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Bakan’dan

İbrahim SARI
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye ekonomisi çok kapsamlı bir dönüşüm sürecini yaşıyor. Ekonomimiz adeta kabuk değiştiriyor.
Ortaya konulan yeni reformlarla her geçen gün daha da güçleniyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla
büyüme hamlesini önemli bir noktaya taşıyan ülkemizin ihracat ve üretimdeki kararlı yükselişini
sürdürülebilir kılabilmek için girişimci ruhumuzu hep canlı tutmamız gerekiyor.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı dünya pazarlarında söz sahibi olmak ve hedef pazarlarda kalıcılığı sağlamak
isteyen sanayicilerimiz son yıllarda bu noktada olumlu gelişmelere imza atmaktadır. 1980’lerde, sadece
3 milyar dolarlık ihracat yapabilen bir ülkeyken şimdi ekonomik büyümenin kaynağında özel sektörün yer
aldığı, kişi başı gelirin 10 bin doların üzerine çıktığı ve 150 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke
haline geldik. Bu değişimin başında gelen lokomotif illerden biriside şüphesiz Gaziantep’tir. Her koşulda
yılmadan, yorulmadan sürekli üreten, istihdama ve ihracata katkı sunan Gazi şehrimiz gerçekleştirdiği
ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren 5’inci şehri konumuna geldi. Bu önemli gelişmeye
katkı sağlayan Nizip’li sanayicilerimizin 2018 yılı içerisinde daha güzel işlere imza atacağına inancım
tamdır. Üreten, gelişen ve istihdam yaratan bir Nizip için Borsa olarak ortaya koyduğumuz faaliyetler
ve projelerle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortak hedefimiz bölgemizin kalkınmasına öncülük eden, refah
seviyesi yüksek, sosyo-kültürel açıdan zengin ve güçlü bir Nizip oluşturmaktır.
Bize güvenen ve inanan üyelerimizin çalışmalarında başarılar diliyor, 2018 yılının bereketli ve güzel
geçmesini temenni ediyorum.
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YILIN İLK MAHSUL BOZ FISTIĞI BORSA
MECLİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

2017 yılının ilk boz Antep Fıstığı Borsamıza geldi.
Nizip’e bağlı Dazhöyük mahallesi Mehmet Emin Kılıçparlar
ve Yolağzı mahallesi Müslüm Vedat Ünal tarafından
borsamıza getirilen yılın ilk boz antep fıstıkları Meclis
üyelerimizin tarafından yarım altınla ödüllendirildi.
Nizip Ticaret Borsası Antep Fıstığı üretimini teşvik

etmek adına her yıl ilk mahsulu getiren çiftçilerimizi
ödüllendirmektedir. Bu senede geçen senelerde olduğu
gibi ilk mahsul boz fıstığı getiren çiftçilerimiz, Nizip Ticaret
Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin,Meclis Başkan
Yrd.Haşim Aslan,Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Zekeriya
Özgen,Meclis Üyesi Ahmet Polat ve Meclis Üyesi Reşat
Oktay tarafından ödüllendirildi.

MECLİS ÜYEMİZ AHMET POLAT FISTIK HALİ
BAŞKANLIK SEÇİMİNDE GÜVEN TAZELEDİ
• N
 izip Ticaret Borsası fıstık hali irtibat bürosunda gerçekleşen fıstık hali genel kurul
toplantısı ve başkanlık seçimi sona erdi.
Şehmus Kılıç’ın Divan Başkanlığı
yaptığı , Ahmet Kılıç ve Nuri Kayanı’nda

katip üyeliği yaptığı fıstık hali genel
kurul toplantısı ve başkanlık seçimi

üyelerin katılımıyla gerçekleşti.Genel
kurulda ve seçimde, Ahmet Polat
ve ekibi güven tazeleyerek fıstık
hali başkanlığına 4 yıl süre ile oy
çokluğuyla yeniden seçildi.
Ahmet Polat genel kurulu
katılan
herkese
teşekkürlerini
sunarak,üyelere gelir-gider, bütçe
hakkında açıklamalar yaptı.Yönetim
kurulu değişikliği olmayacağını ifade
eden Ahmet Polat, Nizip fıstık hali
yönetim kurulu üyelerinin; Polat
Akın, Ali Karakuş, Hüseyin Sönmez
ve Mehmet Kara olarak devam
edeceğini sözlerine ekledi.
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TOBB
AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISINA KATILDIK

• A
 kdeniz Bölge Toplantısı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nde
(TOBB) TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Bölge’deki oda
ve borsaların başkanları ve genel
sekreterlerini biraraya getiren
etkinlikte istişarede bulunuldu.
Bölge Toplantısına Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı ve Genel Sekreter Mehmet
Eray Ölçal katıldı.

Özellikle son 6 ayda gerçekleştirilen
faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde
bunulan toplantıda TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların
üyeleri için yapılan çalışmaların iyi
anlatılması gerektiğinin üzerinde durdu.
Toplantıda
ekonomideki
gelişmelere ilişkin geniş bir sunum
yapılırken, Hisarcıklıoğlu son dönemde
özel sektör için neler istediklerine,
nelerin hayata geçtiğine ve değiştiğine
dair bilgilendirmede bulundu. TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu, 6 ayda 1
milyon 200 bin istihdam rakamına
ulaştıklarının altını çizdi.
Büyüme rakamlarının sevindirici
olduğuna işaret eden TOBB Başkanı, yıl
sonuna kadar da bu yüksek büyümenin
devam
edeceğine
inandıklarını
bildirdi.
Hisarcıklıoğlu,
yatırımları
artırmaların gerektiğini de sözlerine
ekledi. Toplantıda ayrıca meclis üyeleri
arasında yapılan anket sonuçları
değerlendirildi.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR
Nizip Ticaret Borsası ilçemizin ve
ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak,
istihdamı arttırmak üzere Gaziantep
KOSGEB Müdürlüğü ile birlikte “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi” düzenlemektedir.
Girişimci
adayları,
işletmelerini
kurmalarının ardından hazırlayacakları iş
planları ile KOSGEB’e destek başvurusunda
bulunabilecek ve KOSGEB’in onay vermesi
halinde 50 Bin liraya kadar hibe, 100 Bin
liraya kadar geri ödemeli olmak üzere
toplam 150 Bin liraya kadar destek
imkânlarından yararlanabilecekler.
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BAŞKAN İBRAHİM SARI ICC
63.GENEL KURULUNA KATILDI

• N
 izip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı Milletlerarası Ticaret Odası
(ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı Milletlerarası
Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli
Komitesi’nin
63.
Genel
Kurul
Toplantısı’na katıldı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını
gerçekleştiren TOBB Başkan Yardımcısı
Halim Mete, geçtiğimiz dönemde, ICC
açısından tarihi gelişmeler yaşandığını
belirterek, “13 Aralık 2016 tarihinde,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

tarafından, ICC’ye resmi olarak gözlemci
statüsü verilerek Birleşmiş Milletler
Genel Konseyi tarihinde ICC, resmi
olarak Gözlemci Statüsü elde etmiş tek
özel sektör kuruluşu olduğunu ifade
etti.

önümüzdeki dönemde de, üyelerinin
desteğiyle, ICC’nin faaliyet alanına giren
konularda seminerler, konferanslar
ve eğitimler düzenlemeye ve ICC’nin
teknik komisyonlarında ülkemizi temsil
etmeye devam edecektir” diye konuştu.

ICC Türkiye’nin, en köklü Milli
Komitelerden biri olarak, 80 yıldan
uzun süredir faaliyette bulunduğunu
hatırlatan Mete, “ICC Türkiye Milli
Komitesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz’un
mali raporu sunmasıyla devam
eden genel kurul toplantısı, dilek ve
temennilerin ardından sona erdi.

AKREDİTASYON BELGE YENİLEME DENETİMLERİ
ÖNCESİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİNE KATILDIK
Akreditasyon Sistemi çalışmaları
kapsamında, bu yıl Belge Yenileme
Denetimi gerçekleştirilecek olan 1.-2.-5.7.
ve 10. Dönem Akredite Oda/Borsalarının
Genel
Sekreter
ve
Akreditasyon
Sorumlularına yönelik olarak 17-18
Temmuz 2017 tarihlerinde Denetimler
Öncesi Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi.

Ankara’da gerçekleşen bilgilendirme
eğitimine, Nizip Ticaret Borsası Genel

Sekreter Yrd. Abuzer Küpeli katıldı.

Gerçekleştirilen eğitimde akreditasyon
standardında yer alan “Temel Yeterlilik”
ve “Temel Hizmet” kıstaslarına ilişkin
bilgi paylaşımında bulunularak denetim
süreçlerinin etkinleştirilmesi amaçlandı.
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“GÜCÜMÜZ MİLLİ İRADE, HEDEF BÜYÜK TÜRKİYE”
•
15
Temmuz
darbe
yıldönümü
dolayısıyla Gaziantep’teki Oda ve
Borsalar ile HAK-İŞ, MEMUR-SEN,
KAMUSEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TESK ve
TZOB temsilcilerinin katılımıyla, ortak
basın toplantısı yapıldı.
Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) düzenlenen toplantıya, GSO
Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar
Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Selami Memiş, Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı
Mustafa Doktoroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,Meclis Üyesi
Ahmet Polat, İslahiye Ticaret Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım,
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, TOBB Gaziantep
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, TOBB Gaziantep
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Yetkinşekerci ile TÜRK-İŞ
İl Temsilcisi Nuri Bay, TESK İl Başkanı Ömer Küsbeoğlu, MEMURSEN Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, HAK-İŞ İl Temsilcisi Mehmet
Geçer, TZOB İl Temsilcisi Cuma Yiğit, TİSK İl Temsilcisi Ufuk Ekinci ve
KAMU-SEN İl Temsilcisi Bekir Avan katıldı.
Toplantıya katılan STK’ların ortak basın açıklaması metnini
okuyan GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Bu masada
oturan demokrasi sevdalısı kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81
ilde aynı anda yapıyoruz” dedi.
“Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un
yıldönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle,
hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu
canlı tutacağız.15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız”
diyen Topçuoğlu, şöyle devam etti:
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“15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz.
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15
Temmuz, İstiklal Harbi’nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük
tehlikeydi. O gece Fetullahçı terör örgütü, ‘devleti’ ele geçirmeye,
milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı;
ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş
kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir
daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler
olsun milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi
durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden
bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibaren,
devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı.”
Topçuoğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi
Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık.
Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde
saygıyla eğiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE, EN ZOR DEMOKRASİ SINAVINI
BÜYÜK BAŞARIYLA VERMİŞTİR”
GSO Meclis Başkanı Topçuoğlu, Türkiye’de demokrasinin hiçbir
kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduğunun herkese
gösterildiğine dikkati çekerek, “Milletimiz darbeye karşı durarak
şunu açık şekilde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini milletin
iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu, dünyaya örnek olacak bir
tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik. Darbe girişimine
karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatandaşımız şehit oldu” diye
konuştu.

