N‹Z‹P
T‹CARET BORSASI
Nizip Ticaret Borsası Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay›n›d›r

Y›l: Ağustos 2014 Say›: 1

Nizip Ticaret Borsası
Yeni Yönetim ve Hizmet Anlayısıyla
5 Yıldızlı Borsa Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Yönetim Kurulu
Başkanımız
ICC
Yönetim Kuruluna
Seçildi

TOBB
Başkanı
Rifat
HİSARCIKLIOĞLU
Borsamızı
Ziyaret Etti

Antep Fıstığı
Projemiz
Başarıyla
Tamamlandı.

Nizip
Değerlendirme
Toplantısı
Sayın Fatma
Şahinʻin Katılımıyla
Borsamızda
Yapıldı.

İyi Tarım
Uygulamları
Eğitimi Borsamız
Toplantı Salonunda
Düzenlendi

İÇİNDEKİLER
Borsamızın Tarihçesi
Kalite Politikamız, Misyonumuz,Vizyonumuz ................................................................ 4
Meclis ve Yönetim Kurulumuz ..................................................................................... 5
Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz’in Yazısı
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’nın Yazısı ................................................ 6
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı’nın Yazısı ........................................................... 7
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü
Mustafa Yorgancı’nın Yazısı
Nizip’in Tarihçesi ........................................................................................................ 8
Belkıs / Zeugma Antik Kenti ........................................................................................ 9
Tarıma Dayalı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Nizip
Nizip’te Tarım ve Öne Çıkan Ürünler .......................................................................... 10
Ticaret Odası ve Nizip Belediyesi’nden Ortak Ziyaret
Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Borsamıza Ziyarette Bulundu .................................... 11
Ak Parti Milletvekili Mehmet Sarı’dan Ziyaret
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’dan Ziyaret
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Ziyaret
Kızıltepe Ticaret Borsası Yön.Kur.Bşk.
Mehmet Şahin’den Ziyaret ........................................................................................ 12
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Ziyareti
Gaziantep Ticaret Borsası Ziyareti
Nizip Askerlik Şubesi Komutanı Metin Şimşek’e Ziyaret
Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman’a Ziyaret ........................................................ 13
Kızılay Kan Merkezi İçin Protokol İmzalandı
Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz’den Ziyaret
Nizip Ticaret Borsası’ndan İftar Yemeği ..................................................................... 14
Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu Ziyareti
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’a Ziyaret
Nizip Gençlik ve Spor Müdürü Ziyareti
Nizip Ziraat Odasından Borsamıza Ziyaret .................................................................. 15
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkloğlu’na Ziyaret
Girişimci Havuzu İşbirliği Protokolü İmzalandı ............................................................ 16
Gaziantep Valisi Erdal Ata Borsamıza Ziyarette Bulundu
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Borsamıza Ziyareti .......................................... 17
Yön.Kur.Bşk. İbrahim Sarı, Ulusal Hububat Konseyi
Makarnalık Buğday ve Mamülleri Paneline Katıldı
Yılın İlk Boz Fıstığını Üreten Çiftçimiz Ödüllendirildi ..................................................... 18
Gaziantep Sanayi Odası’ndan Borsamıza Ziyaret
Nizipspor Kulübü Ziyareti
Gaziantep Ticaret Odası Ziyareti ................................................................................ 19
Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’a Ziyaret
Nizip Şoförler Odası Başkanı Musa Kılıçparlar’a Ziyaret .............................................. 20
Nizip Ticaret Borsası ve Gaziantep Ticaret Borsası
Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı ................................................................................ 21
Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı
TOBB Hizmet Şeref Belgesi Törenine Katıldı ............................................................... 22
TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu İl,İlçe Oda ve Borsalarla

Müşterek Toplantıya Katıldı ....................................................................................... 23
Gaziantep İli ve İlçeleri Ekili Antepfıstığı Arazisi,
Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri ..................................................................... 24
Nizip İlçesi Tarım Arazisi Dağılımı
Gaziantep İli ve İlçeleri Ekili Zeytin Arazisi,
Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri ..................................................................... 25
Nizip Ticaret Borsası Tescil İstatistikleri ..................................................................... 26
Antep Fıstığı Arazisi,Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatislikleri ...................................... 24
Nizip İlçesi Tarım Arazisi Dağılımı
Ekili Zeytin Arazisi,Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri ........................................ 25
Nizip Ticaret Borsası Tescil İstatistikleri ..................................................................... 26
İlk ve Orta Öğretimde Okuyan Öğrencilere Bot ve Mont Yardımı
İl,İlçe Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı ................................................................... 27
ICC Yönetim Kuruluna Yön.Kur.Bşk. İbrahim Sarı Seçildi ............................................ 28
Nizip Değerlendirme Toplantısı Ticaret Borsası’nda Yapıldı ......................................... 29
Antepfıstığı ve Fıstık Üreticilerinin Sorunları İçin Ankara'da
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le Görüşüldü ................................................ 30
Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahım Sarı
ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kuruluna Katıldı
Nizip Ticaret Borsası Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri,
Fıstık Hali Esnafımıza Ziyarette Bulundu ..................................................................... 31
Nizip Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ne
NTB Yön. Kur. Bşk. Yrd. Zekeriya Özgen Katıldı
Nizip Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Anneler Günü Vesilesiyle Nizip Huzur Evini Ziyaret Etti ............................................... 32
Nizip Ticaret Borsası Çiftçilere Toprak Analizi
Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
Nizip Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Çiftçilere İyi Tarım
Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Nizip Ticaret Borsası Personeli Ankara'da
Akreditasyon Eğitimlerine Katıldı ............................................................................... 33
Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonunda SGK Müdürü
Mustafa Aydoğdu Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
Nizip Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Yapıldı ........................................................ 34
Türkiye'de Bir İlk Antepfıstığı Kabuğundan
Terebentin ve Şekimik Asit Üretimi Projesi ................................................................. 35
Buğday Üretiminde 2014 Yılına Genel Bakış .............................................................. 36
Borsamız Akredite Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor .......................................... 37
Hizmet Binamız ve Genel Durumu ............................................................................. 38
Toprak Bitki ve Gıda Analiz Laboratuarı Hk ................................................................. 39
Sıkça Sorulan Sorular .......................................................................................... 40-41
Laboratuarımızda Yapılan
Analiz Sayıları ve 2014 Yılı Artış Oranları ................................................................... 42
Antepfıstığında
Aﬂ atoksin Analizinin Önemi
Zeytinyağı ve Bitkisel Yağlarda Yağ Asitleri
Kompozisyonları Analizleri ........................................................................................ 43

İLEŞİTİM VE REKLAM ADRESİ
Nizip Ticaret Borsası
İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad.
E-90 Karayolu Üzeri NO:116
Nizip / GAZİANTEP
www.niziptb.org.tr
e-mail:niziptb@tobb.org.tr
Tel: 0. 342. 518 16 90 - 91
Fax: 0. 342. 518 16 92

İbrahim SARI

Mehmet Eray ÖLÇAL

İsmet SÖNMEZ

Nizip Ticaret Borsası
Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Sorumlu Müdür
N.T.B.
Genel Sekreter

Editör
Basın - Yayın Halkla İlişkiler
Sorumlusu

Dizgi - Grafik - Baskı
Yeşil Nizip Ofset Matbaacılık
Gazetecilik ve Reklam Ajansı
Belediye Pasajı No. 17 Nizip / GAZİANTEP
Tel: 0.342. 517 20 36
Fax: 0.342. 517 28 82
www.yesilnizipgazetesi.com
yesilnizipmatbaasi@hotmail.com

3

Borsamızın Tarihçesi

İlçemizde,Ticaret Borsasının kurulması T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 9 Ağustos 1995 gün ve 1995/53
sayılı onayla uygun görülmüştür.
Nizip’te Ticaret Borsası 09.10.1995 tarihinde faaliyete geçerek ticari alanda büyük bir eksikliği gidermiştir. Şu anda Nizip’te Borsaya
kayıtlı üye sayısı 164 gerçek kişi, 105 tüzel kişi olmak üzere toplam 269 üye olarak hizmet vermektedir. Verimli topraklara sahip ilçemizde
Fıstık, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı, Arpa, Buğday, Kırmızı Mercimek ve Mısır gibi ürünler üretilmektedir tüm bu ürünlerin büyük çapta satışı
yine bu ürünlerin ilçemizde bulunan fabrikalarda işlenerek, satış tescilleri borsa üzerinde yapılmaktadır.
Ayrıca ilçemizde bulunan et kombinasının günlük satış işlemleri borsamız tarafından yapılmaktadır. Bu vesile ile Türkiye ekonomisine
yaptığı katkı ortadadır. Nizip Ticaret Borsası Meclis Kurulu Üyelerine daha iyi bir hizmet verebilmek için 25.03.1999 tarihinde Nizip
belediyesinden borsa binası yapmak üzere 14.271 metrekare arsa alınmış olup; borsa hizmet binamızın temeli 16.6.2002 tarihinde atılmıştır.
Bölgemizin ekonomisini daha canlı tutabilmek ve üreticilerimize, çiftçilerimize, sanayicilerimize ve üyelerimize daha iyi hizmet
verebilmek için kısıtlı imkanlarımıza rağmen borsa hizmet binamızı bugünkü konumuna getirmiş bulunmaktayız. Nizip Ticaret Borsası 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve borsalar birliği kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
KURUCU ÜYELER:
Mustafa Altınbaş, Müslüm Bölükbaşı, Polat Akın, Hüseyin Vural, Sadettin Akın, Mustafa Polat, M.Emin Pekmez, Kemal Yaldız, Mahmut
Başkılıç, Sabri Yılmaz, İsmail Erbay, Metin Çınar, Akıl Bozar, Mustafa Taş

Kalite Politikamız
5174 sayili TOBB kanununa
göre hizmetlerimizi seffaﬂik
anlayisi içerisinde gerçeklestirmek,
egitimli personellerle üye
memnuniyetini ön planda tutarak
borsa faaliyetlerini yürütmek,
kanunumuz ve ilgili mevzuat ile
borsamiza verilmis olan görev ve
sorumluluklar çerçevesinde sürekli
gelisim göstererek borsamizin
çagdas borsacilik standartlarina
ulasmasini saglamak, hazirladigi
projelerle bölgemizin kalkinmasina
öncülük etmek, hizmet kalitesini
üst seviyede tutabilmek ve
Kalite Yönetim Sistemine uygun
sekilde hizmet saglayabilmek
için çalisanlarimizin egitimini ve
motivasyonunu saglamak, üye
ve çalisan memnuniyeti bazinda
sürekli iyilestirmeyi saglamak
borsamizin kalite politikasinin
temellerini olusturmaktadir.
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Misyonumuz
Nizip Ticaret Borsasi, 5174
sayili Türkiye Odalar ve Borsalar
Birligi Kanunuyla tanimlanmis
görevi çerçevesinde; borsaya
dâhil tarimsal ürünlerin satici
ve alicilarini bir araya getirerek
serbest piyasa olusumunu
saglayan, sektörel gelismeler
isiginda üyelerini bilgilendiren,
sosyal sorumluluk projeleri
gerçeklestiren, sahip oldugu
modern laboratuvari ile borsaya
dahil ürünlerin analizini
gerçeklestiren, tarimsal gelismeye
ve ekonomik kalkinmaya katkida
bulunan bir kurumdur.
Güçlü kurumsal altyapisiyla,
borsacılık islemlerinde sektörel
gelismeleri ve teknolojik yenilikleri
takip ederek, üyelerine dünya
standartlarinda kaliteli hizmet
vermek, üyelerinin mesleki
etkinliklerini kolaylastirmak,
kurumsal gelisimlerini saglamak,
is gelistirme ve hedef pazar
konularinda destek vermek
amaciyla ilgili kanun maddesinde
verilen görevleri yerine getirmekle
sorumlu olan Borsamiz; sahip
oldugu kalite politikasi, hedeﬂeri
ve eğitimli personeliyle bu
hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Vizyonumuz
Nizip Ticaret Borsası olarak
bölgemizin tarımsal, ticari ve
sosyal hayatına katkı yapan, bölge
insanimizin daha iyi ekonomik ve
sosyal koşullarda yasamalari için
çalışmalar yapan çağdaş, lider,
yenilikçi bir kurum olmak.
Dünyadaki gelişme ve
degisimleri yakindan takip
ederek, güçlü tarimsal politikalar
oluşturmak.
Bölgemizin cazibe merkezi
olmasi için yapılacak her türlü
girişime öncülük etmek, yapılan
çalışmalara katkı sağlamak.
Yasalar çerçevesinde;
gelisen hizmet çesitliligi sunan,
kurumsallasmayi basarmis, üye
memnuniyeti saglayan, modern
öncü bir borsa olmak.
Üyelerinin, çalışanlarının ve
paydaş kurum ve kuruluşlarının
gelişimine katkıda bulunmak
için tarım sektörüne uygun
projeler hazırlayarak sonuçlarını
yaygınlaştıran, böylece sosyal
sorumluluk bilincine ulaştıran bir
borsa kavramına ülke genelinde
öncülük etmek.

Yönetim Kurulumuz

İbrahim SARI
Yönetim Kurulu Başkanı

Zekeriya ÖZGEN
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

İbrahim UYGUR
Muhasip Üye

Kemal OSANMAZ
Üye

Ali Vedat YILDIRIM
Üye

Meclis Üyelerimiz

Mahmut ŞAHİN

Haşim ASLAN

Ahmet POLAT

Meclis Başkanı

Meclis Başkan Yardımcısı

Katip Üye

İbrahim SARI
Üye

Zekeriya ÖZGEN
Üye

İbrahim UYGUR
Üye

Ahmet KILIÇ
Üye

Kemal Osanmaz
Üye

Osman Göktaş
Üye

Ali Vedat YILDIRIM
Üye

Reşat OKTAY
Üye

Kemal ÇETİNKAYA
Üye

İsmet ASLAN
Üye

Harun ASLAN
Üye
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Nizip Ticaret Borsası

Yaşar KARADENİZ
Nizip Kaymakamı
Nizip, son yıllarda sahip olduğu güçlü ekonomisi, güçlü
tarımsal yapısı ve kültürel güzellikleriyle bölgemizde cazibe
merkezi haline gelmiştir. Nizip’in aldığı göçler bu durumun
açık bir göstergesidir. Nizip’in nüfusuna göre ölçekleme
yapıldığında sanayisinin güçlü oluşu ve sanayide çeşitlilik
göstermesi ilçenin geleceği açısından oldukça önemli bir
performans göstergedir. Sanayideki çeşitlilik tek bir sektöre
bağımlı kalmadan ekonomiye sürekli bir canlılık kazandırdığı
için Nizip’in gelişimine ve güçlü ekonomik yapısına olumlu
yansımaktadır. Bugüne kadar Nizip fıstıkçılık ile kendini
tanıtıyordu belki ama son yıllarda fıstıkçılığın yanında
kuruyemiş sektöründe de hızlı ve olumlu gelişmeler
yaşanmıştır.
Nizip’in sahip olduğu mesire ve piknik alanları özellikle
Antep bölgesinde ilçemizin cazibe merkezi haline gelmesini
sağlamıştır. “Nizip, Gaziantep’e yakın olduğu için yavaş
gelişiyor.” düşüncesi değişerek Gaziantep’e olan yakınlık
bir fırsata dönüşmüş, söz konusu mesire alanlarına ve
özelliklede baraj gölü çevresine il merkezinden ziyaretçilerin
geldiği görülmüştür.
Nizip’in sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda
bulunması açısından bakıldığında Nizip Ticaret Borsası’nın
önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz. Borsanın Nizip
halkına hizmet veren gelişmiş ve modern bir laboratuara
sahip olması önemli bir başarıdır. Ticaret Borsası’nın
tarım sektörü ile el ele vererek önemli projelere imza
atacağına, özelliklede çiftçilerimize yönelik verilen eğitim ve
seminerlerin sayısının önümüzdeki dönemlerde artacağına
inanıyorum.
Nizip Ticaret Borsası, ortaya koyacağı sosyo-kültürel
faaliyetlerle öncü ve lokomotif bir kurum olacaktır.
Nizip kaymakamlığı ve Ticaret Borsasının yapacağı ortak
çalışmalar sayesinde Nizip halkına önemli hizmetlerin
sunulacağına inanıyorum.
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Hacı Fevzi AKDOĞAN
Nizip Belediye Başkanı
Saygıdeğer Hemşehrilerim;
‘’ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’’ ilkesiyle yola çıktık on
yıl önce. Sizlerin verdiği yetkiyle sizlere hizmete başladık.
Kasası boş, çöp kutuları dolu bir belediye ve ciddi miktarda
personel ve esnaf borcu devraldık. On yıllık sürede
belediyecilik alanında ne varsa el atmaya çalıştık. Hak
ettiğiniz Hizmetin en iyisini verebilmek için gece gündüz,
yaz kış demedik. Yıllardır birikmiş olan personel ve esnaf
alacaklarını sıfırladık. Suyu akmayan mahallelerimize su
ulaştırdık. Koku ve haşerattan bıkmış olan mahallelerimize
75 km kanalizasyon hattını yaparak fosseptik ayıbına son
verdik.
“Yeşil Nizip” yeşile hasretti. Elimizin değdiği her noktaya
ﬁdan dikerek, çim ekerek Nizip’i yeniden Yeşil Nizip yapmak
için çabaladık. Yeni park alanları oluşturmanın yanında
mevcut parklarımızın tamamını yeniledik. Camilerimizi
duvarlardan temizledik, eksiklerini giderdik. Bölge için
örnek proje olan taziye evlerimiz, Kur’an kurslarımız
sizlerden yüksek kabul gördü. On yılda bu hizmetleri sizlerin
desteği ve yönlendirmesi ile gerçekleştirdik. Bize bu fırsatı
verdiğiniz için Rabbime şükrediyorum.
Birinci beş yılımızın sonunda daha yüksek bir destekle
“durmak yok. Hizmete devam et’ ’dediniz. Biz de bu
enerjiyle çıtayı yükselterek hizmete devam ettik. Bu
gün artık katlı otoparkıyla, modern yüzme havuzuyla ve
sosyal hizmetleriyle modern şehirlerde ne varsa ilçemizde
var.
“Güçlü Hükümet, Güçlü Belediye’’ sloganıyla
Başbakanımızın, Bakanımızın, Milletvekillerimizin desteği
ve sizlerin yardımıyla ilçemizi bu günlere getirdik. Şimdi
artık yeni döneme girdik. Önümüzdeki beş yılda Nizip’e
yapacağımız hizmetler için şimdiden kolları sıvadık.
Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle
Nizip altın çağını yaşayacak bir beş yıla giriyor. Siyasetteki
varlık sebebimiz “Haklı Zayıﬂarı Haksız Güçlüler Karşısında
Korumaktır. ’Sizlerin desteği ve duası ile İlçemiz Türkiye’nin
marka şehirlerinden biri olacaktır.

