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Odamız, Gaziantep’te yerleşik
1146 sanayicinin başvurusu
neticesiyle, 5174 sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği kapsamında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 15.08.1989 tarih ve
81173 sayılı kararı ile resmen
kurulmuştur.
Kurulduğu günden beri amacımız; üyelerimizin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıp,
mesleklerin genel menfaatlere uygun bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaktır.
Kanunda yazılı olan diğer hizmetleri üyelerine en iyi şekilde
sunmayı kendine görev edinen
GSO, tüzel kişiliğe sahip kamu
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

kurumu niteliğinde meslek
kuruluşudur.
Üyelere verilen hizmetlerin
kalitesinin sürekli geliştirilmesi amacıyla personeline
eğitimler veren GSO, TSE-ISOEN-9001:2015 belgesine sahiptir. Yine TOBB Akreditasyon
Kurulu tarafından akreditasyon standardını yerine getiren
oda olarak “Akredite Oda” belgesini almıştır.
Üyeleriyle sürekli iletişim
halinde olan GSO, iç ve dış
pazarlarda rekabet gücünün
artması amacıyla, üyelerine
dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli bilgileri zamanın-

da sunmayı taahhüt eder.
Gaziantep Sanayi Odası tüzel
kişiliğe sahip kamu kurumu
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Misyon, Vizyon ve Temel Değerleriyle, bulunduğu
çevrede örnek bir kuruluş, çalışmalarıyla önder bir kurumdur. GSO’nun asıl amacı siyasi
kaygılardan uzak, doğru, kaliteli ve etkin hizmet üreterek,
Gaziantep sanayisini geliştirip,
Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katkı yaparak, topyekûn kalkınmayı sağlamaktır. Bu yapı Odamızın temel
değerleri olarak yerini almış
ve GSO’nun vizyon, misyon ve
temel yapı taşlarını oluşturmuştur.
www.gso.org.tr
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VİZYON

“Gaziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü
arttırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, sosyal
sorumluluk sahibi, zenginlik yaratan bir kurum olmak.”
“Gaziantep ilinin ve bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasında öncü olan, sanayinin her alanında üyelerinin rekabet gücünü
arttırmayı sağlayan, sürekli gelişimin ve değişimin simgesi, sosyal
sorumluluk sahibi, zenginlik yaratan bir kurum olmak.”

“Gaziantep Sanayi Odası, yasal yükümlülükleri ve sürekli gelişim
anlayışı içerisinde, sürdürülebilir kalkınma ve üyelerinin rekabet gücünü arttırmak için, çeşitli hizmet ve görevleri yerine
getirmeyi, çalışanlarına ve bulunduğu topluma değer katmayı
görev edinmiştir.”

TEMEL
DEĞERLERİMİZ

MİSYON

Gaziantep Sanayi Odası, yenilikçi,
paylaşımcı, temsil gücü yüksek,
insan kaynaklarına yatırım yapan,
güvenilir, şehre yön veren, sosyal
sorumluluk sahibi, gelişime açık,
öncü ve örnek bir kurumdur.”

GSO KALİTE POLİTİKASI
Kuruluş kanunumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda üyelerimize ve hizmet sunduğumuz
halkımıza kaliteli hizmet sunmak temel görevimizdir.

Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılması için; dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerimizi;
zamanında ve doğru olarak sunmayı taahhüt
ediyoruz.

Kalitenin sürekli geliştirilmesi için personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, sanageliştirilmesinden yanayız.
yinin çevreyle uyumlu üretim yapması için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.
Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti
için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedef
olarak belirliyoruz.
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ADNAN ÜNVERDİ
Başkan
CEVDET AKINAL

EMİNE FERHAN SAĞIM

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

MUSTAFA ÖZGÜLER
Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi

MELİKE YÜKSEL

PERİHAN ÇÖÇELLİ

METİN ERTURHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ÖZMERMER

ERCAN SAYIN

BAŞAR KÜÇÜKPARMAK

Hakan ASLANSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

BÜLENT ŞİŞMAN
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1

Pamuk Çırçırlama, Doğal ve Sentetik El-

6

Bisküvi, makarna ve baklava imalatı

yafın İşlenmesi ve İmalatı

2

HÜSEYİN ASLANSOY

MUSTAFA KADRİ GÜL

ASLANSOY PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜLLÜOĞLU GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0342 337 32 50

Mrk: 0342 231 22 82 - 0342 232 43 63

Bitkisel ve hayvansal ürünler, yağlar, ku-

7

Çikolata, şekerleme ve helva imalatı

ruyemiş, kuru gıda ürünleri
ÇELEBİ ERGÜN
ERGÜN ÇİKOLATA GOFRET ÇİKLET GIDA
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
0342 337 96 21

HÜSAMETTİN SELÇUK
ZER YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş
0342 337 82 00

3

Tahılların öğütülmesi ve un imalatı

8

Sebze ve meyve suları, salça, hazır çorba,
baharat ve yemek imalatı, yem imalatı

4

NEJDET ÖZYETGİN

MURAT ERBİLGİN

ÖZYETKİN ALTINBAŞAK UN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CANOĞLU YEM GIDA NAKLİYAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

0342 323 31 58 - 0342 - 323 67 34

0342 428 13 67

Gıda ürünleri işleme, bulgur imalatı

9

Jüt, yün ve diğer sentetik elyaf ve
granülden iplik imalatı

MEHMET ÖZDEMİR

MUSTAFA GÜVENÇ
JÜTEKS TEKSTİL DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ PROFİL
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
0342 221 06 91 - 0342 226 60 10

BRC GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5

Pasta ve fırın ürünleri imalatı

10

Pamuk elyafının bükülmesi ve pamuk
ipliği imalatı

ABDULLAH ÖZTÜRK

M.ŞAKİR AKCAN

SEKİZLER UN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKCANLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

0342 326 32 00 - 0342 326 32 01

0342 337 31 36 - 0342 337 16 78

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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11

Dokuma ve örme kumaş imalatı

16

Ayakkabı, terlik, deri ve deri ürünleri
imalatı

12

SERDAR ERPAMUKÇU

İBRAHİM HALİL GÜLER

SÜPER MARKETİNG TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜNDEN RİPE AYAKKABI VE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

0342 211 56 12 - 0342 211 56 09

0342 238 36 64

Tekstil ürünleri, kumaş ve iplik boyama, ter-

17

biye, ev tekstili, battaniye, çuval imalatı

CUMHUR TOKSÖZ
ÖZKAĞIT OTOMOTİV MAKİNA VE ORMAN ÜRÜNLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 337 32 00

MEHMET ALİ KAPLAMA
KARDEŞLER KONFEKSİYON BOYA VE ÖRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

0342 337 36 81 - 0342 230 51 14

13

14

15

Halı, kilim ve yer kaplamaları imalatı

Orman ve ağaç ürünleri, ahşap malzeme ve
eşyalar, kağıt, karton ve ürünleri, hijyenik
ürünleri imalatı ve matbaa işleri

18

Boya, petrol ve kimyasal ürünler imalatı

ABDULLAH TATAR

ADİL AHMET YELKEN

LİNEA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BELİCE GROUP KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

0342 477 10 30

0342 337 86 26

Dokunmamış kumaş, konfeksiyon ve dar

19

Sabun, temizlik ürünleri, lastik, kauçuk

dokuma ürünleri imalatı

ve tutkal imalatı

HANİFİ ŞAHİN

CİHAN BULGUROĞLU

KLAS NAKIŞ

BULGUROĞLU TEKSTİL AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

0342 323 10 02

0342 227 41 41

Triko örgü ve çorap imalatı

20

Plastikten mamul eşya ve ambalaj malzemeleri imalatı

8

ERDAL ELİŞ

AHMET BOZOĞLU

ELİŞ TRİKO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANSA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

0342 230 51 26

0342 477 16 30

www.gso.org.tr
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21

Plastik inşaat malzemeleri ve diğer

25

plastik ürünler imalatı

Tekstil, gıda, plastik, metal, inşaat vb her
türlü ürünlerin imalatı için makine ve
teçhizat imalatı, motorlu taşıtlar ve yan

FAHRETTİN CANKAR
KAR-PEN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

sanayi ürünleri imalatı

0342 357 02 70

MUSTAFA UNCU
MİTAŞ GAZİANTEP MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

22

Madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat ve

0342 235 11 50

yapı elemanları, cam ve cam eşya imalatı,
bina ve altyapı inşaatları, aydınlatma ele-

26

manları imalatı

Her türlü malzemeden mobilya, ev
eşyası ve başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar imalatı

MUHİTTİN GÜNGÖR
GÜNGÖR TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

MUSTAFA GÖZAÇAN

0342 321 72 12

GÖZAÇANLAR METAL-AĞAÇ İŞLERİ-İNŞAAT-TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

23

0342 235 06 60

Her çeşit metal ve döküm ürünleri, metal eşya ve kasa imalatı
MEHMET TURGAY EREN

27

Buhar ve enerji üretimi, mekanik, elektrikli ve elektronik makine, teçhizat

METEN MAKİNA/MAKİNA TAAHHÜT İMALAT SANAYİ

ve ekipmanların kurulumu, bakım ve

0342 239 06 56

onarımı, atık geri kazanım faaliyetleri ve
yazılım üretimi ve bunun gibi faaliyetler.

24

Elektrik ve elektronik ürünler, aletler ve
teçhizatlar, akü imalatı, aydınlatma armatürleri, metal, ahşap, plastik işleme
makinaları imalatı

BAYRAM BOYNO
PROSES MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 339 87 70

CEVDET ÖZYAŞAR
YAŞAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
0342 235 11 18 - 0342 235 55 43

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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DEPARTMANLAR, GÖREVLERİ VE SUNDUĞU HİZMETLER
GENEL SEKRETERLİK
GÖREVLERİ

Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu

Odanın idari işlerinin iç çalışmalarının ve yazı

tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki

işlerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi.

faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu

Organ

toplantılarının

gündemine

ilişkin

hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda

hazırlığın yapılması, toplantı davetiyelerinin ve

gerekli hazırlıkların yapılması.

gündeminin üyelere zamanında gönderilmesi-

Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi

nin sağlanması, bu toplantılara ait tutanakların

ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili

düzenlenmesi, karar özetlerinin tutulması ve

organ kararları çerçevesinde yürütülmesi.

imzalanması, organ toplantılarına ilişkin haz-

Yönetim kurulunca devredilen yetkilerin kul-

irun cetveli ve devam çizelgelerinin tutulması

lanılması.

ve karar defterlerinin, karar özetlerinin ve

5174 sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuatlar

toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan

kapsamında meclis ve yönetim kurulu tarafın-

kayıtların muhafaza edilmesi.

dan verilecek görevlerin yapılması.

Organlarca alınan kararların takip edilmesi ve
sonuçlandırarak kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması.
Oda personelinin işe alınması, yükselmesi,
ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son
verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride
bulunulması.
Oda personelinin çalışmalarının denetlenmesi
ve personele gerekli emir ve talimatların verilmesi.
Resen (bağımsız olarak) yapılan harcamaların
yönetim kurulunun onayına sunulmasını ve
haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirme yapılmasının sağlanması.
Aylık mizanı ve aktarma taleplerinin hazırlanması, hazırlık bütçesinin, gelir tablosunun, kesin mizanın ve kesin hesabın yapılması ve bunları

Genel Sekreter
Bülent ŞİŞMAN
genelsekreter@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (301)

KURUMSAL İLETİŞİM VE ÜYE HİZMETLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Üniversite ve sanayi arasında teknik konularda
işbirliği ve projelerin başlatılması, izlenmesi
konusunda aktif rol almak
Kendisine bağlı bulunan bölümlerin ve çalışanların, kendi içlerinde ve diğer Koordinatörlük/
Müdürlük/Bölümler

ile

koordinasyonunu

sağlamak,
Oda adına düzenlenen fuar, tanıtım, organizasyon vb. gibi her türlü aktivite ve basılı
dokümanın organize edilmesi ve yönetilmesi

yönetim kuruluna sunulması.
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Yurt dışı heyet organizasyonların organize

SUNDUĞU HİZMETLER:

edilmesi ve yönetilmesi
Sanal fuarların organize edilmesi ve yönetilmesi

Oda Sicil Kayıt Sureti (Türkçe – İngilizce)

Dış pazar, ilişki geliştirme ve fuar organizasyon-

Faaliyet Belgesi (Türkçe – İngilizce)

larının organize edilmesi ve yönetilmesi

Ortaklık Teyit Belgesi (Ltd. Şti. için)

