk firmalarının Fransa pazarına önemli bir yeri 
olduğunu belirten MÜSİAD Paris Başkanı İlkan Cengiz 

Fransa pazarı hakkında heyete bilgilendirmeler yaptı.
Derneğin tarihçesi ve kuruluş amacı hakkında da 

bilgiler veren MÜSİAD Paris Başkanı Cengiz, 
Türkiye'nin neresinde olursa olsun Fransa ile ticaret 
yapan veya yapmak isteyen tüm firmalara yardıma hazır 
olduklarını belirterek Nizip Ticaret Odası heyetine 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı soruların cevaplanması ile son bulan 
ziyarette NTO Heyeti tarafından, MÜSİAD Paris 
Başkanı İlkan Cengiz'e ziyaret anısına plaket ve Nizip 
Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun coğrafi işaretini takdim 
edildi.
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Kardeş oda protokolü 
imza töreninde bir 
konuşma yapan Nizip 
T i c a r e t  O d a s ı  
Y ö n e t i m  K u r u l u  
Başkan ı  Mehmet  
Özyurt, “Yurtdışında 
işb i r l ik ler imiz i  ve 
ilçemizin ihracatını 
arttırmak için kardeş 
oda protokollerimize 
bir yenisini  daha 
ekledik.” dedi.
2012 yılında başlatılan kardeş oda protokolü çalışmalarını 
davam ettirdiklerini belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Bizler bugün Nizip Ticaret Odası ve 
Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası arasında iletişimi 
güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını 
sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek 
amacıyla Kardeş Oda protokolü imzaladık. Böylece 
bölgelerimiz adına koordinasyon ve işbirliği anlamında her 
iki odaya fayda sağlamayı da planlıyoruz. Çobanbey 
Sanayi ve Ticaret Odası ile işbirliği sayesinde daha 
kapsamlı faaliyetler ve projeler hazırlamak adına 
kuracağımız bu bağın bölgelerimize katkı sağlayacağı 
kanaatindeyiz. Böylece “Ortak Akılla Çalışmak” anlayışıyla 
işbirliği yaptığımız faaliyetler ve projelerin hem kısa hem de 
uzun vadede etkilerini göstereceğine inancımız sonsuzdur. 
Ben Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası ile kardeş oda 
olmamıza olanak sağlayan Çobanbey Sanayi ve Ticaret 
Odası Başkanı Sayın Hüseyin İsa'ya teşekkür eder, Kardeş 
Oda protokolünün her iki oda için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.”  ifadelerine yer verdi. 
Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa ise 
Nizip Ticaret Odası'nı Çobanbey'de ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Çobanbey hakkında bilgileri veren Başkan Hüseyin İsa 
şunları ifade etti: “İki Oda arasındaki birlikteliğin ve ticaretin 
güçlenmesi, işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesinin her 
iki taraf adına olumlu sonuçlar doğuracaktır. Protokol 
kapsamında ilk somut adım olarak insani yaşam 
standardının yükselmesine yönelik çalışma yürütülmeyi 
planlıyoruz. Kardeş Oda protokolümüzün her iki oda için 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”  şeklinde konuştu.
Protokol törenine NTO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 

Y a p r a k ,  N T O  
Meclis Katip üyesi 
A l i  Kaya,  NTO 
M e c l i s  Ü y e l e r i  
Coşkun  Güze l ,  
S e l a h a t t i n  
Marangoz ve de 
katıldı.

Nizip Ticaret Odası 
Suriye'de Bir İlke 
İmza Attı
Nizip Ticaret Odası (NTO), Çobanbey Sanayi ve 
Ticaret Odası ile kardeş oda protokolü imzalayarak 
Suriye'de bir ilke imza attı.

Aralarında Gaziantep, 
Mersin, Adana, Kilis ve 
Nizip'li firmaların da 
bulunduğu 20 kişilik 
heyet Almanya ziyareti 
kapsamında temaslarda 
bulundu.
İki gün boyunca Anuga 
Gıda Fuarı'nı ziyaret 
eden heyet ardından 
T . C .  D ü s s e l d o r f  
Başkonsolosluğu'nu ve ATİAD'ı ziyaret etti.
T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan ve T.C. Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem 
Ekmekçi Konuk tarafından karşılanan NTO heyeti Anuga 
Fuarı izlenimlerini paylaşarak, Almanya ile yaşanan vize 
sorunu ve ekonomik ilişkileri görüştü.
T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek 
Nizip Ticaret Odası heyetine teşekkür etti.
Türk firmalarının Almanya pazarına önemli bir yeri 
olduğunu belirten Başkonsolos Ayşegül Gökçen 
Karaarslan Almanya pazarı hakkında heyete 
bilgilendirmeler yaptı.
Ziyaretin sonunda NTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil 
İbrahim Avşaroğlu ve NTO üyesi Mehmet Karakoç 
tarafından, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül 
Gökçen Karaarslan'a ziyaret anısına plaket ve Nizip 
Zeytinyağı'nın coğrafi işaretini takdim etti.
Başkonsolosluk ziyareti ardından Avrupa Türk İş 
Adamaları ve Sanayiciler Derneği'ni ziyaret eden NTO 
heyeti, ATİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit 
Tarhan, ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Atılgan ve 
ATİAD Genel Sekreteri Hakan Yıldırım tarafından 
karşılandı.
Derneğin tarihçesi ve kuruluş amacı hakkında bilgiler 
veren ATİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit 
Tarhan, NTO heyeti ile Almanya'nın ticari hayatı hakkında 
görüş alışverişinde bulundu.
TİAD üyeleri ile ikili iş görüşmeleri ile son bulan ziyarette 
NTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Avşaroğlu ve 
NTO üyesi Mehmet Karakoç tarafından, ATİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tarhan'a ziyaret anısına 
plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun coğrafi 
işaretini takdim etti. 

Nizip Ticaret Odası 
Heyeti Almanya 
Anuga Gıda Fuarı'nda
Nizip Ticaret Odası (NTO) organizasyonuyla gıda 
sektörü temsilcileri Anuga Gıda Fuarı'nı, T.C. 
Düsseldorf Başkonsolosluğu'nu ve Avrupa Türk 
İş Adamları ve Sanayiciler Derneği'ni (ATİAD) 
ziyaret etti.
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 
Genel Başkan Başdanışmanı, Genel 
Merkez Kurucular Kurulu Üyeleri, 
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 aralarında 
DEVA Pa r t i s i  Gene l  Başkan  
Başdanışmanı ve Kurucular Kurulu 
Üyesi Kerem Altun, DEVA Partisi 
Genel Merkez Kurucular Kurulu 
Üyeleri Prof. Dr. İhsan Günaydın ve 
Tuba Tapsız, DEVA Partisi Gaziantep İl 
Başkanı Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi 
Nizip İlçe Başkanı Ömer Kılıçparlar, 
DEVA Partisi Gaziantep İl ve Nizip İlçe 
teşkilatı üyelerinin de bulunduğu heyet 
ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt “Nizip 

Ticaret Odası olarak geçmişten 
bugünümüze kadar tüm siyasi 
partilere ayrım gözetmeksizin eşit 
m e s a f e d e  d u r u ş u m u z u  
sürdürmekteyiz.” dedi.
Memleketin faydasına olan her 
çalışmada ellerini taşın altına 
koymaktan hiç çekinmediklerini 
belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özyurt şöyle devam etti: “Geçmişte 
olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin 
faydasına olan her çalışmanın 
içerisinde olacağız. Nizip, tarım ve 
tarıma dayalı ürün çeşitliliği bol olan 
ticareti ve sanayisi ile gelişen bir 
ilçedir. Türkiye %5 oranında büyürken 
Gaziantep bu aranın iki katıyla, Nizip 
de Gaziantep'in iki katı oranı ile 
büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Nizip, 
ülkemizin üretimini ve katma değerini 

artıran bir şehirdir. Zeytinin ilçemizde 
yetişmesinden dolayı Nizip'te 

üretilen sabunlar yüzyıllardır 

ülkemiz içerisine ve dünyanın 
ç e ş i t l i  ü l k e l e r i n e  
gönderilmektedir. Odamız, 
i lçemizin tanıtımına katkı 
sağ lamak amacıy la  bazı  
ürünlerimizin coğrafi işaretlerini 
tescil ettirmiştir ve bazılarının da 
t e s c i l  ç a l ı ş m a l a r ı n ı  
sürdürmektedir. Nizip üretim 
yapan istihdam sağlayan ve 
ihracat yapan bir ilçe olması 
münasebetiyle uzun yıllardır 
takip ettiğimiz bir konuyu faaliyete 
geçirmeye hazırlanıyoruz. Odamızın 
üst katında bulunan Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'nün hizmet binasını inşa 
ettik. İnşallah ramazan sonuna kadar 
kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte el 
ele vererek gümrük sahasının da 
çalışmalarını tamamlayıp hizmete 
açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu. 
NTO'ya güzel ev sahipliği ve kabulü 
için teşekkür eden DEVA Partisi Genel 

Başkan Başdanışmanı ve 
Kurucular Kurulu Üyesi 
Kerem Altun ise “Bizlere 
NTO' ya gelmezden önce 
oda ile ilgili çok güzel 
şeyler söylendi. Şehrin en 
ö n e m l i  e k o n o m i k  
dinamiklerinden biri olan 
ticaret odamızın da ne 
d e n l i  d e ğ e r l i  i ş l e r  
yaptığının işaret id i r.  
Kimsesizlerin kimsesi 
olmak sessizlerin sesi 
o l m a k  e l b e t t e  ç o k  
önemlidir.” dedi.

Partilerinin kurulduğu günden itibaren 
ziyaretler yaptıklarını söyleyen DEVA 
Partisi Genel Başkan Başdanışmanı 
Kerem Altun “Ziyaret edilen her ilde 
mutlaka o yerin olmazsa olmazı sivil 
toplum örgütleri, meslek birlikleri ve 
başında ticaret odaları geldiğini ifade 
ederek partinin çalışmaları ve eylem 
planı hakkında NTO üyelerine bilgiler 
verdi.
Ticaret Odaları'nın bulunduğu şehrin 
aktörü konumunda olduğunu belirten 
DEVA Partisi Genel Merkez Kurucular 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Günaydın 
ise, “Ticaret odaları siyasetçileri 
ziyaret etmek yerine, siyasetçilerin iş 
dünyasını sık sık ziyaret ederek 
sanayinin sorunlarını dinleyip bunlara 
yönelik politikalar üretmesi gerektiğini 
ifade ederek DEVA Partisi'nin güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme 
programı konusunda katılımcılara 
bilgilendirme yaptı.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nden NTO'ya Ziyaret

Nizip Cumhuriyet 
Başsavcısı Erhan 
Birol'dan NTO'ya 
İade-i Ziyaret
Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan 
Birol, Nizip Ticaret Odası'na (NTO) 
İade-i ziyarette bulundu.
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, tarafından karşılanan 
Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan 
Birol, NTO yönetimine görevlerinde 
başarılar diledi.
Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren NTO Yönetim 
Kuru lu  Başkanı  Özyur t ,  N iz ip  
Cumhuriyet Başsavcılığı'mızla her 
konuda işbirliğimizi geliştirmeye hazırız. 
NTO olarak kurumlar arası ilişkilere her 
zaman önem verdik. Bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin 
ve ülkemizin kalkınması için işbirliğimizi 

sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi
Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan 
Birol ise şunları ifade etti: “Nizip Ticaret 
Odası başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri yeni atanmamdan dolayı bize 
ziyarette bulunmuşlardı. Bizde bugün 
k e n d i l e r i n e  i a d e - i  z i y a r e t t e  
bulunmaktayız. İlçemizde bulunan 
kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları çalışmalarımızı uyumlu bir 
şekilde sürdürmekteyiz. Nizip'te faydalı 
hizmetler üretmeye devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Doktoroğlu, NTO yönetim kurulu ve 
meclis üyeleri de katıldı.
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Nizip Ticaret  Odası  (NTO) 
üyelerinin yurtdışı pazarlara 
açılmalarını sağlamak amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor.
Aralarında Nizip ve Gaziantepli 
firmaların da bulunduğu 16 kişilik 
h e y e t  A l m a n y a  z i y a r e t i  
kapsamında temaslarda bulundu.
NTO organizasyonuyla mobilya 
sektörü temsilcileri Almanya'nın 
Köln şehrinde düzenlenen Orgatec 
F u a r ı ' n ı ,  T. C .  D ü s s e l d o r f  
Başkonsolosluğu'nu ve Avrupa Türk 
İşadamları ve Sanayicileri Derneği'ni 
(ATİAD) ziyaret etti.
Türünün en büyük fuarı olan 
uluslararası ORGATEC Fuarı'nı 
ziyaret eden NTO heyeti, mobilya 
sektöründe yenilikleri keşfetme fırsatı 
buldu.
50 milyar dolarlık ofis mobilyaları 
pazar ın ı  bu luşturan Orgatec 
Fuarı'nda ikili görüşmelerde bulunan 

NTO heyeti stantları gezerek 
katılımcılardan bilgi aldı.
İlk günkü fuar ziyaretinin ardından 
i k i n c i  g ü n  T. C .  D ü s s e l d o r f  
Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaaslan ve T.C. Duesseldorf 
Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi 
Konuk'u ziyaret eden NTO heyeti 
Almanya'daki  mobi lya pazarı  
hakkında bilgiler aldı.
Almanya'nın dış ticaret hacmi 
hakkında detayl ı  b i lg i  veren 

D ü s s e l d o r f  
Başkonsolosu Ayşegül 
Gökçen Karaaslan, 
Almanya'da mobilya 
sektörü için önemli bir 
pazar olduğunu ifade 
etti.
Karşı l ık l ı  sorular ın 
cevaplanması ile son 
bulan ziyarette NTO 
Heyeti tarafından, T.C. 

Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül 
Gökçen Karaaslan'a ziyaret 
anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı 
ve Nizip Sabunu'nun coğrafi işaret 
logoları takdim edildi.
Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun 
ardından ATİAD'ı ziyaret eden NTO 
heyeti, ATİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi A.Gani Eren ve ATİAD Genel 
Sekreteri Hakan Yıldırım tarafından 
karşılandı. 
ATİAD'ın yetkilileri ile Orgatec Fuarı 

izlenimlerini paylaşan NTO heyeti, 
Almanya ile Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkileri görüştü.
Türk firmalarının Almanya pazarına 
önemli bir yeri olduğunu ifade eden 
ATİAD Yönetim Kurulu Üyesi A.Gani 
Eren Almanya ekonomisi hakkında 
heyete geniş kapsamlı bilgiler verdi.
Derneğin tarihçesi ve kuruluş amacı 
hakkında da bilgiler veren ATİAD 
Genel Sekreteri Hakan Yıldırım ise, 
Almanya ile ticaret yapacak olan veya 
yapan tüm firmalara destek olamaya 
hazır olduklarını belirterek NTO 
heyetine ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.
Ziyaretin sonunda NTO Heyeti 
tarafından, ATİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi A.Gani Eren ve ATİAD Genel 
Sekreteri Hakan Yıldırım'a Nizip 
Zeytinyağı ve Nizip Sabunu'nun 
coğrafi işaret logoları hediye edildi.