Başkan’dan

İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Nizip Ticaret Borsası olarak değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun, kaliteli hizmetler vererek
üyelerimizi, İlçemizi ve ülkemizi hak ettiği yere taşıma çabası içerisindeyiz. Bu çerçevedeki hizmet
anlayışımızla Borsamızı bugünkü konumundan daha ilerilere taşımak ve üyelerine serbest piyasa
ekonomisi kuralları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda; kurumsallaşma, AR-GE, inovasyon, verimlilik,
mali kaynaklara ve dış pazarlara erişim vb. konularda eğitim veren bir konuma ulaştırmak misyonumuzu
oluşturmaktadır.
Nizip’in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Nizip Ticaret Borsası, sürekli kendini geliştirmeyi
ve yenilemeyi gündeminde tutarak, verdiği hizmetlerde standartlaşmayı sağlamak, verimliliği artırmak
ve değişim sürecini başlatmak amacıyla 2013 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sürecine geçişi
sağlayarak belge sahibi olmuştur.
Nizip Ticaret Borsası olarak öncelikli hedeﬂerimizden biri olan, kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon çalışmaları kapsamında ön başvurumuz
tamamlanmış ve TOBB tarafından ilk değerlendirme sonrası Borsamız 10.Dönem’e kabul edilmiştir.
Akreditasyon ile TOBB’un ön gördüğü kaliteli hizmetlere yerel erişim imkânı sağlanmış ve “5 Yıldızlı
Borsacılık” ilkesine göre üyelerimize hizmet verilmiş olacaktır.
Bu çerçevede Borsamızın çalışmaları, faaliyetleri ve ortaya koyduğu projeleri hakkında üyelerimizi, ilgili
kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacıyla Nizip Ticaret Borsası Dergisi çıkartılmıştır. Dergimizin ilk
sayısı olması nedeniyle bu konuda emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor başarılı çalışmalarının devamını
diliyorum.
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Nizip'in Tarihçesi

Mustafa YORGANCI
Gıda,Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü

Antepfıstığı ve Zeytinyağı
Binlerce yıldan beri etrafı yaz-kış yeşil kalan zeytin ağaçları
ve Antepfıstığı ile kaplı huzurun, refahın , kardeşliğin ve
misaﬁrperverliğin simgesi güzel ilçemiz ''Yeşil NİZİP''...
Son
yıllarda
zeytinyağının
toplumumuz
tarafından
benimsenmesi ve devletimiz tarafından desteklenmesi ile
zeytin yetiştiriciliği alanlarımızda önemli bir artış olmuştur. Nizip
yağlık zeytinden elde edilen Nizip zeytinyağı, Türk mutfağına ait
kendisine özgü tat, renk ve kokusu olan doğal olarak tüketilebilen
bir bitkisel yağdır.
Nizip İlçemiz 480.000 dekarlık fıstık alanı ile önemli bir
yere sahiptir. İlçemizde ve çevre İlçelerden gelen fıstıklar çeşitli
işlemlerden geçirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına ihraç
edilmektedir. Antep fıstığı ve Nizip zeytin ve yağı ilçemizin
ekonomisinde en büyük paya sahiptir.
Antepfıstığı ve Zeytinyağı İlçemiz üreticisine, işletmecisine,
sanayicisine ve istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Zeytin,
yağ fabrikaları, ham maddesi zeytinyağı olan sabun fabrikaları
tarafından işlenmekte ve pazarlamanın ve satışın çoğunluğu
ilçemizde yapılmaktadır.
Antepfıstığı, baklavada, dondurmada, çikolata ve sanayinin bir
çok kolunda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Antepfıstığı
son iki yıldır hak ettiği piyasa değerine ulaştığından üreticisinin
yüzünü güldürmüştür.
Şifa kaynağı, besin deposu, sanayinin ham maddesi, yakıt,
ilaç vb. gibi faydaları saymakla bitiremeyeceğimiz mucize kaynağı
zeytinyağının elde edildiği zeytin ağaçları ve Yeşil Altın olarak
adlandırılan Antepfıstığımızın daha verimli ve hakettiği yere
gelmesi için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
elimizden gelen tüm imkanlarımızla sivil toplum kuruluşları ile
çiftçilerimizle elele vererek çalışmalar devam etmektedir.
Tüm Çiftçilerimize ve Sanayicimize verimli ve bereketli bir
sezon olması dileğiyle…
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Bölgemizin kültür ve tarihi devirlerini Kalkolitik, Paleotilik,
Demir,Hitit (Eti), Mitani, Asur, Iran, İskender, Roma, Bizans,
İslam-Arap ve Türk-Islam devirleri olarak sıralayabiliriz ve bu
devirlere ait kalıntılara rastlanmaktadır.
NIZIP ilçesi, çok eski sehir harabelerinden biridir.
Nizip’in en ünlü şehir harabelerinden biride Karkamış’tır.
Bugün Suriye siniri üzerinde bulunan Karkamış, M.Ö. III. ve
II. asırda Etilerin bas şehri idi.
Fırat nehri kenarındaki Belkıs harabelerinde (bu
gün sular altında kalmak üzeredir.) tarihi bakımdan çok
önemlidir. Nizip yollar üzerinde olması sebebiyle, birçok
defalar istila ordularının uğrak yeri olmuş ve topraklarında
önemli savaşlar olmuştur. Fravun Ramsessin Mısır orduları,
Firikyalılar M.Ö VII ci asırda Iran orduları, daha sonra Yunan
ve Doğu Roma orduları bu bölgede görülmüştür.
Nizip ve yöresi Eski Hitit zamanında (M.Ö.18.yüzyilda)
I.Mursil, imparatorluk Hititleri zamanında (M.Ö.13.yüzyilda)
Suppilulluima tarafından Hitit devletine bağlanmıştır.
Son Hititler zamanında (M.Ö.12.yüzyilda) bölge Hititlerin
merkezi haline gelmistir Nizip ve çevresi Hititlerden sonra
Asurlara, Metlerin, Büyük İskenderin, Romalıların ve
Bizansların, Roma imparatorluğunun idaresinde kalmıştır.
Hititler devrinde dini bir önemi bulunan bölge, Bizanslar
zamanında askeri yönden de önem kazanmıştır.Nizip’in
kuzey doğusunda ve Nizip’e 8 km. uzaklıkta bulunan Belkıs
Harabeleri (Zeugma ve daha sonra Seleucia ad Euphrates)
Bizanslılardan kalmıştır.
İlçe merkezinde ise yine Bizanslılardan kalma bir Kilise
binası mevcuttur. Ayrıca Orul (Sekili), Mızar (Uluyatır) ve
Çardak köylerinde Bizans döneminden kalma eserlere
rastlamaktayız.
639 yılında bölge Arap devletine bağlanmıştır. Dört
Halife devrinden sonra Emevi idaresine geçmiş ve İslam
devleti içinde başlayan ayaklanma ve iç savaşlar karsısında
Bizanslılar geri almışlardır.
Abbasiler 780 yılında bölgeyi tekrar almışlardır ve
bir dönem (925-1013) Handaniler’in eline geçmiş fakat
Bizanslılar tarafından geri alınmıştır.
Abbasiler devrinde Nizip çok gelişmiştir. Bu devirde
Gaziantep dahi Nizip’e bağlı idi. M.S. I. asırdan itibaren bu
civara türk oymakları yerleşmeye başlamıştır.Misir Memlük
idaresini Dülkadirogullari hakimiyeti takip etmistir.
Türkler’in bölgemizde görülmesi 11.yüzyılın yarısındadır.
1098’de Edez Kontluğu çevreyi egemenliği altına almıştır.
1150 yılında Selçuklulara, bir dönem Fatimilere, son
Haçlı seferleri sırasında Hiristiyanlara, 1187 yılında Eyyubi
topraklarına katılmıştır.
Bölgemize Memluklular hakim olunca XII. yüzyılın
ortaları, bölgemiz için bir kalkınma çağı olmuştur.
Memluklular devri zaman zaman bazı istila ve işgallerle
kesintiye uğramıştır.
1515 yılına kadar Dulkadiroğullarına ve sonraları Mısırlılar
almışlarsa da 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na
katılmıştır.

Belkıs / Zeugma Antik Kenti
Belkıs/Zeugma bu günkü konumuyla, Gaziantep
İli, Nizip ilçesinin 10 km. doğusunda, Birecik Baraj
gölünün kıyısında, yeni Belkıs köyünün yakınında yedi
tepe üzerine kurulmuş antik bir kenttir. Yaklaşık olarak
21 bir dekarlık bir arazi üzerinde yer almaktadır.
Zeugma’dan Strabon, Plinius ve birçok antik
yazar bahsetmiştir. Büyük İskender’in generallerinden
Selevkos Nikator I, M.Ö. 300’de, İskender’in Fırat’ı
geçtiği bu yerde, kendi adıyla Fırat’ın adını birleştirerek
Selevkeia ad Euphrates( Fırat Seleukeia’sı) ismiyle antik
kenti kurmuştur. Bu kentin karşısına da eşi Apameia’nın
adıyla ikinci bir kent kurarak, bu ikiz kenti bir köprüyle
birbirine bağlamıştır. Kommagane kralı Mitridates
I. Kallinikos’un, Selevkos kralının kızı Leodike ile
evlenmesiyle kent, çeyiz olarak Kommagane krallığına
verilmiş. Leodike’nin oğlu Antiokhos I, bu kentin
geliriyle Nemrut dağındaki heykelleri yaptırmıştır.
Yaklaşık 40 yıl Kommagene’nin dört büyük şehrinden
biri olan kent, M.Ö. 64 de Roma İmparatorluğu’nun
topraklarına katılarak, ismi geçit ve köprü anlamına
gelen “Zeugma” olarak değiştirilmiştir.
Roma döneminde kent en zengin dönemini
yaşamıştır. M.S. 256 yılında Sasani kralı Şapur I,
Zeugma’yı ele geçirerek yakıp yıkmış, daha sonra kent
bir depremle alt üst olmuştur. Bu tarihten sonra artık
Zeugma bir daha kendini toparlayamamış ve eski
ihtişamına ulaşamamıştır. Zeugma 5 ve 6 yüzyıllarda
Bizans hakimiyetine girmiştir. 7. yüzyılda ise Arap
akınları neticesinde terk edilmiştir. Daha sonraları
9-12. yüzyıllar arasında İslami yerleşimi olarak varlığını
sürdürmüş. 17. yüzyılda ise yanı başına Belkıs köyü
kurulmuştur.
Antakya’dan Çine uzanan tarihi ipek yolu
Zeugma’dan geçmekteydi. Ayrıca Batıdan Dülük,
Güneyden Antakya, Halep ve Palmira, Doğudan ise
Edessa’dan gelen antik yollar da Belkıs/Zeugma’da
birleşmekteydi. Uzak doğudan getirilen ipek, baharat ve
değerli taşlar Zeugma gümrüğünden geçerek Zeugma
agorasında (Pazaryeri) tüccarlara pazarlanmıştır.
Arşiv odasında ele geçen ve dünya rekorları kıran,
100.000. (yüz bin)’in üstündeki mühür baskıları
Zeugma kentinin haberleşme ve ticaretteki önemini
kanıtlamaktadır. Mühür baskıları mektuplarda, noter
belgelerinde, para torbalarının ve gümrük balyalarının
v.b. mühürlenmesinde kullanılmaktaydı.
Zeugma
bu
bölgede
ticaretin
merkezi
konumundaydı. Bu kent Roma’nın doğu sınırında en
son kentlerden biri olması sebebiyle, stratejik konuma
sahipti. Bu nedenle burada önce Anadolulu askerlerden
oluşan ve “Sikitia (İskit) Lejyonu” adı verilen askeri
birlik, sonraları ise 6 bin askerden oluşan “IV. Lejyon”
konuşlandırılmıştır. Ticaretin yoğunluğu, askeri lejyonun
ekonomiye katkısı dolayısıyla Zeugma kenti oldukça
zenginleşmiştir. Bu zenginlikle birlikte “Fırat manzaralı
teraslara” çok sayıda villa inşa edilmiştir.
Zeugma’da, Fırat kıyısından küçük yükseltiler
ve yamaçlarla 300 m. yükselen akropol tepesinde
tüccarların ve kentin koruyucusu Tykhe tapınağı
mevcuttu. Çevresindeki ovalara hakim, kartal
görünümlü olan bu tepe, aynı zamanda Zeugma’nın
büyüklüğünü ve görkemini de yansıtmaktaydı. Bu
tapınak Zeugma’nın kendi darp ettiği sikkeler üstüne
resmedilmiştir. Kentin kuzeyinde toprak altında; agora,
adion ve hamam gibi resmi binalar, batısında; tiyatro,
askeri kamp, kuzey batısında; atölyeler, doğusunda
ise villaların olduğu teraslar mevcuttur. Nekropol alanı
kenti güney ve batıdan iki ucu Fırat nehriyle sonlanan
yarım ay biçiminde sarmıştır.
Zeugma kentinin suyu, şehrin 10 km. batısındaki
dağlardan 1.30 m. yüksekliğinde 0.50 m. genişliğinde
su kanallarıyla getirilerek, kanal, künk ve benzeri tali
su yollarıyla şehir içine dağıtımı yapılmıştır. Her evin iki
adet sarnıcı mevcuttu. Kullanılan su tahliye kanallarıyla
galeri biçimindeki atık su kanallarına bağlanmıştır.
Sonuç olarak Zeugma’nın kusursuz bir su şebekesi ve
alt yapı sistemi mevcuttur.
Evler; ortasında bulunan sütunlu avluların
etrafında yer alan odalara sahiptir. Odalar ışığını
demir korkuluklu ve camlı geniş pencereleriyle bu
avludan almaktaydı. Evlerin tabanı mozaik, duvarlar
fresklerle bezenmiş olup, odalar mobilya, heykel ve
sair heykelciklerle donatılmıştır. Zeugma’lı mozaik
ustası Fırat nehrinden topladığı nehir taşlarını 8-10mm

ebadında kübik biçiminde keserek (tessera) mozaikleri
yapmıştır. Şayet, açık mavi, açık ve koyu yeşil ve turuncu
gibi renkte taşları doğa da bulamaz ise bu renkleri cam
tesseralarla elde etmiştir.
Aynı zamanda Zeugma’ya Samsat gibi diğer
şehirlerden de mozaik ustası gelerek çalıştığı
saptanmıştır. Söz gelimi Samsatlı Zosimos ustanın
Venüs’ün doğuşu ve Ziyafet sofrası adlı iki mozaiği
ele geçmiştir. Mozaiklerde mitolojik ve tiyatro
sahnelerinden seçilen konular işlenmiştir. Ele geçen
mozaikler Roma İmparatorluğunun en zengin
olduğu, sanatının doruğu ulaştığı 2. ve 3. yüzyıla
aittir. Duvar resimlerinde ise tanrıça, insan, hayvan
ve geometrik resimler kullanılmıştır. Renkler dün
yapılmış gibi canlıdır. Bunun yanı sıra yontu sanatı
da oldukça gelişmiştir. Öyle ki Zeugma’nın kendine
özgü heykeltıraşlık ekolü oluşmuştur. Bronz, kireç
taşı ve mermerden heykeller, sert kalkerden lahitler
yapılmıştır. Erkekler için kartal, kadınlar için ise yün
sepeti kabartmalı mezar stelleri de yontulmuştur. Yüzük
taşı oymacılığında da (gem, kameo) Zeugma’lı ustalar
çok başarılıdır. Antik dönemde varlıklı her kişinin bir
yüzük mühürü mevcuttu. Mühründe sevdiği tanrının,
tanrıçanın, hayvanın veya kişinin resmi bulunurdu.
Bu ﬁgürler yaklaşık 3-7mm. ebadında olup, merceğin
henüz keşfedilmediği o dönem için düşünülmeye
değerdir.
Belkıs-Zeugma’da ilk kazı, kaçak kazı ihbarına
istinaden güney nekropolünde Gaziantep Müze
Müdürlüğü tarafından 1987 yılında gerçekleştirilmiştir.
Burada oda biçimli aile kaya mezarının ön terasına
dizilmiş halde mezar sahiplerine ait heykeller
bulunmuştur. Diğer kazı 1992 yılında yine bir ihbar
sonucunda yapılmış ve şarap tanrısı Dionysos ve eşi

bulunmuştur. Ayrıca; sırt üstü yatar şekilde duran Savaş
Tanrısı ünlü bronz Mars heykeli de bu buluntulardan
bir tanesidir. Sular yükselirken yapılan bu kurtarma
kazılarında ele geçen mozaikler, freskler, mimari
parçalar ve benzeri tüm buluntuların çizimleri yapılıp
Zeugma A-bölgesi su altında kaldığında, B- bölgesinde
Kültür Bakanlığının izniyle, GAPİdaresi’nin (Güney
Doğu Anadolu Projesi) organizasyonunda, PHİ (Packard
Humanities Institutes)’nün maddi katkılarıyla, Oxford
Unit ve Gaziantep Müzesinin şemsiyesi altında çok
uluslu bir arkeoloji ekibiyle Temmuz 2000 de kurtarma
kazılarına başlanılmıştır. Bu çalışmalarda Zeugma
kentinin evleri, kilisesi, arşivi ve stoası hakkında yeni
bilgilere ulaşılmıştır. Ziyafet sofrası, Europa’nın kaçırılışı
ve Eros mozaikleri, freskler gün ışığına çıkarılmıştır.
Antiokhos steli, heykelcikler, sikkeler, bronz kazanlar ve
çömlekler bulunmuştur.
İtalyan CCA restorasyon ekibi bu çalışmalarda
görev almıştır. Birecik baraj gölü sularının B bölgesine
de ulaşması sebebiyle kurtarma kazı çalışmalarına
4 Ekim 2000 de son verilmiştir. Son durum itibariyle
Zeugma’nın yaklaşık 1/4’lik bölümü Birecik Barajı gölü
suları altında kalmıştır.
Kurtarma kazıları sonucunda ele geçen sanat
şaheserleri, Zeugma’nın önemli bir sanat merkezi
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Zeugma’nın su
altında kalmayan büyük bölümünde de villalar, tiyatro,
sütünlu caddeler, hamam, agora ve tapınak 3-4 m.
toprağın altında uyumaktadır.

