




aziantep ise bu süreçte sa-
nayi çarklarını döndürdü ve 
ihracatta yeni yıla yine re-
korla başladı.

Gaziantep Sanayi Odası ise 2019 
yılında yoğun bir gündemle proje 
odaklı çalışmalara imza attı.

Bilgi, tecrübe, donanım, öngörü ve 
yenilikçi vizyonun bir sonucu ola-
rak, sanayide dönüşüm hamlesi Ga-
ziantep’ten başladı.

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) 
sanayicilerin başarılarını taçlan-
dırmak amacıyla düzenlediği ‘’Ga-
ziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’ 
konsepti, içeriği ile büyük beğeni 
toplarken, Türkiye’nin en büyük sa-
nayi kuruluşları arasında yer alan 
firmalara ödülleri verildi. 

Sanayimizin teknolojik dönüşümü 
için yapılması gerekenler, verilecek 
destek ve teşviklerin de değerlen-
dirildiği, “Gaziantep Sanayisinin 
Stratejik ve Teknolojik Dönüşümü 
Çalıştayı” odamızda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sana-
yii Başkanlığı ve Gaziantep Sana-
yi Odası tarafından, Gaziantep’in 
savunma sanayisine ürün yapma 
potansiyeli ve yapılabilecek işbirlik-
lerinin değerlendirilmesi amacıyla, 

“Savunma Sanayi Buluşması Gazi-
antep” toplantısı yapıldı.

Bu toplantının akabinde Gaziantep 
Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kal-
kınma Ajansı (İKA) ve Gaziantepli 
sanayici ve işadamlarından oluşan 
heyet, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı, Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5. Ana 
Bakım Fabrikası, STM Savunma 
Teknolojileri Mühendislik A.Ş., Os-
tim Savunma Sanayi Kümelenmesi, 
ASELSAN ve ODTÜ Teknokent Sa-
vunma Sanayi Kümelenmesi yetki-
lileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası, Gazian-
tep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, 
Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası 
destekleriyle, Akort Fuarcılık tara-
fından düzenlenen 30. GAPSHOES 
Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Sara-
ciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı büyük 
ilgi gördü ve fuarı 40 bin kişi ziyaret 
etti.

Odamızdan haberlerle birlikte He-
def Pazar, Sektör Analizi ve çok daha 
fazlasını raporlar halinde sizler için 
derledik.

Keyifle okumanız ve beklentilerini-
zin gerçeğe dönüşmesi temennisi 
ile yeni yılınız kutlu olsun. 
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BAŞKANLARDAN

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME YÖNELMELİYİZ
entimiz, gastronomiden - ekonomiye, kültür-
den - sanat ve spora her alanda büyük atılımlar 
gerçekleştiriyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği-
miz atılımlar yüz güldürücü olsa da gelişmeleri 
yakından takip ederek, sanayimizi olduğu ka-

dar, şehrimizi Türkiye’nin yanı sıra, uluslararası alanda 
daha iyi noktalara taşımalıyız. 

21’inci yüzyılın endüstriyel vizyonu sanayide 4.0’ı ıska-
lamamak için çok çalışıp değişim ve dönüşüm stan-
dartlarını yakalamalıyız. Şirketleri ve sektörleri dö-
nüştürecek önemli bir ‘Yapay Zeka’ sürecine tanıklık 
ettiğimiz bu dönemde sahip olduğumuz nitelikli insan 
gücüyle birlikte dünyadaki teknolojik dönüşüm süre-
cine uyum sağlayarak sanayimizi ve üretim modelleri-
mizi geleceğimize hazırlamalıyız.
Bu alanda kentimizin sahip olduğu beşeri sermaye 
başta olmak üzere üniversitelerimizle işbirliği de son 
derece önemlidir. 

Dijital dönüşüm ve kalkınma yolunda, Üniversite - Sa-
nayi işbirliği olmazsa olmazımız olmalıdır. Üniversite - 
Sanayi işbirliğinde sağlanan uyum birbirinden değerli 
projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayarak daha 
büyük başarıların yolunu da açacaktır.

Birçok sektörde birbirinden değerli ürünleri dünya-
nın dört bir yanına ihraç eden Gaziantep sanayicisinin 
önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ürünlere 
ağırlık vermesi de sanayimizin yükselişine ayrı bir ivme 
kazandıracaktır. Katma değeri yüksek ürünler üretir-
ken yerli ve milli olma özelliğini de göz ardı etmemeliyiz. 

Türkiye’nin ilk denizaltısı Piri Reis’in suya indirildiği, 
kendi İHA ve SİHA’larını ürettiği, ilk yerli otomobili-
mizin yollara çıkacağı tarihi bir dönemden geçiyoruz. 
Teknolojinin en günceli ve yeni nesli kullanılarak yapı-
lan, 2022’de seri üretime geçecek olan, yüzde 100 yerli 
ve milli, aynı zamanda yüzde 100 elektrik enerjisiyle 
çalışan Türkiye’nin Otomobili Türk insanının azmi ve 
mücadelesinin başarısı olarak tarihe geçecektir.  

Ülkemiz adına gurur verici ve yüz güldürücü gelişme-
lerin yaşandığı süreçte Gaziantep sanayisi olarak yeni 
atılımlar gerçekleştirme çabası içerisinde olup başarı-
larımıza yeni başarılar eklemeliyiz.

Savunma sanayine yönelip, bu alanı da iyi değerlen-
dirmeliyiz. Ülkemizin kalkınmasının yolu savunma sa-
nayiden geçiyor. Dünyada bütün teknolojiler savunma 
sanayiden doğuyor. 98 yıl önce Gaziantep’in kurtuluş 
mücadelesi verdiği günlerde açlık ve yokluk başta ol-
mak üzere her türlü imkansızlıklara rağmen kendi 
silahını yapan Atalarımızın yolundan giderek, 21’inci 
yüzyılın teknolojik gelişmeleri ve imkanlarının sağla-
dığı avantajla Gazi Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisi için 
daha büyük projelere hep birlikte imza atacağız.

Türk sanayicisi olarak verimliliği artıracak, maliyetleri 
düşürecek projeler geliştirip farklılıklar oluşturmalı-
yız. Rekabetçi olup, enerji verimliliğini ön planda tut-
malıyız. Hatta insanın enerji verimliliğini de aynı anla-
yışla gözetmeliyiz. 

K

ADİL SANİ KONUKOĞLU
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI



BAŞKANLARDAN

eni yıl ülkemize yeni umutlarla geldi. 2018 yılın-
daki döviz kurundaki manipülasyon ve baskıların 
yaralarını sarmak için 2019 yılında büyük bir enerji 
harcadık. 

Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak is-
tediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 
0,9’luk büyüme ile birlikte ülkemiz ekonomisinin büyüme 
trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamları-
nın dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam 
etmesini bekliyoruz. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olum-
lu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde 
revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artaca-
ğına inanıyorum. 

Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede 
tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici 
gelişmelerle birlikte yılsonu itibarı ile yerli otomobilimiz 
de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ar-
dından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza 
atılmıştır. 

Gaziantep olarak da bu süreçte aylık ve dönemsel bazda ih-
racatımızı artırdık. 2020 yılına da rekor ihracatla başladık. 

Gaziantep Sanayi Odası olarak da düzenlemiş olduğumuz 
Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘Sanayide Dönüşüm 
Başladı’ sloganıyla kent ve ülke sanayimiz adına dönüşümü 
Gaziantep’ten başlattık. 

Gaziantep’ten hep birlikte sanayide dönüşümde “biz varız“ 
dedik. Sosyal medyada “bizdevarız” hashtag’ı ile başlattığı-
mız kampanyamız yoğun ilgi gördü ve Türkiye gündemine 
girdi. 

Bu yeni vizyonun altyapısı olacak projelerimizi de kamuo-
yu ile paylaştık ve çok güzel dönüşler aldık. Sanayimizdeki 
teknoloji dönüşümünü inşallah sanayicilerimiz ve iş dün-
yamızın destekleri ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

Bu vesileyle 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kur-
tuluşunun 98. yıldönümünü dolayısıyla, başta Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımız ve Gazi 
şehrimizin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Yeni yılda milli birlik ve beraberliğimizin daha da artmasını, 
dünyada barış ikliminin hakim olmasını, savaşların son bul-
masını temenni ediyor, tüm milletimizin yeni yılını en içten 
dileklerimle kutluyorum.

Y
2020 BÜYÜME YILI OLSUN

ADNAN ÜNVERDİ
GAZİANTEP SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI



YILDIZLARA ÖDÜL
Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) sanayicilerin başarılarını 
taçlandırmak amacıyla düzenlediği ‘’Gaziantep’in Yıldızları Ödül 
Töreni’’ gerçekleştirildi

06

GSO İLE İSO’DAN GÜÇBİRLİĞİ

18

MAHİR ELLERE YETERLİLİK
BELGESİ

TEKNOFEST - 2020 GAZİANTEP’TE
TEKNOFEST önümüzdeki yılının eylül ayında 
Gaziantep’te düzenlenecek. Türkiye’nin millî 
teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji 
üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola 
çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve 
teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de 
Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP’TEN REKOR İHRACAT

2019 Yılında Gaziantep ihracatı 
%7,7 oranında artış yaşadı, tarihin 
en yüksek ihracatına ulaştı.

36

77

SEKTÖR ANALİZİ:
MAKİNA METAL
SEKTÖRÜ

Türkiye’de makine metal sektörünün önemli üreticilerinin 
faaliyet gösterdiği Gaziantep’te, 2018 yılı toplam makine 
metal sektörü ihracatı 487 milyon 236 bin USD değerindedir. 
Ocak-Kasım 2019 döneminde ise Gaziantep’ten yapılan 
makine metal sektörü ihracatı, 556 milyon 147 bin USD 
seviyesine ulaşmıştır.

52

SAVUNMA 
SANAYİ İÇİN 
GSO’DA 
ÖNEMLİ 
BULUŞMA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Gaziantep 
Sanayi Odası (GSO) tarafından, Gaziantep’in savunma sanayisine 
ürün yapma potansiyeli ve yapılabilecek işbirliklerinin 
değerlendirilmesi amacıyla, “Savunma Sanayi Buluşması 
Gaziantep” toplantısı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası arasında işbir-
liği protokolü imzalandı.

34

56

İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER

GAPSHOES GÖZ DOLDURDU

GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN 
ÖNEMLİ ADIM

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, 
KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle, Akort 
Fuarcılık tarafından düzenlenen 30. GAPSHOES Uluslararası 
Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı gerçekleş-
tirildi.

Güneş enerjisi yatırımlarının Gaziantep ve çevre illerde 
yaygınlaştırılması amacıyla (GSO) tarafından yürütülen güneş 
enerjisinden elektrik üretimi çalışmaları kapsamında, Alman 
Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile Alman Kalkınma Bakanlığı 
(BMZ) tarafından finanse edilen, “Renewables & Migration Güneş 
Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi” açılış ve bilgilendirme 
toplantısı yapıldı.24

46
GAZİANTEP SANAYİSİNİN STRATEJİK 
EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR
GSO, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
kapsamında, Gaziantep Sanayisinin 
Teknolojik Dönüşümü için yapılması 
gerekenler, verilecek destek ve teşviklerin 
de değerlendirildiği, “Gaziantep 
Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik 
Dönüşümü Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

28

POLONYA
HEDEF PAZAR

Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine 
kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret An-
laşması ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest Ti-
caret Anlaşması çerçevesinde şekillenen 
Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, bu tarihten 
itibaren Gümrük Birliği esasına dayanarak 
yürütülmektedir.70

SAP Türkiye tarafından Genç 
Profesyoneller Programı kapsamında 
Gaziantep Sanayi Odası ve Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nin iş birliğiyle 
Gaziantep’te düzenlenen 3. etabın 
mezuniyet töreni kamu, siyaset, eğitim 
ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

50

DR. ALİ TAHA KOÇ: ÜRETEN 
BİR  ÜLKE OLMAK İÇİN MİLLİ 
TEKNOLOJİ HAMLESİ ÖNEMLİ
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B İ Z D E N  H A B E R L E R

aziantep Sanayi Odası’nın 
(GSO) sanayicilerin başarılarını 
taçlandırmak amacıyla düzen-
lediği ‘’Gaziantep’in Yıldızları 
Ödül Töreni’’ gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluş-
ları arasında yer alan ve son dönemde 
başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firma-

lara ödüllerin verildiği törende, tekno-
lojik gelişimi hızlı ve ekonomide güçlü 
bir Türkiye için, “Sanayide dönüşüm 
başladı” sloganıyla “biz de varız” kam-
panyası başlatıldı. 

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, 
Mehmet Erdoğan, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, başta olmak üzere il ve 
kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sa-
yıda davetli katıldı. 

Törende, Türkiye’nin 500 büyük sana-
yi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi 
kuruluşu arasına giren GSO üyesi fir-
malara ödül verildi. 

GAZİANTEP VALİSİ 
DAVUT GÜL

aziantep Valisi Davut Gül, ko-
nuşmasında Gaziantep’in ba-
şarısına vurgu yaparak, bu ba-
şarıda şehrin birlikte iş yapma 
kültürünün önemine işaret etti. 

Türkiye ve Gaziantep’in büyüyerek ge-
lişmesi için ellerinden geleni yapacak-
larını aktaran Gül,  “Türkiye’de teşvikli 
bölgelerin ayrı tutarsak Türkiye’nin en 
ucuz elektriği ve en ucuz suyu Gazian-
tep Organize Sanayi Bölgesi’nde kulla-
nılıyor. 

Bu ise yöneticilerin bu şehri iyi yönetti-
ğini gösteriyor. Yöneticileriniz sizlerin 

menfaatini kendi menfaati gibi tutarak 
bunu olabildiğince geliştirmeye çalışı-
yorlar. Odalarımızın başarısı belli. Bu-
rada yapmamız gereken kamu olarak 
sizlerin önünü açmak. Şirketler, mar-
kalar, patentler hepimizin. O açıdan 
da bu şirketlerin büyüyerek gelişmesi, 
Türkiye ve Gaziantep için üretmesi, bu 
pastanın daha da büyümesi için sizle-
rin yanındayız” ifadelerini kullandı. 

G

G

G

GAZİANTEP’İN YILDIZLARINA ÖDÜL



B İ Z D E N  H A B E R L E R

TOBB BAŞKANI RİFAT 
HİSARCIKLIOĞLU

aziantep’in üretim ve ihracat 
başarısına vurgu yapan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, “Çünkü burada müthiş bir 
enerji var, başarı hikayesi var. 

Ben de buraya gelip enerji alıyorum. Bu 
enerjiyi de bütün Anadolu’ya götürü-
yorum. Yurtiçinde, dışında her gittiğim 
yerde Gaziantep’i anlatıyorum. Bedava 
reklamınızı yapıyorum. Başarının sırrı 
buradaki tablo. Kültürümüzde çok gü-
zel bir söz var. Birlikte rahmet ve be-
reket, ayrılıkta azap var. Gaziantep bir 
araya geldi, bereket de geldi.
Ben bu anlayıştan dolayı, bütün Tür-

kiye’ye örnek olduğunuz için hepinizi 
yürekten kutluyorum” dedi.
“Gaziantep Türkiye’nin son 35 yıldaki 
dönüşümünün simgesi aslında” diyen 
Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Ben hatırlıyorum 35 yıl önce Gazian-
tep’te bir şey yoktu. İnsanlar alışverişe 
Adana’ya giderlerdi. Şimdi sadece Tür-
kiye’nin değil, bütün bölgenin yıldızı. 
Açık söylüyorum Gaziantep tüm coğ-
rafyanın  rol modeli ve itici gücü oldu. 
Bırakın Türkiye’yi, yabancı ülkelerdeki 
şehirler Gaziantep’i örnek alıyor. Bakın 
son 10 yılda Türkiye’nin ihracatı yüzde 
65 arttı. Aynı dönemde Gaziantep’in 
ihracatı yüzde 160 arttı. Yıllık 7,5 milyar 
dolar ihracat yapıyor. Sadece sanayide 
değil tarımda marka oldu. Tarım ihra-

catında 5. sıraya geldi. Turizmde müt-
hiş atağa kalktı. Hem tarih ve kültür tu-
rizminde, hem gastronomi turizminde 
bir dünya markası haline geldi. UNES-
CO’nun listelerine girdi.”

Gaziantep’in teknolojide de atılım 
yaptığının altını çizen TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Teknopark 
en hızlı büyüyen 2. Teknopark seçildi. 
Şimdi 2020 Teknofest de Gaziantep’te 
yapılacak. Şimdi e-ticarette atılım ya-
pıyor. Elektronik ticaretin de merkezi 
haline geliyor. Yani bu şehrin altı, üstü, 
insanı, ekonomisi her şeyi marka. Bü-
tün bunları 35 yılda yaptı Gaziantep. 
Bunu kim yaptı? Ben yapmadım, Ga-
ziantepli girişimci yaptı. Siz yaptınız” 
diye konuştu. 

#bizdevarız  hashtag’ı ile başlatılan kampanya sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve Türkiye gündemine girdi. 

G
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GSO YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 
ADNAN ÜNVERDİ

Aralık Gaziantep’in 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 98. yılını 
kutlayarak konuşma-
sına başlayan GSO Yö-

netim kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, aziz vatanımız ve gazi 
şehrimizin düşman işgalinden kurtu-
luşu için can vermiş tüm şehitlerimizi 
rahmetle, kahraman gazilerimizi şük-
ranla anıyorum. Sanayi Odamızın Ku-
rucu Başkanı Merhum Sani Konukoğlu 
başta olmak üzere, ebediyete intikal 
etmiş tüm başkanlarımıza, meclis üye-
lerimize ve ülkemize hizmet etmiş tüm 
sanayicilerimize Allah’tan rahmet dili-
yorum” dedi.

“Gaziantep olarak birinci kuşağın im-
kansızlıklara rağmen, girişimciliği, 
cesareti ve kendi öz sermayesiyle te-
mellerini attığı sanayimizde geldiğimiz 
nokta ile ne kadar gurur duysak azdır” 
diyen Adnan Ünverdi, “Memleket aş-
kıyla çıkılan bu yolda, bayrağı devralan 
tüm sanayicilerimiz de, günün şartları-
na göre kendilerini yenileyerek sanayi-
mizin bugünlere gelmesini sağlamış-
lardır.  Altını çizmek gerekir ki, bugün 
Gaziantep; Türkiye ekonomisinin en 
önemli lokomotiflerinden birisi olmayı 
başarmış, bölgesinin üretim üssü ha-
line gelmiştir. Yanı başımızda yaşanan 
savaşa ve tüm güçlüklere rağmen son 
3 yılda bu şehir 3 milyar dolar sanayi 

yatırımı yapmış ve 3 yılda 180 işletme 
faaliyete alınmıştır. Bugün Türkiye’nin 
en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne 
sahip kentimiz, ihracatta 6. sırada yer 
almaktadır. Gaziantep olarak 56 şehri-
mizin toplam ihracatından daha fazla 
ihracat yapıyoruz ve 132 ülkenin kendi 
ihracatından daha fazla ihracat ger-
çekleştiriyoruz. Dünya’nın 180 ülkesine 
ihracat yapan kentimizden, geçtiğimiz 
yıl toplam 7 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirdik ve bu yılsonunda inşallah 
7 milyar doların üzerinde ihracat ger-
çekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Tüm dünyada üretim algısının hızla 
değiştiğini vurgulayan Adnan Ünverdi 
şöyle devam etti:
“Sanayimiz de yeni bir yol ayrımına 
girmiştir. Bu sebeple bizlerin de klasik 
üretim anlayışının ötesinde bu yeni ça-
ğın tüm enstrümanlarını kullanmamız 
gerekiyor. Yapay zeka, robot teknoloji-
leri ve sanayi 4.0 ile üretim prosesle-
rinde bir devrim yaşanıyor. Gaziantep 
Sanayi Odası olarak bizler de dünyada 
yaşanan bu gelişmeleri takip ediyor, 
gözlemliyor ve analiz ederek şehrimi-
zi yeni sanayi devrimine hazırlıyoruz. 
Yürütmüş olduğumuz projelerimizle 
sanayide dönüşümü bugün burada 
başlatıyoruz. Bu dönüşümü sağlayacak 
birimleri oluşturmak çok önemliydi. 
Kağıt üzerinde değil, bu dönüşüme 
reel projelerle hazırlandık. Sanayide 
dönüşümün sacayağı olacak merkez-
lerimizi de oluşturduk. Ülkemizin en 
büyük sorunu eğitim. Bilgi toplumu 
olmak için de eğitimi öncelemek ge-
rekiyor. Bu yüzden dönüşümün teme-
linde de tabi ki eğitim bulunuyor. Biz 
eğitimde de 4.0 diyoruz. Bu kapsamda 

insana yatırımdan daha büyük bir yatı-
rım olmadığı düşüncesi ile insan odaklı 
çalışmalara öncelik veriyoruz. Katma 
değerli üretim ve bu üretimi yapabi-
lecek eleman yetişmesi için mesleki 
eğitimi çok önemsiyoruz.” 

Tüm bu projelerin, nitelikli insan, yük-
sek teknoloji ve yüksek katma değeri 
getireceğini aktaran Ünverdi şunları 
dile getirdi:
“Bu dönüşümü esnafımız, tüccarımız, 
KOBİ’lerimiz, ihracatçılarımız, sanayi-
cilerimiz ve tüm kurumlarımızla el ele, 
omuz omuza vererek gerçekleştirece-
ğiz. Bu vesileyle bu sürece destek ve-
ren sayın Bakanlarımıza, Valiliğimize, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize, 
yerel yönetimlerimize, oda, borsa ve 
birlik başkanlarımız ile tüm kurum ve 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Biz dönüşümün farkındayız. Bunun-
la ilgili “Sanayide dönüşüm başladı” 
sloganıyla bir de kampanya başlattık. 
Siz de bu dönüşüme sahip çıkarsanız 
birlikte başaracağız. Gaziantep’ten 
bugün bu dönüşümün meşalesini bir-
likte yakıyoruz. Teknolojik gelişimi 
hızlı, güçlü ve ekonomide bağımsız bir 
Türkiye için: “Biz de varız” diyoruz. Ödül 
alan firmalarımızı yürekten kutluyo-
rum. Bugün bu dönüşümde bizi des-
tekleyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na bu organizasyonun 
gerçekleşmesinde emeği olan meclis 
başkanıma, yönetim kurulu üyelerime, 
genel sekreterime, oda çalışanlarıma, 
öğrencilerimize, titiz bir çalışma yü-
rüten organizasyon firmamıza, bu me-
kanı şehrimize kazandıran Şehitkamil 
Belediyemiz ve emeği olan herkese çok 
teşekkür ediyorum.”

25
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İSO İLK 500

İSO ilk 500 ve ikinci 500 listesine girme başarısı gösteren firmalara plaket takdim edildi. 

1-  GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
2- KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
3- SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

6- OBA MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
7- NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
8- MELİKE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

4- ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
5- MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

9- SÜPER FİLM AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
10- ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. A.Ş.
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11- MUTLU MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
12- SELÇUK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
13- ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

16- BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
17- KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
18- SANKO ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

14- LİDERSAN SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş.
15- KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

19- SAYINLAR GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
20-BİSKA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
21- GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
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İKİNCİ 500

1- ERDEM SOFT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2- ÇELİKASLAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
3- ZAFER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

6- YASİN KAPLAN TEKSTİL VE HALI SAN. TİC. A.Ş.
7- SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
8- CANAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

4- NADİR YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
5- ÜNAL SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.