Topçuoğlu, darbe girişimi sırasında 2301 vatandaşın gazi
olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla
anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi görüşü fark
etmeksizin Türkiye’nin geleceğine sahip çıkan 15 Temmuz
ruhu, demokrasinin sigortasıdır. Bir daha böyle hain girişimlerin
yaşanmaması için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı
şekilde sürdürülmelidir. Yargı kurumları, darbecilere ve onların
destekçilerine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin
vicdanını rahatlatmalıdır.”

“TOPARLANDIK”
Topçuoğlu, en az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden
sonrasının da, Türkiye açısından zorlu bir süreç olduğunun altını
çizdi.
Darbe girişimi sonrası toplumun büyük bir travma yaşadığına
işaret eden Topçuoğlu, şunları kaydetti:
“FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz
etkilendi. Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde bunların
hepsini de kısa sürede atlattık. Hükümetimizin bizlerle istişare
içinde aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide
yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İstihdam rekorları kırdık. Bu yılın
ilk altı ayında tam 1 milyon 200 bin insanımıza yeni istihdam
sağladık. İhracatımızı rekor düzeyde arttırmaya başladık. Yabancı
yatırımcıların güvenini yeniden kazandık.”

“TÜRKİYE DÜNYANIN EN ZOR STRES
TESTİNDEN BAŞARI İLE ÇIKMIŞTIR”
“Ülke olarak dimdik ayaktayız. Emin olun bizim son bir yılda
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.
Ama biz dimdik ayaktayız” diyen Topçuoğlu, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin
yapamayacağını yaptık. Ama rehavete kapılmayacağız. Yapacak
daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var. 15 Temmuz sonrası
toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım sürecini
başlatmamız gerekiyor. Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma
zamanı. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmalı, demokratik
kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için
ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir reform süreci başlatmalıyız.
Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz. Aldığı
yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi sınavının birinci
yılında bütün dostlarını yanında görmeyi arzulamaktadır.
Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere kulak vermeye,
buna göre tavır almaya davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede dost
ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa
olsun darbe ve terör bir insanlık suçudur. Ancak birlikte çalışırsak
daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.
Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük bir azimle
çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Üzerine
basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak,
15 Temmuz’u asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizin
geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize
ışık olacak. Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. Gücümüz milli
irade, hedefimiz büyük Türkiye.”
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BAŞKAN İBRAHİM SARI’DAN
15 TEMMUZ MESAJI

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, 15 Temmuz
Hain Darbe Girişiminin yıldönümü vesilesi ile bir açıklama yaparak,
“Ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik yapılan bu alçakça girişimler
hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.” dedi.
Başkan
İbrahim
Sarı
açıklamalarında
şu
ifadelere
yer verdi; “15 Temmuz gecesi,
demokrasimize göz diken vatan
hainleri, milletin silahlarını yine bu
aziz millete doğrultmuş ve kalleşçe
bir darbe girişiminde bulunmuşlardı.
Ancak yüce Türk milletimiz, ölümü
göze alarak hainlere gerekli cevabı
vermiştir.”
Gözü dönmüş hainlerin seçilmiş
hükümete karşı darbe teşebbüsünün
asla kabul edilemeyeceğini ifade
eden İbrahim Sarı , “Milli iradeye
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sahip çıkmak vatansever her Türk
halkının
boynunun
borcudur.
Anayasa ve demokrasimizi askıya
almak isteyen, yerli ve yabancılara
uşaklık edenlere bu asil millet asla
prim vermeyecektir. Milletimizin
huzurunu bozmaya yönelik yapılan
bu alçakça girişimler hiçbir zaman
amacına ulaşamayacaktır.
Her
şeye
rağmen
Türk
ekonomisinin kısa sürede kendini
toparladığına dikkat çeken Başkan
İbrahim Sarı, “Bir kere daha gördük
ki
Türkiye’mizin
büyümesini

istemeyen değişik isimler altındaki
terör odakları, belli merkezlerden
aldıkları talimatlarla ülkemize farklı
yöntemler kullanarak saldırmaktadır.
Bütün
bu
saldırılara
rağmen
Türkiye’nin büyümesi hükümetimizin
aldığı tedbirler ve Türk sanayicisinin
gayretleri sayesinde kısa sürede
kendini toparlayarak en hızlı büyüyen
ekonomilerden birisi olmuştur. Bu
yılın ilk çeyreğinde ekonomimizde
yaşanan yüzde 5’lik büyüme bunun
en güzel ispatı ve şer odaklarına
verilen en güzel cevaptır.” dedi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve
MİLLİ BİRLİK ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

• Nizip Ticaret Borsası, Nizip
Cumhuriyet
meydanında
gerçekleşen “15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik”
etkinliklerine katıldı.
Nizip Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen etkinliklere Nizip Ticaret
Borsası Üyeleriyle birlikte tam kadro
katıldı.

hainlere gerekli cevabı vermişti. Milli
iradeye sahip çıkmak, vatansever her
Türk halkının boynunun borcudur.
Anayasa ve demokrasimizi askıya
almak isteyen, yerli ve yabancılara
uşaklık edenlere bu asil millet asla
prim
vermeyecektir.
Milletimizin

huzurunu bozmaya yönelik yapılan
bu alçakça girişimler hiçbir zaman
amacına ulaşamayacaktır. Ülkesi için,
Vatanı için, Demokrasi için can veren
Şehitlerimizi bugün burada rahmetle
anarken, Gazilerimize şükranlarımızı
sunuyoruz”. ifadelerini kullandı.

Düzenlenen
çeşitli
etkinlikler
devam ederken, Nizip Ticaret Borsası
vatandaşlarımıza
tatlı
ikramında
bulundu.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı 15 Temmuz Anı
defterine düşüncelerini yazdıktan sonra
kısa bir açıklama yaptı. Başkan İbrahim
Sarı açıklamasında; “15 Temmuz
gecesi, demokrasimize göz diken vatan
hainleri, milletin silahlarını yine bu aziz
millete doğrultmuş ve kalleşçe darbe
girişiminde bulunmuşlardı. Ancak yüce
Türk milletimiz, ölümü göze alarak
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YENİ KABİNEDE GÖREV ALAN
BAKANLARIMIZA NEZAKET ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

SEZONUN İLK BEN FISTIĞI BORSA
MECLİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ
Hasat
mevsiminden
önce
olgunlaşarak doğal rengine kavuşan
yılın ilk ben fıstığı için Nizip Ticaret
Borsası’nda ödül töreni düzenlendi.
Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı
Mahmut Şahin, Meclis Üyemiz
Ahmet Polat,Yönetim Kurulu Bşk.
Yrd. Zekeriya Özgen’in katılımlarıyla
gerçekleştirilen törende, yılın ilk ben
fıstığını getiren Sarıkoç mahallesinden
çiftçi Ahmet Naim ve Aşağı incirli
mahallesinden çiftçi Mehmet Şerif
Gürsöz ‘e Borsamız tarafından altını
hediye edildi.

Nizip Belediyesi, Nizip Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve
Ak Parti Nizip İlçe Başkanlığı ile birlikte, yeni kabinede görev alan,
Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Sn. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya makamlarında nezaket
ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevlerinin Ülkemize ve Milletimize
hayırlı olmasını diledik.
Nezaket ziyaretine, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bşk. Yrd. Latif Karadağ, Gaziantep
22.ve 23.dönem Milletvekilimiz Mehmet Sarı, Ak Parti Nizip İlçe
Başkanı Fatih Uzunaslan, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı
Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı,Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zekeriya Özgen, Nizip Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ahmet Polat ve
Nizip Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ahmet Kılıç katıldı.
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Şahin, “Amacımız bölgemizin en
temel ürünlerinin başında gelen
antep fıstığı üretimine olan ilgiyi

arttırmak ve ilk ben fıstığını yetiştiren
çiftçilerimizin diğer üreticilerimize
örnek olmalarını sağlamak” dedi.

Antep fıstığı üretimini teşvik etmek
amacıyla her yıl ilk ben fıstığını ve boz
fıstığını yetiştiren çiftçilere sembolik
olarak cumhuriyet altını verdiklerini
hatırlatan Meclis Başkanı Mahmut

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
DENETİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Borsamızda gerçekleştirilen TS
EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ belgesi 1. gözetim tetkiki
neticesinde kalite standartlarımız bir
kez daha tam puan aldı.
Türk
Standartları
Enstitüsü
Belgelendirme Müdürlüğü Baş Tetkik

Görevlisi Erol Güneş tarafından
gerçekleştirilen
gözetim
tetkiki
sırasında borsamızda, Kalite Yönetim
Sistemi standartları çerçevesinde üye
odaklı yapılan çalışmalar incelendi.
Denetime Nizip Ticaret Borsasını
temsilen Kalite ve Akreditasyon
Sorumlusu Abuzer Küpeli katıldı.

Başarılı tetkik sonrası görüşlerini
dile getiren Erol Güneş, Borsamızdaki
başarılı
çalışmalardan
dolayı
başta Yönetim Kurulu Başkanımız
İbrahim Sarı olmak üzere Yönetim
Kurulumuzu ve emeği geçen tüm
personelleri tebrik etti.
ISO
9001
Kalite
Yönetim
Sistemi, üye beklentileri, ihtiyaçları
ve mevzuat şartlarını karşılama
yolu ile üye memnuniyetinin
artırılmasını öngören dünyaca kabul
görmüş bir kalite yönetimi sistemi
biçimidir. ISO 9001:2008, kuruluşun
organizasyonel yapısından üyelerinin
memnuniyet seviyesine, toplanan
verilerin
analiz
edilmesinden
süreçlerin etkin yönetimine, iç
denetimlerden ve satın almaya kadar
pek çok noktada Kalite Yönetim
Sistemi koşullarını belirler.
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GENEL SEKRETERLER
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA
KATILDIK
• T
 OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Sekreterler
bilgilendirme toplantısına katılarak, Oda / Borsa genel
sekreterlerine hitap etti.