Ariadne’nin düğününün resimlendiği bir taban mozaiği
ve villa gün ışığına çıkarılmıştır. Bu alan seyir yeri
yapılarak küçük bir müze olarak düzenlenmiştir. 7 yıl
süresince Zeugma’ya gelen ziyaretçiler hayranlıkla bu
mozaiği seyretmiş ve Zeugma kentinin büyüklüğü o
zamandan beri ziyaretçilere görsel olarak sunulmuştur.
15 Haziran 1998 yılında ise bu mozaiğin büyük bir
kısmı çalınmıştır.
Birecik Barajının yapımı sebebiyle Zeugma’da
kurtarma kazılarının yapılması için bütün üniversitelere
çağrı yapılmıştır. 1993 yılında West Avustralya
Üniversitesi ve 1995 de Nantes Üniversitesi bu çağrıya
cevap vermiş ve Gaziantep Müzesiyle birlikte katılımlı
kazılara başlanmıştır. Fakat, kurtarma kazısı yapılacak
alanlarda yılda bir, iki ay kazı yapmakla pek fazla bir
şeyin kurtarılamayacağı bu kazılarda saptanmıştır.
Gaziantep Valiliğinin desteğiyle, İl Özel İdaresi,
SANKO Holding ve Birecik Barajı konsorsiyumun maddi
katkılarıyla ve Gaziantep Müzesi sorumluluğunda
Arkeolog Mehmet ÖNAL başkanlığında kurtarma kazı
çalışmalarına hız verilerek 1999 ve 2000 yıllarında
A-bölgesinde hiç ara vermeden çalışılmıştır. Bu
çalışmalarda Poseidon ve Euphrates villaları gün ışığına
çıkarılmıştır. Mozaikler bu villaların sığ havuz, çeşme
ve odaların tabanında yer almaktaydı. Konuları ise
Akhileus, Venus’un doğuşu, Dionysos-Telete, Müsalar,
Fırat tanrıları, Galatya, Dionysos-Ariadne, Satyros
Antiope vb. teatral, mitolojik sahnelerle, geometrik
desenlerden oluşmaktadır. Fresk ve stüko tekniğinde
yapılmış ﬁgürlü, bitkisel, geometrik duvar resimleri
gün ışığına çıkarılmıştır. Çok sayıda sikkenin yanı sıra
bronz ve pişmiş toprak heykelcik, kandil ve çömlekler

Gaziantep Valisi M.Lutfullah BİLGİN, 2003 yılında
Zeugma’da kazmayı vurarak restorasyon amaçlı
kazı çalışmalarını başlatmıştır. Gaziantep Müze
Müdürlüğü başkanlığında Arkeolog Mehmet ÖNAL’ın
sorumluluğunda yapılan kazı çalışmalarında Dionysos
Villasının kazısı tamamlanarak restorasyona hazır hale
getirilmiştir. Ayrıca, Dionysos villasının batı bitişiğinde
Danae villası kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu villada
ünik bir mozaik olan “Danae ve Diktys” konulu taban
mozaiği meydana çıkarılmıştır. 2004 yılında ise bu
evin avlu kısmının (Perystil) kazısı tamamlanmıştır.
Anılan, villaların restorasyon projelerinin çalışması
devam etmektedir. Bu iki villanın restorasyonu
neticesinde, Zeugma açık hava müzesinin başlangıcı
yapılmış olacaktır. Zeugma’ya gelen ziyaretciler,
Zeugma mozaiklerini villalarda orijinal mekanlarında
görebilecektir.
Ayrıca, 2004 yılında Fransa Nancy Üniversitesinden
C.Abadie-Reynal’da Gaziantep Müzesiyle, Zeugma
Tiyatrosunda katılımlı kazı çalışmalarına başlayarak,
tiyatroya ait 6 adet oturma sırasını (Cavea) kısmen
açığa çıkarmıştır. Bu kazı çalışmaları Zeugma kentiyle
birlikte bölgenin de talihini değiştirecektir.
Zeugma'da yapılacak kazıların daha yüzlerce yıl
devam edecek olması nedeniyle, 2005 yılından itibaren
Zeugma kazı başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih
ve Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim
görevlisi Doç. Dr. Kutalmış GÖRKAY'a verilmiştir.
Kurtarma kazıları sonucunda ele geçen sanat
şaheserleri, Zeugma'nın önemli bir sanat merkezi
olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Zeugma'nın
su altında kalmayan büyük bölümünde de villalar,
tiyatro, sütunlu caddeler, hamam, agora ve tapınak
3-4m. toprağın altında bulunmakta olup, gün ışığına
çıkarılacağı günü beklemektedirler. Önümüzdeki yıllarda
bu alanlarda yapılacak kazılar neticesinde oluşacak
olan açık hava ve ören yeri müzesi Zeugma kentinin
eserlerinin yerinde görülebilmesini sağlayacaktır.
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Nizip Ticaret Borsası

Tarıma Dayalı Gıda İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ve Nizip
nitelikli işgücüne de sahip olan Nizip ilçemiz için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nin kurulması önemli fırsatlar sunmaktadır.
Yaklaşık 135 000 kişilik nüfusu ile Gaziantep’in en büyük ilçesi olan Nizip, zeytin yetiştiriciliği konusunda da söz sahibidir. Gaziantep
bölgesinde yetiştirilen zeytinin %58’ini, yani
yıllık 177 bin ton şeklinde gerçekleşen rekoltenin 106 bin tonunu Nizip ilçesi karşılamaktadır.
Ülkemizde yetiştirilen Antep Fıstığının
%90’ı Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Siirt'te bulunmaktadır. Gaziantep bölgesinde yetiştirilen fıstığın %70’i de
Nizip ilçesinde yetiştirilmektedir. Yıllık bazdaki
rekolte verileri ve Tarım Bakanlığı verileri göz
önüne alındığında Gaziantep bölgesinde 3035 bin Ton arasında gerçekleşen rekoltenin
yaklaşık 21 bin tonunu Nizip ilçesi tek başına
karşılamaktadır. Ekonomik açıdan bakıldığında
bu durum, Nizip ilçesini Antep Fıstığı üretim,
ticaret ve ihracat merkezi haline getirmiştir.
İlçemizde 194 adet Fıstık işletmesi yer alırken
İlçe Fıstık Halinde faaliyet gösteren 489 adet
komisyoncu ve tüccar bulunmaktadır. Verimli
topraklara sahip olmasının yanı sıra bu alanda

Gerek verimli arazileri, gerek sanayisi gerekse yetişmiş genç nüfusu ile bölge ekonomisinin can damarlarından biri olan Nizip, Tarıma
Dayalı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
kurulması hususunda en avantajlı konuma sahiptir.

büyük bir çevre duyarlılığı projesine de imza
atmış olacaklardır.
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölge’leri kümelenme faaliyetinin en iyi uygulanacağı bölgelerdir. Gelişmiş ülkelerin kalkınmalarındaki itici güç olan kümelenme kavramı,
ilgili odalarımız, borsalarımız, sanayicilerimiz
ve karar alıcılarımız tarafından vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmelidir.
Yüksek katma değer ve istihdam yaratabilecek bilimsel yöntemlerin yoğun bir biçimde
kullanıldığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, bölgemizin geleceği açısından
büyük önem taşımaktadır.

Nizip ilçesinde çeşitli bölgelerde faaliyet
gösteren 194 adet fıstık işletme tesisinde her
yıl ortaya çıkan tonlarca atık, yetersiz arıtma
koşulları nedeniyle çevre temizliği ve sağlığı
açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
İşletmelerin dağınık bir şekilde yerleşmiş olması ortak arıtma tesisi kurulumunu da imkansız hale getirmiştir. Organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla kümelenerek ortak bir
arıtma tesisine kavuşacak olan işletmelerimiz

Nizip'te Tarım ve Öne Çıkan Ürünler
Nizip'te geniş alanda ziraatı yapılan Antep fıstığı ve Zeytin’in yanında Sumak, Nane, Aspir, Mısır ve Bağcılık faaliyetleri üzerine
kurulu çeşitli sanayi kuruluşları ilçeyi ekonomik yönden canlı tutar.
Sumak
Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur.
Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve
baharat olarak kullanılan "sumak" elde
edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için
soğan salatalarında tercih edilir.
Nane
Dünyada 25-30 kadar türü bulunan,
sağlık açısından son derece faydalı, hoş
kokulu bir bitkidir. Genellikle temmuz ve
ağustos ayları arasında hasadı yapılır.
Aspir
Anavatanı Arabistan Yarımadası olup,
İran, Hindistan, Pakistan gibi ülkelere
yayılmıştır. Türkiye'de Anadolu'da yabani
olarak rastlanmakta ve ekimi de yapılmaktadır. Benzerliği sebebiyle ticarette
safran bitkisiyle sık sık karıştırıldığından
"yalancı safran" denilmektedir. Tohumlarında % 30-45 arasında yağ bulunur
ve yemeklik yağ olarak kullanılır. Güneydoğu anadolu bölgesinde ise pilavlara
tat vermek için kullanılır.
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Mısır
Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan
bir tarım bitkisidir. Mısır dünyada ekim
alanı bakımından buğday ve çeltikten
sonra 3. sırada yer alırken üretim miktarı
bakımından ilk sırada yer almaktadır.Tanesindeki ham yağ yulaftan
sonra en yüksek değer veren besin maddesidir.
Bağcılık ve Üzüm
Yer kürenin bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra, son derece
eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinden sonra en çok
üzüm üreten bölgesi olup, ülke üretiminde yaklaşık % 10'luk paya
sahiptir. Yurdumuzda ihraç
edilen ürünlerimiz arasında
olan üzümün besin değeri
yüksek olup, yapılan araştırmalara göre A, B, B2 ve C vitaminleri vardır. Üzüm sofralık
tüketim dışında kurutmalık,
şaraplık, şıralık ve konservelik olarak da tüketilebildiğinden yılın her ayı beslenmede
kullanılmaktadır. İlçemizdeki üzüm üretimi yıllık 2250
Ton’u bulmaktadır.

Ticaret Odası ve Nizip Belediyesi'nden
Nizip Ticaret Borsası'na Ortak Ziyaret
Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet
Özyurt,
Meclis
Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve Nizip
Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve
beraberindeki heyetlerle Nizip Ticaret
Borsası’nda yapılan seçimleri sonucu
yönetim kurulu başkanlığına seçilen
İbrahim Sarı’ya, meclis başkanlığına
seçilen Mahmut Şahin’e ve yönetim
kurulu, meclis üyelerine hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular.Yapılan ziyarette
bir açıklama yapan Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı;
Nizip Belediye Başkanımız Sayın Hacı
Fevzi Akdoğan, Nizip Ticaret Odası
Başkanımız Sayın Mehmet Özyurt
değerli meclis üyeleri, belediye meclis
üyeleri Borsamızda oluşan yeni yönetim
kurulumuzdan
dolayı
bizi
ziyaret
etmektedirler kendilerine çok teşekkür
ederim. Nizip Ticaret Borsası, Nizip
Ticaret Odası ile kardeş bir kuruluştur
bundan sonrasında birlik ve beraberlik
içerisinde ortak kararlar alınacaktır. Sayın
belediye başkanımız milletvekillerimizin
de desteğini alaraktan Nizip’e daha
güzel hizmetler yapmak için inşallah hep
beraber çalışacağız. Bundan sonra Nizip
Ticaret Borsası olarak daha güzel bir
yöneyim anlayışı sergilenecektir dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri
Borsamıza Ziyarette Bulundu
Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri
Derya BAKBAK, Mehmet SARI, Ali
ŞAHİN, İbrahim Halil Mazıcıoğlu
ve Beraberindeki Heyet Borsamıza
Ziyarette Bulundu.Yeni Seçilen
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine
Yeni
Görevlerinde
Başarılar
diledi.Yapılan Ziyarette Nizip’in
Ekonomisi ve Tarımı Hakkında Fikir
Alışverişinde Bulunuldu. Yönetim
Kurulu Başkanımız İbrahim Sarı
İlçemiz ve Borsamız Sorunları İle
İlgili AK Parti Gaziantep Milletvekili
ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu
ile Görüş Alışverişinde Bulundu.
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Gaziantep Milletvekilimiz
Mehmet Sarı ve
Beraberindeki Heyet
Borsamızı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Edip Semih YALÇIN NTB'yi
Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep
Milletvekili Edip Semih Yalçın Nizip Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek
yeni yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine hayırlı olsun
dileklerinde bulundu. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı ve meclis başkanı Mahmut Şahin tarafından karşılanan
ve aralarından MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Erzin, MHP İlçe
Başkanı Hasan Pala ve beraberindeki heyet,yönetim kurulu üyeleri ve
meclis üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ak Parti Gaziantep
Milletvekili Ali Şahin
Borsamıza Ziyarette Bulundu
Gaziantep Ak Parti Milletvekili Ali Şahin, Nizip Ticaret
Borsası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Nizip Ticaret
Borsası'nda seçimler sonucu göreve gelen Nizip Ticaret Borsası
yönetim kurulu başkanı İbrahim Sarı, Nizip Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Mahmet Şahin, Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu üyelerine ve Meclis üyelerine yeni görevlerinde başarılar
diledi.

Kızıltepe Ticaret Borsası
Başkanı Mehmet Şahin
Borsamıza Ziyarette Bulundu
12

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın
Fatma Şahin Borsamızı Ziyaret Etti

Gaziantep Ticaret Borsası
Borsamıza Ziyarette Bulundu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Gaziantep Milletvekili
Sayın Fatma ŞAHİN Borsamız’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde
Bulundu. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim SARI ve Yeni Yönetime Görevlerinde Başarılar
Diledi.Ziyaret Neticesinde Nizip Ticaret Borsası Başkanı
Sayın İbrahim SARI Sayın Bakanımız Fatma ŞAHİN’e Plaket
Takdim Etti.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Tiryakioğlu, Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile birlikte yeni göreve seçilen
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.

