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BAŞKAN’DAN

D

eğerli üyelerimiz ve okuyucularımız; hazırladığı projelerle ve hayata geçirdiği çalışmalarla gündemdeki yerini koruyan Nizip Ticaret
Borsası ,Ülkemizin 2023 vizyonunu kendisine örnek
alarak, Nizip’in ve Bölgemizin kalkınması noktasında
çalışmalarına çok yönlü olarak devam etmektedir. Bu
çalışmalar ışığında hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Nizip Ticaret Borsası, tüm çalışanları ile üyelerimize hizmet vermektedir.

İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

Nizip Ticaret Borsası olarak İlçemiz ve üyelerimiz için
elimizden geleni yapıyoruz. Düzenlenen eğitimlerle
üyelerimizin ufkunu açıp daha da büyümelerini sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız projelerle İlçemizin
ekonomik kalkınmasına ve sosyo-kültürel gelişimine
katkıda bulunuyoruz. Borsamızda düzenlenen etkiliklerle kapılarımızı Nizip halkına açıyoruz ve halkımız
ile bütünleşerek sosyal ve yaşayan bir borsa olma
yolunda ilerliyoruz. Aynı zamanda Nizip Ticaret Borsası olarak gelişen, değişen ve üretimin öncüsü olan
kurum olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirerek, hizmet kalitemizi arttırarak
üyelerimize en kaliteli hizmeti vermek birinci görevimiz. Misyonumuzun, sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz.
Bize güvenen ve inanan üyelerimizin çalışmalarında
başarılar diliyor, 2017 yılının bol ve bereketli geçmesini temenni ediyorum.
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ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE AFLATOKSİN
KONULU SEMİNER FISTIK HALİ İRTİBAT
BÜROMUZDA GERÇEKLEŞTİ

N

izip Ticaret Borsası, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Gaziantep İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile borsamız üyelerine yönelik
Antep Fıstığı yetiştiriciliği ve aflatoksin konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Borsamız yönetim kurulu
ve meclisi üyeleri, Borsamız üyeleri
ve Nizip Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Yorgancı’nın
katıldığı seminer; fıstık halindeki
irtibat büromuzda gerçekleştirildi. Gaziantep İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünde
görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Kurban Nedret ve Antep
Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli gıda yüksek
mühendisi Ali Tekin’in birer sunum
yaptığı seminer karşılıklı bilgi alışverişleri ile geçti.

olmadığını belirterek “Fıstık ağaçlarına iki yaşında aşı yapıp beş yaşında
mahsul almak mümkün” dedi. Fıstık
ilaçlama
konu-

Ziraat Yüksek Mühendisi Kurban Nedret yapmış olduğu sunumda; Antep
fıstığı yetiştiriciliğinde doğru bilinen
yanlışlara değindi. “Fıstık ağaçlarını
geç aşılıyoruz ve aşılarken yanlışlar yapıyoruz” diyen Kurban Nedret
fıstık ağacından mahsul almak için
on beş-yirmi yıl beklemeye gerek

suna da
değinen Nedret sırf ilaç yapmış olmak için
ilaç yapmanın yanlış olduğunu söyledi. “İlacı gerektiği zaman, gerektiği
yerde ve gerektiği oranda yapmalıyız” diyen Nedret yapılan yanlış ilaçlamaların faydalı böcekleri de öldürdüğünü ve bu durumun fayda yerine

zarar getirdiğini söyledi.
Kurban Nedret’in sunumunu tamamlamasının ardından gıda yüksek mühendisi Ali Tekin’de “Antep Fıstığında
Aflatoksin Problemi” konulu bir sunum yaptı. Aflatoksin nedir? Hangi
gıdalarda vardır? Önceden önlenebilir mi? gibi konulara değinen
Ali Tekin; aflatoksinin gıdalar
için büyük problem olduğunu
ve Antep fıstığının da aflatoksin barındıran gıdalarda
ilk sıralarda olduğunu belirtti.
Aflatoksinin gıda zehirlenmesine, karaciğer kanserine,
deri hastalıklarına, siroza neden olabildiğini söyleyen Tekin, gıdaya bulaşan aflatoksinin
yok edilemeyeceğini de belirtti.
Aflatoksinin Antep fıstığında oluşumunda en kritik ve riskli dönemin hasat sonrası olduğunu söyleyen Tekin
“Güneşte kurutma aşamasında fıstıkta aflatoksin riski oldukça yüksektir ve bu kurutma yöntemi tavsiye
edilmez. Yapılması gereken makineler
ile kurutmaktır. Fakat bu yöntemde
maliyetleri arttırdığı için maalesef
ülkemizde tercih edilmiyor” diyerek
sözlerini tamamladı.
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2016 YILININ İLK
BOZ FISTIĞINA ÖDÜL

2

016 yılının ilk boz Antep Fıstığı
Borsamıza geldi. Nizip’e bağlı Teketaş köyünden Abdurrahman
Açıkgöz ve Dashöyük köyünden
Mehmet Emin Kılıçparlar tarafından
borsamıza getirilen yılın ilk boz Antep fıstıkları yönetim kurulu üyelerimizin ve meclis üyelerimizin katıldığı
mini bir törenle ödüllendirildi.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı ödül töreninde
yaptığı kısa konuşmada “2016 yılının
ilk boz Antep Fıstığı bugün itibariyle
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borsamıza gelmiş bulunuyor. Geçmiş
dönemlere bakıldığında bu yıl rekor
denilebilecek bir sürede ilk mahsul
borsamıza geldi” diyen Başkan İbrahim Sarı, bu konuda çiftçileri tebrik
ettiğini belirtti.
Bu yıl fıstıkta verimin yüksek olmasının beklendiğini söyleyen Başkan
Sarı “Kuraklık bizi biraz korkuttu ama
çok şükür korktuğumuz başımıza
gelmedi. İnşallah her şey çiftçilerimizin istediği gibi olur, beklentiler karşılığını bulur ve çiftçilerimiz emeğinin

karşılığını alır” diyerek üreticilere, sanayicilere ve ihracatçılara hayırlı kazançlar diledi.
Çiftçiler Abdurrahman Açıkgöz ve
Mehmet Emin Kılıçparlar ise; ilk fıstığı
kendilerinin hasat etmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Havaların serin gitmesinin en büyük dilekleri olduğunu söyleyen Açıkgöz ve
Kılıçparlar, yeni hasat döneminin tüm
çiftçilere hayırlı olmasını dilediler. Tören çiftçilere hediye edilen altınların
takdim edilmesiyle son buldu.
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BORSAMIZ TARAFINDAN

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE

GIDA YARDIMI YAPILDI

N

izip Ticaret Borsası, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinin katkıları ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan
ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu. İlçe merkezinde ve köylerde
tespit edilen 666 aileye dağıtılmak

üzere 40.000 TL değerinde gıda yardımı yapıldı. Borsamız tarafından yapılan titiz ve özverili çalışma sonucu
gıda yardımları, yönetim ve meclis
üyelerimiz ile beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardım paketlerinin
içinde temel gıdalar olan şeker, kuru

fasulye, makarna, sıvı yağ, mercimek
ve bulgur yer aldı.
Borsamız adına bu yardımların gönderilmesine vesile olan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim
kurulu üyelerine katkılarından dolayı
teşekkür ediyoruz.
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GELENEKSEL
İFTAR YEMEĞİNDE ÜYELERİMİZLE

BİR ARAYA GELDİK

N

izip Ticaret Borsası Ramazan
ayı münasebetiyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde
üyeleri ile bir araya geldi. İkinci bahar
restaurant’ta gerçekleştirilen iftar davetine; Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Gaziantep eski Milletvekili
Mehmet Sarı, Nizip Belediye Başkan
Yardımcıları Hüseyin Özkaya ve Salih
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Uygur,İlçe Jandarma Komutanı Bnb.
Yavuz Oruç, İlçe Emniyet Müdürü
Mustafa Yaman,Gaziantep İl Müftüsü
Ahmet Çelik, İlçe Müftüsü Osman Şekerci,Ak Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih
Uzunaslan, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,
Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeke-

riya Özgen, yönetim kurulu üyeleri
İbrahim Uygur, Kemal Osanmaz, Ali
Vedat Yıldırım, Meclis Başkan yardımcısı Haşim Aslan, meclis üyeleri Ahmet Polat, Reşat Oktay, Kemal Çetinkaya, Harun Aslan, basın mensupları
ve davetliler katıldı. Tasavvuf müziği
eşliğinde gerçekleştirilen iftar, yapılan
yemek duasıyla son buldu.
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YILIN İLK
MAHSUL
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016 yılının ilk ben Antep Fıstığı Borsamıza geldi. Karkamış’a
bağlı Yolağzı köyünden Derde
Ünal tarafından borsamıza getirilen
yılın ilk ben Antep fıstığı yönetim kurulu üyelerimizin ve meclis üyelerimizin katıldığı mini bir törenle ödüllendirildi.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı ödül töreninde
yaptığı kısa konuşmada: “Antepfıstığı
üretimini teşvik etmek amacıyla her

BORSA MECLİSİ
TARAFINDAN
ÖDÜLLENDİRİLDİ

yıl ilk ben fıstığını yetiştiren çiftçilere
sembolik olarak yarım altın hediye
ediyoruz. 2016 yılının ilk ben Antep
Fıstığı da bugün borsamıza gelmiş
bulunuyor. Tıpkı boz fıstık gibi ben
fıstıkta rekor denilebilecek kadar erken bir sürede borsamıza geldi. Daha
önceki dönemlerde hiç bu kadar erken bir sürede ben fıstık gelmemişti. Bu noktada çiftçimiz Derde Ünal’ı
tebrik ve takdir etmek için buradayız”
diyen İbrahim Sarı ödül olan yarım
altını Ünal’a takdim etti. “Çiftçilerimize

bol ve bereketli kazançlar diliyorum”
diyen Başkan Sarı; çiftçiler adına Antep fıstığında verimin yüksek olmasını diledi.
İlk ben Antep fıstığını yetiştirdiği için
mutlu olduğunu ifade den çiftçi Derde Ünal’da yaptığı kısa konuşmada
Nizip Ticaret Borsası yönetim kurulu
ve meclisi üyelerine teşekkür ederek
hasat mevsiminin bereketli olmasını
diledi.
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ODALAR VE BORSALAR
DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI

TEK SES OLDU

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
bünyesinde yer alan 365 oda-borsa 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın toplantılarıyla “Bizler
gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında
bir seçenek de görmüyoruz’’ diyerek 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi.