NTO, Mobilya Sektörünü 'ya TaşıdıAlmanya

NTO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri 
ve personel ler inin katı l ımıyla 
düzenlenen eğitim semineri MB 
Akademi Eğitim ve Danışmanlık 
K u r u c u s u  M e h m e t  B e s l e m e  
tarafından verildi.
Düzenlenen eğitimde MB Akademi ve 
Eğitim Danışmanı Mehmet Besleme 

tarafından katılımcılara Organ 
Üyeleri Oryantasyonu, Stratejik 
Planlama, İç Paydaş Swot Analizi, 
Protokol ve Nezaket Kuralları, 
Akreditasyon ve Kalite Yönetim 
Sistemi hakkında bilgiler verildi.
Eğitimin sonunda bir açıklama yapan 
N TO  M e c l i s  B a ş k a n ı  B e k i r  

K a r a b a c a k  “ G e r ç e k l e ş e n  
seçimlerimiz sonucu yeni oluşan 
meclisimizin odamıza uyumunun 
sağlanması ve kişisel gelişim 
açısından faydalı bir eğitim oldu. 
Eğitimin düzenlenmesinde emeği 
geçen MB Eğitim ve Danışmanlık 
Kurucusu Mehmet Besleme ve 
eğitime katılan tüm meclis üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Nizip Ticaret Odası'nda Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi
Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) yapılan seçimler sonrası yeni oluşan 
meclis üyelerine yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi.
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Deva Partisi'nden 
NTO'ya Hayırlı 
Olsun Ziyareti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 
Gaziantep il ve Nizip ilçe teşkilatı 
Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) ziyaret 
etti.
Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı 
Ertuğrul Kaya, Deva Partisi Nizip 
İlçe Başkanı Ömer Kılıçparlar, 
Gaziantep İl ve Nizip İlçe teşkilatı 
üyelerinin de bulunduğu heyeti, 
NTO Mecl is  Başkanı  Bek i r  
Karabacak ve NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt karşıladı.
NTO Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerine hayırlı olsun dileklerinde 
ileten DEVA Partisi İl Başkanı 
Ertuğrul Kaya, Nizip Ticaret Odası 
seçimlerinin Nizip'e hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyur t  i se  NTO üye ler in in  
sorunlarını ve çözüm önerilerini dile 
getirerek, sorunların çözüm bulması 
amacıyla Deva Partisi il ve ilçe 
yöneticilerinden destek vermelerini 
talep etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Yönetim Kurulu, Meclis 
ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Nizip Kaymakamlığı görevine atanan 
Oğuz Alp Çağlar'a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
Düzenlenen ziyarette bir açıklama 
yapan NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “Nizip Ticaret 
Odası 1500 aktif üyesi ile 
Nizip'li sanayici ve tacirin 
h i z m e t i n d e  o l a n  ö n c ü  
kuruluşlardan birisidir.” dedi.
Nizip Ticaret Odası olarak 
ilçenin ve ülkenin kalkınması 
adına üzerlerine vazife olsun 
veya olmasın her zaman 
devletin yanında olduklarını 
belirten NTO Başkanı Özyurt 
şunları ifade etti: “Önceki 
kaymakamlarımız ve kamu 
kurumlarımız ile ortak akılla çalışarak 
bugüne kadar başarılı işlere imza 
attık. Bunun en son güzel bir örneği 
ise Nizip'e Gümrük Müdürlüğü'nün 
kurulmasıdır. Bizim 2014 yılından 
i t i b a r e n  N i z i p ' t e  G ü m r ü k  
Müdürlüğü'nün kurulması için lobicilik 
yaptık ve bu dönem sayın bakanımız, 
valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir 
belediye başkanımız ve Nizip 
belediye başkanımız ile birlikte ortak 
akılla hareket ederek Gümrük 
Müdürlüğü'nün kurulmasını sağladık. 
Biz her ne kadar bu işe öncülük etsek 
de bir kurum veya kuruluşun tek 
başına kaldıracağı bir iş değildir. 
Sizlerle birlikte el ele vererek Nizip'te 
güzel işler yapacağımıza inancımız 
tamdır. İnşallah güzel bir çalışma 

dönemi geçiririz. Ben bu vesile ile 
şahsım ve Nizip Ticaret Odası adına 
g ö r e v i n i z d e  b a ş a r ı l a r  
diliyorum.”ifadelerini kullandı.
NTO heyetini karşılayarak yapılan 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Nizip Kaymakamı Oğuz Alp 
Çağlar ise, “Nizip gibi köklü ve ciddi 
p o t a n s i y e l i  o l a n  b i r  i l ç e y e  
görevlendirildiğimden dolayı mutlu ve 

gururluyum.” dedi.
Hiçbir idarecinin ilçenin desteğini 
almadan iş yapmasının mümkün 
olmadığını  i fade eden Niz ip 
Kaymakamı Çağlar sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Kamu, özel ve sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte uyum 
içerisinde çalışarak bu iklimden 
besleneceğiz, çünkü bu iklim bizi 
geliştirecektir. Allah Nizip'e fıstık ve 
zeytin vermiş, Nizip toprağa baktığı 
zaman toprak ta Nizip'e bakıyor. Nizip 
birçok ilden büyük, ticaret hayatı 
kurumsallaşmış durumda ve köklü bir 
ticaret hayatı var. Bu nedenle zaten 
kurulu bir düzen var, bende bu kurulu 
bir düzenin çarkına bir dişli olabilir ve 
uyum sağlayabilirsem ne mutlu bize. 
Beraber uyum içerisinde çok güzel bir 
f rekans yaka layabi leceğ imiz i  

düşünüyorum. Zaten bakanlarımız 
milletvekillerimiz olsun Nizip ve 
Antep'in çok güçlü siyasi bir desteği 
var. Bu fırsatı Antep ve Nizip'e 
hizmete dönüştürmek bizim elimizde 
ve sizler de zaten gerekli desteği 
sağlıyorsunuz. Sizlere de uyum 
sağlamak zaten bizim görevimizdir. 
İnşallah hep birlikte güzel çalışmalara 
imza atacağız.” şeklinde konuştu. 

NTO'dan Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Nizip Ticaret Odası 
(NTO), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 
g e r ç e k l e ş t i r i l e n  
Akreditasyon belge 
yenileme denetimini 
başarıyla tamamladı.
İ k i  g ü n  s ü r e n  
denetimde, Türk Loydu Baş 
Denetçisi Özlem Bocutoğlu 
tarafından NTO'nun yapmış 
o lduğu ça l ışmalar  Temel  
Yeterlilikler ve Temel Hizmetler 
kapsamında toplam 13 ayrı 
başlık ve 103 farklı kriterde 
incelendi.
TOBB Akreditasyon Müdür 
Yardımcısı Başak Ayık'ın da 
göz lemci  o larak kat ı ld ığ ı  
denetimin açılış toplantısı, NTO 
Yöne t im Kuru lu  Başkan ı  
Mehmet Özyurt, NTO Meclis 

Başkanı Bekir Karabacak, 
Y ö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n  
Yardımcıları Mahmut Polat, 
Savaş Ali Alkan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mustafa Kaya, Hüseyin 
Yaprak, İbrahim Özkaya, Meclis 
Üyesi Mehmet Ali Karabacak ve 
i l g i l i  b i r i m  s o r u m l u s u  
personellerin katılımıyla yapıldı.
Açılış toplantısının ardından 
devam eden  dene t imde ,  
NTO'nun 2018-2019-2020 ve 
2021 yıllarına ilişkin üyelerine 
sunduğu hizmet kalitesi verdiği 
eğitim ve danışmanlık imkânları 
ile iyi uygulamalar, verimlilik, 
kurumsallaşma ve projeleri 
incelendi.
Gerçek leşen  dene t im in in  
kapanış toplant ısında bir  
açıklama yapan NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“ Ü y e l e r i m i z e  d ü n y a  
standartlarında sunduğumuz 
kaliteli hizmetimizi Akreditasyon 

denetimiyle bir kez daha 
tescillemiş olduk.” dedi.
TOBB Akreditasyon denetiminin 
b a ş a r ı l ı  b i r  ş e k i l d e  
sonuçlandığını ifade eden NTO 
Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü, “Ülkemizde 
reel  sektörün asl i  temsi l  
m e k a n i z m a s ı  o l a n  
oda/borsaların hizmet kalitesi ve 
kurumsal kapasitesinin Avrupa 
ü lkeler indeki  emsal ler in in 
seviyeler ine çıkarı lmasını  
a m a ç l a y a n  A k r e d i t a s y o n  

S is temin in  i ş le r  ha le  
getirilmesi amacıyla yapılan 
belge yenileme denetimi 
N T O  y ö n e t i m i  v e  
p e r s o n e l i n i n  g a y r e t l i  
ç a l ı ş m a l a r ı  s o n u c u  
başarıyla geçmiştir. Ekip 
arkadaşlarımız ile birlikte 
göreve geldiğimiz yıllarda 
koyduğumuz beş yıldızlı 

Akredite Oda hedefine 2012 
yılında ulaşarak Nizip'te bir ilki 
gerçekleştirmiştik. Bu belgenin 
sürdürülebilir olmasını sağlamak 
i ç i n  yöne t im  ku ru lumuz ,  
meclisimiz ve personelimiz 
büyük bir emek vermiştir. Tüm 
yönetim kurulu üyelerimize, 
m e c l i s  ü y e l e r i m i z e ,  
personellerimize ve üyelerimize 
teşekkür ederim. Üyelerimize 
beş yıldızlı hizmet vermeyi ilke 
edinen odamız kalite çizgisini 
yükselterek çalışmalarını hız 
kesmeden devam ettirecektir.” 
ifadelerini kullandı.
K a p a n ı ş  t o p l a n t ı s ı n d a  
görüşlerini dile getiren Türk 
Loydu Baş Denetçisi Özlem 
Bocutoğlu, NTO yönetimini ve 
personellerini yapmış olduğu 
çalışmalardan dolayı tebrik 
ederek başarılarının devamını 
diledi.

NTO Beş Yıldızlı Oda Denetimini NTO Beş Yıldızlı Oda Denetimini 
Başarıyla TamamladıBaşarıyla Tamamladı
NTO Beş Yıldızlı Oda Denetimini 
Başarıyla Tamamladı

Nizip Müftüsü Selahattin Özçelik ve 
heyeti NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak ve NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt tarafından 
karşılandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
ge t i ren  NTO Başkan la r ı  Bek i r  
Karabacak ve Mehmet Özyurt, Nizip 
ilçesine yeni atanan Müftü Selahattin 
Özçelik'e görevlerinde başarılar diledi.
NTO Başkanları Bekir Karabacak ve 
Mehmet Özyurt'a teşekkür eden Nizip 
Müftüsü Özçelik şunları ifade etti: 
“Kardeşlerimizle beraber İslam dinimizin 
r ahme t  mesa j ı n ı  h i çb i r  ay r ım  
gözetmeksizin küçüğünden büyüğüne 
toplumumuzun her kesimine yetiştirmek 
için geçe gündüz demeden çalışacağız. 
Nizip'te faaliyet gösteren işletmelerimize 
ve çalışanlarına yönelik de projelerimiz 
de bulunmaktadır. İnşallah siz değerli 
işadamlarımızla beraber el ele vererek 
başarılı işlere imza atacağız.” dedi.
Düzenlenen ziyarete NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat, Müftülük ilçe Vaizi Dr. Mustafa 
Demir, Gençlik Koordinatörü Bünyamin 
Gürdal, Hatice Kübra Cami İmamhatibi 
Mehmet Taşkesen, NTO yönetim kurulu 
ve meclis üyeleri de katıldı.  

Nizip İlçe Müftüsü 
Selahattin Özçelik'ten 
NTO' ya Ziyaret

Nizip İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik, 
Nizip Ticaret Odası (NTO)'nı ziyaret etti.
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Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail 
İncesoy Nizip Ticaret Odası'nın 
(NTO) şubat ayı meclis toplantısına 
katıldı.
NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyelerini ziyaret eden Gaziantep 
Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy 
Nizip Ticaret Odası şubat ayı meclis 
toplantısına da katılarak NTO üyeleri 
ile görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, “Saygıdeğer 
hemşehrimiz Gaziantep Ticaret İl 
Müdürü İsmail İncesoy'u meclis 
toplantımızda ağır lamaktayız. 
Kendileri ile ilçemizin ticareti ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunacağız. 
Yapmış olduğu bu anlamlı ziyaret için 
şahsım ve NTO Meclisi adına çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.
Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail 
İncesoy'u NTO'da ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade eden 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet  Özyur t ,  “Dünyada 
yaşanan Koronavirüs salgınından 
ötürü dünya genelinde emtia 
fiyatlarından ciddi şekilde artışlar 
yaşanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde 
ithal ettiği ürünlerin fiyatlarının 

artmasından ciddi şekilde 
etkilenmiş iç piyasada maliyet 

yükselmesine ve enflasyonun 
ar tmas ına  neden o lmuştu r.  
Devlet imiz bu konuda ciddi 
çalışmalar yapıyor ve sizlere de 
göstermiş olduğunuz cabadan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Devletimiz 
son zamanda gıda ürünlerinde %7 
oranında KDV indirimi yapmıştır ve 
bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. 
Dünyada global olarak enerji ve 
hammadde fiyatlarında artışlar 
yaşanmıştır. Bu da işletmelerimizi 
f iyat  is t ikrar ının sağlanması  
yönünden sıkıntıya sokmaktadır. Bu 
nedenle gıda ürünlerinin üretiminde 
sanayicilerimizin girdi maliyetlerini 
düşürmek için enerji sektörüne de 
KDV indirimi yapılmasını bekliyoruz.” 
dedi.
Ülkenin kalkınması için sanayicilere 

her türlü desteği sağlandıklarını 
belirten Gaziantep Ticaret İl Müdürü 
İsmail İncesoy şunları ifade etti: 
“Dünyada yaşanan ekonomik 
krizden dolayı ülkemizde çalkantılı 
bir süreçten geçmektedir. Piyasa 
gözetim ve denetim çalışmalarımızı 
sürdürüp şikayet ler i  t i t iz l ik le 

değerlendirmekteyiz. Ticaret 
Bakanlığı'mız TOBB ile birlikte 
çalışarak sorunlarınızı çözmeye 
çalışmaktadır. Bu süreci el ele 
v e r e r e k  a t l a t a c a ğ ı m ı z a  
inanıyorum. Bu nedenle biz sizlerin 
her zaman yanında olacağız. 
Bizleri bugün misafir ettiğiniz için 
hepinize çok teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.
Soruların cevaplanması ile son 
bulan toplantıya NTO meclis, 
yönetim kurulu ve disiplin kurulu 
üyeleri de katıldı.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İncesoy, 
NTO Meclis Toplantısına Katıldı

Gaziantep Valiliği, Nizip İlçesinde 
Öğrencilerin akademik, sportif, kültürel 
ve sanatsal başarılara teşvik etmek 
a m a c ı y l a  N i z i p  K a y m a k a m l ı ğ ı  

himayesinde Nizip İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Eğitim 
Başarı Ödülleri Projesi”ne verilen 
desteklerden dolayı Nizip Ticaret 

Odası'na teşekkür etti.
Nizip Belediyesi'nde düzenlenen 
Muhtarlar Toplantısına katılan Gaziantep 
Valisi Davut Gül, eğitim başta olmak 
üzere sosyal yaşama sağlanan katkıların 
ve duyarlı davranışların herkese örnek 
olmasını temenni ederek kendi imzasını 
taşıyan teşekkür belgesini NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt'a takdim 
etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür 
eden NTO Başkanı Mehmet Özyurt 
“Türkiye'nin geleceğinde aktif rol 
oynayacak geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın spor, sanat, kültür yani 
her alanda başarılarını taçlandırmak 

amacıyla eğitime vermiş olduğumuz 
destekler devam edecektir.” dedi. 
Düzenlenen toplantıya Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, 
Nizip Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
Sarı, kurum ve kuruluş amirleri ve 
muhtarlar da katıldı.