Nizip Ticaret Borsası'ndan
Nizip Askerlik Şubesi Komutanı
Metin Şimşek'e Ziyaret

Nizip Ticaret Borsası'ndan
Nizip Emniyet Müdürü
Mustafa Yaman'a Ziyaret

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
SARI,Meclis Başkanı Mahmut ŞAHİN, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Kemal OSANMAZ, Zekeriya ÖZGEN, Meclis
Kurulu Üyemiz Ahmet POLAT, Genel Sekreter Abdulkadir
GÖZEGİR ile Birlikte Nizip Askerlik Şubesine Yeni Tayin
Olan Binbaşı Metin ŞİMŞEK’e Hayırlı Olsun Ziyaretin’de
bulunuldu.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
SARI,Meclis Başkanı Mahmut ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Kemal OSANMAZ,Zekeriya ÖZGEN, Meclis Kurulu Üyemiz Ahmet
POLAT, Genel Sekreter Abdulkadir GÖZEGİR ile Birlikte Nizip
Emniyet Müdürlüğü Makamına Yeni Tayin Olan Mustafa YAMAN'a
Hayırlı Olsun ziyaretinde Bulunuldu.Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanımız İbrahim SARI Ziyaret Neticesinde Sayın
Yaman'a Yeni Görevlerin'de Başarılar Diledi.
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Nizip'te
Kurulacak Olan
Kızılay Kan Merkezi
İçin Protokol İmzalandı
Nizip’e Kurulacak Olan Kızılay Kan Merkezi için Nizip
Kızılay Şubesi ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü arasında
Protokol imzalandı.
Nizip Tİcaret Borsası’ndaki imza törenine, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN ve AK Parti Gaziantep
Milletvekilleri de katıldı.

Nizip Kaymakamı Yaşar
Karadeniz'den Borsamıza
Ziyaret
Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz Nizip Ticaret
Borsası’nda yapılan seçimler sonucu göreve seçilen Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Sarı Meclis Başkanı Mahmut
Şahin ve Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine hayırlı olsun
dileklerinde bulundu.

Nizip Ticaret Borsası'ndan
İftar Yemeği
Nizip Ticaret Borsasi Taraﬁndan İkinci Bahar Lokantasin’da
Düzenlenen İftar Yemeğine 300 Kişi Katildi.Davete;Gaziantep Ak
Parti Milletvekillerimiz Mehmet Sari, Ali Şahin, Nizip Kaymakami
Yaşar Karadeniz , Nizip Emniyet Müd., Nizip Ticaret Odası, Nizip
Ziraat Odasi, Nizip İlçe Tarim Müd., Nizip Milli Eğitim Müd.,
Nizip Tapu Kadostro Müd. Nizip’in Önde Gelen Sanayicileri Ve
Esnaﬂariyla Bir Çok Kamu Kurum Ve Devlet Dairelerinin Katilimiyla
Gerçekleşti. Nizip İlçe Müftüsü Dr. Mustafa Genç’in Okuduğu
Dualarla Başlayan İftar Yemeği Proğrami Yenilen Yemeğin Ardindan
Konuşma Yapan Nizip Ticaret Borsasi Yön. Kur. Bşk İbrahim Sarı
Davetimize Katilan Herkese Teşekkürlerini Sunarak Nizip’in Devlet
Büyüklerini Esnaﬁni Sanayicisini Çiftçisini Bir Arada Görmekten
Mutluluk Duyduğunu Dile Getirdi.
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Gaziantep
Genç Girişimciler Kurulu
Yönetimi Borsamıza
Hayırlı Olsun Ziyaretinde
Bulundu

Nizip Ticaret Borsası
Nizip Belediye Başkanı
Hacı Fevzi Akdoğan'a
Ziyarette Bulundu

Nizip
Gençlik ve Spor Müdürü
Borsamıza
Ziyarette Bulundu

Nizip Ziraat Odası'ndan
Borsamıza
Hayırlı Olsun Ziyareti
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Ziyaret
Gaziantep’in tüm oda ve borsaların başkanları
gerçekleşen seçimlerin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıoğlu’nu ziyaret etti. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanımız Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret
Borsası Meclis Başkanımız Selami MEMİŞ, Gaziantep Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gazian-

tep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Yener, Nizip Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Vural ve beraberlerindeki heyet Ankara’ya Gaziantep’lilerin tek ses ve tek
yürek olduğunu anlattı.

TOBB Gaziantep Genç Girişimci Kurulu
Girişimci Havuzu İşbirliği Protokolü İmzalandı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’nun katıldığı “Gaziantep
İl-İlçe Oda/Borsaları Müşterek Toplantısı”nın ardından
işbirliği protokolü imza törenine geçildi.
Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGGK) ile
üniversiteler, oda ve borsalar, KOSGEB, İKA ve TEB arasındaki
çalışmalar ile işbirliğini kapsayan protokole, GGGK İcra
Komitesi Başkanı Cengiz Konukoğlu ve ilgili taraﬂarın yanı
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sıra şahit olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu imza attı.
Girişimcilik Havuzu Projesi ile Gaziantep içerisinde
yapılacak yeni iş ﬁkirlerini bir araya getirip, nitelikli olanları
taraﬂarın ortak kararı ile ﬁnanse etmek ya da teknik
danışmanlık sağlamak, bu ﬁkirlerini hayata geçirmekte
onlara yardımcı olmak ve yol göstermek amaçlanıyor.

Gaziantep Valisi Erdal ATA
Borsamıza Ziyarette Bulundu
Gaziantep Valisi Erdal Ata Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Sarı,
Meclis Başkanı Mahmut Şahin ve Yönetim
kurulu üyelerini ziyaret etti.
Yönetim Kurlu Başkanı İbrahim Sarı’nın
makamında yapılan ve karşılıklı sohbet
ortamında gerçekleşen ziyarette, Borsa
çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Nizip
Ticaret
Borsası’nın
ilçenin
gelişmesinde ve ekonomik büyümesinde
büyük katkıları olduğunu belirten Ata,
her platformda Nizip ilçesinin ortak akılla
yönetilmesinden övgüyle bahsedildiğini
ifade etti. Gaziantep ve ilçelerinin başarısının
temelinde meslek kuruluşları ve kamu
kuruluşları arasındaki uyum ve diyalogun
önem taşıdığını vurguladı. Sayın Ata Göreve
Yeni Seçilen Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim SARI ve Meclis
Kuruluna Yeni Görevlerinde Başarılar Diledi.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren İbrahim Sarı, Gaziantep Valisi
Erdal Ata ve Nizip Kaymakamı Yaşar
Karadeniz’e teşekkür etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Borsamızı Ziyaret Etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve
beraberindeki heyet, Nizip Ticaret
Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca
Nizip İlçe Kaymakamı Yaşar Karadeniz,
Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa
Yaman, Gaziantep Ticaret Odası
Başkanı Eyüp Bartık, Meclis Başkanı Ali
Yener, Gaziantep Sanayi Odası Meclis
Başkanı Mustafa TOPÇUOĞLU, Yönetim
Kurulu Başkanı Adil KONUKOĞLU
ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır
bulundu.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
Nizip Ticaret Borsası yönetim kurulu
ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek
hayırlı olsun dedi. Ziyaret sırasında
Hisarcıklıoğlu’na günün anısına, Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı tarafından hediye takdim
edildi. Yine günün anısında Yönetim
Kurulu Başkanımız İbrahim Sarı ve
Meclis Başkanımız Mahmut Şahin’e
Hisarcıklıoğlu tarafından hediye verildi.
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Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Sarı,
Ulusal Hububat Konseyi Makarnalık Buğday ve
Mamülleri Paneli'ne Katıldı
Ulusal Hububat Konseyi, Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği ve Gaziantep Ticaret
Odası tarafından düzenlenen “Makarnalık
Buğday ve Mamulleri Paneli” Gaziantep’te
yapıldı.
Toplantıya Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim SARI da
katıldı. Penelde bir konuşma yapan İbrahim
SARI “Tarım, ülke halkının beslenmesi için
gerekli besin maddelerini sağlama görevini
yüklenmiştir. Her ülke, beslenme açısından
önemli ürünlerde kendine asgari bir yeterlilik derecesi sağlama gayreti içerisindedir.
Kendine yeterliliğin sağlanabilmesi, ürün
fazlalığı verilmeden yurtiçi arzın gereksinimi karşılamasını gerektirir . Dünya’nın ve
Türkiye’nin neredeyse her bölümünde üretimi yapılan hububat ürünleri; gerek çok
büyük üretici kitlesini ilgilendirmesi, gerekse
insanların temel gıdası olan ekmeğin hammaddesini oluşturması bakımından oldukça
önemlidir.

den dolayı ekonomik ve sosyal yaşantımızda
diğer tarım ürünlerine göre önemi büyüktür.
Türkiye’de hububat üretiminin tarımsal gelire katkısı bitkisel ürün türleri içerisinde en
yüksek düzeydedir. Bu yönüyle tarım ürünleri bakımından milli gelire katkısı da büyüktür. Hububat dünyada da en çok tüketilen
ürün grubunu oluşturduğu için ihracat
yönünden de önem taşımaktadır.

Türkiye’de hububat üretimi, tarım sektörünün olduğu kadar genel ekonominin de
temelini oluşturmaktadır. Hububatın insan
beslenmesinde temel gıda maddesi olarak
önemli bir yere sahip olması, milyonlarca
üreticinin yıllık gelirini sağlayan önemli bir
kaynak olması ve çok sayıda sanayi kuruluşunun ham maddesi olması özelliklerin-

Ülkemizi ekonomik ve sosyal olarak ilgilendiren hububatta özellikle de buğdayda üretim durumu ve uygulanan politikalar
iyi değerlendirilmeli ve dünyadaki buğday
üretim teknolojisindeki gelişmeler yakından izlenerek Türkiye’ye adapte edilmeye
çalışılmalıdır. İşte bu noktada devreye Ulusal Hububat Konseyi girmektedir. Çünkü

Ulusal Hububat Konseyi’nin faaliyetlerine
baktığımızda “Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında planlar oluşturur,
uygular veya uygulanmasına yardımcı olur.”
maddesini görmekteyiz. Kuruluşundan bu
yana 3 yılı geride bırakan Ulusal Hububat
Konseyi, bakanlığımızla birlikte hareket
ederek hububatın üretimi, planlanması, ﬁyatlandırılması ve ticaretinde etkin bir rol
alacağı inancındayız. Türkiye’de oldukça fazla çeşitlilik gösteren hububat ürünlerinde
özelliklede buğdayda uygun çeşit standardı,
verim ve kalite artırımına yönelik çalışmalar Ulusal Hububat Konseyi öncülüğünde
Tarım Bakanlığı’nın, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği’nin, Bulgurcular Derneği’nin, Üniversitelerin ve çiftçilerimizin ortak çalışmaları ve
gayretleriyle artarak devam etmelidir.” dedi.

Yılın İlk Boz Fıstığını Üreten Çiftçimiz
Borsamız Tarafından Ödüllendirildi.
2014 Yılının İlk
Mahsulu Borsamıza
Yolağzı Köyünden Derde
ÜNAL tarafından getirildi.
2014 Yılının ilk Boz Antep
Fıstığını yetiştiren çiftçimiz Derde
ÜNAL Nizip Ticaret Borsası Başkanı
İbrahim Sarı tarafından yarım altın ile ödüllendirildi.Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı bölgenin
sembolü olan Antep fıstığına gereken önemin verilmesi ve daha yüksek kaliteli mahsul yetiştirilmesine
katkı sağlamak amacıyla Nizip Ticaret Borsası Olarak Çiftçilerimizin ve
Üreticilerimizin yanında oldugunu
belırterek, fıstık sezonunun hayırlı
olmasını temenni etti.
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Gaziantep Sanayi Odası Borsamıza
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa TOPÇUOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı Adil KONUKOĞLU ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Borsamıza Ziyarette Bulundu. Göreve Yeni Seçilen Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim SARI, Meclis Başkanı Mahmut ŞAHİN ve Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerine Hayırlı Olsun
Dileklerini Sunarak Görevlerinde Başarılar Diledi.

Nizipspor Kulübü
Borsamıza Ziyarette Bulundu

Gaziantep
Ticaret OdasındanBorsamıza
Ziyaret

Nizip Spor Kulubü Başkanı ve Yönetim Kurulu
Borsamız’a Hayırlı Olsun Ziyaretin’de Bulundu.Göreve
Seçilen Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı’ya Nizip Spor Kulubü Renkleri Olan
Yeşil Beyaz İ.Sarı Yazılı Formayı Hediye Ederek Yeni
Görevlerinde Başarılar Dilediler.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp
BARTIK, Meclis Başkanı Ali Yener ve Gaziantep Ticaret Odası
Yönetim ve Meclis Kurulu Üyeleri İle Birlikte Borsamıza
Ziyarette Bulunuldu. Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim
SARI , Meclis Başkanı Mahmut Şahin ve Nizip Ticaret Borsası
Yönetim ve Meclis Kurulu Üyelerine Hayırlı Olsun Dileklerini
Sunarak Görevlerinde Başarılar Diledi
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TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Bilgiç Borsamıza
Ziyarette Bulundu
Bölgede bulunan oda ve borsalar arasındaki ikili işbirliklerini
arttırmak amacıyla Gaziantep´e gelen TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Şahin Bilgiç ve TOBB Uzman Yardımcısı Tahir Argüç, NTB
Yön Kur. Bşk. İbrahim Sarı’a nezaket ziyaretin de bulundu.Ziyaret
de Borsamız adına Meclis Başkanı Mahmut Şahin ,Yön.Kur.Bşk.
Yrd. Zekeriya Özgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz ve
Genel Sekreter Abdulkadir Gözegir Bulundu.

NTB Meclis, Yönetim ve
Disiplin Kurulu Üyeleri,
Yeniden Göreve Seçilen Nizip
Belediyesi Başkanı Hacı Fevzi
Akdoğan'a Hayırlı Olsun
Ziyareti'nde bulundu
Nizip Ticaret Borsası Meclis,Yönetim ve Disiplin Kurulu
Üyeleri İle Yeniden Göreve Seçilen Nizip Belediye Başkanı Hacı
Fevzi Akdoğan’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

NTB Meclis, Yönetim ve
Disiplin Kurulu Üyeleri,
Yeni Göreve Seçilen Nizip
Şoförler Odası Başkanı Musa
Kılıçparlar'a Hayırlı Olsun
Ziyareti'nde Bulundu
Nizip Ticaret Borsası Meclis,Yönetim ve Disiplin Kurulu
Üyeleri İle Yeni Göreve Seçilen Nizip Şoförler Odası Başkanı
Musa Kılıçparlar’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Gaziantep Ticaret Borsası İlk Ortak Yönetim
Kurulu Toplantısını Nizip Ticaret Borsası İle Yaptı

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
SARI ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet TİRYAKİOĞLU
Meclis Başkanı Selami MEMİŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından ağırlandı. Başkan TİRYAKİOĞLU yapılan ilk
ortak yönetim kurulu toplantısının açılışında davetlerine
icabet edip toplantıya katıldıkları için Nizip heyetine
teşekkürlerini iletti.
Başkan TİRYAKİOĞLU, “Ortak Yönetim Kurulu
Toplantımızı ilk kez Nizip Ticaret Borsası ile
gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için
teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçlerde
de bu toplantılarımızı ara ara devam ettirebilmeyi
umuyorum. Daha önceki ziyaretlerimizde de belirttiğimiz
gibi biz Nizip Ticaret Borsasını kendi borsamızmış gibi
görüyoruz. Kendimizi tek borsa olarak niteliyoruz. Bu
var olan birlikteliğimiz iyilikleri ve güzellikleri ile her
şeyi birlikte paylaşmamızdan ileri gelmektedir. Şimdi bu
toplantılar vasıtası ile kendimize her zaman belirtiğimiz
Gaziantep’in sorunlarına tek ses ile çözüm bulma ve
birlikte daha güçlü olma yeteneğini katmış oluyoruz.
Bu bizim ilk toplantımız ve ben bunu bir kaynaştırma
toplantısı olarak görüyorum. Bu toplantıların
devamını diliyor, siz değerli misaﬁrlerimize tekrar hoş
geldiniz diyorum.” dedi. Ayrıca Başkan TİRYAKİOĞLU,
TOBB’un Strateji Geliştirme ve Borsalar Konseyine

seçilmesinden ötürü Nizip’in ve Gaziantep’in sorunlarını
ve çözüm önerilerini Ankara’ya daha kolay, hızlı ve
etkili iletebileceklerinden bahsederek, her türlü bilgi
paylaşımına açık olduğunu asıl önemli olanın Gaziantep
olduğunu söyledi.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim SARI yaptığı değerlendirmede Gaziantep
Ticaret Borsası ile tek vücut bir borsa olduklarını deklare
ederek: “Ben öncelikle bizi yönetim kurulu toplantınıza
davet ettikleri için başta başkanlarıma ve yönetim
kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Gaziantep Ticaret
Borsası ile Nizip Ticaret Borsası kardeş borsalardır.
Aynı bölgede aynı sektörlere hizmet eden borsalarız.
Amacımız ilçemizin ve ilimizin gelişmesi ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmaktır. Borsalarımızın
işlem hacimleri incelendiğinde antepfıstığı ve pamuk
bizim ortak meselemiz ve sorunlarına birlikte çözüm
bulmamız gerekmektedir. Tabi ki sizler ile birlikte
el ele verip çalışmak bizim için gururdur. İlimizin ve
borsalarımızın sorunlarının çözümünde birlikte hareket
etme ve bilgi paylaşımında bulunma konusunda her
türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu
toplantılar vesilesi ile üyelerimiz ve ilimiz ekonomisi için
en faydalı kararları ortak olarak alabilir ve daha güçlü
uygulayabiliriz. Bu nedenle sizlere davetinizden ötürü
tekrar teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.” dedi.
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Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı
TOBB Hizmet Şeref Belgesi Törenine Katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10 ve 20
yıl Süreyle Görev Yapan Delegelerine HİZMET
ŞEREF BELGESİ ve PLAKETLERİ TOBB Başkanı
M.Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun Ev Sahipliğinde,
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ile Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın Katıldığı Törenle Verildi.Törene Nizip Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim SARI, Oda/Borsaların
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Plaket ve
Hizmet Şeref Belgesi Almayı Hak Eden Delegeler Katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
törenin açılışında yaptığı konuşmada Cumhur-

lah Gül’ün Başbakanlığı döneminde başlatılan,
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
döneminde de devam eden reform ve istikrar
adımlarıyla, Türkiye müthiş bir atılım yaptı. Bu
süre zarfında, Türk özel sektörü neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Adeta rüştünü
ispat etti” diye konuştu.
Türkiye’nin bir tarım ülkesi iken, İtalya ile
Çin’in arasındaki en büyük sanayi devi haline
geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 30 yıl önce sadece 5 tarım ürünü satabilirken, bugün 200’den fazla ülkeye, 20 bin çeşit
mal satar hale gelindiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu

tiler. Hem de, TOBB camiası içinde farklı kademelerde görev alarak Türk özel sektörünün
yükünü üstlendiler. Özel sektörün önünü açmak için, –bu camiadaki herkes gibi- para pul
almadan çalıştılar. Bu gayretler sayesinde Türkiye’de girişimci sayısı arttı. İş adamlarımızın,
iş kadınlarımızın sayısı arttıkça biz zenginleştik, ülkemiz zenginleşti. İşte bu başarı hikâyesi böyle yazıldı” dedi. Bu camianın kendisine
hizmet edenleri, ülkesine hizmet edenleri asla
unutmayacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, bugün
verilen plaketlerin bu emeğin ve vefanın buluşması olduğunu söyledi.