G

aziantep Sanayi Odası’nda
gerçekleştirilen basın toplantısında, ‘’Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimiz’’ ortak bildirisi
kamuoyuyla paylaşıldı.
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu,
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Gaziantep
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Gaziantep
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Selami Memiş, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve
Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Mahmut Şahin Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Özyurt ve Nizip Ticaret Odası Meclis
Başkanı Mustafa Doktoroğlu, ile İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Türkmen ile Yönetim Kurullarının hazır bulunduğu
toplantıda, ortak basın bildirisini GSO
Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu
okudu.
Ortak bildiride şu ifadelere
yer verildi:
‘’Türkiye’de özel sektörün tamamını
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temsil eden TOBB ve 365 oda-borsa olarak 81 ilde bu ortak açıklamayı
aynı anda yapıyoruz.15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız,
demokrasiye kasteden alçakça bir
saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa
ve demokrasiye sahip çıkmıştır.Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı
gece birliğimiz ve oda borsa camiası
olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk Milleti’nin birlikte
duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün
olmuştur.Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından
herkes büyük bir mutluluk duymalıdır.Demokrasi düşmanlarına karşı
iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş,
en büyük takdiri hak etmektedir.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız,
Meclis Başkanımız, Başbakanımız
ve meclisteki tüm siyasi partilerimizi, cunta heveslileri karşısındaki dik
duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.Gözü dönmüş darbecilerin sal-

dırılarına büyük bir sebatla direnen,
böylece Gazi unvanını bir kez daha
hatırlatan Meclisimizle gurur duyuyoruz.Bu darbe girişimi karşısında
direnen, tavır sergileyen herkese,
başta kahraman emniyet görevlilerimize ve TSK’nın şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkür ediyoruz.
Onlara minnettarız.Ama en çok, darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.
Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz.
Ülkemiz için demokrasi dışında bir
seçenek de görmüyoruz.Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin
tamamen ortaya çıkartılmasını ve
adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.
Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
Allah’a şükür milletimizin sağduyusu,
feraseti, cesareti ve Allah’ın yardımıyla bu belayı, bu fitneyi durdurduk.
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Bu şerden, hem demokrasimizi hem
de birlik ve berberliğimizi güçlendirerek çıktık. Hepimiz demokrasi konusunda toplumda sağlanan bu büyük
mutabakatın değerini bilmeliyiz.Şimdi çok daha güçlü olmak, birbirimize
daha fazla sarılmak, birbirimizi daha
fazla sevmek zorundayız.Çünkü bizi
biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur.Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak
daha fazla çalışma, üretme, istihdam
sağlama zamanı diyoruz. Geçmişte
olduğu gibi, bugünde, yarında TOBB
ve 365 oda-borsa olarak demokrasiden, milletimizden, devletimizden

yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize
ve demokrasimize karşı olanların da
karşısına dikileceğiz. Özel sektör olarak, ülkemiz ve milletimiz için daha
büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; Ülkemiz
için durmadan çalışamaya üretmeye
devam edeceğiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan
çıkarmayarak omuz omuza verelim.
Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp güvenelim.

Bu vesileyle halkın iradesi dışında
hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ve
darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi bir defa daha vurguluyoruz.
Devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz
de varız. Demokrasi varsa hepimiz
varız. Allah, ülkemize ve milletimize
bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.’’
Toplantıya katılan Gaziantepli işadamları, kırmızı-beyaz Türk bayraklı
kravatları ile vatan ve millet sevgisini
bir kez daha vurguladı. Toplantı toplu
fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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BAŞKAN SARI’DAN

OHAL’E DESTEK

N

izip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,
yaptığı yazılı açıklamada FETÖ
terör örgütü tarafından 15 Temmuz’da tezgahlanan darbe girişimi
ile oluşturulmak istenen kaos senaryolarının Türkiye’yi hedeflerinden
asla uzaklaştıramayacağını vurguladı. Başkan İbrahim Sarı, “Bu noktada
ortaya çıkan tehditleri en hızlı şekilde
bertaraf edebilmek amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıklanan OHAL
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ilanı, Türk milletinin her bir ferdinin
hak ve özgürlüklerinin korunmasının
yanı sıra milli hedeflere ulaşmak adına da sağlam bir zemin oluşturacaktır” dedi. Güçlü demokrasi, adil hukuk
sistemi ve büyüme ivmesini artıran
bir ekonomi için önemli bir adım atıldığını kaydeden Sarı, şöyle devam etti:
“Olağanüstü dönemler, olağanüstü
yönetimi gerektirir. İş dünyası olarak
olağanüstü şartların, ancak olağanüstü tedbirlerle bertaraf edileceğini

biliyoruz. Bu çerçevede, ülke genelinde ilan edilen üç aylık olağanüstü hal,
ülkemizin huzuru ve devletin bekası
adına alınmış yerinde bir karardır.
Hükümetimizin ekonomi yönetiminde yaptığı başarılı liderliği bu ve bundan sonraki süreçlerde de artan bir
performansla sürdüreceğinden şüphemiz yoktur. Bizler de özel sektör
olarak Türkiye’mizi aydınlık bir geleceğe taşımak amacıyla daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha
fazla yatırım yapacağız.”
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NİZİP TİCARET BORSASI

DEMOKRASİ NÖBETİNDE

N

izip Ticaret Borsası yönetim
kurulu, meclisi, disiplin kurulu,
personelleri ve bünyesindeki
üyeleriyle beraber; Nizip çarşı camii
meydanındaki demokrasi nöbetine
katıldı. Yoğun katılımın olduğu demokrasi nöbetinde 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden
demokrasi şehitleri için mevlidi şerif
okutuldu. Ayrıca Borsamız tarafından nöbete katılan vatandaşlara
Türk Bayrağı baskılı t-shırt dağıtımı

ile su ve meyve suyu ikramı yapıldı.
Demokrasi nöbetinde kısa bir açıklama yapan Borsamız Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı “Milli iradeye
ve demokrasiye sahip çıkmak, milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına Borsamızın tüm birimleri
ve üyelerimizle birlikte bugün meydanlarda demokrasi nöbetindeyiz.
15 Temmuz darbe girişiminin bizim
için tek kazancı milletimizi birbirine
yakınlaştırması ve artık herkesin bir-

birine karşı daha samimi, içten davranması olmuştur. Buda söz konusu
vatansa gerisi teferruattır sözünün
doğruluğunu Türk milleti adına bir
kez daha göstermiştir. Ben şahsım
ve borsamız adına tüm Türkiye’de
demokrasi nöbetlerine katılan, milli
iradeye sahip çıkan, milletin egemenliğinden başka bir egemenlik tanımayan yurttaşlarıma teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum” dedi.
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NİZİP TİCARET BORSASI
DEMOKRASİ NÖBETİNE DEVAM ETTİ

N

izip Ticaret Borsası yönetim
kurulu, meclis üyeleri ve personelleri çarşı camii meydanındaki demokrasi nöbetine katıldı.15
Temmuz darbe girişiminin ardından
milli iradeye ve demokrasiye sahip
çıkmak adına başlatılan demokrasi
nöbetlerinin,Nizip’te gerçekleştirildiği yer olan çarşı camii meydanında
borsamız üyeleri ve Nizip halkı ile bir
araya gelen yönetim kurulu ve mec-
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lis üyelerimiz 15 Temmuz darbe girişimini protesto etti.
Demokrasi nöbetinde kısa bir açıklama yapan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı “Geçenler
de olduğu gibi bugünde borsamızın
tüm birimleri ve üyelerimizle birlikte15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek ve milli iradeye sahip
çıkmak için meydanlarda demokrasi

nöbetindeyiz. Bizi burada yalnız bırakmayan ve gücümüze güç katan
üyelerimize ve Nizip halkına teşekkür ediyorum” dedi.
Demokrasi nöbetine ayrıca Borsamız yönetim kurulu başkan yardımcısı Zekeriya Özgen, meclis başkan
yardımcısı Haşim Aslan, yönetim kurulu üyesi Ali Vedat Yıldırım ve meclis
üyesi Ahmet Polat katıldı.
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DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER

MİTİNGİNDE BULUŞTUK
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan Demokrasi Nöbetleri, Pazar günü tüm Türkiye’de
eş zamanlı olarak yapılan Demokrasi ve Şehitler Mitingleri ile taçlandırıldı. Gaziantep’te mitingin
adresi olan Demokrasi Meydanı tarihi günlerinden birini yaşadı ve yüz binlerce kişiyi ağırladı. Siyasetten sanata, spordan iş dünyasına kadar birçok kesimi bir araya getiren tarihi mitinge, Nizip
Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu, meclis kurulu ve personel birimlerinin tamamı katıldı.

M

itingde bir konuşma yapan
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; “Baş
eğmeyen Gazi şehir. Şahit ol Ya Rab,
demokrasimiz adına şu güzelliğe şahid ol Ya Rab. Siyasi tarih kara lekelerle dolu, 1961’de Menderes’i asanlar
tarihimize kara yazdılar. 2016’da darbe
tarihi sona ermiştir dedik, her on yol-

da nedir bu çektiğimiz çile dedik, bu
millet şahlanacağı sırada, Yeni Türkiye dediğimiz sırada bu geriye dönüşe
millet el koydu. Korkaklar zafer anıtı
dikemez dedik, helal olsun size Gaziantep. Bu aşkla, bu Nene Hatun’lar
bizde olduğu sürece yüzyıl önce gelen
şerefsizlere nasıl ders verdiysek yüzyıl sonra gelen FETÖ’nün askerlerine

de dur dedik. Bir daha darbe mi aklından bile geçirme burada 15 Temmuz
demokrasi meydanı var dedik. Yeni
Türkiye ve Yeni Gaziantep mübarek
olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Gaziantep
Milletvekili Mehmet Şimşek ise; “15
temmuz gecesinden bu yana bu meywww.niziptb.org.tr 15
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danı dolduran demokrasi kahramanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum.
Hepiniz bir desten yazdınız, bundan
sonraki on yıllarda, yüz yıllarda Türk
milletinin yazdığı destan kitaplarda
yer alacaktır. Sizler o gece Türkiye’nin
dört bir yanında alevisi ile, kürdüyle,
çerkesiyle tüm etnik gruplarla topyekün illegal bir kalkışmanın karşısında
oldunuz. Cumhurbaşkanımızın cesareti ile milletimizin cesareti birleşti iyi
planlanmış bir vahşi darbeyi alt ettik.
Bundan dolayı sizinle gurur duyuyoruz.
En büyük teşekküre layıksınız. Biz bir
daha bu ülkede bu türden bir kalkışma olmaması için kurumsal reforma-

www.niziptb.org.tr 16

lar yaptık. Bir daha asla bu ülkede
darbe gündeme gelemeyecek. Darbeler hak ve özgürlükleri yok etmek
içindir. İşte aslında 15 Temmuz’da siz
geleceğinize, demokrasimize, namusumuza sahip çıktınız.
Ekonomide de darbe beklentisi vardı ama temellerimiz sağlam. Reform
yapmaya devam edeceğiz, ürettiğimizi daha adil bir şekilde dağıtmaya
devam edeceğiz. Dedikodular olabilir, FETÖ örgütünün içinde olanlar
bu örgüte finansman sağlayanlar
bellidir, onlar için gereken yapılacak.
İşinize bakın, dedikodulara kulak asmayın. Bugün bu meydanda ülkenin
tüm renkleri bir arada, millet darbeyi

topyekün olarak durdurmuştur. Bizim askerimiz bu ülkenin savunması
için dünden çok daha güçlüdür. Bizim
ordumuz milletinin hizmetindedir. Yapılan reformlar askerimizi daha da
güçlendirecek. Çünkü askerimiz bu
milletin bağrından çıkmıştır. Artık önümüz açık, bu darbe sonucunda siyasi
gerilim bekleyenler, iç savaş bekleyenler avuçlarını yaladılar” dedi.
Mitingin sonunda Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, şehitler için dua okudu Gazianteplilerin hep bir ağızdan
dualara ortak olduğu mitingde iş ve
siyaset dünyasının önde gelen isimleri de birlik ve beraberlik fotoğrafları
vermeyi ihmal etmediler.
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ODA VE BORSA BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE İSTİŞARE
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