Oda sosyal medya hesaplarının koordinasyonu,

İhale Durum Belgesi

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal et-

Ticaret Sicil Gazetesi onayı

kinlik ve kurumsal sponsorluk faaliyetlerinin

Çıraklık Eğitim Formu onayı

yürütülmesi,

Bağ-Kur Formu onayı

Üye memnuniyetinin takibi ve yükseltilmesi

Kimlik Kartı Tanzimi

Genel Sekreter Yardımcısı
M. Sermest ÇAPAN
sermest@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (171-172)

Oda Kayıt Levhası v.b. belgelerin düzenlenmesi

SİCİL

Oda Sicil Kayıt Sureti; firmaların bağlı bulun-

işlemlerini yapar.
Oda Kayıt Sicil Sureti Nedir?
duğu (üyesi olduğu) Odayı gösteren resmi kanıt

GÖREVLERİ

niteliği taşıyan ve alındığı tarihten itibaren 3 ay

Sanayici vasfına haiz firmaların tüm kayıt işlemlerini yapmak ve sanayici niteliğindeki firmaları
Odaya kayıt olmaya davet etmekle yükümlüdür.
Üyelerin

durumlarında

meydana

gelen

değişiklikleri izleyip kayıtlara geçirmek, üyelik
kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarının silinmesini sağlamak, üyeler ve üyelikle ilgili olarak
mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapmak, üyelerle ilgili NACE
kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yürütmek Sicil Dairesinin başlıca görevleri arasındadır.
Sicil Dairesi; kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile
ilgili bilgileri haftalık olarak hazırlar ve mevzuat
hükümleri çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterin onayına sunar.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

geçerli olan belgedir. Firmaların ünvanı, adresi,
Odaya kayıt tarihi, firma yetkilileri ve faaliyet
konusu gibi bilgileri içerir.
Oda Sicil Kayıt Sureti alınabilmesi için firmanın
Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Oda Sicil Kayıt Sureti istek halinde İngilizce
olarak da düzenlenebilmektedir.
Oda Kayıt Sicil Suretinin Yasal Dayanağı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu
Oda Muamelat Yönetmeliği
Faaliyet Belgesi Nedir?
Faaliyet Belgesi; firmaların işlerini faal olarak
www.gso.org.tr
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yürüttüklerine dair resmi kanıt niteliği taşıyan

İhale Durum Belgesi Nedir?

ve alındığı tarihten itibaren 3 ay geçerli olan

İhale Durum Belgesi; firmaların 4734 sayılı Kamu

belgedir. Firmaların ünvanı, adresi, Odaya kayıt

İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin son fıkrasının

tarihi ve faaliyet konusu gibi bilgileri içerir.

(g) maddesinde yer alan “ihale dışı bırakma ned-

Faaliyet Belgesi alınabilmesi için firmanın

enleri” kapsamında olup olmadıkları, İflas eden,

Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat bor-

tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından

cunun bulunmaması gerekmektedir.

yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya

Faaliyet Belgeleri istek halinde İngilizce olarak

alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hüküm-

da düzenlenebilmektedir.

lerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadıkları, iflası ilan edilen, zorunlu tasfiye

Faaliyet Belgesinin Yasal Dayanağı

kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya

Borsalar Kanunu

kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre

Oda Muamelat Yönetmeliği

benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı,
ihale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı

Ortaklık Teyit Belgesi Nedir?

olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men

Ortaklık Teyit Belgesi; firmaların ortaklarının

edilip edilmediği hakkında bilgiler içermektedir.

kimler olduğunu gösteren ve alındığı tarihten
itibaren 3 ay geçerli olan belgedir. Bu belgede

İhale Durum Belgesi alınabilmesi için firmanın

üyenin ünvanı, sicil numarası ve sermayesi ile

Odamıza üye olması ve herhangi bir aidat bor-

ortakların güncel hisse oranları ve T.C. kimlik

cunun bulunmaması gerekmektedir.

numaraları gibi bilgiler yer alır. Ortaklık Teyit
Belgesi, limited şirketler için geçerlidir.

İhale Durum Belgesi Yasal Dayanağı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

Ortaklık Teyit Belgesi alınabilmesi için firmanın

Borsalar Kanunu

Odamıza üye olması, herhangi bir aidat bor-

Oda Muamelat Yönetmeliği

cunun bulunmaması ve yetkilinin isteğini be-

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

lirten bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
Üye Kimlik Kartı Nedir?
Ortaklık Teyit Belgesinin Yasal Dayanağı

Odaya kayıtlı firmaların talep etmeleri duru-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

munda hazırlanan, firmayı ve yetkilisini tanıt-

Borsalar Kanunu

mayı amaçlayan bir kimlik türüdür.

Oda Muamelat Yönetmeliği
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Üye Kimlik Kartının Yasal Dayanağı

Hakiki Şahıs Firmalar İçin;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve

Taahhütname

Borsalar Kanunu

Üye Kayıt Beyannamesi

Oda Muamelat Yönetmeliği

Ticaret Sicil Gazetesi
Muhtasar Beyanname (son döneme ait ve

Üye Kayıt Levhası Nedir?

tahakkuk ile beraber)

Odaya kayıtlı firmaların talep etmeleri duru-

Kapasite Raporu

munda hazırlanan, firmanın ünvanı, adresi,

Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi ve Teknoloji İl

kuruluş tarihi, Odaya kayıt tarihi ve üye sicil nu-

Müdürlüğü’nden alınmış)

marası gibi bilgilerin yer aldığı bir firma tanıtım

Fotoğraf (3 Adet)

belgesidir.

Vergi Levhası Fotokopisi

Üye Kayıt Levhasının Yasal Dayanağı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu

Kayıt Ücreti Nedir?

Oda Muamelat Yönetmeliği

Odaya kaydı yapılan firmadan kayıt yaptırdığı yıl
için 1 defaya mahsus alınan ücrettir.

Gaziantep Sanayi Odası’na Kayıt İçin Hangi
Evraklar İsteniyor?

Yıllık Aidat Nedir?

Hükmi Şahıs Firmalar için;

On altı yaşından büyükler için uygulanan aylık

Taahhütname,

asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az,

Üye Kayıt Beyannamesi,

yarısından fazla olmayacak şekilde oda meclisi

Kuruluş Ana sözleşmesi (Şube ise şube açılış

tarafından her yıl bütçe görüşmelerinde belir-

kararı dahil)

lenen ve üyelerin her yıl 2 eşit taksitte ödemek

Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (var ise; şirket

zorunda olduğu aidattır.

ana sözleşmesinde bulunan madde değişiklikleri de dahil)

Munzam Aidat Nedir?

Muhtasar Beyanname (son döneme ait ve

Odalarca her yıl için; gerçek kişi sanayicile-

tahakkuk ile beraber)

rin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde

Kapasite Raporu

gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi san-

Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi ve Teknoloji İl

ayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine

Müdürlüğü’nden alınmış)

ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bi-

Fotoğraf - 3’er Adet (Tüm ortaklar için, Şube ise

lanço karı üzerinden binde beş oranında hesap-

şube temsilcisinin)

lanan aidattır.

Vergi Levhası Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Zarar Eden Üyeler Munzam Aidat Öder Mi?

5174 sayılı kanuna göre firma kapasite rapor-

Zarar eden üyeler sadece zarar ettikleri dönem

larının tanzim ve tasdik edilmesi,

için Munzam Aidat ödemezler.

Üye firmalarla, Gaziantep’te faaliyet gösteren
sanayici firmaların kapasitelerinin hazırlan-

Aidat Ne Zaman Ödenir?

ması, sanayi envanterinin ve buna dayalı istatis-

Aidatlar 5174 sayılı kanunun 24. ve 25. maddeleri

tiki bilgilerle raporlar hazırlanması,

gereği her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak

Üyelere bu bilgiler ışığında danışmanlık

üzere 2 eşit taksitte ödenir.

hizmetinde bulunulması,
Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kar-

GSO’ya Kayıt Yaptırdığımızda GTO Üyelik

ara istinaden yatırım teşvik belgesi işlemlerinin

Kaydımızı Kapatabilir Miyiz?

yapılması,

5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 5. maddesine göre

Odamız üyesi firmaların iş makinelerinin tescil

istihdam edilen sigortalı işçi sayısı 10 ve/veya 10

edilmesi, fiili tüketim belgesi tanzim edilmesi,

‘u geçtiğinde ;

yerli malı belgesi hazırlanması, üyelerin ihtiyaç

1) Kayıt Kapatma Dilekçesi,

duyduğu konularda tespite dayalı veya belge

2) GSO Sicil Kayıt Sureti,

üzerinden incelemeler yapılarak belge düzenlenmesi,

3) Son döneme ait SGK bildirimi fotokopisi veril-

Üyeler için imalat sanayi yatırımlarının planlan-

erek GTO üyelik kaydı kapatılabilir.

ması, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetler-

Sicil
M. Bülent AROL
bulent@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (111-112)

inin yapılması,

SANAYİ VE İHRACAT BELGELENDİRME

Yatırım Teşvik Belgesi Makine Listesi Revizesi

GÖREVLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi

SUNDUĞU HİZMETLER
Kapasite Raporu Tanzimi			
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı

Sanayiyi ilgilendiren her türlü bilgi ve verilerin

İş Makinesi Tescili

toplanması,

Yerli Malı Belgesi

Oda üyesi firmaların kendilerinin, ilgili kurum-

İmalat Yeterlilik Belgesi

ların, üçüncü şahısların veya re’sen Odanın

Ekspertiz Raporları

mevzuat veya uygulamalardan gelen talepleri

Fiili Tüketim Belgesi		

doğrultusunda ithalat/ihracat, üretim/tüke-

Kapasite Suret Tasdik Talebi

tim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç

Yerli Malı Belgesi Suret Tasdik Talebi

bedel, vb. konularda her türlü ekspertiz rapor-

İhracat Evrakları Tasdik ve Belge Satış İşlemleri

larının tanzim veya tasdik edilmesi,

Türk Malı Belgesi Satış ve Onay İşlemleri 
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1. KAPASİTE RAPORU:
Üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuru-

Kapasite Raporu İçin Kimler
Başvurabilir?

luşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin

Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını,

Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler

kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplama-

başvurabilir.

ları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için önce-

Kapasite Raporu Başvuru Formu’nda
İstenilen Belgeler Nelerdir?

likle firmanın Odamıza üye olması gerekir. Firmanız Odamıza üye değilse, Odamız Sicil Servisi

Son iki aya ait SGK bildirgesi fotokopileri,

ile irtibata geçerek kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz.

Makinalar veya bina kiralık ise kira sözleşmesi,
İşyeri firmanın kendi mülkü ise tapu fotokopisi,

Kapasite Raporu’nun Avantajları ve
Kullanıldığı Alanlar Nelerdir

Makinalar firmanın kendi mülkü ise fatura fotokopileri, (İthal ise G.G.B. ve fatura fotokopileri)
Bilanço,

Çeşitli kamu kuruluşları ve bakanlıklara kayıt

İmza sirküsü,

olurken,

Son iki aya ait elektrik fatura fotokopisi,

Sanayi sicil kaydı işlemleri yaparken,

TOBB Dekontu (Kapasite Rapor onay ücretinin

Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirak

yatırıldığına dair)

ederken,
Sanayici-ihracatçılara

tanınan

haklardan

yararlanırken,

Kapasite Raporu Hangi Durumlarda
Yenilenmelidir?

Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin
ederken,

Süre bitimi,

Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanırken,

Adres değişikliği,

Kota başvurusu yaparken,

Kapasite verilerindeki değişiklikler durumunda

Teşvik Belgesi talebinde,

yenilenmelidir.

Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde kullanılır ve firmaya avantaj sağlar.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Kapasite Raporu Hangi Durumlarda İptal
Edilir?

Başvuru Dilekçesi,
Yatırım Teşvik Belgesi fotokopisi,
Revize yapılacak makine teçhizat listesinin aslı

Firma taşınmış ise,

ve bir adet fotokopisi,

Makine ve teçhizatları satılmış ise,

Üç adet yeni hazırlanan makine teçhizat liste-

Sanayi Sicil Belgesi iptal olmuş ise,

si, (firma yetkilisi tarafından kaşe ve imza

Firma talebine istinaden faaliyeti durmuş ise kapa-

yapılmış)

site raporu iptal edilir.

