




u süreçte maalesef gün-
demimiz salgın, savaş ve 
küresel sorunların yaşama 
etkileri olurken, değişimin 
farkında olarak yeniliklere 

ayak uydurmak, kendimizi, işimizi, 
şehrimizi ve dolayısıyla ülkemizi 
yeni dünyaya hazırlamamız gere-
ken bir dönemden geçiyoruz.
Gaziantep Sanayi Odası da bu deği-
şim ve dönüşümü “Biz Varız” sloga-
nıyla çok daha önce başlatmıştı. Bu 
doğrultuda GSO, sanayimizin dö-
nüşüm hamlesinde pandemi başta 
olmak üzere yaşanan sorunlara 
rağmen somut projelerle ülkemize 
hizmet etmeye, kent sanayisini ya-
rının dünyasına hazırlamaya devam 
ediyor. 
Peki bu projeler arasında neler var, 
verilen bu kısa arada ne gibi geliş-
meler oldu, dergi içeriğimizde neler 
var?

Gaziantep Sanayi Odası, verimlilik 
ve yeşil dönüşümü AB Yeşil Muta-
bakat kriterleri çerçevesinde önce-
liğine alarak meslek kuruluşları ve 
üniversitelerin katılımları ile hem 
bir çalışma grubu kurdu hem de bu 
süreci sanayiye yaymak amacıyla 
farklı programlar düzenledi.

Savunma sanayisine yönelik, Gazi-
antep Sanayi Odası, İpekyolu Kal-
kınma Ajansı ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı iş birliğinde Gaziantep 
Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi 
düzenlendi. SAHA Expo Fuarına fir-
maların katılımları sağlandı ve güç-
lü bağlar kuruldu.

Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda 
eğitim ve organizasyonlar devam 
etti. Genç sanayicilerle birlikte he-
defler doğrultusunda önemli mesa-
feler kat edildi.  
Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından onaylandı ve tüzel kişili-
ğe kavuştu. 

Türkiye’de iki il tarafından kurulan 
tek OSB’si Polateli-Şahinbey Tekstil 
İhtisas OSB’de arsa tahsisine baş-
landı. İlk etapta 6,5 milyon metre-
kare arsanın tahsisi gerçekleştirildi.
32. GAPSHOES Uluslararası Ayak-
kabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi 
Fuarı ile 13. GAPTARIM Tarım, Tarım 
Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı 
yoğun ilgi gördü ve sektörlerine güç 
kattı.

Ülkemize rol model olan Gaziantep 
Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim 
Projesi’nin (GASİMEP), Türkiye Kali-
te Derneği (KALDER) Ankara Şubesi 
tarafından düzenlenen 2022 İlham 
Veren Kamu Yönetimi Proje Ödül 
Töreni’nde, Jüri Teşvik Ödülü aldı.
Ve Gaziantep Sanayi Odası, TOBB 
Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 
çerçevesinde denetimleri yapılan 
GSO, A Sınıfı Oda tescili ile hizmet 
kalitesindeki başarısını bir kez daha 
gösterdi.
Bu başlıklar ve daha fazlasını, Hedef 
Pazar, Sektör Analizi gibi merak edi-
len konuları raporlar halinde sizler 
için derledik.

Keyifle okumanız dileğiyle.
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BAŞKANLARDAN

GAZİ ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ŞİKAYET 
ETMEDEN MÜCADELE EDİYORUZ

Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bir döneme 
hep birlikte tanıklık ediyoruz. Covid-19 pande-
misiyle başlayan ve Rusya- Ukrayna savaşıyla 
devam eden bu zorlu süreç gerek ülkemizi ge-
rekse dünyayı başta sağlık ve ekonomi olmak 

üzere birçok alanda etkilemiştir. 

Bulunduğumuz coğrafyada hem komşu ülkelerimizde 
hem de dünyada yaşanan krizlere ve beklenmeyen ge-
lişmelere rağmen Gaziantep olarak üretim, ihracat ve 
istihdamdaki başarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 
Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılını 10 milyar 92 
milyon dolarlık ihracatla tarihi bir rekorla kapattık. Kur-
tuluş mücadelesinde hiçbir yerden destek almadan nü-
fusunun üçte ikisini şehit vererek bu toprakları bizlere 
vatan kılan atalarımızın yazdığı kahramanlık destanın 
100. yıl dönümünü rekor ihracatla kapatmak bizleri hem 
duygulandırdı hem de gururlandırdı. 

İhracat, istihdam ve üretimdeki başarımızı sürdürülebi-
lir kılmamız için dünyadaki değişimi ve gelişmeleri ya-
kından takip ederek gelecek planlarımızı bu doğrultuda 
yapmalıyız. Özellikle Covid-19 pandemisi ve Rusya- Uk-
rayna krizi, başta savunma sanayi ve gıda olmak üzere 
her alanda yerli ve milli üretimin önemini bir kez daha 
gözler önüne serdi.

Dünya ülkeleri bir yandan içinde bulunduğu küresel 
krizlerden kurtulmak için büyük bir mücadele verirken 
diğer tarafta ise geleceğimizi tehdit eden küresel ısın-
ma kaynaklı iklim krizine çözüm arayışına girdi. Dünya 
bu krizin daha fazla tahribata yol açmaması için çözüm 
üretmek adına el birliğiyle mücadele veriyor.  İklim kri-
ziyle birlikte gıda güvencesi, su kaynaklarına ulaşım 

gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarımız tehdit altında. Daha 
yaşanabilir bir dünya için zaman kaybetmeden gerekli 
tedbirleri alıp gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya 
bırakmalıyız.

Türkiye ihracatının yüzde 60’ının yapıldığı AB ülkelerin-
deki Yeşil Dönüşüm süreci sektörleri yakından ilgilen-
dirmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği’ne yap-
tığımız ihracatta sorun yaşamamak için Yeşil Mutabakat 
konusuna hassasiyetle yaklaşıp süreci ıskalamadan bir 
an evvel aksiyon almalıyız. Önem vermemiz gereken bir 
diğer konu ise dijitalleşmedir. 
Ülkemizin küresel rekabette öne çıkabilmesi için dijital-
leşmeye önem vermeliyiz. Şirketlerimizi ve ülkemizi kü-
resel rekabette öne çıkararak yetişmiş insan gücümüzü, 
üretim süreçlerimizi ve işletmelerimizi hem içinde bu-
lunduğumuz dönemin hem de geleceğin dünyasına her 
daim hazır tutmalıyız.
 
Gaziantep sanayisinde çarkların daha hızlı dönmesi ve 
ihracatta belirlenen hedeflerin yakalanması için Gazi-
antep Sanayi Odası olarak her platformda yoğun gayret 
gösteriyoruz. Yenilikçi anlayış ile çağımızın ihtiyaç duy-
duğu gelişmeleri de takip ederek birlik, beraberlik ve da-
yanışma ruhuyla Gazi Şehrimizin sanayisini her alanda 
daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Geride bıraktığımız dönemde şikâyet etmeden gecesini 
gündüzüne katarak mücadele verip üretimi, istihdamı 
ve ihracatı artırarak Gazi Şehrimiz ve ülkemizin kalkın-
masına katkı sunan tüm sanayicilerimize, ihracatçıları-
mıza ve çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolay 
teşekkürlerimi sunuyorum.

K

ADİL SANİ KONUKOĞLU
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI



BAŞKANLARDAN

andemi ve konjonktürel gelişmelerle birlikte “Yeni 
Dünya Düzeni” kendine özgü kurallarıyla geliyor. 
Üretim, ticaret ve yaşamın her alanında bu büyük 
dönüşüme hazır olmak zorundayız. 

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomiye yansı-
maları, doğal kaynakların hızla tüketilmesi ile doğaya du-
yarlı üretimlerin öne çıktığı, gelişen teknolojilerle üretim 
ve ticaretin dijitalleştiği bir ekosistemde var olabilmemiz 
için elimizi de çabuk tutmalıyız.

Sürdürülebilir bir sanayi bugün bizim için en önemli konu 
başlığı haline gelirken, Gaziantep Sanayi Odası olarak da 
çalışmalarımızı bu eksende yürütüyoruz.

Verimlilik ve yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve buna bağlı 
olarak yetişmiş insan gücü, savunma sanayi, teknolojik ge-
lişmelere uyum sağlama gibi konularda sanayimizi gelece-
ğe taşıyacak ve söz sahibi yapacak projelerle sanayimizde-
ki dönüşüme öncülük ediyoruz. 

İklim yasası ile doğaya duyarlı üretim ve AB mutabakatı 
çerçevesinde sınırda karbon uygulaması sanayimizin gele-
ceği için büyük önem taşıyor. 

Yeşil Mutabakat konusuyla ilgili Odamız öncülüğünde, 
Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Ga-
ziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Makine Mü-
hendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik 
Mühendisleri Odası tarafından kurulan çalışma grubumuz 
firmalarımızı AB Yeşil Mutabakat kriterlerine hazırlamak 
için çalışmalarını sürdürüyor. 

Ülkemizin en büyük model fabrikası olan Gaziantep Model 
Fabrika’da yalın üretim, verimlilik, dijitalleşme ve enerji ve-
rimliliği gibi konularda firmalarımıza yönelik eğitimlerimiz 
devam ediyor. Dijitalleşme ve yüksek teknolojinin sanayi-
mize adaptasyonunu sağlamak, buna bağlı olarak savunma 
sanayi ve medikal sektöründe şehrimizi önemli bir merkez 
haline getirmek, üretimde katma değer ve karlılığı artır-
mak, kadın girişimciliğinin artırılmasını sağlamak ve iş gü-
cüne dahil etmek, yeni OSB’lerimizi tamamlayarak üretim, 
ihracat ve istihdamımızı daha da yukarılara taşımak için de 
önemli adımlar attık. 

Tabi biz bunları yapamaya çalışırken çok zor bir dönemden 
geçtiğimizin de farkındayız.

Ancak kaybedecek zamanımızın da olmadığını biliyoruz. 
Daha pandeminin yaralarını saramadan patlak veren Rus-
ya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan riskler, yüksek enflas-
yon, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar, konteyner 
ve lojistik konusu gibi tüm dünyanın sorunu haline gelen 
konulara rağmen biz bu dönüşümü sanayicilerimizle bir-
likte başaracağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu hedeflerimizi de gerçekleştirdiğimizde sadece Gazi-
antep için değil tüm bölge sanayimiz için yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacağız.

Gaziantep her zaman olduğu gibi “yeni dünyanın” da öncü 
ve örnek kenti olmaya devam edecek.

P
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN SANAYİMİZİ
YENİ DÜNYA’YA HAZIRLIYORUZ 

ADNAN ÜNVERDİ
GAZİANTEP SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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bütçe açıkları nedeniyle, ekonomi yavaş-
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SO Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu arasına giren, 
TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge destekle-
rinden yararlanarak ürün geliştiren, 
en fazla patent, marka, endüstriyel 
tasarım ve faydalı model tescili ya-

pan, GSO endüstriyel gelişim üssünden en 

fazla yararlanan ve dijital dönüşüm alanın-
da başarılı            çalışmalar gerçekleştiren 
firmaların ödüllendirildiği tören, Şehitka-
mil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) 
düzenlendi. 

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, sanayi-

cileri yeşil üretime ve çevreci yaklaşımlara 
teşvik etmek, gelecek nesillere yeşil ve te-
miz bir gelecek inşa edebilmek ve yenilikçi 
stratejilerle sürdürülebilir bir ekonomik 
kalkınmayı mümkün kılmak hedefiyle bu 
yıl “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” farkındalığı 
temasıyla gerçekleştirildi.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, 
Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, 
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, 
Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal 
Çokdinç, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 
Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, 
Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, 
Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, 

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, 
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 
SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 
GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, 
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 
GAİB Başkanı Fikret Kileci, 
GAOSb Başkanı Cengiz Şimşek, 
Kaymakamlar, 
İlçe Belediye Başkanları, 
Siyasi Partilerin İl Başkanları, 
Kurum Temsilcileri, 
Sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

İ

GAZİANTEP’İN YILDIZLARI ÖDÜL 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GSO tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde 
belirlenen kategorilerde 81 firmaya ödül verildi. 
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aziantep’in sanayisi, üreti-
mi ve ihracatı ile Güneydoğu 
Anadolu’nun seçkin bir şehri 
olduğunu ifade eden Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı 

Hasan Suver, sanayicilerin Gaziantep’i 
bölgede bir yıldız haline getirdiğini 
söyledi. 

Gaziantepli sanayicileri ve ihracatçıları 
kutlayan Suver, “Ülkemiz ekonomisinin 
büyümesinde önemli bir payı olan şeh-
rimiz Gaziantep’i tebrik ediyorum. 

Özellikle yenilenebilir enerji kaynakla-
rı için yürütülen çalışmaları da önemli 
buluyorum. Çünkü tüketilen kaynaklar 

insanlığın başına bir bela olarak dö-
necektir. Yeni bir dönem için yeni bir 
fırsat. 

Bu fırsatı Gaziantepli girişimcilerin ya-
kalayacağına inanıyorum. Burada ben 
bu ışığı gördüm” dedi.  

aziantep’in üretim, istihdam 
ve ihracattaki başarısının mi-
marları olan sanayicileri kut-
layan Gaziantep Valisi Davut 
Gül de sanayicilerin dedele-

rinden ve babalarından aldıkları bayra-
ğı daha ileriye götürmek için yaptıkları 
çalışmaların takdire şayan olduğunu 
ifade etti.

 “Birlik ve beraberlik ile kardeşlik ruhu-
nu en iyi yaşatan sizlersiniz” diyen Gül, 
sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Gaziantep birlikte iş yapma kültürü-
nün, kardeşliğin, güvenliğin ve istikra-
rın ne olduğunu bilen bir şehir. 

Gaziantep Sanayi Odamızın öncülü-
ğünde firmalarımızın geleceğin şart-

larına hazırlanmaya başladıklarını gör-
mek bizi mutlu etti. 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’n-
deki çatı üstlerindeki güneş enerjileri-
nin kapasitesi 75 megabayt. 

Bu daha başlangıç ve daha ilerisini ya-
kalayacaklarına inanıyorum. Her bir 
firmamızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.” 

G

G
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SANAYİCİLER GAZİANTEP’E BÖLGEDE BİR YILDIZ HALİNE GETİRDİ

“GAZİANTEP’İN ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACATTAKİ 
BAŞARISI TAKDİRE ŞAYANDIR”

ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKAN YARDIMCISI HASAN SUVER

GAZIANTEP VALISI DAVUT GÜL
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aziantep’in düşman işga-
linden kurtuluşunun 100. 
Yıldönümünü kutlayarak ko-
nuşmasına başlayan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

“Bir asır önce, bu şehrin insanları, va-
tan aşkının, millet ve bayrak sevgisinin 
ne olduğunu bütün dünyaya gösterdi. 
Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil ve 
daha niceleri burada simgeleşti. Onlar 
gibi binlerce vatan evladı da bu ülke 
için şehit düştü. Vatan için canlarını 
veren bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum” dedi. 
 
“Dün milli mücadelenin sancaktarı olan 
Gaziantep bugün de girişimcileriyle, 
sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin de-
ğil bütün bölgenin yıldızı haline geldi” 
diyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 
“Tüm bu coğrafyanın rol modeli ve itici 
gücü oldu. Yılda 10 milyar dolar ihraca-
ta ulaşmaya çok az kaldı. 

Yine 10 yıl önce en büyük 1000 sanayi 
kuruluşu arasında Gaziantep’ten 35 
firma vardı. Şimdi bu sayı da 67’ye yük-
seldi. Listede en fazla firmaya sahip 4. il 
haline geldi. 

Sadece sanayide değil, tarımda mar-
ka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir 
içinde yer aldı. Turizmde müthiş atağa 
kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, 
hem gastronomi turizminde bir dünya 
markası haline geldi.

UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer 
taraftan teknolojide atılım yaptı. Ga-
ziantep Teknopark en hızlı büyüyen 
teknoparklar arasında yer aldı. Kısaca 
Antep, toprağı, insanı ve ekonomisiyle 
gerçek bir marka şehre dönüştü. İşte 
bu başarının mimarları olan sizlerle, 
bir arada olmak da bana ayrı bir onur 
ve mutluluk veriyor.” 

Hisarcıklıoğlu, GSO ödül töreninin ayrı 
bir övgüyü hak ettiğine vurgu yaparak, 
“Gaziantep Sanayi Odamızı kutluyo-
rum, Adnan Ünverdi Başkanımızı ve 
yönetimini tebrik ediyorum. 

Onların çalışmalarıyla Gaziantep kü-
resel ekonomide de söz sahibi bir şe-
hir olma yolunda hızla ilerliyor. Yine 
Odamız, başlattığı sanayide dönüşüm 
hamlesiyle şehre kazandırdığı model 
fabrikayla, kurduğu teknoloji geliştir-
me merkeziyle ve Mesleki Eğitim Mer-
keziyle, şehrimize hem nitelikli insan 
hem de yüksek teknoloji ve yüksek kat-
ma değer kazandırıyor. 

Projeleriyle Gaziantep’i adeta gelece-
ğe taşıyor. Sanayi Odamız kuruluşun-
dan itibaren Gaziantep’e değer katan 
hizmetlerde bulunuyor” diye konuştu.  

G
GAZİANTEP SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL, 
BÜTÜN BÖLGENİN YILDIZI HALİNE GELDİ

TOBB BAŞKANI RIFAT HISARCIKLIOĞLU
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Bugün sanayi şehriysek ve eğer bugün 
bunları konuşabiliyorsak ve eğer bütün 
dünyaya ihracat yapabiliyorsak, ikinci 
dünya savaşından daha da fazla adam 
kaybettik diyen ABD’nin o duruşuna 
karşı Gaziantep modeli çalıştıysa, bu 

millet 15 Temmuz’da tankların önüne 
durup vatan için millet için ne yaptıysa 
benim sanayicimde makinayı çalıştırarak 
yaptı. 

Daha fazla üretim ve istihdam için sü-
rekli gayret gösterdiniz. Ecdadımız da 
aynısını yaptı. Şartlar değişse de zaman 
geçse de vazifemiz hep aynı. Gaziantep 
olarak başarımızı beşeri sermaye ve 
yetişmiş insan gücü sağlıyor” dedi. 

aziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, törende yaptığı konuşmada TOBB’un es-
nafa ve üreticilere öncülük ederek önce mem-
leket iradesiyle çalıştığını söyledi. 

Gaziantepli sanayicilerin sürekli çalışan bir iradeden 
geldiklerini ve Gaziantep’in İzmir gibi şehirlerle yarı-
şacak kadar geliştirenlerin sanayiciler ve ihracatçılar 
olduğunu kaydeden Şahin, “Herkes sanayici olamaz. 
Herkes sanayi memleketi hiç olamaz. 

SO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi de konuşma-
sına Gaziantep’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
100’üncü yıl dönümünün 

yaklaşması dolayısıyla Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 
Gaziantep savunmasının tüm şehit ve 
gazilerini anarak başladı. 

Vatan topraklarının bağımsızlığı uğru-
na geçmişte cephelerde zorlu müca-
deleler verildiğini, bugün de benzer şe-
kilde Gaziantepli sanayicilerin küresel 
krizlere ve salgınlara karşı olağanüstü 
şartlarda büyük başarılar elde ettiğini 
ifade eden Ünverdi, “Pandeminin en 
derinden yaşandığı 2020 yılında is-
tihdamımızı yüzde 7,3 artırdık. Bu yılın 

ocak-haziran döneminde ise kent ge-
nelinde çalışan sayımız geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 17,9 oranında ar-
tışla 392 bine yükseldi” dedi. 

G

G

GAZİANTEP OLARAK BAŞARIMIZI 
BEŞERİ SERMAYE VE YETİŞMİŞ 

İNSAN GÜCÜ SAĞLIYOR

GAZİANTEPLİ SANAYİCİLER OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA 
BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

GAZIANTEP BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI FATMA ŞAHIN

GAZIANTEP BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI FATMA ŞAHIN
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anayiyi sürdürülebilir kıl-
mak ve yarının beklentilerine 
hazırlamak için çalışmaya 
devam ettiklerini söyleyen 
Başkan Ünverdi, bu nedenle 

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninin 
temasını “Verimlilik ve Yeşil Gelecek” 
olarak belirlediklerini kaydetti. 

Yaşanabilir bir dünya ve sanayinin ge-
leceği açısından bu iki unsurun çok 

büyük önem taşıdığının altını çizen 
Ünverdi, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
“Yeşil Mutabakat kriterlerine uyum ko-
nusunda Gaziantep Sanayi Odası ola-
rak firmalarımıza yol göstermek ve bu 
süreci birlikte tamamlamak hedefiyle 
hazırlıklarımızı tamamladık. 

Türkiye sanayisinin itici gücü olan Ga-
ziantep için de yeşil dönüşüm bir ter-

cih değil mecburiyettir ve Gaziantep 
yenilikçiliğiyle bu dönüşüme öncülük 
edecektir. 

Teşrifleriyle bizleri onurlandıran ko-
nuklarımıza, şehrimize ve ülkemize 
değer katan tüm insanımıza şükranla-
rımızı sunuyor, ödül alan tüm firmaları-
mızı tebrik ediyorum.” 

S
ŞEHRİMİZ YENİLİKÇİLİĞİYLE YEŞİL 

DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEK

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- OBA MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
3- MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

4- SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
5- KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
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1-  ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
2- MUTLU MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
3- NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

1-  KARAFİBER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
3- SÜPER FİLM AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

4- MELİKE TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5- SANKO ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

4- ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. A.Ş.
5- BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
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1-  ŞİRECİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
2- KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
3- LİDERSAN SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş.

1-  BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- UNAT YAĞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
3- EMPERA HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

4- NADİR YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
5- BİSKA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

4- MİLAT HALI SAN. VE TİC. A.Ş.
5- GÜRTEKS İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.



B İ Z D E N  H A B E R L E R

15w 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

1-  ANTEPSAN KURUYEMİŞ GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2- UĞUR DEMİR HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3- KAPLAN KARDEŞLER HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

1- ÖZKAPLAN İPEK HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
2- ÜNAL SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
3- ROZA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4- ÇELİKASLAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5- SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

4- ZAFER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5- BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

İSO İKİNCİ  500
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1-  PAKTEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
2- SANAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3- YASİN KAPLAN TEKSTİL VE HALI SAN. TİC. A.Ş.

1- CANAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
2- TÜMER HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
3- STARET ENTEGRE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4- DOST KARDEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5- MST CONSTRUCTİON EQUİPMENT YATIRIM A.Ş.

4- GRAND HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
5- RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
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1- HAS SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
2- AKCANLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
3- FLAMENT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

1- BULUT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
2- BARTIN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3- BEŞAN NİŞASTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

4- İPEK YEM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
5- HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

4- TEYMUR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5- TÖREN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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1-  TAT MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- BAYMEL POLİÜRETAN KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3- ENDER PVC VE ALÜMİNYUM YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

1- SANKO ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
2- GÜNMAK GÜNEY DEĞİRMEN MAKİNE VE HELEZON 
SAN. LTD. ŞTİ.

4- İLKE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
5- KOZA HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3- STARET ENTEGRE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4- GRAND HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EN FAZLA PATENT - FAYDALI MODEL - MARKA - TASARIM TESCİLİ
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1- ANSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- ÜMİT İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3- ACME TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1- ÖRNEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
3- TECHNİC 5 ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM ÜSSÜ

TUBİTAK AR-GE FİRMALARI
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1- ÖZPOLAT MAKİNA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2- ODAKSAN MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
3- ANAHTAR TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON KATEGORİSİ
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1- PROSES MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
2- SCADA OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3- GEPATEK ELEKTRONİK VE SAVUNMA SAN. TİC. A.Ş.
4- SİBERLOJİK TEKNOLOJİ SAVUNMA SANAYİ İTHALAT 
İHRACAT LTD. ŞTİ.

5- ROTATELAB YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”
6- ARGEX ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ
7- EFELYUM ELEKTRONİK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KATEGORİSİ
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vrupa Birliği (AB) Türkiye De-
legasyonu Başkanı Nikolaus 
Meyer-Landrut, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, AB üyesi ülkele-

rin büyükelçileri ve konsolosları, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Lou-
isa Vinton’un yer aldığı heyete Model 
Fabrika tarafından firmalara sunulan 
eğitim ve uygulama hizmetleri, Gazian-
tep ile bölge sanayisinde yalın üretim 
süreçleriyle birlikte sağlanan kalite 
ve verimlilik artışları hakkında bilgiler 
verildi.

Ziyarette ayrıca Model Fabrika’nın Ye-
şil Mutabakat sürecinde üstlendiği rol 
ve sağladığı avantajlar konusunda pay-
laşımlarda bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ga-
ziantep ve bölge sanayisini geleceğe 
taşımak, sürdürülebilir kılmak ve ye-
niliklere ayak uydurabilmek amacıyla 
Gaziantep Sanayi Odası olarak proje 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Daha yaşanabilir bir dünya için Avrupa 
Birliği (AB) tarafından yürütülen “Ye-
şil Mutabakat” çalışmalarını yakından 

takip ettiklerini ifade eden Ünverdi, 
“Yeşil Mutabakat kapsamında Avrupa 
Birliği tarafından karbon salımı yüksek 
olan ürünlerin ithalatına yeni vergi-
lendirme düzenlemeleri getirilecek. 
Bizler de odamız öncülüğünde bu konu 
ile ilgili bir çalışma grubu kurduk. Hem 
çevreci üretimler yapmak hem de önü-
müzdeki yıllarda AB’ye yapılacak ihra-
catta sanayicilerimizin problem ya-
şamamaları için üretimlerimizi “Yeşil 
Gelecek” sloganıyla yarının üretim ko-
şullarına hazır hale getireceğiz” dedi.

Gaziantep Model Fabrika’nın da karbon 
salınımını azaltacak çalışmalarla yeşil 
üretime destek vereceğini kaydeden 
Ünverdi, merkezde yürütülen çalışma-
lar ve programların firmalara sağladığı 
kazanımlar hakkında bilgiler verdi.

Firmaların özellikle dijitalleşme ve 
yalın üretim konusunda ihtiyacı olan 
adımları Model Fabrika’nın eğitimleri 
sayesinde zamanında ve kanıtlanmış 
tecrübelere dayalı olarak atabildiğini 
kaydeden Ünverdi, “Merkezimizde teo-
rik ve uygulamalı eğitim alan firmaları-
mız üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji 
verimliliği konularında önemli aşama-
lar kaydediyor. 