-Türk özel sektörünün
Cumhurbaşkanı Gül’e şükran borcu

başkanı Gül ve Bakan Yazıcı’ya Türk iş dünyasına yaptıkları katkılar için teşekkür etti.
TOBB camiası olarak; ailede birlik-beraberliğe, kadirşinaslığa, vefaya büyük önem verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:
“Bu kapsamda, delege olarak belirli bir dönemi
tamamlayan kardeşlerimize Hizmet Şeref Belgeleri’ni takdim ederiz. Camiamızın geleneği
olarak bu töreni her yıl Mayıs ayındaki genel
kurulumuzdan bir gün önce yapıyoruz. Ancak
Soma’da meydana gelen maden faciasından
dolayı, bu yıl 22 Mayıs tarihinde yaptığımız
70. Genel Kurulumuzda, bu töreni yapmadık.
Törenimizi erteleyip, Soma için yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyamıza büyük
destek oldu. Bu kapsamda toplanan 16 milyon
800 bin lirayı aşan bağışı, Sayın Başbakanımızın
huzurunda ilgili kamu kurumuna ilettik. Bu vesileyle; Maden şehitlerimizin geride bıraktığı
emanetlerine sahip çıkan ve bağışta bulunan
Oda-Borsalarımıza, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

- 30 yıldaki dönüşüm
Herkesin bizzat şahit olduğu bir gerçek
olduğundan bahseden Hisarcıklıoğlu, “Son
30 yılda Türkiye müthiş bir dönüşüm yaşadı.
30 yıl önce Rahmetli Özal’la birlikte özel sektörün fark edilmesi; ve daha sonra özellikle
2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdul-
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şunları söyledi: “Yılda 152 milyar dolar ihracat yapıyoruz, bunun yüzde 92’si de sanayi
malı. Birçok sektörde küresel başarı hikâyeleri
yazdık. Tarım hasılasında dünyanın 7’nci büyük
ülkesi olduk. Yılda 36 milyon turist ağırlayarak,
Turizmde dünyada en fazla turist çeken 6ncı
destinasyon haline geldik. Müteahhitlikte ve
karayolu taşımacılığında dünyanın 2nci büyük
gücü olduk. İşte bütün bunları, özel sektör eliyle yaptık. Yani, bu salonda gördüğünüz insanların temsil ettiği kitle yaptı. Çünkü bu salondakiler, 81 il 160 ilçede Türk özel sektörünü
temsil ediyorlar. Bu salondakiler, tüm Türkiye’de 1,5 milyon müteşebbisi temsil ediyorlar.
İşte bu nedenle, bu salonu dolduran, Türk özel
sektörünün temsilcisi olan Başkanlarımızı kutluyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

-Hizmet Şeref Belgesi alanlara
teşekkür
Hizmet Şeref Belgesi alan iş dünyası
temsilcilerine de ayrı ayrı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bu ülkede daha üretimin, ticaretin
adı yokken onlar üretiyordu, ticaret yapıyordu.
Bu ülkede tüccarın itibarı yokken, memur olmayana kız bile verilmediği yıllarda onlar bu işe
baş koydular. Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş sağlamanın mutluluğunu öğrettiler, herkese örnek oldular. Dürüst tüccarın ne
olduğunu gösterdiler. Hem bu işin cefasını çek-

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Gül’e Türk özel sektörünün büyük
bir şükran borcu olduğunu ifade ederek şöyle
konuştu: “Göreve geldiğinizden bugüne kadar; Bakanlığınız, Başbakanlığınız ve Cumhurbaşkanlığınız döneminde, devlet yönetimine
köklü bir değişiklik getirdiniz. Milleti öne alan
anlayışı hâkim kıldınız. Devletin özel sektöre bakışını değiştirdiniz. “Özel sektör odaklı
ekonomiyi” devlet politikası haline getirdiniz.
“Güçlü özel sektör olmadan, güçlü ekonomi olmadan, güçlü devlet olamaz” dediniz. Böylece
her ortamda, her platformda bizlere destek
verdiniz, güç verdiniz. Bu süreçte ilginizi ve
alakanızı camiamızdan hiç eksik etmediniz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin Yönetim Kurulu toplantısına
katılan ilk Cumhurbaşkanı oldunuz.
Yurt dışı resmi ziyaretlerinize TOBB’u ve iş
dünyamızı davet ettiniz. En üst düzey görüşmelerde Türk özel sektörünü öne çıkardınız. Biz
de sizin bu desteğinizden güç aldık. Gittiğimiz
her ülkeye daha fazlacesaret ve özgüvenle
gittik. Yaptığımız her işi daha iddialı yaptık.
İşte bugün Türk özel sektörünün başarısı varsa, Türkiye bölgesinin en büyük ekonomik
gücü haline geldiyse bunda sizin çok büyük
emeğiniz var. Türkiye için büyük bir kazanım
olan siyaset adamlığınızın, devlet adamlığınızın
çok büyük rolü var. Ben bütün bu süreç boyunca her ortamda bizi öne çıkaran ve himaye
eden yaklaşımınızdan dolayı, bizlere verdiğiniz
büyük destek ve cesaretten dolayı; bu salonu
dolduran müteşebbisler adına, camiam adına
ve Türk özel sektörü adına size en içten minnet
ve şükranlarımı sunuyorum. Biz, dün olduğu
gibi yarın da bu ülkeyi daha zengin, bu milleti
daha müreffeh yapmak için koşacağız. Ve inşallah en kısa sürede, bu ülkeyi dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Çünkü
biz şuna inanıyoruz: Allah hiçbir emeği zayi etmez.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Gaziantep İl İlçe Oda ve Borsalarla Müşterek Toplantıda

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedeﬁni ilk TOBB
açıkladı. Şimdi de kişi başına düşen geliri
2,5 katı artırmak istiyoruz” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Şehitkamil Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘’Gaziantep İl-İçe
Oda / Borsaları Müşterek Toplantısı’’nda, Gaziantep’teki oda ve borsalara seçimlerin ardından “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduklarını
söyledi.
Seçimler sonucunda göreve gelen sanayi,
ticaret ve borsa başkanlarıyla yeni yönetimlerini kutlayan Hisarcıklıoğlu, ‘’Önümüzdeki dönem Anadolu’nun şaha kalkması lazım” diye
konuştu.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarihinde ilk defa 3 kadının meclis üyesi ve Feriha
Sağım’ın da ilk kadın yönetim kurulu üyesi olmasını takdir eden Hisarcıklıoğlu, bu örneğin
Türkiye’de genç kızlara ve kadınlara cesaret
olmasını istedi.
Hz. Muhammed’in eşinin devrin en
büyük tüccarlarından olduğunu hatırlatan
Hisarcıklıoğlu, ‘’İsraf haramdır. Milletimizin
kaynaklarıyla kızlarımızı okutuyoruz, sonra
‘evinde otursun’ diyoruz. Doğru mu? Günah.
Müslümansak Peygamber Efendimizi örnek
alıyorsak onun sünnetinden gidin’’ ifadelerini
kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki 272 organize
sanayi bölgesinin üst kurulu başkanlığına
getirilen Cahit Nakıboğlu’nu kutladı, Sanko
Holding tarafından kurulacak Gaziantep’in
dördüncü üniversitesinin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirterek, hayırlı olmasını
diledi.

‘’Gaziantep oda ve borsaları
5 yıldızlı hizmet veriyor”
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ülkenin en
demokratik kurumu olduğunu savundu. Kurumda demokrasinin en önemli kuralına göre
alttan yukarı doğru seçim gerçekleştirildiğini
söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de mahalli ve
genel seçimlerden sonra en fazla oyun da oda
ve borsa seçimlerinde kullanıldığına dikkati
çekti.
TOBB tarihinde en yüksek rekabetin olduğu ve en çok adayın yaraştığı seçimi bu
dönemde yaşadıklarını anlatan Hisarcıkıloğlu,
toplantı salonunda bulunan başkanlara seslenerek, şunları söyledi: ‘’Bundan sonra Gaziantep ekonomisinin sorumluluğu sizlerin üzerine bindi. Geçmişte başarıyla aldığınız bayrağı
şimdi ileriye götürmek size ait. Türkiye’nin

marka şehrisiniz. Türkiye’nin en fazla örnek aldığı bir şehrin ekonomisinin temsilcilerisiniz.
Gaziantep başarısının mimarları siz ve temsil
ettiğiniz kitlelerdir.’’
Gaziantep’in birlik beraberliğinin bozulmamasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, ‘’Sizin
hedeﬂeriniz daha büyük. Her gittiğim yerde
‘maşallah’ diyerek, sizi örnek gösteriyorum.
Başarı hikayenizin arkasında Gaziantep’teki
birliktelik var’’ diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’teki oda ve borsaların beş yıldızlı hizmet verdiğini kaydetti.
TOBB’un çalışmalarından da bahseden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük kadın ve
genç girişimciler kurulunu kurduklarını ifade
ederek, şöyle devam etti: ‘’Bunun sonuçlarını
bugün görüyoruz. Bu salonda da tecrübe var,
genç var, kadın var. Bunu iyi harmanlarsak,
bizim bileğimizi kimse bükemez. İşte Gaziantep bunu yapmış. Türkiye’nin dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girme hedeﬁni ilk
TOBB açıkladı. Şimdi de kişi başına düşen geliri 2,5 katı artırmak, Avrupa ile Asya arasında Türkiye’nin sanayi devi olmasını istiyoruz.
Anadolu’yu karış karış gezdik, ayağa kaldırdık.
Anadolu ile beraber ihracat atılımı yaptık.
Türkiye gerçek gücünü buldu, şimdi artık
Anadolu ayağa kalktı. Yeter mi? Yetmez. Şimdi önümüzdeki dönemde Anadolu’nun şaha
kalkması lazım. Sizler ve sizin temsil ettiğiniz
kitlelerle şaha kalkacak. Özellikle Anadolu’da
bu işin bel kemiği sizlersiniz. Bir an önce ülkemizi zenginleştirme hedeﬁ doğrultusunda
hızla ilerlememiz lazım. Antep bu konuda rol
model.’’
2002 yılında 620 milyon dolar ihracat
yapan Gaziantep’in geçen yıl yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yaptığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, ‘’Bu müthiş bir başarı hikayesi,
ama yetmez. Antep hedeﬂerine yeni bir şey

daha koymalı, hedeﬁ dünya şehri olmalı. Antep’in 10 yıl sonra bir dünya şehri olacağına
inanıyorum. Artık yatırımcılar yatırım yapmak
için sizlerle ortak olmak için Gaziantep’e gelecek’’ diye konuştu.

“Her kente akademik
danışman”
Hisarcıklıoğlu, TOBB’un yürüttüğü faaliyetleri ve yeni dönem projelerini de anlatarak,
bankaların KOBİ’lere uyguladığı faiz oranlarını
tek haneye indirmek için çalıştıklarını söyledi.
Vadeli alacakları binde 4 sigorta edecek
sistemi yürürlüğe koyduklarını belirten Hisarcıkloğlu, ücretsiz hukuk danışma ile teşvik
danışma merkezini devreye sokacaklarını,
odalarda iyileştirmeye gideceklerini, her
kente birer akademik danışman vereceklerini
kaydetti.
Bütün illerde mesleki eğitimden artık oda
ve borsaların sorumlu olacağını, yenilikçilik
merkezleri açacaklarını, odaların hepsinin
dünyaya açılım merkezi haline geleceğini vurgulayan Hisarcıkloğlu’na, konuşmaların ardından, oda ve borsa başkanları tarafından bakır
işlemeli sürahi hediye edildi.
Hediye takdiminde konuşan Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Konukoğlu da Gaziantep ve ilçelerindeki tüm oda ve borsaların ağustosta yapılacak
TOBB seçimlerinde Rifat Hisarcıklıoğlu’na
destek vereceklerini bildirdi.
Toplantıya,NTB Yön.Kur.Bşk.İbrahim SARI,
NTB Meclis Bşk.Mahmut ŞAHİN, NTB Meclis
Üyelerimiz;İbrahim UYGUR,Kemal OSANMAZ,
Zekeriya ÖZGEN,Haşim ASLAN,Ahmet POLAT,
Reşat OKTAY, Harun ASLAN, NTB Disiplin Kurulu Üyemiz Şıh Hasan ÇAPAN, NTB Genel
Sekreteri Abdulkadir GÖZEGİR Katıldı..
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Gaziantep İli ve İlçeleri Ekili Antepfıstığı Arazisi,
Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri
İLÇE ADI

EKİLİ FISTIK ARAZİSİ
(Dekar)

FISTIK AĞACI SAYISI
(Adet)

ARABAN

105.000

1.289.644

İSLAHİYE

11.339

135.000

NURDAĞI

204

3100

OĞUZELİ

131.242

2.013.050

54.991

830.000

ŞEHİTKAMİL

216.477

2.041.000

YAVUZELİ

195.182

1.210.000

NİZİP (Karkamış Dahil)

634.540

8.675.700

ŞAHİNBEY

TÜRKİYE ANTEP FISTIĞI YILLIK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ
2011 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

112.000

2010 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

128.000

2009 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

81.795

2008 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

120.113

2007 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

73.416

2006 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

110.000

2005 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

60.000

2004 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

30.000

2003 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

90.000

2002 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

35.000

2001 yılında Türkiye Antep Fıstığı Üretimi

30.000

Bu tablo Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre oluşturulmuştur.
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Nizip İlçesi Tarım Arazisi Dağılımı
Tarım dışı arazi toplamı: 8228 Hektar
Ekilebilir tarım arazisi toplamı: 71269 Hektar

Gaziantep İli ve İlçeleri Ekili Zeytin Arazisi,
Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri
Ülkemiz, dünyada toplam zeytin tane üretiminde 4. sırada bulunmaktadır. Dünya
zeytinyağı üretimine ise % 8 oranında katkıda bulunmaktadır. Siyah sofralık zeytin
üretiminde İspanya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Ülkemizde zeytin üretimi Ege
Bölgesi (% 62,2), Akdeniz (% 18,6),
Marmara (% 13,7), Güneydoğu (%
5,3) ve çok az miktarda Karadeniz
bölgesinde (% 0.02) yapılmaktadır.
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.

Gaziantep İli ve İlçeleri Ekili Zeytin Arazisi,
Ağaç Sayısı ve Yıllık Üretim İstatistikleri
İLÇE ADI

EKİLİ ZEYTİN ARAZİSİ
(Dekar)

ARABAN

300

327.000

5.253

İSLAHİYE

877

672.000

258

NURDAĞI

215

81.000

1.250

OĞUZELİ

84.317

1.600.000

25.000

ŞAHİNBEY

86.500

1.570.000

26.000

ŞEHİTKAMİL

63.650

1.215.000

18.000

5.745

109.000

1.746

154.750

2.904.000

106.000

YAVUZELİ
NİZİP (Karkamış Dahil)

ZEYTİN AĞACI SAYISI
(Adet)

YILLIK ÜRETİM
(Ton)

Nizip'te Faaliyet Gösteren
İşletmelerin Sayısı
Fıstık İşletmeleri

194

Zeytinyağı İşletmeleri

37

Prina Yağı İşletmeleri

3

Bulgur Fabrikaları

14

MercimekFabrikaları

11

Çırçır Fabrikaları

3

Et Kombinesi

1

Baharat İşletmeleri

3
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Nizip Ticaret Borsası Tescil İstatistikleri
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İlk ve Orta Öğretimde Okuyan Muhtaç Öğrencilere
Dağıtılmak Üzere Bot ve Mont Yardımı Yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından 2013 yılında borsalarımızın
çalışma alanları içerisinde tespit ettikleri,
ilk ve orta öğretimde okuyan muhtaç
öğrencilere dağıtılmak üzere 20 okulumuza
ayakkabı mont yardımı yapmaktayız.
Bu yardımların yeni öğretim yılında
çocuklarımızın başarılarına katkı sağlamasını
temenni ediyoruz.Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin geleneksel hale getirdiği
bu yardımları Sayın Kaymakamımızın
, Sayın İlçe Milli Eğitimimizin ve Okul
Müdürlerimizin beraber istişare içerisinde
gerçekleştirdiğimiz bu yardımlar inşallah
önümüzdeki yıllarda da devam eder. Bizlerde
bu yardımları öğrencilerimizle buluşturmuş
oluruz. Bu vesile ile Katılımlarınızdan
dolayı başta Sayın Kaymakamımıza , Sayın
İlçe Milli Eğitim Müdürümüze , Müdür
Yardımcılarımıza Ve Tüm Okul Müdürlerine
Teşekkür eder. Saygılar Sunarız.