T

OBB bünyesinde bulunan 365
Oda ve Borsa’nın başkanları,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı’da iştirak etti.
İstişare Toplantısında bir konuşma

yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
bu olağan üstü durum karşısındaki
soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte
bile ekonomiyi ön planda tutmasının iş dünyasının moralini ve çalışma
şevkini artırdığını söyledi. “Bizler, ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak,
daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir
kesintiye uğramadan yola devam et-

mek azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız”
diyen Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet
olarak büyük bir badire atlatıldığını
ifade etti.
Karşılaşılan tehlikenin sıradan bir
darbe girişimi olmadığını anlatan
Hisarcıklıoğlu, “Bu aynı zamanda
yeniden yükselişe geçen Türkiye’nin
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önünü kesme ve emin adımlarla ilerlediğimiz Büyük Türkiye hayalimizi
sonsuza kadar yok etme planıydı.
Allah’ıma hamd ediyorum. O gece bu
milletin yardımına yetişti. 15 Temmuz
gecesi FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli
direnişle ve milletimizin ferasetiyle
akamete uğradı. Bizleri böyle bir milletin ferdi yaptığı için Allah’a şükürler
olsun” diye konuştu.
TOBB camiası demokrasi
mücadelesinin yanınnda
TOBB camiasının, oda ve borsaların

birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81 il
ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz,
Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz
Geleceğimizdir’ dedik. 20 Temmuz’da
da 538 STK temsilcisi ile TBMM’yi bir
kez daha ziyaret ettik. ‘Demokrasiye Bağlılık’ bildirimizi deklare ettik.
Yurt dışındaki tüm muhataplarımızla
temasa geçtik. Demokrasimizin ve
ekonomimizin sapasağlam ayakta
olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir
endişe duymamaları gerektiğini bildirdik.
Türkiye’deki en büyük uluslararası
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il ve ilçelerinde, cunta karşıtı mücadelenin şerefli birer neferi olduğuna
işaret eden Hisarcıklıoğlu bu süreçte
camianın bir de şehit verdiğinden söz
etti. Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencimiz Ömercan Açıkgöz’ün darbecilere karşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
mevkiinde mücadele verirken şehit
düştüğü bilgisini verdi.
FETÖ kaynaklı bu darbe girişiminin
ortaya çıkmasıyla birlikte, ilk tepkiyi
gösteren meslek örgütü olduklarının
altını çizin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Korsan darbe bildirisi okunur okun-

yatırımcılarla bir araya geldik. Hem
yaşadığımız süreci, hem Türkiye ekonomisinin temellerinin nasıl güçlü
olduğunu anlattık. Yine tüm bu süreçte, Oda ve Borsalarımız, il ve ilçelerinde, ilk andan itibaren cunta karşıtı
bu mücadelenin şerefli birer neferi
oldular.
Her bir şehirde halkımızın demokrasi
nöbetlerine katıldılar, lojistik ve gıda
gibi destekler verdiler.
Demokrasiye ve sandığa sahip çıkan
Oda ve Borsa camiamla, buradaki
tüm arkadaşlarımla gurur duyuyo-

maz, demokrasiden ve milli iradeden
yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve TV’lerden tüm ülkeye hemen
duyurduk. Demokrasiye sahip çıkılması için, 81 il ve 160 ilçede Oda ve
Borsalarımızın meclis üyesi, meslek
komitesi üyeleri dahil 85 bin kişiye
SMS mesajı attık. Ertesi gün 16 Temmuz’da gazi Meclisimize gittik. Meclis
Başkanımıza, siyasi partilere taziye
ziyaretinde bulunduk.
Meclisteki tarihi oturuma katılarak,
Türk iş dünyası olarak demokrasiden yana olduğumuzu gösterdik. 19
Temmuz’da 365 Oda ve Borsamızla

rum.
Bu mücadelede ağır bedeller de ödedik. Şehit düşen kardeşlerimize bir
kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için
devletimiz terör örgütü ile en etkin
şekilde mücadele ediyor, suçluların
cezalandırılması için çalışıyor.
Bizlerin yapması gereken de şehitlerimizin verdiği mücadeleye yakışır şekilde, her zamankinden daha
fazla çalışmak ve üretmektir. Artık
kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye’yi
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ekonomik olarak çok daha güçlü hale
getirmek zorundayız.”
OHAL’a destek
Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak, kamu düzeninin korunması ve
hizmetlerin etkin bir şekilde işlemesi
için alınan OHAL kararını desteklediklerini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu zor dönemde herkesin devlete
yardım etmesinin millet olmanın gereği olduğunu anlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, devletin başlattığı
şehit ve gazilere yönelik dayanışma
kampanyasına da, TOBB-Oda-Borsa
camiası olarak önemli bir katkı sağlayacaklarını bildirdi.
“Özetle bu camia, demokrasiye ve
sandığa sahip çıkmıştır. Bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız” diyen TOBB
Başkanı şöyle konuştu: “Bu ülkeyi, bu
milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Şimdi eskisinden daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha
fazla yatırım, istihdam, ihracat sağlamak zorundayız.
Sizin desteğinizle inşallah, tüm bu
tuzakları aşacağız, ülkemizi dünya-

nın en büyük 10 ekonomisi arasına
sokacağız. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın
da, demokrasiden, milletimizden,
devletimizden yana olmaya devam
edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada yaptığı konuşmada,
“Hiç şüpheniz olmasın, 15 Temmuz
bu milleti bayraksız, vatansız, devletsiz, bırakma girişimidir çünkü bu
girişimde bulunan ihanet şebekesinin ne millet diye ne bayrak diye ne
vatan diye ne devlet diye bir derdi
yoktur” ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Oda ve Borsa
Başkanları ile İstişare Toplantısı’nda
konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milleti himmet diyerek soydular soğana çevirdiler. Şimdi her şey
meydana çıkıyor. Daha çok şeyler
çıkacak. Daha noktayı koymuş değiliz, bu bir virgüldür. Daha devam ediyoruz. Rehavet yok, gevşemek yok,

kararlı bir şekilde bu süreci devam
ettirmek durumundayız.” dedi.
Milletin 15 Temmuz’da, “Bizim bu ülkeden başka vatanımız yoktur ve bu
ülkemizi de bu sapıklara bırakmayacağız.” dediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece köken,
meşrep, parti farkı gözetmeksizin
sokaklara dökülerek “Bizim birlik,
beraberlik ve kardeşlikten başka güvenecek dalımız yoktur.” dediğini de
anımsattı. Bunun asla bir içe kapanma refleksi olmadığını vurgulayan
Erdoğan, dün gece TOBB’un hastanesinde 19 gündür yaralı olan ancak
şehit düşen Oğuzhan Yaşar’ın ailesini ziyaret ettiğini söyledi.
Oda ve borsa başkanları önce
TOBB’da buluştu
TOBB’a bağlı oda ve borsaların başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istişare toplantısı öncesinde TOBB İkiz Kuleler’de biraraya
geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı toplantının ardından otobüslerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket edildi.
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ODA VE BORSA BAŞKANLARI
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’I
ZİYARET ETTİ

T

OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğündeki oda ve
borsa başkanları, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek istişarede bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin
tüccar, sanayici ve üreticileri olarak,
daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir
kesintiye uğramadan yola devam etmek azmindeyiz” diye konuştu.
Başbakanlık’ta düzenlenen ve Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı’nın da katıldığı
istişare toplantısında konuşan TOBB
www.niziptb.org.tr 20

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’a, reel sektörün güçlenmesi ve rekabet gücünün artması
konusunda yaptığı çalışmalardan
dolayı teşekkür eti. İstişareye verilen
önemin iş dünyasının şevkini artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Şimdi
sizin liderliğinizde, hükümetimizin,
ekonomiye odaklanıp, büyüme ve reform alanında yeni bir sıçrama başlatacağına inanıyoruz. Bu çerçevede
üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız” dedi.
Darbe kalkışmasında, oda ve borsa-

ların ilk andan itibaren, il ve ilçelerinde, cunta karşıtı mücadelenin şerefli
birer neferi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, camianın bu süreçte bir de
şehit verdiğini hatırlattı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “FETÖ kaynaklı bu darbe
girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte,
ilk tepkiyi gösteren meslek örgütüyüz. Demokrasiden ve milli iradeden
yana olan tavrımızı, internet üzerinden ve TV’lerden tüm ülkeye hemen
duyurduk.
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Demokrasiye sahip çıkılması için, 81
il ve 160 ilçede Oda ve Borsalarımızın
meclis üyesi, meslek komitesi üyeleri
dahil 85 bin kişiye SMS mesajı attık.
Ertesi gün 16 Temmuz’da gazi Meclisimize gittik. Meclis Başkanımıza,
siyasi partilere taziye ziyaretinde
bulunduk.
Meclisteki tarihi oturuma katılarak,
Türk iş dünyası olarak demokrasiden
yana olduğumuzu bir daha gösterdik.
19 Temmuz’da 365 Oda ve Borsamızla birlikte darbeye karşı tepkimizi, 81
il ve 160 ilçede eş zamanlı olarak gösterdik. ‘Demokrasi Vazgeçilmezimiz,
Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz
Geleceğimizdir’ dedik.
20 Temmuz’da da 538 STK temsilcisi
ile TBMM’yi bir kez daha ziyaret ettik. “Demokrasiye Bağlılık” bildirimizi deklare ettik. Yurt dışındaki tüm
muhataplarımızla temasa geçtik.