Gaziantep Valiliği'nden NTO'ya Teşekkür
Gaziantep Valiliği, Eğitime verdiği katkılardan dolayı Nizip Ticaret Odası (NTO)'na teşekkür etti.
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NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO yönetim kurulu 
üyeleri ve meclis üyeleri 
tarafından karşılanan ve 
aralarından MHP Nizip İlçe 
Başkanı Davut Karabacak 
ve MHP Nizip ilçe teşkilatı 
üyelerinin de bulunduğu 
heyet ile görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Nizip'in gelişen ve büyüyen 
bir ilçe olduğunu belirten 
“NTO Başkanı Mehmet 
Özyurt, “Bizlerde ilçemizin gelişimine 
elimizden geldiği kadar katkı 
sağlamaya ve üyelerimizin önündeki 
engelleri kaldırmaya çalışıyoruz.” 
dedi.
Nizip Gümrük Müdürlüğü'nün 
faaliyete geçmesi ile ilgili inşaat 
çalışmalarının devam ettiğini belirten 
NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “İnşallah Nizip 
Gümrük Müdürlüğü bahar veya yaz 
aylarında faaliyete geçirerek Nizip'in 
500 milyon dolar olan ihracat 
potansiyelini daha yüksek rakamlara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Nizip alt 
yapısıyla müteşebbis ruhuyla bu 
ihracat rakamlarını orta vadede iki 
katına çıkacağı kanaatindeyiz.” dedi.
TOBB Nizip'e Meslek Lisesi Yapacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında imzalanan Ulusal Eğitime 
Katkı Protokolü çerçevesinde, 154 
ilçeye 154 yeni okul kazandırılacağını 
belirten NTO Başkanı Özyurt “Bizler 

TOBB'nin Nizip'e Meslek Lisesi 
yapmasını yılardır dile getiriyorduk. 
Bizler TOBB Başkanımız Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na Nizip'te ara elaman 
yetiştirilmesi için Nizip Organize 
Sanayi bölgesinde yapılacak olan 
okula arsa tahsis edilebileceğini 
belirttik. Bu çabalarımız olumlu 
sonuçlandı ve ilçelere yapılacak 
oku l la rdan  b i r i s i  de  N iz ip 'e  
yapılacaktır. TOBB tarafından Nizip'e 
yapılacak Meslek Lisesi'nin ilçemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.
Elektrik Faturaları Sanayicilerimizi 
Zor Duruma Sokmakta
Elektrik faturalarındaki artışların 
sanayicileri zor duruma soktuğunu 
belirten NTO Başkanı Özyurt 
“Elektrik faturaları ile ilgili yeni bir 
düzenlemeye gidilmesini bekliyoruz. 
Geçen yılın ocak ayı ile bu yılın ocak 
ayı faturaları arasında yaklaşık dört 
kata yakın fiyat farkı oluşmuştur. 
Dünyada global bir enflasyon var 

üretim ve emita pahalı ancak 
bizim girdi maliyetlerimizin 
d ö r t  k a t ı  a r t m a s ı y l a  
ülkemize enflasyon olarak 
yansıyacaktır. İleride bizleri 
ihracat noktasında rekabet 
e d e m e y e c e k  d u r u m a  
getirecektir. Bu durumun 
tekrar gözden geçirilmesi 
NTO olarak en büyük 
arzumuzdur. Ziyaretinizden 
d o l a y ı  ç o k  m e m n u n  
olduğumuzu ifade ederek 
hepin ize hoş ge ld in iz  
diyorum.” şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakı olarak iki konuyu 
önemsediklerini belirten MHP 
Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin 
Taşdoğan sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bunların birincisi üretim 
istihdam ve ihracata yönelik bir 
ekonomi modeli istiyoruz. Gaziantep 
10 milyar doları ihracatı aşan bir 
ihracat potansiyele sahip Nizip'te 
Gaziantep'in en büyük ilçesi olarak 
i h raca t ın ın  1  m i l ya r  do la ra  
ulaşacağına inanıyoruz. Yeni 
ekonomik  mode l  i l e  b i r l i k te  
manipülasyonların önüne geçerek 
ekonomimizi güçlü bir duruma 
gelecektir. Diğer bir konu ise meslek 
liselerimizin sayısını artırarak 
sanayicimizin ihtiyacı olan ara 
e laman ih t iyacını  çözmekt i r.  
Hükümetimizin de bu konuda 
çalışmaları devam etmektedir. 
ü l k e m i z i n  t a r ım  p o ta n s i y e l i  
geliştirmek için suya ihtiyacımız 
o l d u ğ u n u  b i l i y o r u z  v e  s u  
kaynaklarımızın doğru bir şekilde 
k u l l a n ı l m a s ı  i ç i n  e n v a n t e r  
ç a l ı ş m a l a r ı m ı z ı  b a ş l a t m ı ş  
bulunmaktayız. Elektrik faturalı ile 
ilgili sıkıntının farkındayız bu konuda 
sorunları dile getiriyor ve düzenleme 
yapılması için çalışmaları takip 
ediyoruz. Ülkemizde yaşanan bu 
sıkıntıları bir doğum sancısı gibi biraz 
sabır göstererek sonunun güzel 
olacağını düşünmemiz gerekiyor. 
Türkiye güçlü bir devlettir üstesinden 
gelemeyecek bir sorunu bulun-
mamaktadır. Ben bizleri ağırladığınız 
için sizlere teşekkür ediyor, çalışma-
larınızda başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan 
NTO'ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili 
Ali Muhittin Taşdoğan ve MHP Nizip teşkilatı üyeleri 
Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) ziyaret etti.
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Yeniden Refah Partisi Nizip İlçe Başkanlığı Nizip Ticaret 
Odası'na (NTO) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından karşılanan ve 
aralarında Yeniden Refah Partisi Nizip ilçe teşkilatı 
üyelerinin de bulunduğu heyet, NTO Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyelerine hayırlı olsun dileklerinde iletti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek, 
sorunların çözüm bulması amacıyla Yeniden Refah Partisi 
Nizip ilçe teşkilatından da destek vermelerini talep etti.

Yeniden Refah Partisi NTO'ya 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan Nizip Kaymakamı 
Oğuz Alp Çağlar, Nizip'te göreve başladığımdan dolayı Nizip 
Ticaret Odası yönetim kurulu başkanımız, meclis 
başkanımız, yönetim kurulu, meclis üyeleri ile birlikte bize 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Bizde bugün Yönetim 
Kurulu ve Meclis üyelerimize iadeyi ziyaret yapmaktayız. 
Odamızın genç ve dinamik bir ekip oluşunun artı bir değer 
olduğunu dile getiren Kaymakam Çağlar; sizler memleketin 
ekonomik çarkını döndüren, üreten, istihdam sağlayan 
önemli bir kurumumuzsunuz. Sizler Nizip ilçemizde bulunan 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ileride 
yapacağımız ortak çalışmalar bizim için önemlidir. 
Temennimiz o ki bu ziyaretler Nizip'e önemli hizmetler olarak 
geri dönecektir. Bizler sanayici ve işadamlarımızın 
yanınızdayız ve kendilerine her zaman destek vermeye 
hazırız şeklinde konuştu.
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
ise, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
tüm kurum amirleri, kaymakamımız, belediye başkanımız ve 
sayın milletvekillerimizin de katılımıyla ortak akılla şehrin ve 
ülkenin adına sinerji yaratmak amacıyla ne sıklıkla olursa 

olsun yapılacak çalışmalar için Nizip Ticaret Odası olarak 
destek vermeye hazırız. Nizip ilçemizde hem ihracatçı 
sayısını arttırmaya, hem ihracatın kolaylaştırılmasına hem 
de Nizip'in vizyonuna katkı sağlayacak olan Gümrük 
Müdürlüğü kurulması konusunda proje aşamasının 
tamamlandığı ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam 
Çağlar'a bilgi veren Özyurt; önümüzdeki hafta da bir araya 
gelerek çalışmaları yerinde inceleme diğer kurumlarla 
beraber yapılacak ortak çalışmalarla süreci sonlandırma 
hedefindeyiz, ifadelerini kullandı.    
Gerçekleşen ziyaretle ilgili Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ise; “Memleketimizin tarıma dayalı 
bir sanayisi var. Antep fıstığı ve zeytin tarıma dayalı sanayi 
ürünlerimizin başında geliyor. Bölgemiz şuan kuraklıkla karşı 
karşıya ve özellikle geçtiğimiz yıl ürünlerimiz ciddi bir şekilde 
etkilendi. Sizden ricamız var olan sorunlar ve bu sorunların 
çözümü noktasında Kaymakamlığımız öncülüğünde ortak 
akıl toplantılarının yapılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Yapılan ziyarete Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Ali Alkan, Mahmut Polat, Nizip 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Demir, İbrahim 
Özkaya,Mustafa Kaya, Meclis Üyeleri Abdullah Altınbaş, 
Hasan Kaya, İbrahim Kılıç, Bekir Şen, Müslüm Alkurt ve 
İbrahim Fatih Öztürkmen katıldı.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'dan NTO'ya İade-i Ziyaret
Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini ziyaret etti.
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NTO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve 
personellerinin katılımıyla düzenlenen 
eğitim semineri Gaziantep Ticaret 
O d a s ı  ( G T O )  P r o t o k o l  v e  
Organizasyon Müdürü Ozan Emre 
Emrağ tarafından verildi.
Düzenlenen eğitimde GTO Protokol ve 
Organizasyon Müdürü Ozan Emre 
Emrağ tarafından katı l ımcılara 
protokolde temsil, resmi hayatta giyim, 
hitap, beden dili, selamlama, ast – üst 
iletişimi, makam odasında protokol 
kuralları hakkında bilgiler verildi.
Eğitimin sonunda bir konuşma yapan 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
“Üyelerimizin ve personellerimizin 
protokol ve sosyal davranış kurallarının 
gelişimi açısından faydalı bir eğitim 
oldu. Eğitimin düzenlenmesinde emeği 
geçen GTO Meclis Başkanı Hilmi 
Teymur'a, GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Yıldırım'a, eğitimi 
veren GTO Protokol ve Organizasyon 
Müdürü Ozan Emre Emrağ'a ve 
katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.” 
dedi.

Nizip Ticaret Odası'nda 
Protokol Eğitimi Düzenlendi
Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) kişisel gelişim 
programı kapsamında Protokol ve Sosyal 
Davranış Kuralları eğitimi düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası (NTO), çeşitli 
temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e 
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
b i r l i k te  Gaz ian tep ' te  düzen lenen 

programlara katıldı.
Düzenlenen programlara, Nizip Ticaret 
Odası'nı Temsilen NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Genel 

Sekreteri Serpil Gündoğdu da katıldı.
Günün ilk programında Nizip Ticaret 
Odas ı  Başkan la r ı  Özyur t  ve  
Karabacak Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile birlikte Gaziantep 
Ticaret Odası Gastronomi Akademisi 
Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
a lan ve incelemelerde bulunan 
Hisarcıklıoğlu'na bölge oda ve borsa 
başkanları ile çok sayıda meclis üyesi de 
eşlik etti.
Günün ikinci programında ise NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 
Gaziantep Sanayi Odası ve TOBB 
Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
işbirliğinde düzenlenen meyve ağacı 
dikim törenine katıldı.
Günün üçüncü programında NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye 
koordinasyonu ile Gaziantep Sanayi 
Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve 
Gaz ian tep  Ti ca re t  Bo rsas ı  ev  
sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat 
Merkezi'nde Geleceğin Gücü Girişimciler 
Forumu (G3 Forum)'na katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
burada yaptığı konuşmada, girişimci ve 
girişimci adaylarını Gaziantep'te bir 
araya getiren G3 Forum'da dünyaya 
açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir 
ekosistem kurulmasını arzu ettiklerini 
söyledi.
“Girişimciliğin Tam Zamanı” teması ile 
gerçek leş t i r i len  fo rumun aç ı l ı ş  
oturumunda, Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, TOBB Genç Girişimciler 
Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye 

Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile 
G3 Platform Başkanı ve GEN Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden 
Yılmaz birer konuşma yaptı. Çok sayıda 
ilgilinin katıldığı forum, çeşitli oturumlarla 
sürdü.
Günün dördüncü programında NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 
Gaziantep Ticaret Borsası Yeni Hizmet 
Binası, Gaziantep Ticaret Borsası Et 
Borsası ve Et Hali Açılışına ve “borsanın 
yıldızları” ödül törenine katıldı.
2020 yılı içerisinde Gaziantep Ticaret 
Borsası'nda gerçekleştirdiği alım- satım 
tescil işlemlerinde en fazla tescil yapan 20 
firmaya başarı plaketleri TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, tarafından takdim edildi.
Günün beşinci programında ise NTO 
Başkanları Özyurt, Karabacak ve NTO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB 
Başkan ı  M .  R i fa t  H i sa rc ı k l ı oğ lu  
Başkanl ığında,  Gaziantep Ticaret  
Odası'nda düzenlenen Gaziantep İl / İlçe 
Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı'na 
katıldı. 
Burada Meclis Üyeleri ile bir araya gelen 
Hisarcıklıoğlu, sorunları ve çözüm 
önerilerini dinledi.
Düzenlenen toplantıya NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 
NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kaya, 
İbrahim Demir ve Hüseyin Yaprak, NTO 
Meclis Üyeleri Selahattin Marangoz ve 
Fatih Öztürkmen de katıldı. 
Günün son programında ise NTO Başkanı 
Özyur t ,  TOBB Başkanı  M.  R i fa t  
Hisarcıklıoğlu ile birlikte, Panorama 
Müzesi'nde düzenlenen Gaziantep'in 
Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinliği'ne de katıldı. 

NTO TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile Gaziantep'te Buluştu
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İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2022 Yılı 
İmalat Sanayinde Teknolojik Dönüşüm 
F i n a n s m a n  D e s t e ğ i  P r o g r a m ı  
bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Meclis Toplantı Salonunda 
düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İpekyolu Kalkınma Ajansı Program 
Yönetim Birimi Uzmanı Hatice Serap 
Say, “Toplantıya ev sahipliği yapan Nizip 
Ticaret Odası yöneticilerine ve üyelerine 
teşekkür ederim.” dedi.

2022 Yılı İmalat Sanayinde Teknolojik 
D ö n ü ş ü m  F i n a n s m a n  D e s t e ğ i  
Programının ülkemize ve bölgemize 
hayırlı olmasını dileyen İKA Yönetim 
Birimi Uzmanı Hatice Serap Say sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “İKA'nın yürütmekte 
olduğu 2022 Yılı İmalat Sanayinde 
Teknolojik Dönüşüm Finansman Desteği 
Programı kapsamında uygun proje 
başvurularının sunulması amacıyla ilana 
çıkmış bulunmaktadır. Ajansımız, mali 
destekleri tüm paydaşlarımıza doğru ve 
etkin aktarabilmek ve paydaşlarımızın 
desteklerden faydalanmasını arttırmak 
adına Gaziantep, Adıyaman ve Kilis tüm il 
ve ilçe merkezlerinde eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. 
Bugün de bu finansman destek 
programını sizlere tanıtmak ve anlatmak 

amacıyla buradayız. İmalat Sanayinde 
Teknolojik Dönüşüm Finansman Desteği 
Programı kapsamında 40.000.000 TL 
destek sağlanacaktır. Başvurular 
İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Vakıf katılım 
A.Ş. olmak üzere iki aşamadan 
oluşmaktadır. Başvuru sahibi programın 

ilan tarihinden sonra Vakıf Katılım 
Bankası A.Ş. Gaziantep, Gaziantep 
OSB, Suburcu ve Adıyaman Şubelerine 
başvurarak Kredi Uygunluk Belgesini 
almaları gerekmektedir. Finansman 
desteği Programın başvurular 21 Kasım 
2022 Saat 17:00 de sona erecektir. 
Sizlerden kaliteli, nitelikli, modern, 
uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler 
bekliyoruz. İKA bugüne kadar yenilikçi, 
yaratıcı ve girişimci birçok projeyi 
destekledi ve bundan sonra da 
desteklemeye devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ard ından İpekyo lu  
Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi 
Uzmanı Hatice Serap Say tarafından 
katılımcılara bir sunum yapıldı.
Soruların cevaplanması ile son bulan 
toplantıya, NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, İKA İmalat Sanayinde 
Teknolojik Dönüşüm Birim Başkanı 
Vakkas Koca, İKA İSDB Uzmanı Halil 
İbrahim Ünlü, İKA İSDB Uzmanı İlker 
Doğan, NTO üyeleri ve firma temsilcileri 
de katıldı.

NTO'da İpekyolu Kalkınma Ajansı 
Finansman Destekleri Anlatıldı

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt TOBB 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği 
Protokol törenine katıldı.
Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği 
Protokolü, Milli Eğitim Bakanımız Prof. 
Dr. Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız M. 
Rı fa t  Hisarc ık l ıoğ lu  taraf ından 
imzalandı.
Protokol töreninde bir açıklama yapan 
T O B B  B a ş k a n ı m ı z  M .  R ı f a t  
Hisarcıklıoğlu; “Gençlerimizi mesleki 
eğitim merkezlerine kayıt olmaya, 
ş i r k e t l e r i m i z i  m e s l e k i  e ğ i t i m  
merkezlerinde yetişen gençlerimizi 
istihdam etmeye davet ediyorum.” dedi.
Ş i r k e t l e r i n ,  m e s l e k i  e ğ i t i m  
m e r k e z l e r i n d e n  d a h a  f a z l a  
yararlanması için Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliği protokolü imzaladı.
TOBB Konferans Salonu'ndaki Mesleki 
Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol 
Töreni 'n in açı l ış konuşmalarını  
Hisarcıklıoğlu ve Özer yaptı. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel 

sektörün mesleki eğitim merkezlerinden 
daha çok istifade etmesi gerektiğini 
be l i r terek,  "Ben bu kapsamda 
g e n ç l e r i m i z i ,  m e s l e k i  e ğ i t i m  
m e r k e z l e r i n e  k a y ı t  o l m a y a ,  
işverenlerimizi de mesleki eğitim 
merkezlerinden öğrenci almaya davet 
ediyorum." dedi.
Hisarcık l ıoğ lu ,  törende yapt ığ ı  
konuşmada, memleketin öncelikli 
m e s e l e s i n i n  e ğ i t i m  o l d u ğ u n a  
inandıklarını söyledi.
İş birliği protokolü, mesleki eğitim 
merkezleri ile TOBB'a bağlı oda-
borsaların eşleştirilmesini, söz konusu 
merkezlerindeki öğrenci sayısının 
artırılmasını, oda-borsa üyesi şirketlerin 
bu merkezlerden daha fazla öğrenci 
almasını öngörüyor.