İmza sirküleri fotokopisi,
Belge kapsamında gerçekleşen makinelerin

2.YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

GGB ve Fatura fotokopileri,
İlave edilecek Makinelerin proforma faturaları,

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım

SGK Borcu olmadığına dair yazı gerekmektedir.

teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm
müracaatlar ile 2 Temmuz 2018 tarihinden

3.YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

sonra alınan belgelerle ilgili revizyon dahil
tüm işlemler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/

Odamızca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi-

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel

nin süre uzatımı için Odamıza aşağıdaki belgel-

Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı

erle müracaat etmeniz gerekmektedir.

web tabanlı uygulama aracılığıyla elektronik

Başvuru Dilekçesi,

ortamda gerçekleştirilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi aslı,
İmza sirküleri fotokopisi,

2 Temmuz 2018 tarihinden önce Odamızca

Yatırım Takip Formu,

düzenlenen yatırım teşvik belgesi işlemleri ile

SGK Borcu olmadığına dair yazı gerekmektedir.

ilgili olarak;
tımı ve tamamlama vizesi işlemleri Odamızca

4. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
TAMAMLAMA VİZESİ

yapılmaktadır.

Odamızca düzenlenen Yatırım Teşvik Belge-

Yatırım Teşvik Belgesinin Revizesi, Süre Uza-

lerinin, öngörülen süre veya ek süre bitimini

Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi Nedir?

müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama
vizesinin yapılması gerekmektedir. Bu süre

Odamızca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi-

içerisinde müracaat edilmemesi ve daha son-

nin, İthal makine teçhizat listesi ve yerli makine

ra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal

teçhizat listesinin değişiklikleri için Odamıza

edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması du-

aşağıdaki belgelerle müracaat etmeniz gerekmektedir.

rumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın
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Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenilen Belgeler

Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer
harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli, yetkililerce imzalı)

Yatırım teşvik belgesi aslı,

Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili

İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

bankalardan alınacak yazı asılları,

Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış,

Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren

yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanıl-

Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış

madığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili

yatırım takip formu,

kişilerce imzalı taahhütname istenmektedir.

Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük
beyanname fotokopileri,

5. İŞ MAKİNESİ TESCİLİ

Tasdikli kapasite raporu,
Noter tasdikli imza sirküleri veya imza

İş Makinesi Nedir?

beyannamesi,
Belge kapsamında bina-inşaat harcaması

TOBB tarafından hazırlanan İş Makinelerinin

yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya

Tescili İle İlgili Esaslarda, İş makinesi; Yol inşaat

yapı kullanma izni,

makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve

Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde

hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üze-

Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş

rine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayol-

prim ve idari para cezası borçlarının bulun-

unda insan, hayvan, yük taşımasında kullanıla-

madığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya

mayan motorlu araçları olarak tanımlanmıştır.

da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektron-

İş Makinesi Tescil Zorunluluğu

ik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu
çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge

Tarım kesiminde kullanılanların dışında ka-

aranmaz),

lan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde

Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine

kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş mak-

getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

inalarını Karayolları Trafik Yönetmeliğinde be-

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa,

lirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve

vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderler-

tescil belgesi almak zorundadır.

ine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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İş Makinesinin Tescil Edilmesi İçin İstenen Belgeler

Odamıza başvuru yapılması halinde İş Makinesi
Tescil Belgesi düzenlenecektir.
Detaylı Bilgi için Odamız Sanayi ve İhracat Bel-

İş makinesinin tescil edilmesi için;

gelendirme Servisi ile görüşebilirsiniz.

Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin
tescilini talep eden dilekçe.

6. YERLİ MALI BELGESİ

İş makinesi sahiplik belgesi;
Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapıla-

edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş

cak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından

beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine

teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren

dair makbuz).

belgeyi, ifade eder.

İkinci el araçlar için noter satış senedi.
Veraset ilamı.
Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik

Sanayi Ürünlerinin Yerli Malı Olarak
Kabul Edilebilmesi İçin Aşağıdaki
Şartlar Aranır:

belgesi.
Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri
Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı

tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belge-

veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu

sindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. İş makinesi üzerinde

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen

tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın

ürünler ile üretim sürecinin önemli aşama-

faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış

larının ve ekonomik yönden gerekli görülen en

tadilat projesi getirilecektir.

son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış
olması.

Makineye ait teknik belge,
Resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.

fikir verici ek dokümanlar istenmektedir.
Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak ka-

İş Makinesi Tescil Başvurusu

bul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzen-

tescilini talep eden dilekçe ve İş makinesinin

lenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip

tescil edilmesi için istenen belgeler ile birlikte

işletmeciler tarafından üretilmesi.
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Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya

ca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde sayılan

elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önem-

şartlar da aranır.

li aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli
görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türki-

Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı

ye’de yapılmış olması.

göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şart-

Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

ların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faa-

veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının

liyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler

ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve

yerli malı kabul edilir.

benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.

Yerli Malı Belgesi Başvuru İşlemleri
Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de
doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlar-

Yerli Malı Belgesi talebi için Odamıza Başvuru

dan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen

yapabilirsiniz.

ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir.
Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve

7. İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi
veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve

Kapasite raporu olan firmalara sahip olduğu

ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı

makine teçhizat ve personelle ürettiği ürünleri

işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması

gösteren ve genellikle Kamu İhalelerinde kul-

şartıyla yerli malı kabul edilir.

lanılan bir belgedir.

Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik

Odamız üyesi olup, Kapasite Raporu tanzim

ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda

edilmiş firmalar Odamıza müracaat ederek

belirtilen ürünler dışında kalan veya bu katego-

İmalat Yeterlilik Belgesi alabilirler.

rilerin hiçbirine girmeyen diğer ürünler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim süreci-

8. EKSPERTİZ RAPORLARI

nin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden
gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri

Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı

Başlıklı 12.Maddesi ve 26. Maddesi gereğince,

kabul edilir.

Üyelerin ve kurumların taleplerine istinaden
ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine ve

İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan

menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda,

ürünlerden sanayi ürünü olarak değerlendir-

tespite ve belgelere dayalı olarak her türlü ek-

ilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrı-

spertiz raporlarının tanzim edilmesidir.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Odamızca, Ekspertiz Raporunun tanzim edilebilmesi için Üyelerimizden, Odamız üyesi ol-

Söz Konusu Fiili Tüketim Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler:

mayan şahıs veya tüzel kişiliklerin, kamu kurum
ve kuruluşların Odamıza ekspertiz konusunu da

Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)

içerecek şekilde başvuru yapması gerekmektedir.
Fiili Tüketim Raporu (Yeminli Mali Müşavir

9. FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

onaylı)

Tahsis, kota veya izne tabi bazı ürünlerin, belirli

Onaylayan Yeminli Mali Müşavire ait faaliyet

bir döneme ait hammadde olarak tüketim mik-

belgesi fotokopisi gerekmektedir.

tarlarının ve stok miktarlarının tespit edilmesine yönelik yapılan ekspertiz işlemidir.

10. KAPASİTE SURET TASDİKİ

Fiili Tüketim Belgesi, Genellikle Akaryakıt Ha-

Odamızca tanzim edilmiş Kapasite Raporunuz

ricinde Kalan Petrol Ürünlerinin temininde

var ise, internet üzerinden tasdikli suretini

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz

talep ederek Odamıza sadece kapasite rapo-

edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek

runun tasdikli suretini almak için uğrayabilir-

olan ürüne ait talep edilen dönemlere ilişkin

siniz. Böylelikle tasdik süresi boyunca bekle-

fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren

meden zamandan tasarruf yapmış olursunuz.

raporlar.

11. YERLİ MALI BELGESİ SURET TASDİKİ
Ayrıca, Özel Tüketim Vergisine tabi ürünlerin ilgili dönemlerde üretimde fiili olarak kul-

Odamızca tanzim edilmiş Yerli Malı Belgeniz

lanıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanan

var ise, internet üzerinden tasdikli suretini

belgedir.

talep ederek Odamıza sadece kapasite raporunun tasdikli suretini almak için uğrayabilir-

ÖTV’ ye tabi ürünlerin imalatçılar tarafından

siniz. Böylelikle tasdik süresi boyunca bekle-

imalatta kullanılmaları halinde vergi tutar-

meden zamandan tasarruf yapmış olursunuz.

larının indirimli uygulanmasına yönelik mahsup
işlemlerinde kullanılan bir belgedir.
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12. İhracat Evrakları Tasdik Belge Satış
İşlemleri

MEDOS üzerinden firma/gümrük müşavirliği
yetkilisi e-imzası ile dolaşım belgesini oluşturmaktadır. Evraklar kısmına yurt dışı satış

hizmeti

faturası, imalatçı değilse imalatçı faturası ve

kapsamında AT.R Dolaşım Belgesi, EUR.1 ve

gerekli destekleyici diğer belgeleri yükleyerek

EUR-MED Dolaşım Belgesi, FORM A Dolaşım

tarafımıza gönderir.

Odamız

ihracat

belgelendirme

Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Invoice, Çeki
listesi, Sertifika ve Sözleşme evraklarının tasdik

MEDOS üzerinden gelen belgeler sırayla fatura-

işlemleri yapılmaktadır.

da yer alan ürün türü, birimi, tutarı, ihracatçı firma bilgileri, gideceği ülke ve alıcı bilgisi dolaşım
belgesi ön suretine girilen bilgilerle uyuşup

Dolaşım Belgesi İşlemleri
(AT.R, EUR.1, EUR-MED, FORM A, MENŞE)

uyuşmadığı kontrol edilir. Uyuşması takdirde
onaylanır ve uyuşmaması takdirde sebebi belirtilerek reddedilir. Onay ücreti Oda sistemi üze-

Dolaşım Belgesi Satış İşlemi

rinden firmaya cari edilir ve belirli periyotlarda

TOBB tarafından Odamıza ulaştırılan dolaşım

ödemesi alınır.

belgelerinin ihracat işlemlerinde kullanmak
üzere talep eden firma veya gümrük müşavirliği yetkilisine satış işlemi ile başlamaktadır.

Dolaşım Belgeleri Nelerdir ve Nasıl
Düzenlenir?

MEDOS üzerinden firma/gümrük müşavirliği
yetkilisine yetkili Ad Soyad ve T.C. numarası bil-

Menşe Şahadetnamesi

gisi ile satış işlemi online gerçekleştirilir. İşlem

İhraç edilen malların üretim yerini gösteren,

anında veya cariye bırakılarak daha sonra ücre-

gümrük vergilerinin belirlenmesinde kullanılan

ti alınır.

belgedir. İhracatçı ve onun temsilcisi tarafından hazırlanıp, odamızca tasdik edilir.

Dolaşım Belgesi Onay İşlemi
Sistem gereği yalnızca Odamız stoğuna girmiş
ve firma/gümrük müşavirliğine satılmış bel-

•Menşe Şahadetnamesi Düzenlemek
Zorunlu Mudur?

geler MEDOS üzerinden tarafımızca onaylanabilmektedir. Diğer birlik ve odaların belgeleri

Bu belge ithalatçı firmanın isteğiyle hazırlanır.

tarafımıza manuel onay için ulaştığında dahi

İhracattan sonra da düzenlenebilir.

işlem yapılmamaktadır.

•Menşe Şahadetnamelerinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?
Gönderici, Alıcı, Malın cinsi - özelliği, ambalaj
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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şekli, koli adedi, kolilerin marka ve numarası,

uğunun ispatı için kullanılan bir belgedir.

malın net ve brüt ağırlığı, malın ünite fiyatı,
malın değeri (FOB, CF, CFR vs.), malın yüklendiği

•FORM A Belgesi İçin İstenilen Belgeler
Nelerdir?

aracın ismi ve hareket tarihi, yükleme limanı ve

GTS’den faydalanan ülkelerin kendi ülkelerinde

yükleme yeri. (Mal Türkiye’de geçirdiği değişik-

Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkis-

lik dolayısıyla Türk menşeli sayılıyorsa belir-

ine sahip resmi idarelerin; isim ve adresleri-

tilmesi gerekmektedir.)

ni, bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek
baskılarını Türkiye’ye ulaştırmış olmaları ger-

A. TR Dolaşım Belgesi

ekmektedir.