9- EMPERA HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
10-UNAT YAĞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
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11- RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
12- ROZA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
13- UĞUR DEMİR HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16- FLAMENT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
17- M S T İŞ VE TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
18- BEŞYEM TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

14- BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
15- KAPLAN KARDEŞLER HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

19- GÜR İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
20-ENDER PVC VE ALÜMİNYUM YAPI ELEMANLARI 
SAN. VE TİC.A.Ş.
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21- BEŞAN NİŞASTA GIDA SAN VE TİC. A.Ş.
22- AKCANLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
23- HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

26- SANKO RÜZGAR ENERJİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.
27- TEYMUR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
28- IŞIK AHŞAP PROFİL LOJİSTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

24- BARTIN ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
25- HAS SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.

29- TORKUT OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
30- PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, GSO Mec-
lis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi tarafından Gaziantep’in 

düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan 
ve 6317 şehidimizi simgeleyen Şehitler Abidesi’nin 
maketi takdim edildi.

EN ANLAMLI HEDİYE

SOSYAL MEDYADA GÜNBOYU #bizdevarız KONUŞULDU
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ÖDÜL TÖRENİNDEN  ENSTANTANELER
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www.ergunkimya.com



aziantep Sanayi Odası (GSO) 
ile  İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
arasında Eski Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, Milletvekili 
Nejat Koçer, İstanbul Sanayi 

Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdal Bahçıvan, GSO Onursal Başkanı 
Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı 
Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi ile GSO, İSO 
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımıyla ortak toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki il arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıla-
rak, sanayi ve ticarette birlikte atılacak 
adımlar üzerinde duruldu.G

GSO VE İSO’DAN 
SANAYİDE GÜÇBİRLİĞİ
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oplantının açılış konuşmasını 
yapan GSO Meclis Başkanı Adil 
Sani Konukoğlu, “Ülkemizin sa-
nayisine öncülük eden iki gü-
zide odası olarak bir aradayız. 
İstanbul Türkiye’nin öncüsü, 

Gaziantep de Anadolu’nun öncüsü olan 
şehirler ve hepimiz ülkemiz için müca-
dele ediyoruz” dedi.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coş-
kun’un GSO’nun kurulmasında büyük 
emeği ve desteği olduğunu vurgulayan 
Adil Sani Konukoğlu, “Sayın Bakanımız 
odamızın kurulmasında büyük destek-
ler verdi. Biz de o günlerden bugünle-
re geldik. Büyüklerimizden o günlerin 
zorluğunu çok dinledik. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı oldukları dönemde Gaziantep 
Sanayi Odası’nın kurulmasına onay 
verdikleri için kendilerine özellikle 
teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan 
30 yıl sonra kendilerini bugün burada 
ağırlamaktan şeref ve onur duyuyo-
rum” şeklinde konuştu.

T

GSO MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU

“Ülkemizin sanayisine öncülük eden iki güzide odası olarak bir aradayız. İstanbul Türkiye’nin öncüsü
Gaziantep de Anadolu’nun öncüsü olan şehirler ve hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz” dedi.
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ski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun da yaptığı konuşmasında 
Gaziantep Sanayi Odası’nın kuru-
luşunda bugüne kadar göstermiş 
olduğu başarıların gurur verici 

olduğunu belirterek, “Gaziantep Sanayi 
Odası’nın 30. kuruluş yılında sizlerle be-
raber olabilme mutluluğunu yaşadığım 
için Allah’a şükrediyorum. 

Sadece bu odanın kuruluşunda kurucu 
başkan olduğu için değil, sadece Gazi-
antep’in ve ülkemizin sanayileşmesinde 
öncü, örnek sanayici olduğu için değil, 
böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiği için de 
merhum Sani Konukoğlu’nu rahmetle 
anıyorum. 

Gaziantep Sanayi Odası’nın başarısını 
gördükten sonra doğru olanda ısrar et-
mek gerektiğinin altını çizmek istiyo-
rum. 

Huzurunuzda emeği geçenleri, Gazian-
tep’in gelişmesine, ülkemizin gelişme-
sine katkıda bulunanları şükranla anı-
yorum. Sanayiyi ihmal etmemek lazım, 
sanayisiz kalkınma olmaz” diye konuştu.

E

ESKİ SANAYİ VE TİCARET BAKANI ALİ COŞKUN
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GSO  YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

G a z i -
a n t e p 
S a n a y i 
O d a s ı 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi’de, 
İstanbul ve Gazi-
antep’in Türkiye 
sanayisinin lo-
komotifi iki şehri 
olduğunu belirte-
rek, Gaziantep’te 
yapılan üretim ve 
şehrin sanayisi 
hakkında bilgiler 
verdi.

Gaziantep Sanayi 
Odası ve İstan-
bul Sanayi Odası 
arasında yapılan 
işbirliği protoko-
lünün önemine 
işaret eden Ün-
verdi, “İstanbul 
sadece ülkemizin 
değil dünyanın en 

önemli üretim ve 
ticaret merkez-
lerinin başında 
geliyor. Bunda da 
İstanbul Sanayi 
Odamız çok büyük 
rol üstleniyor. 

Vizyonları, proje-
leri ve temsil nok-
tasındaki başarı-
ları ile ülkemize 
değer katıyorlar. 
İstanbul Sanayi 
odası ve Gazian-
tep Sanayi Odası 
işbirliği ile ülke sa-
nayimizin gücüne 
güç katacağımıza 
yürekten inanıyor, 
protokolümüzün 
hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklin-
de konuştu.

G
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SO Başkanı Bahçıvan, Meclis toplan-
tısındaki konuşmasında, farklı sanayi 
şehirlerinde yapılan buluşmaların, 
iş dünyasının gelişmesi ve şehirler 
açısından büyük önem taşıdığını 
söyledi.

Gaziantep’in, nesiller arasındaki sana-
yicilik transferinde son derece başarılı 
olduğunu kaydeden İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, “Aile işletmeleri-
nin devamı konusunda lütfen bizi besleyin. 
İstanbul sanayi kuşaklarının nesilden ne-
sile devredilmesi konusunda çok başarılı 
değil” dedi.

Bahçıvan, Gaziantep’te örnek bir yönetim 
anlayışının hâkim olduğunu dile getirerek, 
bu anlayışın kentin gelişmesinde ve ilerle-
mesinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Toplantının ardından İSO ile Gaziantep 
Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü 
imzalandı.

Toplantı sonunda iki odanın başkanları 
tarafından karşılıklı hediye takdiminde 
bulunuldu.

İ

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN

24 w w w . g s o . o r g . t r G A Z İ A N T E P  S A N A Y İ  O D A S I



B İ Z D E N  H A B E R L E R

25w w w . g s o . o r g . t rG A Z İ A N T E P  S A N A Y İ  O D A S I



26 w w w . g s o . o r g . t r G A Z İ A N T E P  S A N A Y İ  O D A S I

B İ Z D E N  H A B E R L E R

aziantep Sanayi Odası (GSO) 
tarafından, Gaziantep Ayakka-
bıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye 
Umum Ayakkabıcılar Odası 
destekleriyle, Akort Fuarcılık 

tarafından düzenlenen 30. GAPSHOES 
Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye 
ve Yan Sanayi Yaz Fuarı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekil-
leri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şehitka-

mil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğ-
lu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi ile sanayiciler, işadamları ve 
davetliler katıldı. 

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı ko-
nuşmada fuarın sektöre, kentimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek 
emeği geçenleri tebrik etti.

“Sanayinin, üretimin ve alın terinin he-
lal kazanca dönüştüğü Gaziantep’te 

aranızda bulunmaktan onur duyuyo-
rum” diyerek konuşmasına başlayan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, 
“Gaziantep’i, Türkiye’nin parlayan yıl-
dızı yapmak istiyoruz. Zira sizler, bunu 
fazlasıyla hak ediyorsunuz. İçerde ve 
dışarda yaşadığımız pek çok sıkıntıya 
rağmen, bu sene 7,5 milyar dolarla, ih-
racatta rekor kırıyorsunuz. Türkiye’nin 
en çok ihracat yapan 6. Şehri olarak, 6 
kıtada 190 ülkeye malınızı gönderiyor-
sunuz.

G

GAPSHOES FUARI’NI 40 BİN KİŞİ 
ZİYARET ETTİ
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İşte Gaziantep’in farkı bu. Antepli 
mazeret değil iş üretiyor. Böyle güzel 
fuarlarla da, bunları en iyi şekilde pa-
zarlıyor. Burada hem üreticinin, hem 
de ürünün reklamını yapıyor. Hem ma-
lımızı, hem de kültürümüzü tanıtıyor. 
Milli değerlerimize sahip çıkıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Bizim Türkiye olarak, 
yaptığımız 1 kilo ihracatın ortalama 
değeri yaklaşık 1,5 dolar. İhraç ettiğimiz 
ayakkabı ve terliklerin ortalama kilo 
değeriyse 9 dolar. Yani sektörümüz, 
ülke ortalamasının 6 katı daha fazla 
katma değer üretip, ülkemize kazan-

dırmış. Bu çok güzel. Ama yeterli mi? 
Değil. Zira ithal ettiklerimizin ortalama 
kilo fiyatı 24 dolar. Artık mesela, İtalya 
ile Türkiye’nin ürettiği ayakkabılar ara-
sında pek bir kalite farkı kalmadı, hatta 
biz öne geçtik. Peki o zaman bu farkın 
nedeni ne? Marka, Tasarım ve Tanıtım. 
Bundan sonra geliştirmemiz gereken 
alanlar bunlar” diye konuştu.

Türkiye’de ayakkabı sektörünün kal-
binin attığı üretim merkezlerinin ba-
şında Gaziantep’in geldiğine dikkati 
çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yıllık 300 
milyon çift terlik ve ayakkabı üretim 

kapasitesiyle en çok üretim ve ihracat 
yapan ikinci şehir. Üretimin yüzde 70’i 
makinelerden, yüzde 30’u da, kendi 
el emeğiyle üretim yapan ustalarımız 
hünerli ellerinden çıkıyor.

İşte Gaziantep aynı zamanda, ecdadın 
emaneti bu değerleri koruyan, kendini 
geliştiren ve farklılaştıran bir şehir. Bu 
sayede bütün Türkiye’ye ilham kayna-
ğı olmuş, Gaziantepli olmakla gurur 
duymuş bir şehir. İnşallah böyle güzel 
fuarlar sayesinde, Gaziantepli kardeş-
lerim de kazanacak, Türkiye de kaza-
nacak” şeklinde konuştu.

GSO YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

Sanayi ve ihracatta söz sahibi olan 
Gaziantep’in, ayakkabı sektöründe de 
ülkemizin en önemli üretim merkezle-
rinden birisi olmayı sürdürdüğünü kay-
deden Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gazi-
antep’te ayakkabıcılık sektörü, son 10 
yılda makineleşme sürecinin de etki-
siyle atağa geçmiş durumdadır. Ulusal 
ve uluslararası markalara ayakkabı 

üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcı-
larımız, ülkemiz ayakkabı ihracatının 
yaklaşık yüzde 20’lik kısmını tek başına 
gerçekleştirmektedir. 

İnşallah bu üretim gücümüze ulusal 
ve uluslararası markaları da ekleriz.  
Firmalarımızın markalaşması için de 
birlik olmamız, daha fazla AR-GE yap-
mamız ve tasarım konusunda kendi-
mizi geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu 
sayede sektörümüzün katma değerini 
artırabiliriz. Tüm ayakkabı sektörünü 
bir araya toplayacak, Ayakkabı İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması 
için çalışma başlattık. Ayakkabı ve sek-
törle bağlantılı üretimlerin yapıldığı 
alanların iyileştirilmesi ve kümelenme 
çalışmaları sektöre ivme kazandıracak 
ve gelişimini hızlandıracaktır. 

Ayakkabı sektörünün bu gücünden ha-
reketle, kentimizde ilkini 2003 yılında 
gerçekleştirdiğimiz GAPSHOES Ayak-
kabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fu-
arı’mızın bugün 30’uncusunu düzenle-
menin sevincini yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
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AKORT FUARCILIK 
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI HÜLYA AKKAYA

Fuarların önemine vurgu yapan Akort 
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hül-
ya Akkaya ise, “Bu fuar için Gaziantep 
Sanayi Odası ile 2000’de attığımız ilk 
adım Gaziantep için büyük bir adım 
oldu. Her geçen sene daha da büyü-
yen Gapshoes bugün Gaziantep’imizin 
gururu oldu. Sayın Rıfat Başkanımın 
fuarlara verdiği önem sayesinde de 

ihtisas fuarları hızla uluslararası nite-
lik kazandı. Gaziantep Sanayi Odası ile 
fuarcılıkta sürdürdüğümüz stratejik 
partnerlik, Ticaret Odamızın da düzen-
lediği fuarlar ve bu fuarlara destek ve-
ren sektörel meslek odaları sayesinde 
Gaziantep Ortadoğu’nun fuar üssü ha-
line gelmiştir” dedi.
Akkaya, “Gaziantep hep Türkiye orta-
lamasının üzerinde büyüdü. Hep öncü 
hep ayakta oldu. Coğrafi kadere rağ-
men pes etmedi, hep dik durdu.
Bu fuar güçlü Gaziantep’i,  güçlü Türki-
ye’yi gösteriyor. Bu fuar 2023 ü işaret 

ediyor. Her türlü engele rağmen dönen 
çarkları temsil ediyor. Antebimizin or-
tak aklını, güç birliğini, çalışkanlığını 
simgeliyor. Beraber çok daha iyi hedef-
lere yürüyelim. Gaziantep’imiz kazan-
sın, Türkiye’miz kazansın” görüşlerine 
yer verdi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı 
Mehmet İnce de kentin bu alanda ken-
dini aştığını belirterek, fuar alanındaki 
iki salonun tamamen dolduğunu, iler-
leyen süreçte üçüncü salonu da açmak 
istediklerini söyledi.
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FİRMALAR FUARDAN 
MEMNUN AYRILDI

Dört gün boyunca büyük yoğunluk 
yaşanan fuarda üreticiler, 2020 yaz 
modası ürünlerini tanıtma imkanı bul-
duklarını kaydederek, fuarın düzenlen-
mesinde emeği olan herkese teşekkür 
ettiler.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve Akınal Ayak-
kabıcılık San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Akınal, 30. Gapshoes 
Fuarı’nın çok güzel geçtiğini belirterek, 
“Gaziantep’ten yaptığımız ihracatta 
ayakkabı sektörünün önemli payı bulu-
nuyor. Bu noktada fuara gelen ziyaretçi 
sayısından ve yapılan iş bağlantıla-
rından dolayı memnunuz. Diğer arka-
daşların da memnun olduğunu düşü-
nüyorum. Faiz oranlarının düşmesi ve 
dövizin kontrol altında tutulması ile 
inşallah sektörlerimiz daha da iyi ola-
cak” dedi. Bursa’dan fuara katıldıklarını 
kaydeden Aksulu Ayakkabıclık’tan Ne-
zih Aksulu, “1959 yılından beri faaliyet-
te olan bir firmayız. Fuardan memnu-
nuz. Ortadoğu’dan gelen müşterilerin 
ve diğer ziyaretçilerden dolayı fuara 

devamlı katılmayı düşünüyoruz. Yeni 
müşterilerle tanıştık. Mevcut müşteri-
lerimize ilave olarak her geldiğimizde 
yeni müşteriler de kazanıyoruz” açık-
lamasında bulundu.   

Konya’dan geldiklerini belirten Nazım 
Can Ayakkabıcılık’tan Ömer Can da fu-
ardan gayet memnun olduklarını kay-
dederek, “Gerek fuarcılık şirketinden, 
gerekse diğer organizasyonlardan çok 
memnunuz. Bu bizim katıldığımız ilk 
fuar. Bundan sonra Gaziantep’te dü-
zenlenecek fuarlara devamlı katılmak 
istiyoruz” diye konuştu.

GAPSHOES Fuarı’nın çok güzel geçtiği-
ni ve memnun kaldıklarını dile getiren 
Luxter Ayakkabı ve Terlik’ten Muham-
met Abo Khashabe ise, “Baya bir sipariş 
aldık. Fuara ilk kez katılıyorum. Yabancı 
müşterilerin gelmesi bizi ayrıca mutlu 
etti” şeklinde konuştu. İstanbul’dan fu-
ara katılan Servet Ayakkabı’dan Nejdet 
Yirşen de, 5-6 yıldan beri fuara katılım 
sağladıklarını ifade ederek, “Bayan 
ayakkabı üretimi yapıyoruz. Yurtiçi ve 
yurtdışından ziyaretçileri ağırladık. 
Önümüzdeki yıl da katılacağız. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadele-
rini kullandı. Yağmur Ayakkabı’dan Yu-

suf Yavşan da fuara 2011 yılından beri 
Kahramanmaraş’tan katıldıklarını ve 
fuarın çok faydasını gördüklerini be-
lirterek, “Bu fuar daha da olumlu geçti. 
Çok güzel iş yaptık. Mükemmel bir fuar 
oldu. Her yıl da katılmayı düşünüyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

40 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Fuarın ardından Akort Fuarcılık tara-
fından yapılan açıklamada fuarı 40 bin 
kişinin ziyaret ettiği belirtilerek, fuara 
yurtdışından Suriye, Cezayir, Rusya, 
Mısır, Bulgaristan, Türkmenistan, İran, 
Tunus, Irak, Filistin, Yunanistan, Ar-
navutluk, Kırgızistan, Libya, Çin, Katar, 
Kazakistan, Lübnan, ABD, Yemen, Taci-
kistan, Ukrayna, Kosova, Dubai ve İtal-
ya’dan çok sayıda ziyaretçinin geldiği 
bildirildi. Fuara katılan firma sayısının 
300 olduğu aktarılırken, başta Gazi-
antepli firmalar olmak üzere, Adana, 
Bursa, Çankırı, Hatay, Isparta, İstanbul, 
İzmir,  Kahramanmaraş, Kayseri, Kon-
ya, Mersin, Osmaniye, Samsun ve Şan-
lıurfa, doğrudan yabancı ülkelerden de 
Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, İran, 
Cezayir, Fas, Mısır, Sudan, Özbekistan 
ve Rusya’dan katılımın olduğu kaydedildi.



Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, 
Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü için yapılması gerekenler, verilecek destek ve teşviklerin de 

değerlendirildiği, “Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümü Çalıştayı” gerçekleştirildi. 

GAZİANTEP SANAYİSİNİN STRATEJİK VE 

TEKNOLOJİK EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

SO Meclis Salonunda yapılan 
toplantıya, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcıları Mehmet 
Fatih Kacır, Hasan Büyükdede, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, Ga-

ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, SANKO Üni-
versitesi Rektörü Güner Dağlı,  Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Edibe Sözen TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, TSE Başkanı, 
Prof. Dr. Adem Şahin, Türk Patent ve 
Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip 
Asan, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Ceva-
hir Uzkurt, TÜSSİDE Başkanı İsmail 

Doğan, Kalkınma Ajansları Genel Mü-
dürü, Barış Yeniçeri, Ar‐Ge Teşvikleri 
Genel Müdürü, Bilal Macit, Sanayi ve 
Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbra-
him Çetin, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürü Mehmet Boz-
demir, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Ramazan Yıldırım, Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. 
Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Ya-
bancı Sermaye İmalat Daire Başkanı 
Sait Cordan, KOSGEB Başkan Yardım-
cısı Ahmet Akdağ, KOSGEB Teknoloji, 
Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı 
Ahmet Dursunoğlu, Proje Yönetim Ofisi 
Koordinatörü, Zekeriya Çoştu,  Tek-

noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program 
Koordinatörü Hakan Erten, STM Tem-
silcileri Dr. M.Hilmi Özdemir, Gökhan 
Özkan, GSO Meclis Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör 
Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 
Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başka-
nı Mehmet Hilmi Teymur, Müsiad Gazi-
antep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sek-
reteri Burhan Akyılmaz ile sanayiciler 
katıldı. 

G
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GSO MECLİS BAŞKANI 
ADİL SANİ KONUKOĞLU 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konu-
koğlu, toplantının düzenlenmesinde 
verdikleri desteklerden dolayı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, 
Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Ka-
cır ve Hasan Büyükdede ile Bakanlığın 

tüm Genel Müdür ve Destek Başkanla-
rına teşekkür ederek, çalıştaydan çıka-
cak sonucun Gaziantep’e ve ülkemize 
hayırlı olmasını diledi. 

Gaziantep’te 6 organize sanayi bölge-
sinde bulunan tesislerle üretime ve 
ihracata devam ettiklerini dile getiren 
Konukoğlu, “Gaziantep geçen 3 yıl için-
de 3 milyar dolar yatırım yapmış bir şe-

hir. Ekonomide daralmanın olduğu bir 
dönemde bile bu şehir gaza basıyor. İh-
racatını sürekli arttırabilmek için mü-
cadele vermeye devam ediyor.  Bunun 
meyvelerini faizlerin düşmesiyle ya-
vaş yavaş almaya da başladık. Bundan 
sonraki süreçte de siz bizim yolumuzu 
açtıkça biz daha çok gaza basacağız ve 
üretmeyi, ihraç etmeyi sürdüreceğiz” 
diye konuştu.

Gaziantep’te 6 organize sanayi bölge-
sinde bulunan tesislerle üretime ve 
ihracata devam ettiklerini dile geti-
ren Konukoğlu, “Gaziantep geçen 3 yıl 
içinde 3 milyar dolar yatırım yapmış 

bir şehir. Ekonomide daralmanın ol-
duğu bir dönemde bile bu şehir gaza 
basıyor. İhracatını sürekli arttırabil-
mek için mücadele vermeye devam 
ediyor.  Bunun meyvelerini faizlerin 

düşmesiyle yavaş yavaş almaya da 
başladık. Bundan sonraki süreçte de 
siz bizim yolumuzu açtıkça biz daha 
çok gaza basacağız ve üretmeyi, ihraç 
etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN 
YARDIMCISI HASAN BÜYÜKDERE

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis 
Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantının düzen-
lenmesinde verdikleri desteklerden dolayı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Bakan Yar-
dımcıları Mehmet Fatih Kacır ve Hasan Büyük-
dede ile Bakanlığın tüm Genel Müdür ve Destek 
Başkanlarına teşekkür ederek, çalıştaydan çıka-
cak sonucun Gaziantep’e ve ülkemize hayırlı ol-
masını diledi. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN 
YARDIMCISI  MEHMET FATİK KACIR

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatik Kacır da yaptı-
ğı konuşmasında Gaziantep için bir eylem planı hazırla-
yacaklarını belirterek, “Gaziantep’te sanayinin stratejik 
ve teknolojik dönüşümüne imkan verecek bir eylem bü-
tününü oluşturmuş olacağız. Bu eylemleri bizim tarafta 
kimler nasıl hayata geçirecek, yerel paydaşlarımızda 
kim hangi sorumluluğu üstlenecek, bunları tespit edi-
yor ve belirli periyotlarla da izliyor olacağız. Sayın Baka-
nımız da inşallah sonraki seferlerde bunların sonuçla-
rının ortaya çıkması, izlemek ve değerlendirmek üzere 
bizlerle birlikte olacaklar” dedi.