Başkan Özyurt Milli Eğitim Merkezleri 
İş Birliği Protokol Törenine Katıldı
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Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak Köy TV de 
yayımlanan Zeytin Takvimi Programına 
katıldı.
Sunucunun sorularını cevaplayan NTO 
Meclis Başkanı Karabacak, Gaziantep 
Ticaret Odası'nın yürüttüğü, İpekyolu 
K a l k ı n m a  A j a n s ı  t a r a f ı n d a n  
desteklenen ve Nizip Ticaret Odası'nın 
da proje ortağı olduğu Gaziantep'te 
Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde 
Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması 
Projesi ve Nizip Zeytinyağı, Nizip 
Zeytini hakkında NTO'nun günümüze 
kadar yürüttüğü projeler hakkında 
izleyicilere bilgiler verdi. 
Düzenlenen programa NTO'da Zeytin 
Sektörü Eğitimlerini veren Edremit 
Zeytincilik Yüksek Okulu Zeytincilik 
Bölümü Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak 
da katıldı.
Programın tamamını izlemek için 
tıklayınız.
https://www.youtube.com/watch?v=5k
SDEum02KI

NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak Zeytin 
Takvimi Programına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Gaziantep Genç Girişimciler İcra 
Kurulu Başkanı İbrahim Sarıca ve 
TOBB Gaziantep Genç Girişimciler 
İcra Kurulu üyeleri ile birlikte, Nizip 

Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
görevlerinde başarılar dilediler.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra 
Kurulu'ndan NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Gaziantep SMMO Nizip 
Temsilciliği ve Nizip Ticaret 
Odası işbirliği ile Nizip 
Ticaret Odası toplantı 
salonunda SGK Teşvikleri 
ve SGK İncelemelerinde 
Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar konulu toplantı 
düzenlendi.
Ya p ı l a n  t o p l a n t ı d a  
a ç ı k l a m a  y a p a n  
Gaziantep SMMO Nizip 
Temsilcisi Cuma Özdemir, 
“Türkiye ekonomisi 2022 yılının ilk 
çeyreğinde beklentilere paralel olarak 
% 7.3 büyüme göstermiştir. Bu 
açıklanan büyüme verileri ile Türkiye 
dünyada 6. OECD ülkeleri arasında ise 
Suudi Arabistan ve İngiltere'nin 
ardından 3. en hızlı büyüyen ülke 
olmuştur.” dedi. 
Ülkemizde sektör bazl ı  işç i l ik  
maliyetlerinin yüksek olması enerji 
maliyetleri gibi piyasa döngüsünü 
etkilemekte olduğunu belirten SMMO 

Nizip Temsilcisi Cuma Özdemir 
şunları ifade etti: “Bu nedenle 
hükümet 2011 tarihinden bu güne 
kadar kadınların ve gençlerin 
işgücüne katılımını ve istihdamını 
artırmak, yeni istihdam yaratılmasını 
teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi 
özendirmek, kalite ve etkinliğini 
artırmak amacıyla prim teşviği olarak 
desteklemektedir. Bu teşvik prime 
esas kazancın işveren hissesini 
i ş s i z l i k  s i g o r t a s ı  f o n u n d a n  

k a r ş ı l a m a k t a d ı r .  
Ver i len teşvik ve 
destekler hizmet ve 
s a n a y i  s e k t ö r ü n ü  
canlandırmakta olup bu 
teşviklerden 17103 ve 
27103 nolu teşvik 
destekleri 31.12.2022 
t a r i h i n d e  s o n a  
e r m e k t e d i r .  H a l i  
hazırda 16 adet teşvik 
devam etmektedir.  
İktisadi hayatı canlı 
tutmak için hükümet 

dönem dönem değişik şekil ve 
ş a r t l a r d a  t e ş v i k l e r  
sunmaktadır.”ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından İş ve Sosyal 
Güvenlik Uzmanı İsmail Otlubel 
tarafından, SGK Teşvikleri ve SGK 
İncelemelerinde Dikkat Edilmesi 
G e r e k e n  H u s u s l a r  h a k k ı n d a  
katılımcılara sunum yapıldı.
Soruların cevaplanması ile son bulan 
toplantıya serbest muhasebeci ve 
mali müşavirler de katıldı.

NTO'da SGK Teşvikleri Bilgilendirme 
Toplantısı Düzenlendi
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Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.

Karkamış Belediye Başkanı 
Ali Doğan'dan NTO’ya Ziyaret 

Akreditasyon sistemi denetiminden geçen oda borsalar 
sertifikalarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldılar.
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki törene; Ticaret Bakan 
Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda borsa başkanları, üst 
düzey çalışanlar, Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) temsilen ise 
NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Avşaroğlu katıldı.
NTO'nun beş yıldızlı hizmet kalitesini bir kez daha tescillediği 
için gurur duyduklarını belirten NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat sözlerini şu şekilde sürdürdü: “NTO 
beş yıldızlı Akredite Oda hedefine 2012 yılında ulaşarak 

Nizip'te bir ilki gerçekleştirmişti. Bugün ise Akreditasyon 
belgemizi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldık. Bu 
belgeyi alabilmek için Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve 
personelimiz büyük bir özveri ile çalışmış ve emek vermiştir. 
Tüm Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, tüm 
personellerimize ve üyelerimize teşekkür ederim. 
Üyelerimize beş yıldızlı hizmet vermeyi ilke edinen Odamız 
kalite çizgisinden ödün vermeden hizmetlerine devam 
edecektir. Akreditasyon belgemiz tüm Nizip'lilere hayırlı 
olsun.” dedi.

-TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği 
hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim 

sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın 
akreditasyon sertif ikalarını alacağını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini 
asmalarını rica etti.
Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini 
belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve 
dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti.
Türk iş dünyasının başkanı olarak, Avrupa'da, Asya Pasifik'te, 
İslam ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri'nde oda başkanlığı 
ya da yönetim kurulu üyeliği yaptığını anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, salgın dönemini dünyaya kıyasla Türk iş 
dünyasının en az etkiyle atlattığını aktardı.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemi sayesinde oda 
ve borsaların kendilerini geliştirdiğini anlattı. Akredite oda ve 
borsaların 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü 
belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi 
şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini 
kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, 
Londra, Paris, Berlin'deki oda-borsa seviyesine ulaştığını 
vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma 
geldiklerini ifade etti.
-Bakan Yardımcısı Uçurmak
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, 
hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren 
akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi.
Oda ve borsaların gümrükler 
ve bakanlıkla yakından ilgili 
o l d u ğ u n u  i f a d e  e d e n  
Uçarmak, oda ve borsalarda 
veri len akreditasyonun, 
hizmet kalitesini belirli bir 
noktaya getirmesiyle ticari 
hayatı kolaylaştıracağını, 
oda ve borsalara disiplin 
kazandıracağını bildirdi.

NTO Beş Yıldızlı Hizmet Kalitesini 
Bir Kez Daha Tescilledi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe 
Yönetimi Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) 
ziyaret etti.
CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat ve 
CHP Nizip ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
tarafından karşılandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet  Özyur t ,  CHP Niz ip  İ l çe  

B a ş k a n l ı ğ ı ' n a  y e n i  
gö rev lend i r i l en  Mehmet  
Bozfırat ve CHP Nizip ilçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yeni 
görevlerinde başarılar diledi.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özyurt, Nizip Ticaret Odası'nı 
tanıtarak Odanın yapmış 
olduğu faaliyetler ve projeleri 
hakkında CHP Nizip İlçe 
Yönetimine bilgiler verdi.
Nizip ile ilgili istişarelerde 

b u l u n a n  N T O  
Y ö n e t i m  K u r u l u  
Başkanı  Mehmet 
Özyurt, Nizip'in ve sanayicilerin 
sorunları ile ilgili tüm siyasilerin ve 
siv i l  toplum kuruluşlarının 
kamuoyu oluşturularak çözüm 
bulunması gerektiğini belirtti.
CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet 
Bozfırat ise NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyelerine teşekkür ederek, NTO 

Meclis ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında 
başarılar diledi.
Konuşmaların ardından CHP Nizip heyeti, 
Nizip Ticaret Odası meclis ve yönetim 
kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu. 
Gerçekleşen ziyarete NTO Meclis Başkan 
Yardımcısı Necdet Başeğmez, NTO 
Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Demir, 
İbrahim Özkaya, Hüseyin Yaprak, NTO 
meclis üyeleri ve CHP Nizip ilçe Yönetim 
Kurulu üyeleri de katıldı. 

CHP Nizip İlçe Yönetiminden Nizip Ticaret Odası'na Ziyaret

Nizip Ticaret Odası (NTO), çeşitli 
temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e 
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve 
Teknolojileri Fuarı açılışına, Hukuk 
U y u ş m a z l ı k l a r ı n d a  A r a b u l u c u l u k  
Sempozyumu'na ve 2021 Gaziantep'in 
Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı.
Düzenlenen programlara Nizip Ticaret 
Odası'nı temsilen NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Genel 
Sekreteri Serpil Gündoğdu katıldı.
Günün ilk programında Nizip Ticaret Odası 
Başkanları Özyurt ve Karabacak Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Türkiye 
Belediyeler Birliği tarafından Gaziantep'te 
düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik 
ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine 
katıldı ve fuarı gezerek ürünler hakkında 
yetkililerden bilgi aldı.
Günün ikinci programında ise NTO 
Başkanları Özyurt ve Karabacak, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte Gaziantep Genç İş Adamları 
De rneğ i  (GAGİAD)  ta ra f ından  
düzenlenen Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Sempozyumu'na katıldı.
Günün son programında ise TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte, NTO Başkanları Özyurt ve 
Karabacak, Gaziantep Sanayi Odası 
ta ra f ından  düzen lenen  2021  
Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne 
katıldı.katıldı.
Ödül töreninde bir konuşma yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 2021 
y ı l ı n ın  Gaz ian tep ' i n  düşman  
işgal inden kur tu luşunun 100.  
Yıldönümü olduğunu, 1 asır önce, 
Gaziantep'in insanlarının, vatan 
aşkının, millet ve bayrak sevgisinin ne 
o l d u ğ u n u ,  b ü t ü n  d ü n y a y a  
gösterdiğinin söyledi.
Hisarcıklıoğlu, milli mücadelenin sancaktarı 
olan Gaziantep'in, bugün de girişimcileriyle 
ve sanayicileriyle, sadece Türkiye'nin değil, 
bütün bölgenin yıldızı haline geldiğini, bu 

coğrafyanın rol modeli ve itici gücü 
olduğunu belirtti.
Gaziantep'teki bütün Oda ve Borsa 
Başkanlarının müthiş bir vizyonla 
çalıştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 

“Özellikle pandemi döneminde Antepli 
Oda-Borsa Başkanlarım, sizlerin 
sıkıntılarını ve sorunlarını devamlı takip 
edip, ilettiler. Çözüm aradılar ve pek 
çoğunu da çözüme kavuşturdular” dedi.
Gaziantep'in geleceğin kazananları 
arasında yerini alacağına inandığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Bizlerde, yine 
hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak 
ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en 
büyük ekonomileri arasına gireceğiz” 
dedi.

NTO Başkanları Gaziantep'te 
Düzenlenen Programlara Katıldı
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Merkez Valisi ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi 
Nusret Dirim ve Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, 
Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak'ı ziyaret ederek zeytinyağı üretimini yerinde 
inceledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nizip'i ziyaret eden 
Merkez Valisi ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi 
Nusret Dirim, İç İşleri Bakanlığı Şube Müdürleri Selma 
Nas, Ekrem Karanfil ve Ümmühan Karaşahin, Polis 
Başmüfettişi Recep Başkaya ve Jandarma Yarbay 
Serdar Çölgeçen NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak'ı da ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak Zeytin ve 
zeytinyağının fabrikada işlenişi hakkında ziyaretçilere 
bilgiler verdi.
Zeytinin zeytinyağına dönüşümünü ve nasıl işlendiğini 
ayrıntılı olarak yerinde gözlemleyen Merkez Valisi ve 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Nusret Dirim ve 
Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar hayırlı ve bereketli 
bir hasat yılı olmasını dilediler.
Düzenlenen ziyarete Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Ahmet Yıldırım ve NTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Demir de katıldı.

Merkez Valisi ve Nizip 
Kaymakamı Zeytinyağı 
Üretimini İnceledi

Gaziantep Ticaret Odası'nın yürüttüğü, 
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen, Gaziantep Ticaret Borsası, 
Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Ticaret 
Borsasının proje ortağı, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve 
Şehitkamil Ziraat Odalarının iştirakçi olduğu 
Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı 

Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin 
Arttırılması Projesi kapsamında Zeytin 
Sektörü Eğitimleri düzenlendi.
Nizip Ticaret Odası ev sahipliğinde 
düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde 
Zeytin Fidan Dikimi, Budama ve Hasat 
Eğitimi, Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları 
Eğitimi, Zeytincilikte Yeni Teknolojiler, 

Depolama ve Taşıma 
Eğ i t im le r i  Edremi t  
Zey t inc i l i k  Yüksek 
O k u l u  Z e y t i n c i l i k  
Bölümü Öğretim Üyesi 
M ü c a h i t  K ı v r a k  
tarafından verildi.
Eğitimin son gününde 
bir açıklama yapan 
NTO Meclis Başkanı 
B e k i r  K a r a b a c a k ,  
“Gaziantep Ticaret  
Odası'nın yürüttüğü 
p ro je  kapsamında  
Odamızda düzenlenen 
ü ç  g ü n l ü k  e ğ i t i m  
programının sonuna 
gelmiş bulunmaktayız. 
Bu pro jey i  hayata 
geç i ren Gaziantep 

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Yıldırım'a ve ekibine, Eğitimleri 
veren Edremit Zeytincilik Yüksek Okulu 
Zeytincilik Bölümü Öğretim Üyesi Mücahit 
K ı v r a k  h o c a m ı z a  v e  p r o j e n i n  
uygulanmasında emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Eğitimin sonunda NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak tarafından Edremit 
Zeytincilik Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü 
Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak'a eğitim 
anısına plaket ve hediye takdim edildi.

NTO' da Zeytin Sektörü Eğitimleri Düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında 
“Demokrasi ve Özgürlükler Adası” nda 
gerçekleşen“Oda Borsa Meclis Başkanları” 
ile düzenlenen istişare toplantısına Nizip 
Ticaret Odası 
(NTO) Meclis 
Başkanı Bekir 
K a r a b a c a k  

katılım sağladı.
Toplantıda sektörler ve illerde yaşanan 
sıkıntıları ve çözüm önerileri istişare 
edildi.
Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımızla 
birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip 
etmeye, dile getirmeye ve çözüm 
üretmeye devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 

TOBB istişare toplantısına katıldı
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Nizip Kaymakamı Kemal Şahin 
İstanbul'un Sultanbeyli i lçesine 
atanmasından dolayı Nizip Ticaret 
Odası'na (NTO) veda ziyaretinde 
bulundu. 
Nizip Kaymakamı Şahin, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
tarafından karşılandı.
NTO'nun eğit imde ve pandemi 
sürecinde birçok desteğini gördüklerini 
belirten Kaymakam Kemal Şahin 
sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Nizip'in 
sorunlarının çözüm noktasında NTO ile 
her zaman işbirliği içerisinde çalıştık. 