Türkiye’den AB üye ülkelerine ihraç edilen
mallar için, gerekli gümrük muafiyetinden

Ayrıca, Form A Menşe Belgelerinin kontrolün-

yararlanmak amacıyla tanzim edilir. İhracatçı

den sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve

ülke yetkilileri tarafından düzenlenir ve güm-

adreslerini bildirmiş olmaları ve söz konusu

rük idarelerince vize edilir. Bazı durumlarda

ürünlerin menşeine ilişkin bilginin doğru-

eşyanın ihracı sonrasında da düzenlenebilir.

luğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü
için Türkiye gümrük idarelerine gerekli yardımı

•A. TR Dolaşım Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

sağlamayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Odamızdan alınan beş nüsha A.TR belgesi,

Invoice ve Çeki Listesi Onay İşlemleri

dilekçe ve fatura sureti (Maliye Bakanlığı’ndan
onaylı kontrol makbuzu veya noter tasdikli ti-

Invoice Belgesi

cari fatura)

Invoice fatura çıkarmak anlamı taşımaktadır.
Ticaretin başlangıç noktasını oluşturur. Teklif-

EUR.1 Dolaşım Belgesi

name olarak da adlandırılmaktadır. Kişi malın

EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik

ismi miktarı nitelikleri fiyatı ve nakliye duru-

ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin ser-

munu içermesi ve faturada bunu beyan ederek

best ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere

belirtmesi gereklidir. Malın alıcısı Invoice göre

yapılan ihracatlar da ve Avrupa Birliği’ne yöne-

siparişini vermektedir.

lik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.

Bu faturada bulunması gerekenler şu şekilde
sıralanmaktadır faturanın tarihi mal ve hizmet

FORM A Dolaşım Belgesi
Genelleştirilmiş

cinsi satıcının ve alıcının unvanı ismi adresleri
(GTS)

ödeme şekli malların menşei teslim şekli mal ve

çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması

hizmet özellikleri numara ve malla ilgili detaylı

talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli old-

açıklamalar navlun ve sigorta prim tutarı ayrıca
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düzenleyenin imzası gereklidir.

Yetkili kurumdan firmanın aldığı sertifika ve sö-

Invoice belgesi fatura ve bağlı olduğu dolaşım

zleşme belgesi odamıza getirilir ve onay işlemi

belgesi(Odamız tarafından onaylanmış) ile

gerçekleştirilerek ödemesi alınmaktadır.

firma tarafından Odamıza getirilir. Odamızda
tasdik işlemi gerçekleştirilir ve ödemesi alınır.

13. Türk Malı Belgesi Satışı ve Onay
İşlemleri

Çeki Listesi
Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanın çeşit-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa

li cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara

Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım

konulması halinde, her kapta hangi miktarda

Aracı(IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulan-

eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzen-

ması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ ne

lenen bir belgedir.

sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması

Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından

kapsamında satın alınan malın “tercihsiz

fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan

menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk

sahibi tarafından da hazırlanabilir.

menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere

Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin

düzenlenen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

çeki listesinin; beyan edilen eşyanın, tarife cet-

Kapsamında Türk Malı Belgesi” Odamızca ver-

velinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve

ilmeye başlanmıştır.

net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir. Çeki listesindeki

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk

değerler, fatura ve konşimentoda yazılı değer-

menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yer-

lerle farklılık göstermemelidir. Gümrük idarel-

li Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı

erine beyanname ekinde sunulması gereken

ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB

belgelerden biri olan çeki listesi, ayrıca hasar

Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013

halinde sigorta şirketlerince istenebilmekte-

tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi

dir. Çeki listesi, alıcı ülke gümrüğü için de ya-

kullanılmaktadır.

bancı dilde düzenlenerek (Packing List) alıcıya
gönderilir.
Çeki listesi fatura ve bağlı olduğu dolaşım
belgesi(Odamız tarafından onaylanmış) ile

Türk Malı Belgesi Satın Alma ve Onay
İşlemi

firma tarafından Odamıza getirilir. Odamızda
tasdik işlemi gerçekleştirilir ve ödemesi alınır.

Yüklenici firma Odamızdan Satın Alma Yetki Belgesi doldurup teslim ederek Türk Malı

Sertifika ve Sözleşme Onay İşlemleri
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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aşağıda yer alan ek belgelerle birlikte Odamı-

Davet Mektubu İçin Gerekli İşlemler
Nelerdir?

za getirilir ve uygun bulunması halinde tasdik

Davet mektubu firmanın antetli kağıdına

işlemi gerçekleştirilir.

dilekçe formatında yazılarak gelecek olan

Teslim alınan Türk Malı Belgesi düzenlenerek

misafirin bilgilerine yer verilerek oluşturulur.

Türk Malı Belgesi Onayı İçin Gerekli
Belgeler:

Belge ekine gelecek misafirin pasaport sureti

IPA Programı sözleşmesinin bir sureti

tirilerek tasdik işlemi yapılır.

eklenir. Mektup firma tarafından odamıza ge-

IPA Sözleşmesinde yer alan mal veya malzemTümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde

Vize Kolaylık Yazısı Nedir ve Kimlere
Verilir?

edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu

Üyelerimizin yurtdışı çıkışlarında ilgili kon-

eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu,

solosluklara başvuru yaparken temin etmesi

borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış

gereken evraklardan birisi de Vize Kolaylık

faturaları vb.

Yazısıdır. Söz konusu yazıda, yurtdışına çıkış

Menşeli olmayan girdilerin kullanılması sure-

yapacak üyenin odamıza üye olduğu beyan

tiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için ithalat

edilir. Vize Kolaylık Yazısı, üye firmanın imza ye-

beyannamesi, alış faturası vb.

tkisine sahip yöneticilerine verilir.

Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı
geçmeyen kapasite raporları(Gaziantep San-

Vize Kolaylık Yazısı İçin Gerekli İşlemler
Nelerdir?

ayi Odası üyesi olmayan firmalar için son 1 ay

Odamız web sayfasında Hizmetler bölüm-

içerisinde onaylanmış “aslı gibidir” onaylı sureti)

de GSO Vize Kolaylık Belgesi Talep Formu’ nu

Belgeyi imzalayan firmanın imza sirküleri aslı

(https://gso.org.tr/tr/genel-sayfa/hizmetler-

ve fotokopisi

imiz/gso-vize-kolaylik-belgesi-talep-for-

Taahhütname

mu-97.html) doldurarak online talep edebil-

elerin GTİP numaraları.

irsiniz. Talep ettiğiniz belge hazır olduğunda

14.Davet Mektubu ve Vize Kolaylık Belge
İşlemleri

talep formunda belirttiğiniz e-posta adresine
bilgi gönderilecektir. Sonrasında ıslak imzalı
nüshasını Sanayi ve İhracat Belgelendirme

Davet Mektubu Onay İşlemleri
Davet Mektubu Nedir ve Kimlere Verilir?
Davet mektubu Odamız üyesi firmaların yurt
dışında ticari amaçlı gelecek olan misafirlerine yönelik ülkemize gelirken vize kolaylığı
yaşamaları amacıyla oluşturulur.
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Birimi’nden mesai saatleri içerisinde teslim
alınmaktadır.
Sanayi ve İhracat Belgelendirme
İfraz CANÖZLER
ifraz@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (131)
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ÜYE DENEYİMİ VE MEMNUNİYETİ
Odamız üyelerine ve üye olmak isteyen firmalara odamızın verdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapar. Üyelerinin talep, şikayet ve
beklentilerini yerine getirererek şeffaf, hızlı
ve üye odaklı bir yaklaşım sergileyerek, iletilen
tüm şikayetleri mümkün olan en kısa zamanda ve memnuniyet sağlayıp şekilde çözüme
kavuşturulmasını sağlayarak memnuniyetsizliklerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yaparak üyelere her daim
kaliteli hizmet sunar.

GÖREVLERİ
Üye olacak firmalara odanın hizmetleri hakkında danışmanlık hizmeti vermek.
Meslek komite toplantılarına katılarak üyelerin
ihtiyaçlarını almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda
öneriler geliştirmek,
Üye iletişim kanallarını kontrol ve takip etmek,
Üyelerin Oda’nın tüm hizmetlerinden aktif bir
şekilde yararlanmasını sağlamak, takip etmek,
pazarlama çalışmaları yapmak,
Üye hizmetlerinin iyileştirilmesi ile hizmet
çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması çalışmalarını yürütmek,
GSO web sitesinin Üye Hizmetleri bölümünün
güncel ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak,
Üye iletişim kanallarından gelen bilgiler doğrultusunda, üyelerin talep, şikayet ve beklentilerine yönelik hizmet geliştirme önerilerinin ve

Hizmetlere yönelik üye istek, beklenti, memnuniyet ve bağlılıklarının etkin bir şekilde
ölçülmesine yönelik olarak araştırma, analiz,
değerlendirme ve anket çalışmalarının yapılması, incelenmesi ve sadakat programları ile
geliştirilmesi,
Geliştirilen veya yeni hizmetlere yönelik
mevzuatın ve bunlara yönelik tanıtıcı bilgi ve
dokümanların ilgili birimler ile birlikte hazırlanması, duyurulması ve yayınlanması,
İştirakler tarafından sunulan hizmetler hakkında üyelerden gelen talep ve şikayet doğrultusunda ilgili şirket ile iletişimin sağlanması,
öneriler geliştirilmesi,
Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması.
Kadın Girişimciler Kurulu koordinasyonunun
sağlanması,
Üye Deneyimi ve Memnuniyeti
Kübra KAYIN
kubra@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (342)

KURUMSAL İLETİŞİM
Kurumsal kimlik, basın ve halkla ilişkiler, itibar
yönetimi, tanıtım faaliyetlerine ilişkin çalışmaları koordine ederek, Protokol, Komite ve Paydaş İlişkileri, Basınla İlişkiler ve Medya Takip,
Sosyal Medya ve Dijital İletişim Birimlerine ilişkin çalışmaları koordine ve kontrol eder.

yeni hizmetlerin planlama çalışmalarının koordine edilmesi,
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GÖREVLERİ
Basın-yayın organları ile ilişkilerin yürütülmesi,
ihtiyaç görülen durumlarda paylaşmak üzere
basılı veya dijital içerik hazırlanmasının sağlanması,
Üyelere ilişkin mevcut ve yeni hizmetlerin tanıtılmasına yönelik içerik geliştirilmesi,
editörlük, tasarım, baskı ve tercüme işlemlerinin yapılması, görsel, işitsel vb. materyallerin
hazırlanmasını koordine etmek,
Web sayfalarının tasarım ve içeriğinin ilgili
birimler koordinasyonunda hazırlanması ve
güncel tutulmasını koordine etmek,
Süreli yayın ve raporların hazırlanması ve
yayımlanmasını koordine etmek,
İç ve dış organizasyonlarda ön hazırlık, uygulama ve organizasyon sonrası çalışmaların
yürütülmesi, üçüncü taraf firmalar ile gereken
koordinasyonun sağlanması,
Üyelerle olan iletişimin, sicil ve üye deneyimi departmanları ile koordinasyon içinde
yürütülmesi,
GSO ajanda, takvim ve benzeri promosyon faaliyetleri için tedarikçi tespiti, teknik analiz gibi
planlama süreçleri ile tasarım ve uygulama ihtiyaçlarının karşılanmasını koordine etmek,
Santral görevlisi ve yönetici asistanının koordine edilmesi,
Yönetim Kurulu Başkanı Özel Kalem’i tarafından yürütülen, Yönetim Kurulu ve Meclis toplantı sürecini koordine ve kontrol eder,
Üst yönetim misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlamasına kadar geçen süreci
yönetmek,
Toplu SMS ve mail gönderimlerinin kontrolünü
yapmak,
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Kurumsal İletişim
Pelin KANALICI
pelin@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (230)

PROTOKOL VE PAYDAŞ İLİŞKİLERİ
Odanın her türlü etkinlik, ziyaret ve fuarların
organizasyon ve protokol işlerini yürütür. Etkinlik alanlarında organizasyona ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapar. 27 Meslek Komite grubunun tüm faaliyetlerini planlayarak takibini
sağlar. Kurum ve Kuruluşlarla Oda faaliyetleri
kapsamında işbirliği, toplantı ve görüşmeleri
sağlar.