İl, İlçe Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı

Nizip Ticaret Borsası Ev Sahipliğinde Yapılan İstişare Toplantısı Gaziantep Sanayi Odası , Gaziantep
Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Odası’nın Katılımıyla Gerçekleşmiş ve İlimizin
ve İlçemizin Sorunları Konuşulmuştur.
Söz konusu toplantıların mutat hale getirilmesi doğrultusunda ﬁkir birliğine varılmış ve istişare
toplantılarında Gaziantep’in ve Nizip’in sorunlarının tespit edelerek çözüm yollarının aranması
konusunda karara varılmıştır.
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Dünyanın En Büyük İş Örgütü Milletlerarası Ticaret Odası
Türkiye Milli Komitesi (ICC) Yönetim Kuruluna
Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Sarı Seçildi

Dünyanın En Büyük İş Örgütü Milletlerarası Ticaret
Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC) Yönetim Kuruluna Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız
İbrahim Sarı Seçildi.
ICC Türkiye Milli Komitesi 59. Seçimli Genel Kurulu
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı. Hisarcıklıoğlu’nun başkan olduğu ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin
Aydın, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Muammer Çalışkan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Balıkesir Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur da Başkan Yardımcılığına seçildiler.
ICC Yönetim Kurulu’nun 6-7 Mart tarihleri arasında Türkiye’de toplanacağını açıklayan Hisarcıklıoğlu,
bünyesinde Standard and Poor’su bulunduran McGraw Hill’in CEO’su Harold McGraw, Rothschild’in
Avrupa Başkan Yardımcısı Gerard Worms, Katar
TSO Başkanı Mohammad Al-Thani, Bank of China
Aviation’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yanling Zhang,
Hindistan’ın lider iş gruplarından biri olan Bharti Girişim’in Kurucusu ve Başkanı Sunil Mittal gibi birçok
iş dünyası liderinin bu toplantıya katılacağını bildirdi.
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-20 kişilik Yönetim Kurulu belirlendi
Seçimli Genel Kurul’da ICC Türkiye’nin 20 kişiden
oluşan Yönetim Kurulu da belirlendi. Yönetim Kurulu’na üye şirketleri temsilen Ziraat Bankası Genel
Müdürü Hüseyin Aydın, Koç Holding CEO’su Turgay
Durak, Türkiye Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Kırman, Kent Kart Yönetim Kurulu Başkanı
Mazhar Basmacı ve Galatasaray Üniversitesi öğretim
görevlisi ve ICC Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ziya
Akıncı seçildiler.
TOBB ve oda-borsaları temsilen ise; TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz, , Nizip TB Başkanı İbrahim Sarı,
Mersin Ticaret Borsası (TB) Başkanı Ömer Abdullah Özdemir, Adana TB Başkanı Muammer Çalışkan
Balıkesir Sanayi Odası (SO) Başkanı İsmail Uğur,
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Suat
Hacısalihoğlu, Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Sinop
TSO Başkanı Erol Derici, Isparta TSO Başkanı Şükrü
Başdeğirmen, Afyonkarahisar TSO Başkanı Hüsnü
Serteser, Çorlu TSO Başkanı Enis Sülün, Bucak TSO
Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Ankara TB Meclis
üyesi İbrahim Öztürk ve TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz seçildi.

Nizip Değerlendirme Toplantısı
Nizip Ticaret Borsası'nda Yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep
Valisi Erdal Ata, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet
SARI, Derya BAKBAK, Abdullah Nejat KOÇER, İbrahim
Halil MAZICIOĞLU, Ali ŞAHİN, Mehmet ERDOĞAN, Nizip
Kaymakamı Yaşar Karadeniz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Ömer Özcan, ve ilçe protokolünün de katıldığı toplantıda
ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgiler verildi.

Gönül Elçileri Projesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, “Gönül
Elçileri Projesi” ile 3 bin çocuğun aileye kavuştuğunu bildirdi.
Şahin, Nizip Ticaret Borsası konferans salonunda
muhtarlara yönelik düzenlenen “Nizip Değerlendirme
Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, dünyada büyük küresel
oyunlar oynandığını ve krizler yaşandığını belirtti.
Türkiye’nin de bu ortamda yoluna devam ettiğini
kaydeden Şahin, şunları söyledi:
“Bu tsunamide, bu dalgalı denizde en sağlam şekilde
çıkabilmek için ekonomik olarak üretebilmeyi, ürettiğimiz
kaynağı insanımıza adil ve hakça paylaştırabilmeyi
başarabilmemiz gerekiyor. O da sosyal devlet. 16. büyük
ekonomiysek bunun getirdiği insanın yaşam kalitesini
artıracak, zengin ve fakir arasındaki makası kapatacak şekilde
yolumuza etmemiz gerekiyor. Aksi taktirde 2023, 2071
dediğimiz kalkınma hamlesinde, bir engellimizi, kadınımızı,
çocuğumuzu görmeden, gözetmeden, yok sayarak
götürdüğümüz zaman ulaşmamız mümkün değil. Ulaştığımız
zaman da o paranın o topluma mutluluk getirmesi mümkün
değil.”

Konuşmasında “Gönül Elçileri Projesi”ne de değinen
Şahin, “Şu an 3 bin çocuğumuzun ailesi oldu. 600 bin gönül
elçimiz var. Aslında bizim inanç değerlerimizde bu var.
İnsanlığımızda, tarihimizde, medeniyetimizde bu var. Ama
yol göstermek, yol açmak, hedef göstermek ve başarmak.
Hamdolsun bunları da güzel bir şekilde yapıyoruz” diye
konuştu.
Beklenti ve hedeﬂerin değiştiğini ifade eden Şahin,
Türkiye’nin daha ileri ve daha güçlü bir hedefe gitmesi
gerektiğini vurguladı.
Milletin her şeyi anladığını ve kimin neyi, niçin yaptığını
bildiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:
“Millet gerektiğinde dersi alıyor ve sandıkta da cevabını
veriyor. O yüzden hepimiz işimizi iyi yapacağız. Muhtar
muhtarlığını, müdür müdürlüğünü, vekil vekilliğini. bakan
bakanlığını, hepimiz işimizi iyi yaptığımız zaman da yüce
Mevlam kendine düşeni hepimizden çok daha iyi biliyor ve
başarıyı bize veriyor.”
Bakan Şahin daha sonra Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz
ve AK Parti Milletvekili Mehmet Sarı’nın sunumlarını dinledikten
sonra Nizip’in ilçeler bazında en büyük yatırım yapılan 3 ilçe
arasında olduğunu söyledi. Şahin, “Eş değerde olan bir çok
il ve ilçeden daha fazla yatırım yapılan bir ilçedeyiz. Nizip,
nüfus bakımından çok büyük bir ilçe yatırımlarımızın devam
etmesini sağlayacağız. Bu işte en büyük etken takipçiliktir.
İşinizi takip ederseniz bitirirsiniz” dedi.
Şahin, daha sonra muhtarlarla basına kapalı toplantı
gerçekleştirdi.
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Antepfıstığı ve Fıstık Üreticilerinin Sorunları İçin Ankara'da
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'le Görüşüldü
Antepfıstığına tarımsal ürün desteği
sağlanması amacıyla Gaziantep Ticaret
Borsasının koordinesinde oluşturulan
‘Ortak Akıl Heyeti’, Ankara’da Tarım
Bakanı Mehdi Eker’le görüştü.
Antepfıstığı sektöründe yaşanan
sorunların ele alındığı toplantıda, teşvik
konusunun da tekrar gözden geçirilmesi
için Ortak Akıl Heyeti ve Tarım Bakanlığı
yetkililerinden oluşan bir araştırma
komisyon kurulmasına karar verildi.
Antepfıstığına
tarımsal
ürün
teşvikinin verilmesi için Gaziantep
Ticaret Borsasının koordinesinde güç
birliği yapan Gaziantepli Oda ve Borsa
Başkanlarının yanı sıra konuya destek
veren Gaziantep Milletvekillerinden
oluşan ‘Ortak Akıl Heyeti’ Ankara’ya
çıkarma yaptı.
Antepfıstığı
üreticileri
ve
işletmecilerinin son yıllarda yaşadığı
sorunlarının bir rapor halinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e
sunulduğu
görüşmede,
Gaziantep
heyeti antepfıstığına teşvik istemini bir
kez daha dile getirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
(TBMM) gerçekleştirilen toplantıya,
Gaziantep
Milletvekilleri
Hüseyin
Çelik, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer,
Mehmet Sarı, Halil Mazıcıoğlu, Ali
Şahin, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı
Ahmet Uzer, Gaziantep Ticaret Borsası
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep
Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu,
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp
Bartık, Nizip Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis
Başkanı Mustafa Doktoroğlu ve Nizip
Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı
katıldılar.
Antepfıstığı üreticilerinin sorunlarını
ve beklentilerini bir rapor halinde
Tarım Bakanı Mehdi Eker’e sunan GTB
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, fıstığın
bölge ekonomisi için önemine değindi.
Antepfıstığının Gaziantep başta
olmak üzere Türkiye´nin 27 farklı il
ve ilçesinde yaklaşık iki yüz bin kişiye

30

ekmek kapısı olduğunu hatırlatan
GTB Başkanı Tiryakioğlu, fıstığın
tarımsal ürün destekleme programının
dışında kalmasından dolayı üretici ve
işletmecilerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını
ifade etti.
Antepfıstığında ürün rekoltesinin
belirlenememesinden dolayı oluşan
spekülatif ﬁyat dalgalanmalarının bir
çok sektörü olumsuz etkilediğini ve
bu durumun son yıllarda stokçuluğun
artmasına neden olduğuna dikkat
çeken Tiryakioğlu, ” Fıstığımızın üretim
miktarının artırılarak ülke ekonomisine
olan katma değerinin istenen seviyeye
çıkarılması için en önemli atılımı Antep
fıstığı ürününe prim desteği verilmesi
olarak görmekteyiz. Antep fıstığının son
yıllarda uygulanmaya başlanan tarım
havzası destekleme modeli içerisinde
yer
alması,
stokçuluğun
önüne
geçilerek ürünün kayıt altına alınmasını
sağlayacaktır “ dedi.
Toplantıda antepfıstığı için ortak
akıl heyeti kurulmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep
Milletvekili Hüseyin Çelik ise, gelişen
Gaziantep
gerçeğinin
arkasında,

herhangi bir sorun karşısında, şehrin
hep birlikte, tek yürek olarak ortak
hareket edebilme kabiliyetinin yattığını
söyledi.
GSO Başkanı Adil Konukoğlu ve GTO
Başkanı Eyüp Bartık’da konuşmalarında
Gaziantep şehrinin ismini taşıyan
antepfıstığının tanıtımı ve geleceğe
taşınması noktasında yapılacak her
türlü çalışmaya destek vereceklerini
kaydettiler.
Antepfıstığının gerek bir sanayi
ürünü olarak işlenmesi, gerek zengin
bir besin kaynağı olması, gerekse de
ülkeye sağladığı ekonomik girdilerinden
dolayı önemli bir ürün olduğuna vurgu
yapan Bakan Eker ise, Antepfıstığına
ürün desteği konusunda kendilerine
gelen bu talebin Gaziantep Ortak Akıl
Heyeti ile Tarım Bakanlığı müsteşar ve
uzmanlarından oluşacak bir komisyon
tarafından müzakere edilebileceğini
söyledi.
Antepfıstığı yetiştiriciliği için önemli
kararların alınması beklenen komisyon
çalışmalarının
ilkinin
önümüzdeki
aylarda Ankara’da gerçekleştirilmesi
planlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahım Sarı
ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kuruluna Katıldı
ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Toplantısı
ve ICC Türkiye Milli Komitesi 60’ıncı Olağan
Genel Kurulu TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıya Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim
Kurulu Üyesi İbrahim SARI’da katıldı.
Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı,
EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve ICC
Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
2015 yılında Türkiye’nin G20 Zirvesi Dönem
Başkanlığı’nı üstleneceğini hatırlatarak, “Bu
fırsatı en iyi biçimde değerlendirerek, Türk
iş dünyasının sesini küresel arenada duyuracağımıza inanıyorum” dedi.

seçildim. Mart ayında da komite olarak bir
ilke imza attık ve ICC’nin ilk Yönetim Kurulu Toplantısını Türkiye’de gerçekleştirdik.
ICC Yönetimini ülkemizde ağırladık;ICC ve
McGraw Hill Financial Başkanı Harold McGraw, Nokia Danışma Ortağı, Finlandiya Eski
Başbakanı Esko Aho, Katar Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı, Doha Insurance Company
Yönetim Kurulu Üyesi Khalifa Bin Jassim Al
Thani, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı
Peter Mihok, Daesung Industrial Başkanı
Young Tae Kim, Bank of China Aviation’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Yanling Zhang, ICC

Genel Sekreteri Jean Guy Carrier Ankara
ve İstanbul’da Türk iş dünyası ile bir araya
gelme imkânı buldu. Son derece başarılı
geçen toplantımızda ICC Türkiye Milli Komitesi olarak, ICC Başkanı Harold McGraw ve
diğer Yönetim Kurulu üyelerine Türkiye’nin
küresel değişimlere olan yaklaşımını anlattık. Yönetim Kurulu toplantımızın ardından
Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye konulu
Panel’de de hem küresel sistemdeki önemli
değişimlere hem de G20’de Türkiye’nin neler yapabileceğine odaklandık.”

Hisarcıklıoğlu, Naﬁ Güral’ın Divan
Başkanlığını üstlendiği Genel Kurul’daki
konuşmasında, ICC Türkiye Milli Komitesi ve
iş dünyasının en iyi biçimde Türkiye’nin G20
Dönem Başkanlığı’na katkıda bulunmayı
istediğini anlattı. Bu doğrultuda Komite
olarak çalışmalara başladıklarını ifade eden
Hisarcıkıloğlu, ICC G20 Danışma Grubu ile
yoğun bir proje sürecine adım attıklarını vurguladı.
ICC Türkiye Milli Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “Bu kapsamda, Komite olarak
Türk iş dünyasına hareket getirecek faaliyetler düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz
Temmuz ayında ICC’nin Yönetim Kurulu’na

Nizip Ticaret Borsası Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri,
Fıstık Hali Esnafımıza Ziyarette Bulundu
Ziyarete Nizip Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Mahmut Şahin, Meclis Başkan
Yardımcısı Haşim Aslan, Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Zekeriya Özgen,
Meclis Kurulu Üyelerimizden Kemal
Osanmaz, Recep Oktay, Ahmet Polat,
Harun Aslan, İsmet Aslan Disiplin
Kurulu Üyelerimizden Sadık Türkmen
ve Şıh Hasan Çapan Katıldı.
Yapılan Ziyarette Esnafımıza
Borsamız Hakkındaki Görüşleri
ve
Önerileri Soruldu. Fıstık Hali Esnafımızın
Sorunları
Dinlenildi
Esnafımızla
Nizip Ticaret Borsası Olarak Görüş
Alışverişinde Bulunuldu.
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Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zekeriya Özgen Nizip Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne Katıldı
İlçe Kaymakamı Yaşar Karadeniz’in öncülüğünde Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan Obezite
ile mücadele kapsamında İlçedeki Sporcular, oda, dernek ve resmi
dairelerin de katkısı ile bugün Nizip Spor Salonu önünden başlayıp
Cumhuriyet meydanı önünden dönüp tekrar Nizip Spor Salonu
önünde son bulan “Sağlık yaşam için Bir adım da sen at” sloganı ile
sağlık yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Borsamızı temsilen Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Özgen’de katıldı

Sağlık yürüyüşüne Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Metin Şimşek, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Ziraat odası başkanı Sıddık Durmaz,
Nizip Ticaret Borsasını temsilen Zekeriya Özgen, Kızılay Başkanı
Kasım Çiçektaş, Kuyumcular Odası başkanı Mustafa Kaya, Engelliler
Dernek Başkanı Daire Müdürleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri, sivil
toplum kuruluşları ve Nizip’ten esnaﬂar katıldı.