Bizlerin görev yerleri her zaman 
değişebilir ancak ben Nizip'ten 
mutlu bir şekilde ayrılıyorum. 
Bizim açımızdan en önemlisi bu 
şekilde ayrılmaktır. Sizleri artık 
b i r e r  h e m ş e h r i  o l a r a k  
görüyorum. Nizip'in fedakâr ve 
cefakâr insanlarını hiçbir zaman 
unutmayacağım. İstanbul'a yolu 
düşen tüm Nizip'li iş adamlarına her 
zaman kapım açık. Sizlere ve NTO'ya 
Nizip Kaymakamlığı'na vermiş olduğu 
desteklerden dolayı çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile 
başarılı bir dört yıl geçirdiklerini ifade 
eden NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt şunları ifade etti: 
“Sayın Kaymakamımız Kemal Şahin, 
hem Nizip'te hem de Organize Sanayi 
Bölgesin de yaptığımız çalışmalarda 
bizi yönde hissetmemizi sağladı.  
Ayrıca bazı dönemlerde hem bizlere 
hem de ilçemizdeki yaşayan insanlara 
bir ağabey kardeş şefkati ile ilgi 
gösterdi. Bundan sonraki görevinizde 

Nizip Ticaret Odası sanayicileri, 
tüccarları ve iş adamları adına başarılar 
diler yapmış olduğunuz veda ziyareti 
için teşekkür ederim.” ifadelerini 
kullandı.
Ziyaretin sonunda NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak tarafından 
Kaymakam Kemal Şahin'e Nizip'e 
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 
plaket takdim edildi.
Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat, NTO Meclis Katip Üyesi Ali Kaya, 
NTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin 
Kurulu Üyeleri de katıldı.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'den 
NTO'ya Veda Ziyareti

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan GTO Başkanı 
Tuncay Yıldırım, “Gaziantep olarak yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır. Yapacaklarımız için de 
bankacılık sektöründen daha fazla destek bekliyoruz.” 
dedi.
Düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
siyasi parti temsilcileri, oda-borsa başkanları, Türkiye 
Bankalar Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ve çok 
sayıda firma temsilcisi de katıldı.

NTO Başkanı Özyurt Bankacılık 
Sektörü İstişare Toplantısına Katıldı

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık 
Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Nizip Bakkallar 
Odası'ndan NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Nizip Vergi Dairesi 
M ü d ü r ü  İ z z e t  
Tahmizci ve Nizip 
B a k k a l l a r  O d a s ı  
Başkan ı  Mus ta fa  
C a n p o l a t  v e  
b e r a b e r i n d e k i  
yönetimi Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak yeni dönemde görevlerinde başarılar diledi.
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Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve 
Nizip Vergi Dairesi Müdürü İzzet Tahmisci Nizip Ticaret 
Odası'nı (NTO) ziyaret etti.
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt tarafından karşılanan 
ve aralarında Gaziantep Vergi Dairesi Grup Müdürleri 
Ali Cibik ve Barış Sönmez'in de bulunduğu heyet, NTO 
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
vergi sisteminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile 
ilgili görüşlerini dile getirdi.
Toplumda vergi bilincinin gelişmesine yönelik tüm 
çalışmalara destek verdiklerini dile getiren NTO 
Başkanı Özyurt “Bizler Nizip Ticaret Odası olarak 
verginin en sağlıklı kamu geliri olduğu bilincindeyiz. 
Ülkemizin kalkınmasına destek verme bilinciyle hareket 
ederek çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonra da 
sürdürmeye vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.
Mükelleflerin talepleri doğrultusunda sorun ve 
ihtiyaçlara yönelik çözümler üretilmesi için ellerinden 
gelen gayreti göstereceklerini belirten Gaziantep Vergi 
Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Töre ise “Vergi 
yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek 
ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan Nizip Ticaret 
Odası üyelerine ve tüm mükelleflere teşekkür 
ediyorum." dedi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan 
NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası (NTO)'nı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt katılarak firmaların yaşadığı sıkıntıları 
dile getirdi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımda, "Oda-borsa-sektör meclis 
başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın 
ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" dedi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, toplantıda, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari 
dengeyle sağlanacağını belirtti. Türkiye'nin serbest piyasada elde ettiği 
kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, 
Türkiye'deki tüm ihracatçıların yüzde 9 faiz oranıyla kredi kullanma 

imkanına sahip olduğunu 
b i l d i r d i .  K a v c ı o ğ l u ,  
çalışmalarının ihracatta 
ithalatın payının yüzde 25-30 
o lduğunu gösterd iğ ine 
dikkati çekerek, bu oranın 
dolaylı yollarla yüzde 40-50 
aralığına işaret ettiğini 
kaydetti.

Firmaların hesabında 90 milyar dolar döviz tevdiat hesabı bulunduğunu 
ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu aktaran Kavcıoğlu, 
"Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri 
için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının kur 
korumalı mevduat hesabında istenen vadeye bağlanabileceğini 
gösteriyor. Bu nedenle vade en az 6 ay ve kur korumalı mevduatta 
şirketlerin çok önemli vergi avantajları var." değerlendirmelerinde 
bulundu.
Kavcıoğlu, firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerin süreceği 
bilgisini vererek, "Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 gün iken 
kur korumalı mevduatla maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli 
kaynak sağlıyoruz. Bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha 
uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kavcıoğlu, konuşmasında atandığı günden beri yurt dışındaki 
vatandaşlarla nasıl bir bağ kurulabileceği üzerine çalıştığını belirterek, 

YUVAM sistemiyle dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşlarının 
Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para 

gönderebileceğini hatırlattı.

NTO Başkanı Özyurt,  İstişare Toplantısına KatıldıTOBB'nin
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda / Borsa 
Başkanları ve Sektör Meclis Başkanlarının katılımıyla 
çevrimiçi istişare toplantısı düzenlendi.
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Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak 
Gaziantep Sanayi Odası ev 
sahipliğinde düzenlenen 
Kamu-Özel Sektör Diyaloğu 
Projesi 3. Çalıştayı'na katıldı.

NTO Meclis Başkanı Karabacak 
Kamu-Özel Sektör Diyaloğu 
Çalıştayı'na Katıldı

2019 yı l ında kardeş oda 
protokolü imzalayan Bulancak 
TSO ve NTO ortak meclis 
toplantısı düzenleyerek iki şehir 
arasındaki ticari ve yatırım 
imkânlarını değerlendirdi.
Düzenlenen or tak mecl is  
toplantısının açılış konuşmasını 
yapan NTO Meclis Başkanı Bekir 
K a r a b a c a k ,  “ K a r d e ş l i ğ i n  
okyanus lar  kadar  büyük,  
günülerle sığmayacak kadar derin bir manevi anlamı vardır. 
Bizlerde Bulancak ile bu duygular içerisinde kardeş 
protokolümüzü imzaladık. Kardeşlik protokolümüz ticari 
ekonomik ve sosyokültürel anlamda büyümek ve 
bütünleşmek için bizlere imkân sağlamaktadır.  Ülkemizin 
kuzeyinden güneyine gelerek bizleri şereflendiren tüm 
misafirlerimize teşekkür ediyor, ortak meclis toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.”dedi.
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mümtaz 
Bekçi ise “2019 yılında imzaladığımız kardeşlik 
protokolümüz pandeminin araya girmesi ile maalesef bir 
ayağı eksik kalmıştı. Nizip'e gelerek eksik kalan ayağı 

tamamladığımızı düşünüyorum. Kültürümüzü ve 
ticaretimizi birbirimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz. 
Faaliyetlerimizin de bu şekilde de devam etmesinde de 
fayda olduğunu düşünüyoruz. Ticaret odalarının da temel 
amacında olduğu gibi ticaretimizi geliştirmek, birlikte 
yapabileceğimiz şeyleri ortaya koyabilmeyi amaçlıyoruz. 
Burada çok iyi bir şekilde karşılandık meclisim ve şahsım 
adına hepinize teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.
Ekonomik ve kültürel kalkınmayı kendilerine ilke 
edindiklerini belirten Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu ise şunları ifade etti “ 
Bu ülke hepimizin Karadeniz'in Güneydoğu'dan, Egenin 
Doğu Anadolu'dan bir farkı yoktur. Ülkemizin her şehrini 
tanımak açısından bu tür organizasyonların faydalı oldu 
kanaatindeyim. Bu günden sonra aramızda herhangi bir 
davet olmasına gerek yok Nizip bizim Bulancak sizindir. 
Herkesi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bizlere 
göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı odam ve 
şahsım adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Nizip'in ekonomisi ve NTO'nun yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında katılımcılara bilgi veren NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 
ile yapılan ortak meclis toplantısından dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ile 2005 yılında 
tanıştıklarını belirten NTO Başkanı Özyurt, “Tanıştığımız 
günden bugüne bağlarımızı koparmadan ticaret ve 
sanayimizin gelişmesi için temaslarımızı sürdürdük. Bu 
il işkilerimize de taçlandırmak için kardeş oda 
protokolümüzü de 2019 yılında imzaladık. Toplumun 
kanaat önderleri olarak üyelerimizin önündeki engellerin 
kaldırılmasına, sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar 
sergileyerek hem ülkenin gelişimine hem istihdama hemde 
sosyal bağlarımızın gelişmesine destek olmaktayız. Bizler 
NTO olarak ülkemizin gelişmesi için ayrım gözetmeksizin 
her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve 
bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Kardeşliğimizin her 
konuda ebedi olmasını diliyor, ziyaretiniz için herkese ayrı 
arı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen toplantıya Nizip Ticaret Odası ve Bulancak 
Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
katıldı.

Kardeş Odalar Bulancak TSO ve 
NTO'dan Ortak Meclis Toplantısı
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nizip'e gelen Bulancak Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Nizip Ticaret Odası (NTO) ortak meclis toplantısı düzenledi.
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NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mümtaz Bekçi ve 
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu 
beraberindeki yönetim ve meclis üyeleri 
ile birlikte Nizip Kaymakamı Oğuz Alp 
Çağlar'ı, Nizip Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı 'y ı ,  
Güneydoğu Antepfıstıkçılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Gazi Yılmaz'ı, Marwood 
Ofis Mobilyaları Müdürü Selahattin 
Marangoz'u ve Origo Gıda Kimya'yı 
ziyaret etti.
Günün ilk ziyaretini Nizip Kaymakamı 
Oğuz Alp Çağlar'a yapan Nizip ve 
Bulancak heyeti, Kaymakam Çağlar ile 

görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretleri için Nizip ve Bulancak heyetine 
teşekkür eden Nizip Kaymakamı Oğuz Alp 
Çağlar “Odalarımızın ticaretimize ve 
bölgemizin ekonomisine katkı sağlamak 
için yürütmüş olduğu çalışmalara ve 
projelerine her zaman destek vermeye 
hazırız.” dedi.
Günün ikinci ziyaretini Nizip Ticaret 
Borsası Başkanı İbrahim Sarı'ya yapan 
heyet “Nizip Ticaret Borsası'nın projeleri 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler 
aldı.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Bulancak 
Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası 
heyetine teşekkürlerini ileten Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 

hizmet veren kurumlar olarak üyelere 
daha kaliteli hizmet sunmak için bir kez 
daha dayanışmanın önemini vurguladı.
Kurum ziyaretlerini tamamlayan Nizip ve 
Bulancak heyeti Nizip Organize Sanayi 
Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güneydoğu 
Antepfıstıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı 
Gazi Yılmaz'ı, Marwood Ofis Mobilyaları 
Müdürü Selahattin Marangoz'u ve Origo 
Gıda Kimya İsmail Nizipli'yi ziyaret ederek 
firmaların üretim hatlarını yerinde 
inceledi.
Antep Fıstığı, büro mobilyaları ve çeşitli 
yağlar ın üret imi  hakkında f i rma 
yetkililerinden bilgi alan Bulancak heyeti 
firmalara göstermiş olduğu yakın ilgi ve 
alakadan dolayı teşekkür ettiler.

Kardeş Odalardan Kurum ve Kuruluşlara Ziyaret
Kardeş odalar Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Nizip Kaymakamlığı'nı, 
Nizip Ticaret Borsası'nı ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Deniz, Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak görevlerinde başarılar diledi. 

Ziraat Mühendisleri Odası 
Gaziantep Şubesi'nden 
NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Nizip 
Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi, Nizip 
Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve 
Nizip OSB arasında Nizip Gümrük 
Müdürlüğü'ne yer ve hizmet sahası 
tahsisine yönelik protokol imzalandı.
Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın ev 
sahipliğinde düzenlenen protokol 
törenine GAP Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürü Mehmet Tuncay 
Bayraktar, Nizip Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak, Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Sarı, Nizip Gümrük Müdürü 
Murat Avcu ve Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut Polat da katıldı.
İmzalanan protokol ile 02.09.2021 
tarihli, 66912155 sayılı Bakanlık 

Makamı Onay'ı ile kurulan, GAP Gümrük 
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 
olarak faaliyet gösterecek Nizip Gümrük 
Müdürlüğü için yer ve gümrük sahası 
tahsisine dair tarafların yükümlülükleri 
belirlendi.

Düzenlenen protokol törenine katılan 
taraflar Nizip'e kurulan Gümrük 
Müdürlüğü'nün ilçeye hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilediler.

Nizip Gümrük Müdürlüğü İçin İmzalar Atıldı
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman 
Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) 
ortaklığında yürütülen, Alman Federal 
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı 
(BMZ) tarafından finanse edilen İstihdam 
iç in ,  D i j i ta l  ve Yeşi l  Dönüşümün 
Desteklenmesi Projesi'nin “Oda ve Kurum 
Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında İl ve İlçe 
Odaları Gelişim Destek Faaliyetleri 
Toplantısıgerçekleştirildi.
GSO ev sahipliğinde yapılan toplantıya, 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Sarı, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Selahattin Türkmen, GSO Genel 
Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Nizip 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray 
Ölçal ve İslahiye Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Haşim Erdoğan katıldı.
Top lan t ın ın  aç ı l ı ş  konuşmas ın ı  
gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi; ''Teknolojinin 
hızlı ilerleyişinin ekonomi ve üretim başta 
olmak üzere birçok alanda etkilerini 
görmekteyiz. Bu nedenle Gaziantep başta 
olmak üzere tüm dünyada işletmelerin 
verimli ve doğru üretim yapabilmeleri ve bu 
üretimi yaparken yeşil dönüşüm şartlarına 
uygun hareket edebilmeleri oldukça 
önemlidir. Bu amaçla Gaziantep oda 

başkanları hem sanayimizin hem de 
ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için 
gece gündüz demeden çalışmaya 
devam ediyoruz'' dedi. 
Dijital ve yeşil dönüşümün önemini 
işaret eden Ünverdi, bu noktada GİZ 
ile yapılan projelerin faydalı olduğunu 
kaydederek, verimli üretimin hem 
gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 
bırakmak hem de katma değerli 
ü r e t i m  i ç i n  o l m a z s a  o l m a z  

konulardan birisi olduğunu sözlerine ekledi.
Çalışmalar ve yapılan projeler için teşekkür 
eden oda başkanları iş birliği içinde 
çalışmaların devam edeceğini dile getirdiler.    
Toplantıda Gaziantep'teki il ve ilçe 
odalarının personelleri ile KOBİ'lere hizmet 
veren kuruluşların personellerine verilecek 
olan 17 farklı eğitim hakkında bilgiler de 
verildi. 
Toplantı  sonrasında katı l ımcı oda 
başkanları arasında makine teçhizat devir 
teslim imza töreni gerçekleştirildi. “Dijital ve 
Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi”, 
PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi 
Programı kapsamında yürütülüyor.