GÖREVLERİ
GSO tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara
ilişkin süreçleri yönetmek,
Protokol, tören ve törensel etkinlikleri (yabancı
misyon kabulü, toplantı, açılış, kongre, konferans,
imza töreni), davet ve ziyafetleri (resepsiyon, kokteyl ve resmi yemekler) düzenlemek,
Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite toplantı
ve faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak,
Toplantılarda, fuarlarda, törenlerde ve davetlerde alan, salon, masa ve oturma düzenlerini ilgili
birimden gelen son katılımcı listesine göre planlamak ve ilgili birim görevlileri ile birlikte davetlileri karşılayarak; protokoldeki yerlerini göstermek,
Makam odalarının, toplantı, brifing ile tören alan
ve salonlarının protokole uygun olarak düzenlenmesinde ve gerekli malzemelerin alınmasında
ilgili birimlere destek olmak,
Arapça desteği gerekli görülen paydaşlarla (fon
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
sağlayıcı, STK vb) ilişkilerin yürütülmesi, bu pro-

Odanın periyodik yayınlarının içeriğini hazırla-

jeler için şartnamelerin hazırlanması ve üyele-

mak, basım ve dağıtım işlemlerini yürütmek,

rden gelen yabancı çalışma izni desteği talepleri

Basın açıklamalarının yansımalarını arşivleyer-

konusunda destek verilmesi,

ek analiz etmek ve raporlamak

Meslek komite toplantılarına katılarak üyelerin

Kurum’un ihtiyaç duyduğu ilanların basın-yayın

ihtiyaçlarını almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda

organlarında yayınlanması için gerekli çalışma-

öneriler geliştirmek,

ları yürütmek

Protokol Ve Paydaş İlişkileri
Salih BALTA
salih@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (235)

BASINLA İLİŞKİLER VE MEDYA TAKİP
Odanın bilinirliğini arttırmak ve kurumsal
imajını güçlendirmek adına Gaziantep Sanayi
Odası’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri yerel ve
ulusal basın aracılığı ile kamuoyuna duyurur.
GÖREVLERİ
GSO ve iştiraklerini ilgilendirebilecek yayınları
izlemek, bu yayınlarda Kurum’u tanıtıcı bilgilerin yer almasına yönelik çalışmaları yürütmek,
Düzenlenecek basın toplantıları ile ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına gönderilecek basın duyuruları ve bültenleri hazırlamak,
Odanın etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf
ve kamera çekimini yaparak bülten formatında
kamuoyuna duyurmak
Basın-yayın organları ile ilişkileri yürütmek,
ihtiyaç görülen durumlarda paylaşmak üzere
doküman hazırlamak,
Oda ve iştirakleri ile ilgili belgesel tanıtım filmlerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürüt-

Kurumun

medya

plan

ve

politikalarını

geliştirmek ve onaya sunmak,
Kurum’un gazete, dergi gibi süreli yayınlara
olan aboneliklerinin takibini, birimlerden gelen yayın taleplerinin karşılanmasını sağlamak,
ihtiyaç duyulan satın alma süreçlerinde görüş
vermek,
Görsel ve yazılı medya kuruluşları ile gerekli
iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
Basılı ve görsel materyalleri oluşturmak ve
istatistiki çalışmaları yürütmek, ilgili faaliyetleri planlamak,
Basınla İlişkiler Ve Medya Takip
Hanifi ÖZER
hanifi@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (333)

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL İLETİŞİM
Odanın bilinirliğini arttırmak ve kurumsal
imajını güçlendirmek adına Gaziantep Sanayi
Odası’nın gerçekleştirdiği faaliyetleri sosyal
medya aracılığı ile kamuoyuna duyurur.
GÖREVLERİ
Oda faaliyetleriyle ilgili hazırlanan haberleri,
önemli duyuruları, görselleri sosyal medyada
yayınlamak,

mek,
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Basın yayın faaliyetleriyle ilgili olarak oda web

Bilgi Teknoloji görevlerini uygulanması için

sitesi üzerinde düzenli olarak güncelleme yap-

stratejik planlar belirlemek,

mak, hazırlanan haberleri, önemli duyuruları,

Akreditasyon ile ilgili dokümanların hazırlan-

görselleri odanın haber portalında yayınlamak,

ması ve kontrol edilmesi,

Araştırma, kıyaslama ve kitle kimliği analiziyle

Kamera sistemlerinin kurulumu ve meydana

sosyal medya stratejisi oluşturmak ve uygulamak,

gelebilecek aksaklıkları gidermek, çalışır halde

Paylaşım içeriklerini temin etmek ve/veya

olmasını sağlamak, gerektiğinde teknik destek

oluşturmak, içerikler eğer farklı bir birim

almak,

tarafından hazırlanıyorsa kontrol ederek yayı-

Yazılım ve servise yönelik ihtiyaçları analiz et-

na hazırlamak

mek, planlamak, yazılım geliştirme test ve devr-

Paylaşılacak görsel tasarım ve video prodüksiy-

eye alma çalışmalarını yürütmek, güncellemek

onları hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak

BT sistemine kurum içi ve dışından erişimlerin

Sosyal Medya ve Dijital İletişim
İdris DENİZ
idris@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (344)

güvenli ortamda ve kesintisiz sağlanabilmesine
yönelik gerekli altyapı yatırım ve hizmetlerini
gerçekleştirmek,
BT altyapı ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek

BILGI TEKNOLOJILERI BIRIM GÖREV VE
SORUMLULUKLARI

ve bu yönde satın alma/bakım/onarım şart-

GÖREVLERİ

Sistem, network ve iletişim ağlarının oluşturul-

Oda ve iştiraklerinde kullanılan bilgisayar,
yazıcı, server, telefon, projeksiyon, kamera,
ses, ışık vb. alımı, hazır halde bulundurulması,
bakımı ve onarımı, teknik destek sağlanması,
yönlendirilmesi,
Oda da yapılan toplantı, eğitim, etkinlik vb. organizasyonlardan önce bilgisayar, ekipman ve
projeksiyonları kontrol etmek, çalışır halde
hazır bulundurmak, program sona erene kadar
teknik destek vermek, program tamamlandıktan sonra söz konusu cihazların kontrol edilerek kapatılmasını sağlamak,
Odamızın ihtiyacı olan donanım ve yazılım
tespit etmek.
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name ve sözleşmelerinin hazırlık çalışmalarını
yürütmek,
ması, kullanıma sunulması, bakımı ve yedeklenmesi
Alan adlarının ve hosting hizmetlerinin alımı ve
devamlılığının sağlanması
Web sitelerinin yönetmek, altyapı desteğini
sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek,
TOBB üye programı ile ilgili teknik destek vermek,
Çalışanlara bilgi teknolojileri desteği sağlamak,
bilginin ve kişisel verilerin korunması için gerekli çalışmaları yürütmek
Bilgi Teknolojilerine yönelik mevzuat ve yenilikleri izlemek
Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
1.18.

İşi için gerekli araç/gereç ve diğer kay-

aklama, seyahat, toplantı odaları rezervasyon-

nakları amacına uygun ve tasarruf ilkelerine

larının düzenlenmesi işlerinin yürütülmesi,

uyarak dikkatli biçimde kullanmak,

Kurum’un genel arşiv hizmetinin düzenlenmesi

Bilgi Teknolojileri Birim Görev ve
Sorumlulukları
M. Onur ZEYTCİOĞLU
onur.zeytcioglu@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (253)

ve yürütülmesi,

İDARİ İŞLER VE SATIN ALMA

Ziyaretçilere verilmek üzere plaket, hediyelik
eşya ve promosyon ürünlerinin yapılmasına
yönelik gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak tedarik ve teminini sağlamak, stok takibini
yapmak

Odanın ve iştiraklerinin ihtiyaçlarının karşıla-

Oda ve iştiraklerine ait binaların; demirbaş

nabilmesi için gerekli olan ekipmanların tama-

sayımı, tadilat, bakım ve onarım faaliyetlerinin

mlanmasını, bakım ve onarım faaliyetlerinin

yürütülmesi,

yürütülmesini sağlar. Satın Alma Yönlendirme
Komitesinin alacağı kararlar doğrultusunda gerekli malzemelerin ve ekipmanların satın alma
işlemlerini gerçekleştirir. Odada gerçekleşecek
olan organizasyonların düzenlenmesinden sorumludur.

GÖREVLERİ
Satın Alma Yönlendirme Komitesi’nin İdari
Sekreterliğini yapmak,
Makine/ekipman, demirbaş malzeme, motorlu
araç alımı, kiralanması, bakım ve onarımının
Satın Alma Yönlendirme Komitesi yönlendirmeleri doğrultusunda yapılması,
Tesis yönetimi (yemek, temizlik, güvenlik),
eğitim ve diğer hizmet alımlarının Satın Alma
Yönlendirme Komitesi yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve bunlara ait kayıtların tutulması, yapılan işlerin takibi ve denetlenmesi
Muhaberat, evrak takip, santral, ulaşım, araç
takip, araç bakım, ağırlama, temsil, ikram, konGAZİANTEP SANAYİ ODASI

İdari İşler ve Satın Alma
Abdurrahman YAVUZ
abdurrahman.yavuz@gso.org.tr
+90 342 221 09 00

HUKUK BİRİMİ
GSO ve iştiraklerinin izleyeceği hukuk politikalarını ve yaklaşımlarını belirlemek,
Oda ve iştiraklerinin tabi oldukları yasal
mevzuata uygun davranmalarını sağlamak,
Kurum faaliyetleri ile ilgili hukuki süreçleri yönetmek ve koordine etmek,
Oda ve iştirakleri ile ilgili olarak mahkemeler, icra daireleri ve idari makamlardan gelen
yazıların cevaplanması ve süreçlerin takibi ile
kayıt altına alınması,
Oda’nın taraf olduğu, üyeler/çalışanlar, kurum hizmet ve yardımları ile bağlantılı ve
üçüncü kişiler ile ilgili dava ve takiplerinin
sonuçlandırılması ve bu konularda idari ve
yargısal merciler tarafından Kurum’a yapılacak tebligatın gereğinin yerine getirilmesinin
sağlanması
www.gso.org.tr
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Vekâletname, taahhütname, sözleşme, şart-

Oda muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tu-

name, ihtarname, taahhütname, kefaletname

tulması,

ve benzeri hukuki metinlerin hazırlanmasının

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik İlkeleri doğrul-

sağlanması,

tusunda Muhasebe sisteminin ilgili ve yetkilil-

Dışarıdan hukuk hizmeti alınan hallerde,

erin denetimine açık hale getirilmesi,

bu hizmeti sağlayan 3. taraflar ile ilişkilerin

Oda aidat ve hizmet bedellerinin tahsilinin

yürütülmesi,

yapılması,

Mevzuat takibi ve hukuki konularda görüş

Oda iştiraklerinin Yönetim Muhasebe ve Fi-

bildirme,

nansman işlemlerinin Takibi,

Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetler-

GSO’daki memur, sözleşmeli ve geçici personel

inin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzelti-

ile hizmetlilerin puantajlarının hazırlanarak

ci, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi

bordrolarının düzenlenip ödemelerinin yapılması,

Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması

Odanın vergi daireleri ve SGK gibi diğer kamu

Hukuk Birimi
Beste KAYAALP
beste.kayaalp@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (176)

kurum ve kuruluşlara yapılması gereken bildi-

MALİ İŞLER
GÖREVLERİ
İlgili yasa gereği günlük tahsil, tediye ve mah-

rim ve beyannamelerinin düzenlenmesi,
Bankalarla ilgili işbirliği görüşmelerinin yapılması,
Mali İşler
Mehmet Hanifi KOCAOĞLANGİL
mehmet@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (151)

Günlük ve aylık nakit akışını yapar ve nakit fa-

STRATEJİ, KALİTE VE AKREDİTASYON
BİRİMİ

zlasının bankalarda değerlendirilmesini yapılması.

GÖREVLERİ

sup fişlerini düzenlenmesi.