Nizip Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Anneler Günü Vesilesiyle Nizip Huzur Evini Ziyaret Etti
Nizip Huzur Evi Ziyaretine NTB Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim SARI, NTB Meclis
Başkanı Mahmut ŞAHİN, NTB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya ÖZGEN,
NTB Meclis Başkan Yardımcısı Haşim ASLAN,
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz,
Meclis Üyelerimizden Ahmet POLAT, Kemal
Çetinkaya, Recep Oktay ve İsmet ASLAN
Katıldı.
NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
SARI Anneler Günü Vesilesiyle NTB Yönetim
ve Meclis Kurulu Olarak Huzur Evimizde
Bulunan Annelerimizi ve Yaşlılarımızı Ziyaret
Etmektekten Onların Hayır Duasını Almaktan
Mutluluk Duyduklarını Dile Getirdi.
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Çiftçilere Toprak Analizi
Hakkında Bilgilendirme
Toplantısı Düzenledi
Nizip Ticaret Borsası Laboratuvar Sorumlusu Yüksek Ziraat
Mühendisi Songul İnal Sönmez Yaptıgı Açıklamada; Toprak
Örneklemesının Nasıl Alınacağı, Toprak Analizinin Amacı
Toprak Analizinin Faydalarını ve Neden Yaptırılması Gerektiği
Hakkında Çiftçilerimizi Bilgilendirdi. Ayrıca Nizip Ticaret Borsası
Laboratuvarında Yapılan Analizler Hakkında Bilgiler Verdi.

Nizip Ticaret Borsası Toplantı
Salonunda Çiftçilere İyi Tarım
Hakkında Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlendi
Çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları ve iyi traktör kullanımı
hakkında EURO Gap Projesi Kapsamında İlk Eğitimleri Nizip
Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Nizip Ziraat
Odası iyi tarım ve traktör uygulamaları projesi kapsamında Nizip
Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya
Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz,Nizip Ticaret Borsası
Meclis başkanı Mahmut Şahin EURO Gap Genel Müdürü
İlhan Fidanboy, Sağlık müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.
Toplantıya katılan yetkililer İyi tarım uygulamaları ve iyi traktör
kullanımı konusunda bilgi verdiler.

Nizip Ticaret Borsası Personeli Ankara'da
Akreditasyon Eğitimlerine Katıldı
TOBB tarafından 10. Dönem Akreditasyon çalışmaları
kapsamında Ankara’da düzenlenen “SÜREÇ YÖNETİMİ” ve
“ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” eğitimleri sona erdi. Eğitimlere Nizip
Ticaret Borsası Genel Sekreter
yardımcısı Eray ÖLÇAL, Kalite ve
Akreditasyon Sorumlusu Abuzer
KÜPELİ, Tescil Şeﬁ Nazire AKTAY
ve Tescil Memuru Ahmet ALTINBAŞ katıldı.
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Nizip Ticaret Borsası Konferans Salonunda SGK Müdürü
Mustafa Aydoğdu Tarafından Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
1- Üreticinden yapılacak kesintinin
nispeti 01.01.2014 Tarihinden itibaren
%1’den %2’ye çıkartılmıştır. 2- Kesintinin
yapıldığı müstahsil makbuzu üzerinde şu
bilgiler mutlaka yer alacaktır; müstahsilin adı
soyadı, ürün bedeli, kesinti tutarı, kesinti tarihi ve T.C. kimlik numarası.3- Üreticiye ürün
bedeline mahsuben ya da hesaben yapılan
ödemeler ile avans verilmesi durumunda
bu ödemelerden dolayı herhangi bir kesinti
yapılmayacak olup; verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin
tamamı üzerinden, üreticinin SGK’ya olan
borç bedelini geçmemek üzere,%2 nispetinde kesinti yapılacaktır. 4- Yapılan kesintileri
ihtiva eden “Kesinti Bildirim Listesi” takip
eden ayın son iş gününe kadar kuruma(SGK) gönderilecektir. Ay içinde yapılan kesinti
tutarı para da yine takip en ayın son gününe
kadar SGK’nın hesaplarına intikal ettirileceklerdir. 5- SGK tarafından “Kesinti Muaﬁyet
Belgesi “ verilmesi uygulamasına devam
edilecektir. Buna göre aşağıda belirtilmiş
olan niteliklere sahip olanlar Kesinti Muaﬁyet Belgeleri ile birlikte kimlik belgelerini
ibraz etmeleri durumunda, alıcı tarafından
kesinti yapılmayacaktır.- Sürekli İş görmezlik
geliri, ölüm geliri/aylığı alanlar hariç 5510
sayılı kanuna göre gelir ve aylık alanlar(Sigortalı olarak çalışanlar).- Tarımsal faaliyette
bulunmaktan dolayı sigortalı olarak çalışanlar hariç diğer sigortalılar.- Kamu idarelerinde ve 5510 sayılı Kanunun ek 5.mad-

desi kapsamında sayılanlar hariç olmak
üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde
hizmet akdiyle, süreksiz işlerde çalışanlar ile
tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve
yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraﬂar düşüldükten sonra
kalan tutarın aylık ortalamasının, 5510 sayılı
Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu
belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan

talepte bulunanlar,- Tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan
sigortalı olmak istemedikleri doğrultusunda talepte bulunanlar.- 506 Sayılı Kanunun
Geçici 20.maddesine göre kurulmuş olan
Özel Sandıklardan aylık alanlar.- SGK’ya olan
prim borçlarının ürün bedellerinden değil
de aylık taksitler halinde ödeyeceklerini beyan edip, taksitlerini aksatmadan

2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı
Nizip Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Yapıldı
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlenmiştir Toplantıya Sivil Toplum Kuruluşları ve İlçemizde Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluş Temsilcileri Katılmıştır
Toplantıda 2014 Yılı Proje Tekliﬂeri hakıında İpek Yolu Kalkınma Ajansı Yetkilileri Tarafından Sunum Yapılarak Ayrıltılı Bilgiler Verilmiştir.
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Fıstık Projesi

Türkiye'de Bir İlk Antepfıstığı Kabuğundan
Terebentin ve Şekimik Asit Üretimi Projesi
PROJE KÜNYESİ: ÇEVREYİ KİRLETMİYOR, EKONOMİYE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ
PROJE KAPSAMI: İPEKYOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
PROJE BÜTÇESİ: Toplam 50.000 TL

Antep fıstığının üretim ve işleme merkezi
olan Nizip ilçemizde, çok sayıdaki Fıstık
İşleme Tesislerinde fıstığın en dıştaki kabuğu
maalesef atık olarak kaybolup gitmekte ve
çevre kirliliğe neden olmaktadır. Her yıl
tonlarca kabuk çöpe atılmaktadır. Antep
fıstığı dış kabuğunda bulunan sakız (reçine)
ve diğer değerli maddeler hakkında bugüne
kadar ülkemizde hiç bir araştırmanın
yapılmamış olması ne kadar acıdır.
Antep Fıstığı kabuğunda bulunan
Terebentin (reçine) boya sanayisi ve ilaç
sanayisinde önemli bir hammadde kaynağı
olarak kullanılmaktadır.
Antep fıstığı
kabuğundan Terebentin elde edilmesine
yönelik bir çalışma ülkemizde şu anda kadar
yapılmamıştır.
Yine Antep Fıstığı kabuğunda bulunan
şikimik asit (Schimic Acid) ilaç sanayisinde
viral ilaçların elde edilmesinde hammade
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu
bu asit dünyada sadece Çin’de çeşitli
bitkilerden üretilmektedir. Antep fıstığı
kabuğundan şikimik asit elde edilmesine
yönelik bir çalışma ülkemizde ve dünyada
bulunmamaktadır.
Şikimik Asit
Shikimic acid, genel kullanımda shikimate
olarak bilinen anyonik formu cyclohexene,

cyclitol ve cyclohexanecarboxylic asittir.
Bitkilerde ve mikro organizmalarda önemli
bir metabolizma ara ürünü olan bir
biyokimyasaldır .İsmini Japon çiçeği olan
shikimi den almış, ilk defa 1885 yılında
Johan Fredrik Eykman tarafından elde
edilmiştir. Bundan yaklaşık 50 yıl önce yapısı
ortaya çıkarılmıştır.
Shikimic
asitin
antienﬂemasyon,
antaljik, antivirüs ve antikanser özellikleri
bulunmaktadır.
Kanın
pıhtılaşmasını
ve metabolize edilimi sonucu ortaya
çıkan Arachidonic asit ile thrombosisi
engelleyebilir.
Shikimic asit bir çok alkoloid, aromatik
amino asitler, indol türevleri ve geniş kullanım
alanı olan kiral yapılı ilaçların üretiminde kilit
öneme sahip öncül bir kimyasaldır. Shikimic
asit inﬂuenze A ve inﬂuenza B hastalığının
tedavisinde neuraminidase enzimini inhibe
eden Oseltamivirin üretiminde başlangıç
malzemesi olarak kullanılır.
Nizip Ticaret Borsası İpekyolu Kalkınma
Ajansı doğrudan faaliyet desteği kapsamında
hazırladığı proje ile Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirerek Laboratuvar ortamında
Antep fıstığı kabuğundan şikimik asit elde
etmeyi başarmıştır. Başarılı Projemiz sonrası
nihai rapor ve ﬁzibilite raporu hazırlanarak
İpekyolu Kalkınma Ajansı’na sunulmuştur.
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Buğday Üretiminde 2014 Yılına Genel Bakış

Geçen yıl 22 milyon tonla rekor üretime ulaşan buğdayın bu yıl
17.3 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Ulusal Hububat Konseyi’nin
hazırladığı rapora göre, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler
oldu. Raporda tarımsal kuraklığın yüzde 25- 30’luk üretim düşüşüne
neden olduğu ifade edilmektedir. Raporda, “Türkiye’de uzun yıllar
ortalaması 20 milyon ton olan buğday üretiminin, 17 milyon 348
bin ton olacağı tahmin edilmektedir” denildi.
Ulusal Hububat Konseyi Raporu’na göre ülke genelinde Ekim
2013-30 Nisan 2014 arasındaki dönemde şiddeti bölgelere göre
değişmekle birlikte meteorolojik kuraklık yaşandığı, İç Anadolu,
Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
meteorolojik kuraklık yanında kışlık hububat için tarımsal kuraklığın
da oluştuğu, bu alanlarda kuraklık yanında soğuk zararı da dikkat
çekici boyutta oldu. Karadeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç geçit
kısımlarında tarımsal kuraklık görüldü.
Bundan 10 yıl önce 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının,
giderek azaldığı ve 7.7 milyon hektar civarına düştüğü raporda özetle
şu görüşlere yer verildi:” Buna rağmen gerek yeni çeşitlerin ıslahı
gerekse yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler, ekim nöbeti ilkelerine
uyulması ve benzeri nedenler ile birim alanda verim giderek arttığı
için, üretim düşüşü yerine artışlar görülmüştür. Ancak gelinen
noktada nüfus artışı, göçmen nüfus, artan turist sayısı, dışarıya
yapılan yardımlar ve çevremizde yaşananlardan dolayı üretimden
düşen ve Türkiye’den gelecek gıdalarla beslenmek durumunda
olanlar komşu ülkelerin insanlar ile tüketim öngörülenin çok
üzerinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle buğday ekim alanlarında
sınır değerlere ulaşılmış olup, bunun altına düşen ekim alanları kurak
yıllarda üretim yetersizliği sorununun beraberinde getirmektedir.
Buğdaya yapılan desteklerin bölgesel farklılıklar da göz önünde
bulundurularak artırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda,
“Örneğin Orta Anadolu’da dekara 250 kilo verim düzeyi ile,
buğdaya yapılan destek dekar başına 33,1 liradır. Mazot desteğinin
dekara 4.6 liradan 7 liraya, fark ödemesi desteğinin kilo başına 5
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kuruştan 8 kuruşa çıkarılması halinde dekar başına destek 43 liraya
yükselecektir. Bu önemli bir destek olarak değerlendirilmektedir.
Diğer bölgelerde ise verim düzeyleri dikkate alınarak bir düzenleme
yapılmalıdır” görüşüne yer verildi.
Raporda kuraklığın yem sektörünü de olumsuz etkileyeceğine
vurgu yapıldı. Genel olarak kuraklığın şiddetli olduğu bölgelerde
olmak üzere tüm ülke genelinde boy kısalığı dikkate alınarak
kuraklık durumunun devamı halinde ülke genelinde önemli bir sapsaman sıkıntısı olmaması için şimdiden alternatif yem kaynaklarının
programlanması önerilen raporda şöyle denildi: “ Uygun bölgelerde;
silajlık mısır, sorgum, sudan otu melezi, ﬁğ, yem bezelyesi gibi
bitkilerin silaj ve balya amaçlı ikinci ürün olarak ekilmeleri yönünde
projeler üretilmesi, uygun olan tüm bitkilerin anız ve hasat
artıklarının azami düzeyde balya, saman olarak değerlendirilmesi
yönünde çalışılması gerekmektedir.
Türkiye’nin 2013 yılı buğday üretiminin rekor düzeyde, 22 milyon
ton olarak gerçekleştiği ancak buna rağmen buğday ﬁyatının arttığı
hatırlatılarak geleceğe ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Bu rekor
üretime rağmen dünyadaki trendin aksine buğdayda ﬁyat artışının
gerçekleşmesi 75 milyonu dikkate alan bir hesabının yanlışlığını
ortaya çıkarmaktadır. Ülke nüfusu ile kayıtlı, kayıtsız göçmenlerin
sayısı, turist sayısı ve iç savaş ve başka nedenlerle üretimden
düşen çevremizdeki ülkelerde buğdaya ihtiyaç duyanların sayısı,
yardımların yapılanların sayısı belirlenerek üretim hedeﬁnde dikkate
alınması doğru olacaktır. Bu durumda üretimin muhtemelen 8590 milyona göre planlanması gerekecektir.” Raporda ayrıca, nadas
alanlarından yararlanmanın yollarının açılması için; doğrudan
ekim, dikey toprak işleme, dip kazan çekimi gibi işlemlerin devreye
sokularak bu alanlarda su ihtiyacı düşük; aspir, macar ﬁği, kışlık yem
bezelyesi, mercimek, nohut gibi bitkilerin yetiştirilmesini sağlayacak
projeli çalışmaların başlatılmasının hayati önem taşıdığına da vurgu
yapıldı.
Kısaca hububat üretiminde geleceğe yönelik çeşitli tedbirler
alınarak olası bir krizin önüne geçilmiş olacaktır.

Nizip Ticaret Borsası
TOBB Akreditasyon
Çalışması

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi; Oda ve
borsalar arasında kalite bilinci yaratmak, geliştirmek
ve birbirlerine iyi uygulamalarını kıyaslama yöntemiyle
transfer etmek, Oda ve Borsaların kapasite ve
yeterliliklerini artırarak üyelere sunduğu hizmet kalitesinin
iyileştirmek, Oda ve Borsaların profesyonelliklerini ortaya
koymasını sağlamak, iş dünyasında Oda ve Borsaların
güvenirliğini artırmak, Türk ve Avrupa sistemleri
arasında uyum sağlamak amacını gütmektedir.
• Nizip Ticaret Borsası olarak öncelikli hedeﬂerimizden
biri olan TOBB Akreditasyon çalışmaları kapsamında
ön başvurumuz tamamlanmış ve TOBB tarafından ilk
değerlendirme sonrası Borsamız 10 . DÖNEM’e kabul
edilmiştir.
• Akreditasyon ile TOBB’un ön gördüğü kaliteli
hizmetlere yerel erişim imkânı sağlanmış olacaktır.
• Akreditasyon çalışmaları yönetim kurulu ve
meclisimizin tam desteği ile Akreditasyon Temsilcimiz
ve Danışmanlık şirketi tarafından büyük bir titizlikle
devam etmektedir.

Nizip Ticaret Borsası
ISO 9001 KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ
Belgesi Sahibidir

•

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Göreve başlar
başlamaz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
çalışmalarına başlamış ve bunu 3 ay gibi oldukça kısa bir
süre içerisinde başarıyla neticelendirmiştir.

•

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun
uluslararası standartlara uygun bir Kalite Yönetim
Sistemi’ne sahip olduğunun, diğer bir ifade ile uluslararası
normlarla çalıştığının bir göstergesidir.

•

ISO 9001 Belgesi, Borsamızın hizmetlerinin uluslararası
alanda kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak
sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda
ortaya konduğunu göstermiş ve dolayısıyla kuruluşumuzun
hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin
güvencesi belgelenmiştir. Ayrıca ISO 9001 ile, Borsamızda
etkin bir kalite yönetim sisteminin standartlara uygunluğu
da belgelenmiştir.

Borsamız Akredite Olma Yolunda
Emin Adımlarla İlerliyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Borsamıza geliştirme ziyareti düzenlendi.

Gün boyu süren ziyarette; Borsa Genel
Sekreteri Abdülkadir GÖZEGİR, Kalite ve
Akreditasyon Sorumlusu Abuzer KÜPELİ ve

Borsa personeli ile akreditasyon standardına
yönelik kapasite artırıcı çalışmalar yapıldı.

TOBB, 10.dönemde akreditasyon sürecine başlayan Nizip Ticaret Borsasına TOBB
akreditasyon kurulu sekreteri Volkan TUFAN
ve TURK LOYDU Başdenetçisi Dr. Fatma
YİĞİT tarafından geliştirme ziyareti düzenlendi. Yerinde eğitim niteliği taşıyan ziyaret
sırasında, akreditasyon standardı ve sistemi
İbrahim SARI başkanlığındaki Nizip Ticaret
Borsası yönetim kuruluna aktarıldı. Nizip
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut
ŞAHİN’in de hazır bulunduğu toplantıda
öncelikle akreditasyon sistemi ile ilgili bir
sunum yapıldı. Ardından Borsa personeli ile
bir araya gelen denetim ekibine Akreditasyon Sorumlumuz Abuzer KÜPELİ tarafından
Borsamızı ve faaliyetlerini tanıtan bir sunum
gerçekleştirdi.