GSO'da “İstihdam İçin Dijital Ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” 
İl Ve İlçe Odaları Gelişim Destek Faaliyetleri Toplantısı Düzenlendi

Uzunköprü Ticaret Borsası Meclis Başkanı 
Abdullah Saka, Uzunköprü Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, 
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Sarı, beraberindeki 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte 
NTO yönetim kurulu ve meclis üyelerini 
ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen 
Uzunköprü Ticaret Borsası üyeleri ve 
ziyarete eşlik eden Nizip Ticaret 
Borsası üyeleri NTO Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri 
tarafından karşılandı.
Yapılan ziyarette bir açıklama yapan 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak 
ve NTO Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Özyurt ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.
Nizip'in ekonomisi, kültürel yapısı ve 
NTO'nun yaptığı çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi veren NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “NTO 
1.500 aktif üyesine hizmet vermekte ve 
üyelerinin her türlü sorununu dile 
get i rerek lobici l ik faal iyet ler ini  
sürdürmektedir. Nizip sanayisi, ticareti 
ve ürün çeşitliliği ile 500 milyon dolar dış 
ticaret hacmi bulunmaktadır ve bu oran 

çoğu ilimizin üzerindedir. Ortak akıl ile 
yakın zamanda hizmet vermeye 
başlayacak olan Nizip Gümrük Müdürlüğü 
ile bu dış ticaret hacmimizin daha da 
b ü y ü y e c e ğ i n e  i n a n ı y o r u z .  Ti c a r i  
hayatımızdan dolayı Uzunköprü Ticaret 

Borsası üyeleri i le uzun zamandır 
tanışmaktayız. Bu dostluğumuzu en iyi 
şekilde sürdürerek işbirliğimizi arttıracağız.” 
şeklinde konuştu.

Nizip'te olmaktan memnuniyet duyduklarını 
belirten Yönetim Kurulu Başkanı Egemen 
Aslan, “Başkanlarımız ve üyelerimiz ile 

sürekli iletişim halindeyiz ancak işi 
kaynağında yerinde görmenin 
üyelerimiz açısından daha faydalı 
olacağını düşünüyoruz. Ziyaretimizin 
ilişkilerimizi daha da güçlendirmesini 
d i l i yo ruz .  B i z l e re  gös te rm iş  
olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı 
borsamız ve şahsım adına çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Uzunköprü 
Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Borsası 
ve NTO yönetim kurulu ve meclis 
üyeleri fikir alışverişinde bulundu.

Uzunköprü ve Nizip Ticaret Borsası'ndan NTO'ya Ziyaret 
Uzunköprü Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) ziyaret etti.
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Nizip Ticaret Odası (NTO) tarafından 
yapılan eğitim yardımları kapsamında 
geleneksel hale getirilen ilköğretim 
öğrencilerine yönelik temsili ayakkabı 
dağıtım töreni düzenlendi.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Cengiz Gündeş, Nizip Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin de 
katıldığı temsili tören Şehit Üsteğmen Uğur 
Taşçı İmam Hatip Okulu'nda gerçekleşti.
NTO'nun yıllardır yapmış olduğu eğitim 
yardımını bu yılda devam ettirdiğini belirten 
Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz 
Gündeş: “NTO Okullarımız tarafından 

belirlenen 1200 öğrencimize ayakkabı 
yardımında bulunmaktadır. Bu yıl bilgi 
yarışmalarımızı da NTO sponsorluğunda 
devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Ben 
huzurlarınızda eğitime ve öğrencilerimize 
verd iğ i  destek lerden dolayı  NTO 
Başkanları'na, yönetim kuruluna ve 
üyelerine kurumum adına çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.
NTO'nun Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği'nin (TOBB) desteği ile yıllardır eğitim 
yardımlarını aksatmadığını belirten NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, 
“Öğrencilerimize kış mevsimini daha 
sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için 
ayakkabı yardımı yapıyoruz.” dedi.
TOBB tarafından 100 bin TL eğitim yardımı 
gönderildiğini belirten NTO Başkanı Özyurt 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Bu eğitim 
yardımı kapsamında normalde 900 adet 
ayakkabı yardımı yapılması gerekirken, biz 
yönetim kurulumuzun almış olduğu karar ile 
ve meclis üyelerimizle de görüşerek bu 
sayıyı 1200'e çıkardık. Yapılan bu yardımın 
her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahipleri 
NTO'nun hiçbir müdahalesi olmadan 
tamamen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
belirlenmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından verilen listelere göre NTO olarak 
okul lara ayakkabı lar ın  dağı t ımını  
yapmaktayız. Sadece temsili dağıtım 
törenini her yıl farklı bir okulda yapmaktayız. 
Bu yardımlarımızı gönülden gelerek 
yapıyoruz. Gönlümüzün her zaman 
eğitimden yana olduğun, eğitimin bir 

ülkenin temel taşı ve başlangıç noktası 
olduğunu bilinci içerisinde bu desteklerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.  Bu 
yardımların yapılmasında bizlerden 
des teğ in i  es i rgemeyen TOBB'ye ,  
üyelerimize, Nizip İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne, öğrencilerimizi yetiştiren 
değerli öğretmenlerimize şahsım, NTO 
yöneticileri adına çok teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 
Düzenlenen tören konuşmaların ardından 
öğrencilere ayakkabı takdimiyle son buldu. 

Nizip Ticaret Odası Öğrencileri Bu Yılda Unutmadı

Nizip Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Yılmaz ve kulüp 
yöneticileri Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren NTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Özyurt, ilçenin tanıtımında ve sporun 
gelişmesinde büyük katkısı olan Nizip Spor'u her zaman 
destekleyeceklerini ifade ederek Nizip Spor yöneticilerine 
ve oyuncularına başarılar diledi.
Nizip Spor'un son durumu hakkında bilgiler veren Nizip 
Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Yılmaz, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Özyurt'a Nizip Spor'a verdiği desteklerden dolayı 
plaket takdim etti. 

Nizip Spor'dan NTO Başkanı 
Özyurt'a Teşekkür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Başkanlığında “Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası” nda gerçekleşen Oda ve Borsa Genel Sekreterleri 
istişare toplantısına Nizip Ticaret Odası (NTO) Genel 
Sekreteri Serpil Gündoğdu katılım sağladı.
Toplantıda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 
Sekreterler ile Oda ve 
Borsaların hizmet 
k a p a s i t e l e r i n i n  
a r t ı r ı l m a s ı  i ç i n  
mevcut uygulamalar 
ve yeni projeler i  
istişare etti.

NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu 
TOBB İstişare Toplantısına Katıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep 
Milletvekili İrfan Kaplan, CHP Kadın 
Kolları Genel Başkan Yardımcısı 
Merve Altınbaş, Gaziantep İl Başkanı 
Neşet Uçar, Nizip İlçe Başkanı 
Mehmet Bozfırat, İl ve İlçe Yönetimi 
Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) ziyaret 
etti.
Gerçekleşen ziyarette bir açıklama 
yapan Gaziantep 
Mi l le tvek i l i  İ r fan  
Kaplan; Nizip Ticaret 
O d a m ı z ı n  y e n i  
s e ç i l e n  d e ğ e r l i   
B a ş k a n ı  v e  
yönetimine hayırlı 
olsun temennisinde 
bulunarak biz ler i  
s ı c a k  
karşılamalarından 
dolayı teşekkür etti.
İrfan Kaplan, bölgemizin gerek 
sosyal gerekse ekonomik olarak 
yaşadığı sorunların bilincindeyiz. 
Ö z e l l i k l e  ü r e t i m  y a p a n  
sanayicilerimizin kredi kullanma 
konusunda çok büyük sıkıntılar 
yaşadığını, kamu ile özel bankalar 
arasında faiz uçurumu olduğunu ve 
herkesin kamu bankalarında kredi 
kullanamadığını söyledi. Kaplan, 
insanlar kredi kullanmalı ki, ürün 
üretebilmeli, ihracat yapabilmeli ve 
yanında daha çok insan çalıştırıp 
istihdamı arttırmalı, ifadelerini 
ku l land ı .  İ r fan  Kap lan  NTO 
Yönetimine bizleri kabul ettiği için 
teşekkür ederek Oda Yönetiminin 
çalışmalarında başarılar diledi.
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ise; Sayın 
Milletvekilimizin ve beraberindeki 

CHP Gaziantep ve Nizip 
İ l ç e  Y ö n e t i m i n i n  
ziyaretlerinden dolayı 
duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. 
Odamız Nizip'in en büyük 
sivil toplum kuruluşu ve 
ticaret ve sanayinin çatı 
kuruluşudur. İlçemize 2 
tane Organize Sanayi 
Bölgesi bulunmaktadır. 
Nizip Sabunu, Nizip 
Zeyt inyağı  ve Niz ip  

Patlıcanın coğrafi işaretini İlçemiz ve 
Odamız adına tesci l  ett irmiş 
bulunmaktayız.2014 yılından bu 
yana  yap t ı ğ ım ız  ça l ı şma la r  
neticesinde ilçemize Türkiye'nin en 
modern Gümrük Müdürlüğünü 
kazandırdık. Gümrük Müdürlüğümüz 
şu anda ilçemiz başta olmak üzere 
k o m ş u  i l ç e l e r e  d e  h i z m e t  

vermektedir. Sosyal faaliyetlerde ise 
Nizip Ticaret Odası olarak üzerimize 
düşen vazife ne ise elimizi taşın altına 
koyuyoruz. Özyurt konuşmasının 
sonunda, şahsım ve Nizip Ticaret 
Odas ı  ad ına  CHP heye t i ne  
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederim dedi.
Gerçekleşen ziyarete Nizip Ticaret 
Odası  Mecl is  Başkanı Bekir  
Karabacak, NTO Meclis Başkan 
Yardımcısı  Necdet Başeğmez, NTO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mahmut POLAT, NTO Yönetim 
K u r u l u  Ü y e l e r i  İ b r a h i m  
Özkaya,Derde Taş,NTO Meclis 
Üyeleri Necdet Başeğmez, Fatih 
Öztürkmen, Müslüm Alkurt,Derviş 
Bozkurt,Yakup Çapan, Mehmet 
Özoğlu, İbrahim Güleç, Cengiz 
Kenan Sönmez ve Gökhan Akçakoca 
katıldı.

CHP Heyetinden NTO' ya 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Nizip Ziraat Odası Başkanı 
Sıddık Durmaz ve Nizip SGK 
Müdürü Sinan Bayram Nizip 
Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönet im Kuru lu  Başkanı  
Mehmet Özyurt, NTO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunarak 
görevler inde başarı lar 
diledi.

Nizip Ziraat Odası ve 
Nizip SGK Müdürlüğü'nden 
NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Biz dizi programlarda bulunmak 
üzere Gaziantep'e gelen Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Mesleki Eğitim Değerlendirme 
Toplantısı'na katıldı.
Gaziantep Akkent Şahinbey 
Kongre ve Sanat merkezinde 
düzenlenen toplantıya Nizip 
Ticaret Odası'nı (NTO) temsilen 
Yönet im Kuru lu  Başkanı  
Mehmet Özyurt katıldı.

NTO Başkanı Özyurt 
Mesleki Eğitim 
Değerlendirme 
Toplantısına Katıldı



N i z i p  Ta r ı m  K r e d i  
Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Hayri 
Ulukuş, Kooperatifi Müdürü 
Hasan Mat ve üreticiler ile 
birlikte, Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyurt, NTO Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.
Yusuf izzettin yıldırım 
muhasebe Halik kaya üretici 

Nizip Tarım Kredi Kooperatifi'nden 
NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) konferans 
salonunda düzenlenen 
Genel Sekreterler Eğitim 
Semineri'ne Nizip Ticaret 
Odası Genel Sekreteri 
Serpil Gündoğdu katılım 
sağladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel 
S e k r e t e r l e r  E ğ i t i m  
S e m i n e r i ' n e  k a t ı l a r a k ,  G e n e l  
Sekreterlere hitap etti.
Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların asli 
sahiplerinin genel sekreterler olduğunu 
vurgulayarak, “O yüzden, buraları en iyi 
durumda tutmanın, korumanın görevi 

de sizlerde. Bizler 81 il ve 160 ilçedeki 
Oda ve Borsa camiası olarak tek bir 
aileyiz. Türkiye'nin her kesiminden, her 
sektöründen şirketleri, girişimcileri 
temsil eden, tek meslek örgütüyüz” 
dedi.
Güçlerinin, birlikten, birbirine 
sımsıkı kenetlenmekten 
g e l d i ğ i n i  a n l a t a n  
Hisarcıklıoğlu, “Birliğimiz, 
gücümüz ve etkinliğimiz, 
bizim, yani bu camianın 
farkıdır. Başka kurumlardan 
bizi ayrıştıran, bizi öne 
çıkartan, en büyük özelliğidir” 
şeklinde konuştu.
B ü y ü k  g ü c ü n ,  
sorumluluğunun da büyük 
olduğuna dikkat çeken TOBB 
Başkanı, “Bize emanet edilen 
bu gücün, sorumluluğun 
h a k k ı n ı  v e r m e k  
durumundayız. Bu da bizim 
hem hukuki, hem de ahlaki 
g ö r e v i m i z  v e  
sorumluluğumuzdur. Camia 

o l a r a k  b ü y ü k  i ş l e r ,  
hizmetler yapıyoruz. 

Tüm bunların arkasındaki asıl kişiler, 
sizlersiniz. Sizler başarılı işler 
yaptığınızda, biz de başarılı oluyoruz. 
Böylece hepimizin gücü ve itibarı da 
artıyor” dedi.
Hisarcıklıoğlu, bu yüzden kendilerine 
düşen görevin genel sekreterleri en iyi 
şekilde hazırlamak, en iyi bilgilerle 
donatmak olduğunu söyledi.
“ Bizim camiamız Türkiye'nin en 
demokra t i k  ku rumudur ”  d i yen  
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Dolayısıyla, seçimlerin demokratik 
kural lara uygun olarak, hakça 
yapılması açısından önemli bir 
so rumlu luğunuz  va r.  Kanuna ,  
mevzuata ve kurallara uygun hareket 
etmek zorundasınız. Her zaman 
objektif olun. Tek isteğimiz, seçimlerin 
hak ve adalet içinde, kurallara uygun 
olarak gerçekleşmesi. Bu camianın 
değerini, gücünü, etkinliğini ancak 
böyle koruruz. Hepimiz, çalıştığımız, 

e m e k  v e r d i ğ i m i z  b u  
k u r u m l a r ı ,  i ç i n d e  
ç a l ı ş m a k t a n  g u r u r  
duyduğumuz,  herkese 
iftiharla söyleyebildiğimiz bir 
seviyeye getirmeliyiz”.
Avrupa Odalar Birliği, İslam 
TSO ve Asya-Pasifik TSO 
yönet iminde o lduğunu 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye'deki oda/borsa 
sisteminin örnek alınır hale 

geldiğini, bunda da genel sekreterlerin 
emeğinin çok büyük olduğunu söyledi.
Oda ve Borsaların proje fabrikası haline 
geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Ulusal 
ve uluslararası hibe programlarından, 
giderek artan şekilde yararlanmaya 
başladılar. Şehirlerinize hem maddi 
k a y n a k ,  h e m  d e  k n o w - h o w  
kazandırdınız. Son 20 sene de, Oda ve 
borsalarımızca 1,900'ün üzerinde proje 
hayata geçirildi. Bunlar hep sizlerin 
sayesinde oldu. Buna devam edin ve bir 
gözünüz hep projelerde olsun” dedi.
Hisarcıklıoğlu, genel sekreterlerden, 
Oda/Borsa meclisiyle Yönetim arasında 
k ö p r ü  g ö r e v i  ü s t l e n m e s i n i ,  
Başkan la r ın ın ,  Yöne t im le r i n i n  
danışmanı olmasını, onlara yol 
göstermesini istedi.
TOBB Başkanı, bunu yaparken de 
adaletten şaşmamaları, doğrunun 
yanında olmaları, hakkı ve hukuku 

korumaları tavsiyesinde 
bulundu.
T O B B  v e  O d a / B o r s a  
camiasında sihirli kelimenin 
“Birlik” olduğunu vurgulayan 
H isarc ık l ıoğ lu ,  “B iz le r ;  
ü y e l e r i m i z l e ,  g e n e l  
s e k r e t e r l e r i m i z l e ,  
çalışanlarımızla, Oda ve 
Borsa Başkanlar ımızla,  
büyük bir aileyiz. TOBB, her 
zaman sizin yanınızda, 
hizmetinizde. Sıkıntınızı, 
görüşünüzü, önerinizi, her 
zaman Genel Sekreterimize 
ya da bana iletebilirsiniz. 
Bundan sonra da, bize 
emanet edilen makamların 
hizmet aracı olduğunu bilelim. 
Hep bu anlayışla çalışalım. 
Ö b ü r  t a r a f t a  h e s a b ı n  
olduğunu hep akılda tutalım” 
dedi.