Firmalarımızdan aldığımız geri bil-
dirimlerle programlarımızı geliştirip 
daha kapsamlı hale getiriyoruz. Model 
Fabrika ile sanayideki dönüşüme kat-
kı sağlamak ve firmalarımızın rekabet 
gücünü daha ileri noktalara taşımak 
için çalışmaya devam edeceğiz. Avru-
pa Birliği Türkiye Delegasyonu Başka-
nı Sayın Nikolaus Meyer-Landrut ve 
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın 
Louisa Vinton’a desteklerden dolayı 
şükranlarımı sunuyor, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Fatma Şahin ve Model Fabrikamızda 
ağırladığımız AB üyesi ülkelerin bü-
yükelçilerine ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Programda GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi tarafından AB 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikola-
us Meyer-Landrut’a teşekkür plaketi 
takdim edildi. Ziyarette, Model Fabrika 
Direktörü Yusuf Diler tarafından, mer-
kezin işleyişi ve firmalara yönelik veri-
len eğitim ve uygulamalar hakkında bir 
sunum gerçekleştirildi.

Heyet son olarak makine parkurunu 
gezerek yürütülen çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı.

A
Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri, Model Fabrika’yı ziyaret ederek yürütülen

çalışmaları yerinde inceledi.

BÜYÜKELÇİLERDEN MODEL FABRİKA’YA ÇIKARMA
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aziantep Sanayisinin Tekno-
lojik Dönüşümü Projesi kap-
samında gerçekleştirilen ve 
iki gün sürecek olan etkinliğe 
Gaziantep Valisi Davut Gül, Sa-

vunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme 
Daire Başkanı Murat Çizgel, GSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İKA 
Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz,  GSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükpar-
mak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, 
Savunma Sanayi Başkanlığı’na üretim 
yapan vakıf şirketleri ve ana yüklenici 
firmalar ile GSO üyesi firmaların tem-
silcileri katıldı.

Program kapsamında, Savunma Sa-
nayii Başkanlığı’nın ana yüklenici fir-
maları Makine ve Kimya Endüstrisi 
A.Ş. (MKE), TÜBİTAK SAGE, Aselsan, 
Havelsan, Roketsan, TUSAŞ, Savunma 
Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret 
A.Ş. (STM), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. 
(TEI), FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ile 
BMC yetkilileri, GSO üyesi firmalarla bir 
araya gelerek yürütülen çalışmaları ve 
iş birliği yapılacak alanları değerlen-
dirdiler.

Firmalara Gaziantep’te savunma sa-
nayi alanında yapılması planlanan 

yatırımların anlatıldığı programın ilk 
bölümünde Savunma Sanayii Başkan-
lığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat 
Çizgel tarafından “Savunma Sana-
yi Başkanlığı Gaziantep İçin Yatırım 
Önerileri”, ikinci bölümde ise ana yük-
lenici firmaların yetkilileri tarafından 
“Savunma Sanayi Başkanlığı Teşvik ve 
Destek Mekanizmaları” başlıkları altın-
da birer sunum gerçekleştirildi.

G

Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde 
Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi düzenlendi.

GAZİANTEP SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ ZİRVESİ
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Programın açılış konuşmasında Gazi-
antep’in sanayideki potansiyel gücüne 
dikkat çeken Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Gaziantep’i savunma sanayinde 
ileriye taşımak adına birçok çalışma 
gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda 
Ankara’da önemli temaslarda bulun-
duklarını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu 
Kalkınma Ajansı ile iş birliği içerisin-
de sürdürdükleri çalışmaların artarak 
devam ettiğini kaydeden Gül, “Şehri-
mizde önceki yıl gerçekleştirdiğimiz 
TEKNOFEST Festivali başta olmak 

üzere farklı organizasyonlarla savun-
ma sanayinin üst düzey yöneticilerini 
Gaziantep’te ağırladık. Sonraki süreç-
te bu alandaki girişimcilerimize de-
vam ettik. Gaziantep Savunma Sanayii 
Tedarikçi Zirvesi’nin de daha olgun-
laşmış ve daha somut hale gelmiş bir 
çalışma olacağına inanıyorum. Burada 
taraflar ne üreteceklerini, ne kadar 
üreteceklerini, kiminle üreteceklerini 
ve kime satacaklarını konuşacaklar. 
Bizim potansiyelimiz çok fazla ve Ga-
ziantep her türlü üretimi yapabilir.” 
dedi.

Gaziantep’in sanayi, üretim, istihdam 
ve ihracatta Türkiye’nin gözde şehir-
lerinden birisi olduğunu kaydeden İKA 
Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, 
yüksek teknolojili ürünlerin üretimi 
noktasında Gaziantep’in rekabetçili-
ğini artırmayı hedeflediklerini ifade 
etti.

Gaziantep’in savunma sanayinde 
Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden 
birisi olması için çalışmaya devam 
ettiklerini dile getiren Akyılmaz, “Şeh-
rimizin savunma sanayi ekosistemini 
güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimiz 

sürüyor. Gaziantep, tarihinden de an-
laşılacağı üzere bir savunma ve dire-
niş şehridir. 

Gaziantep savunmasında verdiğimiz 
6317 şehit ile bunu kanıtlamış bir tari-
hi geçmişe sahibiz. Savunma sanayin-
de büyük başarılar elde etmek artık 
boynumuzun borcudur. Gaziantep’in 
üst yönetimi, insan kaynağı, sanayisi 
ve altyapısı ile başaramayacağı hiçbir 
şey yok, yeter ki hedeflerimizi doğru 
koyalım” diye konuştu.

Savunma sanayi yatırımlarının sana-
yileşme kültürüne sahip olan Gazian-
tep’e uyabileceğini düşündüklerini ve 
bu nedenle bugün bu etkinliği gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Savunma Sa-
nayii Başkanlığı Sanayileşme Dairesi 
Başkanı Murat Çizgel de, Gaziantep’e 
10 tane savunma sanayi devi ile gel-
diklerini ifade etti.

“Savunma sanayi ile ilgili konular dı-
şarıya bağımlı olduğumuz ya da kısmi 
olarak bağımlı olduğumuz konulardır. 

Bu tür etkinlikler bizleri daha güçlü 
hale getirecek” diyen Çizgel, şunları 
kaydetti:

“Gaziantep’te yapacağımız çalışma-
larda sadece savunma sanayi değil, 
farklı sektörler de seçtik. Çünkü sa-
vunma sanayinde dışa bağımlılığımızı 
kapatırken sürdürülebilir teknolojiyi 
başka sektörlerde de uygulamak is-
tiyoruz. Gaziantep’in savunma sa-
nayinde ülkemize önemli hizmetler 
sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu 
teknolojide dünya çapında önemli bir 
konuma geleceğimizi düşünüyorum.”

GAZİANTEP HER TÜRLÜ ÜRETİMİ YAPABİLECEK GÜCE SAHİPTİR

GAZİANTEP’İN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK

GAZİANTEP SAVUNMA SANAYİNDE ÜLKEMİZE ÖNEMLİ 

HİZMETLER SAĞLAYACAK
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aziantepli sanayiciler olarak 
ileri teknolojili ve katma de-
ğeri yüksek üretimler yapmak 
için savunma sanayinin tüm 
bileşenleri ile iş birliği içerinde 
olduklarını ifade eden GSO Yö-

netim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
bu amaç doğrultusunda bütüncül bir 
yaklaşımla çalışmalarını sürdürdükle-
rini söyledi. 

Savunma sanayi alanında özellikle son 
dönemlerde büyük mesafeler kat et-
tiklerini kaydeden Ünverdi, “Gaziantep 

iş dünyasında artık zihinlere savunma 
sanayisi yerleşti. Hem kendimiz bu ala-
nı tanıdık hem de firmalarımıza savun-
ma sanayisinin işleyişini, tüm unsurla-
rını anlatarak potansiyelimizi gördük 
ve içselleştirdik. 

Bugün çok önemli sonuçlar alıyoruz. 
Savunma sanayisine üretim yapan va-
kıf şirketlerinin gazi şehrimize yatırım 
yapmasını sağlamak ise en büyük he-
deflerimiz arasında yer alıyor. Vakıf şir-
ketleri buraya gelirlerse sanayimizin 
teknolojik altyapısının oluşmasını ve 

ileri teknolojili üretimlere geçişimizi 
de hızlandırmış olacağız. 

Bugün yapılacak görüşmelerde Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı’nca ihtiyaç 
duyulan ve Gaziantep’te yapılması 
planlanan yatırımlarla ilgili 13 öneri ve 
tedarik planlamaları firmalarımıza su-
nulacak. Teşvik ve destek mekanizma-
ları da anlatılacak olan bu yatırımların 
ülkemizin savunma sanayide hedefle-
nen noktalara gelmesine önemli katkı-
lar sağlayacağına inanıyorum” ifadele-
rini kullandı.

G

B İ Z D E N  H A B E R L E R

GAZİANTEP İŞ DÜNYASINDA ARTIK ZİHİNLERE 
SAVUNMA SANAYİSİ YERLEŞTİ
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ğitim programının açılışına GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, GSO Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Yeni Nesil Sanayici 
Platformu Koordinatörü Hakan 

Aslansoy, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve platform mentorları Ercan Sayın, 
Melike Yüksel, Başar Küçükparmak ve 
Mustafa Özgüler ile yeni nesil sanayici-
ler katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adnan Ünverdi, eğitim 
programının açılışında yaptığı konuş-
mada Gaziantep’in sanayide, üretimde 
ve ihracatta ortaya koyduğu başarının 
sürdürülebilirliği ve artarak devam et-
mesinde yeni nesil sanayicilerin belir-
leyici olacağını söyledi.

Geleceğin sanayicilerinin yapılacak 
her çalışmaya dahil edilmesi gerek-
tiğini ifade eden Ünverdi, şunları dile 
getirdi:

“Odamız tarafından kurulan ve geçti-
ğimiz ay tanıtım toplantısını gerçek-
leştirdiğimiz Yeni Nesil Sanayici Plat-
formu’nda yer alan firmalarımız, GSO 
uzman ekibimiz ile birlikte özverili bir 
çalışma içine girdiler. 

Temel olarak sanayimizdeki düşün-

sel ve teknolojik dönüşümün 
sağlanmasını hedeflediğimiz bu 
platform, sanayimizin geleceği, 
firmalarımızın yarının dünyasına 
daha rekabetçi bir şekilde olabil-
meleri için büyük önem taşıyor. 

GSO olarak firmalarımızın gittik-
çe artan sanayide dönüşüm sü-
reci içinde rekabet avantajı kaza-
nabilmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu anlamda verilecek 
eğitimlerin de çok faydalı olaca-
ğına inanıyor, emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Nesil Sanayici Platformu’na 
üye şirketlerde kuşaklar arası ak-
tarım, uyum ve tecrübe paylaşımı 
sağlanacağını, bunun da yapılan 
işe ve üretime yenilikçi ve giri-
şimci bir bakış açısı kazandıracağını 
ifade eden GSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Koor-
dinatörü Hakan Aslansoy da yeni nesil 
sanayicilerin sahip olduğu ışığı doğru 
yöne yönlendirmelerini ve gelişimleri-
ne destek olacak imkanları sağlamaya 
çalıştıklarını ve bu amaçla eğitimlere 
başladıklarını kaydetti.

Adisa Danışmanlık Kurucu Danışmanı 
Hüseyin Adanalı ve Adisa Danışmanı 

Emre Yayla tarafından verilen eğitim-
de yeni nesil sanayicilere kurumsal-
laşma, şirketlerin kendini yenileme ve 
dönemsel gelişmelere adaptasyon sü-
reci, liderlik, yöneticilik, yenilikçilik ve 
yeni nesil sanayici kültürü konularında 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen 
“Kurumsallaşmada Yeni Nesil Liderle-
rin Rolü” konulu eğitim, platform üyesi 
sanayiciler ile yapılan soru-cevap bö-
lümünün ardından sona erdi.

E
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kurulan Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda 

“Kurumsallaşmada Yeni Nesil Liderlerin Rolü” konulu ilk eğitim gerçekleştirildi.

YENİ NESİL SANAYİCİ 

PLATFORMU’NDA EĞİTİMLER YAPILDI



B İ Z D E N  H A B E R L E R

27w 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

oplantıda, firmaların Yeşil Mu-
tabakata hazırlanmasında yü-
rütülecek süreç, hazırlık çalış-
maları ve yol haritası üzerinde 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Gaziantep’te 5 binin üzerinde 
işletmenin faaliyet gösterdiğini, kent 
ihracatının büyük bölümünün Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için Yeşil 
Mutabakat Çalışma Grubu’nu kurduk-
larını söyledi.

Ünverdi, Yeşil Mutabakatın Gaziantep 
ve ülke ihracatının sürdürülebilirli-
ği açısından büyük önem taşıdığına 
vurgu yaparak, “Gaziantep 155 alanda 
binlerce ürün üreten, sanayi kapasi-
tesi açısından bölgenin ve ülkenin en 
önemli şehirlerinden biridir. Bundan 
dolayı ilimizdeki üniversitelerimiz, oda 
ve borsalarımız ile el ele vererek şehri-

mizin bu başarısını devamlı kılmak için 
Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk 
toplantısını gerçekleştirdik” dedi
.
“Bu yolda kurumlarımız ile birlikte yeni 
adımlar atarak daha hızlı ilerleyebili-
riz” diyen Ünverdi şöyle konuştu:
“Bundan sonraki süreçte de kenti-
mizdeki kurumlar ile beraber daha 
kapsamlı organizasyonlar gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz.  Toplantımızın çok 
önemli bir başlangıç olduğunu düşü-
nüyorum.’’

Toplantı, Yeşil Mutabakat ile ilgili ya-
pılan sunum, kurum temsilcilerinin 
görüş ve önerilerini dile getirmesinin 
ardından sona erdi.

Gaziantep firmalarının yeşil mutaba-
kat ile birlikte sanayide ve ihracatta 
değişen rekabet kurallarına uyumunu 
sağlamak ve ihracatta sürdürülebi-
lirliği hakim kılmak amacıyla kurulan 

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun 
ilk toplantısına, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyon-
cu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Lütfi Yola, Gaziantep Üni-
versitesi Naci Topçuoğlu MYO Müdürü 
Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, SANKO Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker 
Saygılı, SANKO Üniversitesi Sosyal ve 
Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm 
Tekin, Elektrik Mühendisleri Odası 
Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, 
Makine Mühendisleri Odası Gaziantep 
Şube Başkan Vekili Hamit Öztürkmen, 
Makine Mühendisleri Odası Gaziantep 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Caner 
Çelikkol, Gaziantep Ticaret Borsası Ka-
lite ve Akreditasyon Sorumlusu Serkan 
Doğruer, Gaziantep Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü Yönetim Sistemleri 
Sorumlusu Cihangir Barışık katıldı.

T
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun ilk 

toplantısı kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU 

İLK TOPLANTISINI YAPTI
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile birlikte 12 Gaziantep firması, 
SAHA Expo 2021 Fuarı’na katıldı.

SAHA EXPO FUARI GAZİANTEP 

SANAYİSİ İÇİN FIRSAT OLDU

“GAZİANTEP’İN SAVUNMA SANAYİSİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMASINI HEDEFLİYORUZ”
uarda GSO, İKA ve Gaziantep 
firmalarının açtığı stantlar 
önemli konuklara ev sahipliği 
yaptı. Sektöre yönelik üretim 
yapan ana platform üreticileri 

ve sektör profesyonelleri ile yapılan 
görüşmelerde, Gaziantep’te savun-
ma sanayi alanında yapılan yatırımlar, 
GSO’nun ve Gaziantep firmalarının 
sektörde yürüttükleri çalışmalar pay-
laşılarak geleceğe yönelik iş birliği im-
kanları değerlendirildi.

“GAZİANTEP’İN SAVUNMA 
SANAYİSİNDEN DAHA FAZLA 
PAY ALMASINI HEDEFLİYORUZ”

Fuar hakkında değerlendirmelerde 
bulunan GSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Adnan Ünverdi, fuarın havacılık ve 
savunma alanında üretilen ürünlerin 
sergilenmesi, yurt içi ve yurt dışından 
davet edilen birçok katılımcı firmanın 

buluşması ve sektöre ilişkin gelişme-
lerin istişare edilmesi noktasında ül-
kemiz ve dolayısıyla şehrimiz savunma 
sanayisi için önemli fırsatlar sunduğu-
nu ifade etti.

“Türk savunma sanayi şirketlerinin 
geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yer 
aldığı fuarda, biz de Gaziantep Sanayi 
Odası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı 
ve şehrimizin 12 firması ile birlikte yer 
aldık” diyen Ünverdi, şunları kaydetti:
“Fuarda sergilediğimiz, tanıtımını yap-
tığımız projelerimiz ve firmalarımızın 
çalışmaları büyük rağbet gördü. İlgi-
den son derece memnun kaldık. 

Gaziantep olarak savunma sanayisin-
den daha fazla pay alacağımıza inan-
cımız tamdır. Hep birlikte atacağımız 
adımlarla savunma sanayimizi daha 
üst noktalara çıkaracağımıza inanıyoruz. 

Fuar ile birlikte sanayicilerimizin yap-

mış oldukları üretimlerini ana yükle-
nici firmalara tanıtmalarını, hem yerli 
hem de yabancı firmalarla yeni iş bir-
likleri kurmalarını hedeflemiştik ve 
bu doğrultuda önemli görüşmelerde 
bulunduk. 

Böylesine önemli bir organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum. 

Standımızı ziyaret ederek ilgi göste-
ren, destek veren Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Mustafa Varank baş-
ta olmak üzere,  Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Çetin Ali 
Dönmez, Savunma Sanayii Başkanı Sa-
yın İsmail Demir, Savunma Sanayii Baş-
kan Yardımcısı Sayın Harun Çelik, SAHA 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul Genel 
Sekreteri Sayın İlhami Keleş’e, tüm ku-
rum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine 
çok teşekkür ediyorum.”

F
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DİJİTALLEŞME BİR TERCİH OLMAKTAN ÇIKTI,

 ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Toplantının açılış konuşması-
nı yapan GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, tüm 
dünyada, yaşamın her alanında 
dijital bir devrimin yaşandığını 

ifade etti.

Sanayi 4.0 ile robot teknolojilerinin çok 
daha öne çıktığını ve üretim süreçle-
rinin hızla makineleştiğini dile getiren 
Başkan Ünverdi, şunları kaydetti: “Ga-

ziantepli sanayiciler olarak bu geliş-
melerin farkındayız ve kent olarak ar-
tık bizler ileri teknolojili, katma değeri 
yüksek üretimler yapmak istiyoruz. 

Bu amaçla Gaziantep Sanayi Odası ola-
rak bir plan ve program çerçevesinde 
sanayimizi geleceğe taşıyacak tüm 
unsurları göz önünde bulundurarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dö-
nemde ise, günün koşullarına uygun 

olarak verimlilik, yeşil gelecek ve dijital 
dönüşüm çalışmalarına odaklandık. 

Yapay zekâ, robot teknolojileri ve sana-
yi 4.0 ile üretim proseslerinde yaşanan 
devrime ayak uydurmak zorundayız. 
Sektörün öncü kurumları olan KoçSis-
tem ve KoçDijital şirketlerine bizimle 
birlikte oldukları ve dijitalleşme süre-
cine verdikleri katkılardan dolayı te-
şekkür ediyorum.”

T

GSO VE KOÇSİSTEM İŞ BİRLİĞİNDE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM TOPLANTISI YAPILDI

aziantep firmalarının dijital 
dönüşüm, IOT (Nesnelerin İn-
terneti) ve Endüstri 4.0 süreç-
lerine katkı sağlanması amacı 
ile düzenlenen toplantı iş dün-

yasından yoğun ilgi görürken, toplan-

tıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi, KoçSistem Genel Müdür 
Yardımcısı Can Barış Öztok, Teknoloji 
Yazarı ve Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, 
KoçDijital Endüstri Lideri Murat Kon-
cuk, Ürün Yöneticisi Nazım Tercan, 

KoçSistem Pazarlama Müdürü Hilal 
Ertan Dumanlı, KoçDijital Endüstri Li-
deri Şahiner Erkılıç, firma yetkilileri ve 
girişimciler katıldı.G

GSO ve KoçSistem iş birliğinde GSO-MEM’de “Endüstri 4.0 ve 
Sanayide Dijital Dönüşüm Toplantısı” gerçekleştirildi.
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oçSistem Genel Müdür Yar-
dımcısı Can Barış Öztok da 
konuşmasında, Gaziantep’in 
çok özel bir şehir olduğunu ve 
rekabette çok büyük fırsatlar 

taşıdığını söyledi. IOT (Nesnelerin İn-
terneti) ve dijital dönüşüm konularının 
şirketlerin rekabetçiliğinin artması 

noktasında büyük fırsatlar sunduğunu 
kaydeden Öztok, “Nesnelerin interneti 
ve dijital dönüşüm, sadece batı illeri-
mizdeki şirketler için değil ihracatta ve 
sanayide önemli başarıları olan Gazi-
antep’in göz önünde tutulması için de 
büyük önem taşıyan konulardır. 

Gaziantep’teki şirketler ve kurumla-
rımızla yapacağımız ortak çalışmalar 
için bizlere bu fırsatı sunan Gaziantep 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kuruluna 
tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” 
dedi.

eknolojik dönüşüm, Endüst-
ri 4.0 ve nesnelerin interneti 
konuları hakkında bilgi veren 
Teknoloji Yazarı ve Gazeteci 
Serdar Kuzuloğlu da dijitalle-

şen sistemler sayesinde firmaların ve 
çalışanların yeni döneme entegrasyo-
nu, sektörde faaliyet gösteren işletme-
ler için Endüstri 4.0 ile ilgili bilinci ve 
farkındalığı artırabilecek hamlelerini 
kendine özgü keyifli sunumu ile anlattı. 

Gaziantep’in sanayi, üretim ve ihra-
cattaki potansiyeli ile büyük bir şehir 
olduğunu ve önceki yıllarda yaşanan 
ekonomik krizlerden diğer bölgeler 
kadar etkilenmediğini ifade eden Ku-
zuloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’in bu başarısı şehir ve böl-
ge insanını rehavete kaptırabilir. Bu 

kadar badireden muaf olma hissi biraz 
risk de taşıyor. İnsanların, şirketlerin 
ve devletlerin kariyerleri ile ilgili en 
riskli anlar genellikle kendilerini en iyi 
hissettikleri dönemlerdir. Bu nedenle 
tedirginlik her zaman iyidir.”

Kuzuloğlu, konuşmasının devamında 
ise teknolojik dönüşümün ve dijitalleş-
menin hayatı nasıl etkilediği, dönüşüm 
sürecindeki tehdit ve avantajlar, dönü-
şümün daha iyi nasıl yönetilebileceği 
konuları hakkında paylaşımlarda bu-
lundu.

Endüstri 4.0 uygulamalarının hedefleri 
ve yaygın uygulamaları hakkında konu-
şan KoçDijital Endüstri Lideri Murat 
Koncuk da en gelişmiş endüstrilerin 
yüzde 22 ile teknoloji ve elektronik, 
yüzde 17 ile mühendislik ürünleri ve 

yüzde 16 ile proses endüstrisi oldu-
ğunu söyledi. Koncuk, ardından yapay 
zekâ konusuna da değinerek daha yük-
sek değer yaratmak için atılması gere-
ken adımları anlattı.

KoçDijital Ürün Yöneticisi Nazım Ter-
can da yaptığı sunumda uçtan uca üre-
tim süreçlerinin yönetimi, veri tabanlı 
üretim çözümleri, süreç ve varlıkların 
dijital ikizleri, uzaktan varlık izleme ve 
endüstri 4.0 konularında katılımcılara 
bilgi verdi.

Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijital Dönü-
şüm Toplantısı, soru cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

K

T

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ŞİRKETLERİN REKABETÇİLİĞİNİN 
ARTMASINDA BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

GAZİANTEP EKONOMİDEKİ BADİRELERİ 
BAŞARIYLA ATLATAN BİR ŞEHİR



GSO hizmet binasında yapılan akre-
ditasyon denetimleri, GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan 
Sağım, GSO Genel Sekreteri Yusuf                 
İymen, Türk Loydu Baş Denetçisi 
Kerim Dişbudak, TOBB Akreditasyon 
Müdürü Özge Karatepe ve oda perso-
nelinin    katılımıyla gerçekleştirildi.

İki gün süren denetimler sonucun-
da Türk Loydu Baş Denetçisi Kerim 
Dişbudak, sistemli ve özverili olarak 
yürütülen ekip çalışmalarından dolayı 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi’yi, 
Yönetim Kurulunu ve Oda çalışanları-
nı tebrik etti.

“HİZMET KALİTEMİZİ SÜREKLİ 
ÜST SEVİYELERE TAŞIMA GAYRE-
Tİ      İÇERİSİNDEYİZ“

Hizmet kalitesini Avrupa standart-
larında sürdüren Gaziantep Sanayi 

Odası’nın “A Sınıfı” oda statüsünde 
çalışmalarını sürdürmesinin gurur 
verici olduğunu ifade eden GSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Adnan Ünver-
di, Oda üyelerine, Gaziantep’e ve Tüm 
Türkiye’ye daha iyi hizmet vermek 
için çalışmalarına ve iyi uygulamala-
rına ara vermeden devam edecekle-
rini söyledi.

“Hizmet kalitemizi sürekli üst sevi-
yelere taşıma gayreti içerisindeyiz” 
diyen Başkan Ünverdi, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“GSO olarak temel amacımız şehri-
mize ve bölgemize yatırım alanları 
oluşturmak, istihdama ve ülke eko-
nomimize katkı sağlamak, hizmetle-
rimizi sürekli geliştirerek üye mem-
nuniyetimizi        artırmaktır. 

Ayrıca paydaş kurum ve kuruluşla-
rımızla birlikte ilimize ve bölgemize 
katma değer sağlayacak projeler ge-
liştirdik. Bu kalite bilinciyle odamız 

yönetimi, meclisi ve personeliyle bir-
likte çok güzel projelere imza attık ve 
bunun sonucunda akreditasyon de-
netimi neticesinde hizmet kalitemizi 
A sınıfında koruyarak başarılarımızı 
bir kez daha tescillemiş olduk. Üye-
lerimize, paydaşlarımıza ve şehri-
mize hayırlı olsun. Üst kuruluşumuz 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, 
Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na, Türk Loydu Baş Denetçisi Sayın 
Kerim Dişbudak’a, Yönetim Kurulu-
muza, Genel Sekreterimize, Odamız 
ve iştiraklerimizdeki çalışma arka-
daşlarımıza, destek veren ve emeği 
olan herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.”
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GSO’NUN HİZMET KALİTESİ 
“A SINIF” DEVAM EDİYOR

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde denetimleri yapılan GSO, 
A Sınıfı Oda tescili ile hizmet kalitesindeki başarılı çalışmalarını sürdürüyor.
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından İstanbul’da ortak meclis toplantısı düzenlendi.

GSO VE İSO ORTAK MECLİS 
TOPLANTISINDA BULUŞTU

İstanbul Sanayi Odası’nın ev          
sahipliğinde yoğun katılımla     
gerçekleştirilen meclis toplantı-
sının ardından iki kurum arasında 
İSO-GSO Veri Paylaşım ve Erişimi 

İşbirliği Protokolü imzalandı.

“Üretim Hayatımızın ve Sanayimizin 
Sorunlarına Çözüm Ararken Oda-
lar Arasında İşbirliği ve Sinerjiler                   
Yaratmanın Önemi” ana gündemi ile 
gerçekleştirilen Ortak Meclis Toplan-
tısı’na GSO Meclis Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, İSO Meclis Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, GSO ve İSO 
Meclis Üyeleri katıldı.

Sanayicilerin, iş dünyasının ve sektör-
lerin yaşadığı sorunların çözümü nok-

tasında iki kurum arasında yapılacak iş 
birlikleri, ülke ekonomisinin geleceği, 
gündemdeki konular, iki oda tarafın-
dan yürütülen çalışmalar ve projelerin 
değerlendirildiği toplantının ardın-
dan İSO ve GSO arasında web tabanlı 
bir yazılım platformu olan “Sanayiden           
Sanayiye” projesine yönelik protokol 
de imzalandı.

Bugüne dek iki oda arasında yapılmış 
tek uygulama olan platformun üyelerin 
birbirlerini tanımalarına ve ticaret ve iş 
birliği imkanlarının artmasına önemli 
katkıda bulunması hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Ortak Meclis Toplantısı’ndaki 
konuşmasında Türkiye ekonomisinde 
faiz, kur ve enflasyon üçgeninde bir 
sıkışma yaşandığına ve bunun aşılması 

gerektiğine dikkat çekerek “Özellikle iç 
piyasaya üretim yapan ve hammaddeyi 
dışarıdan alan firmalarımız kur baskısı 
karşısında büyük güçlük yaşıyor. 
Kur artışları zarara neden olurken, üre-
tici fiyatlandırma yapamıyor. Bu nokta-
da, üretim ve ihracata dayalı üretim ile 
cari dengenin sağlanması konusunda 
tüm risklere rağmen büyük bir müca-
dele veriliyor ama kurdaki yükseliş ve 
dalgalanmalar enflasyonu tetikliyor. 

İhracatı artıralım derken enflasyo-
nist bir döngünün içerisine girmekten 
de uzak durmamız gerekiyor. Altını 
çizmek isterim ki, sanayimizin sürdü-
rülebilirliği için kur, faiz ve enflasyon 
dengesiyle birlikte; öngörülebilirlik, is-
tikrar ve güven ortamını ivedilikle tesis 
etmek zorundayız” dedi.

İ
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İSO İLE ÇOCUKLARIMIZIN 
MESLEK SAHİBİ OLMALA-

RINI SAĞLAYABİLİRİZ 

Ünverdi, İstanbul ve Gaziantep’in geçi-
ci koruma altındaki Suriyelilerin nüfus 
yoğunluğunun en fazla olduğu şehirle-
rin başında geldiğini ifade ederek şun-
ları söyledi: “Bu insanların yaşamlarını 
sürdürebilmeleri ve sosyal barışın de-
vamı için ekonomiye entegre olmaları 
gerekiyor. Kalkınmanın, gelişmenin ve 
her alanda büyümenin temelinde de 
eğitimin olduğuna inanıyoruz. 

Mesleki eğitim meselesini memleket 
meselesi olarak görüyoruz. İSO’nun 
eğitim konusundaki çalışmalarını da 
takdirlere takip ettiğimizi de belirtmek 
isterim. 

Ortak projelerle, çocuklarımızı doğru 
yönlendirerek meslek sahibi olmaları-
nı sağlayabiliriz. 

Bu ülkenin sadece doktora, mühendise 
ihtiyacı yok. Makine ustasına, kaynak-
çıya, yetişmiş ustabaşına da ihtiyacı 
var. 

Diplomalı işsizler yerine mavi yakalı 
gençler yetişsin istiyoruz. Bu nedenle, 
mesleki eğitim konusunda yurt gene-
linde bir seferberlik başlasın istiyoruz.”

YENİLİKLERE ENTEGRE 
OLUP KENDİMİZİ GELECEĞE 
HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ

Sanayiciler olarak mevcut sorunlarla 
boğuşurken, değişen dünya konjonktü-
ründe büyük bir yol ayrımının farkında 
olarak çalışmalarını sürdürdüklerini 
ifade eden Ünverdi, tüm dünyanın için-
den geçtiği bu dönemin farklı fraksi-
yonları ve kendine özgü koşulları oldu-
ğunu söyledi. 

Gaziantep Sanayi Odası olarak değişen 
ve dönüşen koşullara ve yeni dünya 
düzenine göre çalışmalarını sürdür-
düklerini kaydeden Ünverdi, “Üretimde 
teknolojinin çok daha ön plana çıktığı, 
dijitalleşmenin tüm süreçlerde yer al-
dığı ve doğaya duyarlı üretimlerin ka-
bul gördüğü bir ekosistem bizi bekliyor.  

Yeniliklere entegre olup kendimizi ge-
leceğe hazırlamak zorundayız. Bizleri 
İstanbul’da çok iyi ağırlayan İstanbul 
Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve 
Meclis Üyelerine iş birlikleri, des-
tekleri ve misafirperverlikleri için 
teşekkür ediyor, birlik ve beraber-
lik içerisinde her alanda daha gü-
zel günlere kavuşmayı diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan da konuşmasının başın-
da Türkiye’nin 2021 yılını oldukça 
hareketli ve endişeli bir ekonomik 
atmosferde kapatmaya hazırlan-
dığına, kur ve enflasyonda yaşa-
nan ürkütücü sıcak gelişmelerin 
ekonomi gündeminin diğer tüm 
başlıklarını gölgede bıraktığına 
dikkat çekti. 

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammad-
deden lojistik ve finansmana kadar, 
üretim süreci için gerekli olan tedarik 
zincirlerindeki aksamalar ve hammad-
de maliyetlerindeki yükselişlerin üre-
timin üzerindeki baskıları artırdığına 
dikkat çeken Bahçıvan “Kurlardaki ucu 
açık yüksek tansiyon, nereye kadar gi-
deceğini bilemediğimiz bir belirsizlik 
ortamı oluştururken, bu ortamın ya-
rattığı finansal riskler adeta bir kısır 
döngü haline gelmiş bulunuyor. 

Girdilerin büyük ölçüde döviz kurları 
ile fiyatlandığı ülkemizde sanayici ma-
liyet hesabı yapamıyor ve geleceği ön-
göremiyor. Bu durum, yakın dönemde 
bazı ürünlerin üretiminde ciddi sıkıntı-
lara yol açabilecek gibi gözüküyor” diye 
konuştu.
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TÜRKİYE LEHİNE BİR 
TEDARİK ATMOSFERİNDE 

YAŞANMASI ÜZÜCÜ

Pandemi sonrası Türkiye’ye lehine ila-
ve bir tedarik talebinin geldiği, ihra-
catın hızla arttığı ve sanayicilerin yeni 
kapasite yatırımlarına hazırlanıp hız 
verdiği bir ortamda öngörülebilirlik ko-
nusunda bu denli sıkıntı yaşamanın sa-
nayicileri üzdüğünü vurgulayan Bah-
çıvan “Zira reel sektörümüzün yüksek 
yatırım iştahının korunabilmesi için 

her şeyden önce öngörülebilir bir fi-
yatlama ortamının sağlanması, risk 
priminin makul seviyelere indirilmesi 
gerekiyor. 

Ayrıca son günlerde Türk Eximbank’ın, 
Merkez Bankası kaynaklı fon akışla-
rında oluşan ani kısıtlamalar da ihra-
catçı sanayicilerimizin kredi kalitesini 
olumsuz etkiliyor. Sanayicilerin bek-
lenti oluşturmakta bir hayli zorlandığı 
bu ortamda iş yapabilme ve risk yöne-
tebilme yetkinliği de azalıyor. 

Özellikle geçmişin yüksek enflasyon 
dönemlerini yaşamayan, son 20 yılda 
göreli finansal istikrar ortamında iş 
yapmaya alışık olan yönetici ve çalı-
şanların değişen koşullara uyumu-
nun artırılması ve belirsizlik altında iş 
yapma becerilerinin güçlendirilmesi 
gerektiğini hissediyoruz. Tüm iş sahip-
lerinin ve sanayicilerin bu konuda çok 
daha dikkatli olmalarını öneriyoruz” 
ifadelerini kullandı.

BAŞARI İÇİN YÜKSEK 
KATMA DEĞER AĞIRLIKLI 
ÜRETİM YAPISI GEREKLİ

Sanayiciler için ihracatın her zaman 
önemli olduğuna da değinen Bahçıvan, 
son dönemde hükümet yetkililerinin 
de ihracata dayalı büyüme fırsatlarına 
daha fazla vurgu yaptığını gördüklerini 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bugün 200’den fazla ülkeye, 
tekstilden otomotive, demir çelikten 
kimyasallara kadar pek çok üründe 
ihracat yapabilme kapasitesine sahip. 
Ancak bu başarıya rağmen ihracat/
GSYH oranlarımızın diğer ülkelere 
göre çok da yüksek olmadığını görü-
yoruz. Dünya Bankası verilerine göre 
ülkemizde mal ve hizmet ihracatının 

GSYH’ya oranı yüzde 28,6 iken, bu oran 
Almanya’da yüzde 43,4, Güney Kore’de 
yüzde 36,9, Macaristan’da yüzde 79,7, 
Polonya’da yüzde 55,6, Tayland’da yüz-
de 51,4 ile çok daha yüksek bir orana 
sahip. Yine ihracat performansı açısın-
dan dikkat edilmesi gereken bir diğer 
gösterge de yüksek teknolojili ürünle-
rin ihracat içindeki payıdır. 

Örneğin, dünyada ortalama yüzde 21 
olan bu pay ülkemizde ise yüzde 3 ile 
oldukça sınırlı bir paya sahip. Bu veri-
ler de açıkça gösteriyor ki mevcut po-
tansiyelimize bel bağlamanın ötesine 
geçerek yüksek katma değer, yüksek 
teknoloji ağırlıklı bir üretim yapısı-
nı gerçek bir başarı için hedeflemek       
zorundayız. 

Zira bugün hala büyük ölçüde geçmişin 
rekabet unsurlarına dayanan üretim 
yapımızla ancak kısa vadeli başarı elde 
edebiliriz. Uzun vadeli başarılar için 
ise yeşil dönüşüm, dijitalleşme, beşeri 
sermaye, verimlilik gibi pek çok boyu-
tu olan alanlarda ilerleme ve gelişmek 
sağlamak durumundayız.”

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konu-
koğlu ise Sanayi Odaları arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem 
verdiklerini belirterek şunları kaydetti:
“Zor bir pandemi sürecinden geçtiği-
miz bu dönemde, aşılamanın yaygın-
laşmasıyla İSO Meclisiyle ortak toplan-
tı yapabilmekteyiz. 

Aşılama, maske, mesafe, temizlik kura-
lıyla pandeminin en kısa zamanda ül-
kemizde sıfırlanmasını ümit ediyorum. 
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Sanayi Odaları arasında ilişkilerin ge-
liştirilmesine büyük önem veriyoruz. 
Meclislerimizin bir araya gelmesi sa-
nayimizin sorunlarına ortak çözümler 
bulunmasını sağlayacaktır.”

Dünyada en çok mülteciye ev sahipli-
ği yapan ülkenin Türkiye olduğunu, en 
çok mülteciye sahip şehirlerin başında 
ise İstanbul ve Gaziantep’in geldiğini 
söyleyen İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay da, “Bu yüke karşı, biz 
sanayiciler olarak iş gücünün dönü-
şümü, gençlerin istihdamı ve yetkin-
lik kazanmasını da sorumluluğumuz 
olarak görüyoruz. İSO olarak mesleki 
eğitim alanında yaptığımız faaliyetler, 
son zamanlarda meyvelerini veriyor. 
Upskilling yani değişen dünyaya uyum 
için mesleki, davranışsal ve teknoloji 
alanındaki bilgi ve becerilerinin artırıl-
ması konusundaki deneyimimizi GSO 
Mesleki Eğitim Merkezi çatısı altında 
iş birliğine dönüştürebiliriz” ifadeleri-
ni kullandı.

GSO-İSO Ortak Meclis Toplantısı’nın 
ardından Gaziantep Sanayi Odası ve 
İstanbul Sanayi Odası üyelerinin veri-
lerinin karşılıklı olarak paylaşımı ile bu 
verilerin web tabanlı bir yazılım plat-
formu üzerinden kayıtlı kullanıcının 

erişimine sunulmasının sağlanması 
amacıyla İSO-GSO Veri Paylaşım ve Eri-
şimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan 
protokol ile her iki oda üyeleri arasın-
daki ticaret potansiyelinin artırılarak 
ticari iş birliklerin oluşturulması he-
defleniyor.

İKİ ODA ARASINDA İSO-GSO VERİ PAYLAŞIM VE ERİŞİMİ 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
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32. GAPSHOES FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

aziantep Sanayi Odası (GSO), 
Gaziantep Kunduracılar Oda-
sı, KOSGEB, Türkiye Umum 
Ayakkabıcılar Federasyonu, 
Gaziantep Ayakkabıcılar Odası 

ve Sayacılar Odası’nın destekleriyle, 
Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 
32. GAPSHOES Fuarı’nın açılış törenine 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gazian-
tep Valisi Davut Gül, Gaziantep Millet-
vekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, 
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ön-
der Kemal Sekücü, Dışişleri Bakanlığı 

Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, 
Irak Başkonsolosu Hasan Abdulwahid 
Majeed, KKTC Gaziantep Başkonsolosu 
Fahri Yönlüer, GSO Meclis Başkanı Adil 
Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Es-
naf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Baş-
kanı Ömer Küsbeoğlu, Türkiye Ayakak-
bı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke 
İçten, Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Emin İnce, kaymakamlar, ilçe belediye 
başkanları, siyasi partilerin il başkan-

ları, oda, borsa ve STK başkanları, farklı 
illerden sektör temsilcileri, iş insanları, 
firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, 
Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kah-
ramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, 
Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa ve Diyar-
bakır’dan 300 firma ve 1000 markanın 
temsil edildiği fuar, Suriye, Irak, İran, 
Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbe-
kistan, Filistin ve Uganda’dan da ziya-
retçileri ağırladı.

G

32. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, Bakan Abdulhamit Gül’ün katılımıyla 
düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
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GA P S H O -
ES Ulus-
l a r a r a s ı 
Ayakkabı, 
Terlik ve 

Yan Sanayi Yaz Fuarı’nın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Gaziantep’in üretim ve ihracat 
yıldızı olan bir şehir olduğunu 
söyledi. 

Gaziantep’in üretkenliği, azmi 
ve gayreti ile öne çıktığını, işçi-
sinden iş adamına, gencinden 
yaşlısına kadar ülkesi ve şehri 

için katma değer üretme anla-
yışına sahip bir şehir olduğunu 
kaydeden Bakan Gül, “Gazian-
tep hem ülkemiz hem bölge-
miz hem de dünyada model 
olan bir şehir. 32. GAPSHOES 
Uluslararası Ayakkabı, Terlik 
ve Yan Sanayi Yaz Fuarı’na yurt 
dışından da yoğun bir katılımın 
olması bizleri gururlandırdı ve 
memnun etti” dedi.

Türkiye’nin hem ekonomik 
hem de hukuki anlamda re-
formlarını sürdürmeye devam 
ettiğini ifade eden Gül, “Sayın 

aziantepli sanayici-
lerin en önemli soru-
nunun kalifiye iş gücü 
olduğunu söyleyen 
Gaziantep Valisi Davut 

Gül de bu sorunu meslek lise-
leri ve mesleki eğitim merke-
zileri ile aşmaya gayret gös-
terdiklerini kaydetti. Bu amaç 
doğrultusunda meslek lisele-
rinin yanında mesleki eğitim 
merkezlerinin de sayısının 
arttığına dikkati çeken Gül, “3 
yıl önce 5 tane olan mesleki 
eğitim merkezimizin sayısı 
56’a çıktı. Öğrenci sayımız 10 
bin 100. 

Bu konuda Türkiye ikincisiyiz. 
Bu konudaki bir başka önemli 
husus ise mesleki eğitim mer-
kezilerinin içinin doldurulması 
ile alakalı. Milli Eğitim Bakan-
lığımız mesleki eğitimde hem 
insanlarımıza hem de işletme-
lere önemli avantajlar sunuyor. 
Bize her konuda önderlik eden 
Sayın Bakanımız Abdulhamit 
Gül’e, milletvekillerimize, bele-
diye başkanlarımıza ve bu or-
ganizasyonu düzenleyen baş-
ta Gaziantep Sanayi Odamız 
olmak üzere tüm kurumları-
mıza teşekkür ediyor, hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde temel hedefimiz ve temel 
yaklaşımımız bu reformları 19 yıldır olduğu gibi çıtasını 
yükselterek devam ettirmektir. Bu konuda milletimizin ve 
vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. 
Önümüzdeki hafta yeni ihtisas mahkemelerini başlatacağız. 
Bu mahkemeler finansal konulara özel olarak bakacak. Bu 

davalarla ilgili özel eğitim almış, yetişmiş ve ihtisaslı olanlar 
görevlendirilecek. Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderli-
ğinde büyümeye devam etmektedir. Türkiye üretiyor, ihraç 
ediyor ve gücüne güç katmaya devam ediyor. Fuarın bere-
ketli geçmesini ve hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

32.

G

GAZİANTEP ÜRETİM VE İHRACAT 
YILDIZI BİR ŞEHİR

SANAYİCİLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU 
KALİFİYE İŞ GÜCÜ
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uara katılımın çok yük-
sek olmasından dolayı 
memnuniyet duydukla-
rını kaydeden AK Parti 
Gaziantep Milletvekili 

Nejat Koçer Gaziantep’in Tür-
kiye’nin en büyük ayakkabı, 
terlik ve saraciye üreticisi 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini söyledi. 

“Sadece ayakkabı sektörü ile 
değil diğer sektörlerimizle, 
Türkiye’nin kalkınma sürecine 
en fazla katkıyı koyan illerden 
birisi olma özelliğimizi de ar-

tırıyoruz” diyen Koçer, şunları 
kaydetti:

“İnşallah bu yılı 10 milyar dolar 
ihracat hedefini geçerek bi-
tireceğiz. Hem üretimin, hem 
istihdamın devamı hem de 
yeni istihdamları kazandırma-
nın çabası ve gayreti içerisinde 
olacağız. 

Gaziantep’imizi her gün her 
alanda inceleyerek, milletve-
kili arkadaşlarımızla bir araya 
gelerek her alandan her ke-
simden gelen talepleri değer-

ünya genelinde yaşa-
nan ekonomik sorun-
lardan dolayı ülkelerin 
bir belirsizlik içerisin-
de olduklarını dile ge-

tiren AK Parti Gaziantep Mil-
letvekili Mehmet Erdoğan, 32. 
GAPSHOES Uluslararası Ayak-
kabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz 
Fuarı’ndaki doluluğun mutlu-
luk verici olduğunu ifade etti. 

Gaziantepli sanayicilerin kriz 
döneminde krizi yöneterek bü-
yüdüğünü kaydeden Erdoğan, 
“Fuarlar istihdamın, üretimin, 

ticaretin ve ihracatın kültürüdür. 

Gaziantep özellikle ayakkabı 
fuarında ikinci sıradadır. Biz 
her zaman sanayicimizin ya-
nındayız. 

Çünkü sizler istihdam yapıyor-
sunuz. Biz sizin hizmetkarınız 
olarak yanındayız ve bundan 
sonra daima yanında olacağız. 
Fuarımızın hayırlı olmasını di-
liyorum” dedi.

lendiriyoruz. Bunları ilgili bakanlıklarımıza taşıyoruz. Sorun-
ları en asgari seviyeye indirme noktasında elimizden gelen 
çabayı sarf ediyoruz. Gaziantep’in ayakkabı sektörü şu anda 
Türkiye’nin ihracatında yüzde 15 paya sahip. Önümüzdeki 3 

yıl içinde Gaziantep ayakkabı ihracatında ülkemizin ihtiya-
cının yüzde 50 kapasitesini sağlayacak kapasiteye sahip ola-
cak. Biz sektörün her zaman yanındayız. Sizlere her zaman 
destek olacağız.”

F

D

GAZİANTEP TÜRKİYE’NİN KALKINMA 
SÜRECİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

FUARLAR İSTİHDAMIN, ÜRETİMİN, 
TİCARETİN VE İHRACATIN 

KÜLTÜRÜDÜR”
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aziantep’in 100 yıl 
önce Antep Savunma-
sında aldığı ilhamla 
şartlar değişse bile bu 
coğrafyada güçlü ol-

maya gayret gösterdiğini söy-
leyen Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin 
Gaziantep’in birlik ve beraber-
lik içerisinde ortaya koyduğu 
iradenin her sorunun üstesin-
den gelebileceğini kaydetti. 

“Diğer sektörlerimizin sorun-
ları, talepleri gibi ayakkabı 
sektörümüzün de taleplerini 

çözecek olan bu iradedir” diye 
Şahin, “Bu şehirde doğmak en 
büyük şereftir. Şehrimiz, işçi-
miz ve işverenimiz için Ayak-
kabı ve Yan Sanayi İhtisas OSB 
Projesi’ni hızlandırmamız la-
zım. Çünkü bu şehrin her nok-
tada katma değer üretmesi 
lazım. Bu şehir bu güce ve kud-
rete sahiptir. 3
2. GAPSHOES Uluslararası 
Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi 
Yaz Fuarı’nın ülkemiz ve şehri-
miz için hayırlı olmasını diliyor, 
emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

yakkabı ve terlik üretiminde 
Türkiye’nin en önemli mer-
kezlerinden birisi olan Gazi-
antep’in sektördeki payını her 
geçen yıl artırdığını ifade eden 

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, bu yılın ocak - ekim dönemin-
de Gaziantep’ten 139 milyon 421 bin 
dolar ayakkabı ihracatı gerçekleştiril-
diğini söyledi. 

Gaziantep’te tüm güçlüklere rağmen 
ayakkabı sektörünün büyümeye de-
vam ettiğine dikkati çeken Ünverdi, 
“Böylesi kritik bir dönemde, ülkemize 
döviz girdisi sağlayan ayakkabı ve terlik 
sektörünü yapılacak yeni çalışmalarla 
daha da ileriye taşıyabiliriz. Ancak işin 
emeğini, yükünü biz çekiyoruz, katma 
değerini başkalarına bırakıyoruz. 

Beraber hareket edebilir, Ar-Ge ve 
marka konusuna odaklanırsak kendi 
markalarımızı çıkarabiliriz. Bu nokta-
da, mesleki eğitim ve kalifiye elaman 
yetişmesi konusuna gereken önem 
vermeli ve gerekli adımları birlikte 
atmalıyız. E-ticaret, e-ihracat, dijital-
leşme gibi yeniliklere de sektör olarak 
hızla adapte olmak durumundayız” ifa-
delerini kullandı.

G

A

GAZİANTEP MODELİ, HER SORUNUN 
ÜSTESİNDEN GELEBİLİR

SEKTÖR OLARAK YENİLİKLERE HIZLA ADAPTE 
OLMAK DURUMUNDAYIZ
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Ayakkabı İhtisas OSB ile ilgili de konu-
şan Ünverdi, bu konuda önemli mesa-
feler kat ettiklerini ve gelinen noktada 
kuruluş çalışmalarının başlaması için 
bürokratik süreci nerdeyse tamamla-
dıklarını söyledi. 

Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi kuruluş çalışmaları noktasında 

ÇED aşamasının tamamlandığını ifade 
eden Ünverdi, “ÇED olumlu kararı ile 
birlikte meradan vasıf değişikliği yapıl-
ması için Tarım Ve Orman Bakanlığına 
müracaatta bulunulmuş; Tarım Ve Or-
man Bakanlığı’nca başvurumuz değer-
lendirilmiş ve mera alanından 825.000 
metrekare alanın OSB için tahsis edil-
mesi uygun görülmüştür. 

OSB kuruluşunun ardından imar, par-
selizasyon ve altyapı planları onayla-
narak yer tahsisine başlanacaktır. Bu 
bölge hem üretim koşullarına, hem 
üretimlerimize nitelik kazandıracak. 
Faaliyete geçtiğinde inanıyorum ki kısa 
zamanda da kendi markalarımızın çık-
masına imkân sağlayacak” dedi.

Hammade konusunda yaşanan sorun-
lara, girdi maliyetlerindeki artışlara ve 
bunların sektör üzerinde oluşturduğu 
baskılara da değinen Ünverdi, şunları 
kaydetti:

“Hammade konusu, girdi maliyetle-
rindeki artışlar, kayıt dışılığın getir-
diği haksız rekabet, yetişmiş eleman 
bulmakta yaşanan güçlükler, ucuza 
yapılan üretimlerin sektör algısına 
olumsuz yansımaları gibi tüm sektör-

lerimizde olduğu gibi benzer problem-
ler ayakkabı sektöründe de maalesef 
yaşanıyor.  Bu noktada da sektörel 
bağların güçlenmesi, ortak hareket 
edebilme kültürünün geliştirilmesi, 
kurumsallaşma ve gerektiğinde lobi 
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çalış-
malar yapmalıyız. 

Ayrıca Gaziantep denilince insanların 
aklına sanayimiz, halı, baklava ile bir-
likte ayakkabı da gelmeli. Şehrimize 

gelen insanlar buradan sadece bakla-
va alıp gitmesinler, ayakkabı almayı da 
düşünsünler. 

Bugün teşrifleriyle bizleri onurlandı-
ran ve her zaman yanımızda olan Ada-
let Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e, 
fuarımıza katılım sağlayan milletve-
killerimize ve il protokolümüze teşek-
kür ediyorum.  Fuarın sektörümüze, 
kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.”

ÜNVERDİ: 825.000 METREKARE ALANIN AYAKKABI İHTİSAS 
OSB İÇİN TAHSİS EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR

ŞEHRİMİZE GELEN İNSANLAR BURADAN AYAKKABI ALMAYI DA 
DÜŞÜNÜR HALE GELMELİ
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32. GAPSHOES Fuarı’nın Anadolu’daki 
ayakkabı sektörünün en büyük buluş-
masına ev sahipliği yaptığını kaydeden 
Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası Başkanı Mehmet Emin 
İnce, yaptıkları çalışmalar ve fuarlar ile 
sektör temsilcilerinin her daim yanın-
da yer aldıklarını söyledi.

Değişen ve dönüşen dünya ticaretin-
de yarıştan kopmamak adına nitelikli 
üretim ve güçlü lojistiğin öne çıktığı 
bu dönemde Gaziantep’in ayakkabı ve 
terlik sektöründeki gücünü ve potan-

siyelini Uluslararası ve marka fuar olan 
GAPSHOES ile bir kez daha dünyaya 
ispatlamayı hedeflediklerini kaydeden 
AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi 
Orhan Akkaya da, “Fuarda dünyanın her 
tarafından ve yurt içinden gelecek zi-
yaretçiler dört gün süresince yeni se-
zona yönelik hazırlanan sayısız ürünü 
ve birbirinden özel kreasyonları görme 
ve inceleme şansına sahip olacaklar. 

GAPSHOES sektöre sağladığı önemli 
katkıların yanı sıra şehrimizin ve böl-
gemizin turizmine ve tanıtımına da 

değer katmaktadır. 

Gaziantepli üreticilerimize ve firmala-
rımıza bol kazançlı bir fuar diliyorum” 
şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın 
açılışını gerçekleştiren Bakan Gül ve 
protokol üyeleri, firmaların stantlarını 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler.

İNCE: TALEP VAR AMA HAMMADDE YOK. FİYATLARDA GÜNLÜK 
OLARAK ARTIŞLAR OLDUĞU İÇİN SIKINTILAR YAŞIYORUZ
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3 Forum, girişimcilik konu-
sunda farkındalığı artırmak 
ve girişimcilik kültürünü yay-
gınlaştırmak amacıyla Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB), Habitat Derneği, GEN Türkiye 
koordinasyonunda Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Oda-
sı (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası 
(GTB) ev sahipliğinde Şahinbey Kongre 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, 
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat 
Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Ko-
nukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, GTO Meclis Başkanı 
Mehmet Hilmi Teymur, GTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB 
Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı, TOBB Genç Girişimciler Kuru-
lu Başkanı ve GEN TR Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, G3 Plat-
form Başkanı ve GEN TR Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, 
Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, BLU 
TV Ceo’su Aydın Doğan Yalçındağ, Ko-

lektif House Kurucu Ortağı ve GEN TR 
İcra Kurulu Üyesi Ahmet Onur, İnsider 
CEO’su ve GEN TR Başkan Yardımcısı 
Hande Çilingir, Habitat Derneği Başka-
nı ve GEN TR Başkan Yardımcısı Sezai 
Hazır, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Gazian-
tep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ayşen Ahi,KAGİDER Başkanı Emine Er-
dem, Endeavor Türkiye Genel Sekrete-
ri Aslı Kurul Türkmen, TÜGİAD Başkanı 
Nilüfer Çevikel, kurum yetkilileri, STK 
temsilcileri, iş insanları, girişimciler ve 
girişimci adayları katıldı.

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLERİ GAZİANTEP’TE BULUŞTU
Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum), ekonominin ve teknolojinin önemli aktörlerini 

girişimci ve girişimci adayları ile Gaziantep’te bir araya getirdi.

G
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Geleceğin Gücü Girişimciler Forum’un (G3 Forum) açılış                       
konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül,  Gazi-
antep’in etkinlik için en güzel yerlerden birisi olduğunu söyledi.                      
Gaziantep’in 10 milyar dolar ihracat yapan bir şehir konumuna 
yükseldiğini kaydeden Gül, “Şehrimizin başarıları ile ne kadar 
övünsek azdır. 

Büyük bir birikim oldu ve artık daha tecrübeliyiz. Dünyayı daha iyi 
okuyabiliyoruz. Bugün rol model olarak konuştuğumuz şirketlerin 
Gaziantep’ten de çıkabileceğine inanıyoruz. 

Bu önemli organizasyonu şehrimizde gerçekleştiren, her zaman 
ulaşılabilir olan ve sanayilerimizin her talebine koşan TOBB Baş-
kanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, oda ve borsa 
başkanlarımıza, tecrübelerini bizlerle paylaşan girişimcilerimi-
ze ve ev sahipliği yapan oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi.

G3 Forum’un Türkiye’de girişimcilik kültürünün gelişmesine des-
tek olan çok özel bir etkinlik olduğunu ifade eden GTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep’in de 3G’ye sahip 
olduğunu ve bunların Gazi, Girişimci ruh ve Genç nüfus olduğu-
nu söyledi. “Hatta buna bir de gastronomiyi eklersek 4G’nin tek 
vücut olduğu şehir diyebiliriz” ifadesini kullanan Yıldırım, G3 
Forum’un Gaziantep’te gerçekleştirilmesinin Gaziantep’in nite-
likleri ve zamanlama açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. 
Kurtuluşundan bu yana 100 yıl sonra Gaziantep’in yüzlerce fabri-
kada binlerce istihdam yaratan bir sanayi kenti olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, “Yaratıcılık sınırları zorlamayı gerektirir. Ve yara-
tıcılık sınırları sever. 

Zaman, bütçe bilgi ve kaynak sınırı yaratıcılığı besleyebilir. Sınır-
sız para, zaman, bilgi sahibi olsan büyük ihtimalle yaratım sen-

den kaçar. Zira konfor alanını bulmuş-
sun zaten. Yani şunu demek istiyorum, 
benim hayalim var, fikrim var ama za-
manım yok, param yok, o yok, şu yok, bu 
yok deyip de vazgeçmeyin. Kimi zaman 
en çok da yokluklar bizi besliyor. Bunun 
canlı örneği Gaziantep ve siz de o başa-

rılı insanlardan biri olmak istiyorsanız, 
iz bırakmak istiyorsanız geleceğin se-
yircisi değil tasarımcısı olmalısınız. 

Ve geleceğin ayak seslerini duyabilme-
lisiniz. Geleceğin ayak sesi ne diyor bi-
liyor musunuz? Çevreci bir yaklaşım ve 

teknoloji diyor. Eğer şimdi hayalini kur-
duğunuz ürünün veya hizmet çevreci 
bir kaygı taşımıyorsa, teknolojik geli-
şimden uzaksa işiniz biraz zor. Çünkü 
geleceğin ekonomi politikalarına çev-
reci kaygılar yön veriyor” dedi.

GÜL: ROL MODEL OLARAK KONUŞTUĞUMUZ 
ŞİRKETLER GAZİANTEP’TEN DE ÇIKABİLİR

YILDIRIM: İZ BIRAKMAK İSTİYORSANIZ, 
GELECEĞİN SEYİRCİSİ DEĞİL TASARIMCISI 

OLMALISINIZ



44 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

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de G3 Forum’u Gazi-
antep’te yapmayı önerdiklerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu’ndan anında olumlu yanıt aldıklarını ifade ederek Başkan 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. 

Gaziantep’te milli mücadele ruhu olduğunu söyleyen Koçer, “100 
yıl önce başlayan bu ruh aynı inançla devam ediyor. O dönem 
Gaziantep her evden bir şehit vermiştir. Bugün de ülkesinin eko-
nomik kalkınma mücadelesine en fazla destek veren şehirlerin 
başında geliyor. İhracatta Türkiye’nin 5. şehriyiz. 

Ayrıca Gaziantep artık girişimciliğin çok konuşulduğu bir şehir 
noktasındadır. Biz Gaziantep olarak girişimcilikte değişen ve dö-
nüşen şartlara hep birlikte ayak uyduracağız. G3 Ailesini Gazian-
tep’te görmekten büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

KOÇER: GAZİANTEP, ÜLKESİNİN EKONOMİK 
KALKINMASINA BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR

G3 Forum’da konuşan ve girişimcilik ile ilgili değerlendirmelerini 
aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük 
girişimcilik etkinliği olan G3 Forum’u girişimci ruhu ve iş hayatın-
daki başarılarıyla marka haline gelen Gaziantep’te gerçekleştir-
mekten memnuniyet duyduklarını belirtti. 

Girişimciliğin, hem dünyada hem de Türkiye’de öneminin ve ca-
zibesinin arttığı bir dönemin yaşandığını kaydeden Hisarcıklıoğ-
lu, “Türk girişimleri son dönemde yabancı yatırımcıların giderek 
daha fazla ilgisini çekmeyi başardı. 

Genç girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz, dünyada hızla gelişen 
dijitalleşme ve teknolojiye ayak uydurmayı sağlıyor. TOBB olarak 
Türkiye’de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünya-
ya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını 

arzu ediyoruz. Girişimcilik ekosistemi-
nin parçası olan bireyler yetiştiren, bu 
girişimcileri destekleyen ve yenilikçi 
bir kültürle rekabet gücünü kürese-
le taşıyan, bir Türkiye hayal ediyoruz. 
Zira bu yüzyılda, küresel arenada var 
olmanın en önemli şartının, girişimcilik 

ve girişimci ülke olmak, şeklinde görü-
yoruz. İş kurmak, girişimci olmak, eski 
sınırları aşmak ve yeniliğe öncülük et-
mek demektir. 

Girişimcilik, doğru zamanda, doğru 
yerde, doğru kişilerin gördüğü fırsatları 

gerçekleştirmektir. Bizlere en iyi şekil-
de ev sahipliği yapan Gaziantep Sanayi 
Odamıza, Gaziantep Ticaret Odamıza 
ve Gaziantep Ticaret Borsamıza teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: GİRİŞİMCİLİK KÜRESEL 
ARENADA VAR OLMANIN EN ÖNEMLİ 

ŞARTIDIR
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Gelişen teknolojiler ile birlikte yeni bir 
dünya düzeninin kurulduğunu,  sana-
yi 4.0, robot teknolojileri, dijitalleşme 
ve yeşil enerjinin bu dönemin en ana 
başlıklarını oluşturduğunu ifade eden 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi,  bu değişim ve dönüşümün 
ancak gençlerle yakalanabileceğini 
söyledi. “Endüstri 4.0’ı yakalayacak ve 
bizi endüstri 5.0’a ulaştıracak olan bu-
gün burada olan gençlerimizdir” diyen 
Ünverdi, şunları kaydetti:

“Bundan 100 yıl önce düşman işgaline 
karşı şanlı ecdadımız hiçbir yerden 
yardım almadan Gaziantep Savunma-
sında verilen üstün mücadeleyle des-
tan yazmış, gazilik unvanı almıştır. Mü-
cadele etmek aslında Gazianteplilerin 

hem kaderinde hem de genetiğinde 
vardır. 

Bu sayede müteşebbis ruhla kamu 
yatırımı olmadan bölgesinin lideri, ül-
kemizin 5. büyük ekonomisi olmayı ba-
şarmıştır. 

Ülke olarak müthiş bir geç potansiyele 
sahibiz ve gençlerimize fırsat verildi-
ğinde neler yapabileceklerini her ge-
çen gün daha net görebiliyoruz. 

‘Biz yapamayız, gücümüz yetmez, iste-
sek de artık teknolojiye yetişemeyiz’ ve 
‘İcat çıkarma’ anlayışından uzaklaşıp 
kendimize güvendiğimizde; İHA’lar, Sİ-
HA’lar, Akıncı TİHA’lar çıktı ortaya. Üre-
timlerimizi ne kadar yerlileştirebilir ve 

katma değeri artırabilirsek ekonomi-
mizi o denli bağımsız hale getirebiliriz. 

Bizler bu sorumluluk bilinciyle genç 
kuşağın daha fazla sorumluluk alması, 
tecrübe paylaşımının yapılması, eğitim 
programları, şirket ve aile anayasası 
gibi hazırlıklar yapıyoruz. 

En başta yenilikçiliği, vizyonu ve genç 
kuşaklara örnek yaşamı, girişimciliğe 
verdiği destek ve projeleri için TOBB 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Habitat Derneği, GEN Türkiye, Gazian-
tep Ticaret Odamız, Gaziantep Ticaret 
Borsamız, iş dünyamızın çok değerli 
temsilcileri, değerli mentorlarımız, 
tüm girişimcilerimiz ve etkinliğe katı-
lan herkese teşekkür ediyorum.”

ÜNVERDİ: 
ÜRETİMDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ ANCAK GENÇLERLE YAKALAYABİLİRİZ
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Sanayi, üretim, ticaret ve ihracat de-
nilince Türkiye’de ilk akla gelen şehir-
lerden birisinin Gaziantep olduğunu 
kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Akıncı, Gaziantep’in her şartta 
üreten, kendine sürekli hedefler koyan 
ve koyduğu hedefler doğrultusunda 
yılmadan, yorulmadan çalışan azimkar 
ve sebatkar insanların şehri olduğunu 
söyledi.

Gaziantep’in her zaman yenilikçi ve öz-
gün fikirlere açık, hayallerini hedefle-
riyle birleştirmek isteyen herkese fır-
sat kapıları aralayan önemli bir merkez 
olduğunu ifade eden Akıncı, “Teknolo-
jinin sürekli ivme kazandığı, tüketim 
alışkanlıklarının değiştiği yeni dünya 
düzeninde güçlü şekilde yolumuza de-
vam edebilmemiz ancak girişimcilik ve 
girişimcilere sunduğumuz imkanlarla 
mümkündür. 

Bu nedenle Girişimcilik üzerine çok 
fazla düşünmemiz ve bu konuda çok 
daha fazla yol kat etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 

G3 Forum’un girişimcilerimizin yoluna 
ışık tutmasını ve dünya markası olacak 
yeni girişimlere vesile olmasını temen-
ni ediyor, verimli bir toplantı olmasını 
diliyorum“ diye konuştu.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Aydın da yaptığı konuşmasında, 
Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için 
başarılı girişimcilerin elini taşın altına 
koyması gerektiğini söyledi. 

Aydın, “Genç girişimcilerimizin biz-
lerin tecrübesinden yararlanmaya 
ihtiyaçlarının olduğu aşikar” dedi ve 
ekledi: “Ülkemizdeki girişimler artsa 
da ne yazık ki dünya ile aynı seviyeye 
gelemedik. İstenilen seviyenin yaka-
lanması için girişimcilik ekosisteminin 

tüm parçalarının doğru ve uyumlu ça-
lışması gerekiyor. Kendini besleyen bir 
ekosistem oluşturmamız lazım.”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
ve GEN TR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sa-
bancı da konuşmasında Gaziantep oda 
ve borsa başkanlarının önemli mesaj-
lar aktardığını ifade ederek girişimcilik 
kültürüyle ilgili görüşlerini aktardı.

“Başarısız olmak istemiyorsanız o za-
man denemeyin kardeşim” diyen Sa-
bancı, 10 yıl önce bu işe giriştiklerinde 
en temel amaçlarının gençlere ilham 
oluşturmak olduğunu kaydetti.

G3 Forum, girişimcilik hakkında de-
neyimlerini paylaşan başarılı girişim-
cilerin ve iş dünyasının önde gelen 
temsilcilerinin, girişimci adaylarının 
sorularını cevaplamasının ardından 
sona erdi.

AKINCI: 
GAZİANTEP GİRİŞİMCİLERE FIRSAT KAPILARI ARALAYAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ
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er biri birer kahraman olan 
sanayicilerimizi, ihracatçıla-
rımızı, çalışanlarımızı ve bu 
başarıda emeği olan herkesi 
yürekten kutluyorum” diyen 

Başkan Ünverdi, “Tüm zorluklara rağ-
men rekorlar kırmaya devam ediyoruz. 
Bu Gaziantep’in müteşebbis ruhunun, 
cesaretinin, ticari zekasının ve asırlık 
tecrübesinin bir sonucudur” dedi.

Başkan Ünverdi, Türkiye’nin toplam 
ihracatının 225.4 milyar dolara ulaş-
masının sevindirici olduğunu ve bunda 
da Gaziantep’in önemli bir paya sahip 
olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından açıklanan aralık ayı ihracat 
rakamlarını değerlendiren GSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
şunları kaydetti:

“Şehrimizden yaptığımız aralık ayı ih-
racatımız bir önceki yılın aralık ayına 
göre yüzde 10,3 oranında artışla 972 
milyon 157 bin dolar olarak gerçekleşti. 
Gaziantep’in 2021 yılı toplam ihracatı 
ise bir önceki yıla göre yüzde 27,3 ora-
nındaki rekor artışla 10 milyar 92 mil-
yon dolara ulaştı. Şehrimiz 2021 yılında 
en fazla ihracat yapan 5. il olma başarı-
sını gösterdi.”

Gaziantep’ten 2021 yılında en fazla ih-
racat yapılan sektörler hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Ünverdi, bu 
sektörleri şöyle sıraladı: 

“Tarımsal sanayi ve hububat ürünle-
ri sektörümüzde bir önceki yıla göre 
yüzde 30,8 artışla 2 milyar 467 milyon 
515 bin dolar, halıda yüzde 22,9 artışla 2 
milyar 273 milyon 971 bin dolar, tekstil 
ve hammaddelerinde yüzde 36,7 ar-
tışla 1milyar 855 milyon 357 bin dolar, 
kimyevi maddeler ve mamullerinde 
yüzde 23,5 artışla 1 milyar 163 milyon 
118 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman 
ürünleri sektörümüzde yüzde 9,9 ar-
tışla 409 milyon 124 bin dolar ihracat 
gerçekleştirilmiştir.”

Açıklamasında 1 Ocak’ta duyurulan 
elektrik zammına ve bugün açıklanan 
enflasyon rakamlarına da değinen 
Ünverdi, sanayi ve ticarethane abone 
gruplarına yüzde 50 ve üzerinde kulla-
nıma bağlı olarak zam yapılmasının sa-
nayicilerin maliyet hesaplarını yeniden 
gözden geçirmesine neden olacağını 
belirterek, şunları dile getirdi:

“Küresel ekonomide yaşanan zorluk-
lara rağmen ihracatımızdaki artışlara 
sevinirken enerji maliyetlerindeki yük-
sek artışlar tabi ki rekabetimizi etkile-
yecektir. Tüm dünyada enerji maliyet-

leri artıyor, ancak yapılan zamların en 
azından belli oranlarda sınırlı tutulma-
sı maliyet değişimlerinde büyük farklar 
oluşmasının önüne geçecektir. 

TÜİK verilerine bakıldığında da aylık ve 
yıllık enflasyon rakamlarında tüketici 
ile üretici fiyat endeksi arasında büyük 
fark olduğunu görüyoruz. Bu da sanayi-
cinin maliyet yükünün bir yansımasıdır 
aslında. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 
36,08 artarken, üretici fiyatları ise yıllık 
yüzde 79,89 artış gösterdi. Bu nedenle 
üretici üzerindeki yükün azaltılması 
gerekiyor ki buna bağlı olarak enflas-
yonunun da önüne geçilebilsin.”    

Zorluklar olsa da Türkiye’nin gücüne 
her zaman güvendiklerini ve sanayici-
ler olarak bundan sonra da kararlılıkla 
üretmeye devam edeceklerini kayde-
den Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Tüm dünya büyük bir darboğazdan 
geçiyor ve inşallah ülke olarak daha 
çok çalışarak el birliği ile daha güzle 
günlere birlikte kavuşacağız. 

Yeni yıla ihracatta rekorla başladık ve 
böyle devam etmesini temenni ediyo-
rum. Yüreğini ortaya koyarak ülkemize 
değer katan herkese teşekkür ediyor, 
2022 yılının her anlamda çok daha gü-
zel olmasını diliyorum.”

H

2021 YILINI REKOR İHRACATLA KAPATTIK
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in 2021 yılında 

10 milyar 92 milyon 165 bin dolar ihracatla rekor kırdığını söyledi.



oplantıya konuşmacı olarak Milli 
Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut 
Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül, 
AK Parti Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Sait Kirazoğlu, Gazi-

antep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi katıldı.

Gaziantep’teki mesleki eğitim mer-
kezlerinin faaliyetleri ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın mesleki eğitim alanında 
hayata geçirdiği projelerin değerlen-
dirildiği toplantıda, Bakan Özer’e kent 
sanayisinin nitelikli personel ihtiyacı 
ve Gaziantep’te mesleki eğitimi geliş-
tirmek amacıyla önümüzdeki süreçte 
yapılması planlanan çalışmalar hak-
kında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan GSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülke eko-
nomisi ve istihdamı için önemli bir yere 
sahip olan mesleki eğitim ile ilgili gö-
rüş ve önerilerini dile getirdi. GSO’nun 
nitelikli insan gücünü iş dünyası ile 
birleştiren projelerini anlatan Ünverdi, 
“Hayata geçirdiğimiz Gaziantep Sanayi 
Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-
MEM) ve Gaziantep Mesleki Yeterli-
lik Sınav ve Belgelendirme Merkezi 
(GASBEM) projeleri ile mesleki eğitim 
alanında çok önemli çalışmalar ger-
çekleştirdik. 

Bundan sonraki süreçte de Gazian-

tep’te mesleki ve teknik eğitimin ka-
litesini artırmak ve sanayinin kalifiye 
personel ihtiyacını ortadan kaldırmak 
hedefiyle çalışmalarımızı geliştirerek 
sürdürmeye devam edeceğiz. 

Yıllardır mesleki eğitim meselesi 
memleket meselesi diyoruz. Çünkü 
mesleki eğitim, maalesef hepimizin 
kanayan yarasıdır. Sanayicilerimiz yıl-
lardır çalıştıracak nitelikli personel 
bulamadılar. Aynı şekilde gençlerimiz 
de meslekleri olmadığı için iş bulmak-
ta güçlükler yaşadı. Bizler bu durumu 
sonlandırmak için elimizden geleni 
yaptık, yapıyoruz. 

Sanayimizin nitelikli insana olan ihti-
yacı gün geçtikçe daha da artıyor. Çün-
kü Gaziantep üreten ve ürettiğini ihraç 
eden bir şehir. 

Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak 
bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla 
mesleği olmayan, okul eğitimi dışında 
kalmış kişilerin istihdama kazandırıl-
masına katkı sağlamaya gayret ediyo-
ruz. Bu çalışmaları yaparken aileleri 
de bu sürece dahil etmemizde büyük 
yarar görüyorum. Şehrimizde el ele ve-
rerek nitelikli gençlerimizle sanayimizi 
ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. 

Bakanlığımızın da öncülüğünde mes-
leki eğitim adına iş birliğimiz devam 
edecek ve çok güzel projelere birlikte 
imza atacağız. Mesleki eğitim hepi-
mizin meselesi ve mesleki eğitimi hak 
ettiği yere birlikte getireceğiz. Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mah-
mut Özer’e mesleki eğitim konusunda-
ki çalışmaları için yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi.
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Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in 
katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜNEYDOĞU İLLERİ MESLEKİ EĞİTİM 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN KAYNAĞI Y VE Z 
TOPLUMU” SEMİNERİ

SO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, SosyalBen Vakfı Ku-
rucusu Ece Çiftçi, vakıf üyeleri 
ve Yeni Nesil Sanayici Platfor-

mu üyelerinin katılımıyla düzenlenen 
seminerde, Türkiye’deki gönüllülük 
oranını artırmanın ve gelecek nesillere 
daha yaşanılabilir bir dünya bırakma-
nın önemi, bu doğrultuda yapılabilecek 
çalışmaların içeriği ve yol haritası hak-
kında bilgi aktarımında bulunuldu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, geleceğe daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak amacıyla atılabilecek 
yeni adımlar ve GSO’nun bu amaçla 
yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. Yeni Nesil Sana-
yici Platformu ile çok daha fazla sosyal 
sorumluluk çalışması gerçekleştirme-
yi hedeflediklerini ifade eden Ünverdi, 
“Bizler bu dünyada yaşıyorsak, yalnızca 
faaliyet yürüttüğümüz alanlarda değil, 
her şeyden sorumluyuz. 

Daha yaşanabilir bir dünya için sosyal 
sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. 

Bu nedenle de mevcut sosyal sorum-
luluk projelerimizi artırmak ve gönül-

lülükle ilgili yeni çalışmalar geliştir-
mek en önemli hedeflerimiz arasında 
yer alıyor. Bu doğrultuda SosyalBen 
Akademi ile birlikte gönüllülük temel-
li ve Türkiye’de rol model olabilecek 
çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız. 
Yürütmüş oldukları projelerden dolayı 
SosyalBen Vakfı’nı ve Sayın Ece Çiftçi’yi 
kutluyor, Yeni Nesil Sanayici Platformu 
üyelerimize katılımlarından dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi.

Yürüttükleri sosyal sorumluluk pro-
jeleri, gönüllülük konusu, Y ve Z ku-
şaklarının toplum içerisindeki rolü 
hakkında bilgi paylaşımında bulunan 
SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çift-
çi de, yürüttükleri faaliyetlerle 
Türkiye’deki gönüllülük oranını 
artırmayı hedeflediklerini söyle-
di. Türkiye’deki gönüllülük oranı-
nın düşük seviyelerde olduğunu 
belirten Çiftçi, bu durumun Y ve 
Z kuşakları ile birlikte aşılabile-
ceğini ifade etti. “Gençlerin he-
defleri ve gücü var; fakat onlara 
gerekli olan fırsatlar verilmeli ve 
rehberlik edilmeli” diyen Çiftçi, 
şunları kaydetti: “Dijitalleşmeye 
aşina olan ve bu sürecin içeri-
sinde yaşayan yeni nesil, toplu-
mu dönüştürmeye hazır. 

Hedefleri var; ama onlara bu hedef-
lerini gerçekleştirebilecekleri alanlar 
oluşturulmalı. Y ve Z kuşakları göz ardı 
edilerek geleceğe dair hedefler konu-
lamaz. Bu iki kuşağın ortak özelliği giri-
şimci olmalarıdır. Misafirperverlikleri, 
ilgi ve destekleri için Gaziantep Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kuruluna 
ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum.”

Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z 
Toplumu Semineri, soru-cevap bölü-
münün ardından sona erdi.

G
GSO ve SosyalBen Akademi iş birliğinde “Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Y ve Z Toplumu” semineri gerçekleştirildi.



GSO-MEM’DE KOSGEB DESTEK VE HİBELERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

aziantep Sanayi Odası Mes-
leki Eğitim Merkezi’nde 
(GSO-MEM) gerçekleştirilen 
toplantıya GSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adnan Ünverdi,        

Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, KOS-
GEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed 
Paksoy ve firma temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, üretimin temel taşı olan KO-
Bİ’lerin işlerini geliştirme ve yenilikle-
re adapte olmaları noktasında KOSGEB 
tarafından verilen desteklerin önemi-
ne işaret ederek, firmaları verilen des-
teklerden faydalanmaya davet etti.

KOSGEB’in özellikle günün koşullarına 
uygun destek modelleri ile girişimci-
lere ve KOBİ’lere avantajlı imkanlar 
sunduğunu kaydeden Ünverdi, “Pande-
minin de etkisiyle yaşanan ekonomik 
zorluklar göz önünde bulunduruldu-
ğunda verilen destekler bir taraftan da 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Des-
tek Programı da, istihdam vurgusu ya-
pılan ve yararlanma şartlarının olduk-
ça cazip olduğu bir destek programı 
olarak göze çarpıyor. 

Verilen desteklerin güzel dönüşlerinin 
olacağına inanıyor, şehrimiz işletmele-
rinin gelişmesi için başarılı çalışmalar 
yürüten KOSGEB İl Müdürümüz Mu-
hammed Paksoy ve ekibine iş birlikleri 
için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ünverdi konuşmasında, artan 
kur ve buna bağlı olarak KOBİ tanımın-
da yer alan mali bilanço üst sınırında 
değişikliğe gidilmesi gerektiğine dik-
kat çekerek, “Mali bilançosu 125 milyon 
TL’ye kadar olan firmalar KOBİ olarak 
tanımlanıyor. 

Ancak son dönemde döviz kurundaki 
artışlar nedeniyle çoğu firmamız KOBİ 
niteliğini kaybettiler. Bu nedenle KOBİ 
tanımı mali bilanço yönüyle yeniden 
gözden geçirilerek bir güncellenme 
yapılması gerekmektedir. 

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muham-
med Paksoy da yaptığı konuşmada, 
KOSGEB tarafından verilen teşvik ve 
desteklerin firmaların büyümesi üze-
rindeki etkisinin büyük olduğunu belitti.

Teşvik ve destekler hakkında katılımcı-
lara bilgiler veren Paksoy; Girişimcilik 
Destekleri, Ar-Ge Ve Teknolojik Üre-
tim Yerlileştirme Destekleri, İşletme 
Geliştirme Ve Büyüme Desteği, Kobi 
Finansman Destekleri, İşgem/Tekmer 
Destekleri, Laboratuvar Hizmetleri, 
Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleri, 
Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Des-
tek Programlarının içeriği ve faydalan-
ma şartlarını anlattı.

Verilen bilgilerin ardından katılımcı-
lardan gelen sorular yanıtlanarak top-
lantı sona erdi.

G
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde, 

“KOSGEB Destek ve Hibeleri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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GSO’DA İL VE İLÇE ODALARI GELİŞİM DESTEK FAALİYETLERİ TOPLANTISI

aziantep Sanayi Odası (GSO) 
ve Alman Uluslararası İş Birli-
ği Kurumu (GİZ) ortaklığında 
yürütülen, Alman Federal Eko-
nomik İş Birliği ve Kalkınma 

Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse 
edilen İstihdam için, Dijital ve Yeşil Dö-
nüşümün Desteklenmesi Projesi’nin 
“Oda ve Kurum Geliştirme Faaliyetleri” 
kapsamında İl ve İlçe Odaları Gelişim 
Destek Faaliyetleri Toplantısı gerçek-
leştirildi.

GSO ev sahipliğinde yapılan toplantıya, 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Nizip Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Türkmen, GSO Genel Sekreteri Yusuf 
İzzettin İymen, Nizip Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Eray Ölçal ve İslahiye 

Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim 
Erdoğan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi; ‘’Teknolojinin hızlı iler-
leyişinin ekonomi ve üretim başta ol-
mak üzere birçok alanda etkilerini gör-
mekteyiz. Bu nedenle Gaziantep başta 
olmak üzere tüm dünyada işletmelerin 
verimli ve doğru üretim yapabilmeleri 
ve bu üretimi yaparken yeşil dönüşüm 
şartlarına uygun hareket edebilmeleri 
oldukça önemlidir. Bu amaçla Gazian-
tep oda başkanları hem sanayimizin 
hem de ülkemiz ekonomisinin geliş-
mesi için gece gündüz demeden çalış-
maya devam ediyoruz’’ dedi.

Dijital ve yeşil dönüşümün önemini 
işaret eden Ünverdi, bu noktada GİZ 
ile yapılan projelerin faydalı olduğunu 
kaydederek, verimli üretimin hem ge-

lecek nesillere yaşanabilir bir çevre bı-
rakmak hem de katma değerli üretim 
için olmazsa olmaz konulardan birisi 
olduğunu sözlerine ekledi.

Çalışmalar ve yapılan projeler için te-
şekkür eden oda başkanları iş birliği 
içinde çalışmaların devam edeceğini 
dile getirdiler.   
Toplantıda Gaziantep’teki il ve ilçe 
odalarının personelleri ile KOBİ’lere 
hizmet veren kuruluşların personelle-
rine verilecek olan 17 farklı eğitim hak-
kında bilgiler de verildi.

Toplantı sonrasında katılımcı oda baş-
kanları arasında makine teçhizat devir 
teslim imza töreni gerçekleştirildi.
“Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklen-
mesi Projesi”, PEP- Ekonomik Fırsat-
ların Desteklenmesi Programı kapsa-
mında yürütülüyor.

G
Toplantıda, “İstihdam İçin Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi”nin sunduğu fırsatlar ve verilecek 

eğitimler anlatıldı.



 13. GAPTARIM FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği 
ve Gaziantep Ziraat Odası’nın destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda 130 firma ve marka temsil ediliyor.

APTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarları-
nın     Gaziantep’e, üreticilere ve sektöre çok büyük faydalar 
sağladığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, bu tarz fu-
arların sürdürülebilir olmasının Gaziantep’i çok daha farklı 
noktalara taşıyacağını söyledi. Gaziantep’in bugün hemen 

her alanda önemli başarılar elde etmesinde tüm şehrin emeğinin 
olduğunu sözlerine ekleyen Vali Gül, “Gaziantep’te yapılan her fuarda 
şehrimiz bir adım daha ileriye gidiyor. 

Özellikle bu alanda kendimizle yarışan bir şehiriz. Gaziantep bölgede 
bir çekim merkezidir. Gaziantep’teki sulama projelerimiz tamam-
landığında 1 milyon hektarın üzerinde bir araziye etki edecek. Şu 
an sulanan arazi miktarı 670 bin metrekare civarındadır. Bu süreci 
hızlandırmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ortada devam eden 
bir iş var. Bu konuda süreç daha da hızlanacak. Tarım ve hayvancılık 
sektörünün daha da gelişmesi adına çok büyük önem taşıyan GAP-
TARIM Fuarı’nın şehrimiz, ülkemiz, çiftçilerimiz ve tüm sektör için 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

G

13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreni 
Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

“GAZİANTEP FUARLAR KONUSUNDA KENDİSİ 
İLE YARIŞAN BİR ŞEHİR”
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aziantep kırsal kalkınma projelerinde Türkiye genelinde ikinci sı-
rada yer aldığını, bu konuda en fazla destek alan şehirlerden bir 
tanesi olduğunu belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Ko-
çer, bundan sonraki hedefin birincilik olduğunu ifade etti. “Tarım ve 
tarımsal sanayideki başarılarımızı proje üreten, dinamik bir şehir 

olmamıza borçluyuz” diyen Koçer, şunları kaydetti: “Gaziantep olarak çok 
hızlı büyüyoruz. 

Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla daha hızlı gelişeceğimize inanıyorum. 
GAPTARIM Fuarı da bu anlamda çok önemli. Tarım ve tarımsal sanayi alan-
larında şehrimizde yapılan çalışmalar ve projeler takdirle izleniyor. Tarım 
bizim her şeyimiz. Rusya-Ukrayna krizinde bile en öne çıkan başlıklardan bi-
risini tarım oluşturuyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye’nin me-
dikal ve gıda güvenliği gücüne Gaziantep olarak çok büyük katkı sağladık.”

aziantep’teki duruş, birlik ve beraberliğin gelecekte şehir ekonomi-
sini çok daha yukarılara taşıyacağını kaydeden Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Bizim anlayışımız önce insan, 
önce tarım anlayışıdır. Bütün gücümüzle tarımın ve toprağın yanın-
da olduk. Bugün bölgenin en önemli sanayi şehri isek bunu gıdaya 

dayalı olarak da sürdürmemiz gerekiyor” dedi ve ekledi: “Sulama noktasında 
sorunlarımız var ve bunları hep beraber çalışıp aşacağız. 

Güneş enerjisi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir ekip işidir. 
Bunu çiftçilerimiz ve şehrimiz için birlikte başaracağız. Bu noktada GAPTA-
RIM Fuarı herhangi bir fuar değil. Bu fuar bu şehrin geleceğinin fuarıdır. Bu 
fuar şehrimizin huzuru, sağlığı ve ekonomisi için çok büyük bir öneme sa-
hiptir. Hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve herkese 
teşekkür ediyorum.”

aziantep’in tarım, hayvancılık ve tarımsal sanayide güçlü bir potan-
siyele sahip illerden biri olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerem Üstün de Gaziantep’in 
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gurur duydukları illerin arasında 
yer aldığını söyledi. Gaziantep’i her fırsatta örnek bir şehir olarak 

gösterdiklerini kaydeden Üstün, “Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın gay-
retlerinin sonucunda tarım ve tarımsal sanayide 2021 yılının dış ticaret ra-
kamlarında 7 milyar doların üzerinde bir başarı sağladık. Bu olumlu neticede 
Gaziantep’in payı çok büyüktür. Bu başarıda çiftçilerimizin, sanayicilerimi-
zin, ihracatçılarımızın ve tüm paydaşlarımızın çok büyük emekleri var. Biz de 
Bakanlık olarak Gaziantep’in çiftçisine ve sanayicisine her zaman inandık. 
Onların bu emek ve gayretlerini her zaman destekledik. 2021 yılında Gazian-
tepli çiftçilerimize 248 milyon TL destek ödemesi yaptık. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 1,5 milyar TL faiz indirimi ve tarımsal 

kredi desteği sağladık. 2021 yılı Bireysel Sulama Sistemi Proje-
lerinde Gaziantep en fazla proje başvurusu yapan ikinci ilimiz 
oldu. Biz de Bakanlık olarak Gaziantep’in bu başvurularını kabul 

ettik. Gaziantep’e verdiğimiz tüm desteklerin amacına ulaştı-
ğına şahit oluyoruz. GAPTARIM Fuarı’nın Gaziantep ve ülkemiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

G

G

G

“TARIM VE TARIMSAL SANAYİDE ŞEHRİMİZDE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR TAKDİRLE İZLENİYOR”

“BİZİM ANLAYIŞIMIZ ÖNCE İNSAN, 
ÖNCE TARIM ANLAYIŞIDIR”

“GAZİANTEP’İ HER FIRSATTA ÖRNEK ŞEHİR 
OLARAK GÖSTERİYORUZ”
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Fuarın açılış töreninde yaptığı konuşma-
da Gaziantep’in üretim, ihracat ve istih-
damında tarıma dayalı sanayinin büyük 
bir payı bulunduğunu ifade eden GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 
Gaziantep’ten yapılan ihracatta tekstil 
sektöründen sonra ikinci sırada yüzde 
30 ile tarımsal sanayi ve hububat ürün-
leri geldiğini söyledi.

Gaziantep’in tarım ve gıda ürünleri ihra-
catında Türkiye’de 2. sırada yer aldığını, 
kentten 2021 yılında 2,9 milyar dolar 
tarıma dayalı ihracat gerçekleştirildiği-
nin altını çizen Ünverdi, Gaziantep’in bu 
yönüyle yemeklerinin lezzeti kadar, gıda 
üretimleri ile dünyayı doyuran bir şehir 
olmaya devam ettiğini söyledi.

Uluslararası kuruluşların ve otoritelerin 
gıda arzındaki sıkıntılara ve tarımın öne-
mine vurgu yaptıklarını, buna bağlı ola-
rak kuraklık ve iklim değişikliğine karşı 
tedbirlerin artırıldığını belirten Ünverdi, 
“Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve 
Yeşil Mutabakat bu kapsamda en dikkat 
çeken çalışmadır ve bu kriterlere ha-
zır olmak zorundayız. Gaziantep Sanayi 
Odası olarak da kurmuş olduğumuz Yeşil 
Mutabakat çalışma grubu ile firmaları-
mıza destek olmaya devam ediyoruz. 

Sürdürülebilir bir ekonomi için de tarım 
ve tarıma dayalı sanayimizi sürekli ge-
liştirmek zorundayız. Temel ihtiyaç olan 
gıdaya olan talep tüm dünyada bundan 
sonra da artarak devam edecektir. 

Ülkemiz, coğrafi şartları, bereketli top-
rakları ile bu anlamda çok şanslı bir ül-
kedir. Tarıma dayalı sanayi ve gıda üre-
timlerimizi artırabilirsek ekonomimize 
katkısını da artırabiliriz. 

Bu anlamda fuarımız da farklı bölgelerde 
üretim yapan gıda sanayicilerini, tarım 
makinaları üreticilerini, çiftçi ve besici-
lerimizi buluşturması açısından büyük 
önem taşıyor ve eminim ki sektörlerimi-
ze ve ülke ekonomimize çok büyük katkı-
ları olacaktır. 

Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği 
olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİ İÇİN TARIMA DAYALI 
SANAYİMİZİ GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”
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APTARIM Fuarlarının Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren çift-
çilerin ve köylülerin yeni ürünlere ve yeni teknolojilere daha rahat 
ulaşmasını sağlaması açısından çok önemli bir role sahip olduğunu 
ifade eden AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya, 
“GAPTARIM fuarlarımız, ticari ve ekonomik katkılarının yanı sıra 

toplumsal etkileşimi de güçlendiriyor. 

Gaziantep hem tarımı hem de tarıma dayalı güçlü sanayisi ile bölgenin po-
tansiyelini tüm dünyaya yansıtmaktadır. GAPTARIM Fuarı da bu yansımanın 
en güzel sembollerinden birisi haline gelmiştir. 

Fuarımız çerçevesinde yapılacak çeşitli 
eğitimlerin yanı sıra, Türkiye’de ilk defa 
bir tarım fuarı içerisinde Koyun Kırkım 
Yarışması düzenlenecektir. Fuarın şeh-
rimiz ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli 
olmasını diliyor, emek veren herkese te-
şekkür ediyorum” dedi.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi 
Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletve-
kili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bölge 
Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Refor-
mu Genel Müdürü Kerem Üstün, Dışişleri 
Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan 
Keçeci, Irak’ın Gaziantep Başkonsolosu 
Hasan Abdulwahid Majeed, Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğ-
lu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan 

Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı, AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Akkaya, Gaziantep İl Tarım 
ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 
kurum yetkilileri, sektör temsilcileri ve 
davetliler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın 
açılışı gerçekleştirilerek katılımcı firma-
lar tarafından açılan stantlar gezildi.
13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri 
ve Hayvancılık Fuarı, 4 gün boyunca ziya-
ret edilebilecek.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, 
Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, 
Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Sinop’tan 
katılımcıların ağırlandığı fuarda  tarım 
makineleri, ekipmanları ve aksesuar-

ları, traktör ve ekipmanları, biçerdöver, 
çapa makinesi ve diğer makine üretim 
araçları, iş makineleri, ürün işleme ma-
kineleri, ürün ambalajlama ve paketleme 
makineleri, ürün depolama makineleri 
ve sistemleri, drenaj teknolojileri, sula-
ma ekipman ve sistemleri, tarım ilaçları, 
ilaçlama malzeme ve sistemleri, gübre, 
organik tarım, sera, ısıtma, soğutma, ha-
valandırma sistemleri, iklimlendirme ve 
sera otomasyonu, sebze meyve fidan-
cılığı sistemleri, sera konstrüksiyon ve 
ekipmanları, çiçek, meyve ve sebze to-
humu, bahçe ekipmanları, ekolojik tarım, 
multi viyol, kümes hayvanları ve kümes 
ekipmanları, hayvansal üretim makine-
leri, toprak ölçüm sistemleri, süt sanayi 
ve tarımsal yayıncılık gibi ürün grupları 
sergileniyor.

G

“GAZİANTEP’İN TARIM VE TARIMSAL SANAYİDEKİ 
GÜCÜ BÖLGENİN POTANSİYELİNİ DÜNYAYA 

YANSITIYOR”

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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YAZILIM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

YAZILIM SEKTÖRÜ

Birleşmiş Milletlerce hazırlanan tüm 
OECD ülkeleri tarafından kabul edi-
len ekonomik faaliyetlerin uluslara-
rası standart sınıflandırılması ISIC 
sınıflandırması (International Stan-
dard Industrial Classificaation of All                   
Economic Activities] kapsamına göre, 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 
2002 yılında, bilgi ve veriyi elektronik 
olarak gösteren, ileten, saklayan hiz-
met ve üretim sektörlerinin bütünü 
olarak tanımlanmıştır. 

BİT, 2008 yılından itibaren ise                      
iletim ve görüntüde dahil olmak üzere           
elektronik aracılar ile bilgi işlem ve 
iletişim fonksiyonlarına işlevsellik              
kazandırmayı veya onları etkinleştir-
meyi amaçlayan mal ve hizmetleri üre-
ten sektör olarak tanımlanmıştır. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 
(BİT), Bilgwi Teknolojileri ve İletişim 
Teknolojileri olmak üzere 2 ana sek-
törden oluşmaktadır. Bu alt sektörler 
kapsamında bilgiv teknolojileri sektö-
rünün içinde yer alan yazılım sektörü 
tüm teknoloji sektörünün temel taşı 
rolündedir. 

Yazılım sektörü, ERP, SAP gibi süreç   
geliştirici programların yer aldığı işle-
tim sistemlerini, kişiye ve şirkete 
özel uygulamaları, mobil uygula-
maları,    katma değerli diğer hiz-
metleri kapsamaktadır.

Yazılım Sektörünün Diğer 
Sektörler ile Etkileşimi

Bilgi teknolojilerinin tetiklediği 

dijital platformlar, mobil uygulamalar 
ve ödeme hizmetleri dahil olmak üze-
re temel dijital teknolojilere dayanan 
ürün veya hizmetlerin tüm temelinde 
yazılım sektörü yer almaktadır.
• Savunma Sanayi
• Telekomünikasyon
• Otomotiv Sektörü
• Akıllı Ulaşım
• Sağlık Sektörü
• Enerji Sektörü



S E K T Ö R  A N A L İ Z İ

57w 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
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Yazılım Sektördeki Trendler 

Yapay zekâ (AI) teknolojileriyle birleş-
tirilen data analitik, küresel bir krize 
ve sonrasına proaktif ve hızlandırıl-
mış bir şekilde öngörme, hazırlama ve 

yanıt verme çabalarında büyük önem              
taşımaktadır.

• Endüstri 4.0
• Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
• Büyük Veri

• Bulut Bilişim (Cloud Computing)
• Siber Ağ Güvenliği
• Nesnelerin İnterneti

Sektörün Gelişimi ve Politikaları

Türkiye’de 1990’lı yılların ikinci yarı-
sından itibaren sürekli gündeme gel-
meye başlamıştır ve ülkemizin küresel 
pazardaki rekabet gücünü artırmak ve 
özgün ürünler çıkarabilmek için “Tür-
kiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana 
Planı” kısa adıyla TUENA adı altında ge-
niş kapsamlı bir araştırma yapılmış bir 
rapor ortaya çıkmıştır. 

Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurt 
dışına açılım ve kümelenme destek 
ile yatırımlarında; bulut bilişim, büyük 
veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar 
ve güvenlik alanlarına öncelik veril-
mektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
destekli akıllı ulaşım sistemleri, bina-
lar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı 
uygulamalara geçişin hızlandırılması 
planlanmaktadır.

Sektörün Mevcut Durumu

Türkiye’de de dünyada olduğu gibi 
uluslararası mal ve hizmet ticaretinin 
yapısı değişmiştir. COVID 19 küresel 
salgını ile birlikte bilim ve teknolojinin 
sadece şirketler için değil aynı zaman-
da devletler için de stratejik öneminin 
daha iyi anlaşılmış olup, yeni mobil tek-
nolojileri üzerine bilişim ve iletişim fir-
malarının AR-GE yatırım harcamaları 
artmış ve yenilikçi çözümler sunmaya 
hizmet etmeyi amaç edinmişlerdir. 

Yeniden başlangıç koşullarına göre kü-
resel ekonomide daralma beklenirken 
Bilgi ve İletişim sektöründe büyüme 
gerçekleşmiştir. 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör 
Raporu 2020 verilerine göre sektörün 
Türkiye’de toplam büyüklüğü TL ba-

zında %14 büyüme ile 152,7 milyar TL’ye 
ulaşılmıştır.

“Yazılım ve Donanım Danışmanlığı” ve 
“Veri İşleme ve Veri Tabanı Hizmetleri” 
ana alt sektörleri incelenecek olursa 
genel anlamda sektörün artış hızı gö-
rece olarak düşse de 2020-2024 yılları 
arasında ortalama yıllık %12,5 büyüme-
si beklenmektedir.

Sektörün Üretim, İstihdam, İhracat 
ve İthalat Rakamları

2020 yılı Türkiye Bilişim Sanayiciler 
Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre BİT 
sektörünün toplam 2019 ihracat raka-
mı 1,14 milyar dolar seviyesine ulaşmış-
tır. Avrupa Bölgesi, hedef pazarlarda 

liderliğini korumakta olup, payını ar-
tırmaya devam ederken yerli firmalar 
Amerika gibi lider ve Asya gibi büyüyen 
pazarlara da girmeye başlamıştır.

Bilgi Teknolojileri sektöründe üretilen 
hizmetlerin %81’i ile üretilen yazılım-
ların %69’u yerli menşeili olurken, bil-
gi teknolojileri donanımlarının %83’ü 
ile iletişim teknoloji donanımlarının 
%84’ü ithal menşeili oldu. 

2019 yılında sektörün toplam istihdamı 
143 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda 
%4’lük bir artış kaydedildi. Sektörün 
toplam istihdamının %77’si Bilgi Tek-
nolojileri kategorisinde bulunuyor.
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BAŞKAN ÜNVERDİ: 
GAZİANTEP’E DAHA FAZLA FİNANS DESTEĞİ VERİLMELİ

aşkan Ünverdi, Bankalar Birli-
ği (TBB) Yönetim ve Denetim 
Kurulu’na üye bankalar ile Ga-
ziantep iş dünyası temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleştiri-

len, Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık 
Sektörü İstişare Toplantısı’nda sanayi-
ci ve iş dünyasının bankacılık konusun-
da yaşadığı sorunları dile getirdi.

SO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ün-
verdi, yüksek enflas-
yonun tüm dünyanın 
sorunu haline geldi-

ğini, girdi maliyetleri, ener-
ji ve navlun fiyatlarındaki        
artışlara rağmen Gaziantepli 
sanayicilerin olağanüstü bir 
mücadele verdiklerini söyledi.

“Bizim bu başarımız ve mü-
cadelemiz karşısında finans 
sektörü de bize desteğini 
artırmalıdır” diyen Ünver-
di, kamuda olduğu gibi özel 
bankalardan da aynı yaklaşı-
mı beklediklerini kaydetti.

Ünverdi, “Bu toplantıyı yeni 
bir başlangıç adına çok 
önemli ve değerli buluyorum. 

İki tarafın da senkronize ol-
duğu bir dönemin başlangıcı 
olmasını diliyorum. Gazian-
tep’in azim ve kararlılığının 
böylesi zor zamanlarda daha 
fazla desteklenmesi gerekiyor. 

Gaziantep aldığından çok 
daha fazlasını kazandıran bir 
şehirdir. Bu sebeple kendimiz 
için değil ülkemizin kazan-
ması için kent olarak finans 
konusunda pozitif anlamda 
bir ayrıcalık bekliyoruz. 

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare 
Toplantısı’nda değerlendirmelerde bulundu.

“GAZİANTEP ALDIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLASINI KAZANDIRAN BİR ŞEHİRDİR”

B

G
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Şu anda gerek Kredi Garanti Fonu’n-
dan sağlanan 60 milyar TL’nin şehir-
lere dağılımında, gerekse Eximbank 
kredilerinde şehrimizin pozitif olarak 
ayrışmasını istiyoruz. Bu noktada KGF 
destek rakamının da artırılması gerek-
tiğini düşünüyoruz” dedi.

Sanayiciler olarak sadece sorunlarla 
mücadele etmediklerini, bir taraftan 
da yeniliklere ayak uydurmaya çalış-
tıklarını vurgulayan Ünverdi, şunları 
kaydetti:

“Yarın önümüze AB Yeşil Mutabakatı 
konusu geldiğinde firmalarımızın buna 
hazır olması gerekiyor. Kar marjlarının 
düştüğü, maliyetlerin yükseldiği, reka-
betin hat safhaya ulaştığı bir ortamda 
bunu yapabilmemiz için finans sektö-
rünün yanımızda olmasını istiyoruz. 
Yarının ekosisteminde var olabilmek 
için yeşil dönüşüme ve dijitalleşmeye 
ihtiyacımız var. Yeşil dönüşüm konu-

sunda her ne kadar teşvik kararı çık-
tıysa da bunun kapsamının belirlen-
mesini ve prosedürünün net olarak 
sunulmasını bekliyoruz.”

Ünverdi konuşmasında, artan kur kar-
şısında kredi limitlerinin azaldığını ve 
yeniden revize edilmesi gerektiğini, 
kredi maliyetleri, Gaziantepli sanayi-
cilerin, ihracatçıların ve yatırımcıların 
finans sektöründen talepleri ve bek-
lentilerini aktardı. Ünverdi, sektörler-
den gelen talepleri bir rapor haline 
getirdiklerini belirterek, bunları Tür-
kiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetimine 
sunduklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Ticaret Odası’nda (GTO) 
düzenlenen toplantıya, Gaziantep Va-
lisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Ban-
kası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Onursal 

Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türki-
ye Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve 
TBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdi 
Serdar Üstünsalih, Türkiye İş Bankası 
Genel Müdürü ve TBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Aran, Türkiye Halkbankası 
Genel Müdürü ve TBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Osman Arslan, Türkiye Sınai Kal-
kınma Bankası Genel Müdürü ve TBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, Alter-
natifbank Genel Müdürü ve TBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cenk Kaan Gür, Türki-
ye Yatırım ve Kalkınma Bankası Genel 
Müdürü ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Öztop, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Meclis 
Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB 
Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akın-
cı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanı Cengiz Şimşek, oda ve borsa 
başkanları, kurum yetkilileri, sektör 
temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

MEHMET TUNCAY YILDIRIM - GTO YÖNETİM KURULU BAŞKANU TBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ZİRAAT BANKASI 
GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN ÇAKAR
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20 Aralık 2021 tarihinde Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapılan, Polateli-Şahinbey İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsa tahsisi kura çekimi noter huzurunda 

gerçekleştirildi.

POLATELİ-ŞAHİNBEY OSB’DE İLK ETAP 
ARSA TAHSİSİ İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

ilis Ticaret ve Sanayi Odası 
(KİTSO) ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen arsa tahsisi kura 
çekilişine Kilis Valisi Recep 
Soytürk, AK Parti Kilis Milletve-

killeri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet 
Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Ser-
vet Ramazan, Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası ve Po-
lateli-Şahinbey Organize Sanayi Böl-
gesi Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, 
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Musta-
fa Celkanlı, yatırımcılar ve sanayiciler 
katıldı.

“POLATELİ-ŞAHİNBEY İHTİSAS     
OSB’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI      
DEVAM EDİYOR”

Kura çekiliş programının açılış                  
konuşmasını gerçekleştiren Kilis Va-
lisi Recep Soytürk, Polateli-Şahinbey 
İhtisas OSB’nin bölge ekonomisi ve              
yatırımcılar için önemli bir fırsat oldu-
ğunu söyledi. 