37

Nizip Ticaret Borsası

BORSA BİNAMIZ
• Göreve geldiğimizde devraldığımız yılların yükünü üzerinde taşıyan, bakıma ihtiyaç duyan Borsa
Binamız, yeni dönemde baştan aşağı elden geçirilerek, yenilenerek modern bir görünüme kavuşmuş
adeta gençleşmiştir.
• Borsamızın yenilenen yüzüne fotoğraﬂarla daha yakından bakalım…
Yeni

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Eski

MODERN HİZMET İÇİN MODERN ALTYAPI
• Borsamızın eskiyen ve iş göremez hale gelen Bilgi-İşlem altyapısı tamamen değiştirilmiş, modern
bilgisayarlar ve server sistemi ile üyelerimize modern ve beş yıldızlı bir hizmet sunulmaya başlanmıştır.
• Yeni bilgisayarlar, yedekleme sistemleri, güvenlik yazılımları ile borsamız modern ve daha hızlı bir
altyapıya kavuşmuştur.
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Toprak Bitki ve Gıda Analiz Laboratuvarı

LABORATUARIMIZ, bilinçli üretim yapabilmeniz için gerekli olan toprak, bitki analizleri yapan bir tarımsal laboratuardır.
Bununla birlikte; analizler sonucunda toprak ve bitkideki elementlerin miktarı belirlenerek, teknik bölümümüzün konusunda uzman
Ziraat Mühendisimiz tarafından gübreleme programları önerilmektedir.
Amacımız; güvenilir analiz sonuçlarımız ile verimli ve kaliteli bir hasat için üreticilerimize destek vermektir.

NİZİP TİCARET BORSASI TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI
Toprak verimliliği, toprağın temel bitki besinlerini, bitki gelişmesini sürdürmeğe yeterli miktar ve uygun oranlarda sağlama kabiliyetidir.
Toprak üretkenliğinin diğer unsurları yıllarca aynı kalmasına karşın, toprak verimliliği, yapılan tarımsal faaliyetlerle sürekli değişim halindedir.
Yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı doğrultusunda ve yetiştirme ortamına uygun, doğru bir gübreleme programı yaparak, sürdürülebilir bir verimlilik
sağlamak için ekim ve dikim öncesinde toprak verimlilik analizlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.
Toprak verimlilik analiz Laboratuvarı, Tarım Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta ve yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmeleri
dikkate alınarak gübreleme programları hazırlanmaktadır.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yetki belgesine sahip Laboratuvarımızda toprak, bitki ve gıda analizleri, kısa sürede, uluslararası düzeyde
kabul görmüş metotlarla yapılmaktadır.
Bilinçli gübre kullanımı için mutlaka toprak analizi yaptırılarak uzman görüşü alınmalıdır. Laboratuvarımızda PH, POTASYUM, FOSFOR,
ORGANİK MADDE, BÜNYE, KİREÇ, TOPLAM TUZ analizleri, en kısa sürede, uluslararası düzeyde kabul görmüş metotlarla yapılarak,
yetiştirilecek bitkilerin besin maddesi gereksinmelerine göre gübreleme programları hazırlanmaktadır.

Sıkça sorulan sorular
Toprak numunesi nasıl alınır?
Tarım alanını tam olarak temsil etmesi için 8-10 yerden zikzaklar yaparak toplamda 1
kg olacak şekilde 0-20 cm den alınmalıdır.toprağa kürek daldırıldığında üst kısımdaki taşlı
ve samanlı kısım atılarak alttaki kısım bir kova veya torbada biriktirilerek toprak bilgilerinin
olduğu bir etiketle laboratuara getirilir.

Laboratuvarda toprak için hangi analizleri yaptırmalıyım?
Toprak verimliliğine göre taban ve üst gübre uygulaması için (PH, POTASYUM, FOSFOR,
ORGANİK MADDE, BÜNYE, KİREÇ, TOPLAM TUZ )analizleri sonucunda gübre tavsiyesi yapılır. Ayrıca toprağın ihtiyacı olan mikroelementleri
de(Fe,Zn,Cu,Mn) belirlemek için ayrıntılı analizlerin yaptırılması gerekir.
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Toprak numune alma zamanı nedir?
Toprak numunesinin alınması mevsime bağlı olmakla beraber, toprak numunesi ekimden veya gübre kullanılma tarihinden bir buçuk
–iki ay önce alınmalıdır. Numune alınırken toprak, numuneyi alanın ayağına bulaşacak kadar ıslak olmadığı gibi, numune alma aletlerine
zorluk çıkaracak kadar da kuru olmamalıdır. Donlu ve çamurlu günlerde numune alınmaz

Toprak analizi yaptırmanın faydaları nelerdir?
Analiz sonucu hazırlanan raporla yetiştirilecek bitkiye hangi gübrenin, ne miktarda verileceği bilinir.
Gerektiği kadar gübre kullanılarak ekonomik kazanç sağlanır.
Kaliteli ürün ve yüksek verim sağlanarak kazanç artar.
Toprağın ve bitkinin fazla gübre sonucu zarar görmesi önlenir.

Toprak numunesinin alınmasının sakıncalı olduğu yerler nerelerdir?
Daha öncede belirtildiği gibi toprak numuneler tarlayı temsil edebilen belirli yerlerden alınmalıdır. Toprak numunesi almak için uygun
olmayan yerlerden numune alındığı takdirde, bu numunelerden elde edilecek analiz sonuçları yanlış işlemlere sebep olur.,

Numune almaya uygun olmayan yerler:
-harman yeri veya hayvan yatmış yerler
-önceden gübre yığılmış yerler
-sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yerler
-hayvan gübresinin bulunduğu yerler
-tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktalar
-dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları
-binalara yakın alanlar -sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üstleri
-su biriken kısımlar , akarsu ve sel başmış yerler.

Antep fıstığında gübreleme nasıl olmalıdır?
Ocak ayında, mümkün olduğu kadar derine verilmek üzere (20 cm) ya ağacın taç izdüşümüne açılacak banta, ağacın taç izdüşüm
kenarına açılacak çizgilere, fosforlu gübre uygulaması yapılmalıdır. Ağacın yaşı ve toprağın yapısı gözönüne alınarak toprak analiz sonucuna
göre gübreleme yapılır.
Antep fıstığının yetiştiği yöre toprakları çoğunlukla kireçli yapıya sahiptirler. Bu nedenle azotlu asit karakterli gübreler kullanılmalıdır. Şubat ayında ağacın yaşı ve toprağın özelliği göz önüne alınarak amonyum sülfat gübresi taç izdüşümüne verilip, tırmık veya çapa ile toprağa
iyice karıştırılmalıdır.

Antep fıstığında ve zeytin de yaprak örnekleri alma zamanı ve şekli nasıldır?
En uygun yaprak örneği alma, meyvelere ben düşme zamanındadır. Bahçedeki yaklaşık 25 agaçtan toplamda 100 yaprak olacak şekilde
her ağacın dört yönünde birer adet omuz hizasında meyvesiz daldan ve yıllık sürgünlerin ortasındaki yapraklardan alınmalıdır.
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Zeytin: kış dinlenme döneminde (kasım-aralık aylarında).. O yıla ait sürgünlerin (tek yıllık uç sürgünlerden) ortasındaki gelişmesini
tamamlamış karşılıklı yaprak çifti sapıyla birlikte alınır. Bir ağaçtan 8 ve 25 ağaçtan 200 yaprak örneği toplanır.

Bitki örneklerinin alımı ve laboratuvara taşınma teknikleri
Örnekler alındıktan sonra naylon torbalara konulur. Örnek alma formu kurşun kalemle doldurulur. Torbaya konularak etiketi yazılır
ve torba zımbalanır veya iple bağlanır. Etiketlenen yaprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara analiz için gönderilmesi gerekmektedir.
Şayet o gün gönderme imkanı yok ise toplanan örnekler en geç 4 saat içerisinde buzdolabına konmalıdır. Buzdolabı +4 °c`de tutulmalıdır.

Laboratuvarda yaprak için hangi analizleri yaptırmalıyım?
Elementler toprakta toplamda yeteri kadar olsada alınabilirliliği az olan formda ise bitkide gözle görülebilen eksiklikler olur bunun için
Azot başta olmak üzere mikro element
( Fe,Zn,Cu,Mn) analizleri yapılması gerekir.

Yeni antepfıstığı bahçesi kuracağım. Hangi anaç, ﬁdan ve çeşitle tesis etmeliyim?
Anacı buttum olan aşısız tüplü çöğürler kullanılmalı, ürün gıda (baklava, kadayıf, dondurma ve çikolata) sanayine yönelik yetiştirilecekse
dişilerde uzun çeşidi (20 dişi ağaca 1 uygur, 1 atlı erkeği) aşılanmalıdır. Eğer ürün çerezlik olarak kullanılacaksa tekin dişi çeşidiyle aşılama
yapılmalı, 10 dişi ağaç arasına 1 atlı erkeği aşılanmalıdır.

Antepfıstığında budamaya hangi tarihte başlanmalıdır?
Ağaçlar yaprağının en az yarısını döktükten sonra budamaya başlanmalıdır. Kışın soğuk (donlu) günlerinde “zemheride” budama
yapılmamalıdır. Sıcak bölgelerde kasım ayında soğuk bölgelerde şubat ayında budama yapılmalıdır.

Antepfıstığı budamasında aşı macunu kullanılır mı ?
Büyük (3 cm çapında ve daha kalın) dal kesimlerinde mutlaka aşı macunu kullanılmalı, aşı macunu hem sıcaktan hem soğuktan yaralı
alanı korur, yara yerinin çatlamasını önler.
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Yeni tesis ettiğim çöğürlere ne zaman aşılama yapmalıyım?
Aşılama 1-2 yıl içerisinde çöğür kalınlığı işaret parmağını geçince, arpa hasat zamanında sürgün t göz aşısıyla yapılmalıdır. Kesinlikle
8-10 yıl beklenmemelidir.

Antepfıstığında yaz budaması yapılır mı?
Kış budaması yapılan bahçelerde bazı zayıf gelişen ve özellikle dal güvesi bulunan dallarda kuruma olmaktadır. Bu gibi kuruyan dallar
ile obur(piç) dallar mayıs ayı içerisinde çıkarılmalıdır.

Bitkilerde besin eksikliği niçin olur
Bitkiler besinlerini bu besinler toprakta yeterince bulunmasına rağmen de ﬁziksel ( ph, tuzluluk/ozmolarite, toprak tekstürü vb.)
Nedenlerle alamayabilirler. Bitkiler besinlerini yeterli alamadıkları zaman, çok defa gözle görülen eksiklik belirtileri gösterirler.

Gözle görülür eksiklik belirtileri nelerdir?
Azot(N): yetişme engellenir, bitkinin rengi sararır. Yaprak uçları bitkinin
altındaki yapraklarından başlayarak kırmızımsı kahverengi olur.
Fosfor (P): kök gelişmesi engellenir, saplar uzar, bitkinin olgunlaşması gecikir.
Bitkinin rengi morumsu olur.
Potasyum(K): yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıﬂar. Meyve çekirdekleri
kuruyup büzülür.
Kalsiyum(Ca): yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır. Uç tomurcuklar ölür,
çiçekler olgunlaşmadan taç yapraklarını kaybederler.
Magnezyum(Mg): yapraklar ince ve gevrek olurlar; uçlarında ve damar
aralarındaki bölgede renklerini kaybederler, soluk yeşil renk alırlar.
Kükürt(S): bitkinin alt kısımlarındaki yaprakları sararır, kökler ve sapların
çapları küçülür.
Bor(B): uç tomurcuklar açık yeşildir. Köklerde koyu lekeler görülür. Saplar çatlar.
Bakır(Cu): bitkilerin renkleri ağarır. Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte, anormal şekilde büyüme gösterir.
Demir(Fe): yapraklar sararır. Fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır.
Mangan(Mn): arazlar demirdekine benzer. Yapraklarda ölü dokular görülerek, yaprağa pürüzlü bir görünüş verir.
Molibden(Mo): azot eksikliği gibidir.
Çinko(Zn): uç yaprakları çok küçülür. Yapraklar ölü bölgelerde benekli hale gelir. Tomurcuk teşekkülü azalır.

Laboratuarımızda Yapılan Analiz Sayıları ve 2014 Yılı Artış Oranları
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Antepfıstığında
Aﬂatoksin Analizinin Önemi
Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, bilim çevrelerini düşündüren çeşitli
sorunları beraberinde getirmektedir. Bunların başında şüphesiz beslenme sorunu gelmektedir.
Gıdalarda küﬂenme sonucu oluşabilen mikotoksinlerin çoğunluğunun insanlarda tedavisi
olanaksız rahatsızlıklara yol açtığı kesinlik kazanmıştır. Yapılan araştırmalarla en önemli ve ne
fazla korkulan mikotoksinlerin aﬂatoksinler olduğu ortaya çıkmıştır. Aﬂatoksinler, insanlarda
kanserojen etkilerle kendilerini göstermektedir. Aﬂatoksinler, hücre ve mikroorganizma için
belirli fonksiyonları olmayan sekonder metabolitledir. Kimyasal yapı olarak bifuron halkası
ve lakton bağlantısı taşıyan yüksek yapılı “kumarin” bileşikledir. Difuranokumarin olarak
bilinirler. Aﬂatoksinler renksiz veya sarı, iğne şeklinde kristallerdir.Kloroform, metanol,
etanol ve dimetilsulfoksid içerisinde kolayca çözünürler. Gıda ile uzun süre aﬂatoksin
alınırsa kronik etkiler görülür. Sıcak bölgelerde risk oldukça yüksektir. Karaciğer sirozu
ve kaslarda sarılık kronik olaylarda ortaya çıkan belirgin semptomlardır. Bunun yanında
primer karaciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer
başta olmak üzere iç organlarda yağlı dejenerasyonlarla beliren reys sendromu diğer
hastalıklardandır. Denemeler sonucu, aﬂatoksin alımı sonucunda insanlarda özellikle
karaciğer kanseri vakalarında pozitif bir artış olduğu ortaya konmuştur. Antepfıstığı,
aﬂatoksin oluşumu açısından riskli gıdalar arasında yer alır. Bulaşma ağaçta, hasat sırasında,
işleme ve özelliklede depolama sırasında gerçekleşir. Antep fıstığı ihracatında son yıllarda
üreticinin karşısına çıkan en önemli problemlerden birisi olan aﬂatoksinlerin belirlenmesi
kritik öneme sahiptir. Ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan ve büyük
ekonomik değerlere sahip olan Antep fıstığının hak ettiği değeri bulabilmesi için aﬂatoksin
analizlerinin mutlaka yapılması gerekir. Nizip Ticaret Borsası Laboratuvarında Aﬂotoksin
Analizi son derece gelişmiş modern cihazlarda uzman mühendsilerimiz tarafından oldukça
kısa bir sürede kesin ve hatasız olarak yapılmaktadır.

Zeytinyağı ve Bitkisel Yağlarda Yağ Asitleri
Kompozisyonları Analizlerine Başladık

Zeytinyağı ve bitkisel yağlarla ilgili yasal düzenlemeler Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan “Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”, “Bitki Adı ile
Anılan Yağlar Tebliği” ve “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” gibi mevzuatlar kapsamında ele alınmakta ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izlenmektedir. Mevzuatlarla söz konusu yağların tekniğine uygun üretiminin, hazırlanmasının,
işlenmesinin ve pazarlamasının sağlanması için özelliklerinin belirlenmesi hedeﬂenmektedir.
GAZ KROMATOGRAFİSİ TEKNİĞİNİN ÖNEMİ
Yağ asiti metil ester kompozisyonu; yağın türünün ve saﬂığının belirlenmesinde önem taşımaktadır. Ayrıca diyet içeriklerinin belirlenmesi
ve gıda endüstrisinde yapılan AR-GE çalışmalarına yön vermesi açısından yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Yağ asitleri
kompozisyonu kromatograﬁk cihazlarla belirlenmekte ve ağırlıklı olarak Gaz Kromatograﬁ (GC-FID (Alev İyonlaştırma Dedektörü) sistemi
kullanılmaktadır.
Yağ asidi metil ester analizlerinde, tüm yağ asidi bileşenlerini ihtiva eden 37’lik standart karışım kullanılmaktadır. Karışım trans-cis,
omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini de içermektedir. Yağ asitleri bileşimi, örneğe göre farklılık göstermektedir. Her bir yağ asidinin, o bitkiye
has referans aralıkları incelenerek; yağın saﬂığına karar verilebilmektedir
Nizip ekonomisinde önemli bir yere sahip olan zeytinyağına ve bitkisel yağlara çeşitli katkı maddelerinin katılması zeytinyağı kalitesini
olumsuz yönde etkilemekte ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Halkımızın daha sağlıklı ve daha bilinçli bir şekilde bitkisel yağ tüketmesine
yardımcı olmak amacıyla Nizip Ticaret Borsası Laboratuvarlarında bitkisel yağ analizlerine başlanmıştır.