Demokrasimizin ve ekonomimizin
sapasağlam ayakta olduğunu, Türkiye’ye yönelik hiçbir endişe duymamaları gerektiğini bildirdik. Öte yandan Oda-Borsa camiası olarak, kamu
düzeninin korunması ve hizmetlerin
etkin bir şekilde işlemesi için alınan
OHAL kararını destekledik. Zira bu
zor dönemde hepimizin devletimize
yardım ediyor olması, millet olmanın
gereğidir.
Devletimizin başlattığı şehit ve gazilere yönelik dayanışma kampanyası
yurt çapında duyuruyor, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak önemli bir
katkı sağlıyoruz. Oda ve Borsalarımız,
her bir şehirde halkımızın demokrasi
nöbetlerine katılıyor, gıda ve benzeri
destekler veriyorlar.”
- “Demokrasiye ve sandığa
sahip çıktık”
Camia olarak demokrasiye ve sandı-

ğa sahip çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İlk andan itibaren darbenin
karşısında, milli iradenin yanında olan
bu arkadaşlarımla iftihar ediyorum.
Bundan sonra da, Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız.
Bu ülkeyi, bu milleti daha zengin yapmak için çalışacağız.
Daha fazla yatırım, istihdam, ihracat
için çalışacağız. Sizin de desteğinizle,
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. TOBB ve
Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya
devam edeceğiz. Kısa sürede hep beraber daha güvenli bir ülke ve daha
güvenli bir ekonomiye kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte bize düşen
görev, millete ve devlete bağlılıktır.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve
demokrasimize düşman olanların da
karşısına dikileceğiz” diye konuştu.
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BORSAMIZ PERSONELLERİNE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

TEMEL EĞİTİMİ VERİLDİ

N

izip Ticaret Borsası ve İvme
Osgb iş birliği ile borsamız personellerine yönelik iş sağlığı ve
güvenliği temel eğitimi verildi. Tüm birimlerdeki personellerin katıldığı eğitim Borsamız toplantı salonunda gerçekleştirildi ve iş sağlığı ve güvenliği
uzmanı Mehmet Külekçi tarafından
verildi. Personellerin daha bilinçli, eği-
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timli ve donanımlı bir şekilde çalışmaları için alınması gerekli önlemler hakkında bilgi veren Mehmet Külekçi; iş
sağlığı ve güvenliği nedir? İş güvenliği unsurları nelerdir? İşçi ve işverenin
yükümlülükleri nelerdir? gibi soruların cevaplarını personeller ile paylaştı.Ayrıca genel iş güvenliği kuralları
oluşturulması, kazaların önlenmesi

ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması
konularında personele bilgiler veren
Külekçi, kazaların alınacak önlemlerle
engellenebileceğini belirtti. İşveren ve
personelin sorumluluklarını da anlatan Külekçi, kişisel donanım koruyucuları hakkında detaylı bilgiler verdi.
Eğitim, tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi ile son buldu.
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KALİTE YÖNETİM
SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİNE

KATILDIK

İ

pekyolu kalkınma Ajansı’nın
Teknik Destek Programı kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası
(GSO) ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen
Yönetim Sistemleri eğitimlerine,
Borsamız Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Akreditasyon
Sorumlusu Abuzer Küpeli katıldı.
GSO Sani Konukoğlu Meclis
Toplantı Salonunda, TS EN ISO

9001: 2015 “Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” programı ile
başlayan eğitimler, TS EN ISO
9001:2015 “Risk Tabanlı Proses
Yönetim Eğitimi” ile devem etti.
Yoğun katılımın olduğu eğitimlerde TSE’den Uzman Eşref Çakıroğlu katılımcılara TSE’nin kuruluşu,
yapısı ve görevleri, standardizasyon belgelendirme, laboratuarcılık ve muayene ve gözetim faali-

yetleri ile ilgili bilgiler verdi.
Çakıroğlu, tüm kurum ve kuruluşların devam edecek olan güncelleme eğitimlerine katılmasının gerektiğini belirterek, “Hızla
büyüyen ve ülkemizin sanayisi
içerisinde önemli bir yer tutan
Gaziantep Sanayi Odası’nın standardizasyon faaliyetlerine katılımı Türkiye sanayisi açısından
oldukça önemlidir” dedi.
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NİZİP GENÇLİK MERKEZİNDE DÜZENLENEN

İŞARET DİLİ EĞİTİMİNE KATILDIK

İ

pek Yolu Kalkınma Ajansının 2016
yılı teknik destekleri kapsamında,
Nizip Kaymakamlığı öncülüğünde
İlçemizde işaret dili eğitimi verildi.
Çeşitli kurum ve kuruluşların personellerini bir araya getiren eğitime; Nizip Ticaret Borsası personellerinden
Ziraat Yüksek Mühendisi Songül İnal
Sönmez’ de katıldı.Nizip Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ve 5 gün süren
eğitimlere 30 kamu personeli katıldı
ve katılımcılar kurs sonunda belge-
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lerini Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları’nın ellerinden aldı.
Projenin amacın, ilçede işitme engelli
vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alırken yaşadığı
sıkıntıları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Nizip Kaymakamı Harun
Sarıfakıoğulları Projenin,Ulusal Engelli
Hakları Stratejisi ve Eylem Planı’nın
BM Engelli haklarına ilişkin sözleşmenin uygulanması çerçevesinde

Avrupa Engellilik Stratejisiyle uyumlu
olarak; engellilerin tüm insani hak ve
temel özgürlüklerinden tam ve eşit
şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek, insanlık onurlarına saygıyı güçlendirme amacına da katkı
sağlayacağını söyledi.
Umarım bu alınan eğitimlerin faydasını görürüz diyen Sarıfakıoğulları
katılımcılara görevlerinde başarılar
diledi.
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TSE EN ISO 9001:2008
KALİTE BELGEMİZİ YENİLEDİK

B

orsamızda 17 Ağustos Salı
günü gerçekleştirilen TS EN
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belge yenileme tetkiki
neticesinde kalite standartlarımız
bir kez daha tam puan aldı. Türk
Standartları Enstitüsü Güneydoğu
Anadolu Bölge Koordinatörü Levent

Çalışır başkanlığında gerçekleştirilen
gözetim tetkiki sırasında Borsamızda
Kalite Yönetim Sistemi standartları
çerçevesinde üye odaklı yapılan çalışmalar incelendi.
Başarılı tetkik sonrası görüşlerini dile
getiren Levent Çalışır, Borsamızdaki

başarılı çalışmalardan dolayı başta
Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim
Sarı olmak üzere Yönetim Kurulumuzu ve emeği geçen tüm personelleri
tebrik etti. Tetkike ayrıca TSE Tetkik
Görevlileri Tuğba Karaoğlu, Yılmaz
Emektar ve Deniz Danışmanlık’tan
Döne Şahin de katıldı.
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N

izip Ticaret Borsası organizasyonuyla düzenlenen “En
İyi Antep Fıstığı Yarışması” 82
çiftçi ve üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi. En iyi ilk üç fıstığın ödül aldığı yarışmaya Yağmuralan köyü damgasını vurdu ve tüm ödüller bu köye
gitti. Yarışmada Ahmet Karakuş’un
fıstığı birinci, Cengiz Güçlü’ nün fıstığı
ikinci ve Mehmet
Karakuş’un fıstığı üçüncü oldu.
Borsamızın fıstık halindeki irtibat bürosunda gerçekleştirilen En İyi Antep
Fıstığı Yarışması’na;Nizip Kaymakamı
Harun Sarıfakıoğulları, Gaziantep İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mehmet Karayılan, Nizip Müftüsü
Osman Şekerci, Nizip Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Mustafa Yorgancı, Ak Parti Nizip İlçe Başkanı M.
Fatih Uzunaslan, Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, SGK Nizip Şube
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Müdürü Sinan Bayram, Gençlik Spor
İlçe Müdürü Ömer Faruk Yakar, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Borsamız
yönetim kurulu ve meclisi üyeleri,
köy ve mahalle muhtarları,fıstık hali
esnafı, çiftçiler ve üreticiler katıldı.
Saat 06:00 ile 08:00 arası numune
alımları ile başlayan yarışma programı tertip komitesi tarafından fıstıkların değerlendirmeye tabi tutulması
ile devam etti. Tertip komitesi görsellik, kemik kabuğun ayrılma direnci,
irilik ve çıtlama oranı gibi kıstasları
göz önünde bulundurarak en iyi üç
fıstığı belirledi. Diğer taraftan da fıstık halinde çalışan işçiler arasında çuval kaldırma yarışması düzenlendi ve
o kategoride de ilk üçe girenler ödüllendirildi. 120 kg ağırlığında çuvalın
27 metre boyunca taşındığı yarışma
büyük heyecana sahne oldu ve ya-

rışmada birinciliği Muzaffer Aslan,
ikinciliği Mustafa Aslan, üçüncülüğü
de Mustafa Arıkan aldı.
Gerçekleştirilen çuval kaldırma yarışmasının ve tertip komitesi tarafından
fıstık numunelerinin incelenmesinin
ardından ödül törenlerine geçildi. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı ödül töreni öncesinde yaptığı açılış konuşmasında:
“Dünyanın en eski sert kabuklu meyvelerden biri olan Antep Fıstığı’nın
kökeni, Asya ve Suriye’den Afganistan’a kadar olan bölgelerdir. Ancak,
gerek besin değerinin yüksek olması, gerekse lezzeti; bu ürünün tarih
boyunca, dünyanın birçok ülkesine
yayılmasına ve farklı bölgelerde yetiştirilmesinİ sağlamıştır.
Tarih de kralların sofrasında yeri-
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ni alan fıstığı, geleceğe taşımamız
çocuklarımıza, gençlerimize çok iyi
tanıtmamız gerekiyor. Bu yarışma
herhangi bir
yarışma değil. Bizim için önemli bir
etkinlik. Çünkü fıstık bizim kültürümüz, geleneğimiz, ekonomimiz, soframızın baş tacıdır. Fıstığın ana vatanında bu yarışmayı yapmak bizim
için çok önemlidir. Fıstığımız bizim
alın terimiz. Fıstığımız bizim duamız,
bereketimiz, aşımız, bizim yuvamızın,
neşesi ve en önemli geçim kaynağı.
Çiftçinin Anadolu kadınının en önemli
üründür. Antep fıstığı şehrimizin bir
simgesidir. Bulunduğu yerin layık olduğu yer olmadığını düşünüyoruz.

Ama bu tür yarışmalar, etkinlikler
hem fıstığımızı tanıtacak, çiftçilerimize ve üreticilerimize en iyi fıstık
yetiştiriciliği konusunda örnek teşkil
edecek, hem de şehrimizin tanıtımına
büyük katkı sağlayacaktır.
Nizip Ticaret Borsası önderliğinde
Yeşil Altın Antep Fıstığı ilk kez Nizip’te en iyi Antep fıstığı yarışması
ile fıstığa emeği geçenlere ve fıstığın
enlerine ödüller verecektir. Ödüllerin
düzenlenmesinin amacı, sürdürülebilir olmak ve çok sayıdaki başarılı
uygulamayı görünür kılmak ve geliş-

tirilmesini teşvik etmektir.”
Başkan İbrahim Sarı’nın ardından Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet Karayılan ve Nizip
Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları’da
birer konuşma yaparak gerçekleştirilen organizasyonun olumluluğuna
vurgu yaptılar. “Bizleri şemsiyesi altında Nizip’in alametifarikası Antep
fıstığıyla buluşturan Borsamıza çok
teşekkür ediyorum” diyen Kaymakam Harun Sarıfakıoğulları; Antep
fıstığının adının duyulması bilinirliğinin arttırılması adına yapılan bu tür
organizasyonların arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından ödül
törenlerine geçildi ve ilk olarak çuval
kaldırma yarışmasında dereceye giren Muzaffer Aslan, Mustafa Aslan
ve Mustafa Arıkan’a ödülleri fıstık
hali dernek başkanları Ahmet Polat,
Mehmet Ali Kılıç ve Mehmet Şahin tarafından takdim edildi.

En iyi Antep fıstığı yarışmasında
fıstığı birinci olan Ahmet Karakuş’a
ödülü olan 2,5 luk Ata lira altını Nizip
Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları,fıstığı ikinci olan Cengiz Güçlü’ye
ödülü olan 2 tam altını Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, fıstığı üçüncü olan Mehmet Karakuş’a ise ödülü olan tam
altını Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan
takdim etti.