Aylık mizan ve hesap raporlarını çıkarılması.
Yıl içerisindeki bütçe gelir ve gider hesaplarını

GSO ve iştiraklerinin ana yönetim stratejileri-

takip edilir ve bütçeye yönelik tüm işlemlere ve

nin, Üst Yönetim ile birlikte oluşturulmasına

aktarmalara yönelik çalışmaları yapar.

yönelik çalışmaların yürütülmesi, belirlenen

Oda Yıllık Bütçenin hazırlanmasına ilişkin tüm

stratejilerin uygulanmasının sağlanması, kısa,

süreçleri yürüterek bu çerçevede Oda bütçesi-

orta ve uzun vadeli planlama çalışmalarının

ni hazırlanır ve Genel Sekreterliğe sunulması.

yönlendirilmesi ve konsolidasyonu,

Oda hizmetine yönelik her türlü harcamalar ile
ilgili fatura tutarlarının ödemesini yapılması.
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Stratejik planlama çalışmalarının belirlenen

lerinin (KPI) düzenli raporlamasını yapmak,

takvime uygun ilerlemesinin sağlanması ve

TOBB Akreditasyon sistemi gereklerinin uygu-

takibi

lanması ve denetimlerine ilişkin faaliyetleri

GSO ve iştiraklerini orta/uzun vadede etkileye-

planlamak ve yürütmek,

cek gelişmelerin düzenli takibi ve ilgili birimler-

Yıllık

le paylaşılması,

çalışmasını gerçekleştirmek, tüm birimlerin

GSO ve iştiraklerinin vizyonu, misyonu, politi-

çalışmaya dahil edilmesini sağlamak, rehber-

kası, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi ve

lik etmek, takip etmek ve asli kanıtları TOBB

geliştirilmesi,

Akreditasyon Sistemine yüklemek,

GSO ve iştiraklerinin stratejik planlarının değer-

Akreditasyon sistemi dahilinde iyi uygulama

lendirilmesi ve takip edilmesine ilişkin çalışma-

örneği oluşturabilecek çalışmaları tüm çalışan-

ların denetlenmesi ve koordine edilmesi,

larla iş birliği içerisinde belirlemek ve sisteme

Yıl içerisinde Yönetim Gözden Geçirme (YGG)

entegre etmek,

toplantılarının yapılması, (YGG Prosedürüne

Kalite güvence sisteminin bir gereği olarak şir-

göre)

ket içi kritik iş akışları, prosedür ve talimatları

3 ayda bir Akreditasyon İzleme Komitesi to-

oluşturup işletilmesini temin etmek,

plantısının yapılması,

Odanın kalite ve akreditasyon çalışmaları ile

Yıl içerisinde ISO 9001:2015 İç Tetkik yapılması,

hizmet verdiği tüm paydaşlarının (çalışanlar da

(İç Tetkik Prosedürüne göre)

dahil) memnuniyet seviyelerini arttırılmasına

Kullanılan kalite dokümanlarının ilgili birimler-

destek olmak

le koordineli olarak standartlara uygun hazır-

Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetler-

lanmasını, kullanımını, izlenmesini ve gerek-

inin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzelti-

tiğinde revize edilmesini sağlamak,

ci, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi

Birimlerden gelen revizyon taleplerini ince-

Yıllık Oda İş Planının hazırlanması,

lemek, değerlendirmek, ilgili değişiklikleri

Her yıl Ocak ayında bir önceki yılın Faaliyet

sisteme entegre etmek ve gerçekleşen değişik-

Raporlarının birimlerden toplanması

likleri tüm çalışanlara duyurmak,

Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi ile bir-

Sistem dokümanlarını tüm çalışanların erişe-

likte Yıllık Oda Faaliyet Raporunun oluşturulması

bileceği dijital kalite ortak klasöründe güncel

Her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın Faaliyet

halde bulundurmak ve takip etmek,

Planlarının birimlerden toplanması (Stratejik

Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan

Plan hedefleri doğrultusunda)

dış tetkik çalışmalarını koordine etmek, uygu-

Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması

lanmasını sağlamak, sürecin etkin bir şekilde

Düzenli olarak Dış Kaynaklı Dokümanların takip

yürütülmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak,

edilmesi ve Dış Kaynaklı Doküman Listesinin

Oda ve iştiraklerinin kritik performans kriter-

güncel tutulması,

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

akreditasyon

öz

değerlendirme
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Her yıl Kalite El Kitabı, Yönetici El Kitabı ve Üye

mazeret izni, hastalık izni ve sağlık raporlarının

El Kitabının revize edilmesi,

takip ve kayıtlarını tutmak,

Her yıl Odalar arası kıyaslama çalışmalarının

Çalışanların kadro ve unvanlarında meydana

yapılması,

gelen terfi, rotasyon, görev yeri gibi değişikliklerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

Strateji, Kalite Ve Akreditasyon Birimi
Elif YILDIZ
elif@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (213)

Organizasyon şemasının güncelliğinin sağlan-

İNSAN KAYNAKLARI

İhtiyaç duyulan yetkinliklerin belirlenmesi,

ması, organizasyon yapısı ve norm kadro analizlerinin yapılması, öneriler geliştirilmesi,
Görev tanımlarının güncellenmesini sağlamak,

GÖREVLERİ

personel yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve

İnsan Kaynakları Sisteminin kurulması, ge-

Hizmet içi eğitim planlama, uygulama ve or-

rekli form, doküman, prosedür, talimat ve iş
akışlarının hazırlanması,
İnsan Kaynakları Yönlendirme Komitesinin
İdari Sekreterliğini yapmak,
İşe alım faaliyetlerini işe alım prosedürüne uygun olarak yürütmek,
Çalışan ve stajyer talep ve başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
İş ilanlarının hazırlanması, iş başvurularının
değerlendirilmesi ve mülakatların yapılması,
referans kontrolleri ve iş tekliflerinin yapılması,
İşe alınan personelin oryantasyon ve ISG eğitim
süreçlerini planlamak ve yönetmek,
İşe alınan ve işten ayrılan personelin işe giriş-çıkış işlemlerinde mali işlere destek vermek,
Personel özlük dosyalarını yasal mevzuata uygun olarak oluşturmak, güncellemek ve muhafaza etmek,
Personel devam kontrol sisteminin takibi,
(puantaj kontrolleri),
Yıllık izin cetvelini hazırlamak, ücretsiz izin,
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eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,
ganizasyon çalışmalarını Hizmet İçi Eğitim
Prosedürüne uygun olarak yürütmek,
Performans yönetim sisteminin kurulması,
işletilmesi ve denetimi,
Yetenek yönetimi ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş değerleme ve ücret sisteminin kurulması ve
güncellenmesi,
Çalışan memnuniyeti anketi düzenlemek,
sonuçlarını yönetime raporlamak.
Çalışan bağlılığının takip edilmesi, memnuniyetsizlik noktalarının tespiti ve iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak,
Çalışanların verimlilik ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik sosyal faaliyetler planlamak,
özel günleri ile ilgili olarak kutlama, tebrik hediye vb. organizasyonlar gerçekleştirmek,
Disiplin faaliyetlerinin insan kaynakları yönlendirme komitesi kararları doğrultusunda
yürütmek,
Görev ve sorumluluklarını GSO ve İştirakleri için
yürütür, haftanın belirli günlerinde iştiraklerde
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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fiilen bulunarak İK faaliyetlerini yürütür.

Ulusal ve uluslararası iş geliştirme heyetler-

Çalışanlardan gelen tüm şikâyet ve önerileri

inin oda ve üyeler ile bir araya getirilmesinin

değerlendirerek, ilgili yöneticilerle çözüme ve

organize edilmesi ve bu iletişimin sürekliliğinin

uygulamaya yönelik değerlendirme sürecinde

takip edilmesini sağlamak

koordinasyon sağlamak,

Meslek

Dış kaynaklardan alınacak danışmanlık, eğitim

geliştirme konulardaki ihtiyaçlarını almak, bun-

vb. hizmetleri koordine etmek,

lara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetler-

Birime yönelik yürütülen denetim faaliyetler-

inin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzelti-

inin raporlarını incelemek ve gerekli düzeltici,

ci, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi,

önleyici faaliyetleri hayata geçirmek,

Birimin faaliyet planı ve bütçesini hazırlamak,

Birimin faaliyet planını ve bütçesini hazırlamak,

İnsan Kaynakları
Zeynep ÖLÇAL
zeynep.olcal@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (234)

İhracat Ve Pazar Geliştirme
Gizem Büyükbaş GÜRDAL
gizem@gso.org.tr
+90 342 221 09 00 (173)

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME
Oda üyelerinin ihracatını ve rekabetçilik seviye-

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM HİZMETLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

lerini artırmak için UR-GE ve benzeri projeleri

GÖREVLERİ

komitelerinin

ihracat

ve

pazar

yürütür, paydaşlarla iletişime geçer, işbirlikleri
kurar. Ticaret Bakanlığı Destekleri hakkında bil-

Kendisine bağlı bulunan bölümlerin ve çalışan-

gi verir. İhracat ve Pazar geliştirme çalışmaları

ların, kendi içlerinde ve diğer Koordinatörlük/

yapar.

Müdürlük/Bölümler

ile

koordinasyonunu

sağlamak,

GÖREVLERİ
Sorumluluğundaki işler ile ilgili Geliştirme
Gaziantep sanayisinin global rekabet edebilirlik

Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kuruluna

ve ihracat atılımını desteklemek için, ulusal ve

raporlama yapmak, öneriler geliştirmek.

uluslararası fuarlara yönlendirme ve katılım
konularında üyelere destek olmak,
UR-GE ve benzeri projeler kapsamında uluslararası iş geliştirme ve ihracatı artırmaya yönelik
projelerin başlatılmasını, yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Endüstriyel Gelişim Hizmetleri
Koordinatörlüğü
Yusuf İzzettin İYMEN
yusuf@gso.org.tr
+90 342 221 09 00

www.gso.org.tr
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TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GÖREVLERİ
Oda üyesi firmalar ile odanın ilişkide olduğu
tüm paydaşları için değer yaratan ve katkı
sağlayan, bu hedef kitle için sorun teşkil edebilecek konuları, planlanmış faaliyetler bütünü
olarak projeler yolu ile ortadan kaldıracak ya da
etkisini azaltacak çalışmalar yürütmek,
Ekibin uzmanlık alanlarındaki mühendislik
hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda, yüksek kalitede vermesini sağlayacak eğitim ve koçluk görevlerini yapmak,
Dünyadaki teknolojik süreç yeniliklerini takip ve
analiz ederek, teknik bilgi birikiminin geliştirilmesini, Gaziantep Sanayisi ile paylaşımını ve
uygulanmasını sağlamak,
Uluslararası standartların gerektirdiği eğitim
ve gelişim ihtiyaçlarında Gaziantep Sanayi’sine
destek sağlamak,
Doğrudan şirket irtibatları, fuarlara katılım, literatürün izlenmesi vasıtasıyla en yeni teknolojilere erişim sağlamak.
Dünyadaki bu teknolojik süreç yeniliklerini
takip ve analiz ederek, teknik bilgi birikiminin
geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

GSO ve üyelerinin yatırım ve geliştirme kararı
analizlerinde fizibilitelerin oluşturulmasına
destek olmak ve alternatif teknolojik çözüm
önerileri geliştirmek,
Gaziantep sanayisinin katma değeri yüksek ve
teknolojik ürünlerin üretimine yönlendirmek.
(Savunma, medikal vb.)
GSO’nun mühendislik hizmetleri alanındaki
projelerini yürütmek,
Tüm projelerde proje yöneticileri ile işbirliği
içinde çalışmak ve proje yönetimine destek
olmak,
İlgi alanındaki tüm projelerin yürütüldüğünü
takip etmek,
Alanında gerekli olan eğitim, koçluk ve gerekli
bilgi kaynaklarını sunup, projeler için ekipleri
yeterli bilgi düzeyinde tutmak,
Üniversite ve sanayi arasında teknik konularda
işbirliği ve projelerin başlatılması, izlenmesi
konusunda aktif rol almak,
Yeni yeterlilik alanlarının belirlenmesi ve
geliştirilmesi konularında GASBEM A.Ş. ye
destek olmak,
Teknik Danışmanlık Hizmetleri
Veysel Karani ÇELEBİ
veysel@gso.org.tr
+90 342 221 09 00

Teknolojik yeniliklerin Gaziantep Sanayi’sinde
uygulanmasını sağlamak için üretim alternatifleri ve gelişim projeleri oluşturulmasına katkıda bulunmak,
Gaziantep Sanayisi imalat sektöründe yer alan
operasyonların en iyi duruma getirilmesi ve
dolayısıyla işletme maliyetlerini düşürmeyi
destekleyici girişimlere liderlik etmek,
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PROJE GELİŞTİRME VE MESLEKİ EĞİTİM
HİZMETLERİ
GÖREVLERİ
GSOMEM, GASBEM ve Model Fabrika’nın
faaliyetleri ile ilgili iş geliştirme çalışmaları
gerçekleştirilmesi
Oda üyelerinin danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için üyeler tarafından
yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonu,
Kurumlara proje hazırlama danışmanlığı ve
eğitimleri verilmesi,
Kısa ve Uzun süreli eğitimlerle Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan idari ve teknik alanlarda
meslek edindirme ve geliştirme eğitimlerinin
planlanması,
Yurtiçi ve yurtdışı fonlar tarafından desteklenecek eğitim projelerinin tespit edilmesi, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek
projelendirilmesi, Üyelerimizi ve kursiyerleri bir
araya getirmek için iş forumları düzenlenmesi,
Eğitim alan kursiyerlerin istihdamı için faaliyetler yürütmek, varsa destek ödemelerini
takip edilmesi.
Yabancı uyruklu kursiyerlerin çalışma izinleri
konusunda firmalara danışmanlık verilmesi.
Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu meslek
dalları için “iş gücü piyasası ihtiyaç analizleri”
gerçekleştirilmesi
İŞKUR hizmet noktası faaliyetleri
Kariyer günleri organize edilmesi,
Fon sağlayıcı kuruluşların (AB, KOSGEB, İŞKUR,
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği,
Büyükelçilikler, UNDP, GIZ, Bakanlıklar vb.)
hibe çağrılarını takip etmek, odanın politika
ve stratejileri ile uyumlu hibe çağrılarına, ilgili
diğer departmanların desteği ile projeler hazırlayarak fon sağlayıcı kuruma oda adına sunmak,
Kabul edilen projeleri yürütülmesi sürecini
koordine etmek ve raporlamalarını yapmak,

