


Gap Bölge Kalkınma Başkanlığı Tarafından Sosyal, Kültürel ve 
Ekonomik Kalkınma Destek Programı Kapsamında Finanse

Edilen ‘Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor’ Projesi Açılış 
Törenimize

HOŞGELDİNİZ.





Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor  Projemize inandık. İnancımızı Gap Bölge

Kalkınma Başkanlığı ile paylaşarak onlardan güç aldık.



Hanım Kardeşlerimiz ile istişare toplantıları düzenleyerek proje hakkında onlarında

fikirlerini aldık. 



Daha sonra inşaattan atölye oluşumuna, her 

aşamayı adım adım takip ettik. 













Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü ve Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 

İşbirliği ile Atölyemizin Eğitimlerini Tamamladık.



EĞİTİMLERİMİZ



• Yöresel Gıda Üretimi

• Paketlemeci



• Barak Kostüm Dikimi(Ezo Gelin Bebek)



İlçemizin sembolü narımızın değerine değer

katan atölyemizde gece gündüz demeden

çalışmalar devam etmektedir.







İlçemizin parlayan değeri Narımıza , çalışkan hanım kardeşlerimize güvendik. 

Onların inancı ve hevesinden aldığımız ilhamla atölyemizi geliştirme ihtiyacı

hissettik. 



İpekyolu Kalkınma Ajansının 2019 yılında çıkmış

olduğu Tarımda rekabetçilik Mali Destek Programı

kapsamında ‘Oğuzeli’nde Nar Üretimi ve Ürün

Çeşitliliğinin Artırılması’ 

ve

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı

Kapsamında ‘ Oğuzeli Üretsin Kurutmalıkları

Markalaşsın’ projeleri ile Oğuzeli’mizin değerlerine

değer katan hanım kardeşlerimizle emin adımlarla

yolumuza devam ediyoruz. 



Bu değerli projelerimizin hem devamlılığı hem de 

geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak için bu gün

burada toplandık. Bizleri yanlız bırakmadığınız için

sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. 



Proje ortaklarımız Gaziantep Üniversitesi ve 

Oğuzeli Kaymakamlığı’na katkılarından dolayı

teşekkür ediyoruz.







İlçemizin sembolü olmanın dışında narın insan sağlığı üzerindeki etkilerini de son derece

önemsiyoruz. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle; Nar ismi, Kuran-ı Kerim’de de geçtiği için halk arasında da “Cennet Meyvesi” 

olarak bilinir. Günlük olarak tüketilen bu meyve yorgunluk giderir ve insan vücuduna zindelik
sağlar. 

Antioksidandır. 

C vitamini bulunur. 

Kansere karşı korur. 

Alzheimer hastalığına karşı korur. 

Sindirime faydalıdır. 

Kalbi güçlendirir. 

Hafızanızı artırır.

Kan şeker düzeyini sürdürür. 

Kanser riskini azaltır. 

Anemiyi önler. 

Diş plaklarının etkisini azaltır.

https://morbilgi.com/alzheimer-hastaligina-iyi-gelen-seyler/


Oğuzeli kurutmalıklarımız da değerine değer

katmaya devam etmektedir. Atölyemizdeki

fedakar çalışmalarla markalaşarak daha

hijyenik şartlarda sofralarımızdaki yerini alması

umudumuz ve gururumuzdur.







Bu mihvalde adım adım kooperatifleşme

yolunda ilerlemekteyiz. Çok yakın zamanda

hem ürünlerimiz hakettiği değere ulaşacak

hem de hanım kardeşlerimiz istihdamın içinde

yer alarak ülke ve ev ekomisindeki katkıları ile

kendilerini var edeceklerdir. Atölyemizin

kurulmasında bizlere inanarak katkı sunan

kurumlarımıza ilçemiz ve belediyemiz adına

teşekkür ediyoruz.



ATÖLYEMİZİN SON HALİNDEN GÖRÜNÜMLER