Yarışma, ödüllerin takdim edilmesinin
ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ
TOBB’DA DÜZENLENEN

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI İSTİŞARE
TOPLANTISI’NA KATILDI

T

OBB’a bağlı 113 Borsa Ankara’da
TOBB İkiz Kuleler’de bir araya
geldi. Yapılan istişare toplantısında tarım piyasasının geleceği,
lisanslı depoculuk ve yeni kurulacak
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Ürün İhtisas Borsası gibi konular
ele alındı. Borsamız Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı’nın da katıldığı
toplantıya ayrıca TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB

Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Toplu,
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile TOBB Genel
Sekreteri Mustafa Saraçöz de katıldı.
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BORSAMIZDA
AKREDİTASYON GELİŞTİRME

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ü

yelerine “5 yıldızlı Hizmet, 5
yıldızlı Borsacılık” anlayışı içerisinde kaliteli hizmet sunan
ve bu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan Nizip Ticaret
Borsası’nda, TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında geliştirme ziyareti
gerçekleştirildi. 05.09.2016 Pazartesi
günü Türk Loydu Yönetim Sistemleri
Denetçisi Mümin BAKKAL tarafından
gerçekleştirilen geliştirme ziyareti sırasında borsamızın ortaya koyduğu

çalışmalar ve faaliyetler gözden geçirildi. Önümüzdeki yıl yapılacak olan
TOBB Akreditasyon belge yenileme
denetimi öncesinde borsamızın gelişmeye ve iyileştirmeye açık yönleri
üzerinde görüş alışverişinde bulunan
Mümin BAKKAL, borsamızda yapılan
başarılı çalışmalardan dolayı Yönetim Kurulumuz’u ve borsa personellerini tebrik etti. Geliştirme ziyaretine
Borsamız Meclis Başkanı Mahmut
ŞAHİN, Yönetim Kurulu Başkanı İb-

rahim SARI, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Zekeriya ÖZGEN, Yönetim
Kurulu Üyesi Kemal OSANMAZ, Genel Sekreter Mehmet Eray ÖLÇAL ve
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu
Abuzer KÜPELİ katıldı. Ayrıca Akreditasyon çalışmalarında görev alan
borsamız personelleri de geliştirme
ziyareti sırasında kendi birimleri ile ilgili çalışmalar hakkında Mümin BAKKAL’a bilgiler sundu.
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MAHALLE MUHTARLARI TOPLANTISI

BORSAMIZDA DÜZENLENDİ

G

aziantep Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından organize edilen, “Mahalle Muhtarları
genel değerlendirme ve İstişare Toplantısı” Nizip Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya Gaziantep Milletvekilleri Nejat
KOÇER, Ahmet UZER ve Abdülkadir
YÜKSEL, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp ÖZKEÇECİ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Latif KARADAĞ, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti
Nizip İlçe Başkanı Fatih UZUNASLAN,
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim SARI, Meclis Başkanı Mahmut ŞAHİN, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Zekeriya ÖZGEN,
Gaziantep ve Nizip’teki daire amirleri,
Muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.
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Toplantının açılış konuşmalarını yapan Gaziantep Milletvekilleri Nejat
KOÇER, Ahmet UZER ve Abdülkadir
YÜKSEL katılımcılara öncelikle teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Son
dönemlerde yaşanan terör olaylarına değinen Milletvekilleri gerçekleştirilen terör olaylarını lanetleyerek
şiddetle kınadıklarını belirttiler. Terör
saldırılarında şehit olan polislerimize,
askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediler.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif KARADAĞ, bir
sunum yaparak; “Nizip bizim için çok
özel bir yere sahip, Nizip’e yapılan
yatırımlar ve yapılan çalışmalar hız
kesmeden devam ediyor. Gaziantep’in en büyük ilçesi konumundaki

Nizip’in ihtiyaçlarını karşılamak için
bütün gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
Köy yollarından Nizip içindeki yollara,
yeni şebeke suyu projesinden altyapı çalışmalarına kadar birçok projeyi
yürüttüklerini belirten KARADAĞ,
Nizip’e en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Toplantının sonraki bölümünde muhtarlara söz hakkı verildi. Salonda hazır bulunan muhtarlardan gelen yazılı ve sözlü tüm sorular Milletvekilleri
tarafından yanıtlandı ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ilgili kurumlara talimatlar verildi. Yine toplantı sırasında Büyükşehir Belediye Başkan
Yardımcısı Latif KARADAĞ ve Nizip
Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan muhtaların sorularını yanıtladı.

NİZİP TİCARET BORSASI

UR-GE PROJEMİZİN AÇILIŞ TOPLANTISI

FISTIK HALİ İRTİBAT BÜROMUZDA
GERÇEKLEŞTİ

G

erçekleştirdiği projelerle bölgemize ve Nizip ekonomisine
değer katan Nizip Ticaret Borsası, bir ilke daha imza atarak Nizip’te
ilk kez uygulanacak olan ve üyelerini uluslararası alanda da söz sahibi
yapmayı hedefleyen Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE)
projesini hayata geçirdi.
Projemizin açılış toplantısı ve imza
töreni, Nizip Ticaret Borsası fıstık hali
irtibat büromuzda projeye dahil olan
firmaların ve çalışmaları yürütecek
olan 4K Danışmanlık firmasının da
katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim SARI, Meclis Başkanı Mahmut ŞAHİN, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Zekeriya ÖZGEN,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve ayrıca
KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü adına uzman Mustafa Aydın da katıldı.
Basın huzurunda gerçekleşen imza
töreni sonrası bir konuşma yapan İbrahim SARI; “ Uluslararası Rekabetçi-

liğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Projesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya
gelerek ortak hareket ettiği bir kümelenme projesidir.
Bir UR-GE projesinin Nizip’te ilk defa
Borsamız tarafından uygulanacak
olması bizler için ayrı bir gurur ve
mutluluk kaynağıdır. Projeye dahil
olan ve aynı zamanda Borsamız üyesi olan firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, istihdam,eğitim,
danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve
alım heyeti gibi faaliyetlerin yer aldığı projemize Ekonomi Bakanlığı tarafından 3 yıl süreyle 480 000 dolarlık
destek verilecektir.
Projemiz kapsamında verilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile
üyelerimizin kurumsallaşmasına, insan kaynakları yönetimi, inovasyon
gibi alanlarda gelişmesine katkı sağ-

lanacaktır. İhracat yapmak isteyen
firmalarımız yurt dışında bulunan
potansiyel alıcılara ve hedef pazarlara Borsamız aracılığı ile ulaşmış olacaklardır.
Antep Fıstığı sektöründe faaliyet
gösteren firmalara yönelik olarak
hazırlanan “Antep Fıstığı Yurt Dışı
Tanıtım Ve Pazarlama Projemiz” ile
başta ülke ekonomisi olmak üzere,
bölgemize ve ilçemize uzun vadede
olumlu katkılar sağlayacağını umuyor ve projemizin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim SARI’nın konuşmasının ardından 4K Danışmanlık adına Proje Uzmanı Funda
SARAN, bir sunum yaparak katılımcılara UR-GE Projesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Toplantıya ayrıca
4K Danışmanlık adına Proje Uzmanı
Nazmi OKTAY ve Proje Uzmanı Şehriban Bal KÖSE de katıldı.
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UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMLERİ SONA ERDİ
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N

izip Ticaret Borsası, İŞ-KUR Gaziantep
Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” sona erdi. Borsamızın eğitim salonunda Mart ayında başlayan eğitimler, Eylül ayı
itibariyle son gruba da eğitimlerin verilmesi ile
sona ermiş oldu.
Eğitim programı çerçevesinde bugüne kadar toplam 175 kişiye “Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimleri” verildi. 18 yaşını doldurmuş, kendi
işini kurmak isteyenler ile iş fikirlerini hayata
geçirmek isteyen girişimci adaylarına yönelik
verilen ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimleri sayesinde ilçemizde girişimcilik kültürünün
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur.
Ayrıca girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine
yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve
deneyimi kazanmaları da sağlanmıştır. Eğitimleri tamamlayarak Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanan 175 girişimci adayı, KOSGEB’in
Yeni Girişimci Hibe Programından ya da sabit
faizli Kredi imkânlarından yararlanabileceklerdir.

NİZİP TİCARET BORSASI

IX.TÜRKİYE TİCARET & SANAYİ

ŞURASINA KATILDIK

I

X. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
evsahipliğinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında, Başbakan
Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi

Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik ile 365 oda ve borsanın yönetim
kurulu başkanları ve meclis başkanlarının katılımıyla TOBB Konferans

Salonu’nda gerçekleştirildi. Şura’ya
Borsamız adına Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
SARI ve Nizip Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Mahmut ŞAHİN katıldı
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DIŞ PAYDAŞ ZİYARETLERİMİZİ

GERÇEKLEŞTİRDİK

Nizip’in sosyo-ekonomik kalkınmasına ve kültürel açıdan gelişmesine katkıda bulunmak
amacıyla ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde olan Borsamız, 2016
yılı iş planı kapsamında dış paydaşımız olan kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi.
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Z

iyaret programı çerçevesinde
Nizip Kaymakamı Harun SARIFAKIOĞULLARI, Nizip İlçe
Nüfus Müdürü Ali YILMAZ, Nizip
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet ÖZASLAN ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz GÜNDEŞ’i makamlarında
ziyaret ederek görüş alışverişinde
bulunduk. Nizip Kaymakamı Harun
SARIFAKIOĞULLARI’na Borsamızın
çalışmaları ve projeleri hakkında
bilgiler aktaran Başkan İbrahim
SARI, Nizip’in çeşitli sorunlarını yönelik çözüm önerilerini de dile getirdi. Ayrıca Nizip Kaymakamlığının

yeni binaya taşınması vesilesiyle
Harun SARIFAKIOĞULLARI’na hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyarete Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim SARI, Meclis
Başkanı Mahmut ŞAHİN, Yönetim
Kurulu Başkan yardımcısı Zekeriya
ÖZGEN, Meclis Başkan Yardımcısı Haşim ASLAN, Yönetim Kurulu
Üyesi Kemal OSANMAZ, Meclis
Üyesi Ahmet POLAT, Meclis Üyesi
İsmet ASLAN, Meclis Üyesi Reşat
OKTAY, Genel Sekreter Mehmet
Eray ÖLÇAL ve Genel Sekreter
Yardımcısı Abuzer KÜPELİ katıldı.
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GÜNEYDOĞU BULGURU

88 ÜLKEYE
SATILDI
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından bu yılın 9 ayında 88 ülkeye yaklaşık 180
bin ton bulgur satıldı, 71 milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.