NTO Genel Sekreteri Gündoğdu, Genel 
Sekreterler Eğitim Semineri'ne Katıldı



TOBB 70'inci kuruluş yıldönümünde; 81 
ilden gelen iş dünyasının temsilcileri 
Ankara'da Birlik Merkezi'nde buluştu. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, eski Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, Oda ve Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları ile 
delegeler katıldı.
Düzenlenen etkinliklerde Nizip Ticaret 
Odası'nı temsilen, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Genel 
Sekreteri serpil Gündoğdu yer aldı.
Toplantıda ayrıca 70. yıl etkinl iği 
kapsamında 10-20-30 yıl görev yapmış 
delege ve genel sekreterlere hizmet şeref 
belgesi ve plaket takdim edildi.
Nizip Ticaret Odası'nda Genel Sekreter 
olarak 13 yıldır görev yapan NTO Genel 
Sekreteri Serpil Gündoğdu'ya Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim 
edildi.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 
70'inci yılında 70 bin fidan dikerek, hatıra 
ormanı oluşturma kararı aldığı toplantının 
açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş,  TOBB'un 70'inci kuruluş yıldönümünü 
tebrik ederek, “Ülkemizin en güçlü ve en 
etkin kuruluşlarından biri olmayı başaran 
T O B B ' u n  ü l k e m i z i n  e k o n o m i k  
kalkınmasında çok önemli bir rol 
oynadığının her zaman bilincinde olduk. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
kuruluşundan bu yana sürekli kendini 

geliştirmiş, 70 yıllık yolculuğu neticesinde 
yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş 
birlikleri gerçekleştiren ve üstlendiği 
görevlerle özel sektörümüzü yurt dışına da 
taşıyan önemli küresel bir aktör haline 
gelmiştir" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 
konuşmasında , camia olarak 70 yılda 
büyük bir yol kat ettiklerini dile getirdi. 
Yönetim Kurulu olarak 70'inci kuruluş 
yıldönümünü taçlandırmak adına 70'inci Yıl 
Hatıra Ormanı oluşturma kararı aldıklarını 
açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 bin fidan 
dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu ormanı, 
ülkemize kazandıracağız. Böylece hem 
çevreye ve doğaya katkı verecek, hem de 
gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış 
olacağız" dedi.
TOBB'un 70 yılda yerel bir kurumdan, 
küresel bir aktöre dönüştüğünü kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler ve 
geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, özel 
sektörde güç birliği sağladıklarını ifade etti. 
Özel sektörün hak ve hukukunu, 
uluslararası düzeyde savunan bir konuma 
geldiklerini söyleyen TOBB Başkanı, iş ve 
yatırım ortamı önündeki engelleri tespit 

edip, hükümete aktardıklarını belirtti.
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Türkiye'nin 
otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek 
üzere öncülük yapıp, TOGG'u hayata 
geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz olan 
lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası'nı kuran, yurtdışında Ticaret 
Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, 
özel sektöre hizmetler sunan, işlerini 
kolaylaştıran, Oda-Borsa sisteminin 
dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye 
ulaştık. Değişim ve dönüşümün öncüleri 
haline geldik. Elbette daha yapacak, çok 
işimiz var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak 
için, iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda."

Nizip Ticaret Odası (NTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 70'inci 
kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarına katıldı.

Gaziantep Vali Yardımcımız Cengiz 
Karabulut başkanlığında Nizip 
2 . O r g a n i z e  S a n a y i  B ö l g e s i  
Müteşebbis Heyeti ilk toplantısını 
gerçekleştirildi. 
Toplantıya Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat ve Meclis Üyesi Coşkun Güzel 
katıldı.
Mahmut Polat yaptığı açıklamada 
İ l ç e m i z e  2 . O S B '  n i n  
kazandırılmasında emeği geçen 
başta Sayın Valimiz Davut Gül, Nizip 
Kaymakamımız Oğuz Alp Çağlar, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Fatma Şahin ve Nizip 

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı 
olmak üzere tüm katılımcılara 
teşekkür ederek Nizip 2.OSB'nin 
ilçemize ve bölgemize hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Nizip 2.OSB için İmzalar Atıldı
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NTO TOBB'nin 70. Yıl Etkinliklerine Katıldı
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Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail 
İncesoy ve Nizip İlçe Jandarma 
Komutanı Volkan Özcan Nizip Ticaret 
Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunarak yeni 
dönemde görevlerinde başarılar diledi.

Gaziantep Ticaret İl 
Müdürlüğü'nden ve 
Nizip İlçe Jandarma 
Komutanlığı'ndan NTO'ya 
Hayırlı Olsun Ziyareti

NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere Gaziantep'e gelen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Gaziantep oda-borsa başkanları ile 
birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'yi 
ziyaret etti.

NTO Başkanı Özyurt TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu NTO Başkanı Özyurt TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ile Rektör  Dereli'yi Ziyaret Ettiile Rektör  Dereli'yi Ziyaret Etti
NTO Başkanı Özyurt TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ile Rektör  Dereli'yi Ziyaret Etti

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.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü kapsamında Nizip Çarşı Cami 
Meydanı  Türk bayrak lar ı  ve 
pankartlarla donatılarak Nizip ilçe 
protokolü ve halkın katılımıyla 
etkinlikler düzenlendi.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Etkinliklerinde açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, “15 Temmuz hain 
darbe girişiminin 6. yıldönümünde o 
gece olduğu gibi yine aynı meydanda 
toplanarak demokrasimize ve milli 
irademize sahip çıkmaya devam 
ediyoruz.” dedi.
Kahraman Türk milleti 15 Temmuz 

gecesi kararlı bir duruş gösterdiğini 
belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Milletimizin canı 
ve kanı pahasına gösterdiği bu 
kahramanlık örneği tarihi sahnesinde 
yerini almıştır. Vatanımızın bölünmez 
bütünlüğüne göz diken hainler şunu 
çok iyi bilmelidir ki, hiçbir güç 
mil letimizin iradesinden üstün 
d e ğ i l d i r .  M i l l e t i m i z  T ü r k i y e  
Cumhuriyeti devletini milletin iradesi 
d ı ş ı n d a k i  h i ç b i r  g ü c ü n  

y ö n e t e m e y e c e ğ i n i  a ç ı k ç a  
göstermiştir. Tarih boyunca en zor 
günlerde dahi küllerinden yeniden 
doğmayı başaran milletimiz, bir 
gecede gösterdiği eşsiz mücadele 
sayesinde ülkemizi karanlıktan 
aydınlığa kavuşturmuştur. Bizler de 
ülkemizin birliğine, dirliğine ve 
demokrasiye karşı yapılan bu hain 
plana karşı tepkimizi göstermek 
adına altı yıl önce olduğu gibi 
bugünde Nizip Ticaret Odası camiası 

o l a rak  meydan la rday ı z .  Ha in  
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 Etkinlikleri'nde
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Nizip Madeni Sanatkarlar Odası 
Başkanı Hüseyin Kök, Nizip Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müslüm 
As lan ,  N iz ip  Marangoz la r  ve  
Mobilyacılar Odası Başkanı Nedim 
Çalışkan ve Nizip Tercüman Gazetesi 
Yaşar Polat NTO Meclis ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine hayırl ı  olsun 
ziyaretinde bulundular.

Oda Başkanlarından 
NTO'ya Hayırlı Olsun 
Ziyareti

Nizip Ticaret Odası (NTO) Mesleki 
Eğitim Merkezi Programı (MESEM) 
Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Toplantı Nizip Kaymakamı Oğuz Alp 
Çağlar başkanlığında Nizip Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Konferans 
Salonu'nda düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Nizip 
Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Bekir Karabacak, NTO Genel 
Sekreteri Serpil Gündoğdu ve 
çok sayıda NTO üyesi de 
katıldı.
Toplantıda Nizip Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcısı Nesimi Kalkan 
tarafından Mesleki Eğitim 
Merkezleri faaliyetleri ve 
çalışmaları hakkında katılımcılara 
genel bilgilendirmeler yapıldı.
MESEM kapsamında;
9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine 1275 
TL+ sigorta ile 12. sınıf öğrencilerine 

2125 TL+sigorta masrafları devletçe 
karşılanacaktır. 
Sistemin işverene katkıları;
1-işveren stajyer çalışanına vereceği 
maaşı devletten geri alacak.

2 - Ç a l i s a n i n  S G K  
sorumluluğundan muaf olacak
3-Ka l i f i ye  e leman arama 
sıkıntısından kurtulacak.
4 -Mes lek te  i h t i yac ı  o lan  
çalışanını kendisi eğitecek. 
Pratik eğitimi işyeri verecek.
5-Mesleki yeterlilik kanunu 
yürür lüğe g i rd iğ inde tüm 
elemanlarını belgelendirmiş 
olduğu için herhangi bir sıkıntı 
ile karşı karşıya kalmayacak.

NTO Mesleki Eğitim Merkezi Programı Tanıtım Toplantısına Katıldı

Nizip Bakkallar ve Bayiler Odası, Türk 
Kızılay Nizip Şube Başkanı ve Halk Bankası 
Gaziantep Bölge Müdürü Nizip Ticaret 
Odası'nı (NTO) ziyaret etti.
Nizip Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı 
Mustafa Canpolat, Türk Kızılay Nizip Şube 
Başkanı Müslüm Taşdemir ve Halk Bankası 
Gaziantep Bölge Müdürü Metin Yediyıldız 
NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve 
NTO yönetim kurulu üyeleri tarafından 
karşılandı.
İlk ziyareti yapan Nizip Bakkallar ve Bayiler 
Odası Başkanı Mustafa Canpolat, Nizip 

Bakkallar ve Bayiler Odası tarafından 
Nizip'te başlatılan “Nizip Bakkalına Sahip 
Çık” projesi hakkında NTO yönetim kurulu 
üyelerine bilgiler verdi.
Ziyaretleri için Nizip Bakkallar ve Bayiler 
Odası Başkanı Mustafa Canpolat'a 
teşekkür eden NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “Öncelikle Nizip 
B a k k a l l a r  v e  B a y i l e r  O d a s ı ' n a  
seçilmenizden dolayı yeni görevinizin 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nizip'te 
büyük küçük ayrım yapmaksızın tüm 
esnaflarımızla her zaman işbirliği yapmaya 
hazırız. “Nizip Bakkalına Sahip Çık” 

projesinin destekçisi olacağız, bu 
p r o j e n i n  N i z i p  h a l k ı n a  v e  
esnaf larına hayır l ı  o lmasını  
diliyorum.” dedi.
İkinci ziyareti yapan Türk Kızılay 
Nizip Şube Başkanı Müslüm 
Taşdemir ise “Kızılay'ın faaliyetleri 
hakkında NTO yönetim kurulu 
ü y e l e r i n e  b i l g i l e r  v e r e r e k  
istişarelerde bulundu.
T ü r k  K ı z ı l a y  N i z i p  Ş u b e  
Başkanlığı'na seçilen Müslüm 
Taşdemir 'e görevinin hayır l ı  

olmasını dileyen NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, “Kızılay'ımızın 
faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. 
Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada 
Kızılay'a her türlü desteği vermeye devam 
edeceğiz.” dedi.
Günün üçüncü ziyaretini yapan Halk 
Bankası Gaziantep Bölge Müdürü Metin 
Yediyıldız ise NTO yönetim kurulu üyeleri ile 
bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar ile 
ilgili görüş alışverişinde bulundu.
NTO üyelerinin banka işlemleri ile ilgili 
sorunlarını dile getiren NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Halk Bankası 
Gaziantep Bölge Müdürü Metin Yediyıldız 
ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.
Düzenlenen ziyaretlere NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 
NTO Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim 
Özkaya ve İbrahim Demir de katıldı.

Nizip Bakkallar Odası, Nizip Kızılay ve 
Halk Bankası'ndan NTO' ya Ziyaret
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Nizip Ticaret Odası (NTO) ve 
K O S G E B  G a z i a n t e p  
Müdür lüğü işb i r l iğ i  i le  
KOSGEB Hibe ve Destek 
Programları bilgilendirme 
toplantısı Nizip Ticaret 
Odası'nda düzenlendi.
Düzenlenen toplantının 
açılış konuşmasını yapan 

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “Dünyada 
yaşanan ekonomik çalkantılar girişimcilik, üretim ve ihracatın 
ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu kanıtlamıştır.” dedi.
Devletimizin de girişimciliğe her zaman destek olduğunu belirten 
NTO Başkanı Özyurt şunları ifade etti: “Ülkemizin zenginleşmesi 
girişimcilik yolundan geçmektedir. Dünya Savaşı'nda yerle bir 
olan ülkeler girişimcileri sayesinde ayağa kalkmış ve dünyanın en 
büyük güçleri arasına girmişlerdir. Bizlerde bugün girişimcilik 
ruhuyla devletimizin vermiş olduğu destekleri de arkamıza alarak 
ülkemizin gelişimine katkı sağlamalıyız. Bugün KOSGEB 
G a z i a n t e p  M ü d ü r ü m ü z  
M u h a m m e d  P a k s o y ,  
KOSGEB'in girişimcilerimize ve 
firmalarımıza vermiş olduğu 
destekleri anlatacaktır. Verilen 
desteklerden en üst düzeyde 
faydalanmanızı diliyor, odamıza 
teşrif ederek bizleri bilgilendiren 
KOGEB Müdürümüze ve siz 
değer l i  ka t ı l ımcı la r ımıza  
Odamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
KOSGEB desteklerinin tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden 
KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy ise sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “KOSGEB'in desteklerinden aracısız olarak 
sizlerde faydalanabilirsiniz. Tüm işlemlerimizi artık e-devlet 
üzerinden online olarak gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızın 
üzerindeki fiziksel evrak getirme yükü kaldırılmıştır. KOSGEB'in 
resmi web sitesi e-hizmetler bölümünden ilgili destek ile ilgili 
soru lan soru lara cevap vererek destek ler imizden 
faydalanabilirsiniz. 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 Meclis 
başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Polat, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, 
serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve çok sayıda sektör 
temsilcisi de katıldı.

NTO'da KOSGEB Destekleri 
Semineri Düzenlendi

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve 
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde video 
konferans yöntemiyle düzenlenen, pandemi sonrası 
Gaziantep'in toparlanma süreci ve gelecek vizyonunun 
tartışıldığı "Gaziantep Geleceğini Şekillendiriyor: Sınırlarını 
Genişleten Bir Gaziantep” çalıştayına katıldı.
Düzenlenen çalıştayın Tarım ve Gıda Sanayi alt oturum 
toplantısında söz alan NTO 
Meclis Başkanı Bekir Karabacak, 
NTO'nun Zeytin ve Zeytinyağı 
sektörü ile ilgi yapmış olduğu 
çalışmalar ve projeler hakkında 
bi lgi ler vererek sektördeki 
sorunları ve çözüm önerilerini de 
dile getirdi.

NTO Meclis Başkanı Karabacak 
“Gaziantep” Çalıştayına Katıldı

Nizip Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Şeker, yönetim kurulu 
üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Nizip Ticaret Odası 
(NTO) Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevlerinde 
başarılar diledi.