Hisarcıklıoğlu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa
camiası olarak tek bir aile olduklarını belirterek, Türkiye’nin
her kesiminden, her sektöründen şirketleri, girişimcileri
temsil eden, tek meslek örgütü olduklarını söyledi.
TOBB’un gücünün birliğinden ve birbirlerine sımsıkı
kenetlenmiş olmalarından geldiğini vurgulayarak,
“Birliğimiz, gücümüz ve etkinliğimiz, bizim, yani bu
camianın farkıdır. Başka kurumlardan bizi ayrıştıran, bizi
öne çıkartan en büyük özelliğidir” dedi.
“Büyük gücün sorumluluğu da büyük olur” diyen
Hisarcıklıoğlu, “Bize emanet edilen bu gücün, sorumluluğun
hakkını vermek durumundayız. Bu da bizim hem hukuki,
hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizim
Kayseri’de güzel bir söz var. İşin ününe değil ununa bak
derler. Aslında işin ununu yapan sizlersiniz. Sizler başarılı
işler yaparsanız biz de başarılı oluruz. Hepimizin gücü ve
itibarı artar. Bu yüzden bize düşen görev de, sizleri en
iyi şekilde görevinize hazırlamak, sizleri en iyi bilgilerle
donatmaktır” şeklinde konuştu.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasının
Türkiye’nin en demokratik kurumu olduğunu, son
seçimlerde oda ve borsa başkanları düzeyinde neredeyse
yarı yarıya, delege bazında ise üçte ikiye yakın değişim
yaşadıklarını söyledi.
Ekim-Kasım aylarında iller ve ilçelerdeki oda/borsalarda
seçimler olacağını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu seçimlerin
makam kapma yarışı değil, camiaya ve Türkiye’ye hizmet
yolunda bir bayrak yarışı olduğunu vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda/borsa sisteminin
dünyaya örnek olduğunu, hem kurumsal yapısıyla hem
de üyelere verdikleri hizmetlerle örnek model alınır hale
geldiğini söyledi.
Toplantının açılışında konuşan TOBB Genel Sekreteri
Mustafa Saraçöz ise eğitime katılan genel sekreterlere
eğitimin içeriği ile ilgili bilgiler verdi.
Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray Ölçal
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Genel
Sekreterler Bilgilendirme Toplantısına katıldı.

NİZİP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ ALİ CİBİK’E
YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİK
Nizip Ticaret Borsası, Yönetim ve Meclis Kurulu üyeleri
ile birlikte, Mersin İlinde görev yapmakta iken , İlçemize
müdür olarak atanan,Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde
başarılar diledi.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya
Özgen,Meclis Başkanı Mahmut Şahin,Meclis Üyesi Reşat

Oktay ve Genel Sekreter M.Eray Ölçal ‘ın katıldığı ziyarette,
Nizip İlçemiz hakkında karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.
Ziyaret’ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vergi
Dairesi Müdürü Ali Cibik, Nizip Ticaret Borsası Yönetim
ve Meclis kurulu üyelerine nezaket ziyaretlerinden dolayı
teşekkürlerini iletti.

PERSONELLERİMİZE İŞ SAĞLIĞI ve
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİK
Nizip Ticaret Borsası 6331 sayılı
iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili
çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve
güvenliği eğitimi düzenledi.
Dr. Ömer Evirgen tarafından
kurum
çalışanlarına
yönelik
düzenlenen
eğitimde,
meslek
hastalıkları sebepleri, hastalıktan
korunma prensipleri ve korunma
tekniklerinin uygulanması, biyolojik
ve psiko-sosyal risk etmenleri,
ilk yardım, ofislerde iş sağlığı ve
güvenliği, ergonomi, ekranlı araçlarda
iş sağlığı ve güvenliği konularında
bilgiler verildi.
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ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL ve
BERABERİNDEKİ HEYET BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
• Ç
eşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet Nizip Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip gişelerinde kendisini
bekleyen çok sayıda vatandaş tarafından yoğun bir sevgi
gösterisiyle karşılanan Gül, daha sonra oluşan uzun araç
konvoyları eşliğinde Cuma namazını kılmak üzere Hatice Kübra
Camisi’ne geçti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Hükümet Konağı, Nizip
Belediyesi ve Adalet Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra Nizip Ticaret
Borsasına ziyarette bulundu.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulu
üyeleri tarafından karşılanan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e,
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya,Gaziantep Milletvekili Mehmet
Erdoğan,Nizip Belediye Bşk.Hacı Fevzi Akdoğan ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Bşk. Yrd. Latif Karadağ, Daire Amirleri ve
STK temsilcileri de eşlik etti.
Ziyaret sırasında Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı tarafından Nizip Ticaret Borsasının çalışmaları ve

ortaya koyduğu projeler hakkında bilgiler aktarıldı. Antep fıstığı
sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini de dile getiren Sarı,
sektörde yaşanan spekülasyonlar ve fiyat istikrarsızlığına dikkat
çekerek Tarım Bakanlığımızın piyasayı regüle edici önlemler
alması hususunda harakete geçmesini beklediklerini ifade
etti. Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim
Sarı yapılan nezaket ziyareti sebebiyle Adalet Bakanımız
Sn.Abdulhamit Gül’e günün anısına hediye takdim ederek
memnuniyetini dile getirdi.
NTB Konferans Salonunda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri
ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Gül, burada da Nizip
için yapılacak olan hizmetleri anlatarak Muhtarların sorun,öneri
ve taleplerini dinledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, program sonunda yaptığı
konuşmada desteklerinden dolayı başta Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu ve Meclis Kurulu üyeleri olmak üzere tüm STK
temsilcileri ve Mahalle Muhtarlarına teşekkür etti.

GAZİANTEP KOSGEB İL MÜDÜRÜ
SADIK GÖZEK’İ ZİYARET ETTİK
• N
 izip Ticaret Borsası, Gaziantep KOSGEB İl Müdürü Sadık Gözek’i
makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Karşılık
sohbet
ortamında
gerçekleşen ziyarette Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Borsamız projeleri
hakkında bilgiler verip, Kosgeb
Müdürü Sadık Gözek’le görüş
alışverişinde
bulundu.
Yönetim
Kurulu Başkanımız İbrahim Sarı,
Sadık Gözek’e günün anısına hediye
takdim ettikten sonra ziyaret son
buldu.
Ziyarete Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Sarı, Meclis Başkanı Mahmut Şahin,
Genel Sekreter M. Eray Ölçal ve
Genel Sekreter yardımcısı Abuzer
Küpeli katıldı.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERİ BURHAN AKYILMAZ’A
YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİK
Karşılık
sohbet
ortamında
gerçekleşen ziyarette Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Akyılmaz’ın yeni
görevinin hayırlı olmasını diledikten
sonra, Borsamız projeleri hakkında
bilgiler verip, Akyılmaz’la görüş
alışverişinde bulundu.

•
Nizip Ticaret Borsası, Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansına
Genel Sekreter olarak atanan Burhan Akyılmaz’a hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

İpekyolu kalkınma ajansı Genel
Sekreteri Burhan Akyılmaz kalkınma
ajansının çalışmaları ve destekleri
hakkında bilgiler paylaşıp, nezaket
ziyaretinde bulunan Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Meclis Başkanı Mahmut
Şahin, Genel Sekreter M.Eray Ölçal ve
Genel Sekreter Yrd. Abuzer Küpeli’ye
ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini
iletti.
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NİZİP TİCARET BORSASI VE
ELAZIĞ TİCARET BORSASI KIYASLAMA
TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ
Nizip Ticaret Borsası ve Elazığ
Ticaret Borsası personelleri TOBB
Akreditasyon sistemi çerçevesinde
kıyaslama toplantısında bir araya
geldi.

• Hizmet Kalitesini Avrupa standartlarına taşıyarak 2014 yılında (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon
Sistemi kapsamında ‘A sınıfı’ akredite borsa olmaya hak kazanan Nizip Ticaret Borsası, ‘Temel
Yeterlilikler’ ve ‘Temel Hizmetler’ konularında kıyaslama çalışmaları yapmak, ikili işbirliğini
artırmak amacıyla Osmaniye ve Ceyhan Ticaret Borsalarına ziyarette bulundu.

Kıyaslama toplantısına Nizip
Ticaret Borsası personelleri, Elazığ
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Murat
Çiçek ve Genel Sekreter Yardımcısı
Abdurrahman Çelik katıldı.

Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray Ölçal
ve Nizip Ticaret Borsası’nın TOBB akreditasyon sürecini
yürüten personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen

kıyaslama toplantılarının ilki Osmaniye Ticaret Borsasına
yapıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasına gerçekleştirilen ziyarette
OTB
Genel Sekreteri Süleyman Börklü, borsanın
faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Nizip
Ticaret
Borsasında
gerçekleşen kıyaslama toplantısında,
Borsa birimleri arasında uygulama
farklılıkları
yerinde
görülerek
personeller arasında fikir alışverişinde
bulunuldu.

OTB’ de düzenlenen toplantının ardından iki borsanın
ilgili birimleri arasında uygulama farklılıkları yerinde
görülerek, personeller arasında istişareler yapıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIK
PROJEMİZ KABUL EDİLDİ

Nizip Ticaret Borsası personelleri, Ceyhan Ticaret
Borsası Genel Sekreter Yrd.Ayhan Ateş ve Akreditasyon
Birim Sorumlusu Yeliz Aydar
tarafından karşılandı.
Genel Sekreter Yrd.Ayhan Ateş Ceyhan Ticaret Borsası
hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Akreditasyon çalışmaları
kapsamında Ceyhan Ticaret Borsası ile kıyaslama yapılarak
iyi uygulamalar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu.

Borsamız üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda
bilinçlenmelerini ve öğrendikleri bilgileri iş yerlerinde
uygulamalarını sağlamak, Nizip İlçesi genelinde iş sağlığı
ve güvenliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla
hazırlanan “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA
FARKINDALIK YARATIYORUZ” adlı projemiz T.C. İpekyolu
Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Teknik Destek Programı
kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.
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OSMANİYE VE CEYHAN TİCARET
BORSASINA ZİYARETTE BULUNDUK

Nizip Ticaret Borsasının akreditasyon sistemi
kapsamında gerçekleştirdiği kıyaslama toplantılarının
ikincisi ise Ceyhan Ticaret Borsası oldu.

Borsamıza kayıtlı olan ve işveren konumundaki
üyelerimizin, kendi işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
kanun ve mevzuatlarında yer alan yükümlülükleri yerine
getirmelerini sağlamak amacıyla Proje kapsamında
verilecek olan eğitim seminerleri ve bilgilendirme
toplantılarının tarihleri üyelerimize bildirilecektir.
Söz konusu projemiz Borsamıza, Üyelerimize ve
İlçemize hayırlı olsun...
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NİZİP TİCARET BORSASINDA
DIŞ TİCARET-II EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
•
Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
projesi kapsamında, Antep Fıstığı sektöründe yer alan üyelerimize yönelik ‘ Dış Ticaret-II
Eğitimi’ düzenlendi.
Nizip Ticaret Borsası Eğitim Salonunda Dış Ticaret
Uzmanı Funda SURAN tarafından verilen eğitimde,
ihracatta uyulması gereken kurallar ve hedef pazarlar
konusunda bilgiler verildi.

NİZİP TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM SARI

TOBB EMEKLİ SANDIĞI
53. GENEL KURULUNA KATILDI
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,
18.08.2017 tarihinde Sandık Merkezinde gerçekleşen, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı 53.Genel Kuruluna
katıldı.
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,
18.08.2017 tarihinde Sandık Merkezinde gerçekleşen, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Emekli Sandığı 53.Genel Kuruluna
katıldı.