G

AİB’in ihraç ettiği bulgur miktarı, bu yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 37 artış
gösterdi. Türk ihracatçıları, pirincin
anavatanı sayılabilecek Uzakdoğu
ülkelerinden Çin’e 33 ton, Japonya’ya
79 ton, Güney Kore’ye 71 ton, Singapur’a ise 10 ton bulgur gönderdi.
Söz konusu dönemde Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Surinam,
Cibuti, Gine ve Gabon’un aralarında
bulunduğu toplam 88 ülkeye 179 bin
602 ton bulgur satıldı, karşılığında 71
milyon 901 bin dolar gelir elde edildi.
Geçen yılın aynı döneminde ise 68
milyon 427 bin dolar karşılığında 131
bin 390 ton bulgur ihracatı gerçekleştirilmişti.
İBRAHİM SARI: “Son 10 yılda bulgur tüketimi arttı.”
Türkiye’nin önemli bulgur üretim tesislerinin bulunduğu Nizip ilçemizin
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim SARI, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son 10 yılda bulgur
tüketiminin arttığını belirtti. Bulgurun tarihinin çok eskilere dayandığını
dile getiren SARI, “Milli bakliyatımız
olan bulgur, dünyada pirinç ve makarna kadar tanınan bir ürün değil.
İnsanlar sağlıklarına daha çok özen
www.niziptb.org.tr 36

göstermeye başladığı için de özellikle
son 10 yıldan beri bulgurun tüketimi
arttı.” dedi.
Bulgurun nişasta barındırmadığını ve
şeker hastaları için ideal bir ürün olduğunu vurgulayan SARI, bu ürünün
son yıllarda diyetisyenler tarafından
da önerilmeye başlandığını kaydetti.
Diğer bakliyatlara göre raf ömrü
oldukça uzun olan bulgurun Türkiye için stratejik bir ürün olduğuna
dikkati çeken SARI, şöyle konuştu:

“Sağlığını düşünen insanlar pirinçten
bulgura yöneliyor. Bu işin piri ve merkezi Türkiye. Dünyaya tanıtmamız
çok önemli. Bunu yapabilirsek bulgurda yol alacağımıza inanıyorum.
Şu an bulgur ihracatında istediğimiz
noktada değiliz. Bunun çok daha fazla olması gerekiyor. Bulguru iyi tanıtabilirsek pirincin önüne geçeceğini
düşünüyorum. Şu anda Türkiye’de
kurulu yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasiteli bulgur tesislerimiz var. Dünyayı bulgura alıştırmak bizim için çok
önemli.”.
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KARDEŞ BORSALAR ARASI KIYASLAMA

TOPLANTISI DÜZENLENDİ

K

ardeş Borsalar Gaziantep
Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası kıyaslama
toplantısı çerçevesinde bir araya
geldi.
Borsa personelleri arasında iletişimi ve kaynaşmayı arttırmak,
iyi uygulamaları yerinde görüp
paylaşmak ve ortak etkinlik düzenlemek adına Borsamızın ev
sahipliğinde kıyaslama toplantısı
düzenlendi. İlk olarak Borsamızın
bahçesinde sabah kahvaltısında
bir araya gelen Gaziantep Tica-

ret Borsası ve Nizip Ticaret Borsası personelleri, kahvaltı sonrası
binamızı gezerek birimlerde görev yapan personellerden çeşitli
bilgiler aldı. Daha sonra toplantı
odasına geçilerek TOBB Kalite ve
Akreditasyon sistemi çerçevesinde Borsalar arası kıyaslama çalışması yapıldı.
Ziyaret sırasında Borsa birimleri arasında uygulama farklılıkları
yerinde görülerek, personeller
arasında fikir alışverişi yapıldı.
Nizip Ticaret Borsası Genel Sek-

reteri Mehmet Eray ÖLÇAL, bu
tür ziyaretlerin önemine dikkat
çekerek Borsamızın faaliyetleri,
projeleri ve gelecekte yapılması
planlanan çalışmalar hakkında
bilgilendirme yaptı.
Borsa binamız önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür BAYRAM: “Göstermiş
olduğunuz
misafirperverlikten
dolayı Nizip Ticaret Borsasına ve
çalışanlarına çok teşekkür ederim.” dedi.
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“2016 PARİS SİAL GIDA FUARI’’
ZİYARETİ VE İŞ GEZİSİ SONA ERDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük gıda fuarlarından olan 2016
SIAL GIDA FUARI’na üyelerimizle birlikte katıldık. “
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G

aziantep bölgesinden 52 firmanın katılımı ile fuarda makarna,bulgur,bakliyat ve bitkisel
yağ stantları açıldığı gözlemlendi.İki
yılda bir düzenlenen dünyanın en
büyük ve kapsamlı gıda fuarlarından birisi olan SIAL PARIS gıda fuarı
100 üzerinde ülkeden 6000 şirket
katılım sağladı.Birçok yeni ürün ve
teknolojinin görücüye çıktığı fuarda
8 ayrı salonda kurulan fuar alanı ve
stantları gezen Nizip Ticaret Borsası
ekibi fuarda ziyaret ve görüşmeleri
tamamlarken, MUSIAD Paris Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kalaycının
ikili iş görüşmelerini gerçekleştirmek
üzere vermiş olduğu akşam yemeğinde iş adamları ve borsa heyetiyle
bir araya gelerek yatırım olanakları
ve burada faaliyet gösteren Türk firmaları hakkında bilgiler almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim
Sarı heyetimizin ve borsamızın bu ziyaretten beklentilerini ve amaçlarını
MUSIAD Yönetim Kurulu Başkanına
İletti ve ziyaret anısına MUSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kalaycı
ya hediye takdim etti.

Sarı üyelerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür
etti ve ziyaret anısına hediye takdim
etti.16-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Paris SIAL 2016 gıda fuarı
ve iş gezisi programı başarılı bir şekilde sona erdi.

Ziyaretimizin üçüncü gününde Türkiye Paris Ticaret Baş müşaviri Müge
Varol Ilıcak ziyaret edildi,toplantını
açılış konuşmasını yapan Müge Varol Ilıcak SIAL gıda fuarının önemini belirterek Fransa ile Türkiye nin
arttırmayı düşündüğü ticari hacmin
sağlanması için Türklerin Fransa da
olmasının önemini vurguladı, Fransa
da bulunan Türk Firmaları hakkında
heyetimizi bilgilendirdi.

Başkan İbrahim Sarı Türk İş adamlarının ufkunun çok geliştiğini rahatlıkla dış rakip firmalarla rekabet edebilecek güçte olduklarını daha üstün
kaliteli mamuller ürettiklerini fuar
alanında en çok Türk firmalarının
stantlarının olmasından dolayı büyük
gurur duyduğunu ve iş adamlarımızı
bu tür fuar ve organizasyonlara katılmaları temennisinde bulunduğunu
belirterek bu fuara ilgi duyup katılan
üyelerimize teşekkürlerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim
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KIZILAY KAN MERKEZİNİN

AÇILIŞINA KATILDIK
N

izipte hayırsever iş adamı Beşir Özyurt tarafından yaptırılan Ayşe-Beşir Özyurt Kızılay
Kan Merkezi bugün resmi törenle
açıldı.Açılışa Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ,Emniyet
Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma
Komutanı Yavuz Oruç, Ticaret Borsawww.niziptb.org.tr 40

sı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Özgen, Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Mahmut Şahin , Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Özyurt , Nizip Ziraat Odası
Başkanı Sıddık Durmaz ve çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı.Açılış konuşmasını yapan Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları bundan

böyle Nizip Kan Merkezi, eksiksiz bir
şekilde hizmet vereceğini, ilk etapta
en az 2000 kişinin kan bağışı yapması gerektiğini belirterek Nizip halkının
bu konuda duyarlı olmasını istedi.
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TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ VE

NİZİP TİCARET BORSASINDAN
EĞİTİME DESTEK

T

ürkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geleneksel hale getirilen eğitim
yardımı Nizip Ticaret Borsası tarafından bu yılda yapılmaya devam
edildi.
İlçemizde ki okullarda eğitimini
sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve ayakkabı yardımında
bulundu. Yardımlar Nizip’te bulunan 17 farklı İlk ve Orta Okula, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gönderilen listelere uygun ola-

rak borsa hizmet binamızda okul
müdürleri ve müdür yardımcılarına, Ticaret Borsası Meclis Kurulu
üyeleri tarafından tutanakla teslim edildi.Toplamda 17 Okula 600
adet kaban ve 600 adet ayakkabı
yardımı yaptığını vurguluyan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı
konuşmasında;
“Öğrencilerimizi biraz olsun mutlu
edebilmek, yüzlerinde tebessüm
oluşmasını sağlamak için buradayız. Nizip Ticaret Borsası olarak

sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler içinde yer aldık. Bugün de
her zaman yaptığımız gibi ihtiyaç
sahibi yavrularımızın ihtiyaçlarını
elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyor ve her yıl bu yardımlara devam ediyoruz.Bu görev için
emeği geçen ve burada bulunan
herkese teşekkür eder öğrencilerimize başarılar dilerim ” dedi.
Yardım dağıtımları öğretmenlerimizle günün anısına çekilen hatıra
fotoğrafları ile son buldu.
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11.ETAP KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KONFERANS SALONUMUZDA DÜZENLENDİ

1

1. Etap Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret
Borsası konferans salonunda gerçekleşti.Gaziantep İl Tarım Şube
Müdürü Aynur Önder tarafından
gerçekleştirilen bilgilendirme top-
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lantısına Gaziantep İl Tarım Müdürlüğünde Muhendis kadrosuyla görev yapan ;Abdulkadir Tuncel,Adil
Açıkgözoğlu,Fatma Ağaçkesen,Ömer Görgülü,Ender Boncukoğlu
ve Bünyamin Kırmızı katıldı.11.Etap
Kırsal Kalkınma İle ilgili bilgi veren

Şube Müdürü Aynur Önder hangi
konularda ne şartlarda destekler
verildiğini katılımcılara anlatarak
süreç aşamasında hangi yolu izleyecekleri desteklerden faydalanmak için neler yapılması gerektiğini katılımcılara anlattı.
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI

DOÇ.DR.MEHMET ÇİÇEK’İ
ZİYARET ETTİK

G

aziantep Üniversitesi Nizip
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
yeni atanan Doç.Dr. Mehmet ÇİÇEK’i makamında ziyaret
ederek yeni görevlerinde başarılar diledik.
Nizip Eğitim Fakültesinin ilçemize
ekonomik, sosyal ve kültürel açı-

dan katkıları olduğunu belirten
Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Eray ÖLÇAL, üniversitemiz ile Borsamız arasındaki
ilişkileri ve diyaloğu artıracak çalışmaların ve faaliyetlerin büyük
önem taşıdığını söyledi.

Fakültesi arasında yapılabilecek
ortak proje ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak
amacıyla da gerçekleştirilen ziyarete Nizip Ticaret Borsası Genel
Sekreter Yrd. Abuzer Küpeli de
katıldı. Karşılıklı başarı temennilerinin ardından ziyaret sona erdi.

Ayrıca Borsamız ile Nizip Eğitim
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10 Kasım Atatürk’ü Anma
PROGRAMI NİZİP TİCARET BORSASI
KONFERANS SALONUN’DA GERÇEKLEŞTİ

M

ustafa Kemal Atatürk’ ün, ölümünün
78’inci yıldönümünde Nizip Ticaret Borsası Konferans salonunda Nizip Protokolünün katılımıyla Alkan Kız Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinin hazırladığı programlarla anıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan
programın devamında Nizip Alkan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kıymet Taş ın
Şiiri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş’in
günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Nizip Alkan Kız Mesleki Lisesi
öğrencilerinin hazırladıkları programda, Atatürk konulu video sunumu,şiir dinletileri,Atatürk
oratoryosu, 10.yıl marşı gösterisi ve 15 Temmuz
Şehitlerini anma etkinliği sonrasında davetlilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle
tören son buldu.

www.niziptb.org.tr 44

NİZİP TİCARET BORSASI

ÜYELERİMİZE

TOBB NEFES KREDİSİ

Ü

lkemiz ekonomisinde önemli
yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere;

• Üyelerimizin kullanacağı kredinin
vadesi 12 ay olup aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Vadenin
uzatılması ve kısaltılması mümkün
değildir.

TOBB Nefes Kredisi adı altında T.
C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank
A.Ş. ile birliğimiz arasında protokol
imzalanmış ve projeye Nizip Ticaret
Borsası olarak 200.000,00-TL (ikiyüzbintürklirası) katkı sağlanmıştır.