OSB’deki son durum ile ilgili bilgi veren 
Soytürk, ilk etapta kura çekimi ile 6,5 
milyon metrekare arsa tahsisi yapıldı-
ğını ve ilerleyen süreçte arsa tahsisle-
rine devam edileceğini ifade etti. 

Altyapı çalışmaları hakkında da bilgi 
veren Soytürk, “Elektrik konusunda bir 
sıkıntımız yok. 

200 dönümlük bir yeri TEİAŞ’a tahsis 
ettik ve o bölgeye bir indirme merkezi 
yaptılar. OSB’de altyapı bakımından en 

kaliteli kablolar ve cihazlar kullanıla-
cak. Su bakımından Afrin Barajı’ndan 
gelen boruları kullanmak istiyoruz ve 
bu konu ile ilgili görüşmelerimizi sür-
dürüyoruz. 

Doğalgaz ile ilgili de çalışmalar hızla 
devam ediyor. Doğalgaz borularını fir-
maların kendileri çekecek. Ayrıca bun-
dan sonraki süreçte işlerin daha hızlı 
akması amacıyla personel ataması da 
yaptık” dedi.

K
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“YATIRIMCILARIMIZIN BÖLGEMİZDE 
İSTİHDAM SAĞLAYACAK OLMALARI 
ÇOK KIYMETLİ”

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih 
Dal’da Polateli-Şahinbey Tekstil İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi’nin, Gazi-
antep ve Kilis illerinin geleceği, ekono-
misi ve kalkınması için çok önemli bir 
proje    olduğunu ifade etti.

““Uzun yıllar öncesinden kurduğumuz 
hayallerimiz gerçekleşti” diyen Millet-
vekili Dal, şunları kaydetti: “Mutluğu-
muzu anlatacak kelime bulamıyoruz. 
Burada çok kıymetli işler yapıldı. 

Yatırımcılarımızın çalışmalarını bölge-
mizde yürütecek olmaları ve istihdam 
sağlamaları çok kıymetli. 

Bölgemizin üst seviyelere çıkmasında 
kilit rol oynayacak olan OSB’nin kurul-
masında büyük emekleri bulunan ve 
arsa tahsisine kadar gelinen süreçte 
iş birliği yaparak girişimlerde bulunan 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Kilis 
Ticaret ve Sanayi Odası’na (KİTSO)  te-
şekkür ediyorum.”

“POLATELİ-ŞAHİNBEY İHTİSAS OSB 
BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

“Heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz” 
diyen AK Parti Kilis Milletvekili Mus-
tafa Hilmi Dülger de bölgenin 75 bin 
kişiye istihdam sağlayacağını ve Pola-
teli-Şahinbey İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin parlayan bir yıldız olacağını 
ifade etti. 

OSB’nin kalkınma ve milli gelirin artışı-
na katkıda bulunacağına inandıklarını 
kaydeden Milletvekili Dülger, “Asıl işi-
miz bundan sonra başlıyor. 

İnşallah yanı başımızdaki savaşın bit-
mesiyle de burası çok büyük hamleler 
yapacak. İstihdamın olmadığı yerde 
huzur olmaz, kavga olur. 

Bu nedenle yatırımcılarımızın yaptığı 
işleri çok önemsiyoruz. Burada bundan 
sonraki süreçte de aynı heyecan ve öz-
veri ile çalışılacağına inanıyorum. 

Emek veren herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.



62 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

“BUGÜN HAYALLERİMİZİN ETE KE-
MİĞE BÜRÜNDÜĞÜ GÜNDÜR”

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, bölgesel bir proje olma niteliği 
taşıyan Polateli-Şahinbey İhtisas OS-
B’nin hem bölgenin üretim kapasite-
sini çok daha güçlendireceğini hem de 
ciddi oranda istihdam oluşturacağını 
ifade etti. İlk etapta 6,5 milyon metre-
kare arsanın tahsis edildiğini belirten 

Ünverdi, bir sonraki etapta da 3,5 mil-
yon arsanın tahsis edileceğini söyledi. 
Bölgeyi geliştirmek hedefliyle girişim-
lerine ara vermeden devam ettiklerini 
kaydeden Ünverdi, “Bugün hayallerimi-
zin ete kemiğe büründüğü gündür. 

Bu bölge parlayan bir yıldız olacak. Bu 
bölge hem ihracatta hem de istihdam-
da yeni rekorlar kırmamızda önemli 
roller oynayacak. Polateli-Şahinbey 

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
arsa tahsisinin Gaziantep ve Kilis ille-
rimiz başta olmak üzere bölgemiz ve 
tüm yatırımcılarımız için hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Memleketimiz, devletimiz ve milleti-
miz için durmadan, yorulmadan ça-
lışmaya devam edeceğiz. Çıktığımız 
bu yolda bizlere destek veren herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.

“OSB’NİN TOPLAM GENİŞLEME ALANI 
50 MİLYON METREKAREDİR”

Polateli-Şahinbey İhtisas OSB’de ya-
tırımcılara destek olmayı hedefledik-
lerini söyleyen Kilis Ticaret ve Sanayi 
Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hacı Mustafa Celkanlı da şu ifadeleri 
kullandı:

“Bugün arsa dağıtımı için ilk adım at-
tığımız gündür. Ayrıca bugün buradaki 
işlerimizin başlangıcının da ilk günü-

dür. Arsa tahsisi için 27 milyon met-
rekare talep başvurusu aldık. Burası 
tekstil ihtisas bölgesi olduğu için teks-
tilcilere öncelik vererek arsa tahsisi 
yapıyoruz. İlk etapta 6,5 milyon metre-
kare arsa tahsisi yapıyoruz. 

Toplam genişleme alanımız 50 milyon 
metrekaredir. Bundan sonraki süreç-
te ilk hedefimiz altyapı ihalesine çıkıp 
Gaziantep ve Kilis’i i buraya bağlayan 
yolları açmak. Amanos Tüneli de bizim 
bir sonraki projemiz. Amanos’un ve Ga-

ziantep hızlı trenin limana bağlanması 
gerekiyor. Lojistik bir köy oluşturma-
mız gerekiyor. 

Arsa tahsislerinin hayırlı olmasını di-
liyor, emeği olan ve bu süreçte bizlere 
destek veren herkese teşekkür ediyo-
rum.”

Protokol konuşmalarının ardından no-
ter huzurunda kura çekimi gerçekleş-
tirildi.
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KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY TEKSTİL 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kilis ili Polateli İlçesi Ürünlü, Ömeroğ-
lu, Karakıl Köyleri mevkiinde 1302,77 
hektar alan üzerine kurulan Kilis Po-
lateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarını 
tamamlayarak 06.10.2016 tarihinde tü-
zel kişilik kazanarak 322 sicil numarası 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
onaylanmıştır.

2017 yılında yatırım programına alınan 
OSB‘de bugüne kadar OSB alanının if-
raz işlemi yapılarak tapu devri Kilis Po-
lateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi adına alınmış ve kamu-
laştırma işlemi tamamlanmıştır.

Alanın yaklaşık 950 hektarlık kısmına 
1.Etap İmar Planı hazırlanarak 30 bin 

M2 den başlayıp 100 bin M2 den büyük 
toplam 98 adet sanayi parseli üretil-
miştir. İmar planı yapılan 1. Etap kısmın 
toplam sanayi alanı yaklaşık 6.500.000 
M2.dir. Henüz parselasyonu yapılma-
yan yaklaşık 350 hektarlık bir alanda 
gelecek parsel taleplerine göre değer-
lendirilecektir.

Alan ile ilgili ayrıca ÇED Raporu alınmış, 
altyapı tatbikat projeleri hazırlanmış 
ve alt yapı inşaatı ihale aşamasına ge-
tirilmiştir.

Bölgede aşağıdaki şartlarda arsa tah-
sislerine başlanacaktır.

Arsanın Toplam Değeri Üzerinden Alı-
nacak Peşinat: %25

Peşinat alındıktan sonra toplam bedel-
den geriye: Sözleşme tarihinden itiba-

ren kalan miktarın ödeme zamanı ve 
taksit sayısı 4’er aylık taksitler halinde 
toplam 5 taksit.

Asgari Kapalı Alan Mecburiyeti: Arsa 
toplam alanının %25’i

İnşaata Başlama Tarihi: Sözleşme tari-
hinden itibaren en geç 1 yıl     
        
Üretime Geçme Tarihi: İnşaat Ruhsat-
namesini aldığı tarihten en geç 2 yıl 

Yukarıda yazılı bulunan hususular da-
hilinde arsa tahsis edilecek yatırımcı 
ile 4562 Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği hükümlerince Sözleşme 
imzalanarak ve Yönetmelik Eki Taah-
hütname alınarak Yönetim Kurulu ta-
rafından arsa tahsis edilecektir.

OSB’NİN ÖNEMİ

Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin en 
büyük sanayi alanlarından biri olacaktır.

Yaklaşık 75.000 kişiye istihdam sağla-
yacaktır.  

Ülkemizde iki ilin müşterek kurduğu 
ilk ve tek Organize Sanayi Bölgesidir.

OSB genişleme sahası ile birlikte 45 
milyon M2 ye kadar büyütülme imka-
nına sahiptir.

Amanos Tünelinin yapımını hızlandıra-
cak ve Amanos tüneli üzerinden 85 km. 
mesafeden limana bağlanacaktır.
Kilis ve Gaziantep ile birlikte bölge ille-
rindeki istihdama büyük oranda katkı-
da bulunacaktır.

Gaziantep ve Kilis illeri için çok önemli 
olan bu OSB aslında bölgesel bir proje 
olup tüm bölgemizi etkileyecektir.

Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi Kilis-Gazian-
tep İl Sınırında olup, Kilis’e 20 km, Gazi-
antep’e ise 24 km. mesafededir.

Ülkemizin Orta Doğuya açılan en büyük 
gümrük kapısı olan Öncüpınar Gümrük 
Kapısına 28 km mesafededir.

Bölgesel destekler kapsamında 6. Böl-
ge desteklerinden faydalanmaktadır.

Bu destekler şunlardır:
1-Gümrük Vergisi Muafiyeti
2-KDV İstisnası
3-Bedelsiz Arsa Tahsisi (% 100)
4-Vergi İndirimi   (Sabit Yatırım Tuta-
rının % 50’si; Vergi İndirim Oranı % 90)

5-SSK İşveren Hissesi Desteği (Teşvik 
Belgesinde belirtilen işçilerin Asgari 
ücret üzerinden sigorta primi işveren 
hissesi; Süre 10 yıl)
6-Faiz Desteği  (TL bazında kullanılan 
kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 
2 puan)
7-İşçiden kesilen sigorta primi desteği 
(Teşvik belgesinde belirtilen işçilerin 
asgari ücret üzerinden Sigorta primi; 
Süre 10 yıl)
8-Gelir Vergisi Stopajı Desteği  (Asgari 
ücret üzerinden işçilerden kesilen ge-
lir vergisi; Süre 10 Yıl)

Cazibe Merkezleri Programı kapsa-
mında desteklerden faydalanacaktır.
1- 6. Bölge desteklerinden 6. Bölgedeki 
oran ve sürelerde faydalanılacaktır.
2- Enerji Desteği Faturalarının (Sabit 
yatırım tutarının %25’i kadar; %30’u; 
süre 3 yıl)
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GSO ve TOBB Gaziantep KGK iş birliğinde düzenlenen Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri 
Etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

EKONOMİDE ÜRETİME KATILAN ELLER 
PROJESİ SATIŞ GÜNLERİ ETKİNLİĞİ

anko Park Alışveriş Merkezi’n-
de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapsamında bu yıl 9’uncusu 
düzenlenen etkinlikte kadınlar 
evde ürettikleri ürünlerini 

pazara sunma imkanı buldu.

Etkinliğin açılış törenine, Gaziantep 
Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül,        
Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gazian-
tep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı       
Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve kadın giri-
şimciler katıldı.

Farklı alanlarda 90 standın yer aldığı 
etkinlikte ahşap boyama eşyalar, Antep 
işi nakış, el işi, takı ve giysilerin yanı sıra 
pasta, börek ve yuvalama gibi yöresel 
yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Gaziantep Valisi Davut Gül, 
kadın girişimciler tarafından büyük 
emeklerle üretilen ürünlerin pazara 
sunulduğu bu etkinliğin çok anlamlı 
olduğunu söyledi. 

Gaziantepli kadın girişimcilerin çalış-
malarından ve başarılarından gurur 
duyduklarını ifade eden Gül, “TOBB 

Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
tarafından düzenlenen bu etkinlik biz-
leri son derece mutlu etti. Emeği olan 
herkese teşekkür ediyor, bu program 
vesilesi ile kadın girişimcilerimizin ve 
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Çok özel bir gün olan 8 Mart Dünya     
Kadınlar Günü dolayısıyla kadın giri-
şimciler ile böyle bir etkinlikte bir ara-
ya gelmekten mutluluk duyduklarını 
ifade eden Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin de şunları 
kaydetti:

S
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“Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu 
yolda ilerlememiz için çift kanatla uç-
mamız, kadınıyla erkeğiyle birlikte bu 
kalkınma yolculuğunu tamamlama-
mız lazım. Her zaman eğitimde önce 
kadın, sağlıkta önce kadın, istihdamda 
önce kadın diyoruz. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
söylediği gibi; “Kadına karşı ayrımcılık 
ırkçılıktan beterdir”. Kadınsız kalkınma 
olmaz, kadınsız demokrasi olmaz, biz 
de önce kadın diyoruz. Bu özel etkin-
likte emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum.”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir 
katılımla başlayan Ekonomide Üretime 
Katılan Eller Projesi Satış Günleri Et-
kinliğinin 9’uncusunu düzenlemenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, kadınların üretime katılmala-
rının Gaziantep ve ülke ekonomisi için 
oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın-
ların iş dünyasında daha çok yer al-
maları için ellerinden gelenin fazlasını 
yapmaya devam ettiklerini ifade eden 
Ünverdi, “Girişimci kadınların binbir 
emekle ve özenle ürettiği ürünlerin 
yer aldığı ve bu yıl 9’uncusu düzenledi-
ğimiz bu anlamlı etkinlikte emeği olan 
herkese teşekkür ediyorum. 

Kadın düşüncesinin ve rolünün olma-
dığı bir toplum ne günümüz dünyasına 
ne de geleceğe ayak uyduramaz. Çö-
züm odaklı ve katma değerli projelere 

öncülük eden tüm girişimci kadınla-
rımızın her daim yanındayız. Bu vesile 
ile üreten, çalışan ve hayata ışık tutan 
tüm girişimci kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyo-
rum” diye konuştu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşma-
larını gerçekleştiren TOBB Gaziantep 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ayşen Ahi de kadın girişimcilerin iş 
hayatına ve topluma daha fazla kazan-
dırılması için çalışmalarını sürdürdük-
lerini ve bu gibi çeşitli 
etkinlikler ile sosyal-
leşmelerini destekle-
diklerini söyledi.

“Etkinliğimizde stant 
açan kadınlarımıza 
ücretsiz satış alanın 
yanı sıra hijyen ve 
gıda saklama, gıda 
sunum teknikleri, 
e-ticaret, tasarım, 
ambalaj ve paketleme 
konularında eğitim 
verilerek ürünlerini 
daha iyi pazarlama ve 
satış yapma imkanı 
sunmaktayız” diyen 
Ahi, girişimci kadın-
ların evlerinde üret-
tikleri ürünleri satışa 
sunarak hem ev eko-
nomilerine hem de 
üretime katkı sağla-
dıklarını kaydetti. 

Etkinliğe önceki yıl-
larda olduğu gibi yük-

sek katılımın olduğunu söyleyen Ahi, 
“Etkinliğimize hem kadın girişimcileri-
miz hem de vatandaşlarımız yoğun ilgi 
gösteriyor. Bu da hem bizleri hem de 
burada ürünlerini pazara sunan kadın 
girişimcilerimizi mutlu ediyor ve gu-
rurlandırıyor. 

Ekonomide Üretime Katılan Eller Pro-
jesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
Satış Günleri Etkinliğimize katkı sunan 
herkese teşekkür ediyor, desteklerinin 
devamı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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BAŞKAN ÜNVERDİ’DEN KAGİDEM’E ANLAMLI ZİYARET

aziantep Kadın Girişimci Des-
tek Merkezi’ni (KAGİDEM) 
ziyaret eden Ünverdi, kadın 
girişimcilerin el emeği ürün-
lerini inceleyip yürütülen ça-

lışmalar hakkında bilgi aldı. 

Kadın girişimcilere yönelik üretim 
yapma, gelir elde etme, projelerini 
sergileme ve tanıtma imkanı sağla-
mak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve 
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklı-

ğında kurulan, bölgenin en önemli ka-
dın girişimci merkezlerinden biri olan 
KAGİDEM’i ziyaret eden GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB 
Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu 
Yönetim Kurulu Üyeleri, KAGİDEM Ge-
nel Koordinatörü Nihal Paker Sabak ve 
girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin üretim yaptığı 
atölyelerin incelendiği ve KAGİDEM ta-
rafından yürütülen faaliyetlerin değer-
lendirildiği ziyarette, kadın girişimcile-

rin güçlenmesi misyonu ile kadınların 
iş kurması ve işlerini büyütmesi için 
atılabilecek yeni adımlar ve bu konuda 
GSO’nun sağlayabileceği destekler isti-
şare edildi.

Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Adnan Ünverdi, KAGİDEM’in 
kadın girişimciliğinde öncü çalışmalar 
gerçekleştirdiğini ve bu alanda yal-
nızca bölgede değil ülke genelinde de 
model olma yolunda emin adımlarla 
ilerlediğini söyledi.

G
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KAGİDEM’i ziyaret etti.
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KAGİDEM’in girişimci kadınlara yönelik 
çalışmalarını ve projelerini geliştirme, 
ürünlerini potansiyel alıcılar ile bu-
luşturma noktasında büyük fırsatlar 
sağladığını kaydeden Başkan Ünver-
di, “Gaziantep Kadın Girişimci Destek 
Merkezimiz, kadın emeğinin değer 
bulduğu en güzel örneklerden birisidir. 

Merkezimizin her geçen gün daha da 
büyüyeceğinden ve yeni başarı hika-
yeleri yazacağından kuşkumuz yok.  
Bu noktada bizler de üzerimize düşen 
sorumluluk gereği girişimci kadınları-
mızın yanlarında olduğumuzu özellikle 
belirtmek istiyorum. 

Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın 
girişimcilerin hayatın her alanında 
özgürce üretim yapabilmeleri için im-
kanlarımız çerçevesinde çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. 

Amacımız kadınların başarı hikaye-
lerini çoğaltmak, ekonomide, sosyal 
hayatta kadının daha da güçlenmesini 
sağlamaktır. 

Bu hedeflerimizi KAGİDEM ile ger-
çekleştiriyor olmamız bizi son derece 
mutlu ediyor. Bizleri en iyi şekilde ağır-
layan KAGİDEM Genel Koordinatörü 
Sayın Nihal Paker Sabak’a ve kadın gi-
rişimcilerimize teşekkür ediyor, yaşa-
mın her anında her türlü fedakârlıkta 
bulunan, varlıklarıyla dokundukları her 
yeri güzelleştiren, emeğin, mücade-
lenin ve fedakarlığın timsali olan tüm 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyorum” dedi.

KAGİDEM’de kadının kadını destek-
lediği bir kültürün oluştuğunu ve bu 
durumun kendilerini gururlandırdığını 
ifade eden KAGİDEM Genel Koordina-
törü Nihal Paker Sabak da girişimci 
kadınların her geçen gün çalışmalarını 
daha da geliştirdiklerini ve ortaya çı-
kan başarıların olumlu yansımalarının 
olduğunu söyledi.

Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde 
boş atölye kalmadığını ve birçok farklı 
alanda ürün üretildiğini belirten Sa-
bak, şunları kaydetti:

“Burada girişimci ruha sahip kadınla-
rımızın birbirlerinden destek alarak 
üretimlerini geliştirmelerini ve güç-
lendirmelerini sağlıyoruz.  Merkezi-
mizde faaliyetlerini yürüten ve başa-
rılarını kanıtlayan kadınlarımız, başarı 
hikayeleriyle girişimci adayları için de 
çok önemli bir motivasyon kaynağı 
oluşturuyor. 

Kadının toplumsal hayattaki yerinin 
daha da yükselmesi ve başarılarının 
toplumun refahına değer katması en 
büyük dileğimizdir. 

Bizlere bu noktada önemli destekler 
sağlayan ve her daim yanımızda olan 
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, Yönetim 
Kuruluna ve tüm GSO ailesine teşekkür 
ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Ziyaret programı, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi tarafından ka-
dın girişimcilere teşekkür belgesi tak-
dim edilmesinin ardından sona erdi.
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SANAYİ ODALARI ICCI 2022 KONFERANSINDA BİR ARAYA GELDİ

stanbul’da düzenlenen, Türki-
ye’nin ve yakın coğrafyanın enerji 
ve çevreyle ilgili en büyük fuarı 
olan ICCI – Uluslararası Enerji ve 
Çevre Fuar ve Konferansı’nda GSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünver-
di, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ve 
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın katılım-
larıyla “Türk Sanayisinde Verimli Büyü-
me Paneli” gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık 
ve Kojentürk Derneği tarafından, “İklim 
Değişikliğine Duyarlı Sürdürülebilir, 
Verimli Enerji Dönüşümü” ana tema-
sıyla düzenlenen etkinlikte, enerjinin 
kullanımında verimliliğin önemi ve 
Türkiye’nin ihracattaki rekabet gücü-
nün sürdürülebilir şekilde devam ede-
bilmesinde kritik öneme sahip olan Ye-
şil Mutabakat konuları değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca verimli üretim, küre-
sel yeni zorunluluklara uyum, emis-
yon, karbon vergisi ve yeşil enerji gibi 

alanlarda Türk firmaları tarafından 
atılması gereken adımlar ve bunları 
desteklemek için gerekli olan yasa ve 
mevzuatlarla ilgili konular görüşüldü.

Türk Sanayisinde Verimli Büyüme Pa-
neli’nde konuşan GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, Yeşil Mutaba-
kat, iklim değişikliği ve enerji verimli-
liğinin önemi ve Türkiye ekonomisine 
etkileri, yeşil dönüşümün Gaziantep 
sanayisine yansımaları, Gaziantep Sa-
nayi Odası’nın kent firmalarının Yeşil 
Mutabakata hazırlanmaları sürecinde 
yürüttüğü çalışmalar ve projeler hak-
kında bilgi verdi.

Gaziantep’in girişimciliği, sanayisi ve 
ticareti ile Türkiye’ye rol model olmaya 
ve ekonomiye artı değer katmaya de-
vam ettiğini söyleyen Başkan Ünverdi, 
bunun yanında tüm dünyada koşulla-
rın hızla değiştiğini ve sürdürülebilir 
başarıdaki kilit noktanın bu değişim ve 
dönüşümden geçtiğini ifade etti.

“Sanayimizi değişen koşullara hazırla-
mamız ve sürdürülebilir bir sanayi için 

hamlelerimizi bugünden yapmamız 
büyük önem taşıyor” diyen Ünverdi, 
Gaziantep Sanayi Odası’nın bu yılki ça-
lışma temasını “Verimlilik ve Yeşil Ge-
lecek” olarak belirlediğini ve Gaziantep 
firmalarını Yeşil Mutabakat kriterleri-
ne şimdiden hazırlamaya başladıkları-
nı belirtti.

“Doğaya duyarlı üretim ve sosyal pro-
jelerimizle Gaziantepli sanayiciler 
olarak yeşil dönüşüme de Gaziantep 
olarak öncülük edeceğimize yürekten 
inanıyorum” diyen Ünverdi, şunları dile 
getirdi: “Enerji verimliliği, küresel yeni 
zorunluluklara uyum, karbon vergisi ve 
yeşil enerji sanayimizin, ihracatımızın 
ve firmalarımızın geleceği için hayati 
önem taşıyan konuların başında geliyor. 

Bu noktada çok verimli geçen ve fua-
ra katılan firma yetkilileri ile iş dün-
yamızın temsilcileri için farkındalık 
oluşturduğuna inandığım bu önemli 
organizasyonda emeği olan herkese 
teşekkür ediyorum.”

İ
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’nda düzenlenen 

“Türk Sanayisinde Verimli Büyüme” etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
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Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir, dünyadaki rekabet ortamında 
fark yaratabilmek için enerji kaynak-
larının verimli kullanılması gerektiğini 
söyledi. 

“Paris Anlaşması ile birlikte sürdürüle-
bilirlik konusu konuştuğumuz önemli 
konular arasında yer alıyor. Bu konu, 
Dünyadaki değişim, iş yapış şekillerini 
ve verimliliği de etkiliyor” diyen Özde-
bir, şunları kaydetti:

“Bu dönüşüme, Türkiye ve sanayici-
ler olarak ayak uydurulabilmesi için 
verimliliğin artırılması, kaynakların 
verimli kullanılması ve endüstri 4.0 
yıkıcı rekabetine katılması gerekiyor. 
2019’da Türkiye’nin ilk model fabrikası 
ile endüstri 4.0 ve yalın üretim için yola 
çıktık. 

Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve farkın-
dalık ile birlikte yüzde 150’lere varan 

bir verimlilik artışı sağlandı. Ayrıca, 
Türkiye’de son yıllarda GES ve RES’ler 
için de ciddi yatırımlar yapıldı ve yapıl-
maya da devam edecek. Akkuyu’ daki 
4 büyük santralin devreye girmesi ile 
Türkiye’nin yüzde 5-10’unu karşılaya-
cak baz enerjide oradan gelecek. 

Sanayi Bakanlığı ile de 4’üncü nesil yeni 
nükleer santrallerimiz ve yerli milli 
santralimizin geliştirilmesi için çalışı-
yoruz. 

Bunların 3’üncü nesil santrallerden 
farklı olarak daha güvenli, patlama 
olmaması, çekirdek erime riski gibi 
imkanlardan uzak ve ucuz olması çok 
önemli.”

Kalkınmanın sağlanabilmesi ve ülke-
nin büyümesi için ihracat ve üretimin 
olmazsa olmaz konular arasında yer 
aldığına dikkati çeken Adana Sanayi 
Odası Başkanı Zeki Kıvanç da, “İhracat 

olmazsa büyüme, gelişim ve ilerleme 
sağlanamaz. Bunların gerçekleşmesi 
için de belli konuların dikkate alınması 
büyük önem taşıyor. 

Devlet tarafından destek verilmesi ve 
bunların devam ettirilmesi gerekiyor. 
Bu anlamda, ilçe bazlı teşvikler artırıl-
malı ki insanlar kendi memleketlerin-
de kalarak üretim yapabilsin ve bunun 
sonucunda ekonomiye bir katkı sağla-
yabilsin. Ayrıca, bunun yanında sanayi 
alanları üretmek de oldukça kritik. 
Sanayi olmadan ekonomik anlamda 
gelişmek mümkün olmaz” ifadelerini 
kullandı.