Genel Kurulda güncel mevzuata uygun, uygulanabilir
ve esnek düzenlemeler yapılması amaçlanan Vakıf Senedi
değişikliği ile ilgili süreçte teşekküllerden gelen görüşlerden
istifade edilerek sandık bünyesinde uzman kişilerden oluşan
bir komisyon kurulmuş,kurulan komisyon kapsamlı bir çalışma
yürüterek Vakıf Senedi’nin 35 maddesinde değişiklik yapılması,
4’ü geçici madde olmak üzere 7 yeni maddenin ilave edilmesi
ve ayrıca 6 maddenin de yürürlükten kaldırılması uygun görüldü.

Antep fıstığını dünyaya tanıtarak Nizip ilçesinin ihracatta
hak ettiği yeri almasını hedefleyen Nizip Ticaret Borsası
bu kapsamda eğitim faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları
ve Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri gerçekleştiriyor. Proje
kapsamında ilk olarak Dış Ticaret-I Eğitimi Fıstık Hali İrtibat
Büromuzda üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve
eğitim başarıyla tamamlanmıştır. Projemiz kapsamında
belirlenen faaliyet planına göre ikinci eğitim programı
olan “Dış Ticaret-II Eğitimi” üyelerimizin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Proje kapsamında yer alan firmaların katılım gösterdiği
eğitim programında, dış ticaretin konusu, uluslararası
ekonomik ilişkilerin dış ticarete yansımaları ve dış
ticarette yaşanan riskler, uluslararası ticari belgeler, Dış
Ticaretin Gümrük, Banka, Firmalar Boyutundaki Analizi,
Sözleşmeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Uluslararası

fuarların önemi, Taşımacılık ve Sigorta Uygulamaları
(Sorumluluk) Açısından Analiz vb. konu başlıklarında
bilgiler aktarıldı. Bir gün süreyle devam eden “Dış TicaretII Eğitimi” soru-cevap bölümüyle sona erdi.

GAZİANTEP VALİ YARDIMCISI
DR. ADİL NAS BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
Gaziantep Vali Yardımcısı ve Nizip
Kaymakam Vekili Dr. Adil Nas Nizip
Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Ziyarete aynı zamanda Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal
Osanmaz, Meclis Üyesi Ahmet Polat,

Genel Sekreter M.Eray Ölçal ve Genel
Sekreter Yardımcısı Abuzer Küpeli katıldı.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı’nın makamında
yapılan ve karşılıklı sohbet ortamında
gerçekleşen ziyarette, Başkan İbrahim
Sarı Borsamız çalışmaları ve projeleri
hakkında Gaziantep Vali Yardımcısı Dr.
Adil Nas’a bilgiler verdi.
Nizip Ticaret Borsasının ilçenin
gelişmesinde büyük katkıları olduğunu
düşündüğünü belirten Vali Yardımcısı
Dr. Adil Nas Gaziantep ve İlçelerinin
başarısına meslek kuruluşlarının büyük
katkılar sağladığını belirterek, Nizip
Ticaret Borsası yönetimine teşekkürlerini
iletti.
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CUMHURİYET BAŞSAVCISI
OZAN AZGIT VE AĞIR CEZA HAKİMİ
MUHAMMET GÖKTAŞ’I ZİYARET ETTİK

Nizip Ticaret Borsası Yönetim ve Meclis Kurulu Üyeleri
ile birlikte Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt ve Ağır
Ceza Hakimi Muhammet Göktaş’ı makamında ziyaret
ederek görevlerinde başarılar diledik.
Ziyarete Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya
Özgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz, Meclis
Başkanı Mahmut Şahin, Meclis Başkan Yardımcısı Haşim
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Aslan, Meclis Üyesi Ahmet Polat, Meclis Üyesi Kemal
Çetinkaya, Meclis Üyesi Reşat Oktay ve Genel Sekreter
M.Eray Ölçal katıldı.
Yapılan nezaket ziyaretinden memnuniyetlerini
dile getiren, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt ve Ağır
Ceza Hakimi Muhammet Göktaş, Nizip Ticaret Borsası
Yöneticilerine nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerini
ilettiler.

NİZİP TİCARET BORSASI
AKREDİTASYON DENETİMİNİ
BAŞARIYLA TAMAMLADI

Nizip Ticaret Borsası Akreditasyon Denetimini başarıyla
tamamladı.Türkiye Odalar ve borsalar Birliği (TOBB)
tarafından Oda/Borsa faaliyetlerinin iş dünyası nezdinde
ki saygınlığını arttırması, Odalar ve Borsalarda sunulan
hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin
iyileştirilmesini ve Türk Oda/Borsa sisteminin Avrupa Oda/
Borsalar sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan
Akreditasyon Sistemi kapsamında, Nizip Ticaret Borsasının
denetimi 25 Eylül 2017 Cuma günü gerçekleştirildi.

Nizip Ticaret Borsası Akreditasyon Standardını oluşturan

TOBB Akreditasyon Kurumu adına Türk Loydu denetçisi
Haluk Ali Güneş tarafından gerçekleştirilen denetimde

Nizip Ticaret Borsası Akreditasyon belgesini yeniden 3

Yönetim ve Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları
Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve
Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye
İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi,
Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Borsacılık
Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden denetlendi.
Başarılı geçen Akreditasyon denetiminin ardından
yıllığına tescilledi.

21

NİZİP KAYMAKAMI KEMAL ŞAHİN’E
YENİ GÖREVLERİN’DE BAŞARILAR DİLEDİK
•
Nizip Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İlçe Kaymakamı Kemal Şahin’in
makamında gerçekleşen ziyarette Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Kaymakam Kemal Şahin’e
hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni
görevlerinde başarılar diledi. Başkan
İbrahim Sarı, Nizip İlçesi için her zaman
olduğu gibi yapılacak çalışmalarda
gayret göstermeye hazır olduklarını
belirterek, Borsamız çalışmaları ve
projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yerel ve bölgesel ölçekte doğru
politikaların tasarlanması ve ekonomik
hedeflere ulaşılabilmesi için hem
iş dünyasının talep ve ihtiyacının
yakından takip edilmesi hem de yerel
kalkınma gündeminin sağlıklı biçimde
tespit edilmesi amacıyla TOBB, ’81
İle 81 Akademik Danışman’ projesini
başlatmıştı.

Çeliktürk, Gaziantep Sanayi
Odası
Genel Sekreter Yrd.Yusuf İymen , Nizip
Ticaret Borsası Genel Sekreteri M.Eray
Ölçal, İslahiye Ticaret Odası Genel

Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip Ticaret
Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu
ve Nizip Ticaret Odası Sanayi Müdürü
Suat Demirbilek katıldı.

Bu proje kapsamında Gaziantep ili
Oda ve Borsalar yetkilileri Gaziantep
Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek
Yüksek Okulun’da istişare toplantısıda
bir araya geldi.
Gaziantep İli Oda ve Borsalar istişare
toplantısına, Gaziantep İli Akademik
Danışmanı
Doç.Dr.Necip
Fazıl
Yılmaz,Gaziantep Ticaret Borsası Genel
Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep
Ticaret Odası Genel Sekreteri Figen

Yapılan
ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile getiren Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin Nizip Ticaret
Borsasının Meclis ve Yönetim Kurulu
üyelerine
ziyaretlerinden dolayı
teşekkürlerini iletti.

NİZİP TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM SARI
ODA /BORSA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
•
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı 29 Eylül 2017
tarihinde Oda/Borsa İstişare toplantısına
katıldı.

GAZİANTEP İLİ ODA VE BORSALAR
İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Oda/Borsa İstişare toplantısı, TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB ikiz kuleler konferans
salonunda gerçekleştirildi.

TOBB GAZİANTEP İLİ AKADEMİK DANIŞMANI
DOÇ. DR. YILMAZ BORSAMIZI ZİYARET ETTİ
TOBB’nin hem yerel kalkınmaya
katkı sağlamak hem de Üniversite-İş
Dünyası İşbirliğini geliştirmek amacıyla
başlattığı 81 İle Akademik Danışman
Projesi kapsamında, Gaziantep İli
ve İlçelerindeki Oda ve Borsaların

Akademik
Danışmanlığı
görevini
üstlenen Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz
Nizip Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.
Ziyarete Nizip Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı,

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Osanmaz,
Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Meclis
Başkan Yardımcısı Haşim Aslan, Meclis
Üyesi Ahmet Polat, Genel Sekreter
M.Eray Ölçal ve Genel Sekreter Yrd.
Abuzer Küpeli katıldı.
Karşılıklı
sohbet
ortamında
gerçekleşen
ziyaretten
duyduğu
memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Üniversite ve İş Dünyası
Entegrasyonunda takip edilecek süreç
ve ortak çalışma yöntemleri üzerinde ,
sürekli değişen Dünya’da, kalkınma ve
gelişmeye yönelik her faaliyette yeni
koşullara daha iyi adapte olmak için
Akademisyenlerimizin
tecrübelerine
ve birikimlerine her zaman ihtiyaç
duyduklarını belirtti. İbrahim Sarı ayrıca
Nizip İlçemiz ve Borsamız faaliyetleri
hakkında Akademik Danışman Doç. Dr.
Yılmaz’a bilgiler aktardı.
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KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI ANLATILDI

GİRİŞİMCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
• Nizip Ticaret Borsası ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile KOBİGEL - KOBİ Gelişim
Destek Programı bilgilendirme toplantısı Nizip Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Nizip Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı;”Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi (KOSGEB)
tarafından geliştirilen ve 2015 yılından bu yana uygulanan
KOBİGEL imalat sektöründeki işletmelere büyük ölçüde destek
sağlamaktadır. İlçemizin ekonomik yapılanmasında KOBİ’lerin
önemi büyüktür , KOSGEB tarafından 11 Eylül 2017 tarihinden
itibaren uygulamaya konulan yeni KOBİ Gelişim Destek
Programı ile “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek,
Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının attırılması”
proje teklif çağrısına çıkıldığı belirterek, Bu kapsamda, imalatçı
üyelerimizin proje teklif çağrısı hakkında bilgi sahibi olmaları
ve bu kaynaktan yararlanmalarını sağlamak amacıyla, KOSGEB
Gaziantep Müdürlüğü ile bu
bilgilendirme toplantısını
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gerçekleştirdiklerini belirterek,katılım sağlayan ve emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.
KOSGEB Gaziantep Müdürü Dr Sadık Gözek tarafından
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ve genel destekler
hakkında katılımcılara geniş bir sunum yapıldı.Bilgilendirme
toplantısına katılan Girişimcilere de Girişimcilik Destek programı
hakkında bilgiler verildi.Programa ayrıca KOSGEB Nizip temsilcisi
Mustafa Aydın da katılarak girişimcilerin sorularını cevapladı.
Bilgilendirme toplantısının ardından, Nizip Ticaret Borsası
ve KOSGEB Gaziantep işbirliği ile borsamızda düzenlenen
Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılarak belgeyi almaya
hak kazanan girişimci adaylarına sertifikaları Borsa Meclisi ve
KOSGEB yetkilileri tarafından törenle takdim edildi.