• Kredi ana para dönüşleri tekrar
kredi olarak kullandırılmayacaktır.

• Borsamız üyeleri T.C.Ziraat Bankası A.Ş. veya Denizbank A.Ş.’nin ilimiz
ve ilçelerinde bulunan şubelerinden
birine başvuruda bulunarak kredi
kullanabilecektir.
• Üyelerimiz için kullandırılacak kredi üst limiti 100.000,00-TL’dir.

• Kredinin brüt faiz oranı aylık %
0,825 yıllık % 9,90’dır.
• Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek
250.00-TL (ikiyüzellitürklirası) ve
Hazine Müsteşarlığının talep edeceği kefalet başvuru bedeli ve komisyon dışında üyelerimizden herhangi bir masraf, komisyon talep
edilmeyecektir.

• Kobiler TOBB Nefes Kredisine
başvurabilmek için öncelikle borsamızdan açıklama olarak “TOBB
Nefes Kredisi Başvurusu İçindir.”
ibareli faaliyet belgesi alacaklardır.
(Bu belge olmadan banka talep
kabul etmeyecektir.) Daha sonra
üyelerimiz il/ilçelerindeki yukarıda
anılan iki bankanın herhangi bir
şubesine gidecek bankanın talep
edeceği kredi evrakları ile müracaat
edecektir.
• Kredi değerlendirme sürecinde
borsamızın herhangi bir yetkisi
yoktur.
• TOBB Nefes Kredisi Kampanyasının Ülkemize ve borsamız üyelerine
hayırlı olması dileğiyle bilgilerinize
rica ederim.
İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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NİZİP İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MUSTAFA YAMAN’A TAZİYE
ZİYARETİ

N

izip Ticaret Borsası Yönetim ve
Meclis Kurulu üyeleri ile Nizip
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa
Yaman’ı ziyaret ederek İstanbul da
yaşanan terör saldırısından dolayı
şehit olan Polis Memurları için taziye
ziyaretinde bulunduk.
Emniyet Müdürü Mustafa Yaman’a
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taziyelerini sunan Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı İstanbul Beşiktaş
ta meydana gelen hain terör saldırısı
sonucunda çevik kuvvet polislerimiz
ve vatandaşlarımız şehit oldu hepsine
Allahtan rahmet yaralı olanlarada acil
şifalar diliyoruz, bizler Polisimizin ve
Askerimizin her zaman yanındayız bu
zor günleride hep birlikte birbirimize

destek olarak atlatacağız dedi.
Ziyarete Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz,Meclis Başkanı Mahmut Şahin , Meclis
Üyelerimizden Ahmet Polat,Kemal
Çetinkaya,Reşat Oktay ve Genel Sekreter M.Eray Ölçal katıldı.

NİZİP TİCARET BORSASI

ŞERİF DAĞLI KİMDİR?
Dağlı Bakliyat Makina Gıda Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Şerif Dağlı 1964 yılında Nizip’te doğmuştur. Maddi yetersizliklerden dolayı ilköğretimden sonra okuyamamış ve tornacı Ülkü Bilgi ustanın yanında torna tesviye
bölümünde 1977 yılında işe başlamıştır. 1988 yılında Dağlı
Torna ve Makine Sanayii adı altında kendi işini kurarak
gıda sektörüne yönelik makine imalatına başladı. Mercimek, bulgur ve yem fabrikalarına işleme sistemleri kurarak Nizip’te ve G. Doğu Anadolu bölgesinde üne sahip
olmuştur.
GELİŞİM HİKAYESİ:
Şerif Dağlı ve Mehmet Dağlı kardeşlerin temelini attığı
Dağlı Bakliyat 2002 yılında bulgur üretim tesisi kurmaya yönelik AR-GE çalışmalarına başlamış ve 2005 yılında Dağlı Bakliyatın temelleri atılarak Tatbul markasıyla
üretime başlanmıştır. 2010 yılında günlük kapasitesini
60 tona çıkaran Dağlı Bakliyat 2014 yılına gelindiğinde
bu kapasiteyi ikiye katlayarak günlük 120tona ulaşmıştır
ve Tatbul markası ile bulgur sektörün de sayılı markalar arasına girmeyi başarmıştır. Firma bugün 5.000 m2
kapalı alan 28.000 m2 açık alan ile faaliyetlerine devam
etmektedir.
Sektöründe ilklere imza atan Dağlı Bakliyat 2007 yılında
bulgur sektöründe ilk filmli ambalajı kullanmaya başlamıştır. 2014 yılında ise dünyanın ilk kendinden karışımlı

arpa şehriyeli bulgurunu üreterek ilklere imza atmaya
devam etmiştir.
DAĞLI BAKLİYAT ÜRETİMİ
VE KALİTESİ:
Üretimdeki çeşitler:
TATBUL: Pilavlık bulgur, köftelik bulgur, ince pilavlık bulgur, sefer kitel ,esmer pilavlık, esmer köftelik kavrulmuş
arpa şehriye, kavrulmuş tel şehriye, arpa şehriyeli bulgur,
tel şehriyeli bulgur, köy tipi kepekli bulgur üretimi yapılmaktadır.
KEHRİBAR: Pilavlık bulgur, İnce Pilavlık Bulgur, Çiğ Köftelik
bulgur ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.
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ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ VE

NİZİP ZEYTİNYAĞI
T

ürkiye bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz iklimi özellikleriyle, İtalya,
İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi
diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerindendir. Zeytinin anavatanı Güneydoğu Anadolu Bölgesi`ni
de içine alan Yukarı Mezopotamya
ve Güney Ön Asya`dır.
Dünya genelinde 10 milyon hektarın
üzerinde zeytinlik mevcuttur ve bu
zeytinliklerin %95’inden fazlası Akdeniz ülkelerindedir. 7 kıtanın 6’sında

ve yaklaşık 25 ülkede zeytin üretimi
yapılmaktadır. İspanya, 2,5 milyon
hektar ile dünya zeytin üretim alanının %24,3’ünü sınırları içerisinde
bulundurmaktadır. İspanya’yı %17,7
ile Tunus, %11,1 ile İtalya ve %9,0 ile
de Yunanistan izlemektedir. Türkiye,
%8 ile dünya zeytin üretim alanı bakımından 6. sırada yer almaktadır.
Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi daha çok Ege ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Aydın, İzmir,
Muğla, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale
üretimin gerçekleştiği başlıca illerdir.

Zeytin ağacında periyodisite nedeniyle dolayı zeytinde yıllara göre inişli
çıkışlı bir üretim gözlenmekte; üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı)
bir yıl yüksek (var yılı) ürün alınmaktadır. Son yıllarda iklim koşullarının
düzelmesi, yeni zeytin fidanlarının
dikimi ve zeytin üretiminin özendirilmesi konusundaki çalışmaların da
etkisiyle zeytin üretimi artış göstermiştir. Ancak uygun bakım, hasat
ve sulama tekniklerinin tam olarak
uygulanamaması gibi nedenlerle var
ve yok yılları arasındaki üretim farkı
büyük olmaktadır.

Tablo: TUİK verilerine göre Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı istatistikleri

TÜİK verilerine göre, zeytin ağacı varlığımız 2000
li yılların başında 100 milyon adet iken son dönemlerdeki dikimlerin etkisi
ile 2014 2015 sezonunda
yaklaşık 169 milyon âdete
yükselmiştir.

www.niziptb.org.tr 48

NİZİP TİCARET BORSASI

Türkiye’de Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Gaziantep ve Mersin önemli zeytin üretimi
yapılan illerdir. Ege, Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
ise önemli zeytin üreten bölgelerdir.

Şekil 1: Ülkemizde Zeytin Üretim Alanları
Ülkemiz zeytinyağı ihracatı, yıldan
yıla değişen zeytin ve buna bağlı olarak zeytinyağı üretiminde meydana
gelen dalgalanmalar sebebiyle keskin artış ve azalışlar gösterebilmektedir. İşleme teknolojisi, pazarlama
politikaları ve diğer üretici ilkelerdeki
üretimdeki artış ve azalışlar ihracatımızı etkileyen diğer önemli unsurlar
olarak göze çarpmaktadır.
Türkiye’ de yaklaşık 320 bin zeytinci
aile işletmesi mevcut olup, bunun %
14’ü Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği
ve Marmarabirlik ortaklarından oluşmaktadır. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı
Birliği yaklaşık 23 bin, Marmarabirlik
ise yaklaşık 31 bin ortağa sahiptir.
Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) verilerine göre Dünya zeytinyağı üretimi yaklaşık 2,4 milyon tondur. Dünya
genelinde toplam üretimin %64’ü AB
ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya zeytinyağı üretiminde
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ilk sırada İspanya bulunmaktadır. İspanya 2014 2015 sezonunda 826 bin
tona yakın zeytinyağı üreterek dünya zeytinyağı üretiminin %34,5’ini
gerçekleştirmiştir. İspanya’yı 302 bin
ton ile İtalya izlemektedir. İtalya bu
miktar ile dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık %13’ünü gerçekleştirmiştir. Türkiye, zeytinyağı üretiminde
190 bin ton ile dünya zeytinyağı üretiminin %8’ini karşılayarak, İspanya,
İtalya, Yunanistan ve Tunus’un ardından 5. sırada yer almıştır.
Son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları yanında
uzun yaşama olan ilginin artması,
insanların zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttırmıştır. Üretici ülkeler için
ekonomik ve sosyal açıdan önemli
ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı aynı zamanda Akdeniz’i simgeleyen bir kültürün de parçasıdır.
Zeytinyağı üretiminde hızla ilerleyen

ülkemizin tüketim değerlerine baktığımızda, ülkemiz kişi başına zeytinyağı yıllık tüketim miktarı 2 litre
olup, bu oran Yunanistan‘da 24 litre,
İspanya ve İtalya‘da 14 litre, Tunus,
Portekiz, Lübnan ve Suriye‘de ise 8
litre civarındadır.
NİZİP ZEYTİNYAĞI
Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinin Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş ve Mardin’in Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan kesimlerinde zeytincilik yapılmaktadır.
Bölgenin zeytin üretiminin %86’sı
yağlık, %14’ü sofralık olarak işlenmektedir.
Gaziantep bölgesinde zeytin yetiştiriciliği istatistiklerine bakıldığında
Nizip ilçesi yıllık 106 bin tonluk rekoltesiyle birinci sırada yer almaktadır.
Aşağıda Gaziantep ili ve ilçeleri ekili
zeytin arazisi, ağaç sayısı ve yıllık
üretim istatistikleri yer almaktadır.
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Nizip’te yaklaşık 154.000 dönüm
zeytin arazisi ve bu arazi üzerinde
ekili yaklaşık 2.900.000 adet zeytin
ağacı bulunmaktadır. 1 dönüm içerisinde yer alan zeytin ağaçlarından
ortalama 320 kg’a kadar zeytin elde
edilmektedir. Nizip ilçesinde üretilen zeytinlerin yaklaşık dört biri salamura için ayrılmakta geri kalan
dörtte üçlük kısım ise zeytinyağı
elde etmek için kullanılmaktadır. İlçemizdeki mevcut duruma baktığı-

mızda Nizip’in zeytinyağı üretiminde
büyük bir potansiyele sahip olduğu
görülmektedir. Zeytinyağı üretimi,
Nizip ekonomisinde önemli bir paya
sahip olmakla beraber ilçenin tanıtımı açısından da stratejik bir değere
sahiptir.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ VE TÜRLERİ
Zeytinyağı, sadece zeytin ağacının
olgun meyvelerinden elde edilen, hiçbir kimyasal işlem görmeden doğal
hali ile tüketilebilen, oda sıcaklığında
sıvı olan bir yağdır. Zeytinyağı sektörü; zeytinin ağacından hasat edilip zeytinyağı üretim tesisinde nihai
ürün olan zeytinyağına dönüştürülmesi sürecindeki işlemler ile yurtiçi
ve yurtdışına dökme ya da ambalajlı
şekilde pazarlanması işlemlerinin bütününü kapsamaktadır.

dern kontinu sistemlerle üretim yapan yağ tesisleri, diğer sistemlerle
(hidrolik veya süper preslerle) üretim yapan yağ tesislerine göre daha
fazla verim ve daha kaliteli yağ elde
etmektedirler. Zeytinyağı üretim sürecinde, zeytinin sıkılması sonucunda elde edilen yağın dışında geriye
pirina ve karasu kalmaktadır. Zeytin
yağı üretimi esnasında elde edilen
pirinada, yağın sıkılması esnasında kullanılan sisteme göre değişen
oranda yağ kalmakta olup, pirinanın
işlenmesinden elde edilen yağ da pirina yağı adı ile kalitesine göre, rafine
edildikten sonra tüketime sunulabilmekte ya da düşük kaliteli ise sanayi
amaçlı olarak sabun vs yapımında
kullanılmaktadır.