SUNDUĞU HİZMETLER
A.Mesleki Eğitimler
Sanayicilerimizin yeni istihdam edecekleri personeller, merkezimizde mesleki eğitimlerini
alırken, mesleğe uyum sürecini de geçirerek
kalifiye bir şekilde iş hayatına dahil
olabilmektedirler.
Yeni istihdam edilecek personellerin mesleğine
yönelik adaptasyon sürecini merkezimizde
geçirmesi ile bu personellerin firmaya İş Sağlığı
ve Güvenliği, makine arızaları, üretim kayıpları
vb. konularında oluşturabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaktadır.
Üyelerimiz bu doğrultuda kendilerine yapılan
iş başvurusu sahiplerini yada merkezimizin
veri tabanında yer alan iş arayanların mesleki
eğitimlerini merkezimizde aldırtabilirler.
B.Kurumsal Eğitimler
Sanayicilerimiz hali hazırda istihdam ettikleri
personellerinin değişen koşullara daha hızlı
entegre olabilmeleri ve mesleki gelişimlerini sürdürülebilmeleri noktasında, yönetim
www.gso.org.tr
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sistemleri, dış ticaret, muhasebe, pazarlama,

E.İstihdam ve İşe Yerleştirme Hizmetleri

marka ve tasarım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği

Merkezimiz bünyesinde istihdam ve işe yer-

gibi konularda kısa süreli eğitim hizmetlerim-

leştirme departmanı bulunmaktadır. Bu de-

izden faydalanabilirler. Toplu katılıma açık olan

partman aracılığı ile hem iş arayan kişiler, hem

bu eğitimlerimiz istendiği taktirde firmalara

de personel arayan işletmelerin talepleri to-

özel olarak da planlanabilmektedir.

planarak merkezimizde eğitim alan kursiyerler
başta olmak üzere veritabanımıza kayıtlı kişiler

C.Fason Üretim ve Ürün Geliştirme

firmalar ile buluşturulmaktadır.

Merkezimizde bulunan atölyelerimiz her ne kadar eğitim amaçlı kurulmuş olsa da, makine ek-

İstihdam buluşmaları, kariyer günleri gibi etkin-

ipman altyapısı üretim yapmaya uygun olarak

liklerle de işveren ve çalışanlar merkezimizde

tasarlanmıştır. Bu bağlamda sanayicilerimiz

bir araya getirilmektedirler.

yeni ürün geliştirme süreçlerinde bu ürünlerin
prototip üretimlerini kendi üretim süreçlerini

Ayrıca merkezimiz ve İŞKUR Gaziantep İl

durdurmadan merkezimizde bulunan atölyele-

Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında

rde yapabilmektedirler.

da merkezimizde İŞKUR Hizmet Noktası kurul-

Sanayicilerimiz yine işletmelerinde darboğaz

muş olup ve istihdam ve işe yerleştirme işlem-

oluşturan üretim aşamaları için merkezimizde

leri merkezimizde de verilmektedir.

bulunan atölyelerdeki makine ekipmanları kulF.Kalfalık ve Ustalık Sınavları

lanabilmektedirler.

Merkezimizde bir meslekte yetkin olduğunu
D.Proje Destekleri

belgelemek isteyen ve gerekli şartları sağlayan

Merkezimiz başta Alman İşbirliği Kurumu GIZ

kişilere yönelik kalfalık ve ustalık sınavları

olmak üzere bir çok ulusal ve uluslararası ku-

yapılmaktadır.

rum/kuruluş ile istihdam projeleri yürütme-

gerçekleştirilen kalfalık ve ustalık sınavları-

ktedir. İlimizde yaşayan ve işsiz olan kişilerin

na çalışan personellerinin katılmasını istey-

mesleki eğitim yolu ile istihdam edilebilirlikler-

en üyelerimiz ile tüm kişiler merkezimizin bu

inin arttırılması ile birlikte ilimiz sanayisinin

hizmetinden faydalanabilirler.

Yılın

belirli

dönemlerinde

kalifiye personel ihtiyacının giderilmesine odaklanan projelerimizde, merkezimizde eğitim

G.Mesleki Beceri Testleri (MEBET)

alan kursiyerleri istihdam eden sanayicilerim-

Merkezimizde eğitim alacak kursiyerlerimize

ize belli oranlarda maaş desteği verilmektedir.

yönelik olarak MEBET-Mesleki Beceri Testleri

Sanayicilerimiz

dönemlerde

uygulanmaktadır. Ayrıca üyelerimiz mevcut

gerçekleştirilen bu projelerimizden faydala-

personelleri ile birlikte işe yeni alacakları per-

nabilirler.

sonellerin işletme içerisinde en verimli hangi
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süreçte çalıştırabileceğini belirleme noktasında bu personellerinin Mesleki Beceri Testlerini
merkezimizde yaptırabilirler.
MEBET testi el becerilerinin ortaya çıkarılarak
mesleki yönelimleri belirleyen testtir. Başarı
oranı %91 i bulan bu test Avrupa’nın farklı ülkelerinde değişik isimlerle kullanılmaktadır.

PROJE GELİŞTİRME
EĞİTİM HİZMETLERİ

Uygulanan bu testlerle, kursiyerlerde;
Üç (3) Boyutlu uzaysal algı,

Açısal Doğrulama ve Koordinatsal Algı
Paralel Koordinasyon ve Parmak Becerisi
Ölçüsel Doğrulama ve Aritmetik Akıl Yürütme
Koordinat Akıl Yürütme
Çapraz Koordinasyon
Dairesel Koordinasyon
Algı ve Simetri becerilerini ölçerek değerlendirmeye alınan kursiyerlerin meslek seçim-

GAZİANTEP SANAYİCİ İŞBİRLİĞİNDE
MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ (GASİMEP)
GASİMEP (Gaziantep Sanayici İşbirliğinde
Mesleki Eğitim Projesi); İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere ve sosyal
becerilere sahip insan gücünün yetiştirilmesi
ve istihdam edilmesi amacı ile Gaziantep İl Milli

VEEğitim
MESLEKİ
Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası
arasında imzalanan protokolle yürürlüğe hayata geçirilmiştir.
İkili Mesleki Eğitim Çerçeve Öğretim Program-

ları Yönergesi kapsamında GSO Mesleki Eğitim
Merkezinde uygulanmakta olan projemizde
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında eğitimlere
başlanmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında
Kalfalık-Ustalık Sistemine geçildi.

leri belirlenmektedir.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkez-

Meslek seçimlerinde 128 Alan grubunda

Elektrik Teknoloji Alanlarında başlanan eğitim-

meslek elemanının testlerde alınan “Faktör
puanlarına“göre en az 2 en fazla 6 meslek dalı
arasından (birbiri ile ilişkili meslekler) yönlendirme yapılmaktadır.
Proje Geliştirme ve Mesleki Eğitim
Hizmetleri
İbrahim ÇALI
ibrahim@gso.org.tr
+90 342 221 09 00

inde Öğrencilerimiz; Makine-Metal-Mobilya ve
lerin önümüzdeki dönemde 7 alanda devam etmesi planlanmaktadır.
GASİMEP Kapsamında Eğitim Verilecek Alanlar
Makine Teknolojisi
Metal Teknolojisi
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Elektrik Elektronik Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Gıda Teknolojisi

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GASİMEP Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim

Eğitim süresi boyunca özellikle işbaşı eğitimler

Projesi ile ön kayıtları yapılan 9. Sınıfı bitirmiş

ile ihtiyaca uygun personel yetiştirme,

gençlerimiz öncelikle GSO Mesleki Eğitim
Merkezi’nde MEBET (Mesleki Beceri Testi) ve

Dezavantajlı, eğitim imkânı olmayan gençleri

MES-YET (Mesleki Yatkınlık Testi) ile Mesleki

mesleki eğitime kazandırarak işletmenin so-

Yatkınlık Analizi yapılarak, öğrencilerimizin

syal sorumluluk görevini yerine getirme,

keyifle çalışacakları ve başarılı olacakları alanların tespiti yapılmaktadır.

Orta vadede işletmedeki nitelikli personel
oranının artması ve buna bağlı olarak ürün ka-

MEBET sonuçları ve yapılan mülakatlara göre,

litesi, işletme verimliliği, rekabet gücünün art-

18 yaşından gün almamış öğrenciler için en

ması gibi konularda iyileşme kazandırmaktadır.

uygun meslek seçimi yapılarak ilgili alana yönlendirilir. Meslek seçimi yapılan öğrenci bir

Mesleki Eğitim Merkezi programına devam

işletme ile eşleştirilerek sözleşme imzalanır.

eden öğrencilerimiz fark derslerini alarak
Meslek Lisesi Diploması almaya hak kazanacak.

Kesin kayıtları yapılan öğrencilerimiz Odamız
Üyeleri firmalarla eşleştirilerek, haftanın 4

Aynı zamanda; 11. Sınıfı bitiren öğrenciler

günü alanı ile ilgili işletmelerde beceri eğiti-

Kalfalık Belgesi, 12. Sınıfı bitiren öğrencilerimiz

mine gitmektedir. Haftanın 1 günü öğrencile-

Ustalık Belgesini almaya hak kazanacaklardır.

rimiz GSO Mesleki Eğitim Merkezinde mesleki
eğitimlerini alan öğretmenlerinden almaktadır.
GASİMEP İşletmeye Neler Kazandırır?
İşletmenin ihtiyacına uygun ve mesleğinde

Gaziantep Sanayi İşbirliğinde Mesleki
Eğitim Projesi (GASİMEP)
Serpil SEFA
serpil@gso.org.tr
+90 342 221 09 00

başarılı nitelikli eleman,
İşletmeye sözleşme ile bağlı öğrenci yöntemi
ile bağlı öğrenci yöntemi ile nitelikli personel
istihdam olanağı,
Eğitim süresi boyunca SGK Prim Desteği (İş kazası ve meslek hastalığı, 3308 Sayılı Kanunda
Belirlenen hükümlere göre tam yıl (12 Ay) olarak
devlet tarafından karşılanır.
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ODAMIZ BÜNYESİNDE SUNULAN DİĞER HİZMETLER
GSO binası içerisinde üç tane zemin, üç tane de

Üyelerimizin gerek oda bünyesindeki, gerekse

asma katta bulunmak üzere toplam 6 adet açık

yenilenen kanunlarla ilgili en güncel haberlere

ofis bulunmakta olup, bu ofisler, tüm sanayicil-

kolayca ulaşabilmeleri için internet sitemizde

erin istedikleri anda kullanabilmelerine uygun

duyurular kısmı bulunmaktadır.

olarak tasarlanmıştır.

ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN FUARLAR
GAPTARIM: Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hay-

PENTEX: Penye ve Tekstil Teknolojileri Fuarı

vancılık Fuarı
MOBEXPO: Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve ZeGAPFOOD: Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj
Fuarı

min Kaplamaları Fuarı
Gaziantep Gayrimenkul Fuarı

GAPSHOES YAZ/KIŞ: Ayakkabı, Terlik, Saraciye
ve Yan Sanayi Fuarı

BUİLDEAST:Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri Fuarı

ODAMIZA BAĞLI KURULUŞLAR
Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav, Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş Merkezi
(GASBEM)
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim
Merkezi (GSO-MEM)

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Kadın Girişimci Destek Merkezi
(KAGİDEM)
Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki
Eğitim Projesi (GASİMEP)

www.gso.org.tr
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GAZİANTEP MESLEKİ YETERLİLİK SINAV,
BELGELENDİRME ve DANIŞMANLIK A.Ş
MERKEZİ (GASBEM)

Sınav ve Belgelendirme Yetkisi Olan Meslek
Kolları
Makine Bakımcı (Seviye 3)
Makine Bakımcı (Seviye 4)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)
Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

GASBEM (Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav,
Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. Merkezi),
21/09/2006 yılında yasalaşan 5544 sayılı MYK
kanun hükümlerine dayanarak yapılan Mesleki
Yeterlilik Sınavlarının uygulanması ve çalışanların belgelendirilmesi amacı ile başta Gaziantep olmak üzere tüm bölgenin hizmetine
sunulan; 2017 yılında temelleri atılmış bir şirket
olarak Nisan 2017’de Gaziantep’te faaliyetlerine

Elektrik Pano Montajcısı - Seviye (3)
Elektrik Tesisatçısı - Seviye (3)
Frezeci - Seviye (3)
İşletme Elektrik Bakımcısı - Seviye (5)
Makine Montajcısı - Seviye (3)
Metal Kesimci - Seviye (3)
Metal Levhâ İşleme Tezgâh İşçisi - Seviye (3)
NC/CNC Tezgâh İşçisi - Seviye (3)
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - Seviye (3)

başlamıştır.