BORSAMIZDA İHTİYAÇ SAHİBİ
ÖĞRENCİLERE AYAKKABI YARDIMI YAPILDI
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından geleneksel hale
getirilen eğitim yardımı bu yılda Nizip
Ticaret Borsası ve Nizip Milli Eğitim
Müdürlüğü ortak çalışmasıyla, ihtiyaç
sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul
müdürlerine teslim edildi.

Eğitim Müdürü Sayın Gündeş ile ortak
çalışmalarımızı geçen senelerde olduğu
gibi bu yılda devam ettireceğimize
inanıyorum, bugün burada bu hayırlı
görev için çaba gösteren herkese

teşekkür eder öğrencilerimize başarılar
dilerim ” dedi.
Yardım dağıtımları öğretmenlerimizle
günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları
ile son buldu.

Yardımlar Nizip’te bulunan 19 farklı
İlk ve Orta Okula, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından
gönderilen
listelere uygun olarak Nizip Ticaret
Borsasında okul müdürlerine ve müdür
yardımcılarına, teslim edildi. Toplam
da 19 Okula 2000 adet ayakkabı
yardımı yapıldığını vurgulayan Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı; “Öğrencilerimizi biraz
olsun mutlu edebilmek, yüzlerinde
tebessüm oluşmasını sağlamak için
buradayız. Nizip Ticaret Borsası olarak
sürekli eğitimi destekleyici faaliyetler
içinde yer almaya çalıştık, Nizip İlçe Milli

NİZİP TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM SARI
ÜRÜN İHTİSAS BORSASI İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Sarı , Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ‘Ürün İhtisas
Borsası’ istişare toplantısına katıldı.
Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile

ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve
izlenecek yol haritasını belirlemek üzere
TOBB İkiz Kulelerde istişare toplantısı
düzenlendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı İsmail Yücel başkanlığında

gerçekleştirilen toplantıya, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Hasan
Çalış, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Faik
Yavuz, Şahin Bilgiç ,Yahya Toplu,Nizip
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sarı, Ürün ihtisas borsasına
ortak olan 33 Ticaret Borsası’nın Yönetim
Kurulu Başkanları ve temsilcilerinin yanı
sıra, Sermaye Piyasası Kurulu, Toprak
Mahsulleri Ofisi, Merkezi Kayıt Kuruluşu
AŞ, Borsa İstanbul AŞ, Takasbank AŞ,
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası
yetkilileri katıldı.
Ürün
ihtisas
Borsasının
tarım
ürünlerinin ticaretine sağlayacağı katkılar
hakkında bilgiler veren Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail
Yücel, “ Türkiye Ürün İhtisas Borsanın
kuruluşu ürün kalitesinin artışına
katkı sağlayarak, tarım ürünlerimizin
uluslararası
piyasalara
ulaşmasını
sağlayacak devrim niteliğinde bir gelişme
oldu. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas
borsacılığıyla alın teri hak ettiği değeri
bulacak” dedi.
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BORSAMIZ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
UR-GE PROJESİ NEDİR ?
İstihdam
Faaliyeti
Alım Heyeti
Faaliyeti

İhtiyaç
Analizi

UR-GE
Yurtdışı
Pazarlama
Faaliyetleri

Eğitim
Faaliyetleri
Danışmanlık
Faaliyetleri

T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 Sayılı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ kapsamında teşvik sağlanmaktadır. Kısaca
UR- GE projeleri olarak adlandırılan desteğin amacı, bir
proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası
arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda
şirketler, işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu
desteklenir. Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret
ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri
Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici
Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri işbirliği kuruluşları
olarak üyeleri için destekten faydalanabilmektedir. Proje
kapsamında Eğitim desteği, Danışmanlık desteği,

• Firmaların hali hazırda etkin kullanılmayan kaynaklarının
daha verimli kullanılmasının sağlanması,
• Proje kapsamında verilebilecek eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri ile firmaların kurumsallaşması, insan
kaynakları yönetimi, inovasyon vb. alanlarda gelişmesine
katkı sağlanması,
•
Yurtdışında bulunan potansiyel alıcıların veya hedef
pazarların profesyonel olarak belirlenmesi, firmaların
ihracatlarını arttırabilmek adına daha etkin yol haritasının
çizilmesini,
•
İhracat kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar
sırasında uzman desteğine sahip olunması firmaların
hedef odaklı adım atabilmelerini sağlamaktadır,
•
Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile
üreticilerin vizyon kazanması ve uluslararası pazarın
istekleri doğrultusunda üretim yapılması sağlanması
•
Firmaların proje kapsamında elde edilecek bilgiler
doğrultusunda kendilerini ulusal ve uluslararası alandaki
durumları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacak
olmaları,

2 kişiye kadar istihdam desteği, Yurt dışı pazarlama
ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon
giderleri), Alım heyetleri faaliyetlerine % 75 oranında destek
verilmektedir.
UR- GE projelerinin firmalara sağladığı somut faydalar
aşağıdaki şekilde listelenebilir;
•
Projenin ihtiyaç analizi ile başlıyor olması firmaların
mevcut durumlarını anlamalarına ve yeni hedefler
belirlemelerine yardımcı olmaktır.
•
İhtiyaç analizi ile belirlenen ortak sorunların, proje
kapsamında ortak öğrenme ve ortak pazarlama
yaklaşımı ile proje devam ederken çözülmesi,
•
Proje kapsamında belirlenen ortak vizyonun ve
stratejilerin hem firmalar hem de bölge rekabeti için yol
gösterici olması,
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ANTEP FISTIĞI SEKTÖR RAPORU

• Firmaların kendi aralarında rekabeti belirleyen koşulların
yanı sıra, uluslararası rekabetin koşullarından haberdar
olması,
• Ortak hareket etme kültürünün firmalara yerleştirilmesi
Boramız tarafından kümelendirilmiş 29 üyemizin
katılımıyla yürütülen “Antep Fıstığı Yurtdışı Tanıtım ve
Pazarlama” adlı proje kapsamında 6 adet dış ticaret konulu
eğitim planlamış olup eğitimlerin iki tanesi başarıyla
gerçekleştirilmiş ve 3. Eğitim için çalışmalara başlanmıştır.
Yine proje kapsamında planlanan fuar ziyaretlerinden
ilki gerçekleştirilmiştir. Proje İhtiyaç analizleri raporunda
belirlenen hedef ülkelere ziyaretler gerçekleştirilerek küme
firmaların uluslararası sektör tecrübelerine fayda sağlanmış
olacaktır. Edinilen tecrübeler ve hedef ülkelerden alım
heyetleri ağırlanmasıyla ihracat yapan firmaların yeni müşteri
bularak ihracat kapasitelerini arttırmalarına; ihracat yapmayan
firmaların ihracata başlamalarına katkı sağlanacaktır.

ANTEP FISTIĞI
DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

Uluslararası Sert
Kabuklu ve Sert
Kuru Kabuklu
Meyve Konseyi’nin
göre; 2016 yılı
itibariylegöre;
dünyada
Antep
Uluslararası
ve Kuru verilerine
Meyve Konseyi’nin
verilerine
2016
yılı fıstığı
itibariyle
dünyada
Antep
lider durumda
bulunan
ülke geliştirmek
ABD’dir. suretiyle
ABD son
üretiminde lider durumda
bulunan
ülkefıstığı
ABD’dir.üretiminde
ABD son zamanlarda
üretim ve sulama
tekniklerini
zamanlarda
üretim
geliştirmek
üretim
hacminiyüksek
devamlı
üretim hacmini devamlı
artırmış ve
İran’a ve
rakipsulama
konuma tekniklerini
gelmiştir. Ülkemiz
ise dalgalısuretiyle
üretim yapısı
ile rekoltenin
ve İran’a
rakip
konuma
gelmiştir.
Ülkemiz ise dalgalı üretim yapısı ile rekoltenin
olduğu sezonlardaartırmış
bu ülkelerin
ardından
üçüncü
sırada yer
almaktadır.

yüksek olduğu sezonlarda bu ülkelerin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.

Tablo :1 Ülkeler İtibariyle Dünya Antep Fıstığı Üretimi (Ton)
Sıra

Ülke

2015

2016

Değişim

Pay
(2016)

1

ABD

127.000

317.515

150%

47,8%

2

Türkiye

145.000

160.000

10,3%

24,1%

3

İran

210.000

150.000

-28,6%

22,6%

4

Suriye

25.000

20.000

-20%

3,0%

5

Afganistan

5.000

5.000

0%

0,8%

6

Çin Halk Cumhuriyeti

4.200

4.200

0%

0,6%

7

Yunanistan

4.000

4.000

0%

0,6%

8

İtalya

2.500

2.500

0%

0,4%

9

Avustralya

1.150

1.150

0%

0,2%

523.850

664.365

26,8%

100%

Genel Toplam

Kaynak: Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi - INC
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İran menşeli fıstıkları fiyatının göreceli olarak daha düşük ve fıstıkların iri taneli ve çıtlak

DIŞ TİCARET
İran menşeli fıstıkları fiyatının göreceli olarak daha düşük ve fıstıkların iri taneli ve çıtlak olması İran fıstıklarının dünya
çapında talep edilmesine neden olmaktadır. Ancak üretim esnasında oluşan aflatoksin, ithalatçı ülkelerin zaman zaman
İran fıstığı ithalatına engel koymalarına neden olmuş ve geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa Birliği ile ABD bu konuda
ciddi önlemler almaya başlamışlardır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yetişen Antep fıstığı farklı bir biyolojik familyadan (Pistacia chinensis) olup, söz konusu
ağacın meyveleri insan tüketimine elverişli değildir. Çin Halk Cumhuriyeti’nde söz konusu bitkinin üretimine son yıllarda
ağırlık verilmiş olup, bu bitki biyodizel yakıt üretimi çalışmaları için yetiştirilmektedir.
ABD’de Antep fıstığı ağırlıklı olarak Kaliforniya eyaletinde yetişmektedir. Bu ülkeye fıstık ilk olarak İran’dan 1848
yılında getirilmiştir. ABD’de Kirman ve Peter tipi Antep fıstıkları ağırlıklı olarak yetişen çeşitler olup, bu çeşitlere ilave
olarak Ibrahmim, Ohadi, Safidi, Şasti ve Vahidi çeşitleri de vardır.
Dünya Antep fıstığı pazarı incelendiğinde, ürünün geniş ölçekte yeniden ihracata tabi tutulduğu; bu çerçevede Hong
Kong, Almanya, Hollanda, Lüksemburg gibi üretici olmayan ülkelerin de üçüncü ülke menşeli ürünleri yeniden ihraç
etmek suretiyle bu pazarda önemli rol oynadığı görülmektedir.