Büyük bir ilgiyle takip edilen oturumun 
ardından stantları ziyaret eden sanayi 
odalarının başkanları, katılımcı firma-
ların yetkilileriyle gerçekleştirdikleri 
ikili görüşmelerde yapılabilecek iş bir-
liklerini değerlendirdi.
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aziantep’in ve bölgenin katma değerli üretim ve teknoloji odaklı kalkınmasına katkı sağlayan Model Fabrika’nın ça-
lışmaları ve firmalara yönelik hizmetlerinin anlatıldığı ziyaret programında, merkezin mevcut işleyişi ve devam eden 
çalışmaların geliştirilmesinde yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. G

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, beraberindeki heyet ve Gaziantep protokolü, 
Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret etti.

BAKAN BİLGİN’DEN GAZİANTEP MODEL FABRİKA’YA ZİYARET

“GAZİANTEP DÜNYADA YILDIZI 
YÜKSELEN BİR ŞEHİR”

Programda konuşan Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gazi-
antep’in dünyada yıldızı yükselen bir 
şehir olduğunu ve sadece Türkiye’de 
değil dünyada da yıldızının yükseldiği-
ni söyledi. 

Gaziantep Model Fabrika’nın yaptığı 
çalışmaların kent ve bölge sanayisi 
için büyük önem taşıdığını kaydeden 
ve Türkiye’nin Gaziantep gibi şehirleri 
ile geleceğe daha da güvenle baktığı-
nı   belirten Bakan Bilgin, “Gaziantep        
Model Fabrika akıllı teknolojilerin        
olduğu bir yer. Model Fabrikaların öncü 
karakteri vardır. Klasik endüstriyel 
üretim düzenine yeni bir ivme kazan-
dırıyorlar. 

Yeni bir üretim tarzı getiriyorlar. De-
ğişimler her yerde sorunlar meydana 
getirir, önemli olan o sorunları çözme 
kabiliyetine sahip olmaktır. Ayrıca de-

ğişimi yönetme kabiliyetine de sahip 
olmak çok önemlidir.  

21. yüzyılda hem değişimin sorunlarını 
aşacağız hem de değişimi yönetecek 
akla sahip olduğumuzu bütün dünya-
ya göstermiş olacağız. Ben Gaziantep 
Model Fabrika’nın da bunun örneği ol-
duğunu düşüyorum” diye konuştu. 

Geçen yüzyılda kaybedilen sanayi 
çağının Türkiye’ye çok pahalıya mal 
olduğunu ve sanayi çağını kaybetme-

nin 200 yıl boyunca az gelişmiş ülke 
kategorisinde anılma sonucunu getir-
diğini ifade eden Bakan Bilgin, “500 yıl 
boyunca dünyanın her alanında birinci 
ülke konumundaydık. 

Askeri başarılarımız vardı; ama esas 
başarımızın kaynağı dünyanın ticaret 
kollarını yönetmemizden geçiyordu. 
Şimdi Türkiye olarak bu durumdan çık-
ma yolundayız. Bu değişimi sağlamak 
için de değişim iradesine sahip olmak 
lazım” dedi. 
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“SANAYİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİ-
LİRLİĞİ İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜ-
ME ODAKLANDIK”

Gaziantep’in üretim, ihracat ve istih-
damıyla ülke ekonomisinin bel kemiği 
olduğunu ve özellikle kriz dönemlerin-
de örnek olacak bir başarı tablosu çiz-
diğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, bu başarıları 
sürdürülebilir kılmak için yenilikçi pro-
jeler geliştirdiklerini söyledi.  

“Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimli 
üretim, enerji verimliliği ve insan kay-
nakları verimliliği bu sürecin ana yol 
haritalarıdır” diyen Ünverdi, Model 
Fabrika’yı bu doğrultuda kurdukları-
nı, merkezde yürütülen çalışmalarla 
işletmelerin verimliliklerini ve reka-
betçiliklerini artırmayı, dijital dönü-
şümlerini sağlamayı, teori ve pratiği 

birleştirerek yetkinlik kazanımlarını 
kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını 
kaydetti. 
2021 yılında Gaziantep’teki istihdam 
sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,4 
oranında artışla ortalama yıllık 397 bin 
187’ye ulaştığını ve bu sayının yaklaşık 
250 bininin Organize Sanayi Bölgesi’n-
de istihdam edildiğini ifade etti. 

Gaziantep’in 160 alanda üretim yapan 
bir şehir olduğunu, çoğunluğu KOBİ ol-
mak üzere şehirde toplam 5200 işlet-
menin faaliyet gösterdiğini kaydeden 
Ünverdi, bu işletmelerin yeşil dönüşü-
me hazırlanması için Gaziantep Sana-
yi Odası olarak çalışmalarına devam 
ettiklerini, Yeşil Mutabakat Çalışma 
Grubu ile işletmeleri dönüşüme hazır-
ladıklarını söyledi. 

Sürdürülebilirliğin en önemli unsur ol-
duğunun altını çizen Başkan Ünverdi, 

şunları kaydetti: 

“Hedefimiz her anlamda şehrimiz ve 
bölgemizin teknolojik dönüşümüne 
öncülük etmek ve üretimlerimizde 
katma değeri artırmak. 

Bu noktada Model Fabrikamızın da 
şehrimiz sanayisine yeni bir soluk ge-
tirdiğine inanıyoruz. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin 
başta olmak üzere tüm konuklarımıza 
ziyaretleri, çok değerli önerileri, ilgi ve 
destekleri için teşekkür ediyorum.” 

Ziyaret programı, Model Fabrika Direk-
törü Yusuf Diler’in merkezin firmalara 
ve girişimcilere yönelik sunduğu eği-
tim ve uygulamalar ile sanayi ve üretim 
sürecinde sağladığı kazanımlar hak-
kında gerçekleştirdiği sunumun ardın-
dan sona erdi. 
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GASİMEP PROJESİ’NİN BAŞARISI
 ÖDÜLLE TAÇLANDI

illi Eğitim Bakanlığı (MEB) 
ve Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO) arasında imzalanan 
protokol ile hayata geçirilen 
Gaziantep Sanayici İşbirli-

ğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİ-
MEP), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 
Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 
İlham Veren Kamu Yönetimi Proje 
Ödülleri kapsamında Jüri Teşvik Ödü-
lü’ne layık görüldü.

Gaziantep ve ülke sanayisinin beklen-
tilerine uygun nitelikte bireylerin ye-
tiştirilmelerini sağlamak, öğrencilere 
mesleki yeterliliklerini en iyi göstere-
bilecekleri alanlarda eğitim imkanları 
sunmak ve sosyal yönden de gelişim-
lerine katkıda bulunmak hedefiyle yü-

rütülen GASİMEP Projesi’nin ödülünü 
Gaziantep Sanayi Odası adına Teknik 
Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme Müdü-
rü Veysel Çelebi aldı.

KALDER 2022 İlham Veren Kamu Yö-
netimi Jüri Teşvik Ödülü’nü almaktan 
dolayı büyük bir mutluluk ve gurur 
yaşadıklarını kaydeden GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASİ-
MEP Projesi ile mesleki eğitim alanın-
da elde ettikleri başarıların bu ödül ile 
taçlandığını söyledi.

GASİMEP Projesi’nin Gaziantep’te 
mesleki ve teknik eğitim veren okullar 
ile özel sektör arasındaki iş birliğini 
ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirdiğini 
ifade eden Ünverdi, “Ülkemiz ve kent 

sanayimizin en büyük ihtiyaçlarının 
başında gelen kalifiye işgücünün yetiş-
tirilmesine katkıda bulunarak gençleri 
mesleki eğitime özendirmeyi amaç-
layan GASİMEP Projemiz ile gençleri-
mizin kaliteli ve erişilebilir mesleki ve 
teknik eğitim almalarını sağlıyor, aynı 
zamanda mesleki ve teknik eğitimin 
sunduğu fırsatlar konusunda farkında-
lığın artırılmasını  hedefliyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerçekleş-
tirdiğimiz protokol kapsamında firma-
larımızın kalifiye personel ihtiyacının 
beraberce ve ortak akıl çerçevesinde 
giderilmesi noktasında bugüne kadar 
çok önemli mesafeler aldık.

M
MEB ve GSO iş birliğinde hayata geçirilen GASİMEP Projesi’ne KALDER Ankara Şubesi

tarafından Jüri Teşvik Ödülü verildi.
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Bundan sonraki süreçte de mesleki 
alanları belirlenen öğrencilerimizi, 
firmalarımızda personel öğrenci ola-
rak iş hayatıyla buluşturmaya devam 
edecek, bölgemizde ve ülkemizde rol 
model olan GASİMEP Projemizi daha 
da kapsamlı hale getirmek ve yeni ba-
şarılar kazanmasını sağlamak için gay-
ret göstermeye devam edeceğiz. 

Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren 
GASİMEP projemize olan ilgi de arta-
rak devam ediyor. Ülkemizin büyüyen 
ekonomisiyle eş zamanlı olarak nite-
likli iş gücüne olan ihtiyaç da artıyor. 

Bu talebin etkin bir şekilde karşılan-
ması için özellikle meslek liselerindeki 
eğitim süreçlerinde öğrencilerimizin 
işletmelerdeki uygulama sürelerinin 
uzatılması büyük önem taşıyor. 

GASİMEP’in de başarısındaki en önemli 
unsur, öğrencilerimizin yetenek testi 
ile belirlenerek ilgili alanlara yerleşti-
rilmelerinden kaynaklanıyor. 

Bu başarıya ulaşmamızda projemize 
desteklerinden dolayı Milli Eğitim Ba-
kanımız Sayın Mahmut Özer’e, Gazi-
antep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 
projemizde yer alan sanayicilerimize, 
proje ekibimize, öğretmenlerimize, 
öğrencilerimize, ailelerine ve bizleri bu 
önemli ve güzel ödüle layık gören Tür-
kiye Kalite Derneği Ankara Şubesi’ne 
teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası’nı temsilen 
programa katılan, GSO Teknik Danış-
manlık ve KOBİ Geliştirme Müdürü 

Veysel Çelebi de ödül töreninde yaptığı 
konuşmada GASİMEP Projesi kapsa-
mında gerçekleştirilen çalışmaları ve 
mesleki eğitim konusunun önemini 
anlattı.

Projenin mesleki eğitim noktasında 
Gaziantep’te ve bölgede farkındalık 
oluşturduğunu, firmaların ve sanayi-
cilerin nitelikli eleman ihtiyacının çö-
zümüne katkı sağladığını ifade eden 
Çelebi, ikili mesleki eğitim sistemi sa-
yesinde öğrencilerin hem işletmelerde 
meslek öğrenmelerini hem de lise eği-
timlerini tamamlayarak diploma alma-
larını sağladıklarını kaydetti.

GASİMEP PROJESİ 
HAKKINDA

Gaziantep Sanayici İşbir-
liğinde Mesleki Eğitim 
Projesi (GASİMEP), 2018 
yılında Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Gaziantep Sanayi 
Odası ve Gaziantep İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü arasın-
da imzalanan protokolle 
yürürlüğe girdi.
Projede, İkili Mesleki Eği-
tim Programları Yöner-
gesi kapsamında en az 
ortaokul veya İmam Hatip 
Ortaokul mezunu, bünye-
si ve sağlık durumu gire-
ceği mesleğin gerektir-
diği işleri yapmaya uygun 
olan öğrenciler ön kayıt 
yaptırır.

Beceri ve yeteneklerine 

göre projeye alınan öğrenciler, beceri, 
iş alışkanlığı ve iş disiplini kazanarak iş 
hayatına hazırlanır. Sanayi sektörünün 
ve ülkemizin gelişiminde büyük paya 
sahip olan, katma değer üreten, tek-
noloji yatırımı yapan işletmelerimizle 
eşleştirilir.

Haftanın 1 günü Gaziantep Sanayi Oda-
sı Mesleki Eğitim Merkezine gelerek 
pratik ve teorik eğitimlerini alır, haf-
tanın 4 günü eşleştirildiği işletmeye 
giderek beceri eğitimi görürler. 

Projenin bitiminde; Kalfalık Belgesi, 
Ustalık Belgesi ve Meslek Lisesi Dip-
loması alarak büyük çoğunluğu eşleş-
tirildiği firmalarda iş hayatına devam 
ederler. GASİMEP; sanayicilerin nite-
likli eleman ihtiyacının çözümüne kat-
kı sağlamaktadır.

Projenin Amacı: 

Mesleki Lise eğitimine başlayan öğ-
rencilerin; mesleki becerilerinin be-
lirlenerek, becerilerine göre alanlarda 
teorik ve pratik eğitim alıp, öğrencilik 
süresince işletmelerde de personel 
öğrenci statüsünde mesleki eğitimle-
rini tamamlayıp, istihdam edilmelerini 
sağlamak ve sanayicinin de nitelikli 
eleman ihtiyacının çözümüne destek 
olmaktır.



B İ Z D E N  H A B E R L E R
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ÜRETİM VE İSTİHDAM EKOSİSTEMİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YERİ PANELİ

stanbul’da düzenlenen, ‘Üre-
tim ve İstihdam Ekosisteminde 
Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeri 
Paneli’ne konuşmacı olarak katı-
lan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 

Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükpar-
mak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
uygulamaya başlanan yeni mesleki 
eğitim modeli ile mesleki eğitime il-
ginin arttığını belirterek, öğrencilerin 
yetenek sınavı ile alınmasının önemine 
vurgu yaptı.

Avrupa Birliği, Alman Kalkınma Banka-
sı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 
yürütülen, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim 
Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Pro-
jesi’ kapsamında gerçekleştirilen, ‘Üre-
tim ve İstihdam Ekosisteminde Mes-
leki ve Teknik Eğitimin Yeri Paneli’ne 
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Kü-
çükparmak ile birlikte Alman Kalkınma 
Bankası Ankara Bölge Ofisi’nden Utku 
Çil, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım 
Aracı Bölüm Başkanı Libor Chlad, İs-
tanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret 
Odası, Adana Sanayi Odası, Bursa Ti-
caret ve Sanayi Odası’ndan temsilciler 
katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi Başar Küçükparmak, panel-

de yaptığı konuşmasında Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın yeni uygulamaya aldığı, 
Mesleki Eğitim Merkezleri ve Meslek 
Liselerinin uygulama alanlarının ge-
nişletilmesine yönelik yürütülen çalış-
maları yerinde bulduklarını belirtti.

Teori ve pratiğin bir arada yürütülmesi 
ile verilen teşviklerin mesleki eğitime 
olan ilgiyi artırdığını kaydeden Küçük-
parmak, “Yeni uygulamalar nitelikli 
iş gücünün oluşmasında çok önemli 
bir adım oldu. Yürütülen çalışmalarla 
gençlerimiz öğrenim görürken hem 
meslek öğrenecek hem de sanayimi-
zin kalifiye personel ihtiyacına çözüm 
üretilecek. Mesleki Eğitim Kanunu’n-
da yapılan yeni düzenleme ile mesleki 
eğitim merkezine kayıt yaptıran bir 
öğrenci, okurken aylık yaklaşık 1.275 
lira ücret alıyor. Üç yılın sonunda kalfa 
olanların ücreti 2.125 liraya yükseliyor. 

Bu ücretlerin tamamını devlet karşı-
lıyor. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine 
asgari ücretin yüzde 30’u, 12’nci sınıf 
öğrencilerine asgari ücretin yüzde 
50’sine kadar maaş, iş kazası ve meslek 
hastalıklarına karşı sigorta, diploma 
ve mezunların kendi iş yerlerini açma 
gibi imkanlar sunuluyor. Yapılan bu 
düzenlemeler ile mesleki eğitim mer-
kezlerinin önemi daha da öne çıktı. Es-

nek çalışma modelinin etkisi ve verilen 
teşvikler ilgiyi artırdı” diye konuştu.
Konuşmasında, öğrencilerin yetenek 
sınavına tabi tutularak kendilerine 
uygun bölümlere yerleştirilmelerinin 
önemine işaret eden Küçükparmak, 
şunları dile getirdi:

“Bizim 2018 yılında Odamız ve Milli 
Eğitim Bakanlığımız iş birliğinde baş-
lattığımız ve geçtiğimiz yıl ilk mezun-
larını verdiğimiz, Gaziantep Sanayici 
İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projemiz 
(GASİMEP), mesleki eğitim ve kalifiye 
personel ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir rol model oldu. Projemiz 
kapsamında, başvuruda bulunan öğ-
rencilerimize ilk etapta Mesleki Beceri 
Testi (MEBET) uyguluyor ve yetenekle-
rine göre bölümlerini belirliyoruz. Bu 
sayede gençlerimiz sevdikleri ve yatkın 
oldukları bölümlerde eğitim görüyor ve 
işletmelerle de buna göre eşleştirili-
yor. Bakanlığımız tarafından da mesle-
ki eğitim merkezlerine yerleştirilecek 
olan öğrencilere yönelik yetenek testi 
uygulanmasının gençlerimizin doğru 
bölümlere yerleştirilmesi açısından 
önemli olduğu kanaatindeyiz. Genç-
lerimizin kendi kabiliyetlerine uygun 
bölümlere yerleştirilmesi başarılı ol-
malarını sağlayacak, sürece katkıda 
bulunacak ve verimliliklerini artıracaktır.”

İ
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, yeni mesleki eğitim modeline ilginin arttığına ve öğrencilerin 

yetenek sınavı ile alınmasının önemine vurgu yaptı.
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H E D E F  P A Z A R

MACARİSTAN
MACARİSTAN ÜLKE VE İHRACAT RAPORU



H E D E F  P A Z A R

SİYASİ VE İDARİ YAPI

NÜFUS

DOĞAL KAYNAKLAR
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Devlet gücünün en yüksek organları, 
parlamento (milli meclis) ve başkanlık 
konseyidir (hükümet yönetim kurulu). 
Tek meclisli parlamentonun 349 üyesi, 
başkanlık konseyinin 21 üyesi vardır. 

Başkanlık konseyi üyeleri, parlamen-
todan seçilir ve parlamentoya karşı 
sorumludur. 

En üst idari merci, bakanlar kurulu 
olup, üyeleri hükümet yönetim kuru-
lunun tavsiyesi üzerine parlamento 
tarafından seçilir ve azledilir. 

Başkanlık konseyinin başkanı Maca-
ristan’ın devlet başkanıdır, bakanlar 
kurulu başkanı ise başbakan gibi görev 
yapar.

Mahalli, ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetler, bir üst seviyedeki bölge 
otoritesine karşı sorumlu olan konsey-
ler hiyerarşisiyle yönetilir. 

Macaristan, 19’u komita ve beşi komita 
statüsünde olmak üzere 24 idari üni-
teye bölünmüştür. Bunların konseyleri 
doğrudan doğruya bakanlar kuruluna 
karşı sorumludur.

Macaristan’ın toplam nüfusu 9,76      
milyondur. Nüfusun %66’sı şehirler-
de ve %17’si başkent Budapeşte’de               
yaşamaktadır. 

Nüfusun yaşlara göre dağılımı, %15 – 15 
yaş altı ve %21 – 60 yaş üzeri ile tipik 

Avrupa ülkesi ortalamasını yansıtmak-
tadır. Macaristan etnik açıdan bölge-
deki birçok ülke ile karşılaştırıldığında 
homojen sayılabilir. 

Azınlıklar nüfusun yaklaşık %8’ine te-
kabül etmektedir. 

Ülkedeki en büyük etnik grup 189.984 
kişi ile Roman azınlıktır. 

Komşu ülkelerde 2,4 milyon Macar 
asıllı insan yaşamaktadır.

Macaristan hammadde ve enerji kay-
nakları bakımından fakirdir. Madenle-
rinin en önemlisi Vertes Dağlarından 
çıkarılan boksittir. 

Boksit üretiminde Avrupa’da ikinci-

dir. Maden kömürü Pécs yakınlarında, 
linyit Dorag’da ve Tatabanya’da, Tuna 
ötesinde ve Slovakya sınırında çıkarıl-
maktadır. 

Romanya sınırında önemli ölçüde tabii 

gaz, Balaton Gölünün batısında petrol 
çıkarılmaktadır. 

Nispeten az miktarda manganez ve 
uranyum yatakları da vardır. 
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H E D E F  P A Z A R

EKONOMİK YAPI

MACARİSTAN DIŞ TİCARET GENEL GÖRÜNÜM

Macaristan küresel ekonomik kriz-
den en fazla etkilenen Avrupa ülkesi 
olmuştur. Bunun sonucunda ortaya 
çıkan yüksek bütçe açıkları nedeniyle, 
ekonomi yavaşlamış, büyüme hızı azal-
mış ve ekonomik göstergeler giderek 
olumsuz bir seyir izlemeye başlamıştır. 
Ekonomideki yavaşlama eğiliminin, 
Macar Hükümeti tarafından bütçe 
açığının azaltılmasına yönelik olarak 
alınan ekonomik önlemlerin yanı sıra, 
fiyatlar ve ücretler arasında iç talebin 
azalmasına yol açan etkileşimden kay-
naklanmış olabileceği değerlendirilmiştir.

Son yıllarda Macar ekonomisi, finansal 
sürdürülebilirlik ile ekonomik istikra-

rın temini yönünde önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. Bu çerçevede, uygulanan 
mali programlar sayesinde, finansal 
sürdürülebilirlik ile ekonomik istikra-
rın temini yönünde önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. 

Bu kapsamda, bir taraftan, kamu har-
camaları azaltılarak şeffaf bir hale 
getirilirken bir taraftan da finansal 
sektörde, bankacılık faaliyetleri takibe 
alınmış ve piyasaları güçlendirmeye 
yönelik bankacılık düzenlemelerinin 
çerçevesi oluşturulmuştur.

Macaristan’ın iç pazarı nispeten kü-
çüktür. Bununla beraber ülke ekono-

misi büyüklük bakımından halen bölge 
ülkeleri arasında Polonya ve Çek Cum-
huriyeti’nden sonra bölgede 3. sırada 
yer almaktadır. 

Macaristan Avrupa’ya ticaret ve ya-
bancı yatırım yolu ile sıkı şekilde bağ-
lanmış önemli sektörleri ile bölgedeki 
en açık ekonomiye sahip ülkedir. 

Mal ihracatının ¾’ü AB’ye yapılmakta-
dır. Bu durum, batılı üreticilerin üretim 
faaliyetlerini Macaristan’a konuşlan-
dırmaları sayesinde AB’nin büyüme 
hızının düştüğü ve ülke parası Forint’in 
değerlendiği dönemlerde bile devam 
etmiştir.
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H E D E F  P A Z A R

TÜRKİYE VE MACARİSTAN DIŞ TİCARET VERİLERİ

TÜRKİYE’NİN MACARİSTAN’A İHRACATINDA 
ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER (BİN DOLAR)

Macaristan’ın hem ihracat hem de it-
halatında makine ve taşıt araçlarını 
ilk sırada yer almaktadır. Bu ürün gru-
bunda Macaristan net ihracatçıdır. Bu 
yapının oluşmasında çok uluslu şirket-
lerin Macaristan’da gerçekleştirmiş 
olduğu yatırımların ve bu yatırımlarla 
oluşturulan üretim kapasitesinin çok 
önemli bir payı bulunmaktadır.

2020 yılında 120 milyar dolarlık ihra-
catla dünyada 35. sırada olan ülkenin 

ihracat yaptığı başlıca ülkeler Alman-
ya, Slovakya, İtalya, Romanya ve Avus-
turya’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye 
%1,7 pay ile 16. sıradadır.

Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği baş-
lıca ürünler: otomobiller, karayolu 
taşıtları için aksam ve parçalar; tele-
fon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar; tedavide veya korun-
mada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) ve otomatik 

bilgi işlem makinaları ve bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucu-
lar, verileri koda dönüştüren ve işleyen                  
makinalarıdır.

2020 yılında ithal ettiği başlıca ürün-
ler: karayolu taşıtları için aksam ve 
parçalar; telefon cihazları, ses, görüntü 
veya diğer bilgileri almaya veya verme-
ye mahsus diğer cihazlar; otomobiller, 
elektronik entegre devreler ve tedavi-
de veya korunmada kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlardır.

Türkiye’nin 2021 yılında Macaristan’a 
yaptığı ihracat 1 milyar 220 milyon do-
lara ulaşmıştır. 

Dış ticaret hacmi 2,8 milyar dolara yük-
selmiştir. 

2021 yılında dış ticaret dengesine ba-
kıldığında 353 milyon dolarlık bir dış 
ticaret açığı oluşmaktadır.
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H E D E F  P A Z A R

TÜRKİYE’NİN MACARİSTAN’DAN İTHALATINDA 
ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER (BİN DOLAR)

GAZİANTEP VE MACARİST AN DIŞ TİCARET VERİLERİ
Gaziantep’in Macaristan’a yapmış ol-
duğu ihracat, yıllara göre ele alındı-
ğında son beş yıllık süreçte rakamsal 
olarak birbirine yakın bir seyir izlemek-

tedir. 2020 yılında ihracatımız en yük-
sek seviyeye ulaşmıştır. 2021 yılında ih-
racatımız 22 milyon dolar seviyesinde 
kalmıştır. 

Macaristan Gaziantep’in ihracat yap-
tığı ülkeler arasında 68. sırada yer al-
maktadır. 



81w 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

H E D E F  P A Z A R

GAZİANTEP’TEN MACARİSTAN’A EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 
ÜRÜNLER

1.  Makine Halısı
2. Örme Mensucat
3. Dokunmamış Mensucat
4. Koruyucu Yüz Maskesi
5. Pamuk Örme Mensucat

6. Giyim Eşyası
7. Torba ve Çuval Ambalaj
8. Buldozer, Toprak Tesviye Makinaları
9. Streç Film

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Macaristan Ticaret Müşavirliği, GAİB, TÜİK, GSO Bilgi Veri tabanı



82 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

G A Z İ A N T E P  G Ü N D E M İ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “GAZİANTEP’İN 
KURTULUŞUNUN 100. YILINDA 100 HAYIRSEVER” 

EĞİTİME DESTEK KAMPANYASI ÖDÜL TÖRENİ’NE KATILDI

umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Haliç Kongre Mer-
kezinde düzenlenen “Gazian-
tep’in Kurtuluşunun 100. Yı-
lında 100 Hayırsever” Eğitime 

Destek Kampanyası Ödül Töreni’ne 
katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sında 25 Aralık’ta, Gaziantep’in düş-
man işgalinden kurtuluşunun 100. yılı 
sevincini şehirde hep birlikte yaşaya-
caklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep’i Ga-
ziantep yapan bu güzel günü şimdiden 
tebrik ettiğini söyledi.