Zeytinyağı üretiminde zeytinlerin sıkılması işlemi; geleneksel ya da klasik sistem olarak adlandırılan hidrolik
presler (sulu sistem) ve süper presler (kuru sistem) ile modern sistem
olarak adlandırılan santrifüjlü preslerde (kontinu sistem) yapılmaktadır.
Üretimde kullanılan zeytinin cinsine
bağlı olarak değişmekle birlikte mo-
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NİZİP’TE ÜRETİLEN ZEYTİN
TÜRLERİ
Nizip’te dağınık olarak çeşitli bölgelerde üretimi yapılan zeytin çeşitleri-

Zeytinyağı, ham maddenin yapısı
ve kalitesi ile işleme tekniği sonrası
elde edilen ürünün oleik asit içeriği-

ne bakıldığında;
Eğriburun (Siyah ve yeşil sofralık)
Kalembezi (Genellikle yağlık olarak
değerlendirilir)
Kan Çelebi (Yeşil sofralık)
Nizip Yağlık (Yağ bakımından zengindir)
Yağ Çelebi (Yağ bakımından zengindir)

ne bağlı olarak farklı gruplara ayrılır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi
(UZK) ve Türk Standartları Enstitüsü
(TSE)’nin tanımlamalarına göre 3 tip
zeytinyağı bulunmaktadır:
a) Natürel zeytinyağı
b) Rafine zeytinyağı
c) Riviera tip zeytinyağı

NİZİP TİCARET BORSASI

1. Natürel Zeytinyağı:
Zeytin ağacı meyvesinden, doğal
özelliklerini değiştirmeyecek bir sıcaklıkta sadece mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen,
berrak, yeşilden sarıya değişebilen
renkte, kendine özgü tat ve kokuda
olan doğal halinde gıda olarak tüketilebilen yağlardır. Süper kalite için
gerekli tüm koşulları içermesinden
dolayı en yüksek biyolojik değere
sahiptir. Oleik asit cinsinden serbest
asitlik derecesi % 3,3’ten az olduğunda tüketim için uygun kabul edilmektedir.
Asitlik derecesine göre, natürel zeytinyağları kendi içinde üç grup altında piyasaya verilir:
a) Natürel Sızma Zeytinyağı: Kokusu
ve tadında kusur olmayan, serbest
asitlik derecesi (oleik asit cinsinden)
en çok % 1 olan natürel zeytin yağıdır. Natürel sızma zeytinyağı her tür
yemeklere uygun olmakla beraber
salatalar için idealdir.

b) Natürel Birinci Zeytinyağı: Kokusu veya tadında çok hafif kusurları
bulunabilen, serbest asitlik derecesi
(oleik asit cinsinden) en çok % 2 olan
natürel zeytinyağıdır.
c) Natürel İkinci Zeytinyağı: Kokusu
veya tadında tolere edilebilen kusurları bulunan, serbest asitlik derecesi
(oleik asit cinsinden) en çok % 3,3
olan natürel zeytinyağıdır.
2. Rafine Zeytinyağı: Zeytin ham
yağının yapısında değişikliğe yol açmayan metodlarla rafine edilmesi
sonucu elde edilen, sarının değişik
tonlarında rengi olan kendine özgü
tat ve kokuda bir yağdır. Oleik asit
cinsinden serbest asitlik derecesi
%0-0,3 arasında değişen ve aroması olmayan bir zeytinyağıdır. Rafine
zeytinyağı 5 elde edebilmek için yağlar, asiditenin giderilmesi (nötralizasyon), renginin açılması (ağartma) ve
kokusunun giderilmesi (deodorizasyon) olarak bilinen üç değişik aşama
ve türde işleme tabi tutulur.

3. Riviera tip zeytinyağı: Rafine ve natürel zeytinyağlarının belli oranlarda
(%10-20 natürel, % 80-90 rafine) karışımından elde edilir. Kullanılan yağların türü ve karışım oranlarına bağlı
olarak bu yağların asitlik dereceleri,
renkleri ve organoleptik özellikleri (
tat ve aromaları ) farklılık gösterir. İyi
kalitede riviera zeytinyağı elde edebilmek için, iyi kalitede rafine edilmiş
“rafine zeytinyağı” ile özellikle keskin
tada sahip “natürel zeytinyağı” kullanılır. Karışım için kullanılan natürel
zeytinyağının asitlik derecesinin %
3’ü geçmemesi istenir. Riviera tip
zeytinyağının serbest asitlik derecesi (oleik asit cinsinden) en çok % 1,5
‘tur. Zeytinyağının canlı ve kuvvetli
kokusuna pek alışık olmayanlar bu
tip zeytinyağını tercih edebilirler.
ZEYTİNYAĞI MUCİZESİ
Zeytinyağı kimileri bu değerli besin
kaynağını sıvı altın, kimileri ise göre
yaşam iksiri olarak tanımlar. Bu değerli yağı nasıl tanımlarsanız tanımlayın, günümüzde artık zeytinyağını
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mucizevi ürün bir ürün olduğunu
tüm otoriteler kabul etmektedir.
Çok eski zamanlardan bu yana tüketilen zeytin, zamanla önemini daha
da arttırmıştır. Zeytinyağı besin değeri oldukça yüksek olan zeytin, aynı
zamanda yağıyla da sağlığa olan katkısını arttırmaktadır. Sağlığa olumsuz
hiçbir etkisi olmayan zeytinyağı,
içerdiği antioksidanlar sayesinde

kalp-damar hastalıkları ve kansere
karşı da koruyucu bir etki gösterir.
Özellikle günümüzde kalp ve damar
şikayetlerinin çoğalması, bu mucizevi
besinin insan sağlığı açısından önemini daha da artırmaktadır.
Son yıllarda yapılan araştırmalar,
zeytinin yalnızca lezzetli bir gıda değil, bunun yanında yüksek kaloriye

www.niziptb.org.tr 52

sahip önemli bir besin kaynağı olduğunu da ortaya koymuştur. Zeytinin
yanı sıra zeytinin yağı da, önemli bir
besin kaynağıdır.
Kalp ve Damar Sağlığı Üzerindeki
Faydaları
1 hafta boyunca her gün yaklaşık 2
yemek kaşığı doğal zeytinyağı tüketen insanların kolestrol düzeylerinde
son derece olumlu sonuçlar elde edil-

miştir… Antioksidanlar, vücudumuzdaki zararlı maddeleri etkisiz hale
getiren ve hücrenin tahrip edilmesini
engelleyen son derece önemli maddelerdir. Düzenli zeytinyağı kullanan
insanlarda yüksek antioksidan seviyeleri izlenmiştir. Ayrıca zeytinyağının kalp hastalıklarını önlediği pek
çok araştırma ile de tasdik edilmiştir.
Kanseri önlemedeki rolü
Oxford Üniversitesi’ndeki doktorlar
tarafından yürütülen son araştırmada, zeytinyağının bağırsak kanserine
karşı koru- yucu özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Doktorlar zeytinyağının bağırsak kanserinin başlamasını engellemek için midedeki asitle

tepkimeye girdiğini keşfetmişlerdir.
Oxford araştırmacıları aynı zamanda
zeytinyağının safra asidi miktarını
azaltarak ve DAO (diamin oksidaz
adlı enzim) seviyesini yükselterek,
anormal hücre artışına ve kansere
karşı koruyucu olduğunu keşfetmişlerdir.
Kemik gelişimine yardımcı olur
İçerdiği E, A, D, ve K vitaminleri, çocuk-

ların ve erişkinlerin kemik gelişimine
yardımcı olması, kalsiyum kaybını
engelleyerek kemikleri güçlendirmesi bakımından zeytin oldukça önemlidir. Zeytin, yaşlılara da özellikle tavsiye edilmektedir; çünkü sindirimi
kolaydır ve minerallerle vitaminlerin
vücutta kullanılmasına yardımcı olur.
Tansiyon düşürücü
Archives of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir çalışma, zeytinyağının yüksek tansiyona olumlu etkisini bir kez daha vurgulamaktadır.
Ayrıca zeytin ağacının yaprağı tansiyon düşürücü ilaçların yapımında
kullanılmaktadır.
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6 Şubat - 02 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan
Dünyanın en büyük Gıda ve Gıda
Teknolojileri Fuarı GULFOOD 2017
DUBAİ için başvurular başladı. Üyelerimizin dış pazarlara açılmasına katkı
sağlamak amacıyla Borsamız tarafından KOSGEB destekli olarak düzenlenecek olan organizasyonda yer

almak, Dünyanın önde gelen gıda firmaları ile ticaret yapma şansını yakalamak ve Duba’nin eşsiz güzelliklerini
görmek için acele edin... 170 ülkeden,
81622 katılımcı ve ziyaretçi sayısına
ulaşmış olan etkinlik, küresel gıda
endüstrisinin en önemli fuarlarından
biridir. Birçok yeni ürün ve teknoloji
Gulfood Dubai 2017’da görücüye çıka-

BAŞLADI

caktır. 5 gün süresince Antep Fıstığı,
kuruyemiş, baharat, bal, pekmez, çay,
kahve ürünleri, yumurta, süt ürünleri,
çikolata, şekerleme, bisküvi, zeytin ve
zeytinyağı ürünleri, bakliyat, baharat,
yöresel ürünler, meyvesuyu ve meyvesuyu konsantre ürünleri, paketlenmiş ve hazır gıdalar başta olmak üzere binlerce ürün sergilenecektir.

2017 DUBAİ FUARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

DÜNYANIN EN BÜYÜK GIDA FUARINA KATILMA ŞANSINI KAÇIRMAYIN

26 ŞUBAT - 02 MART 2017
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