TÜRKİYE ÜRETİMİ
Dünyada Yakındoğu, Akdeniz Bölgesi ve Asya’nın batı bölgelerinde yetişen Antep fıstığı (Latincesi Pistacia vera),
adından da anlaşılacağı üzere, ülkemizde ağırlıklı olarak Gaziantep yöresinde yetişmektedir. Yine Antep fıstığı yetiştirilen
toplam il sayımız 44 olup, bu iller Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve hatta İç Anadolu Bölgelerimizde bulunmakla birlikte,
üretimde en çok söz sahibi olan iller Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Diyarbakır ve
Siirt’tir.
Ülkemizde Antep fıstığı yetiştiriciliği profesyonel anlamda 1948 yılında Ceylanpınar Devlet çiftliği ile 114 dekar
alanda başlamıştır. Bugün bu kurum Antep fıstığı araştırmalarında önemli bir yere sahip olup, bu araştırmalar için 43
bin dekarlık bir alan ayrılmış bulunmaktadır.
Ülkemizde üretim bölgelerinde bağlı olarak, birçok fıstık çeşidi mevcut olup, başlıca çeşitleri şunlardır:

Uzun: 	Küçük ebadına karşın, Gaziantep yöresinden dünya çapında lezzeti ile tanınmaktadır. Diğer çeşitlere
nazaran daha geç olgunlaşmakta fakat verimi daha yüksek olarak gerçekleşmektedir. Gıda sanayinde
kullanımı oldukça yaygındır. Ülkemizde bulunan en yaygın çeşittir.

Kırmızı: 	Ağırlıklı olarak Gaziantep yöresinin yüksek kesimlerinde yetişmekte olup, erken olgunlaşması nedeniyle
tercih edilmektedir.

Siirt: 	Siirt ve Şanlıurfa’da yetiştirilen Siirt fıstığı, iri taneleri ve yüksek çıtlak oranı nedeniyle önemli bir popülariteye
sahiptir.

Halebi: 	Sıcak bölgelerde yetişen bu çeşit, hem kuruyemiş hem de gıda sanayine girdi olarak kullanılmaktadır.
Ohadi: 	Büyük ebatları nedeniyle daha çok kuruyemiş olarak tüketilmekte olup, geç olgunlaşan bir çeşittir.

DIŞ TİCARET
Uluslararası pazarlarda İran ve ABD menşeli fıstıkların fiyatlarının düşük, meyvesi
taneli ve çıtlak oranının yüksek olması daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır.
Dünya İhracatı

Uluslararası pazarlardaÜlkemiz
İran ve ABD
menşeli
fıstıklarındaha
fiyatlarının
meyvesinin
iri taneli
ve çıtlak
oranının paza
menşeli
fıstıkların
küçükdüşük,
ve fiyatının
yüksek
olması
uluslararası
yüksek olması daha çok tercih
edilmesine
neden olmaktadır.
rekabetçilik
anlamında
zorluk yaratmakla birlikte, ülkemiz fıstıklarının tadının daha y

olması
uluslararası
pazarlarda
avantaj sağlamaktadır.
Bu bağlamda
Ülkemiz menşeli fıstıkların
daha
küçük ve fiyatının
yüksekönemli
olması bir
uluslararası
pazarlarda rekabetçilik
anlamındasöz ko
ürünlerin
tanıtımında
bu
özelliğin
vurgulanmasının
pazarlamada
önemli o
zorluk yaratmakla birlikte, ülkemiz fıstıklarının tadının daha yoğun olması uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj
düşünülmektedir.
Yine
önemli
bir
üretici
konumunda
bulunan
ABD’nin
de
sağlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu ürünlerin tanıtımında bu özelliğin vurgulanmasının pazarlamada önemlison yı
Antep
fıstığıkonumunda
ithalatçısıbulunan
durumuna
gelmesi
özelliğinin
olduğu düşünülmektedir. ülkemiz
Yine önemli
bir üretici
ABD’nin
de sonbu
yıllarda
ülkemizpazarlanmasının
Antep fıstığı
olduğunu
göstermektedir.
ithalatçısı durumuna gelmesi bu özelliğinin pazarlanmasının etkin olduğunu göstermektedir.

2015 yılı “International2015
Trade Center”
verilerine göre
dünyada
yaklaşıkverilerine
2,3 milyar göre
ABD dolarına
ulaşan
dünya Antep
yılı “International
Trade
Center”
dünyada
yaklaşık
2,3 milyar
fıstığı ihracatında en büyük
payın
773
milyon
dolar
ile
İran’da
olduğu,
bu
ülkeyi
756
milyon
dolar
ile
ABD’nin
dolarına ulaşan dünya Antep fıstığı ihracatında en büyük payın 773 milyon takip
dolar ile İr
ettiği görülmektedir. Ülkemizin
ise bu
yakın
dönemde
7’nci sıraya
yükseldiği
ancak üretim
ve ekili
alan miktarları Ülkemiz
ile
olduğu,
ülkeyi
756 milyon
dolar
ile ABD’nin
takip ettiği
görülmektedir.
karşılaştırıldığında potansiyel
ihraç
miktarının
çok
gerisinde
olduğu
görülmektedir.
yakın dönemde 7’nci sıraya yükseldiği ancak üretim ve ekili alan miktarla

karşılaştırıldığında potansiyel ihraç miktarının çok gerisinde olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Dünya Antep Fıstığı İhracatı (1000 $)
Sıra
Ülke
2014
2015

Pay

1

İran

993.148

772.660

33,0%

2

ABD

993.108

755.749

32,3%

3

Hong Kong, Çin

361.145

264.862

11,3%

4

Almanya

161.736

159.076

6,8%

5

Hollanda

98.659

95.186

4,1%

6

Belçika

45.381

74.272

3,2%

7

Türkiye

19.925

51.341

2,2%

8

Afganistan

42.007

28.777

1,2%

9

Lüksemburg

11.508

23.705

1,0%

10

Yunanistan
Genel Toplam

15.571

17.948

0,8%

2.903.662

2.339.540

100%

Kaynak: International Trade Center (Trademap)

Dünya İthalatı
Trademap
Dünya İthalatı

2015 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2,3 milyar ABD dolarına u
dünya Antep fıstığı ithalatında en büyük pay %24 ile Hong Kong’tadır. Bu ülkeyi Alm
Trademap 2015 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2,3 milyar ABD dolarına ulaşan dünya Antep fıstığı ithalatında en
(%11), Vietnam (%8,5) ve Lüksemburg (%6) takip etmektedir.

büyük pay %24 ile Hong Kong’tadır. Bu ülkeyi Almanya (%11), Vietnam (%8,5) ve Lüksemburg (%6) takip etmektedir.

Türkiye’nin Antep Fıstığı İhracatı

Bu türlerin dışında;
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Dünya İhracatı

• Keten Gömleği,

• Beyaz Ben,

• Değirmi,

• Çakmak,

• Sultani,

• Vahidi,

• Mümtaz,

• Sefidi ve Hacı Şerifi de ülkemizde yetiştirilen Antep fıstığı çeşitleri arasında yeralmaktadır.

Yüksek üretim maliyetleri rakip ülke ürünleri karşısında pazarlama zorluklarını beraberinde getirmekle birlikte, 2014
yılında Antep fıstığı ihracatımız 42 milyon dolar (2.227 ton) olarak gerçekleşmiştir (ambalajlı Antep fıstığı dahil). 2015
yılında ise Antep fıstığı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %79 oranında artış ile 75 milyon ABD dolarına (5.087
ton) yükselmiştir.
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1

Hong Kong, Çin

793.761

574.291

24,4%

2

Almanya

317.593

264.461

11,3%

3

Vietnam

321

198.813

8,5%

4

Lüksemburg

121.535

138.490

5,9%

5

İtalya

140.551

134.131

5,7%

6

Hollanda

108.390

118.493

5,0%

Hindistan
75.624
109.766
4,7%
Tablo 3: Dünya Antep Fıstığı İthalatı (1000 $)
8
Fransa Sıra
92.833
4,0%2015
Ülke 105.499
2014
9
İspanya
75.710
84.922
3,6%
1
Hong Kong,
Çin
793.761
574.291
10
Belçika
67.551
83.341
3,5%
2
Almanya
317.593
264.461
Genel Toplam
2.556.309 2.349.120
100%
3
Vietnam
321
198.813

Chia Tohumu

7

Kaynak: International Trade Center (Trademap)

24,4%
11,3%
8,5%

Lüksemburg

121.535

138.490

5,9%

İtalya
Antep5Fıstığı
İhracatı

140.551

134.131

5,7%

108.390

118.493

5,0%

4

Türkiye’nin

Pay

6

Hollanda

Kilo vermek, düşündüğümüzde hepimizi keyiflendiren
ve heyecanlandıran bir fikirdir. Sağlığımızı riske etmeden en
kolay şekilde metabolizma hızımızı arttırıp, hücrelerimizin
yağ yakım gücünü yükselterek üstelik farklı tatlar deneyerek
ve bazı besin desteklerinden yardım alarak sağlıklı ve kalıcı
adımlarla kilo verebiliriz. Bir an önce kilo vermek istiyorsak
yapmamız gereken ilk üç şey:

Yüksek üretim maliyetleri
rakip ülke ürünleri karşısında
pazarlama zorluklarını
beraberinde
7
Hindistan
75.624
109.766
4,7%
getirmekle birlikte, 82014 Fransa
yılında Antep fıstığı 105.499
ihracatımız 92.833
42 milyon dolar
(2.227 ton) olarak
4,0%
gerçekleşmiştir (ambalajlı Antep fıstığı dahil). 2015 yılında ise Antep fıstığı ihracatımız bir
9
İspanya
75.710
84.922
3,6%
önceki yıla kıyasla yaklaşık %79 oranında artış ile 75 milyon ABD dolarına (5.087 ton)
10
Belçika
67.551
83.341
3,5%
yükselmiştir.
Genel Toplam

2.556.309

2.349.120

• Chia tohumuyla tanışmak,
• Antioksidan destek almaya başlamak ve
• Yürüyüşü yaşam tarzı haline dönüştürmektir.