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü

GASBEM A.Ş. , 3 Ekim 2018 tarihinde AB-0272-P

PVC Doğrama Montajcısı - Seviye (3)

akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon
kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 21.11.2018 tarihinde YB-0197 kodu ile MYK
–Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine

(Ekstrüzyon) - Seviye (3)
Tornacı - Seviye (3)
Mesleki Yeterlilik Nedir?
Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik
eğitim/öğretim programlarının bu standar-

resmen başlamıştır.

tlara göre hazırlandığı ve iş gücünün eğitim

Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belge-

Ulusal Yeterlilikler;

lendirme ve Danışmanlık A.Ş. aşağıda verilen
kap-samlarda sınav ve belgelendirme hizmeti
vermektedir.
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son-rasında belgelendirildiği bir sistemdir.
Ulusal ya da uluslararası meslek standartları
temel alınarak hazırlanan,
Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmeGAZİANTEP SANAYİ ODASI
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si için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve

•İşveren sigorta prim desteği belgenin zorunlu-

yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri

luk kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın

kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değer-

tüm MYK Belgeli kişileri kapsamaktadır.

lendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini

Bu destekten yararlanmak isteyen işveren-

açıklayan,

ler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan

MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren

kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin

teknik dokümanlardır.

MYK belgesini sorgulayarak prim desteğinde

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

bulunabilirle Sınav ve belge ücretlerinin ödenmesi Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi al-

belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka

abilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe

aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir.

ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından

•Tek nokta başvurularında teminat olarak kabul

bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme

edilen değerler; devlet iç borçlanma senetleri

yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme

ve teminat mektuplarından ibarettir. Teminat

kuruluşunun bulunması gereklidir.

usulüyle tek nok-ta başvurusu yapılması duru-

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı

munda teminat mektupları başvuru tarihinden

yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca

itibaren en az 1 yıl süreli olmalıdır.

yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge

Herhangi bir başvuruda teminat mektubu süre-

almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilen-

si başvuru form tarihi iti-bariyle 1 yılın altına

di-rilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

düştüğünde, ilgili başvuru onaylanmayacaktır.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve
performansa dayalı sınavlarda başarılı olan

Sınav ve Belge Ücretlerinin Ödenmesi

adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı

Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge

format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK

ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka

Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

aracı-lığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Tek nokta başvurularında teminat olarak

MYK Belgeli Kişileri İstihdam Eden İşveren-

kabul edilen değerler; devlet iç borçlanma

lerin Avantajları

senetleri ve teminat mektuplarından ibarettir.

•4447 sayılı İşsizlik Sigorta

Teminat usulüyle tek nokta başvurusu yapıl-

Kanunun geçici 10. Md. kapsamında MYK Bel-

ması durumunda teminat mektupları başvuru

geli kişileri istihdam eden işverenlerin sigorta

tari-hinden itibaren en az 1 yıl süreli olmalıdır.

primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54

Herhangi bir başvuruda teminat mektubu süre-

aya kadar işsizlik Sigorta Fonundan karşıla-

si baş-vuru form tarihi itibariyle 1 yılın altına

nabilmektedir.

düştüğünde, ilgili başvuru onaylanmayacaktır.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş
(GSO- MEM)
GSOMEM (Gaziantep Sanayi Odası Mesleki

Merkez içerisinde, mesleki eğitim atölyeleri,

Eğitim Merkezi), Avrupa ve ülkemizin diğer

laboratuvarlar ve idari eğitim salonlarında,

bölgelerindeki çeşitli mesleki eğitim merkezi

meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar

örnekleri incelenerek Gazian-

engelliler, göçle Gaziantep’e

tep sanayisinin ihtiyacı olan

gelen ve dezavantajlı gurup

kalifiye eleman yetiştirmek

olarak

amacıyla, Gaziantep Sanayi

tüm işsizlere yönelik eğitimler

Odası, Gaziantep Organize

verilmektedir.

nitelendirilebilecek

Sanayi Bölge Müdürlüğü ve
İpekyolu

Ajansı

Merkezde, çeşitli meslek alan-

işbirliğiyle Gaziantep Orga-

Kalkınma

larında kalifiye eleman sıkıntısı

nize Sanayi Bölgesi’nde ku-

yaşayan işletmeler, hayat boyu

rulmuş olan mesleki eğitim merkezi 10 bin me-

öğrenme kavramını destekler nitelikte birey-

trekarenin üzerinde kapalı alana sahiptir.

sel niteliklerini geliştirmek ve istihdam edile-
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bilirliklerini artırmak isteyen kişiler, mevcut

•İşveren, işçilere yönelik Mesleki Eğitim

çalışma alanlarından memnun olmayıp farklı

Danışmanlığı

mesleklerde kendilerini geliştirerek daha fazla

•Atölye ve makine tahsisleri

gelir elde etmek isteyen kişiler de eğitim al-

İşverenler GSO-MEM’den Nasıl Yararlanır?

abilmektedir.

•Kurumsallaşmak isteyen firmalar, kurumsal

Hizmetlerimiz;

eğitimlerimizden yararlanabilir,

•Eğitimler

•İşverenler mevcut çalışanlarının mesleki

Meslek Edindirme Eğitimleri

gelişim eğitimleri almasını sağlayabilir,

Meslek Geliştirme Eğitimleri

•İşverenler mevcut çalışanlarının yeterlilik

Yeterlilik Eğitimleri

sınavı öncesi eğitim almalarını sağlayabilir,

Girişimcilik Eğitimleri

•İşverenler yeni sağladıkları istihdamlar için

Kurumsal Eğitimler

mülakat, İş güvenliği ve işbaşı eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

için Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim

•Ufuk Toplantıları

Merkezi’nden (GSO-MEM) yararlanabilir.

•Sektör Toplantıları

GAZİANTEP SANAYİCİ İŞBİRLİĞİNDE
MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
(GASİMEP)

kapsamında GSO Mesleki Eğitim Merkezinde
uygulanmakta olan projemizde 2018-2019
Öğretim Yılında eğitimlere başlanmıştır.
3 alanda başlanan eğitimlerin önümüzdeki
dönemde 7 alanda devam etmesi planlanmaktadır.

GASİMEP Kapsamında Eğitim Verilecek Alanlar
Makine Teknolojisi
GASİMEP (Gaziantep Sanayici İşbirliğinde
Mesleki Eğitim Projesi); İş piyasasının talep ettiği niteliklerde meslekî yeterliliklere
ve sosyal becerilere sahip insan gücünün
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi amacı
ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan

protokolle

hayata

geçirilmiştir.

İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Metal Teknolojisi
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Elektrik Elektronik Teknolojisi
Tekstil Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
GASİMEP Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim
Projesi ile ön kayıtları yapılan 9. Sınıfı bitirmiş
gençlerimiz öncelikle GSO Mesleki Eğitim
www.gso.org.tr
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Merkezi’nde MEBET (Mesleki Beceri Testi) ye-

•İşletmeye sözleşme ile bağlı öğrenci yöntemi

tenek testi ile birlikte Mesleki Yatkınlık Analizi

ile bağlı öğrenci yöntemi ile nitelikli personel

yapılarak, öğrencilerimizin daha başarılı ve

istihdam olanağı,

mutlu olacakları alanların tespiti yapılmaktadır.

•Eğitim süresi boyunca SGK Prim Desteği,

Kesin kayıtları yapılan öğrencilerimiz organize

•Eğitim süresi boyunca özellikle işbaşı eğitimler

sanayimizde bulunan firmalarla eşleştiril-

ile ihtiyaca uygun personel yetiştirme,

erek, haftanın 3 günü alanı ile ilgili işletmel-

•İkili Mesleki Eğitim yöntemi ile dezavantajlı,

erde beceri eğitimine gitmektedir. Haftanın

eğitim imkanı olmayan gençleri mesleki eği-

diğer iki günü öğrencilerimiz GSO Mesleki Eği-

time kazandırarak işletmenin sosyal sorumlu-

tim Merkezinde mesleki eğitimlerinin teorik

luk görevini yerine getirme,

kısmını M. Rüştü UZEL MTAL’nin alan öğret-

•Orta vadede işletmedeki nitelikli personel

menlerinden almaktadır.

oranının artması ve buna bağlı olarak ürün ka-

GASİMEP İşletmeye Neler Kazandırır?

litesi, işletme verimliliği, rekabet gücünün art-

•İşletmenin ihtiyacına uygun ve mesleğinde

ması gibi konularda iyileşme kazandırmaktadır.

başarılı nitelikli eleman,
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KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK MERKEZİ (KAGİDEM)
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkın-

konacağı ve yeni girişimlerin ayakları yere

ma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Bele-

basan sağlam temelli olmalarının sağlanabi-

diyesi ortaklığında girişimci kadınlara yönelik

leceği bir merkezin hayata geçirilmesi,

kurulan, Gaziantep Kadın Girişimci Destek

Merkez faaliyetlerine bağlı olarak;

Merkezi (KAGİDEM); Ülkemizde kadın girişim-

-İlimiz ve bölgemizdeki girişim sayısının art-

ciliğinin artması, kadın iş gücü piyasasında

ması

özellikle imalat sektöründe girişimci olarak yer

-İlimiz ve bölgemizdeki istihdam oranının art-

almaları için;

ması, amaçlanmaktadır.

•Onları bir araya toplayacak ve birbirlerine
Neden KAGİDEM?

destek vermelerini sağlayacak,
•Çeşitli

kurum/kuruluşların

girişimcilik

•Şehrin her bölgesinden kolay ulaşım,

destekleri hakkında toplu eğitimler verilecek,

•28 farklı kadın girişimci ile aynı ortamda bulun-

•İş dünyasına atılmalarını kolaylaştıracak,

ma imkanı,

• Kariyer olanakları, is fırsatları hakkında kadın-

•Kuruluştan ihracata destek programları,

lara danışmanlık hizmeti sunacak, bir “destek

•Eğitimler, Mentörlük, Uzman desteği,

merkezi” kurulması ihtiyacını doğurmuştur.

•Kreş hizmeti,

Merkez ile;

•Düşük maliyetli işlik tahsisi,

-Gaziantep’te girişimcilik potansiyeline sa-

•KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma imkanı

hip kadınların işlik, eğitim, danışmanlık vb.

gibi birçok destek sağlamaktadır.

hizmetlerden faydalanabileceği,
-Yine kadınlar haricinde iş piyasasına girişimci

KAGİDEM’e Kimler Başvurabilir?

olarak katılmak isteyen tüm bireylerin eğitim,

•18-50 yaş aralığında,

danışmanlık, mentörlük vb. hizmetlerden,

•“İMALATA” yönelik iş fikri olan,

-İlimiz ve bölgemizde hizmet ve üretim sek-

•İş fikri için gerekli özsermayenin bir kısmına

törleri için yeni yatırım alanlarının ortaya

sahip tüm kadınlar başvurabilir

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GAZİANTEP YETKİNLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ
(GAZİANTEP MODEL FABRİKA)
Firmalarımızın Sanayi 4.0’a geçiş sürecini
hızlandırmak için Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesinde kurduğumuz Gaziantep Model
Fabrikada;

HİZMETLERİMİZ
Yalın dönüşüm danışmanlığı
Dijital dönüşüm danışmanlığı
Verimlilik danışmanlığı
Uluslararası belgelendirme ve sertifikasyon
danışmanlığı
Yalın üretim teknikleri teorik ve pratik
eğitimleri
Yalın lider eğitimleri gibi hizmetlerden f
aydalanabilirsiniz.
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VİZYON PROJELERİMİZ
www.gso.org.tr

www.gsotrade.com

www.zeugma.org.tr

www.akillisanayi.com

www.markasehir.com

www.gaziantepmakine.com

www.inovasyonvadisi.com

www.gasbem.com.tr

www.antepbaklavasi.com.tr

www.gsomem.com.tr

www.gaziantepsimbiyoz.org

www.kagidem.com

www.tobbgaziantepkgk.org

www.modelfabrikagaziantep.com.tr
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