Nizip Muhtarlar Derneği'nden 
NTO'ya Hayırlı Olsun Ziyareti
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Gaziantep İ l  Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve zeytinyağı sektör 
temsilcileri, sektörün sorunlarına 
çözüm bulmak ve 2021 yılı zeytin 
işleme ücretlerini belirlemek amacıyla 
Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) toplandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Nizip Ticaret Odası 2. Meslek Grubu 
Komite Başkanı Bülent Karakoç şunları 
ifade etti: “Bugün zeytin ve zeytinyağı 
sektörümüzün sorunlarını dile getirmek 
ve çözüm bulmak için bir arada 
b u l u n m a k t a y ı z .  To p l a n t ı m ı z a  
katılımınızdan dolayı siz değerli 
üyelerimize, bizleri bilgilendirecek olan 

Gaziantep İ l  Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve Nizip İlçe Tarım ve 
Orman Müdür lüğü 'ne teşekkür  
ediyoruz.”dedi.
Zeytinyağının üretim ve ambalajlama 

süreci hakkında Gaziantep İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi 
M u s t a f a  A y t e k i n  t a r a f ı n d a n  
katılımcılara bir sunum yapıldı.
Sunumun ardından Nizip Ticaret Odası 
sektör temsilcileri tarafından 2021 yılı 
zeytin işleme ücretleri belirlendi. 2021 
yılında 1 ton zeytin çekim ücretinin 500 
TL olması ile ilgi ortak karar alındı.
Soruların cevaplanması ile son bulan 
toplantıya, NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Meclis Üyesi Mustafa 
Doktoroğlu ve çok sayıda sektör 
temsilci katıldı.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü 
Temsilcileri NTO'da Toplandı

Akçakent İlkokulu ve Ortaokulu Müdür 
Yardımcısı Uğur Çaylak ve Okul Aile 
Birliği Başkanı Murat Kekçe Nizip 
Ticaret Odası (NTO)'nı ziyaret etti.
Akçakent İlkokulu ve Ortaokulu 
tarafından başlatılan Uzaklarda Bir 

K i t a b ı n  O l s u n  P r o j e s i  
kapsamında bir dizi ziyaret 
gerçekleştiren okul yöneticileri 
NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt'u da ziyaret 
ederek mangala ve kitap 

kumbarası hediye ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NTO Başkanı Mehmet Özyurt, 
Akçakent Okul Müdür Yardımcısı Uğur 
Çaylak ve Aile Birliği Başkanı Murat 
Kekçe'ye çalışmalarında başarılar 
diledi.
Düzenlenen ziyarete NTO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Polat ve NTO Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Demir, Mustafa Kaya ve 
İbrahim Özkaya da katıldı. 

Akçakent İlkokulu ve Ortaokulu'ndan NTO' ya Ziyaret
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Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Nizip Artı 
Okulları arasında NTO üyelerine 
yönelik eğitimde indirim protokolü 
imzalandı.
Nizip Ticaret Odası'nda gerçekleşen 
imza törenine NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Artı 
Okulları Kurucu Temsilcisi Yakup 
Kurtaran ve Nizip Artı Okulları Müdürü 
Saide Kaya katıldı.
Düzenlenen imza töreninde bir 
açıklama yapan NTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt şunları ifade 
etti:  “Üyelerimize vermiş olduğumuz 
h izmet le r in  yan ı  s ı ra  sosya l  
sorumluluk projelerimiz kapsamında 
üyelerimizin ayrıcalıklı hizmet almaları 
için zaman zaman kurum ve kuruluşlar 
ile anlaşmalar yapmaktayız. Daha 
önce birçok kurum ile yapmış 
olduğumuz indirim anlaşmalarına ek 

olarak bu defa da üyelerimiz ve 

p e r s o n e l i m i z i n  
çocuklarına yönelik 
Nizip Artı Okulları ile 
e ğ i t i m  i n d i r i m  
p r o t o k o l ü  
i m z a l a m a k t a y ı z .  
Yapmış olduğumuz 
a n l a ş m a  i l e  
üyelerimize ve birinci 
derece yakınlarına 
Nizip Artı Okulları 
tarafından mevcut kayıt ücretleri 
üzerinden %30 indirim sağlanacaktır. 
Protokolümüzün üyelerimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.
Okulun faaliyetleri hakkında bilgiler 
veren Nizip Artı Okulları Kurucu 
Temsilcisi Yakup Kurtaran ise şu 
şeki lde konuştu: “Okulumuzda 
öğrencilerimize güçlü bir kadro ile 
daha kaliteli bir eğitim ve öğretim 

olanağı sunmaktayız. Nizip Ticaret 
Odası üyelerinin bu protokolümüzden 
faydalanacağına inanıyoruz. Ben 
şahsım ve kurum çalışanlarım adına 
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyurt'ta ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ediyor, iki 
kurum arasında imzalanan eğitim 
işbirliği protokolünün hayırlı olmasını 
diliyorum.” şeklinde konuştu.

NTO'dan Üyelerine Bir İndirim 
Protokolü Daha

43

Saat 15.00'da NTO Meclis Toplantı Salonunda 
başlayan toplantıya NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak, NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt, Nizip Ziraat Odası Başkanı 
Sıddık Durmaz, Nizip Ticaret Borsası Meclis 
Üyesi Reşat Oktay, 4. Meslek Grubu Komite 
Başkanı Mustafa Kılınç, NTO Meclis ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri ve sektör temsilcileri de katıldı.
İstişarelerde bulunan üreticiler ve işletmeciler bu 
yıl işletme maliyetlerindeki artış da göz önünde 
bulundurularak Antep Fıstığı kavlatma ve kırma 
ücretlerinin arttırılması ile ilgili karar alındı.

Antep Fıstığı Sektörü NTO'da ToplandıAntep Fıstığı Sektörü NTO'da ToplandıAntep Fıstığı Sektörü NTO'da Toplandı
Antep Fıstığı sektörü 2022 yılı fıstık kavlatma ve kırma ücretlerini 
belirlemek amacıyla Nizip Ticaret Odası'nda  (NTO) toplandı.
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Gerçek leşen  bay ramlaşma 
töreninde bir açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak “Her bayramda olduğu 
gibi bu bayramda Nizipli sanayici, 
işadamları, üyelerimiz ve ilçe 
h a l k ı m ı z ı n  k a t ı l ı m ı  i l e  
b a y r a m l a ş m a  g e l e n e ğ i n i  
sürdürüyoruz.” dedi.
Mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşadıklarını 

belirten NTO Meclis Başkanı Bekir 
Karabacak şunları ifade etti: “Her 
yıl geleneksel hale getirdiğimiz 
bayramlaşma törenimiz bu yılda 
b a y r a m ı n  i k i n c i  g ü n ü n d e  
yapılmaktadır. Bayramın tüm 
dünyaya barış, huzur, birlik ve 
beraberlik getirmesini diler Türk-
İslam âleminin ve üyelerimizin 

Kurban Bayramı'nı kutlarım.” 
şeklinde konuştu.
D ü z e n l e n e n  b a y r a m l a ş m a  
törenine NTO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, 
NTO Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Meclis Üyeleri, NTO üyeleri ve ilçe 
halkından da katılım oldu.

NTO'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Kurban Bayramı'nın ikinci günü Saat 11.00'da başlayan bayramlaşma töreni saat 13.00' a kadar devam etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Meclis 
Başkanı Bekir Karabacak ve NTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özyur t  Kuzey Kıbr ıs  Türk iye 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 
E r s i n  Ta t a r ' ı n  k a t ı l ı m ı y l a  
gerçekleştirilen Gaziantep Ticaret 
Odası (GTO) meclis toplantısına 
katıldı.
Bir dizi temaslarda bulunmak için 
Gaziantep'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar GTO meclis toplantısına katıldı.
Düzenlenen meclis toplantısında bir 
k o n u ş m a  y a p a n  K K T C  
C u m h u r b a ş k a n ı  E r s i n  Ta t a r,  
kaybedecek bir 50 yılları olmadığını 
vurguladı. 
Tatar, yaptığı açıklamada, “60 yıldır 

kökleşen, 60 yıldır kendi 
iradesiyle varlığıyla kendi 
insanına her türlü hizmeti 
veren, kendi ekonomik 
sektörlerini oluşturabilen, 
t u r i z m i ,  s a n a y i s i ,  
üniversiteleri, tarımsal 
faaliyetlerin geliştiği 
bir Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
a r t ı k  k e n d i  
e g e m e n l i ğ i y l e  

yoluna devam etmektedir. Biz 
şunu gördük ki artık federal bir 
anlaşmanın çok tehlikeli bir 
s ü r e c i  g e t i r e c e ğ i n i  
düşünüyoruz. Çünkü Rum tarafı 
AB'ye alındı. Türkiye AB üyesi 
olmadığı için federal bir çözüm 
Türkiye'yi Kıbrıs'tan çekilmesi 
için ortam hazırlar. Tek çözüm iki 
devletl i  çözümdür. Çünkü 
Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. 
Kıbrıslı bir millet yoktur. Türkler 
ve Rumlar vardır. Onların tek 
a m a c ı  T ü r k l e r i  a z ı n l ı k  
pozisyonuna indirgeyerek, 
Tü rk i ye ' den  kopa r t ı lmak  
isteniyor. Federal çerçevede 50 
yıldır yapılan görüşmelerden 

h i ç b i r  n e t i c e  a l ı n a m a m ı ş t ı r .  
Dolayısıyla bu çerçevede bir 50 yıl 
daha görüşmemiz bizim boşa zaman 
harcamamızdır. Gaziantep'in sanayisi, 
Ticareti ve potansiyeliyle KKTC'ye 
yatırım yapmaya davet ediyorum” 
dedi.

NTO Başkanları GTO'nun Meclis Toplantısına Katıldı
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İş dünyasında yaşanan hukuki 
sorunları mahkemeye taşımadan çok 
daha kısa sürede ortadan kaldırmayı 
amaçlayan Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Biriliği (TOBB) işbirliği ile Nizip Ticaret 
Odası (NTO) bünyesinde açılıyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nizip 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özyurt,  “  Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi ile iş dünyamız, 
h u k u k i  a n l a ş m a z l ı k l a r ı n d a  
arabuluculuğa yönelecek.” dedi. 
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile 
ticari ilişkilerde zaman ve itibar 
kayıplarının önüne geçileceğini 
belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi sayesinde 
Oda üyelerimizin, iş insanlarımızın hukuki 
uyuşmazlıklarda, davaların görülmesi sırasında 
yaşadığı zaman kaybı ve bunun getirdiği maddi 
kayıplar, ticari sırların üçüncü kişiler önünde 
açığa çıkması gibi problemler ortadan 
kalkacaktır. Ayrıca davaların uzun sürmesi, 
ticari hayatın önünü tıkadığından, bu ihtilafların 
hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması iş 
dünyası açısından büyük önem arz etmektedir. 
Türkiye' de davaların çözüme kavuşma süresi 
ortalama iki yıldır. İtirazla, temyizle beraber bu 
süre dört yıla da çıkmaktadır ve bu ortalama bir 
süre olup on yılı aşkın bir süre devam eden 
davalar da bilinmektedir. Çözüme kavuşması 
beklenen bir davanın yıllarca sonucunun 
beklenmesi, ticari hayatı sekteye uğratmakta bu 
durum bazen bir domino taşı etkisi yaratarak 
zincirleme olarak işletmenin sonunu da 
getirebilmektedir. Tahkim sayesinde, taraflar 
arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri 
yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile 
nihai olarak çözümlenecektir. Bu nedenle iş, 
ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında iş 
dünyamıza hizmet sunmak amacıyla hayata 
geçireceğimiz Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi 
Nizip'e çok önemli bir hizmet olacaktır. 
İlçemizde ilk olarak açılacak bu hizmetin 
gerçekleşmesinde emeği geçen TOBB 
Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB 
Tahkim Divanı üyelerine teşekkür ediyor, tüm 
Niziplilere ve iş dünyamıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

NTO Nizip'te Yeni Bir Hizmete Daha İmza Atıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 81 İlde 
uygulamaya konulan "Akademik Danışman Projesi" kapsamında, 
Gaziantep ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsa genel 
sekreterleri, Nizip Ticaret Odası (NTO) ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantıda bir araya geldi.
Gaziantep İl/İlçe Oda ve Borsa Akademik Danışman Toplantısında 
genel sekreterler, yürütülen faaliyetler, projeler ve yapılabilinecek iş 
birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
TOBB Akademik Danışmanı Gaziantep Üniversitesi Naci 
Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt 

tarafından Atık Yönetimi ve Yeşil finansmana erişim konuları 
hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Düzenlenen toplantıya, TOBB Akademik Danışmanı Gaziantep 
Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Hüseyin Bozkurt, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri Yusuf 
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Sayın BOYBEY MAKİNA Firmanızı 
Kısaca Tanıtabilir misiniz?
Türkiye'nin önde gelen tank üreticisi 
Boybey Makina; sahada depolama 
tankları, basınçlı kaplar ve küre 
tankların tasarımı, mühendisliği, imalat 
ve bakımı konusunda uzmanlaşmıştır. 
Çelik levha üzerindeki uzmanlığımızla 
silolar,  basınçsız kaplar(API 620, API 
650, AWWWD100, v.b), basınçlı kaplar 
(EN13445, AD2000, ASME, BS5500, 
v.b ), semi tariler(EN12493,EN14025) 
daha fazlası dâhil olmak üzere çok 
sayıda projeler yaparak bu sektörde 
yerimizi  aldık. Müşteri ler imizin 
i h t i y a ç l a r ı n a  g ö r e  e n  k a t ı  
gereksinimlerini karşılamak ve yüksek 
kaliteli özel depolama çözümleri 
sunuyoruz. Mükemmel bir güvenlik 
sicilimiz ve en yüksek kalitede hizmet 
s u n m a  k o n u s u n d a k i  k e s i n  
kararlılığımızla tank yapımındaki uzun 
yıllar uzmanlığımızla, çok çeşitli 
sektörlerdeki müşterilere kapsamlı 
proje yönetimi hizmetleri ve anahtar 
teslim çözümler sunmaktayız.
Sektörünüzün Nizip ve Ülke 
Ekonomisine Katkısı Nelerdir?
Türkiye genelinde, Ham ve mamul çelik 
sektöründe 2021 hedefi,  bir önceki yıla 
göre %15 artış öngörülmekte ve 

t o p l a m d a  2 3  m i l y o n  t o n  
hedeflenmektedir. Biz BOYBEY 
Makine olarak Ülke geneli ve 
Nizip özelinde ülke hedeflerinden 
ge r ide  değ i l  daha  i l e r i y i  
hedeflemekteyiz. 
Sizce Sektörünüzün En Büyük 
Problemi Nedir?
Bu soruyu bir üretim açısından 
bi rde bürokrasi  açısından 
bakarak cevaplamak daha doğru 
olur.
Üretim ve üretici açısından, 
maalesef bu konuda en büyük 
s o r u n u  b i z  ü r e t i c i l e r  
o luşturmaktayız .  İmalat ın ı  
yaptığımız ürünlere Asya, Afrika 
başta olmak üzere yoğun bir talep 
bulunmakta. Ayrı bir oda çatısı 
altında toplanılıp resmi bir kontrol 
mecrası tarafından üretimin ve 
üreticinin kesinlikle denetlenmesi 
gerekmektedir. Fakat şu anda üreticiler 
(Türkiye genelini kastediyorum) Ne 
mektep nede alaylı olmadan yatırım 
yapmakta. 
Bürokrasi açısından sektörümüzle ilgili 
hedef ülkelerdeki misyon şefliklerinden 
yeterli hızda ve doyurucu bilgi ile dönüş 
maalesef sağlanmıyor. Yerelde ise 
değişik ülkelerin ticaret odaları veya 

ülkemizdeki misyon şeflikleriyle yeterli 
toplantılar yapılmadığını düşünüyorum. 
Peki, Siz Bölgenizdeki Yatırımları 
Arttıracak mısınız?
İş hacminin gelişmesi doğrultusunda 
neden olmasın.
Türkiye'nin Özellikle Basınçlı kap 
Üretim Ve İhracatı Yapan Diğer 
Ü l k e l e r e  G ö r e  E n  B ü y ü k  
Avantajlarından Biri Nedir?
Ana ham maddenin ülkemizde 
üretilmesi. Lojistik açıdan merkezi bir 
konumda olmamız.
Sektörünüzün Geleceği İle İlgili 
Görüşleriniz Nelerdir?
Enerji insanlık var olduğu sürece ana 
ihtiyaç malzemelerinden biri olmaya 
devam edecektir. Dünya nüfusu artarak 
büyümeye devam ediyor olduğundan 
Bizim sektörümüzde büyüyerek 
gelişmeye devam edecektir.

Nizip Ticaret Odası'nın Faaliyetlerine 
Katılıyor musunuz?  Katılıyorsanız 
Size Ne Gibi Katkıları Oldu?
Odamızın çalışmalarını takip ediyoruz. 
G e n e l  a n l a m d a  d ü z e n l e n e n  
toplantılara eğitimlere personellerimiz 
ile katılım sağlıyoruz. Şu ana kadar 
direk sektörümüzle alakalı bir çalışma 
olmasa da sektörümüze yakın 
hissettiğimiz 2012 yılındaki Çin 
gezisine katılmıştık. Ben Nizip Ticaret 
Odası yöneticilerine ve çalışanlarına 
yaptıkları çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum.

BOYBEY MAKİNA METAL KİMYA NAKLİYE 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ