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ADNAN ÜNVERDİ

aziantep sanayisinin hedefleri, değişim ve 
dönüşüm strateji ile sorunlar, sanayicilerin 
beklentileri ve çözüm önerilerinin yer aldığı 
bir koşuma yapan GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, “Şehrimizin üretim, istih-

dam ve ihracattaki başarısını sürdürülebilir kılmamız 
gerekiyor. Endüstri 4.0 çağında, yapay zeka ve robot 
teknolojilerinin hızla yayınlaştığı bir dünyada, bunu da 
ancak gelişen teknolojileri sanayimize adapte ederek 
ve düşünsel dönüşümü sağlayarak başarabiliriz. Bu 
gelişmeler ışığında GSO olarak bizler de sanayimizdeki 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
Türkiye’nin 2023’e hedeflerini, bakış 
açısı ve yol haritasını anlatan bir su-
num gerçekleştiren Kacır,  Bakanlık 
olarak ilk defa Sanayi Ve Teknoloji Stra-

teji Belgesi hazırladıklarını söyledi. 
11’inci Kalkınma Planı’nda belirlenen 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji se-
viyesindeki odak sektörlerin destek-
lendiğini ifade eden Kacır, Gaziantepli 

sanayicileri daha fazla Ar-Ge yapmaya, 
farklı sektörlere yönelik verilen des-
teklerden ve özellikle makine sektö-
ründeki desteklerden faydalanmaya 
davet etti.

dönüşümü sağlamak adına çok önemli 
çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Adnan Ünverdi, sadece Gaziantep’i 
değil bölge sanayisinin rekabet edebi-
lirliğinin ve verimliliğini yükseltilerek, 
dünya ihracatından daha fazla pay alan, 
ağırlıklı olarak yüksek katma değerli 
ve yüksek teknolojili ürünlerin üre-
tildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı 
zamanda çevreye ve topluma duyarlı 
bir sanayi yapısına dönüştürmeyi he-
deflediklerini vurgulayarak, “Sizlerden 
aldığımız güç ile Gaziantep sanayisinin 
yapısal dönüşümünü gerçekleştirmek 
için çıktığımız bu yolda bazı hususlarda 
desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Gazian-
tep’in teknolojik ürün üretebilmesi için 
ihtiyaç duyulan sanayi dönüşüm proje-
lerimizin gerçekleştirilebilmesi adına 
Gaziantep’in mevcut durumunun, güç-
lü ve zayıf yönlerinin ve izleyeceği yol 

haritasının tespiti açısından savunma 
teknolojileri mühendislik ve ticaret 
A.Ş. ile işbirliği yapmak istiyoruz. Bu 
konuda desteklerinizi beklemekteyiz. 
Kümelenme çalışmaları kapsamında 
stratejik önem verdiğimiz ve Gazian-
tep sanayisinin yapısal dönüşümü için 
kritik öneme sahip ‘savunma sanayi ve 
medikal sektörü’ için kümelenme ça-
lışmalarımız devam ediyor. Kümelen-
me çalışmaları için sanayi ve teknoloji 
bakanlığımızın desteklerinden, tecrü-
besinden ve bilgisinden azami ölçüde 
faydalanmak istiyoruz. Bu kapsamda 
ilimizde ve odamız bünyesinde bir ‘Kü-
melenme Ofisi’ kurulmasının küme-
lenme çalışmalarında çok daha etkili 
olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 

Savuma sanayi ve medikal sektörlerine 
yönelik ürünlerin ve yazılımların yerli 
imkanlarla geliştirilip üretilmesi dışa 

bağımlılığı azaltacağı gibi imalat sa-
nayinde rekabet gücümüzü artıracak, 
dijital dönüşümün oluşturacağı katma 
değerden daha fazla pay almalarını 
sağlayacağını aktaran Ünverdi şöyle 
devam etti:

“Savunma sanayinin şehrimizde geli-
şebilmesi için elimizden gelen çabayı 
sarf etmekteyiz. Savunma sanayine 
üretim yapan vakıf şirketleri (Aselsan, 
Roketsan, Tusaş, Havelsan) ortaklığıy-
la ilimizde savunma sanayine yönelik 
üretim yapacak bir şirket kurulması 
yönünde desteklerinizi beklemekteyiz. 
Savunma Sanayii Başkanlığımız da Ga-
ziantep’te odamız bünyesinde bir irti-
bat ofisi kurulacağını beyan etmiştir. 5. 
Organize Sanayi Bölgemizde bakanlığı-
nızın 127 bin metrekarelik alanda kuru-
lacak savunma sanayi özel bölgesinde; 
üretim merkezlerinin oluşturulması, 

G
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altyapısının ve üstyapısının geliştiril-
mesi ve üretilecek ürünlere yönelik 
bölgede test laboratuvarlarının oluş-
turulması hususunda desteklerine ih-
tiyaç duymaktayız. 

Tahsis edilen bu arazide savunma 
sanayinin gelişimi amacıyla bir mü-

hendislik ve danışmanlık merkezinin 
kurulması ve bu merkez aracılığıyla 
verilecek olan hizmetlerin desteklen-
mesi gerekmektedir. Gaziantep Sanayi 
Dönüşüm Projesi kapsamında TSE Böl-
ge Müdürlüğümüz içerisinde bulunan 
laboratuvarların sayısının artırılması 
ve akredite edilmesi Gaziantep sana-
yisinin dışa bağımlılığını azaltacaktır. 
Firmalarımızın üretmiş olduğu ürünle-
re ait fikri ve sınai hakları, bakanlığımız 

başta olmak üzere resmi kurumlar ta-
rafından daha etkin bir şekilde korun-
malıdır.” 

Kamu kaynaklarımızın etkin ve verimli 
bir şekilde yürütülebilmesi için sadece 
Gaziantep’e hizmet veren bir Kalkınma 
Ajansı olmasını talep ettiklerine işaret 
eden Adnan Ünverdi, “Uzun süreli AR-

GE çalışmaları sonucunda farklı bir 
işlev veya tasarım kazandırılmış ürü-
nünü piyasaya süren ve patent başvu-
rusunu yapmış firmalar, ürünlerinin 
fikri haklarının çiğnenmesi durumun-
da hukuki girişimlerde bulundukların-
da yaşanan zaman kaybı ve bürokratik 
engeller sebebiyle orijinal fikri veya 

ürününü taklit eden kişilerin caydırıcı 
şekilde cezalandırılmaması yüzünden 
büyük zararlara uğramaktadır. bu ko-
nuda de verilen cezaların artırılması 
gerekmektedir.  2017 yılında faaliyete 
aldığımız GSO Mesleki Eğitim Mer-
kezimizde bugüne kadar 5 bin kişiye 
mesleki eğitim verdik.11 bin metreka-
re alana kurduğumuz ve ülkemiz için 
model haline gelen merkezimiz, bu yıl 
Brezilya’da düzenlenen Dünya Odalar 

Yarışması’nda, ‘En iyi eğitim projesi’ ka-
tegorisinde ikinci olma başarısını gös-
terdi. Merkezimizde sektör talepleri 
ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 
öğretim programları güncellenecek, 
fiziki ortam ve malzeme ihtiyaçları gi-
derilebilmesi için destek verilmesini 
özellikle istirham ediyoruz. Ülkemiz-
deki ilk 5 model fabrikadan birisinin 

kentimizde kurulacak olmasından do-
layı da sizin şahsınızda bakanlığımıza 
teşekkür ediyoruz. 

KOBİ Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi ile 
ilimiz sanayisinin yalın üretim, dijital 
dönüşüm ve sanayi 4.0 geçişini sağ-
lamış olacağız. Kurulum maliyetinin 

bir kısmı AB-Madad fonundan karşı-
lanacak olan model fabrikanın inşaat 
tamamlama, makine teçhizat parkı ve 
personel için tarafımıza verilecek dev-
let destekleri sürecin hızlı bir şekilde 
tamamlanması açısından önem arz et-
mektedir” şeklinde konuştu.

Sanayide en önemli girdi maliyetlerin-
den birisi olan enerjinin verimli kul-
lanılabilmesi amacıyla, işletmelerin 

verimlilik etüt analizi yaptırabilmeleri 
için maddi destek verilmesini istedik-
lerini ifade eden Ünverdi, bu doğrul-
tuda kurmuş oldukları GSO-GAP Enerji 
Verimliliği Danışmanlığı ve Kuluçka 
Merkezi’nin günümüz koşullarına ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak makine-e-
kipman parkının yenilenmesi ve mev-
cut teçhizatların kalibrasyonu konu-
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sunda bakanlığın yol göstermesine ve 
desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

Merkezin sürdürülebilir ve kendi ayak-
ları üzerinde durabilmesi için buradan 
hizmet alacak üye firmaların teşviki 
ve desteklenmesinin önem arz ettiği-
ne dikkati çeken Ünverdi, “Sanayi sicil 
kanununda sanayi işletmeleri ilk ku-
ruluşunda 2 ay içerisinde, üretim ve 
kapasite değişimi ise 1 ay içerisinde sa-
nayi ve teknoloji il müdürlüğüne bildi-
rimde bulunması gerekmektedir. Aksi 
takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. 
firmalar faaliyete başlarken ve kapasi-
te değişikliklerinde odalarımız vasıta-
sıyla elektronik ortamda düzenlenen 
kapasite raporu tanzim edilmektedir. 
Bu veriler TOBB’da elektronik ortam-
da bulunmaktadır. Bu verilerin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılması 
halinde hem bilgilendirme yapmış olur 
hem de firmalar geç bildirimden dola-
yı cezai işleme maruz kalmamış olur” 
diye konuştu. 

Polateli-Şahinbey OSB’de yatırımlara 
hız kazandırılması amacıyla bölgenin 
özel şartları doğrultusunda değerlen-
dirilmesinin altını çizen Ünverdi, “Ki-

lis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nin yol, elekt-
rik, su, katı atık bertaraf tesisi, atık su 
arıtma gibi altyapı projelerinin proje 
yapımı ve inşaat uygulamaları için 
devlet desteği verilmesi tüm çalışma-
ların etkin ve verimli olması açısından 
son derece önemlidir. Biz bu bölgeye 
uluslararası yatırımcıları da çekmek 
istiyoruz. 

Uluslararası yatırımcıların bölgeye ya-
tırım yapmalarını cazip hale getirmek 
için özel teşviklerin verilmesi ve ulus-
lararası tanıtımının yapılmasını özel-
likle talep ediyoruz. Kilis Polateli-Şa-
hinbey OSB’yi diğerlerinden farklı kılan 
bir konu da İskenderun Limanı ile en-
tegre bir yol projesinin yürütülmesidir. 
Amanos Dağları’nın altından geçecek 
30 kilometrelik tünel, böylelikle İsken-
derun Limanı’nı Kilis Polateli-Şahinbey 
Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlaya-
caktır. Gaziantep - Hassa arasındaki 
ara yolun da yüksek standartlı duble 
yola çevrilmesi ve bunun karayolu ula-
şım ağına alınmasına ulaştırmasının ve 
altyapı bakanlığımız tarafından önceki 
yıllarda onayı verilmiştir. 
Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden 

biri olacak OSB’nin alt yapısı yapılır-
ken eşgüdümlü bir şekilde demiryolu 
ve kara yolu bağlantılarının yapılması 
projemizin entegre bir şekilde faali-
yete geçirilmesi için hayati önem arz 
etmektedir. Gaziantep’te kent içinde 
kalan Ayakkabı ve Terlik Sanayinin 
kent dışına taşınması için kurulacak 
olan Ayakkabı İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi’nin kurulum ve altyapısının 
hazırlanması ile sürecin kısaltılması 
konusunda desteğinizi bekliyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

Adnan Ünverdi’nin Gaziantep’in TEY-
DEP, ARDEP ve TÜBİTAK desteklerin-
den yeteri kadar faydalanamadığını 
dile getirdiği konuşmasında, konuyla 
ilgili Gaziantep’te üniversiteler tara-
fından bir çalışma yürütülmesi ve TÜ-
BİTAK tarafından bir araştırma merke-
zi kurulması yönünde görüş birliğine 
varıldı. Toplantının sonunda katılım-
cıların sorularını yanıtlayan Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcıları Mehmet 
Fatih Kacır ve Hasan Büyükdede’ye 
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konu-
koğlu ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi tarafından plaket takdi-
minde bulunuldu.  
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rganizasyon kapsamında 
kimya ve plastik sektöründe 
dünyanın en büyük fuarların-
dan birisi olarak gösterilen 
Düsseldorf’taki K 2019 Fuarı’nı 

ziyaret eden heyette yer alan katılım-
cı firmalar, üretim yaptıkları ürünlere 
yönelik stantları gezerek firmalarla iş 
görüşmelerinde bulundu. 

21 firma ve 35 kişiden oluşan heyet, 
fuar ziyaretlerinin yanı sıra yoğun ger-
çekleşen program kapsamında, En-

terprise Europe Network tarafından 
fuar alanında 1965 model bir otobü-
sün içerisinde yenilikçi bir konseptle 
düzenlenen ikili iş görüşmelerine de 
katıldı. 

Programın son gününde ise, Gaziantep 
Sanayi Odası ve Türk Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen 
toplantıda ikili iş görüşmeleri de ger-
çekleştirildi. 

Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül 
Gökçen Karaarslan, Düsseldorf Tica-
ret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, Ticaret 
Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Zeynep 
Sezen, Almanya Plastikçiler Derneği 
NRW Proje Koordinatörü Eric Wallner, 
Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun katı-
lımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye 
ve Almanya’daki plastik sektörlerinin 
güncel durumu ve işbirliği fırsatları 
görüşüldü. 

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 3 yıl-
da bir düzenlenen K Fuarı, plastik sek-
törü için dünyadaki en önemli fuarların 
başında yer alıyor. K Fuarı’ndaki, 262 
bin metrakarelik alanda 63 ülkeden 3 
bin 357 firma katılımcı olarak yer aldı. 
8 gün boyunca süren fuarda plastik 
mamul imalatı, lastik imalatı/ kauçuk 
işleme, kimya sanayi ve ambalaj sek-
törü başta olmak üzere birçok alanda 
üretim, ticaret ve alım yapan firmalar 
bir araya geldi.

O

ALMANYA’YA HEYET ORGANİZASYONU
GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO), TİCARET BAKANLIĞI UR-GE GAPLAST PROJESİ VE TÜRKİYE ODALAR VE 

BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)-KOSGEB DESTEKLERİ KAPSAMINDA, ALMANYA’YA 
HEYET ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ. 



SAVUNMA SANAYİ İÇİN ÇALIŞMALAR 
HIZ KAZANDI

SO Meclis Salonu’nda yapılan 
toplantıya Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, Gaziantep Va-
lisi Davut Gül, Gaziantep Millet-

vekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. 
Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayi 
Başkan Yardımcısı Harun Çelik, GAÜN 
Rektör Yardımcısı Metin Bedir, TSGV 
Genel Müdürü Sadık Piyade, GAİB Ko-
ordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı, Aselsan Genel Müdürü ve Yö-
netim Kurulu Başkanı. Prof. Dr. Haluk 
Görgün, Roketsan Genel Müdürü Sel-
çuk Yaşar, Havelsan Genel Müdürü Ah-
met Hamdi Atalay, STM Genel Müdürü 
Murat İkinci, SSTEK Genel Müdürü 
Mustafa Gürsoy, TUSAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Naki Polat, kurum ve kuru-
luşların uzman ve yöneticileri, firma 
temsilcileri, iş insanları, GSO yönetim 
kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ADNAN ÜNVERDİ: GAZİANTEP’TE 
SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK BİR 
ŞİRKET KURULMASINI İSİTYORUZ 

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi toplantıda yaptığı konuşmada, 
dünyanın önde gelen ekonomilerine 
bakıldığında savunma sanayine yöne-
lik çok büyük yatırımlar yaptıklarını 
gördüklerini belirterek, savunma sa-
nayinin ülke güvenliği kadar, sağladığı 
katma değerle ekonomik kalkınmaya 
da öncülük ettiğini söyledi. 

Adnan Ünverdi savunma sanayi yatı-
rımlarının stratejik olarak ülkemizin 
çeşitli bölgelerine yayılması gerektiği-
ne inandıklarına dikkati çekerek şöyle 
devam etti:

“Bu bağlamda Ankara, Sivas ve Kon-
ya’da olduğu gibi Gaziantep’in de bu 
sürece entegre olması için ortak akıl 
çerçevesinde çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. İlimizdeki yerel yönetimler, 
siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, iş 
dünyası ve tüm kurumları ile Gaziantep 

savunma sanayinde yerli ve milli üre-
tim için yapılacak çalışmalar nokta-
sında taşın altına elini koymaya hazır. 
Gaziantep olarak biz Konya ve Sivas’ta-
ki modelin Gaziantep’te de uygula-
narak, savunma sanayine yönelik bir 
şirket kurulmasını özellikle istirham 
ediyoruz. Ayrıca şehrimizde savunma 
sanayine yönelik eğitim verilmesi ve 
yetişmiş eleman ihtiyacının karşılana-
bilmesi için savunma sanayine yönelik 
bir meslek lisesinin kurulmasının uy-
gun olacağını düşünüyor, desteklerini-
zi bekliyoruz” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. 
DR. İSMAİL DEMİR: “GAZİANTEP’TE 
FİRMALARIN SAVUNMA SANAYİYE 
YÖNELİK ÜRETİM YAPABİLECEĞİNE 
İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sana-
yii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de 
son yıllarda yaşanan Türkiye’ye silah 
satmama girişimlerine işaret ederek, 
“Savunma sanayinin önemini bugün-
lerde gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 
Aslında teknolojinin tüm alanlarında 

G

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, Gaziantep’in 
savunma sanayisine ürün yapma potansiyeli ve yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla, 

“Savunma Sanayi Buluşması Gaziantep” toplantısı yapıldı.
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yerli ve milli teknolojinin gerekliliğini 
bir kez daha görüyoruz. Bizim amacı-
mız Türkiye’nin kaynaklarının olabildi-
ğince kullanmak ve dışarıya bağımlılığı 
olabildiğince azaltmaktır. Bugünler-
de yaşanan olaylar çerçevesinde bu 
bağımlılığın olabildiğince azaltılması 
gerektiğini iliklerimize kadar hisse-
diyoruz. Çünkü ortak olduğumuz bazı 
programlarda bile bize karşı oluşturu-
lan tavırları herkes görüp izliyor” diye 
konuştu. Türkiye’nin savunma sanayi-
de son yıllarda bir atılım gerçekleştir-
diğine vurgu yapan Demir konuşmasını 
şunları ifade etti:
“Şu anda savunma sanayi portföyüne 
baktığımızda yaklaşık 700’e yakın pro-
je bulunmakta. Bu projelerin toplam 
değerine kabaca baktığımızda ise 60-
70 milyar dolar bandında bir portföy 
ortaya çıkıyor. Tabi bu projelerin bir 
kısmı kararlaştırıldı, bir kısmı kısmen 
yürüyor. Mesela milli uçak projemiz 
8-9 milyar dolarlık bir proje olmasına 
rağmen sadece bir kısmına başlamış 
durumdayız. Savunma sanayi genelde 
Ankara’da yoğunlaştı. 

Amacımız bunu ülke geneline yay-
mak. Bugün baktığımıza savunma 
sanayinin Ankara’da yoğunlaştığını 
görüyoruz. Burada belirli bir temelin 
olması önemli ama Türkiye’nin çeşitli 
kentlerindeki kabiliyetlerini kullanmak 
ve kaynakların israf olmasına engel ol-
mak da çok önemlidir. Bu bakımdan çe-
şitli illerimize gidip, modeller geliştirip 
orada yetkinlikleri tespit ederek bir 
katma değer oluşturmaya çalışacağız. 
Bu anlamda envanter çalışmalarımız 
da devam ediyor. Aynı zamanda Türki-
ye’de milli kurumsal kaynak yönetimi 
programı hamlesinin başlatılması ge-
rektiğine inanıyoruz. 

İrili ufaklı firmalarımızın yabancı ya-
zılımlar tarafından işgal edilmiş ol-
ması, kurumsal kaynak yönetimlerinin 
bağımlı hale gelmesi de bizi rahatsız 
eden bir konu. O nedenle Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile bu konuda adım 
atmayı düşünüyoruz.”
Gaziantep’in de savunma sanayine yö-
nelik üretim yapılabileceğini anlatan 

Demir,  kentte birçok farklı sektörün 
faaliyet gösterdiğini belirterek, “Ga-
ziantep’te de firmaların savunma sa-
nayiye yönelik üretim yapabileceğine 
inanıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’te 
savunma sanayisi stratejisi ve yol hari-
tası çalışmalarından da haberdarız. Bu 
konuda da desteklerimizi devam etti-
receğiz. Gaziantep savunma sanayisi-
ne önemli katkılarda bulunabilecek bir 
şehir. Hatta hali hazırdaki tekstil gibi 
savunma sanayide akla ilk sırada gel-
meyecek bir sektörde bile çok yetkin 
ürünler çıkararak buna katkı sunabilir. 
Burada kimyasal ve biyolojik saldırılara 
karşı engelleyici bir tekstil ürünü su-
nabilmesi veya operasyonlar için çok 
daha konforlu ürünlerin, ayakkabıların 
yapılması da faydalı olabilir” şeklinde 
konuştu.

Programın sonunda toplantıya katılan 
firma temsilcilerinin sorularını da ya-
nıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e 
plaket takdiminde bulunuldu.
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aziantep Sanayi Odası (GSO), 
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 
ve Gaziantepli sanayici ve işa-
damlarından oluşan heyet, 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 

Savunma Sanayii Başkanlığı, Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü 5. Ana 
Bakım Fabrikası, STM Savunma Tekno-
lojileri Mühendislik A.Ş., Ostim Savun-
ma Sanayi Kümelenmesi, ASELSAN ve 
ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kü-
melenmesi yetkilileri ile bir araya geldi.

Gaziantep’in savunma sanayi hedefleri 
doğrultusunda, iki gün boyunca yoğun 
bir program gerçekleştirdiklerini dile 
getiren GSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Adnan Ünverdi, “Savunma Sanayii 
Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, ku-
rum yetkilileri ve Vakıf şirketlerimizin 
değerli yöneticileri ile Gaziantep’te 
bir toplantı gerçekleştirmiştik. Savun-
ma sanayine yönelik çalışmalarımızın 
devamı olarak bu defa biz kendilerini 
ziyaret ettik. Savunma sanayinde yap-
mış oldukları çalışmaları yerinde in-
celeyerek, Gaziantep’in potansiyelini 
ve savunma sanayindeki yol haritasını 
görüştük. İnşallah sonuç odaklı, somut 
adımlar atmaya başlıyoruz. Savunma 

Sanayii Başkanlığı’ndan şehrimizde 
savunma sanayi irtibat ofisi kurulması 
konusunda talepte bulunduk ve Sa-
vunma Sanayii Başkan Yardımcısı Sa-
yın Harun Çelik de bu konuda ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade ettiler” 
dedi.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyıl-
maz da yaptığı değerlendirmede, Ga-
ziantep’in savunma sanayi ve ülkemiz 
ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebil-
mesi adına önemli temaslarda bulun-
duklarının altını çizerek, “Gaziantep 
olarak sahip olduğumuz tecrübe ve 

potansiyelin katma değerli ürünlere 
dönüştürülmesi için savunma sanayi 
sektöründe strateji ve yol haritalarının 
belirlenmesi büyük önem taşıyor. 

Bu amaçla gerçekleştirmiş olduğumuz 
ziyaretler inşallah şehrimizin savunma 
sanayindeki gelişimine çok büyük kat-
kılarda bulunacak. 

Bizlere eşlik eden, bilgi paylaşımında 
bulunan kurum yetkililerine çok teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu.  

G
ANKARA’YA ÇIKARMA
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lk olarak Savunma Sanayii Baş-
kanlığı’nı ziyaret ettiklerini kay-
deden Ünverdi, “Burada Savunma 
Sanayii Başkan Yardımcıları Dr. 
Celal Sami Tüfekçi ve Harun Çe-

lik ile yaptığımız görüşmelerde şeh-
rimizde savunma sanayi konusunda 
kümelenme çalışmalarının yapılıp, bu 
konuda Savunma Sanayii Başkanlığı 
ile proje geliştirilmesi konusunda fikir 
birliğine vardık” diye konuştu.

Ünverdi, program kapsamında Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
5. Ana Bakım Fabrikasını ziyaret ede-
rek, yapılan çalışmaları yerinde ince-
lediklerini ve ardından, STM Savunma 
Teknolojileri Mühendislik A.Ş. Genel 
Müdürü Murat İkinci ve şirket yetkili-
leri ile bir araya gelerek, STM tarafın-
dan Gaziantep’teki şirketlerin teknoloji 
dönüşümü, yetenek ve kabiliyetlerinin 
belirlenmesi ile şirketlerin artıları ve 
eksilerinin değerlendirilerek gerekli-
likler konusunda bir rapor hazırlanma-
sı kararı aldıklarını ifade etti.  

Ünverdi, Konya’da kurulan savunma 
sanayi şirketinin de ilk aşamasında 
STM tarafından böyle bir rapor hazır-
landığı bilgisini verdi. 

OSTİM Savunma ve Havacılık Küme-
lenme bölgesinde OSTİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Orhan Aydın ve yönetim 
kurulu ile görüştüklerini aktaran Ün-
verdi, burada da kümelenme konusun-
da işbirliği yapama kararı aldıklarını 
dile getirdi.

Ziyaretlerin ikinci gününde ise ger-
çekleştirilen ASELSAN ziyaretinden 
çok etkilendiklerini ifade eden Adnan 
Ünverdi, üretim holü ve üretim süreç-
lerinin tamamının ülkemiz için gurur 
verici olduğuna vurgu yaparak, ASEL-
SAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza 
Kılıç ile gerçekleştirdikleri görüşmede 
halihazırda Gaziantep’ten 4 tedarikçi 
firma olduğunu belirttiklerini ve onaylı 
tedarikçi firma sayısını artırmak iste-
diklerini kaydetti.

Son olarak ODTÜ Teknokent Savunma 
Sanayi Kümelenmesi ile bir araya gel-
diklerini dile getiren Ünverdi, burada 
da savunma sanayini teknik yönleri ile 
ele aldıklarını ve ileriye dönük projeler 
üzerinde durduklarını aktardı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Ankara’da kendilerini ağır-
layarak bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunan kurum ve kuruluşların yö-
neticileri, yetkilileri ve çalışanları ile 
Gaziantep heyetinde yer alan herkese 
teşekkür etti.

Ünverdi, açıklamasının sonunda, Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı tarafından 
Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme 
ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) 
önemine işaret ederek, savunma sa-
nayine yönelik üretim yapabilecek 
Gaziantepli şirketlerin EYDEP kapsa-
mında değerlendirme ve destekleme 
faaliyetlerine dahil olmaları gerektiği-
ni hatırlattı.

İ
GSO BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ ZİYARETLERİ ANLATTI
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Gaziantep’ten 2019 yılı Aralık ayında 
yapılan ihracat, geçen yılın Aralık ayı-
na göre %7,2 oranında artış yaşayarak 
toplam 624 milyon 924 bin dolar ola-
rak gerçekleşti.

2019 yılının tamamı dikkate alındığın-
da ise Gaziantep ihracatı bir önceki yıla 
göre %7,7 oranında artış yaşayarak 
7 milyar 471 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. 

2018 yılında ise Gaziantep’ten 6 milyar 
937 milyon dolar değerinde ihracat 
yapılmıştı. 

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı 
değerlendirmede, yılsonu hedefi olan 
7,5 milyar dolar seviyesinde ihracat 
yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirterek, “Gaziantep olarak tüm za-
manların en yüksek ihracatını gerçek-
leştirdik. Bu rakamların elde edilmesi 
için taşın altına sadece ellerini değil 
gövdesini koyan bütün sanayici ve ih-
racatçılarımızı canı gönülden tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyo-
rum” dedi.       

İller bazında bakıldığında dikkat çeken 
hususların altını çizen Adnan Ünverdi, 

en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasın-
da Gaziantep’in öz sermayesi ve kendi 
gücüyle yıllık bazda ihracatını en fazla 
artıran 3. il olduğunu kaydetti. 

Ünverdi, “Devlet yatırımı, otomotiv ve 
savunma sanayi gibi ağır sanayi yatı-
rımları olmaksızın Gaziantep’in sektör 
yelpazesi, üretim gücü ve motivasyonu 
ile 2019 yılında gösterdiği başarı tüm 
illere örnek olmalıdır. 2019 yılında en 
fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 
İstanbul ihracatını yüzde 1,0, Kocaeli 
yüzde 7,9, İzmir 0,3, Ankara 7,8, Gazi-
antep 7,7, Manisa 0,4 artırırken, Bursa, 
Sakarya, Manisa, Denizli ve Hatay’ın 

ihracatı maalesef düşüş göstermiştir” 
diye konuştu.   

Gaziantep’in 2019 yılında en fazla ih-
racat yapan 6. il olduğunu kaydeden 
Adnan Ünverdi, “Yaşadığımız bütün 
zorluklara rağmen yolumuza, üretime 
ve ihracata devam ettik. 

Bu rakamları daha da yükseltmenin 
yolunun katma değeri yüksek üretim-
den geçtiği bilinciyle, 2020 yılında da 
ülkemiz için, memleketimiz için pro-
jeler geliştirmeye ve çalışmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

GAZİANTEP’TEN REKOR İHRACAT

“HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

2019 YILINDA GAZİANTEP İHRACATI %7,7 ORANINDA ARTIŞ YAŞADI, TARİHİN EN YÜKSEK 
İHRACATINA ULAŞTI.
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2019 YILI ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASINDA
GAZİANTEP 6. SIRADA YER ALDI

2018-2019 YILLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPAN 10 İL ARASINDA
GAZİANTEP 6. SIRADA YER ALMAKTADIR
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SEKTÖRLERE GÖRE 2018-2019 GAZİANTEP İHRACATI
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2019 YILINDA GAZİANTEP’İN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
2019 yılında Gaziantep’in en fazla ih-
racat yaptığı ilk 20 ülke içerisinde; 

Irak, Suriye, İtalya ve İran’a yapılan ih-
racatta düşüşler yaşanırken, en fazla 

ihracat artış oranının yaşandığı ülkeler 
Venezuela, Cibuti ve Somali olmuştur.
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uş Ticaret ve Sanayi Odası’n-
da (MUŞ TSO)  düzenlenen 
imza törenine MUŞ TSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal 
Koç, Gaziantep Sanayi Odası 

(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Muş İl Milli Eğitim Müdürü 
Emin Engin, Gaziantep İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafa-
dar, KOSGEP İl Müdürü Kenan Mergen, 
İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, MUŞ TSO 
üyeleriyle girişimciler ve mesleki alan-
da faaliyet gösteren firma yetkilileri 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, 26 Şubat 
2019 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
arasında mesleki eğitim ile reel sektö-
rü birbirine entegre edecek proje için 
adım atıldığını ifade etti. Başkan Koç, 
“TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı ara-

sında yapılan protokolün imza töre-
nini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
‘Hem eğitim sistemi hem de iş dünya-
mız için tarihi bir gün’ olarak değerlen-
dirirken, ‘Yıllardır dile getirdiğimiz ama 
bir türlü hayat geçiremediğimiz bir 
adım atıyoruz. Mesleki eğitim ile reel 
sektörü, birbirine entegre ediyoruz’ di-
yerek konunun önemine değinmiştir” 
dedi.

“Bugün biz de, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Türkiye geneli için yaptığı protokolün 
gereğini, yerelde yerine getirerek il-
lerimizin gelişimine katkı sunacağız” 
diyen Koç, “Bu protokol ile Doğu ve Gü-
neydoğu’da bulunan 23 il içinde bir ilki 
gerçekleştireceğiz. 

Muş ve Gaziantep illerinin mesleki eği-
timinin geliştirilmesi ve işbirliği pro-

tokolü ile Muş Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak, Gaziantep iline gönderilecek 
öğrenci stajları ve meslek lisesi öğret-
meni eğitimlerine, maddi destek suna-
cak ve Gaziantep iş piyasasını yakından 
takip etme imkanı elde etmiş olacağız. 
Mesleki eğitim ve sanayi işbirliğinin 
geliştirilerek, kaliteli ara eleman yetiş-
tirilmesi konusunda, ülkemizde uzun 
yıllardır hayal edilen bir çalışmanın, 
bugün Muş ve Gaziantep illeri ara-
sında gerçekleştiriliyor olması bizleri 
ziyadesi ile mutlu etmiştir” ifadelerini 
kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de, konuşmasında doğru ve 
çağın gereklerine uygun eğitimin öne-
mine dikkati çekerek, “Bugüne kadar 
maalesef bilgiye dayalı eğitimi öncele-
dik ve uygulamayı geri planda bıraktık. 
Hızla eğitim sistemimizi pratiğe uy-
gun hale getirmeliyiz ki, son dönemde 

M

GAZİANTEP VE MUŞ ARASINDA MESLEKİ 
EĞİTİM PROTOKOLÜ İMZALANDI

GAZİANTEP SANAYİ ODASI VE MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE MUŞ VE GAZİANTEP 
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
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mesleki eğitime yönelik güzel adımlar 
atılıyor. İnşallah bugün gerçekleştir-
diğimiz protokol ile de Muş ilimizle de 
eğitim alanında önemli paylaşımlarda 
bulunacak, kendilerine destek olaca-
ğız. Yapmış olduğumuz protokolün her 
iki ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin 
de, programı tarihi bir gün olarak nite-
ledi. Emin Engin, “Bizler bu gün bura-
da tarihi bir gün yaşamaktayız. Çünkü 
Türkiye de önem arz eden ve ilk önce-
liklerden olan, MEB 2023 Eğitim Vizyo-
nunu sahiplenmeyi Muş ilinden başlat-
maktayız. Temmuz 2019’dan şimdiye 
kadar yaklaşık 2 aylık bir çalışmamızın 
bugün semeresini almaktayız.

Bu protokolü 2019-2023 Stratejik Pla-
nımızın bir parçası olarak görmekteyiz. 
Bu protokol meslek öğretmenlerimizin 
yeni teknoloji makine ve teçhizatların 
kullanılması ile ilgili ihtiyaçlarından ve 
taleplerinden doğmuştur. 

Bu talepleri karşılamak için ekipleri-
miz çalışmaya başlamış ve hedefimizi 
karşılayabilecek ilin ancak Gaziantep 
ili olacağına karar verilmiştir. Daha 

sonra Gaziantep Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz, Gaziantep Sanayi Odası ve Muş 
Ticaret ve Sanayi Odası görüşmeler ya-
pılmıştır. 

Bu görüşmeler ve resmi prosedürler 
karşılık bulmuş ve bu işbirliği proto-
kolü Muş Milli Eğitim ve Gaziantep 
Milli Eğitim heyetleri ile hazırlanmıştır. 
Protokolümüz bugün bu güzide ekibin 
huzurunda imzalanarak 3 yıl boyunca 
uygulanacaktır. 

Bu çalışmaları yürütmek üzere pro-
tokole istinaden Muş İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde, Mesleki Eğitimi Ge-
liştirme Birimi (MUŞ MEGEB) kurarak 
hizmet vereceğiz. İddialıyız, çünkü 
Doğu ve Güneydoğu’da 23 ilde ilk defa 
böyle bir protokol hayata geçiriliyor. 

Protokolümüzün hayata geçmesi ile 
Muş ve Gaziantep illeri arası gelişen 
çalışma ruhu Türkiye’nin diğer illerine 
de örnek olacak” diye konuştu.

Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı İbrahim Necip Kafadar’da, ülke-
mizde mesleki eğitimin en büyük so-
runlardan biri olduğunu dile getirerek, 
“Mesleki eğitimi geliştirmek düşünce-

siyle buradayız. 

Ülkemizde en büyük sorunlardan bir 
tanesi aranan eleman yetiştirmekteki 
sıkıntımız. Bizler yetiştirdiğimiz öğren-
cilerin istihdamından sıkıntılıyız. 

Sektör ise yetiştirdiğimiz elemanların 
mesleklerinde yeteri kadar eğitim al-
madıklarından sıkıntılı. İşte biz bu aşa-
mada devreye girip sektörle işbirliği 
yapacağız. 

Aynı zamanda kendi mesleğinde, kendi 
alanında öğrencilerin yeterliliklerini 
ölçerek, onların yetenekli oldukları 
alanlarda eğitim görmelerini sağlaya-
cağız. Sizlere bu desteği vermek için 
buradayız. Her şey gençlerimiz için, 
çocuklarımızın bu konuda güzel bir 
eğitim alıp iyi bir yerlere gelmelerini 
sağlamak için” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından MUŞ 
TSO, GSO, Muş İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü arasında, Muş ve Gaziantep İlleri 
Arası Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 
ve İşbirliği Protokolü imzalandı.



OSGEB Başkanlık Müşaviri 
Selçuk Eriş tarafından verilen 
ve 4 gün süren eğitimlerde; 
girişimcilik kavramı, iş fikri ge-
liştirme, tecrübe paylaşımı, iş-

letme kavramı, işletme türleri, kuruluş 
şekilleri, işletme kuruluş süreçleri, iş 
modeli kavramı ve ögeleri (pazarlama, 
üretim, yönetim, finansal planlama), 
iş modeli atölye çalışmaları, KOSGEB 
desteklerine başvuru ve uygulama sü-
reçleri anlatıldı. 

Eğitim boyunca devamlılık sağlayan 
kadın girişimci adaylarına KOSGEB Gi-
rişimcilik Sertifikası verildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, ülkemizin üretim ve ihraca-
tının artmasında daha fazla kadının iş 
hayatında yer alması gerektiğini be-
lirterek verilen eğitimlerin önemine 
vurgu yaptı. 

Bu noktadan hareketle İpekyolu Kal-
kınma Ajansı’nın (İKA)  finansman 
desteği ile Gaziantep Sanayi Odası ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi or-
taklığında girişimci kadınlara yöne-
lik, Gaziantep Kadın Girişimci Destek 
Merkezi’ni (KAGİDEM) kurduklarını 
kaydeden Adnan Ünverdi, “Bu eğitimler 
sonucunda seçilecek kadın girişimci-
lerimiz merkezimizde kendi işini kur-

ma imkanı bulacak” dedi.
 
KAGİDEM’in kendi işini kurmaktan 
ihracata kadar destek programları 
ile mentörlük, uzman desteği, kreş 
hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, 
KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma 
gibi avantajlar sunduğunu ifade eden 
Ünverdi, “Ülkemizin üretimi ve ihra-
catının artması için sadece erkeklerin 
çalışması asla yeterli değil. Bu noktada 
kadınlarımızın iş hayatında daha fazla 
yer almasını istiyoruz. Bu yüzden KAGİ-
DEM Projesi’ne büyük önem veriyoruz. 
Kadın girişimcilerimizin iş dünyasın-
da daha etkin rol üstlenmelerini çok 
önemsiyoruz” diye konuştu.

K

KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 
GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) VE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) İŞBİRLİĞİNDE, KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA YÖNELİK,  
“UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ” VERİLDİ.
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KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ GSO’YU ZİYARET ETTİ

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
yaptığı konuşmada, kadınların 
iş gücüne katılım oranlarında 
ciddi bir artış olmasına rağmen 
bunun yetersiz olduğunu belir-

terek, Türkiye’nin üretim ve ihracata 
dayalı büyüme hedefi olduğunu kadın 
girişimcileri ihracatçı olarak da gör-
mek istediklerini ifade etti.

Kadın girişimci sayısının son 15 yılda 
40 binden 112 bine çıktığını kaydeden 
Pekcan, gelişmiş ülkelerde de kadınla-
rın hem siyaset hem de ticarette daha 
fazla yer aldığını dile getirdi. Ruhsar 
Pekcan, Türkiye’de kadın istihdamını 
artırmanın ve cinsiyetler arası iş gücü-
ne katılım oranındaki farkı azaltmanın 
önemli bir ekonomik kazanç sağlaya-
cağına dikkati çekerek, “Ülkemizde ve 
dünyada kadın girişimcileri özendir-
mek için çok çeşitli fonlar var, lütfen 
bu fonlardan yeteri kadar faydalanın.” 
çağrısını yaptı.

81 ilden gelen kadın girişimcilerden 
kendi şehirlerindeki genç kızlara rol 

model olmalarını ve onları girişimciliğe 
teşvik etmelerini isteyen TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğu da, zengin-
leşmek ve istihdam sorununu çözmek 
için girişimci sayısını artırmak gerek-
tiğine vurgu yaparak, “Kadın ve erkek 
bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla 
uçulmaz. 

Dünya kadın girişimcileri sıralamasın-
da ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. 
Kendi başarı hikayenizi anlatın ve genç 
kızlarımıza umut olun. Onları girişimci 
olmaya yönlendirin” dedi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Baş-
kanlarına proje geliştirmeleri tavsi-
yesinde bulunan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin toplumun 
çimentosu olduğunu belirtti.  Hisar-
cıklıoğlu artık ülkelerin girişimci ithal 
ettiğine dikkat çekerek, ABD Silikon 
Vadisi’ndeki yabancı kökenli yatırımcı-
ları örnek verdi.

81 ilden gelen kadın girişimcilerin 
yer aldığı toplantıya katılan TOBB 
Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanı Ayşen Ahi, kurul olarak yap-
tıkları çalışmalar ve Gaziantep Sanayi 
Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında, girişimci kadınlara yöne-
lik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci 
Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu ile 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a bilgi 
verdiklerini söyledi.

TOBB KGK’nın en büyük kadın girişim-
ci ağı olduğunu dile getiren Ayşen Ahi, 
“Kurul olarak Gaziantep’te kadın giri-
şimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi noktasında 
çalışmalar yapıyoruz. 

Girişimcilik kültürünün kadınlar ara-
sında gelişmesine öncülük etme mis-
yonuyla yolumuza devam edeceğiz. 
Bu açıdan Gaziantep Kadın Girişimci 
Destek Merkezi’ne çok büyük önem 
veriyoruz. Girişimci kadınlarımızla üre-
tim yapmak üzere çalışmaya başladık. 
Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.  

T

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurul Üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi. TOBB İkiz 

Kulelerdeki toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.
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Güneş enerjisi yatırımlarının Gaziantep ve çevre illerde yaygınlaştırılması amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
tarafından yürütülen güneş enerjisinden elektrik üretimi çalışmaları kapsamında, Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu (GIZ) ile Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen, “Renewables & Migration Güneş 

Enerjisinden Elektrik Üretimi Projesi” açılış ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÖNEMLİ ADIM 
REMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ 

PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI

rogram kapsamında “Yenilene-
bilir Enerji Arayışlarından Gü-
neş… Güneş’in Elektrik Enerjisi 
Yolculuğu” paneli düzenlendi. 

GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-
MEM) gerçekleştirilen toplantıya, Ga-
ziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Ünverdi, GIZ–REMI 
Proje Direktörü Harald Flohr, Enerji 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynak-
ları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, 
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Kü-
çükparmak, GSO Genel Sekreteri ve 
REMI Proje Koordinatörü Kürşat Gön-
cü, Gaziantep Elektrik Mühendisleri 

Odası Başkanı İslim Arıkan, Gaziantep 
Makine Mühendisleri Odası Başkanı 
Hüseyin Ovayolu, Hasan Kalyoncu Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Mou-
neır Saed Eid, Gaziantep Elektrikçiler 
Odası Başkanı Sadık Keş,  sanayiciler, 
sektör temsilcileri ve proje kapsamın-
da eğitim gören kursiyerler katıldı.

ÜNVERDİ: FABRİKALARIMIZIN 
ÇATISINA GÜNEŞ PANELLERİ 
KURARAK, ENERJİ İHTİYACININ 
ÖNEMLİ KISMINI GÜNEŞ ENER-
JİSİNDEN KARŞILANMAYI HE-
DEFLİYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, günümüz dünya-
sında günlük yaşamdan sanayi-
ye kadar her alanda enerjinin en 
önemli unsur haline geldiğini be-
lirterek, “Ülke olarak enerji ihtiya-
cımızı büyük oranda dışarıdan kar-
şılıyoruz. Cari açığımızın en büyük 
kalemini de enerji kaynağı ithalatı 
oluşturuyor. Sanayiciler olarak bi-
zim de üretim maliyetlerimizde 

elektrik fiyatları ilk sırada geliyor. 
Son dönemde sanayi elektriğinde-
ki artışlar da enerjide ivedi olarak 
dışa bağımlılığımızı azaltmamız 
gerektiğini gösteriyor. 

Yenilenebilir enerji kaynakları ise 
iyi değerlendirildiğinde en büyük 
zenginliğimiz. Türkiye ve özellik-
le şehrimiz coğrafi olarak güneş 
enerjisini kullanmak için son de-
rece elverişli bir konuma sahip. 
Devletimizin de güneş enerji yatı-
rımlarına yönelik önemli destek-
leri ve adımları söz konusu. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
verilerine göre ülkemizin elektrik 
üretim kapasitesinin yaklaşık yüz-
de 6’lık kısmını güneş enerji sant-

P
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ralleri karşılıyor. Bizler de atacağımız 
adımlarla şehrimizi güneş panelleri 
ile donatabilir, bunu hem bir yatırım 
alanı olarak değerlendirebilir,  hem 
de işletmelerimizin enerji ihtiyacını 
karşılamakta kullanabiliriz. Bölgemiz-
de güneş verimliliği yüksek olduğu 
için Polateli-Şahinbey Organize Sa-
nayi Bölgemizde de biz buna göre bir 
planlama yapıyoruz.  Fabrikalarımızın 
çatısına güneş panelleri kurarak, fab-
rikalarımızın enerji ihtiyacının önemli 

kısmını güneş enerjisinden karşılan-
mayı hedefliyoruz. 

Özellikle güneş enerjisi konusunda 
bölgemiz ve Gaziantep önemli avantaj-
lara sahip ve bu alanda hem yetişmiş 
insan gücüne hem de daha fazla yatı-
rımcıya ihtiyacımız var.  
Güneş enerjisi yatırımlarının Gazian-
tep ve çevre illerde yaygınlaştırılması 
amacıyla Gaziantep Sanayi Odası ola-
rak, Alman Uluslararası iş birliği kuru-

mu (GIZ) ile birlikte Alman Kalkınma 
Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse 
edilen ve “Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretimi” ana temalı eğitim ve farkında-
lık projesi yürütüyoruz. 

Bu önemli projenin gerçekleşmesinde 
kamu kurumları, üniversite, meslek 
odaları, imalatçı, distribütör, servis 
sağlayıcı, çalışanlar ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu.

ÇALIŞKAN: “YERLİ VE YENİLENE-
BİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNCELİK-
Lİ HEDEFİMİZ

Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları Daire Başkanı Mustafa 
Çalışkan da konuşmasında, Türki-
ye’nin genel elektrik enerjisi görü-
nümü, yatırım imkanları, bölgenin 
yenilenebilir enerji potansiyelleri 
ve bu potansiyelleri nasıl değerlen-
dirilebileceği konularında bilgiler 
verdi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larının değerlendirilmesinin önce-
likli hedef olduğuna vurgu yapan 
Mustafa Çalışkan şunları dile getirdi: 

“Enerjide ithalat maliyetlerini 
azaltmak, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızı, daha verim-
li, maliyet etkin ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir şekilde mümkün 
olan en yüksek düzeylerde rasyonel 

ve olabildiğince yerli teknolojiler 
kullanarak sonuna kadar değer-
lendirmek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
öncelikli enerji politikası olmuştur 
ve olmaya devam edecektir. Türkiye, 
gelişen ekonomisiyle enerji tale-
binde de dünyada üst sıralarda yer 
almaktadır. 
Türkiye Elektrik Enerjisi Talep 
Projeksiyonu Raporu çalışması re-
ferans senaryo sonuçlarına göre; 
elektrik tüketiminin; 2023 yılında 
376 milyar kWh, 2039 yılında 613 
milyar kWh seviyelerinde olacağı 
öngörülmektedir. Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
Türkiye’de 9,1 milyon adet bina bu-
lunmakta olup bu miktarın yaklaşık 
yüzde 87’si konut nitelikli binalar-
dır. Türkiye’nin bina stoğuna her yıl 
100.000’den fazla yeni bina eklen-
mektedir. Bu binaların çatı ve cep-
helerine önümüzdeki 10 yıl içinde 
toplam 2.000 – 4.000 MW seviyele-
rinde güneş modülü sistemlerinin 
kurulabileceği öngörülmektedir.”

Harald Flohr, “Türkiye ile Almanya 
arasındaki işbirliğinin 50 yıldan uzun 
bir geçmişi var ve gelişmeye devam 
ediyor. GSO ile yaptığımız iş birliği çer-
çevesinde mesleki eğitim vermek ve 
istihdam oluşturmak, enerji tedarik 

altyapısının sürdürülebilir, iklim-nötr 
enerji ile iyileştirilmesini sağlamak 
istiyoruz. Projemiz Alman Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tara-
fından fonlanıyor. Türkiye küresel gü-
neş kemerindeki diğer birçok ülkeyle 

karşılaştırıldığında önemli bir altyapı-
ya ve yerli sanayinin yanı sıra, sadece 
geniş kapsamlı solar PV uygulamaları 
değil yerel üretim potansiyeli olan 
güçlü bir ekonomiye sahip” şeklinde 
konuştu.

FLOHR: TÜRKİYE ÜRETİM POTAN-
SİYELİ OLAN GÜÇLÜ BİR EKONO-

MİYE SAHİP

Kurum olarak ekonomik kalkınma, istihdamı ge-
liştirme, enerji, çevre, barış ve güvenlik dahil ol-
mak üzere çok çeşitli alanlarda 50 yılı aşkın de-
neyime sahip olduklarını belirten GIZ-REMI Proje 
Direktörü Harald Flohr da, yenilenebilir enerji 
kaynakları ve göç projesi kapsamında çalışmalar 
yürüttüklerini kaydetti. 
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GÖNCÜ: ÇEVRE DOSTU ENERJİ KUL-
LANIMINA HİZMET EDECEK BİR 
PROJE İLE BÖLGEDE YENİ GİRİŞİM-
CİLER OLUŞTURMAYI, ÇALIŞANLAR 
YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Proje hakkında bilgiler veren Gazian-
tep Sanayi Odası Genel Sekreteri ve 
REMI Proje Koordinatörü Kürşat Gön-
cü, Gaziantep gibi güneş potansiyeli 
yüksek olan bir ilde, çevre dostu enerji 
kullanımına hizmet edecek bir proje 
ile bölgemizde yeni girişimciler oluş-
turmayı, çalışanlar yetiştirmeyi amaç-
layan bir projeyi yürütüyor olmaktan 
Gaziantep Sanayi Odası olarak büyük 
bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Göncü, şunları aktardı: 

“18 aylık bir sürede 120 Türk ve 120 Su-
riyeli olmak üzere 240 kursiyere “Foto-
voltaik güneş panelleri montajı yapıl-
ması ve evlerde, işyerlerinde elektrik 
enerjisi üretilmesi için gerekli olan 
teçhizatın kurulumu, devreye alınması 
ve kullanılmasının öğretilmesi ile bu 
konularda girişimci olarak kendi işini 
kurmak isteyenlere girişimcilik eğitimi 
vermeyi amaçlamaktayız.”

Yapılan konuşmaların ardından GSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükpar-
mak’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yeni-
lenebilir Enerji Arayışlarından Güneş… 
Güneş’in Elektrik Enerjisi Yolculuğu 
Paneli” düzenlendi.

Panelde, Gaziantep Elektrik Mühen-
disleri Odası Başkanı İslim Arıkan 
güneş enerjisinden elektrik üretimi, 
Gaziantep Makine Mühendisleri Oda-
sı Başkanı Hüseyin Ovayolu Gaziantep 
sanayisi açısından yenilenebilir enerji-
nin önemi ve atılması gereken adımlar, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Bilal Mouneır Saed Eid de 
yabancı yatırımcılar açısından Gazian-
tep’in yenilenebilir enerji konusunda 
yatırım imkanlarını anlattı.

Toplantının ardından katılımcılar fir-
maların açmış olduğu stantları gezdi. 
Firma yetkilileri yapmış oldukları ça-
lışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi 
verdi.
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KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANLARI TOBB 
EV SAHİPLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
yaptığı konuşmada, kadınların iş 
gücüne katılım oranlarında ciddi 
bir artış olmasına rağmen bunun 
yetersiz olduğunu belirterek, 

Türkiye’nin üretim ve ihracata dayalı 
büyüme hedefi olduğunu kadın giri-
şimcileri ihracatçı olarak da görmek 
istediklerini ifade etti.

Kadın girişimci sayısının son 15 yılda 
40 binden 112 bine çıktığını kaydeden 
Pekcan, gelişmiş ülkelerde de kadınla-
rın hem siyaset hem de ticarette daha 
fazla yer aldığını dile getirdi. Ruhsar 
Pekcan, Türkiye’de kadın istihdamını 
artırmanın ve cinsiyetler arası iş gücü-
ne katılım oranındaki farkı azaltmanın 
önemli bir ekonomik kazanç sağlaya-
cağına dikkati çekerek, “Ülkemizde ve 
dünyada kadın girişimcileri özendir-
mek için çok çeşitli fonlar var, lütfen 
bu fonlardan yeteri kadar faydalanın.” 
çağrısını yaptı.

81 ilden gelen kadın girişimcilerden 
kendi şehirlerindeki genç kızlara rol 
model olmalarını ve onları girişimciliğe 
teşvik etmelerini isteyen TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğu da, zengin-

leşmek ve istihdam sorununu çözmek 
için girişimci sayısını artırmak gerek-
tiğine vurgu yaparak, “Kadın ve erkek 
bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla 
uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sı-
ralamasında ilk 20 ülke arasında biz de 
olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi anla-
tın ve genç kızlarımıza umut olun. On-
ları girişimci olmaya yönlendirin” dedi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Baş-
kanlarına proje geliştirmeleri tavsi-
yesinde bulunan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin toplumun 
çimentosu olduğunu belirtti.  Hisar-
cıklıoğlu artık ülkelerin girişimci ithal 
ettiğine dikkat çekerek, ABD Silikon 
Vadisi’ndeki yabancı kökenli yatırımcı-
ları örnek verdi.

81 ilden gelen kadın girişimcilerin 
yer aldığı toplantıya katılan TOBB 
Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Ayşen Ahi, kurul olarak yap-
tıkları çalışmalar ve Gaziantep Sanayi 
Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 
ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
ortaklığında, girişimci kadınlara yöne-
lik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci 
Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu ile 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a bilgi 
verdiklerini söyledi.

TOBB KGK’nın en büyük kadın girişim-
ci ağı olduğunu dile getiren Ayşen Ahi, 
“Kurul olarak Gaziantep’te kadın giri-
şimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi noktasında 
çalışmalar yapıyoruz. Girişimcilik kül-
türünün kadınlar arasında gelişmesi-
ne öncülük etme misyonuyla yolumuza 
devam edeceğiz. Bu açıdan Gaziantep 
Kadın Girişimci Destek Merkezi’ne çok 
büyük önem veriyoruz. Girişimci kadın-
larımızla üretim yapmak üzere çalış-
maya başladık. Birlik ve beraberlik için-
de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  

İ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları ve TOBB Kadın 
Girişimciler Kurul Üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi. TOBB İkiz 

Kulelerdeki toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.
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YENİ MEZUNLAR, TÜRKİYE’NİN DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜNE YÖN VERECEK 

enilikçi teknolojilere odakla-
nan ve yeni mezun gençlere 
yönelik ücretsiz bir eğitim 
programı olmasıyla öne çı-
kan SAP Genç Profesyoneller 

Programı’nın Güneydoğu Anadolu’nun 
en büyük sanayi kenti Gaziantep’te 
gerçekleştirilen etabı, düzenlenen 
mezuniyet töreniyle sona erdi. 2 ay sü-
ren eğitimler sonucunda mezun olan 
25 genç, uluslararası geçerliliğe sahip 
sertifikalarını aldı.

İstanbul ve Ankara etaplarının ardın-
dan gerçekleştirilen 2 ay süren eği-
timler sonucunda mezun olan 25 genç, 
SAP’nin uluslararası geçerliliğe sahip 
sertifikalarını aldı. Gaziantep Sanayi 
Odası ev sahipliğinde düzenlenen tö-
rene Gaziantep Valisi Davut Gül, Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diji-
tal Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha 
Koç, Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Ha-
san Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Edibe Sözen, Dışişleri Bakanlığı 

Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan 
Keçeci, SAP Türkiye Genel Müdürü 
Uğur Candan, Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ti-
caret Odası Başkanı Mehmet Tuncay 
Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 
Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Oda-
ları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve 
projede yer alan geçler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlı-
ğı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali 
Taha Koç konuşmasında dijitalleşmeye 
dikkat çekerek şu açıklamalarda bu-
lundu: “Yaşadığımız dünyada her şey 
dijitalleşiyor. Oyunun kuralları artık de-
ğişiyor. Bu anlamda 2020 yılında dünya 
genelinde blok zinciri, yapay zekâ, veri 
yönetimi gibi yeni teknolojiler alanında 
yaklaşık 40 milyon nitelikli insana ihti-
yaç var. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de bu nitelikli iş gücüne talep artıyor. 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinde yapılan değişiklikle kurumu-

muza dijital dönüşüm, Dijital Türkiye 
(e-Devlet), siber güvenlik, büyük veri ve 
yapay zekâ alanlarında kritik görevler 
verildi. Türkiye’nin dijital dönüşümünü 
bütüncül bir bakış açısıyla ve ilgili tüm 
paydaşlarla birlikte gerçekleştireceğiz. 
Yerli millî dijital teknolojilerle dijital 
dönüşümü, dijital dönüşümle sosyal ve 
ekonomik refah artışını sağlayacağız.

Teknolojiyi tüketen bir ülke olmak 
yerine üreten bir ülke olabilmek için 
milli teknoloji hamlesi önemli. Dijital 
çağda veriden değer üretmeyi düşü-
nen bir çalışma anlayışı içerisindeyiz. 
İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla bu 
yıl sonunda yayınlamayı planladığımız 
Ulusal Yapay Zekâ stratejimizi oluştu-
ruyoruz. Ayrıca Bilgi ve İletişim Güven-
liği rehberi hazırlıyoruz. Çünkü veriyi 
oluşturduktan sonra en önemli nokta o 
veriyi koruyabilmektir. 

Tabii ki her şeyin başı beşeri sermaye. 
Bu anlamda 1 milyon genci ile Gazian-
tep çok önemli bir şehir. Bugün Gazian-
tep’te yazılıma ilgi duyan gençlerimizle 

Y
SAP Türkiye’nin ülkemizde geçen yıl başlattığı Genç Profesyoneller Programı’nın, Gaziantep Sanayi Odası ve 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin iş birliğiyle Gaziantep’te gerçekleştirdiği 3. etabın mezuniyet töreni kamu, 

siyaset, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımı ile yapıldı. 
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bir araya geldik. Ülkemizde nitelikli ça-
lışan ihtiyacını gidermek ve yeni nesil 
yeteneklerle donatılmış gençler yetiş-
tirmek için ‘Genç Profesyoneller Prog-
ramı’ gibi girişimleri destekliyoruz.” 

Törende konuşan Gaziantep Valisi Da-
vut Gül şunları söyledi: “Şu an dünyada 
kullanılan bilginin yaklaşık yüzde 70’i 
son 30 yılda üretilen bilgi. Çok hızlı bir 
dönüşüm var. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi bu açıdan çok önemli. 
Bu ofis, dünyanın gittiği yere mutlaka 
Türkiye’yi taşıyacaktır. Gaziantep ola-
rak Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çizdiği yol 
haritasında biz de üzerimize düşeni 
yapacağız. Burada gerçekleştirilen bu 
programın yapılması dahi bir yeniliktir. 
Bu programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” 

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan 
Ünverdi de şu değerlendirmede bulun-
du: “Gelişen teknolojilerle birlikte bi-
zim de artık klasik üretim anlayışından 
çıkıp yeni üretim modellerine adapte 
olmamız gerekiyor. Çağımız teknoloji 
çağı, bu nedenle hem ülke hem de şe-
hir olarak yeni bir değişime ihtiyacımız 
var. Bunu da eğitim temelinde nitelikli 
insan, ileri teknoloji ve bunun sonucu 
olarak yüksek katma değerli ürünler-
le başarabiliriz. Hayatımızın her ala-
nında olduğu gibi sanayi ve üretimde 
hızla dijitalleşiyor. Robot teknolojileri, 
yalın üretim ve endüstri 4.0 ile üretim 
prosesleri el değmeksizin gerçekleşti-
riliyor. Biz sanayiciler için üretim, işçi 
maliyetleri, lojistik ve pazar en önemli 
sacayaklarını oluştururken, dijitalleş-
me; tasarruf, verimlilik ve pazar ko-
nusunda işimizi kolaylaştırıyor. Ama-
cımız, yeni teknolojileri kullanmakla 
birlikte, mevcut tesislerimizde verim-
liliği ve buna bağlı olarak kazancımızı 
da artırmak. Bu kapsamda Gaziantep 

Sanayi Odası olarak biz de şehrimizin 
ve bölgemizin dijital dönüşümünü sağ-
layacak model fabrika çalışmalarımıza 
başladık.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Can-
dan şunları söyledi: “Yaklaşık 20 yıl 
önce sizlere verilen bu programda 
eğitmen olarak bulunuyordum. Bun-
dan gurur duyuyorum. Dünyamız hız-
la değişiyor. Bu dönüşümde yenilikçi 
teknolojilere hakim ve teknik beceri-
leri gelişmiş çalışanlara duyulan ihti-
yaç da giderek artıyor. Bu doğrultuda, 
SAP Genç Profesyoneller Programı 
ile üniversiteden yeni mezun ancak iş 
bulamamış ya da niteliklerine uygun 
bir işe girememiş olan gençlere ileri 
teknolojiler alanında kapsamlı bir eği-
tim sunuyor, 21. yüzyılın gerektirdiği 
becerilerle donatılmış nitelikli iş gücü 
yetiştiriyoruz. Böylece gençlerimi-
ze ekosistemimizde istihdam fırsatı 
yaratıyoruz. Bugün burada büyük bir 
heyecanla gerçekleştirdiğimiz tören 
ile 25 gencimizi daha mezun ediyoruz. 
Gençlerimizin heyecanlarını gönülden 
paylaşıyorum. Bu gençlerimizin, sade-
ce Türkiye’nin en büyük sanayi sitesine 
sahip Gaziantep’e değil aynı zamanda 
ülkemize ve bölgemize de büyük değer 
katacağına inancımız tam.”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu: 
“Çağımız dönüşüm çağı. Büyük bir eko-
sistem var. Siz bu işin uzmanlarısınız. 
Bize düşen bu ekosistemi iyi anlamak 
doğru kararlar almak. Artık dönüşüm 
zamanı. Bizim çocukluğumuzda bize 
öğretilenin tam tersini yapma zamanı 
Bize, ‘icat çıkartmayın’ dediler. Şimdi 
çocuklarımıza bunun tam tersini söy-
lüyoruz. Aslında toplumda çok ciddi bir 
zihinsel dönüşümle karşı karşıyayız. 
Çağa baktığımızda bunun ruhunu iyi 
anlamak gerek. Aslında Picasso, ‘ben 
resimlerde gördüğümü değil düşün-
düğümü boyadım’ diyor. Yeni Picasso-
lar çıkarma çağı. Elimizdeki en büyük 
gücümüz beşeri sermaye. 1 milyon 
genç nüfusumuz var. Dünya yaşlanıyor. 
Avrupa ve Amerika’da en akıllı genç-
leri içinde barındırma trendi var. Ama 
bu gibi çoğu ülkede en büyük sorun 
beşeri sermayenin azalmasıdır. Bura-
larda yetkililerle konuşarak, ‘Bunu na-
sıl çözeceksiniz?’ dediğimde çözümü 
Yapay Zekâyla olduğunu belirttiler. Ya 

bu durumu iyi anlayacağız ya da yeni-
lenmezsek yenileceğiz. Biz büyük bir 
milletiz ve büyük millet olmak büyük 
hayaller, büyük mücadeleler gerektirir. 
Hayaliniz ve mücadele ruhunuz varsa 
kendimize güvenmemiz kendi insanı-
mıza güvenmemiz gerekir. Doğalgaz, 
petrol, altın hepsi kısıtlı. Ama bir şey 
var ‘Zekâ’. Artık kas dönemi bitti kafa 
dönemindeyiz. Gençlerimize güveniyo-
ruz. Bize düşen önünüzü açmak. Dün-
ya’nın yakaladığı bu trendi yakalamak, 
ekosistemin gereğini yapmak. Ar-Ge 
Merkezi diyoruz, beraberinde tasarım 
merkezine dönüşüyor. Tasarım Merke-
zi’ne gerekli altyapıyı sağlamaz üreti-
me dönüştürmezseniz yalnızca pazar 
olarak kalıyorsunuz. Türkiye pazar 
olamaz. Türkiye bunları üretme kapa-
sitesine ulaşması gereken çok güçlü 
bir ülke.”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise konuş-
masında “Biz SAP Türkiye programı-
nı Gaziantep Sanayi Odasıyla birlikte 
HKÜ’de gerçekleştirdik. 25 katılımcı-
mız vardı. 25 katılımcının içinde ikisi 
HKÜ öğrencisi. Bu öğrencilerimiz glo-
bal sertifikayı almaya hak kazandılar. 
Dijital Dönüşüm sertifikasını alan öğ-
renciler, bulut tabanlı akıllı bir sistem 
kullanarak kurumsal kaynaklamaya 
çözüm sağlamaya çalışacaklar. Ayrıca 
Cloud (bulut) uygulamalarını gerçek-
leştirerek SAP proje etkinleştirilmesi 
adına çalışmalar yapacaklar. Bu çalış-
malarla beraber dijital dönüşüm sağ-
ladıktan sonra ciddi rakamlar elde edi-
lecek. E-ticaret geliştikçe Gaziantep’in 
ihracatı da birden artacak. O bakımdan 
dijital dönüşüm hepimiz için bir gerek-
lilik. Biz Gaziantep’te ki üniversiteler 
olarak bu çalışmaları yaptığımız da 
Gaziantep’e büyük bir katkı sunmuş 
olacağız. Bu şehir için neler yapabiliriz 
bunları değerlendireceğiz.” dedi.
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S E K T Ö R  A N A L İ Z İ

MAKİNE METAL SEKTÖRÜ
Türkiye’de makine metal sektörünün önemli üreticilerinin faaliyet gösterdiği Gaziantep’te, 2018 yılı toplam 

makine metal sektörü ihracatı 487 milyon 236 bin USD değerindedir Ocak-Kasım 2019 döneminde ise 
Gaziantep’ten yapılan makine metal sektörü ihracatı, 556 milyon 147 bin USD seviyesine ulaşmıştır.

Gaziantep makine metal sektörünü; Çelik, Makine ve Aksamları, İklimlendirme Sanayi, Demir ve Demir Dışı 
Metaller, Otomotiv Endüstrisi, Savunma ve Havacılık Sanayi oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’NİN MAKİNE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI (BİN USD)

GAZİANTEP’İN MAKİNE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI (BİN USD)
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GAZİANTEP MAKİNE ÇEŞİTLERİ

GAZİANTEP’TEKİ MAKİNE METAL SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN 
DAĞILIMI



GSO ÜYELERİNE ‘KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU’ KAPSAMINDA EĞİTİM DÜZENLEDİ

aziantep Sanayi Odası (GSO) ile 
Rasyotek İnsan Kaynakları Bi-
lişim A.Ş. iş birliğinde, 6698 sa-
yılı “Kişisel Verilerin Korunma-
sı Kanunu kapsamda, “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi” 
düzenlendi.
GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-
MEM) yapılan eğitimde, Rasyotek 
Siber Güvenlik Uzmanı ve Bilgi Tekno-
lojileri Müdürü Erdem Gönenç ve Ras-
yotek Bilişim Avukatı Safa Ekşi, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu uygulama 
ve süreçleri, uyum sürecinde şirketler 
tarafından yapılması gerekenler ve ka-
nunun amacı hakkında bilgiler verdi. 
Önemli hükümler içeren, 7 Nisan 2016 
tarihli 6698 sayılı “Kişisel Verileri Ko-
ruma Kanunu Eğitimi” ile firmalar 
kişilerin temel hak ve özgürlükleri-
nin korunması için kişisel verilerinin 
gizliliğinin sağlanması ve uyulması 
gereken yükümlükler anlatılarak, bu 
yükümlülüklere uyulmadığı takdirde 
karşılaşılacak para ve hapis cezaları ile 
alınması gereken tedbirler aktarıldı.  
Programda, KVKK kapsamında ku-
rumların mevzuata uygunluğu ve 
verilerinin bulunduğu fiziki ve dijital 
ortamların güvenliğinin sağlanması, 
danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra 

teknolojik çözümlerden yararlanılması 
gerektiğinin altı çizildi
KVKK’yı daha iyi anlama ve hayata 
uyarlama imkanı veren eğitimlerde 
ayrıca, firma süreçlerinin ele alınıp 
kanun ile uyumlu hale getirilmesi, Veri 
Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt 
süreci hakkında detaylar, Kişisel Veri-
lerin Korunması Kanunu’nun getirdiği 
sorumluluklar, kanun kapsamında ya-
pılması gerekenler, hazırlanması ge-
reken aydınlatma metinleri, açık rıza 
metinleri, politika ve prosedürler ile 
firmaların ne tür bilgilerin kişisel veri 
olup olmadığını tanımlayabilmeleri ko-
nularında örnekler üzerinden sunum 
yapıldı. 

KVKK’nın hukuki çerçevesi hakkında 
katılımcılara bilgi veren Rasyotek Bi-
lişim Avukatı Safa Ekşi, “KVKK, kişisel 
verilerin işlenmesinde başta özel ha-
yatın gizliliği olmak üzere, kişilerin te-
mel hak ve özgürlüklerini korumak ve 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları 
usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
kabul edilmiştir. 6698 Sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu hükümleri, 
kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile 
bu verileri tamamen veya kısmen oto-

matik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla oto-
matik olmayan yollarla işleyen gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak” 
dedi. 
Müşterilerin, bayilerinin ve personel-
lerinin adı, soyadı, cep telefonu, e-pos-
ta, TC kimlik numarası, adres, fotoğraf, 
kimlik fotokopisi ve benzeri diğer bilgi-
lerini kaydeden ve işleyen şirketlerin 
bu kapsamda olduğuna dikkati çeken 
Safa Ekşi, “Özel nitelikli kişisel veriler, 
kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi dü-
şüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağ-
lığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri özel 
nitelikli kişisel veridir. Bu kapsamda iş-
lenen kişisel verilerin daha sıkı tedbir-
lerle korunması gerekir” diye konuştu.
Rasyotek Siber Güvenlik Uzmanı ve Bil-
gi Teknolojileri Müdürü Erdem Gönenç 
de siber saldırıya maruz kalınması du-
rumunda, bilgi işlem departmanların-
da çalışanların ve sistem yetkililerinin 
yapması gereken uygulamalar kanun 
kapsamındaki sorumluluklar ile yapıl-
ması gerekenleri anlatarak katılımcı-
ların sorularını yanıtladı.

G
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aziantep Sanayi Odası (GSO) 
koordinatörlüğünde faaliyet-
lerini yürüten Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Gaziantep Kadın Girişimciler 

Kurulu (KGK) tarafından, Ekonomide 
Üretime Katılan Görünmez Eller Proje-
si kapsamında bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, TOBB Gaziantep KGK Başka-
nı Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve girişimci 
kadınların yoğun katılımı ile gerçek-
leştirilen toplantıda, kadınların evde 
ürettiği ürünlerin pazara sunulması 
konusunda bilgiler verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Baş-
kanı Yardımcısı Doç. Dr. Oya Özkanlı’nın 
hijyen ve gıda saklama,  GAÜN Öğretim 
Görevlisi Ceyhun Uçuk’un gıda sunum 
teknikleri, NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt’un 
e-ticaret, GETHAM Endüstriyel Tasa-
rım Uzman Yardımcısı Nurettin Ersin 
Çiçek’in tasarım, ambalaj ve paketleme 
konularında sunum yaptığı toplantıda 
üretimde, sunumda ve pazarlamada 
dikkat edilmesi gereken konular anla-
tıldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi toplantıda yaptığı konuşmada, 

kadınların ekonomiye katılmalarının 
son derece önemli olduğunu belirte-
rek, “Kadınlar olarak Türkiye’nin yük-
selerek güçlenmesinde siz kadınlara 
büyük işler düşüyor. Bildiğiniz üzere 
nüfusumuzun yüzde ellisini siz oluştu-
ruyorsunuz. Her fırsatta söylediğimiz 
gibi ülkemizin yeni pazarlara açılarak 
ürün yelpazesini genişletmesi, kadın 
erkek ayırt etmeden omuz omuza ça-
lışmaktan geçiyor. 

Kendinizi geliştirin ve projeler üretin. 
Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KA-
GİDEM) sizler için kurduk ve şu an bu-
raya girişimci kadın arıyoruz. Şimdiden 
hepinize başarılar diliyor, düzenlenen 
eğitim programının faydalı olmasını 
temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de bütün 
katılımcılara teşekkür ederek, “Bugün 
burada girişimci kadınlarımıza eğitim 
vererek gelişen dünyaya uyum sağlan-
masını amaçladık. Eğitim konularını 
özenle seçtik. Gelişen dünya ekono-
misine uyum sağlamak çok önemli bir 
konu. Hedefimiz kadın girişimci sayı-
mızı daha da arttırmak. KAGİDEM’in 
hizmete başlamasıyla büyük bir mesa-
fe alacağız. Girişimci kadınlarımıza ka-
pımız her zaman açık. Sonuçta hepimi-
zin amacı şehrimizi ve ülkemizi daha 
yukarılara taşımaktır” diye konuştu.

Ayşen Ahi, “8 yıl önce Mehpare Şa-
yan Kileci başkanımızın döneminde 
başlattığımız, Üretime Katılan Eller 
Projesi daha sonra Hülya Akkaya baş-
kanımız döneminde devam etti. Gel-
diğimiz süreçte 200 kişilik bir kadın 
girişimci potansiyeline sahip olduk. Bu 
kadınların hepsi evlerinde üretim ya-
pıyor ve ev ekonomisine katkı sağlıyor. 
Kadınlarımıza bu yıl ilk defa olarak bir 
günlük eğitime tabi tutarak ürettiğini 
pazarlama konusunda destek olmaya 
çalıştık. Bu anlamda bu insanların gi-
rişimcilik ruhlarına dokunabilmek ve 
onları ticari hayat içerisinde profes-
yonel bir üreticiye dönüştürme çabası 
içerisindeyiz. Girişimci olmak, dış pa-
zarda ürettiğini satmak ve kendisini 
geliştirmek isteyen kadınlarımız için 
Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde 
kendilerine ofis vererek, onların evden 
çıkmalarını ve ticari hayata atılmaları-
nı sağlamak amacıyla imkanlar sunu-
yoruz. 200 kadınımız Gaziantep Sanayi 
Odası’nda profesyonel eğitim aldılar. 
Adlıkları eğitimle daha profesyonel, 
daha hijyenik, daha iyi koşullarda nasıl 
üretim yapılır ve nasıl pazarlanır ko-
nusunda kadınlarımıza eğitim verdik. 
İnşallah faydasını görmelerini diliyor, 
tüm eğitmenlerimize ve katılımcıla-
rımıza teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.
Konuşmaların ardından eğitime katı-
lan girişimci kadınlara sertifika verildi. 

G
ÜRETİME KATILAN “GÖRÜNMEZ ELLERE” TAM DESTEK
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SO’nun ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen mesleki yeter-
lilik belgelendirme törenine, 
Gaziantep Ticaret Odası’nın 
(GTO) yanı sıra “Mahir Eller 

Projesi” çerçevesinde Gaziantep’te 
belgelendirme yapan yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarından GSO 
bünyesindeki GSO Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş., 
GTO bünyesindeki Gaziantep Destek 
Eğitim Danışmanlık ve Personel Belge-
lendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş. 
kurumları da katılım gösterdi. 

Törende, GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Mahir 
Eller Gaziantep Koordinatörü Ali Cin 
konuşma yaptı.

GSO BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ: 
“MAHİR ELLER İŞGÜCÜ PİYA-
SASININ BEKLENTİLERİNE HİZ-
MET EDİYOR”

GSO Başkanı Adnan Ünverdi törende 
yaptığı konuşmada Gaziantep’te sana-

yicilerin aradıkları nitelikli elemanların 
belgelendirilerek yetişmiş elemanla-
rın tescillenmesine Mahir Eller Projesi 
ile katkı sağlandığını vurguladı. 

Ünverdi, “Mesleki yeterlilik sistemi ça-
lışanların ve aynı zamanda işverenle-
rin, işgücü piyasasından beklentilerini 
karşılamaya hizmet ediyor” dedi.

Mahir Eller Projesi’nin, firmalara da 
pek çok avantaj sağladığını dile geti-
ren Adnan Ünverdi, “Firmalar, mesleki 
yeterlilikleri belgelendirilmiş kişileri 
istihdam ederek üretim ve hizmetleri-
ni daha kaliteli hale getirirken, mevcut 

çalışanlarının mesleki yeterliliklerini 
proje kapsamında ücretsiz olarak bel-
gelendirebiliyorlar. 

Ayrıca, proje kapsamında belge alan ki-
şilerin istihdamına yönelik kişi başına 
aylık 200 Avro’ya kadar 6 ay istihdam 
teşviki uygulanıyor. Bu sebeple, 2020 
yılı sonuna kadar devam edecek olan 
projeden firmalarımızı faydalanmaya 
davet ediyorum” şeklinde konuştu. 

GTO BAŞKANI M. TUNCAY YIL-
DIRIM: “MYK BELGESİ HEM Bİ-
LİNÇ, HEM VERİM İÇİN ÖNEMLİ”

GTO Başkanı M. Tuncay Yıldırım ise 
konuşmasında Mahir Eller Projesi’nin 

G

MAHİR ELLERE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
Gaziantep’te, “Mahir Eller Projesi” ile işin ehli olan 312 kişi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavlarında başarı 
göstererek mesleki yeterlilik belgelerini alıp bir adım öne geçti. Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 
ortaklığında ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında nitelikli 

çalışanlar Gaziantep’te belgelendi. 

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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felsefesine dikkat çekerek şunları dile 
getirdi:

“Odamıza kayıtlı Suriyeli işletmelere 
hizmet vermek için kurduğumuz, ‘Suri-
ye Masası’nın çalışmaları, dünya odalar 
yarışmasında dünya birinciliği aldı. Su-
riye Masası’nı kurmadaki ve masamız 
aracılığıyla yürüttüğümüz tüm faali-
yetlerde tek hedefimiz sağlıklı enteg-
rasyon. 

Çatı kuruluşuz TOBB da bu felsefeyle 
Mahir Eller Projesi’ni hayata geçirdi 
ve Sanayi Odamız ile birlikte akredite 
olduğumuz alanlar kapsamında pro-
jede görev üstlendik. Bölgede Mesleki 
Yeterlilik Belgesi veren ilk sivil toplum 
kuruluşu olan GTO Mesleki Yeterlilik 
Merkezimiz proje kapsamında eğitim 
ve sınavlarını yaptı. 

Sınava katılan toplam 133 kişiden 93’ü 
belge almaya hak kazandı. Belge al-
maya hak kazanan arkadaşlarımızın 
belgelerinin hem sektöre hem de ken-
dilerine hayırlı olmasını temenni edi-
yorum.”

Konuşmaların ardından GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldı-
rım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi 
Teymur, İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep 
Üniversitesi Rektör Danışmanı Necip 
Fazıl Yılmaz, GSO ve GTO yönetim Kuru-
lu üyeleri belge almaya hak kazananla-
ra mesleki yeterlilik belgelerini verdi.
 
MAHİR ELLER MESLEĞİNİ 
BELGELİYOR

Sınava katılan kişiler, sınavlarının neti-
cesinde tekstil, çelik kaynakçı, köprülü 
vinç operatörü, makine bakımcı, inşaat 
boyacısı, sıvacı, seramik karo kaplama-
cısı, inşaat işçisi, duvarcı, alçı levha uy-
gulayıcı, elektrik tesisatçısı, otomotiv 
mekanikçisi, seramik gibi farklı meslek 
gruplarında belgelendirildi. Projenin 
uygulandığı 12 ilde bugüne kadar 22 
bin 830 kişiye anket uygulandı. Bin 108 
kişi oryantasyon aldı ve 14 bin 51 kişinin 
proje kapsamında belgelendirilebilir 
bir mesleğe sahip olduğu belirlendi. 
Bugüne kadar 3 bin 95 kişi belgelen-

dirme sınavlarına katıldı ve bin 672 kişi 
sınavda başarılı oldu. 

HEDEF 15 BİN BELGE 3 BİN 
İSTİHDAM

2020 yılı sonuna kadar devam edecek 
Mahir Eller Projesi’nde 20 bin kişinin 
sınavlara yönlendirilmesi ve 15 bin ki-
şinin mesleki yeterlilik belgesi alma-
sı amaçlanıyor. Projeden belgelenen 
kişiler için aylık 200 Avro’ya kadar en 
çok altı ay işverenlere yönelik istihdam 
teşvikleri uygulanıyor.
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aziantep Sanayi Odası (GSO) 
ile Adıyaman Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) arasın-
da Kardeş Oda Protokolü 
imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen imza 
törenine GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, ATSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve 
iki odanın yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. 

Protokol öncesi bölge sanayisi ve 
ekonomide yaşanan güncel konu-
ların değerlendirildiği toplantıda, 
birlikte hareket etmenin önemine 
vurgu yapan GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, bilginin, 

gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça 
arttığını belirterek, “Dünyada artık 
ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu 
süreçte güç birliği içerisinde olur-
sak rekabet gücümüzü çok daha 
yukarılara taşıyabiliriz. Adıyaman 
bizim dostumuz ve ayrılmaz bir 
parçamız. Kardeş oda protokolü 
ile Adıyaman ile olan kardeşliğimiz 
pekişecek ve eminim bu birliktelik 
yeni projeksiyonlara vesile olacak. 
Protokolümüzün şehirlerimize ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Uslu da yaptığı konuşma-
sında, iki oda arasındaki kardeşliğin 
imzalanan protokol ile resmilik 

kazandığını kaydederek, “Bölgemiz 
kaynaklarının ve potansiyelinin ve-
rimli bir şekilde değerlendirilmesi 
için daha etkin bir süreç yönetmek 
istiyoruz. Gaziantep sanayisi ve 
ticareti ile ülkemiz sanayisinin en 
önemli kentleri arasında yer alıyor. 
Adıyaman da yeraltı zenginlikleri, 
tarım ve gelişen sanayisi ile bölge 
kalkınmasına çok daha fazla katkıda 
bulunabilecek bir potansiyele sahip. 
İnşallah bu birliktelikten çok güzel 
sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç 
katacak” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından, 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi ve ATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Uslu kardeş oda 
protokolünü imzaladı. 

G

GSO İLE ATSO ARASINDA KARDEŞ ODA
PROTOKOLÜ İMZALANDI

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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SOSYAL BARIŞIN TEMELİNDE EKONOMİK ENTEGRASYON VAR

aziantep Göç ve Yerinden Edil-
meye Yönelik Yerel Çözümler 
Uluslararası Forumu’nda dü-
zenlenen panele konuşmacı 
olarak katılan Gaziantep Sana-

yi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, “Avrupa’daki ülkeler 
bile bu kadar mülteciye ev sahipliği 
yapmazken biz şehir olarak yaklaşık 
550 bin Suriyeli ile birlikte yaşamaya 
başladık. Tabii biz bu zaman içerisinde 
birlikte yaşama ve sosyal barışın sağ-
lanması için de çaba gösterdik. Çünkü 
insanların karnının doyduğu yerde so-
run çıkmaz. Bu sebeple sosyal barışın 
temelinde ekonomik entegrasyon var” 
dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği, Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi ve Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı’nın 
(UNDP) iş birliğinde, “Acil Durumdan 
Dayanıklılığa ve Kalkınmaya” temasıy-
la Uluslararası Belediye Forumu 2019 
toplandı.

TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda 
Batu’nun moderatörlüğünü yaptığı 
Belediyeler İçin İş Yaratımı ve Sürdü-
rülebilir Geçim Kaynakları Bağlamında 
Özel Sektör Ortaklıklarının Önemi Otu-
rumu’na GSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Adnan Ünverdi, Suriyeli İşadamları ve 
Girişimciler Derneği Başkanı (SIAD) 
Khaled Bablli, Sığınmacılar ve Göç-
menlerle Dayanışma Derneği Genel 
Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yal-
çın Eriş, Bosna Hersek Bıhac Belediye 
Başkanı Šuhret Fazlić, Avustralya Sür-
dürülebilir Finans İnsiyatifi Politika ve 
Savunuculuk Başkanı Gordon Noble, 
Bulgaristan Vitosha Belediye Başkanı 
Teodor Petkov konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına düzenlenen panelin ül-
kemiz ve bölgemiz için hayırlı olması-
nı dileyerek başlayan Adnan Ünverdi, 
”2011 yılında Suriye’den gelen göçle 
beraber Gaziantep’in nüfusu bir anda 
500 bin arttı. Avrupa’daki ülkeler bile 
bu kadar mülteciye ev sahipliği yap-
mazken biz şehir olarak birlikte yaşa-
maya başladık. 

Bu insanlara geri dönün diyemezdik. 
Biz komşusu açken kendisi tok yatan 
bizden değildir anlayışından gelen bir 
kültüre sahibiz. Onlara elimizden gel-
diğince yardımcı olmak durumundaydık. 

Bunun için de insani yaşam koşullarını 
sağlamak için projeler yürüttük. Tabii 
biz bu zaman içerisinde birlikte yaşa-
ma ve sosyal barışın sağlanması için 

de çaba gösterdik. Çünkü insanların 
karnının doyduğu yerde sorun çıkmaz. 
Sosyal barışın temelinde de ekonomik 
entegrasyon var. Gaziantep sanayi 
odası olarak kendi vatandaşlarımızla 
birlikte şehrimizde yaşayan Suriyelile-
rin meslek ve iş sahibi olabilmeleri için 
kamu kurumlarımız ve uluslararası 
kuruluşlar ile çok önemli projeler ger-
çekleştirdik. 

2017 yılında kurduğumuz GSO Mesleki 
Eğitim Merkezi projemizde Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), Alman Uluslararası İşbirliği ku-
rumu (GIZ) ile işbirliği içerisinde farklı 
alanlarda mesleki eğitim programları 
düzenledik ve işbirliklerimiz devam 
ediyor. 

Şu ana kadar da 6 bin kişiye mesleki 
eğitim verdik. Yüzde 35’ini de iş sahi-
bi yaptık. Bu vesileyle atölyelerimizin 
kurulmasında büyük destekleri olan 
UNDP’ ye, işbirliği yaptığımız ILO, GIZ, 
FAO ile tüm proje ortaklarımıza bura-
dan bir kez daha teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

G

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, uluslararası forumda göçle gelen insanların Gaziantep ekonomisine etkilerini 
anlattı.
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SO Meclis Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Adnan Ünverdi ve 
yönetim kurulu üyeleri ile bir 
araya gelen heyete, kent sa-

nayisi ve yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler verilerek, karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunuldu. 

İki il arasındaki bağın daha da güçlen-
mesi gerektiğinin altı çizilen toplantı-
da, yeni işbirlikleri ve bilgi paylaşımının 
önemine vurgu yapıldı.

Bursa’nın sanayisi, tarihi ve kültürel 
zenginlikleri ile çok değerli bir şehir ol-
duğunu kaydeden GSO Meclis Başkanı 
Adil Sani Konukoğlu, Bursa ve Gazian-
tep’in ülkemizin üretim yapan temel 
mekanizmaları olmuş, kalkınmada 
öncü şehirler olduğunu belirterek, 
“Eminim birlikte yapabileceğimiz çok 
güzel işler var. 

Gaziantep olarak bizler üretmeye, is-
tihdama ve ihracata devam ediyoruz. 
İki ilimizin öne çıkan yönlerini göz 
önünde bulundurup, karşılıklı işbirlik-
leri ile şehirlerimizi daha da güçlü hale 
getirebiliriz“ dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da ko-
nuşmasında, Gaziantep’in örnek bir şe-
hir olduğunu ve Gaziantep gibi şehirle-
rin daha da artması gerektiğinin altını 
çizdi. Uğur, Bursa olarak daha fazla 
üretim ve daha fazla ihracat yapmak 
hedefinde olduklarını kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Gaziantep eko-
nomisi ve Gaziantep Sanayi Odası’nın 
proje ve hedefleri hakkında bilgiler 
verdi. Ünverdi, “Gaziantep olarak yeni 
bir değişim ve dönüşümün eşiğindeyiz. 
Projelerimizle şehrimizi ve dolayısı ile 
ülkemizi geleceğe hazırlamak istiyo-
ruz. İnsanı merkeze alan, eğitim odaklı 

ve teknolojiye yönelik önemli adımlar 
atıyoruz. Bunların meyvelerini de kısa 
zamanda alamaya başladık ve bundan 
sonra da inşallah daha büyük dönüşler 
alacağız. Bu süreçte Bursa ilimizle, siz 
değerli başkanlarımız ve işadamları-
mızla da karşılıklı paylaşım içerisinde, 
sanayi ve ticaretimize katkıda buluna-
biliriz” diye konuştu.  

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay da, Türkiye’nin son 20-30 yıllık 
ekonomik başarısında İstanbul dışın-
da 4-5 tane ilin çok önemli katkıları 
olduğuna değinerek, “Hem Bursa, hem 
Gaziantep bu illerin en önemlileri ara-
sında yer alıyor. Pazar çeşitliliği, ürün 
çeşitliliği diyoruz her zaman. Geçmişte 
sadece ülkemize ait olan sıkıntılar oldu 
ama bugün gelişmiş ekonomiler dahil 
tüm ülke ekonomilerinde ciddi krizler 
yaşanmaya başladı. Bu krizden en az 
hasarla çıkan bölgeler hem sektör hem 
de pazar çeşitliliğini sağlamış olan böl-
geler ve şehirlerdir. Sizler de şehrin iş 
dünyasını yöneten bir kurum olarak, 
ekonomide önemli bir vizyon sunuyor-
sunuz. Gaziantep bu anlamda bizim 
için çok önemli ve birlikte çalışmaktan 
mutluluk duyduğumuz bir şehir” 
ifadelerini kullandı.

G

BURSA İLE BAĞLAR GÜÇLENİYOR
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti.
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“GAZİANTEP EKONOMİ, DIŞ TİCARET VE YATIRIM BULUŞMASI”

“ŞEHRİMİZDE TARİHİ BİR GEÇMİŞE SAHİP OLAN DERİ SEKTÖRÜNE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Gaziantep Sanayi Odası tarafından, “Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması” 
paneli düzenlendi.

aziantep Sanayi Odası (GSO) 
tarafından, Noor CM Menkul 
Değerler ana sponsorluğunda 
ve ÜNSPED Gümrük Müşa-
virliği ile birlikte, “Gaziantep 

Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluş-
ması-Piyasalarda 2020 Beklentileri” 
konulu panel düzenlendi.

GSO Mesleki Eğitim Merkezinde, Sami 
Altınkaya’nın moderatörlüğünde yapı-

lan panelde ekonomistler, Prof. Dr. Sadi 
Uzunoğlu, Cüneyt Paksoy, Arzu Toktay, 
Rıza Mehmet Korkmaz katılımcılara 
dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında 
bilgiler verdi.

Para ve sermaye piyasalarında 2020 
yılında Türkiye ve dünyadaki riskler, 
bu risklerin yansımaları ve Türkiye’nin 
yapması gerekenler, mevcut piyasa-
ların durumu, kur, faizler, sermaye ve 

krediler hakkında bilgilerin verildiği 
panelde katılımcıların merak ettiği so-
rular da cevaplandı.

Panele, GSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Ercan 
Sayın, Hakan Aslansoy ile firma temsil-
cileri katıldı.

aziantepli deri imalatçıları ve 
saraciyeciler sektörün güncel 
durumu ve önümüzdeki dö-
nem yapılacak çalışmaları de-
ğerlendirmek üzere Gazian-

tep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi’yi ziyaret etti.

Ziyarette, deri imalatının Gaziantep 
için tarihi bir yönü ve önemi olduğunu 
belirten Adnan Ünverdi, “Bu meslek 
şehrimize babalarımızdan, dedeleri-
mizden kalma çok değerli bir miras. 
Bizler de sektörü daha da geliştirmek, 
niteliğini artırmak ve iş hacmini büyüt-
mek zorundayız. Bu amaçla sektörün 
gelişmesine ve güçlenmesine yönelik 
teşvik ve destekler konusunda ilerle-
yen süreçte üreticiler ile bir araya ge-
lerek onları bilgilendirip, destek olma-
ya devam edeceğiz. Üreticilerin daha 
iyi şartlarda üretim yapabilmesi için 
elimizden geleni yapmaya da hazırız” 
dedi. 

Ev sahipliğinden dolayı GSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye te-
şekkür eden sektör temsilcileri de 
elliye yakın deri ve saraciyecinin Ga-
ziantep’te faaliyet gösterdiğini ifade 
ederek, Gaziantepli üreticilerin Türkiye 
pazarında çok önemli bir yere sahip ol-
duğunu, Türkiye’nin deri kemer ihtiya-
cının yüzde 90’ının, yemenide kullanı-
lan derinin ise tamamının Gaziantep’te 
üretildiğini ve yurtdışına ihracatının 
da olduğunu söylediler. Deri imalatçı-
ları ayrıca sektörü daha da geliştirmek 
adına daha büyük ölçekte üretim ve 
ihracat yapmak istediklerini sözlerine 
eklediler.

Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye te-
şekkür eden sektör temsilcileri de 
elliye yakın deri ve saraciyecinin Ga-
ziantep’te faaliyet gösterdiğini ifade 
ederek, Gaziantepli üreticilerin Türkiye 
pazarında çok önemli bir yere sahip ol-
duğunu, Türkiye’nin deri kemer ihtiya-
cının yüzde 90’ının, yemenide kullanı-
lan derinin ise tamamının Gaziantep’te 
üretildiğini ve yurtdışına ihracatının 
da olduğunu söylediler. Deri imalatçı-
ları ayrıca sektörü daha da geliştirmek 
adına daha büyük ölçekte üretim ve 
ihracat yapmak istediklerini sözlerine 
eklediler.

G

G
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lkemiz sanayisine kalifiye 
elaman yetiştirmeye devam 
ettiklerini kaydeden GSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, “Alman Federal Eko-

nomik işbirliği ve Kalkınma Bakan-
lığı’nın (BMZ) finansman desteği ile 
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu 
(GIZ) ortaklığında yürüttüğümüz proje 
ile Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan 
53 eğitim konusunda mesleği olmayan 
18 yaş üstü kişilere meslek edindirme 
eğitimleri veriyoruz.

Bu eğitimleri başarı ile bitiren kursi-
yerlerimizi istihdam etmek isteyen 
üyelerimize de brüt asgari ücretin ya-
rısı tutarında yaklaşık altı ay boyunca 
maaş desteği sağlıyoruz” dedi.

GSO’nun yapmış olduğu çalışmalar-
la 2019 yılı için sanayimizin en fazla 
ihtiyaç duyduğu istihdam konularını 
belirlediğini aktaran Ünverdi, “PEP-E-
konomik Fırsatların Desteklenmesi 
Projesi ile Gaziantep sanayisinin en 
fazla eleman ihtiyacı duyduğu konu-
larda yaklaşık 1100 kişiyi eğitmeyi ve 
sanayiye kazandırmayı planlıyoruz. Bu 

eğitimlerden, sanayide çalışmak iste-
yen Suriyeliler de yararlanabilecekler” 
diye konuştu.

Kursların eğitim konularına göre 3 haf-
ta ile 3 ay arasında değişen sürelerde 
olduğunu belirten Ünverdi, “Kursiyer-
lere mesleki eğitiminin yanı sıra, iş 
sağlığı güvenliği, hijyen, beden dili, ile-
tişim becerisi, meslek etiği, iş etiği gibi 
konularda eğitimler de veriyoruz. Ayrı-
ca Suriyeliler bir aylık Türkçe kursuna 
da alıyorlar. 

GSO-MEM’de 20 atölyemiz ve 30 eği-
tim sınıfımız var. Bu projede verdiği-
miz meslek edindirme eğitimlerinin 
yanı sıra üyelerimiz ve çalışanları için 
meslek geliştirme eğitimleri, kurumsal 
ve kişisel gelişim eğitimleri de dahil ol-
mak üzere müfredatını kendi ekibimi-
zin geliştirmiş olduğu pek çok konuda 
eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu. 

Adnan Ünverdi, PEP-Ekonomik Fırsat-
ların Desteklenmesi Projesi kapsamın-
da verdikleri eğitimlerin bazılarının, 
ahşap işleme, ambalaj ve paketleme, 
bilgisayar destekli çizim, bilgisayar 

destekli reklam ve tasarım, bilgisayar-
lı muhasebe, bobin makine operatörü, 
CNC tezgahları ve programlama, dış ti-
caret elemanı, elektrik-bakım onarım, 
endüstriyel otomasyon, gazaltı (mıg-
mag) kaynakçılığı, giyim üretiminde 
temel işlemler, halı çitici, halı konfek-
siyon elemanı, mekanik bakımcı, örtülü 
elektrot ve ark kaynağı eğitimi, pamuk 
tarakçı, plastik enjeksiyon elemanı, 
PVC doğrama elemanı, ramayöz maki-
ne operatörü, ring iplik elemanı, temel 
ayakkabı tasarımcısı, tornacı, trikotaj 
operatörü, yönetici asistanı, yuvarlak 
örme makinesi elemanı olduğunu söy-
ledi.

Proje ile sanayicilere iki önemli des-
teğin verildiğini dile getiren Ünverdi, 
“Bunlardan bir tanesi kalifiye eleman 
yetiştirmek, bir diğeri de bu elemanla-
rın altı aya kadar varan sürelerde brüt 
yarım maaşlarını ödeyerek firmalarda 
geçirecekleri oryantasyon dönemine 
katkıda bulunmak. Tüm sanayicileri-
mizi bu avantajlardan yararlanmak 
amacıyla GSO-MEM’e bekliyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Ü

SANAYİCİLERE MAAŞ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE (GSO-MEM) EĞİTİM ALAN KURSİYERLERİ 

İSTİHDAM EDEN FİRMALARA SAĞLANAN BRÜT YARIM MAAŞ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR.
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PAUL CREARY BREXİT SÜRECİNİ ANLATTI
ngiltere Büyükelçiliği Brexit Bö-
lüm Başkanı Paul Creary, Ticaret 
Ateşesi David Machin, Brexit Poli-
tika Yetkilisi Richard Cox ve Brexit 
Politika ve Program Yetkilisi Sey-

fi Özmay Gaziantep Sanayi Odası’na 
(GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
bir araya gelen Paul Creary, Türkiye ve 
İngiltere arasındaki ticaret hacmi, ya-
tırım fırsatları ve Brexit Süreci hakkın-
da bilgiler verdi.

Gaziantep’in üretim ve yatırım şehri 
olduğunu dile getiren GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İngilte-
re’nin ülkemizin çok önemli bir ticaret 
ortağı ve dünyanın altıncı büyük eko-
nomisi olduğunu söyledi. 

Adnan Ünverdi, İngiltere’nin Türki-
ye’nin dış ticaretinde fazla verdiği ve 
ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş 

ülkelerden biri olma özelliğini korudu-
ğunu belirterek, “Türkiye’nin İngilte-
re’ye 2001 yılında 2,1 milyar dolar olan 
ihracatı 2018 yılı itibarı ile 18,6 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılın-
da ülkeye ihracatta yüzde 15,7, ülkeden 
ithalatta ise yüzde 13,7 artış söz konu-
sudur” dedi.

İngiltere ile mevcut ticari ilişkileri 
arttırmak istediklerini kaydeden Ün-
verdi, “Gaziantep 180 ülkeye ihracat 
yapan bir şehir ve İngiltere bu ülkeler 
arasında 5’inci sırada yer alıyor. Birçok 
kalemde üretim yapıyoruz ve İngilte-
re’ye daha fazla ihracat yapabiliriz. Bu 
noktada ikili ticari ilişkileri yapılacak 
işbirlikleri daha da geliştirmek istiyo-
ruz. Ziyaretleriniz ve verdiğiniz bilgi-
lerden ötürü teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

İngiltere’ye ihracat yapan bölgeleri 
Brexit süreci hakkında bilgilendirmek 
amacıyla ziyaretlerde bulundukları-

nı ifade eden İngiltere Büyükelçiliği 
Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary de, 
“İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) ile 
anlaşmalı ayrılma görüşmeleri devam 
ediyor. 

Ziyaretlerimizde İngiltere ile ihracat 
ve ithalat yapan firmalarımızla bir ara-
ya gelerek değerlendirmeler yapıyor, 
onların sorularına cevap vermeye ça-
lışıyoruz. Ev sahipliğiniz için teşekkür 
ediyor çalışmalarınızda başarılar dili-
yorum” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, 
Hakan Aslansoy, Ercan Sayın, Metin 
Erturhan, Başar Küçükparmak ve Mus-
tafa Özmermer’in de hazır bulunduğu 
ziyaret sonunda GSO Yönetim Kurulu 
başkanı Adnan Ünverdi, İngiltere Bü-
yükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul 
Creary’e kahve takımı hediye etti.

İ
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ZEKİ KIVANÇ, YENİ YOL HARİTASI İÇİN İŞ 
DÜNYASININ TALEPLERİNİ DİNLEDİ

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi ve yönetim kurulu 
üyelerinin yer aldığı ziyarette 
odaların, iş dünyasının beklenti 
ve çözüm önerileri değerlendi-

rildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Zeki Kı-
vanç’a teşekkür ederek, “Sayın başka-
nımız ve Adana Sanayi Odası ile güzel 
bir işbirliği içerisindeyiz. İnşallah önü-
müzdeki günlerde bu süreci işbirliği 
protokolü imzalayarak resmileştirmek 
istiyoruz. 

Hepimizin ortak amacı şehirlerimizi ve 
ülkemizi üretim, ihracat ve istihdamda 
çok daha iyi noktalara taşımak. Sayın 
başkanımıza ziyaretleri için teşekkür 
ediyor, çalışmalarında kolaylıklar dili-
yorum” dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim 
kuruluna teşekkür eden Zeki Kıvanç 
da, TOBB olarak bölge odalarının talep-
lerini aldıklarını ve bunlara çözümler 

üretmeye çalışacaklarını belirterek, 
“Bütün odalardan gelecek talepleri de-
ğerlendirip kendimize bir yol haritası 
çıkartacağız. 

Ben de ev sahipliği için sayın başka-
nımıza ve yönetim kuruluna teşekkür 
ediyor çalışmalarında başarılar diliyo-

rum” diye konuştu.
GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Perihan Çöçelli, Başar Küçük-
parmak ve Mustafa Özmermer’in yer 
aldığı ziyaret sonunda karşılıklı plaket 
takdiminde bulunuldu.

G
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Zeki Kıvanç Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti. 
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aziantep Sanayi Odası (GSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi Başar 
Küçükparmak, TRT GAP Di-
yarbakır Radyosu’nda, Soner 
Emre’nin sunduğu, ‘Yöremiz-

den’ programında, GSO ile Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleşti-
rilen protokol ile hayata geçirilen, Ga-
ziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki 
Eğitim Projesi’ni (GASİMEP) anlattı.

Soner Emre’nin projenin amacı, is-
tihdama yönelik katkıları ve bundan 
sonraki süreci ile ilgili sorularını ya-
nıtlayan Başar Küçükparmak, GSO’nun 
bölgenin ekonomik kalkınmasında 
öncü olma misyonuyla yoluna devam 
ettiğini söyledi.

Mesleki eğitime büyük önem verdik-
lerine dikkati çeken Küçükparmak, 
“Sanayicilerin talepleri doğrultusun-
da ikili eğitim sistemi olan, Gaziantep 
Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim 
Projesi’ni (GASİMEP) hayata geçirdik. 
Gençlerimizin güncel ve teknolojik bir 
eğitimle üretime kazandırılması nok-
tasında örnek bir proje oldu. Amacımız 

sanayi ile mesleki eğitimi bir araya ge-
tirip ikisini bir bütün olarak yürütmek” 
diye konuştu.
Herhangi bir okuldan 9’uncu sınıfı 
başarıyla bitiren bütün öğrencilerin 
projeye katılabileceğini kaydeden Kü-
çükparmak, “Bunun yanında herhangi 
bir sebepten dolayı eğitim hayatının 
dışında kalmış yine 9’uncu sınıfı bitir-
miş öğrenci olmayanlar da sisteme da-
hil olabilirler. 

Bu öğrencilere yaklaşık 4 saat süren 
Mesleki Beceri Testi’ne (MEBET) tabii 
tutuyoruz. Bu testin içinde çeşitli mes-
lek modüllerini içeren çizimler var. Bu 
test ile öğrencilerin hangi meslek da-
lında yetenekli olduğu ortaya çıkıyor. 
Bu test bir kez uygulanıyor. Şu anda 
makine, metal, elektrik ve mobilya bö-
lümlerinde öğrencilerimiz var. 

Bu bölümleri sanayicilerimizden ge-
len taleplere göre oluşturduk. Bundan 
sonra da piyasadan ve sektörden gele-
cek taleplere göre bölümleri açacak alt 
yapımız var” şeklinde konuştu.

Projede MEBET testinin uygulanma-
sının çok önemli olduğunu vurgulayan 
Başar Küçükparmak, “Öğrencilerimizi 
daha sonra firmalarımızla eşleştiriyo-
ruz ve işletmelerde 10’uncu sınıftan 
itibaren personel öğrenci olarak çalış-
maya başlıyorlar. Haftanın 2 günü GSO-
MEM’de teorik eğitimi alan öğrenciler, 
diğer 3 günde işletmede bir fiil çalışı-
yorlar. 12. sınıfın sonunda hem çıraklık, 
kalfalık ve ustalık belgelerini hem de 
meslek lisesi diplomalarını alıyorlar. 

Sonuç olarak öğrencilerimiz hem 
diploma sahibi hem de meslek sahibi 
olarak hayatlarına yön veriyor. 3 yıl bo-
yunca işletmenin personel öğrencisi 
olarak eğitimini tamamlayan gençlerin 
maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası 
giderleri devlet desteği kapsamında 
karşılanıyor. 

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin 
arttırılması, sanayinin kalifiye perso-
nel probleminin ortadan kaldırılması, 
ülkemizin her alanda ileriye gitmesi 
açısından projeye çok büyük önem ve-
riyoruz” ifadelerini kullandı. 

G

KÜÇÜKPARMAK, TRT RADYOSU’NDA 
GASİMEP’İ ANLATTI
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firmanın katılımıyla, 
Alman Federal Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Ba-
kanlığı’nın (BMZ) finans-
man desteği ile Alman 

Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) 
ortaklığında yürütülen “PEP-Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında eğitim gören yaklaşık 250 
kursiyerin iş bulabilmeleri amacıyla 
yapılan fuar GSO-MEM’de gerçekleş-
tirildi.

GSO-MEM’de proje kapsamında, Gazi-
antep sanayisinin 2019 yılı itibarı ile en 
fazla ihtiyaç duyduğu istihdam konu-
larına göre eğitimler düzenleniyor.

İŞVERENE YÜZDE 50 BRÜT 
MAAŞ DESTEĞİ

GSO-MEM’de eğitim alan kursiyerlerin 
istihdam fuarı ile iş bulmaları neti-
cesinde, İŞKUR ile ortaklık yapılarak 
kursiyerlerin İŞKUR kayıtları da 
yapılıyor ve kursiyerleri istihdam eden 
firmalara 6 aya kadar varan sürelerde 
brüt yarım maaş desteği sağlanıyor. 
PEP-Ekonomik Fırsatların Destek-
lenmesi Projesi kapsamında hem 

sanayiciler için hem de kursiyerlerin 
oryantasyon dönemine katkı amacıyla 
verilen bu destek iki tarafa da önemli 
avantajlar sunuyor.

Temmuz 2019’dan buyana proje kap-
samında kursiyerlere ahşap işleme, 
ambalaj ve paketleme, bilgisayar des-
tekli çizim, bilgisayar destekli reklam 
ve tasarım, bilgisayarlı muhasebe, bo-
bin makine operatörü, CNC tezgahları 
ve programlama, dış ticaret elemanı, 
elektrik-bakım onarım, endüstriyel 
otomasyon, gazaltı (mıg-mag) kaynak-
çılığı, giyim üretiminde temel işlemler, 
halı çitici, halı konfeksiyon elemanı, 
mekanik bakımcı, örtülü elektrod ve 
ark kaynağı eğitimi, pamuk tarakçı, 
plastik enjeksiyon elemanı, PVC doğra-
ma elemanı, ramayöz makine operatö-
rü, ring iplik elemanı, temel ayakkabı 
tasarımcısı, tornacı, trikotaj opera-
törü, yönetici asistanı, yuvarlak örme 
makinesi eğitimleri veriliyor. Projeden 
Suriyeli kursiyerler de yararlanmakta 
olup, mesleği olan olmayan kişilere 
meslek edindirme kursları da veriliyor.
Eğitim konularına göre 3 hafta veya 
3 ay arasında değişen kurslarda kur-
siyerlere iş sağlığı, hijyen, beden dili 
eğitimleri de veriliyor

11

GSO-MEM’DE İSTİHDAM FUARI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE (GSO-MEM) EĞİTİM ALAN 
KURSİYERLERİN İŞ SAHİBİ OLABİLMELERİ AMACIYLA İSTİHDAM FUARI DÜZENLENDİ.

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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VALİ DAVUT GÜL’DEN KAGİDEM’E TAM PUAN 

AGİDEM’de incelemelerde bu-
lunan ve GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi’den 
bilgi alan Davut Gül, “Gazian-
tep’in sanayi, ticaret ve müte-

şebbis kültürü son derece gelişmiş du-
rumda. Bu açıdan merkezin kurulması 
ve ete kemiğe bürünmesi çok önem-
lidir. Merkezin kurulmasında emeği 
geçen İpekyolu Kalkınma Ajansı’na, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi’nin şahsında tüm yönetim ku-
rulu ve personellerine teşekkür ediyo-
rum “dedi. 

Merkezde çok cüzi bir kiralarla kadın 
girişimcilerin faaliyetlerini, çalışma-
larını ve üretimlerini yapabilecekle-
rine dikkati çeken Davut Gül, “Burada 
geleneksel üretim yapılmayacak olup 
daha çok yazılım, teknoloji, yani şehri 
bir basamak daha yukarıya taşıyacak 

çalışmalar yapılacak. İçerisinde kreş 
ve kolaylık sağlayacak diğer imkanların 
sunulması gayet güzel. Burada Gazian-
tep Sanayi Odamızın kadın girişimcile-
re danışmanlık yapacak olması da ayrı 
bir önem taşıyor. Bir kez daha emeği 
geçenleri kutluyor, başarılar diliyorum” 
diye konuştu.

Ziyaretleri ve verdikleri desteklerden 
dolayı Vali Davut Gül’e teşekkür eden 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de, “İçerisinde 28 işlik bulunan 
binamızı oluşturduk. Bundan sonraki 
süreçte kadın girişimcilerimizi buraya 
bekliyoruz. Kadınların kendi ayakları 
üzerinde durabilmeleri toplumsal ve 
ekonomik açıdan çok önemli” şeklinde 
konuştu.

KAGİDEM’e şehrin her bölgesinden 
kolay ulaşım imkanı olduğunu kayde-
den Ünverdi, “Bu avantajın yanında 

merkezimiz kuruluştan ihracata des-
tek programları, eğitimler, mentörlük 
uzman desteği, kreş hizmeti, düşük 
maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-tica-
ret ağına dahil olma gibi avantajlar da 
sunuyor. İş fikri olan ve üretime dahil 
olmak isteyen girişimci kadınlarımızı 
başvuruda bulunmaya davet ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Vali 
Davut Gül, KAGİDEM projesinin hayata 
geçirilmesine destek veren Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ve İKA Genel Sekreteri Burhan 
Akyılmaz’a teşekkür etti.

Ziyarette, TOBB Gaziantep Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eko-
nomik Gelişim, AR-GE ve İnovasyon 
Daire Başkanı Meryem Arslan ile kadın 
girişimciler de hazır bulundu.     

K

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 
girişimci kadınlara yönelik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) ziyaret eden 

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkezde yazılım, teknoloji gibi şehri yukarıya taşıyacak çalışmaların olmasının 
son derece önemli olduğunu söyledi.
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ürkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası (UTSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Selim Kandemir, 

Meclis Başkanı İsmail Karaman ve 
beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi 
Odası’na (GSO) ziyarette bulundu. 
Ziyarette iki oda arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. 

UTSO heyetini Gaziantep’te ağırlamak-
tan memnun olduklarını dile getiren 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, “Toplantımız ve imzaladığımız 
işbirliği protokolü önümüzdeki dö-

nemde ikili ilişkilerimizi gelişmesine 
önemli katkılarda bulunacak. Aramız-
daki etkileşimin daha da artacağına 
inanıyor hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S.Selim 
Kandemir de ev sahipliği için GSO 
yönetim kuruluna teşekkür ederek, 
“Bizleri bu kadim şehirde ağırladığınız 
için sizlere çok teşekkür ediyorum. 

Gaziantep çok eski bir medeniyete sa-
hip bir kent. Gastronomisi, tekstili, sa-
nayisi ile dünyada söz sahibi bir kent.  
Makine halısı üretiminde dünyada 
üçüncü olan bir şehir. Uşak da tekstil 

kenti. Geri dönüşüm konusunda söz 
sahibi bir kent. Sizlerin tecrübelerin-
den faydalanarak, güç birliği içerisinde 
çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz. 
Ayrıca GSO Mesleki Eğitim Merkezi’ni-
zi gelip yerinde görmek istedik. Örnek 
bir proje gerçekleştirmişsiniz. Böylesi 
bir merkezi ülkemize kazandırdığınız 
için teşekkür ediyorum. 
Sizleri emeklerinizden ve çalışmala-
rınızdan dolayı tebrik ediyor, bizleri 
ağırladığınız için çok teşekkür ediyo-
ruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından işbirliği protokolü imzala-
narak, karşılıklı hediye takdiminde 
bulunuldu.     

T

GSO İLE UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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aziantep Valisi Davut Gül, GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi, Gaziantep Üni-
versitesi Naci Topçuoğlu Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü Doç. 

Dr. Necip Fazıl Yılmaz, İpekyolu Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan 
Akyılmaz, KOSGEB Uzmanı Mustafa 
Simşek, GAÜN Teknopark Genel Mü-
dürü Ekrem Tekin ile diğer davetlilerin 
katıldığı toplantıda Gaziantep’in sana-
yide dönüşüm süreci konuşuldu.     

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Gaziantep’in en çok ihtiyaç 
duyduğu alanın teknoloji olduğunu 
belirterek, “Bu konuyu ne kadar çok 
konuşur, ne kadar çok dile getirirsek 
kentimiz ve ülkemiz için o denli faydalı 
olacaktır. Gaziantep olarak üreten ve 
rekabetçi bir şehiriz. Mevcut üretim 
modellerimize mutlaka teknolojiyi 
adapte etmeliyiz. 

Bunu yaptığımız zaman mevcut ihra-
cat rakamlarımızı çok daha yukarılara 
taşıma imkânı bulacağız. Bunu da yine 
devletimizle, milletimizle, işadamla-
rımızla, kadın girişimcilerimizle el ele 
vererek başarabiliriz” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de GSO’yu 
yaptığı projelerden ve sanayide dönü-
şüm sürecindeki üstlendiği rolden do-
layı tebrik ederek, “Gaziantep’in ithal 
edilen ürünleri üretebilme potansiyeli 
bulunuyor. Milli Teknoloji Hamlesi dev-
letin önemsediği bir projedir. Sanayi-
nin daha da güçlenmesini sağlayacak 
ürünlerin hem Gaziantep’te hem Tür-
kiye’de üretilmesi için gerekli iklimin 
oluşturulması gerekiyor” dedi.

Stratejik ve proje bazlı yatırımlarda 
önemli imkânlar sunulduğunu dile 
getiren Vali Davut Gül,  uygun sektör-
de yatırım yapıldığında Türkiye’nin en 
dezavantajlı bölgesinde alınan teşvik-

lerden daha iyisini alabilme imkanı bu-
lunduğunu kaydetti. 

Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kal-
kınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi ortaklığında, girişimci 
kadınlara yönelik kurulan Gaziantep 
Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİ-
DEM) hakkında da değerlendirmeler-
de bulunan Gül, merkezin öneminden 
bahsederek girişimci kadınlar açısın-
dan bir şans olduğunu söyledi.  

Katılımcılara teknoloji odaklı sanayi 
hamlesi destekleri ve başvuru süreci 
hakkında sunum yapan KOSGEB Uz-
manı Mustafa Simşek ise, “Amacımız 
yüksek katma değerli, orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve 
milli imkanlarla üretimine destek ol-
mak. Bu sayede yıllık 30 milyar dolarlık 
ithalata giden para ülkemizde kalacak. 
İlk çağrı dönemi makine sektörüne yö-
nelik olacak” şeklinde konuştu. 

G

 TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DESTEKLERİ GSO’DA ANLATILDI
GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO), KOSGEB VE İPEKYOLU KALKINMA AJANSI İŞBİRLİĞİYLE, SANAYİ VE 

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ KAPSAMINDA BAKANLIK TARAFINDAN 
VERİLEN DESTEK VE TEŞVİKLERİN ANLATILDIĞI, “TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DESTEKLERİ VE 

BAŞVURU SÜRECİ” TOPLANTISI YAPILDI. 
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H E D E F  P A Z A R

olonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 
1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 1999 tarihli 
Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen 

Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük 
Birliği esasına dayanarak yürütülmektedir.P

POLONYA
TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE-POLONYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ (MİLYAR DOLAR)



H E D E F  P A Z A R

TÜRKİYE’NİN POLONYA’YA İHRACATINDAKİ BAŞLICA 
ÜRÜNLER ( MİLYON DOLAR)

TÜRKİYE’NİN POLONYA’DAN İTHALATINDAKİ BAŞLICA 
ÜRÜNLER ( MİLYON DOLAR)
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aziantep’in Polonya’ya yapmış olduğu ihracat yıllara 
göre ele alındığında 2014 yılından bugüne kadar ih-
racat değerinin her geçen yıl azaldığı görülmektedir. 
Gaziantep’ten Polonya’ya 2008 yılında 88 milyon do-

lar ihracat gerçekleşirken, bu rakam 2018 yılında 69 milyon 
dolar seviyesine gerilemiştir. 2019 yılının 11 aylık döneminde 
Polonya, Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 18. Ülke konu-
munda yer almaktadır.

aziantep’ten Polonya’ya ihraç edilen ürünlere baktığı-
mızda, tekstil ürünlerinin ağırlıkta olduğu görülmek-

tedir. Kumaşlarda dokunmamış kumaşlar, ipliklerde ise su-
ni-sentetik ve pamuk iplikleri öne çıkmaktadır. 

Son iki yılın Ocak-Kasım dönemine bakıldığında; Gazian-
tep’in en fazla ihracat yaptığı 18. ülke konumunda bulunan 

Polonya, 2019 yılı 11 aylık döneminde geçen yılın aynı döne-
mine göre %4,6 oranında değer kazanmıştır. 

G

YILLARA GÖRE GAZİANTEP’TEN POLONYA’YA 
YAPILAN İHRACAT (BİN DOLAR)

GAZİANTEP’TEN POLONYA’YA 
İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER

G

H E D E F  P A Z A R
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GASTROANTEP FESTİVALİ’NE 1 MİLYON 
ZİYARETÇİ KATILDI

aziantep Büyükşehir Beledi-
yesi ve Gaziantep’i Geliştirme 
Vakfı (GAGEV) işbirliğiyle dü-
zenlenen ikinci GastroAntep 
Uluslararası Gaziantep Gast-

ronomi Festivali’yle güneş, toprak ve 
tarihten gelen yerel lezzetler dünyaya 
tanıtıldı.

Dünyaca ünlü şeflerin ve Türk gastro-
nomi profesyonellerinin atölye çalış-
malarıyla panellerinin damga vurduğu 
GastroAntep Festivali’nde dünyaca 

ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin 
gastronomi profesyonelleri, gurme-
ler, gastronomi yazarları, yurt içi ve 
yurt dışından festivali ziyarete gelen 
yaklaşık 1 milyon kişi unutulmaz anlar 
yaşadı.

Uluslararası GastroAntep Festivali’nin 
açılışı biberi ile meşhur olan Gazian-
tep’in Nurdağı ilçesinde biber tarla-
sında yapıldı. Açılışına 40 farklı ülkenin 
katıldığı, 60 dönüm alanda yapılan fes-
tivalde dünyaca ünlü aşçılar da vardı.

GastroAntep Festivali, il sınırlarına 
kadar uzandı. Güneşten, topraktan ve 
tarihten gelen yerel lezzetleri dünya-
ya tanıtmak amacıyla organize edilen 
gastronomi festivalinin nabzı Nizip’te 
attı. Festivalin ikinci gününe, 90 dö-
nümlük Antep fıstığı tarlasındaki ha-
satla merhaba diyen dünyaca ünlü 
Michelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin 
gastronomi profesyonelleri, gurmeler, 
gastronomi yazarları damgasını vurdu.

Gaziantep’te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek 
yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı.

G



G A Z İ A N T E P  G Ü N D E M İ

estivalin ikinci yılını değerlen-
diren Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
“Biz bu yola çıkarken bir hedef 
koyduk ve yerelden evrensele, 

gelenekten geleceğe Anadolu’nun, böl-
genin ve Gaziantepimizin farkını tüm 
dünyaya anlatmayı kendimize görev 
tayin ettik. 

Dünyanın lezzet başkenti olduğumu-
zu ispatlamak için uluslararası boyutu 
çok önemsedik ve San Sebestian’da, 
Lyon’da, Paris’te, Londra’daki profesyo-
nelleri ikinci defa şehrimizde bir araya 

getirdik. Akademisyenleri, bu işin eği-
timini alan öğrencileri, çocukları, en-
gellileri, esnafı ve tüm halkımızı Gazi-
antep’imizde gastronomi uzmanlarıyla 
buluşturduk. 

Olağanüstü bir başarı ile geçtiğimiz yıl 
250 bin olan ziyaretçi sayımızı bu yıl 
4’e katlayarak festivalimizde yaklaşık 1 
milyon kişiyi ağırladık. 

Önümüzdeki yıl tam 2 milyon ziyaret-
çiyi şehrimizde misafir etmeyi hedef-
liyoruz. Bölgede ve şehrimizde büyük 
bir lezzetin yanı sıra muazzam bir ta-

rih ve medeniyet var. Beş antik kenti, 
Osmanlı’yı, Selçuklu’yu, Hitit’i, Roma’yı, 
İslam medeniyetini görmek istiyorsa-
nız buraya gelin. Güneşten, topraktan 
ve tarihten gelen lezzetleri tatmak is-
tiyorsanız buraya gelin. 

Bizim soframız birleştiriyor, paylaştırı-
yor, kardeşliği arttırıyor. İnanıyorum ki 
biz sofrayla Dünya barışını tesis edece-
ğiz. Anadolu’yu yeme-içme turizminde, 
gurme turizminde ve kültürel turizm-
de hak ettiği noktaya mutlaka taşıya-
cağız” dedi.

F
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İŞVEREN VE İŞ ARAYAN GAİF’DE BULUŞTU

şsizliği azaltmak, istihdamı arttır-
mak ve mesleki eğitimlerle nite-
likli eleman ihtiyacını karşılamak 
amacıyla iş arayan ve işverenlerin 
buluştuğu fuar kapsamında pa-

nel, seminer, kurs mülakatları ve kon-
feranslar düzendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Mü-
dürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak 
2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, geçen 
yıl 1 milyon 240 bin 308, bu yıl dolma-
dan ise 1 milyon 450 bin kişiyi işe yer-
leştirdiklerini söyledi.

Uzunkaya, istihdamın ve işsizliğin tüm 
dünyanın sorunu olduğunu, işveren-
lerle arayanları bir araya getirmek için 
fuar düzenlediklerini söyledi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ön-
cülüğünde başlatılan istihdam sefer-
berliğine değinen Uzunkaya, “2000’li 

yılların başında bir yılda sadece ve 
sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren 
İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 
milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 
bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 

2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 
308’e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zor-
luklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 
450 bin insanımızın işe yerleştirilmesi-
ne aracılık ettik” diye konuştu.

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin 
de fuarı gerçekleştirmekten gurur 
duyduklarını belirterek şunları söyle-
di: “İŞKUR Gaziantep olarak bugün çok 
gururluyuz, geleneksel hale getirdiği-
miz İnsan Kaynakları ve İstihdam Fu-
arı’nın 7’ncisini icra ediyoruz. Önemli 
olan insanlar için fuar yapmak, insana 
dokunmak. 

Biz bugün bütün dünyanın sorunla-
rından olan işsizlikle mücadelenin en 
belirgin noktasındayız. İşsizlikle mü-
cadele etmek, istihdam üretmek her 
bir ferdin ana temel hedeflerinden bir 
tanesidir.” 

Programda İŞKUR İstihdamın En’leri 
Ödül Töreni düzenlendi. Tören; İŞKUR 
ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
“Özel Politika Gerektiren Kesimlerin 
Meslek Edindirme Kursları” program-
larını en çok gerçekleştiren Kamu ku-
rumu statüsünde bulunan GASMEK 
ve Engelli Dairesi Başkanlığınca açılan 
Kamu-İŞKUR iş birliğinde meslek edin-
dirme kursları ve farkındalık yaratan 
Büyükşehir Belediyesine verildi. Ödü-
lü, Büyükşehir Belediyesi adına Daire 
Başkanı Dr. Abdullah Aksoy’a Gaziantep 
Valisi Davut Gül verdi.

İ

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği kapsamında 
düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF-2019) GAÜN’de açıldı.
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TEKNOFEST 2020 GAZİANTEP’TE YAPILACAK

ürkiye Teknoloji Takımı Vakfı’n-
dan (T3 Vakfı) yapılan açıkla-
maya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yürütücü-
lüğünde gerçekleşen ve “Milli 

Teknoloji Hamlesi” sloganıyla yola çı-
kan dev festival, 2020 yılında misyo-
nunu tüm Türkiye’ye yayma hedefi ile 
yoluna devam etme kararı aldı.

Festival coşkusu Eylül 2020’de Güney 
Doğu Anadolu bölgesinde Anadolu’nun 
en güzide şehirlerinden, köklü bir kül-
türe ve tarihe sahip Gaziantep’te yaşa-
nacak.

ÇİFT HANELİ YILLARDA ANADO-
LU’NUN FARKLI ŞEHİRLERİNDE, 
TEK HANELİ YILLARDA İSTAN-
BUL’DA YAPILACAK

Açıklamada verilen bilgilere göre, TEK-

NOFEST bundan sonra çift haneli yıl-
larda Anadolu’nun farklı şehirlerinde, 
tek haneli yıllarda ise yine İstanbul’da 
gerçekleştirilecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve 
bilim konusunda farkındalık oluştur-
mayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik 
alanlarında yetişmiş insan kaynağı-
nı artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 
2021’de ise İstanbul’da ziyaretçileri ile 
buluşacak.

TEKNOFEST, gençlerin geleceğin tek-
nolojileri üzerinde çalışmalarını des-
teklemek için roket yarışmasından, 
İHA tasarım yarışmasına kadar farklı 
kategorilerde teknoloji yarışmaları dü-
zenliyor.

Her yıl düzenlenen teknoloji yarışma-
larına Türkiye’nin ve dünyanın dört 

bir tarafından gençler büyük ilgi gös-
teriyor. Gerçekleştirilen son festivale 
Türkiye’nin 81 ili, dünyanın 122 ülke-
sinden 17 bin 373 takım 50 bin başvu-
ru yapmıştı. Bu başvurular arasından 
belirlenen 10 bin finalist ise 19 farklı 
kategoride düzenlenen Türkiye tarihi-
nin en büyük ödüllü teknoloji yarışma-
larında dereceye girmek için mücadele 
etmişti.

Festival, Türkiye’nin önde gelen tekno-
loji şirketleri, kamu kuruluşları ve üni-
versitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Son olarak 17-22 Eylül 2019’da Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve 1 
milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kıran 
Teknofest dünyanın en büyük havacılık 
etkinliği oldu.

TEKNOFEST önümüzdeki yılının eylül ayında Gaziantep’te düzenlenecek. Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini 
gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, 

uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Eylül 2020’de Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

T
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EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

YENİ GELİR VERGİSİ ORANLARI BELLİ OLDU

ürkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı Eko-
nomik Güven Endeksi verisini 
açıkladı. 
Kasım ayında 91,3 olan ekono-

mik güven endeksi Aralık ayında %2,6 

oranında artarak 93,8’e yükseldi
Ekonomik güven endeksindeki artış-
ta, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, 
perakende ticaret ve inşaat sektörü 
güven endekslerindeki artışlar temel 
etken oldu.

Aralık ayında reel kesim güven endek-
si 108,7 değerine, hizmet sektörü gü-
ven endeksi 93,2 değerine, perakende 
ticaret sektörü güven endeksi 102,6 
değerine ve inşaat sektörü güven en-
deksi 68,9 değerine yükseldi.

elir vergisi dilimleri için 2020 
yılı düzenleme tarifesi belli 
oldu. Buna göre geliri en az 
22 bin liraya kadar olanlardan 
yüzde 15 oranında, 600 bin li-
radan fazla olanlar içinse yüz-

de 40 oranında vergi alınacak.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
ilgili hükümleri çerçevesinde mesken 
kira gelirleri için uygulanan istisna 
tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş 
yeri veya iş yerinin müştemilatı dı-
şında kalan yerlerde hizmet erbabına 
yemek verilmek suretiyle sağlanan 
menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 
lira oldu. 

Engellilik indirimi tutarları, birinci de-
rece engelliler için bin 400 lira, ikinci 
derece engelliler için 790 lira, üçüncü 
derece engelliler için 350 lira olarak 
tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartla-

rından olan iş yeri kira bedeline ilişkin 
tutar, büyükşehir belediye sınırları 
içinde 11 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 
lira olarak belirlendi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilen-
dirilmesinde esas alınan tarife, 22 bin 
liraya kadar yüzde 15, 49 bin liranın 22 

bin lirası için 3 bin 300 lira, fazlası için 
yüzde 20, 120 bin liranın 49 bin lirası 
için 8 bin 700 lira, fazlası için yüzde 27, 
600 bin liranın 120 bin lirası için 27 bin 
870 lira, fazlası yüzde 35, 600 bin lira-
dan fazlasının 600 bin lirası için 195 
bin 870 lira, fazlası yüzde 40 olarak 
tespit edildi.

T
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 YERLİ OTOMOBİL BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
ursa’da kurulacak olan ve 4 bin 
323 kişinin çalışacağı tesiste 5 
ayrı modelde yıllık 175 bin adet 
üretilecek olan yerli otomobil 
görücüye çıktı. Tüm hakları 
Türkiye’ye ait olacak yerli oto-

mobil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ka-
tılımıyla Gebze’de düzenlenen törenle 
tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yap-
tığı konuşmasında, “Bugün ülkemiz 
için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık 
rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz 
yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini 
üretmesi gerektiğini bizim montajcı-
lıktan çok daha iyisine layık olduğumu-
zu hep dile getiririz. 

Ülkemizi 350 bini bile bulmayan oto-
motiv üretimi potansiyelinden 1.5 mil-
yonun üzerinden bir otomobil üretim 
seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ih-
racatımız 32 milyar dolara ulaştı ama 
maalesef kendi üretimimizi çabala-
rımızda uzun süre netice alamadık. 
Birçok adım attık, girişimde bulunduk. 
Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize 
ait olan, milli teknolojiler ile üretilen, 
dünyaya adımızı duyuracak bir otomo-

bile sahip olmaktı. Bir babayiğit arıyo-
ruz dedik bunun için, nihayetinde elini 
taşın altına koyan babayiğitler çıktı. 
TOGG kuruldu. Kendilerine şahsım ve 
milletim adına teşekkür ediyorum. Sa-
dece işine odaklanmış profesyonel bir 
ekip kurarak çalışmalarını bugünlere 
getirdiler. 100’ün üzerinde Türk mü-
hendis gecesini gündüzüne kattı çalış-
tı çabaladı. 

Bunların bir kısmı da yurt dışı onda-
ki prestijli işlerini bırakıp bu projede 
yer almak için heyecanla vatanlarına 
dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor, 
CEO’muz da böyle bir arkadaşımız. Bu 
süreçte sessiz ama derinden gidildi, ön 
gösterim araçlarını tam da 2 sene önce 
söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle pay-
laşıyoruz. 
Bu mekanı da özellikle seçtik, burası 
Türkiye’nin bilişim vadisi, burası Tür-
kiye’nin yarınlarını şekillendirecek 
teknoloji üssü, bu tarihi günde 2 mega 
projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. 
Hem vadinin resmi açılışını yapıyoruz, 
hem aracın gösterimini yapıyoruz” 
dedi.

“Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülki-
yet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla 

Türkiye’nin otomobilidir” diyen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
da “Bu otomobilden kazanılan her ku-
ruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 
82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin 
gururudur. 

Türkiye’nin otomobiliyle, küresel piya-
sada rekabet edecek markamızı oluş-
turuyor, sektörün geleceğinde ‘biz de 
varız’ diyoruz. Otomotiv sektöründeki 
32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi 
ve istihdam hacmini daha da yukarıla-
ra çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOGG ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, 
dünya otomo9tiv sektörünün kabuk 
değiştirdiğini belirterek, “Bu da bizim 
için büyük bir fırsat. “Devrim” otomobi-
line sahip çıkamamıştık. 

Ama bu sefer inşallah başaracağız. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, 
elimizi taşın altına koyduk. Bu işi ba-
şaran Türk özel sektörü adına gurur 
duyuyorum. 15 yılda 22 milyar liralık 
yatırım yapacağız. 2021’de fabrikamızı 
tamamlayacağız. 2022’de de inşallah 
ilk aracımız banttan çıkmış olacak” 
diye konuştu. 

B
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D Ü N Y A  G Ü N D E M İ

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLMADIKÇA FAİZLER 
UYGUN KALMAYA DEVAM EDECEK

oğu üye aşağı yönlü risklerin 
arttığını ancak son aylarda 
bazı risklerin ise yumuşadığını 
bildirdi. Ticaret geriliminin ve 
sert Brexit riskinin azaldığına 

dikkat çekildi. Repo ihalelerinin Ni-
san’daki vergi dönemi boyunca gere-
kebileceği vurgulandı. 

Bazı Fed yetkilileri faizleri düşük sevi-

yelerde tutmanın risk oluşturduğuna 
dair endişelerini dile getirirken, finans 
sektöründe dengesizliklere yol açabi-
leceği ifade edildi. 

Tutanaklarda ayrıca dünya ekonomi-
sindeki ve küresel enflasyondaki zayıf-
lığın Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hede-
fine ulaşması için zorluk oluşturduğu 
belirtildi. 

Fed Aralık ayı toplantısında seri faiz 
indirimlerine ara vermiş ve faizleri de-
ğiştirmeyerek % 1.50 - % 1.75 aralığında 
bırakmıştı. 

Açıklamada “Komite şu anki para po-
litika duruşunun ekonomik aktiviteyi, 
güçlü istihdam piyasasını desteklemek 
için uygun olduğu görüşünde” ifadele-
rine yer verilmişti.

Ç
Fed’in 10 - 11 Aralık’taki toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda görünümde önemli bir değişiklik 

olmadıkça faiz oranlarının uygun kalmaya devam edeceği bildirildi.
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AVRUPA BANKALARINDA GÖRÜNÜM ‘NEGATİF’

oody’s, tarafından Avrupa 
bankalarının görünümüne 
yönelik açıklamada bulu-
nuldu.
Avrupa’da ekonomik bek-

lentilerin zayıflamasının kredi kalitesi-
ni ve karlılığı düşüreceğine dikkat çe-
kilen açıklamada, Avrupa bankalarının 

görünümünün durağandan “negatife” 
çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, genel olumsuz görüşe Av-
rupa’daki bankacılık varlıklarının bü-
yük kısmını oluşturan İngiltere ve Al-
manya bankacılık sistemlerinin neden 
olduğu belirtildi.

Euro Bölgesi’nde zayıf ekonomik bü-
yümenin iş fırsatlarını baskılayacağına 
işaret edilen açıklamada, ABD, Çin veya 
ABD ile AB arasında ticari gerilimleri-
nin artmasının durumu daha fazla bo-
zabileceği ifade edildi.

M
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ekonomik büyümenin zayıflaması sebebiyle Avrupa 

bankalarının görünümünü durağandan negatife çevirdi.
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E K O N O M İ  S Ö Z L Ü Ğ Ü

ÇIPA

Ekonomik karar alma süreçlerinde referans 

olarak alınan büyüklükleri ifade etmek için 

kullanılır. Örneğin kur çıpası kavramı, bir 

merkez bankasının kur için belirli taahhütleri 

sonrasında, diğer ekonomik birimlerin de bu 

taahhüte güven duyması ile birlikte, alınan 

ekonomik kararlarda kurdaki değişimlerin 

esas alınması ve fiyat, ücret artışı, yatırım 

gibi kararlarının kur politikası çerçevesinde 

şekillenmesini ifade eder..

AÇIK POZİSYON

Döviz, altın, menkul kıymet 
gibi bir finansal araç üzerin-
den sahip olunan varlıkların 
aynı cinsten yükümlülükleri 
karşılayamayan kısmıdır.

ANALİTİK BİLANÇO

Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde 
yer alan hesapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama al-
tında toplulaştırıldığı bilançodur. TCMB Analitik Bilançosu ise, TCMB 
bilançosunda yer alan kalemleri toplulaştırırken para politikasının 
etkin işleyişinde geçerli kalemleri dikkate alan ve ayrıntıları içermeyen 
bilançodur.

BROKER

Alım ve satım işlemlerine belirli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hes-abına yapan işlemcilere verilen isimdir.

BANKALARARASI KART MERKEZİ
Banka kartları ve kredi kartlarının takas ve mutabakatını sağlamak 
üzere 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığında 
kurulmuş olan, tüzel kişiliği haiz bir ödeme sistemidir.

BİRİKMİŞ FAİZ

Bir yatırımın, yatırım dönemi içinde, ödeme tarihine kadar üzerinde biriken faizdir.

ÇEKİRDEK YÜKÜMLÜLÜKLER

Bankacılık sektörünün yurt içindeki tasarruf 

sahiplerinden sağladığı mevduat kaynaklı 

finansman genel olarak çekirdek yüküm-

lülükler olarak adlandırılmaktadır.

GENE DEVLET DENGESİ
Merkezi yönetim bütçesi, mahalli 
idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, 
genel sağlık sigortası, fonlar, döner 
sermayeler ve işsizlik sigortası fonu 
dengelerinden oluşmaktadır.

BROKER

Alım ve satım işlemlerine belirli bir komisyon karşılığı aracılık eden, 
işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabı-
na yapan işlemcilere verilen isimdir.

BEKLENTİ YÖNETİMİ

Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, TCMB’nin, ekono-

mik birimlerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin 

enflasyon hedefleri doğrultusunda şekillenmesini temin etmeye 

yönelik olarak uyguladığı stratejiler bütünüdür.
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DEFLATÖR

Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi 
büyüklüğün (örneğin ücretler, hammadde fiyatları, maliyetler 
vb.) değerinin gerçek değere (reel) çevrilmesinde kullanılan fiyat 
endeksini ifade eder.

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA

Bir ülkenin sınırları içinde bir dönemde 
üretilen katma değerdir.

EUROBOND

Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerin-den ihraç ettiği menkul kıymetlerdir. GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA

Bir ülke vatandaşlarının bir dönem içinde ürettiği katma değerdir.

ENFLASYON VERGİSİ

Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük; talep eden, elde 
tutan kurum ve kişi açısından ise bir varlık olarak düşünüldüğünde 
enflasyon, parayı ihraç eden kurumun yükümlülüğünü, parayı elde 
tutan kurumun ise varlığını reel olarak azaltır. Bu anlamı ile en-
flasyon, gelir elde eden açısından vergi özelliği taşımakta, dolayısıyla 
vergi gibi satın alma gücünün transferine neden olmaktadır.

DIŞ TİCARET HADLERİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması, dış ticarete konu malların ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu gösterir. Birim değer endeksleri TÜİK tarafından hesaplan-maktadır.

EFEKTİF(BANKNOTE)

Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve 

madeni para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için 

kullanılan bir terimdir.

DEALER

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hes-abına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.

ERKEN İTFA

Bir borcun işlemiş faizi ile birlikte anaparasının 

vadesinden önce geri ödenmesidir.