100%

Neden chia tohumu derseniz... Multi besin deposu, bol
proteinli, sağlıklı yağlar içeren, kompleks karbonhidratları
barındıran, mineral ve vitamin içerikli çok değerli bir
tohumdur. Chia tohumunun içerisinde omega 3 ve omega
6 yağ asitleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez,
Yüksek
üretim maliyetleri
ülke ürünleri karşısında pazarlama zorluklarını beraberindesodyum, potasyum, çinko, bakır ve yüksek düzeyde suda
Tablo 4: Ülke Bazında
Türkiye’nin
Antep Fıstığırakip
İhracatı
getirmekle birlikte, 2014 yılında Antep fıstığı ihracatımız 42 milyon dolar (2.227 ton) olarakçözünebilir diyet lifi bulunmaktadır.
2014 (ambalajlı Antep
2015fıstığı dahil). 2015
Değişim
gerçekleşmiştir
yılında ise Antep
fıstığı ihracatımız bir
Sıra
Ülke
Pay
Chia tohumu tüketildiğinde uzun süre yüksek enerji verir
önceki yıla kıyasla yaklaşık %79 oranında artış ile 75 milyon ABD dolarına (5.087 ton)ve metabolizma hızlandırıcı etki sağlar. Ağrı kesici özellikleri
Miktar
TON
1000 $
TON
1000 $
Değer
yükselmiştir.
vardır. Bağırsak faliyetlerini hızlandırır, düzenler ve intestinal
1
İtalya
429
10.120
1.180
21.354
111%
28,6%
175%
sistemimizi temizleyerek vücutta detoks etkisi yapar. Multi
pazarlarımız
büyük payı
%29 ile İtalya’nın aldığı,vitamin ve mineral içeren çok değerli tahıllardan biridir
2
Almanya Ülke bazında
485 ihraç
10.558
862 incelendiğinde
13.836
31,0%
18,5%
77,5%ise en
bu ülkeyi155sırasıyla
(%6) ve
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yemeklerinde yapmanız faydalı olacaktır. Bugünden sonra
bir süre akşam yemeklerinizi bol yeşilliklerden renkli bir
salata olarak hazırlayıp içine zeytinyağı, baharat ve 2 kaşık
chia tohumu ekleyerek tüketin. Hızlıca kilo vermeye başlamış
bir yandan da sağlığınıza sağlık katmış olacaksınız.
Chia tohumuna başladıktan sonra sıra ikinci adım
antioksidan destek almaya başlamak. Çünkü antioksidanlar
metabolizma hızını arttırırken hücrenin yağ yakım kapasitesini
yükseltir, enerji verir, vücuttaki toksinlerin yok edilmesini
sağlar, oksidatif hasarı azaltır, iştahı dengeler, mutluluk hissi
verir ve tatlı isteğini azaltır..
Atmamız gereken çok değerli üçüncü adım ise yürüyüşe
başlamak. Her gün 40 dakika tempolu bir şekilde yürümeye
özen göstermelisiniz. Kilo vermeye karar verdiğiniz an
egzersiz yaşam tarzınız olmalı.
Sadece bu kadar kolay üç adımla inanamayacağınız
kadar hızlı üstelik sağlıklı bir şeklide kilo verip yağ dokunuzu
azaltarak kas kütlenizi artırabilir ve aynı zamanda zindelik
kazanır ve parlayan bir cilde de sahip olabilirsiniz.
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HER DERDE DEVA: BAL
Kahvaltı menülerinin vazgeçilmezleri arasından bulunan
bal, öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde
doğal ilaç olarak kullanılabiliyor. İçerisindeki vitamin, mineral
ve aminoasitler ile çocukların gelişiminde faydalı olan bal,
kanseri önleyerek vücuttaki zararları mikropları kırıyor.
Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından, yuttukları
nektarın, invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla
oluşan bal, mide bağırsak gazlarını izole ediyor. Özellikle kış
aylarında meydana gelen yüz felcini de önleyen bal, böbrek
hastalarının tedavisinde de kullanılıyor. Gargara yapıldığı
zaman diş etlerini de kuvvetlendiren bal, vücuttaki halsizliği
atıyor. Bin derde derman olarak bilinen bal, mucizevi bir şifa
kaynağı...
Bal çeşitlerine göre; Arı kovanı balı, kestane balı, petek
balı, çam balı, kekik balı ve Anzer balı olarak farklı şekillerde
bulunur.

Doğal Tatlandırıcı: Çayınızı, kahvenizi şekerli
içiyorsanız, pastane işi tatlılardan vazgeçemiyorsanız ve
bunlara ek olarak kilo şikayetiniz varsa tatlandırıcı olarak
doğal balı deneyebilirsiniz.
Doğal bal rafine şekere (beyaz veya esmer şeker) göre
daha fazla şeker içermesine rağmen rafine şekere göre çok
daha sağlıklı bir şeker kaynağıdır.

Yaralar: Artık deride meydana gelen kesikler, yanıklar
için modern antiseptik sular, gazlı bezler ve merhemler
var ancak bunlara ulaşabileceğiniz bir yerde değilseniz ve
elinizin altında bal varsa yaranın üzerine sürerek mikroplara
karşı koruma sağlayabilir ve yaranın daha hızlı iyileşmesine
yardımcı olabilirsiniz. Yara iyileşene kadar her 12 saatte bir
balı tazelemeyi unutmayın.
Antioksidanlar: Bitki kaynaklı besinlerde bulunan
ve en etkili antioksidanlar arasında gösterilen “polifenoller”

Öksürük: Öksürüğü geçirmek için etkili bir çözüm
sunan balı sıcak suya 2-3 çay kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz.
Ancak uzmanlar balı 1 yaşından küçük bebekler için kesinlikle
önermiyor. Bunun nedeni balın nadirde olsa bebeklerde
görülen ve ciddi bir gıda zehirlenmesi olan botulizme yol
açması.

Kolesterol: Bal “kötü kolesterol” olarak bilinen
LDL kolesterolü düşürmek için doğal bir alternatif olarak
tüketilebilir. Bu konuda yapılan çalışmalarda düzenli olarak
bal yemenin toplam kolesterolü ortalama %5 oranında
düşürdüğü belirtiliyor.
Reflü: Reflüsü olanların hem mide asidini dengelemek
hem de ağrıları hafifletmek için sık sık kullandığı yöntemlerden
biri de bal ve sirke karışımıdır.
Cilde Faydaları: İltihabı önleyen ve bakterileri temizleyen
yapısı nedeniyle bal yüzde meydana gelen sivilce tedavisi
için önerilen doğal ürünler arasında ilk sırada gelmektedir.
Ballı yüz maskeleri sivilce, akne oluşumunu tetikleyen bakteri
birikimini engellerken mevcut sivilcelerin daha kısa sürede
iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca nemi hapsederek cildin
daha yumuşak olmasını sağlar.

Balın İyi Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Maalesef balı tadarak veya renginden iyi mi yoksa
kötü mü olduğunu ayırt etmek çok zordur. Balı ambalajlı

olarak marketten alıyorsanız ambalaj etiketinde yer alan
“içindekiler” bölümünü okuyarak sonradan şeker eklenip
eklenmediğini öğrenebilirsiniz.
Ayrıca balı üreticisinden alma imkanınız yoksa Tarım
Bakanlığı kontrolünde verilen organik sertifikalı balların
üretim aşamasında herhangi bir sentetik kimyasal madde
kullanılmadığı için organik bal tercih edebilirsiniz.
Ancak sadece şeker katkısı olmaması balın iyi olduğu
anlamına gelmez. Hangi bölgenin arılarından elde edildiği,
içeriğinde kalıntı olup olmadığı, raf ömrünü uzatmak için
herhangi bir kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığı gibi
faktörler balın kalitesi ve besin değerini etkilemektedir.
Besin değeri en yüksek bal pastörize edilmemiş,
filtrelenmemiş ve herhangi bir işlemden geçirilmemiş
organik baldır.
Sonuç olarak balın kalitesini tadarak veya bakarak
anlamak pek mümkün değil ancak güvenerek kullandığınız
markaları tercih etmek ve balın organik sertifikası olması
en azından tükettiğiniz ürünün bir kaç kontrolden geçtiği
noktasında size güvence sağlayabilir.
Eğer satın aldığınız balın kalitesini öğrenmek konusunda
kararlıysanız bunun tek yolu bal örneğini bir gıda
laboratuvarına götürerek test ettirmektir.

Balın Sağlığa Faydaları Nelerdir?
Bal binlerce yıldır sağlık sorunlarının tedavisi başta olmak
üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Tarih boyunca cilt
üzerindeki yaraların daha çabuk iyileşmesi için kullanılan
bal, günümüzde antioksidan etkisi, anti bakteriyel olması ve
iltihabı önlemesi gibi pek çok hastalığın tedavisine yardımcı
olarak önerilen gıdalar arasında yer almasını sağlıyor.
Balda pek çok bileşen bulunur ancak doğal şekerler
(glikoz, fruktoz, levüloz ve sayısı 20’yi geçen diğer kompleks
şekerler) diğer bileşenlerden çok daha yoğundur ve balın
büyük bir kısmını (ağırlığının yaklaşık %80’ini) oluştururlar.
Bu özelliği ile bal tarih boyunca tatlandırıcı olarak
kullanılmıştır ve günümüzde de bu kullanım şekli devam
etmektedir. Az miktarda tüketildiğinde vücudun ihtiyaç
duyduğu miktarda şekeri almak için iyi bir kaynak olabilir.
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bakımından zengin olan bal çeşitli hastalıkların önünü açan
serbest radikalleri nötralize ederek koruma sağlar.
Diyabet nedeniyle kan şekerini kontrol altında tutmanız
gerekmiyorsa rafine şeker yerine bal tüketerek kanser, kalp
hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının görülme riskini
azaltabilirsiniz.

Enerji: Efor gerektiren egzersizler sırasında yeterince
enerjik olmadığınızı düşünüyorsanız 1 yemek kaşığı bal size
istediğiniz enerjiyi sağlayabilir.
Fruktoz ve glikoz içeriğinin yanı sıra antioksidanlar
bakımından da zengin olan bal enerji çikolataları,
karbonhidrat tozu veya enerji içeceklerinin yerine doğal bir
enerji kaynağı olarak tüketilebilir.
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Aflatoksin ve Kuru İncir

Aflatoksin; Aspergillus flavus ve
Aspergillus parasiticus isimli küf
mantarlarının uygun şartlar altında
oluşturduğu toksik yapıda olan
metabolik bir artıktır. Tarımsal ürünlerde
B1, B2, G1, G2; hayvansal ürünlerde
de M1 ve M2 olmak üzere toplam 6
tipi bulunan aflatoksin, nem ve besin
içeriği yüksek olan birçok gıdada
görülebilmektedir. Fındık, yer fıstığı,
antep fıstığı, incir, badem, buğday,
arpa, pirinç, pul biber ve süt gibi gıdalar
aflatoksin riski taşıyan ürünlerdir.
Gıdaların besleyiciliği arttıkça üretim,
muhafaza ve güvenilir gıda olarak
tüketilme olasılıkları da azalmaktadır.
Kuru incir yüksek karbonhidrat ve
nem içeriği yanı sıra bahçedeki üretim
basamaklarından dolayı küf gelişimine
uygun bir meyvedir.