Eski bakanlardan Güldal Akşit’in vefat 
ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hem partinin genel başkan 
yardımcılığı hem de danışmanı olarak 
görev yapan Akşit’in yarın ahirete irti-
halinin gerçekleştirileceğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ölüm mu-
kadder ve bu mukadder olan ölüm he-

pimiz için de geçerli. Hepimiz de ona 
yakınız. Bütün mesele ne yaptık, ne 
yapıyoruz, ne yapacağız? Şu anda ben 
karşımda yaptıklarıyla unutulmayacak 
hayırseverler olarak sizleri görüyorum 
ve unutulmayacak olan bu yaptığınız 
hayırlar yaşadığı sürece bunlar ebedi 
âlemde hesaplara, kayda girecek olan 
yatırımlarımız. 

En kalıcı, en güzel yatırım işte bunlar. 
Rabbim hayırlarımızı makbul kılsın in-
şallah” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever” Eğitime Destek Kampanyası 
Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Mesleki eğitimde son dönemde başlattığımız yeni ve yaygın uygulamalarla, 
acil ihtiyaç duyulan alanlardan başlayarak iş dünyamızın yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da 
atıyoruz. Sizlerin yapacağınız yeni hayırlarla eğitim davasına sahip çıkmanız, hem ülkenin bu önemli meselesinin 
çözümüne katkı sağlayacak hem de kendi işlerinizdeki ihtiyacı karşılayacak uzun vadeli bir yatırımdır. İnşallah 

devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi, her alanda olduğu gibi, eğitimde de hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

C



G A Z İ A N T E P  G Ü N D E M İ

umhurbaşkanı Erdoğan, 
kendilerinin ve vatanlarının 
istiklali ve istikbali uğruna 
gözlerini kırpmadan canlarını 
feda eden tüm şehitleri, kah-

ramanları rahmetle yâd ederek, millî 
mücadelenin ilk başarılarından olan bu 
zaferin kazanılmasında emeği geçen 
kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 
Anteplilerin her birine şahsı ve milleti 
adına şükranlarını sundu.

Bir şehri düşman işgalinden kurtar-
manın elbette önemli olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu-
nun nesiller boyu hatırlanması, ibret 
alınması, ders çıkarılması gereken bir 
hadise olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluşu 
asıl perçinleyenin, asıl taçlandıranın, 
asıl gerçek değerine ulaştıranın, o şeh-
rin insanıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla 
gelişmesi, kalkınması ve büyümesi ol-
duğunu belirterek, şöyle devam etti: 
“Gaziantep, işte bunu başarmış bir 
şehirdir. Üstelik Gaziantep bu yolda 
öyle bir mesafe katetmiştir ki başarı-
sı sadece kendisiyle sınırlı kalmamış, 
bölgesinde ve dünyada örnek alınan bir 
kalkınma modeline dönüşmüştür. Ya-
tırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla 
büyüyen Gaziantep gibi şehirlerimiz-
den aldığımız ilhamla şimdi ülkemizi 

81 vilayetinin tamamıyla birlikte aynı 
hedeflere ulaştırmak için çalışıyoruz. 
Bu yeni mücadele sürecinde en büyük 
desteği ve katkıyı yine Gaziantep’ten 
bekliyoruz. 

Hiç şüphesiz bu başarının gerisindeki 
asıl kahramanlar Gaziantep’in karşım-
daki iş insanlarıdır, işçilerdir, onlara 
her türlü desteği veren siyasetçilerdir, 
mahalli yöneticilerdir. Her iş gibi kal-
kınmanın temel şartlarından biri de 
eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür. 

Bugün burada şehrimize kazandırdık-
ları okullar ve eğitim tesisleriyle yetiş-
miş iş gücümüzün gelişmesine katkıda 
bulunacak iş insanlarımızla birlikteyiz. 
Bu iş insanlarımıza, ülkemize, şeh-
rimize, milletimize kazandıracakları 
okullar ve eğitim tesisleri için şimdi-
den şahsım, milletim adına teşekkür 
ediyorum. Rabbim işinize, gücünüze, 
kazancınıza bereket versin. Böylece 
ülkemize veya şehrimize daha çok ha-
yır hasenat yapabilesiniz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasın-
da eskilerin “Bağış yağış gibidir” dedi-
ğini hatırlatarak kültürde emekle ve 
üretimle özdeşleştirilen bereketin, ih-
sanla, iyilikle, cömertlikle, kanaatle, in-
fakla yan yana kabul edildiğini söyledi.
Medeniyette, Allah razısı için insanlara 

hayırlı hizmetlerde bulunanlara “mü-
barek” dendiğini vurgulan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Sizlerin de yaptığı 
güzel işler ve hizmetlerle, mallarınızın 
ve ömrünüzün bereketini çoğaltan 
mübarekler olduğunuza inanıyorum. 
Hazreti Mevlana, ‘Adalet bir şeyi yerli 
yerine koymak, zulüm ise bir şeyi ol-
maması gereken yere koymaktır’ diyor. 
Gerçekten de para, mal, güç yerli yeri-
ne konduğunda, orada adalet olur, ora-
da huzur olur, orada güven olur, orada 
güzellik olur. 

Buna karşılık aynı imkânlar yanlış elle-
re geçtiğinde, orada zulüm olur, huzur-
suzluk olur, çirkinlikler alır başını gider. 
Medeniyetimizin ve kültürümüzün 
paylaşmaya verdiği önemin sebebi işte 
bu dengeyi sağlamaktır. 

Sadece ‘Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir’ emrini tüm dünyaya 
hâkim kılabilsek, şu yerküre üzerinde 
mağdur kalmaz, tek bir mazlum bulun-
maz. İnsan, varlıkların en şereflisi olma 
ile hayvandan daha aşağı bir konuma 
düşme tercihini yapabilme iradesi ile 
yaratılmış bir canlıdır. 

Rabbimiz bize Kur’an-ı Kerim’de defa-
larca akletmemizi emrediyor, tavsiye 
ediyor, hatırlatıyor ve akledenler için 
burada büyük nüanslar var” diye konuştu.

C
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ünyadaki tüm önemli düşü-
nürlerin, insanın en önemli 
vasfı olarak doğruyu yanlıştan, 
iyiyi kötüden ayırt edebilme 
ve daha fazla önemlisi buna 

göre tercihte bulunabilme iradesine 
sahip olabilmesini gösterdiğini belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Yaratıcısına olan sorumlulu-
ğunu bilerek çalışan insanın üretmesi, 
topluma ve bireylere fayda sağlayacak 
işler yapması kendini yüceltmesidir. 

Buna karşılık sadece ve sadece nefsi 
için çalışmak, biriktirmek, hele hele 
bunu toplumu, bireyleri sömürerek 
yani zulmederek yapmak bizi çok teh-
likeli yerlere sürükler. İşte bunun için 
bugünkü törenimizin eğitim alanında-
ki hayırlara hasredilmiş olmasını ayrı-

ca önemli ve isabetli buluyorum.”
“Türkiye’nin kurtuluşunun eğitimle bu 
şekilde niteliğini yükselttiğimiz insan-
ların çalışmasıyla, üretmesiyle, gayre-
tiyle mümkün olduğuna samimiyetle 
inanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Bu anlayışla ülkeyi yönetme 
sorumluluğunu üstlendiğimizde eği-
tim öğretimi önceliklerimizin en başı-
na aldık. Bütçelerimizde en büyük payı 
hep eğitim öğretime ayırdık. 

Kamu kaynakları ve hayırseverlerimi-
zin eli ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise, üniversite, mesleki eğitim sevi-
yesindeki altyapıyı neredeyse baştan 
sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik 
sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 

Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen ata-

masıyla, bu sınıflarda eğitim öğreti-
min kesintisiz yapılmasını temin ettik. 
Hâlen okullarımızda görev yapan öğ-
retmenlerin dörtte üçü bizim döne-
mimizde göreve başladı. Ülkemizin 81 
vilayetine yaydığımız yeni üniversite-
lerle yükseköğretim kurumlarımızın 
sayısını, göreve geldiğimizde 76 üni-
versitemiz varken şimdi 207 üniver-
siteye, akademik personel sayısını 70 
binden 180 bine çıkardık. 

Bugün pek çok ülkenin nüfusundan 
çok daha fazla öğrenciye sahip, her 
alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl 
insan kaynağına sahip bir Türkiye var. 
Artık bizim üniversitemizin olmadığı il 
yok. 81 vilayetimizin tamamında üni-
versitemiz var” değerlendirmesinde 
bulundu.

umhurbaşkanı Erdoğan, eski-
den eğitim için yurt dışına gi-
dilirken, şimdi Türkiye’nin yüz 
binlerce yabancı öğrenciye ev 
sahipliği yaptığını vurgulaya-

rak, “Mesleki eğitimde son dönemde 
başlattığımız yeni ve yaygın uygulama-
larla, acil ihtiyaç duyulan alanlardan 
başlayarak iş dünyamızın yetişmiş in-
san gücü kaynağını karşılayacak adım-
ları da atıyoruz. Sizlerin yapacağınız 
yeni hayırlarla eğitim davasına sahip 
çıkmanız, hem ülkenin bu önemli me-
selesinin çözümüne katkı sağlayacak 

hem de kendi işlerinizdeki ihtiyacı 
karşılayacak uzun vadeli bir yatırımdır. 
İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülke-
mizi, her alanda olduğu gibi, eğitimde 
de hedeflerine ulaştıracağız” şeklinde 
konuştu.

Şu anda bulundukları mekânın eskiden 
mezbaha olduğunu anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Hayvanların ke-
simi yapılır, bağırsaklar, işkembelerin 
temizlendiği bir alandı ve Haliç bun-
dan dolayı tamamen pislikti. Buralar 
acayip kokardı. Buralardan geçmek 

mümkün değildi. Ne zaman ki Belediye 
Başkanı oldum, ilk attığım adımlardan 
bir tanesi burayı temizlemek, şu anda 
gördüğünüz Haliç Kongre Merkezi’nin 
adımını atmak oldu. Burayı böyle pırıl 
pırıl ve Haliç’i de artık o kokusundan 
geçilemez Haliç olmaktan çıkarıp, Ha-
liç’i temizledik, içindeki bütün pislikleri 
Alibeyköy’deki bir taş ocağına taşımak 
suretiyle kurtardık. Burada bir şey an-
latmak istiyorum, bütün mesele inan-
maktır, azmetmektir, ondan sonra da 
vatanını, milletini Allah için sevmektir” 
ifadelerini kullandı.

D
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aziantep’in geldiği noktayı 
önemsediğini vurgulan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Gazi-
antep neydi? Elhamdülillah 
şimdi ne oldu? Demek ki ehil 

ellere verilirse bu vatanı, bu milleti se-
venlere verilirse Gaziantep’te Anado-
lu’nun bağrında şu anda geldiği durum 
gibi daha da iyi hâle gelir” diye konuştu.

Gaziantep’in yatırım, istihdam, üretim, 
ihracat konusunda geldiği seviyenin if-
tihar verici düzeyde olduğunu dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Ülkemizin en büyük Organize 
Sanayi Bölgelerinden birine sahip Ga-
ziantep’te kurulu bin 140 fabrika harıl 
harıl üretim yapmaktadır. 

Küresel krizi fırsatı çeviren Gaziantepli 
sanayicilerimiz sürekli yeni yatırım-
larla kapasitelerini büyütmekte, 175 
ülkeye ulaşan ihracat yelpazelerini ge-
nişletmektedir. 

Bu Gaziantep’le övünmek, iftihar et-
mek bizim için şereftir. Kasım ayı iti-
barıyla bir önceki yıla göre ihracatını 
yüzde 30’a yakın arttıran Gaziantep yıl 
sonunda inşallah 12 milyar dolar sınırı-
na dayanacaktır. 

Üretimdeki artışla 240 bini bulan ve 
yeni yatırımlarla 300 bine doğru giden 
istihdamın Organize Sanayi Bölgesinin 
ilave etaplarının devreye girmesiyle 

katlanarak artacağına inanıyorum. Bi-
zim ülke ve millet olarak ihtiyacımız 
olan da işte budur. Bunun dışındaki her 
şey lafügüzaftır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat üzerine ku-
rulu ekonomi politikamızın ete kemi-
ğe bürünmüş hâlini görmek isteyen 
gitsin Gaziantep’e baksın. Orada gör-
düklerinden sonra hâlen yüksek faizle 
ekonomiyi soğutma, hâlen kura takılıp 
kalarak ülkemize hedeflerinden uzak-
laştırma iddiasının arkasında duran-
lar çıkarsa artık onlara da diyecek bir 
sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; 
ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başa-
racağız” diye ekledi. 

Belediyelerin de şehrin dinamiklerini 
desteklemek için eğitim öğretim başta 
olmak üzere her alanda gösterdikleri 
gayreti, yaptıkları yatırımları, sergile-
dikleri iş birliğini yakından takip etti-
ğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Büyükşehir belediyemizin imar 
planlarında eğitim için 18 bin 350 dö-
nüme sahip bin 753 alan ayırmış olması 
bu anlayışın en somut ifadesidir” dedi. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 12 
sanat ve mesleki eğitim kursu ile başta 
öğrenciler olmak üzere Gaziantepli-
lere hizmet verdiğini aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: 
“Büyükşehir belediyemiz, çocuk kü-

tüphanelerinden kent arşivine kadar 
geniş bir alanda verdiği hizmetlerin 
yanında bu akşam da gezdim gördüm, 
bastığı 48 kitap, yaptığı 13 belgesel, 
çıkardığı 10 çocuk dergisi gibi pek çok 
faaliyetlerle şehrin geçmişine ve gele-
ceğine sahip çıkıyor. Gaziantep, İklim 
Değişikliği Fonlarından etkin şekilde 
faydalanmasını sağlayacak ‘Yeşil Şe-
hirler’ programına katılan ülkemizdeki 
dört şehirden biri oldu. 

Diğer yandan Şahinbey Belediyemiz 
sayıları 200’e yaklaşan Gençlik Mer-
kezi ve Bilgi Evinde çocuklarımıza 
ücretsiz kurslar düzenlerken, salgın 
döneminde 52 bin öğrencimize de tab-
let, bilgisayar dağıttı. Şahinbey Beledi-
yemizin bugüne kadar 111 bin öğrenci-
mizi uçakla Çanakkale’ye götürmesini, 
evlatlarımızın o havayı soluması bakı-
mından çok hayırlı bir hizmet olarak 
değerlendiriyorum. Şehitkâmil Beledi-
yemiz de kütüphaneleriyle giderlerini 
karşıladığı 65 ana sınıfıyla öğrencileri-
mize sağladığı malzeme destekleriyle 
eğitim seferberliğindeki yerini alıyor. 

Bu belediyemizin düzenlediği ve yılda 
5 bin öğrencimizin faydalandığı Doğa 
Kampı da gençlerimize önemli bir tec-
rübe sağlıyor. Aynı şekilde diğer ilçe 
belediyelerimiz de eğitim faaliyetlerini 
desteklemek için samimi gayret gös-
teriyor. Tabii bu arada gastronomiyi de 
herhalde yok farz edemeyiz.
”Gaziantep’e 100 eğitim kurumu ka-
zandırma sözü veren iş insanlarına 
şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Rabbim iş insanların beledi-
yelerine, işçisinden sivil toplum kuru-
luşlarına kadar bu şehre ve onunla bir-
likte ülkemize hizmet eden herkesten 
razı olsun. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyorum. Gaziantep’in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve-
silesiyle şehre 100 eğitim kurumu ka-
zandırma sözü veren iş insanlarımıza 
bir kez daha şahsım, milletim adıma 
şükranlarımı sunuyorum. Bu sözlerin 
bakanlıklarımız, belediyemizle birlik-
te biz de sıkı takipçisi olacağız” diye 
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 
Aralık’ta Gaziantep’i ziyaret edeceğini 
sözlerine ekledi.

G
“GAZİANTEPLİ SANAYİCİLERİMİZ SÜREKLİ YENİ YATIRIMLARLA 

KAPASİTELERİNİ BÜYÜTMEKTEDİR”
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KÜRESEL ENERJİ SORUNU

oronavirüs salgınının tüm 
dünyayı etkisi altına alması 
nedeniyle yaşanan kapanma-
ların ardından tekrar açılan 
ekonomilerin, hızla artan pet-

rol, doğal gaz ve kömür talepleri karşı-
sında toparlanma eğilimi göstermeleri 
biraz daha zaman alacak.

Salgın döneminde düşen enerji üre-
timi henüz ivme kazanmadan talebin 
hızla artması, enerji fiyatlarını Avrupa 
ve ABD gibi bölgelerde rekor seviyelere 
çıkararak piyasalarda aksaklıklara ne-
den oluyor.
Söz konusu enerji krizi, salgın döne-
minde istihdam kaybıyla mücadele 
eden ülkelerin yüksek fiyatlar nedeniy-
le daha da zarar görmesine yol açıyor.

Petrolde fiyatlar, 2020’de son za-
manların en dalgalı seyrini gösterdi.

Dünyanın en yaygın fosil kaynakların-
dan petrolde fiyatlar, 2020’de son za-
manların en dalgalı seyrini göstererek 
küresel piyasaları olumsuz etkiledi.

Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama-
lar sonrası 20 Nisan 2020’de WTI tipi 
ham petrolün varil fiyatı yüzde 300’ün 
üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 
seviyesine kadar indi. 2020 sonu itiba-
rıyla Brent tipi ham petrolün fiyatı ise 
varil başına 2015’ten bu yana en düşük 
seviye olan 42 dolara geriledi.

Normalleşme sürecinde petrol tale-
binin hızla artmasına rağmen Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve 
Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı 
üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu 
üretimlerini aynı hızda artırmak konu-
sunda temkinli davranmayı tercih etti.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı 
2021’de ortalama yüzde 53, WTI türü 
ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 57 
ile 2009’dan bu yana en yüksek artışını 
gerçekleştirdi.
Fiyatların varil başına 85 dolar seviye-
sini aşmasının ardından ABD, Çin, Hin-
distan, Güney Kore ve Birleşik Krallık, 
stratejik petrol rezervlerinden bir kıs-
mını piyasaya sürmeye karar verdikle-
rini duyurdu. Ancak söz konusu kararın 
etkisi sınırlı kaldı ve Brent petrol 2021’i 
77 dolar bandında kapattı.

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

olmadıkça faiz oranlarının uygun kalmaya devam edeceği bildirildi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi ta-
rafından Aralık 2021’de yayımlanan 
raporda, geçen yıl boyunca petrol tale-
binin, arzı günlük 1,7 milyon varil aştığı 
ifade edildi.

Bu durumun 2022’nin ilk yarısında da 
devam edeceğine işaret edilen rapor-
da, arz-talep dengesinin ancak yılın 
ikinci yarısında sağlanabileceği ve 

bunun petrol fiyatlarında yukarı yönlü 
baskı yaratacağı kaydedildi.

JP Morgan’ın Aralık 2021’de yayımladığı 
raporda ise petrol fiyatlarının OPEC ‘in 
üretim kısıntıları nedeniyle bu yıl varil 
başına 125 dolar seviyesine kadar çıka-
bileceği tahminine yer verildi.

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle, 

ABD’de benzin fiyatları geçen yıl bir ön-
ceki yıla göre yüzde 61 artışla 2014’ten 
bu yana en yüksek seviye olan galon 
başına 3 dolara ulaştı.

Aynı dönemde, dünyanın en büyük pet-
rol üreticilerinden Rusya’da benzinin 
fiyatı yüzde 8,7, İngiltere’de yüzde 23, 
Japonya’da yüzde 20, İtalya’da da yüz-
de 15 artış gösterdi.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları tarihi 
rekor kırdı

Avrupa’nın enerji üretiminde kömür-
den doğal gaz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmesi, kıtada derin 
bir enerji krizinin başlangıcı oldu.

Yeşil enerji dönüşümü nedeniyle uygu-
lanan politikalar, Avrupa’nın özellikle 
doğal gaza bağımlılığını son 10 yılda 
önemli oranda artırdı.

Doğal gaz tüketimindeki artış ise ağır-
lıklı olarak Rusya’dan ithalat, Norveç’in 
üretimi ve sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) tedarikiyle sağlandı.

Ekonomilerin açılmasıyla oluşan güç-
lü talep, LNG piyasalarında Asya ülke-
leriyle yaşanan rekabet ve Rusya’nın 
sevkiyatları artırmaması nedeniyle 
doğal gaz fiyatlarında rekor artışlar 
yaşandı.

Avrupa’da ocak vadeli doğal gaz kont-
ratları geçen ayın sonunda megavat-
saat başına 180 avro seviyesini aşarak 
rekor kırdı.

Avrupa Birliği (AB) Enerji Regülatörleri 
İşbirliği Ajansı raporunda, kıtada doğal 
gaz fiyatlarının geçen yıl ekimde nisa-
na göre yüzde 400 arttığı, buna bağlı 
olarak elektrik fiyatlarının da yüzde 
200 arttığı kaydedildi.

Yetkililer, kış sezonunun soğuk geçme-
si halinde kıtadaki enerji krizinin daha 
da derinleşebileceği konusunda uyarı-
larda bulunuyor.

Öte yandan, Çin ve Japonya’nın başını 
çektiği dünyanın en çok LNG tüketilen 
bölgesi Asya’da spot fiyatlar geçen yıl 
yüzde 230 artış gösterdi.

Kömür talebinde öngörülen nedir?

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi ko-
numunda bulunan Çin’de de arz talep 
dengesizliğinden kaynaklanan enerji 
krizi nedeniyle sert tasarruf tedbirleri 
alınırken, Pekin ve Şangay gibi nüfusu 
yoğun şehirler dahil olmak üzere ül-
kede planlanmış elektrik kesintileri 
uygulandı.

Ülke çapında uygulanan kesintiler çok 
sayıda fabrikanın kapanmasına neden 
oldu. Bu durum, bazı şehirlerdeki in-
ternet erişimi ve trafik ışıklarını da et-
kileyerek hayatın her alanına yansıyan 
olumsuzlukları beraberinde getirdi.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 
60,8’ini kömürden sağlayan Çin’in 
enerji sektöründeki sorunlarda, özel-
likle kömür arzındaki yetersizlik ve re-
kor seviyeye ulaşan fiyatlar önemli rol 
oynadı.

Uluslararası Enerji Ajansı raporunda 
Çin’deki enerji krizine işaret edilerek, 
kömür talebinin 2021’in ilk yarısında 
hızla arttığı ve bu nedenle fiyatlarda 
sert yükselişler yaşandığı belirtildi.

Raporda, kömür fiyatlarının ton başı-
na 298 dolarla Ekim 2021’de tarihin en 
yüksek seviyesine ulaştığının ancak 
küresel doğal gaz ve LNG talepleri ne-
deniyle talebin bu yıl da devam edece-
ğinin altı çizildi.

D Ü N Y A  G Ü N D E M İ
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E K O N O M İ  S Ö Z L Ü Ğ Ü

ÖDEMELER DENGESİ

Bir ekonomide merkezi hükûmet, bankalar, 

gerçek kişiler, tüzel kişi ve kuruluşlar gibi 

yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik 

kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları 

tüm mal ve hizmet ticareti ile bu ekonominin 

diğer ekonomilerle olan alacak ve yüküm-

lülüklerinin, mülkiyet değişimi anında, çift 

kayıt prensibi esasına dayalı olarak kayded-

ildiği istatistiki bir tablodur.

FİYAT İSTİKRARI

İnsanların yatırım, tüketim ve 
tasarrufa yönelik kararlarında 
dikkate almaya gerek duy-
madıkları ölçüde düşük bir       
enflasyon oranıdır.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ-APİ

TCMB’nin para politikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve 
ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, Türk 
lirası karşılığında; menkul kıymetlerin kesin alım satımı, geri alım vaadi 
ile satımı (repo), geri satım vaadi ile alımı (ters repo) işlemleri ile Türk 
lirası depo alınması ve verilmesi işlemleridir. Merkez bankaları açık                              
piyasa işlemleri ile kısa vadeli faiz oranlarının politika faiz(ler)i etrafında 
oluşmasını sağlamakta ve finansal piyasalardaki likiditeyi düzenlemektedir. 

LİKİTİDE

Likidite, bir finansal ürün, menkul kıymet yada gayrimenkulün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir. 

ARBİTRAJ

Arbitraj, risksiz kar etmek için farklı piyasalardaki dengesizlikten 
faydalanma durumudur. Yatırımcı, bir piyasadan düşük fiyata aldığı 
ürünü, başka bir piyasada eş zamanlı olarak yüksek fiyata satabilir.

REESKONT

İskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir                       

bedel karşılığı (iskonto) el değiştirmiş 

olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı       

(reiskonto) el değiştirmesini ifade eder.

STERİLİZASYON 
Merkez bankalarının, çeşitli            
nedenlerle ortaya çıkan para arzı 
artışlarının etkilerini dengelemek 
için yaptıkları açık piyasa işlem-
leridir.

CARİ AÇIK

Bir ülkenin ithalatı ile ihracatı arasındaki 
farktan doğan bütçe açığıdır. 

CARİ DENGE

Ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), 

hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) 

gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari trans-

ferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak 

yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur.
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KONSOLİDASYON

Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü 
olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını 
ifade eder.

REPO

Bankalarca yapılan, belli bir faiz oranıy-la ve belli bir süre sonra geri satın alınmak güvencesiyle bono, tahvil ve benzeri değerli kâğıt satma işlemi.

DEFLANYON

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

BATIK KREDİ

Vadesinden sonra belirli bir süre içinde 
ödenmemiş ve ödenmeme hali takibe 
alınıp borçluya bildirilmiş olmasına karşın 
devam etmiş olan kredilere batık kredi 
deniyor.

KARTEL

Aynı alanda üretim yapan firmaların ya da devletlerin çeşitli 

anlaşmalarla tekel koşullarını yarata- cak şekilde birlikte 

hareket ettikleri yapılanmadır.

MARJİNAL FAYDA
Son tüketilen birimin sağladığı faydaya marjinal 
fayda denir.

PORTFÖY

Yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin 
tamamıdır.

İSKONTO

Ticari senetlerin vadesinden önce satın alınıp, 

belirli indirimlerle paraya çevrilmesini sağlayan 

bir kredi işlemini ifade etmektedir.

PARİTE

Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke 
parasının bu esas alınan ülke parası karşısında 
hesaplanan değeridir.

DEVALÜASYON

Bir ülkenin ulusal parasının yabancı ülkeler-in ulusal paraları karşısında değişim değeri-nin (parite) idari bir kararla düşürülmesi ey-lemine devalüasyon denir. Devalüasyon sabit kur rejiminde uygulanan bir karardır. Dalgalı kur rejiminde oaranın değeri piyasada her gün değişir.