Gıdalarda aflatoksin oluşumunu
etkileyen
en
önemli
etkenler
yetiştirme, hasat, kurutma, işleme
ve depolama aşamalarındaki bazı
zorunlu tarımsal faaliyetler ve uygun
olmayan şartlardır. Özellikle hasat ve
kurutma aşamasında küflerin gelişimi
için uygun olan orta nemli dönem
en riskli dönemdir. Küflerin gelişimini
kısıtlayan etmenlerin başında su
aktivitesi gelmektedir. Su aktivitesi
değeri 0,84’ün altında olduğu zaman
küf mantarları gelişimi engellenir ve
dolayısıyla toksin oluşturamazlar. İncir
meyvesi gerek yüksek karbonhidrat
içeriği, gerekse ilk olgunlaşma (0.910.97 aw) ve buruk meyve dönemindeki
(0.80-0.89 aw) yüksek su aktivitesi ile
mikotoksin oluşumu için uygun bir
substratdır.
İncirde ise aflatoksinin kaynağı
olarak, uygun olmayan depolama
şartları, hasat ve kurutmanın uzun
sürmesi gösterilebilir. Kuru incirin
geleneksel üretim tekniği ve meyve
yapısı
gereği
ostiol
açıklığının
bulunmasından dolayı üretiminde
tüm iyi tarım uygulamaları uygulansa
dahi bazen aflatoksin oluşumu
engellenememektedir.
Böyle
durumlarda
aflatoksinli
incirlerin
işletme
koşullarında
seçilerek

ayıklanması en etkin yöntemdir. Küf
mantarları aflatoksin oluştururken yan
ürün olarak kojik asit üretmektedirler.
Kojik asit, karanlık ortamda uzun
dalga boylu (365nm) Ultra Viole (UV)
lambaları altında parlak yeşilimsi
sarı ışıma yapmaktadır. Aflatoksin,
sadece UV lamba altında yeşilimsi sarı
renkte floresans renk veren incirlerin
ayıklanması ile temizlenebilmekte
olup normal ortamda gözle görülmesi
mümkün
değildir.
Aflatoksinin
parçalanabilmesi için gerekli olan
sıcaklık 300 °C civarında olup
pişirmek, dondurmak, ilaçlamak gibi
farklı uygulamalar ile yok edilmesi de
mümkün değildir. Yapılan araştırmalar
sonucunda karanlık oda şartlarında
seçilen incirlerin yaklaşık %0,6-1,2sinde
ışıma yapan meyve olduğu ortaya
konulmuş olup bunların ayıklanması
inciri güvenli bir besin kaynağı haline
getirmektedir. Aflatoksin bulunsa dahi
belirli limitlerle izin verilen gıdalar
dünyada ve ülkemizde vardır. İncir ve
diğer çoğu meyvede bu sınır değerler
genellikle aflatoksin B1 için 6ppb,
toplam aflatoksin için 10ppb’dir. Tüm
gıda maddeleri için yaptığımız öneri;
ambalajlı ve üretim izni olan ürünler
yaşam desteğiniz olsun.

Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır?

Pratik Yöntemler:

•
Satın
almış
olduğunuz
zeytinyağını
buzdolabına
koyduğunuzda donuyorsa bu hakiki olduğunu gösterir. Eğer
donmayan kısımları varsa, bu da katkılı olduğu anlamına
gelir.
• Zeytinyağının meyvemsi ve taze bir kokusu olmalıdır.
•
Zeytinyağını yutarken kendine özgü aroması genzinize
yayılmalı, diliniz arkasında bir acılık hissedilmeli ve bu acılık
bir süre sonra geçmelidir.
• Hakiki zeytinyağının 3 özelliği vardır: Burukluk, Yakıcılık ve
Aroma.
•
Zeytinyağının maliyeti diğer birçok yağa oranla daha
yüksektir. Bu sebeple çok ucuz olan zeytinyağlarına şüphe
ile yaklaşılmalıdır. Hakiki zeytinyağının belirli bir maliyeti
vardır ve bunun altında satılabilmesi de mümkün değildir.
• Gerçek zeytinyağı kabarcık kabarcık olarak üste çıkmalıdır.
Bir süre sonra kalıp haline gelebilir, o zaman da yandan
bakıldığında düz bir hatta görülmelidir.
• Zeytinyağını kokladığınızda kötü ve ağır bir koku alıyorsanız,
tattığınızda çok tatlı ise veya herhangi bir acılık yoksa,
yemek borunuza doğru bir yanma oluyorsa ya da yemek
sonrası mide yanması yaşıyorsanız aldığınız ürün gerçek
olmayabilir.
•
Zeytinyağının rengine bakarak hakiki olup olmadığı
anlaşılamaz.

Zeytinyağı ile İlgili Hileler
• Kanola yağının yapısı zeytinyağı ile aynıdır. Fakat kanola
yağının kokusu ve rengi yoktur. Bu sebeple zeytin ağacının
yaprakları ile aroma elde edilip kanola yağının içine
karıştırılmakta ve böylece zeytinyağından ayırt edilmesi
imkansız hale gelmektedir.
• Asidik derecesi 8 olan yağlar ısıtılıp yüksek derecede asit
oranı 1’e kadar indirilmekte ve sızma şeklinde piyasaya
sürülmektedir. Bu oldukça tehlikelidir ve uzun vadeli
tüketimde kansere dahi sebep olabilmektedir.
• Zeytinyağının maliyetinin yüksek olması sebebiyle içerisine
pamuk yağı, ayçiçeği yağı ya da fındık yağı gibi daha ucuz
yağlar karıştırılmaktadır. Böylece miktar arttırılıp, maliyet
azaltılmış olmaktadır.

Zeytinyağı Hakkında
Bilmeniz Gereken Her şey
•
Zeytinyağı üretiminde
karıştırılmamalıdır.
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farklı

bahçelerin

•
Zeytinler toplandıktan sonra kısa süre içerisinde sıkıma
götürülmelidir. Bu süre zeytinyağı kalitesinde önemli bir
faktördür.
•
Yağ kaliteli olsa da pet şişelerde ve güneş ışığı altında
bekletiliyorsa çok kısa sürede bozulacaktır.
• Zeytinyağı doğrudan güneş ışığı görmeyen ve serin olan
yerlerde, ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
• Zeytinyağının raf ömrü yaklaşık 18 aydır.
• Sızma zeytinyağı taş baskı ile elde edilmektedir ve bu sebeple
içerisindeki besleyici unsurlar zarar görmemektedir. Riviera
zeytinyağında ise daha fazla yağ çıkartmak için basınç
ve yüksek sıcaklık uygulanmaktadır. Bunun sonucunda
ise neredeyse tüm olumlu özellikler kaybolmakta, hatta
zararları olmaktadır.
•
Zeytinyağı; kabızlık, kansızlık, gut hastalığı, yüksek
tansiyon, deri çatlamaları, kolestrol ve damar sertliği gibi
rahatsızlıklara iyi gelmektedir.
• Zeytinyağının sindirimi diğer yağlara oranla daha kolaydır.
• Çocuklarda zeytinyağı tüketimi beyin ve kemik gelişimini
desteklemektedir.
•
Kolestrolde en düşük oran zeytinyağını yoğun olarak
kullanan Ayvalık civarındadır..
• Bir ziyafet öncesi ve sonrası alacağınız bir kaşık zeytinyağı
karışık içkilerden doğacak sarhoşluğu azaltır ve hazmı
kolaylaştırır.
• Kabızlık problemi yaşayan kişilerin sabah aç karnına 1-2
kaşık zeytinyağı tüketmesi faydalı olabilir.

zeytinleri

• Zeytinyağının içerisinde A,C ve E vitaminleri ile diğer yararlı
mineraller yer almaktadır.

•
Zeytinyağı üretiminde kullanılacak zeytinler tek tek elle
toplanmalıdır.

•
Zeytinyağını yüz bölgenizde sık kullanmanız sonucunda
kıl kökleri kuvvetlenip yüz bölgenizde kıllanma olabilir. Bu
sebeple zeytinyağının dengeli kullanımı çok önemlidir.
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Kompost

Kompost, Bitkisel ve hayvansal atıklar, mutfak
atıkları, kağıt ve karton gibi malzemelerden oluşan
organik katı atıklar kısa ve/veya orta vadede
çürüyerek doğaya yeniden kazandırılabilecek çok
değerli toprak iyileştiricisidir. Bitkisel ve hayvansal
atıkların nemli ve oksijenli ortamda bozunarak
organik materyale dönüşmesi olayına ise
kompostlaşma denir. Kompostlaşma sonucu elde
edilen ürün bitkilerin ihtiyaç duyduğu bitki besin
maddelerini içerdiği gibi toprak düzenleyici olarak
da fayda sağlayacaktır.
Özellikle Organik Tarım (OT) ve İyi Tarım
Uygulamaları
(İTU)
başta
olmak
üzere
“sürdürülebilir tarım tekniklerinde” kompostun
topraklara uygulanması önem arz eder.
Kompost, kahverengi atıklar ile yeşil organik
malzemeler karışımı tercih edilen bir karışım
şeklidir. Bu bileşenlerle yeterli su, oksijen, ısı ve
kompostlayıcı organizmalar (hem mikroskopik
hem de makroskopik) kaliteli kompost yapılmasını
sağlar. Malzemelerin çeşitliliği kaliteli bir son ürün
için önem arz eder. Buna göre çeşitlilik aşağıdaki
materyallerden oluşmalıdır.
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1. Orta sürede elde edilen kompost:
6-9 ayda hazır olur. Malzemeler:
•
Karışık taze yeşil ve kahverengi atıklar kullanılabilir.
Kahverengi, odunsu yapısı fazla atıkların dengelenmesi
gerekir.
• Su ve Oksijen girişi sağlanmalıdır.

2. Hızlı Kompost
2 ayda hazır olur. Malzemeler:
• 3 hacim yeşil çim, çiçek sapları ve yabani otlar.
• 3 hacim kahverengi materyal (yapraklar, mısır sapları
veya kuru kahverengi bitki atıkları)
• Su ve Oksijen girişi sağlanmalıdır.
Nem ve sıcaklı takipleri haftalık olarak her iki yığın için
de yapılmalı ve oksijen ve su girişleri buna göre yapılmalıdır.
Sıcaklığa ilişkin halen geçerli yasal mevzuat kompostun
700C’de en az 1 saat yanması yönündedir. Esasen 65700C sıcaklık ideal komposta ulaşmak için önemlidir. Isı
yığınını izlemek çok önemlidir. Yığının karıştırılması ve ideal
materyale ulaşmada yapılacak müdahaleler kompostlaşma
esnasındaki değişikliklerin izlenmesi ile giderilebilir. Ek
olarak, hayvan gübresi kullanılmayacak ise, aktivatör olarak
ticari olarak satılan “mikrobiyolojik hazır kokteyller” kısa
sürede kalitesi yüksek bitkisel atık kompostu elde etmek için
başvurulacak etkin bir yöntem olarak önerilebilir.
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