




aziantep Sanayi Odamız; 
oda faaliyetleri, ekonomi, 
üretim ve istihdam anla-
mındaki tüm gelişmeleri 
üyelerimize hızlı ve güve-

nilir şekilde ulaştırarak kaliteli hiz-
met vermeye devam ediyor.
 
Bu doğrultuda, büyük bir özveriy-
le sunmuş olduğumuz hizmet ile 
TOBB Akreditasyon Sisteminin 
gereklilikleri olan temel yeterlilik, 
temel hizmet standartları ve kalite-
sinin belirlendiği ‘’Akreditasyon De-
netimleri’’ kapsamda faaliyetlerimi-
zi geliştirerek, oda hizmetlerinde ‘’A 
sınıfı’’ sertifikamızı aldık.

Değişim Dergisi’nin bu sayısında da 
kurumumuzu A sınıfı oda yapan bu 
dönemdeki yürütmüş olduğumuz 
çalışmalar, kent ve ülke gündemi, 
sektör ve pazar analizlerini derledik.

İçeriğimize kısaca bakacak olursak:
Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) ve Alman Uluslararası 
İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde, 
kent ve bölge sanayisinin yeşil üre-
time geçiş sürecine ve iklim deği-
şikliği ile mücadeleye katkı sunmak 
hedefiyle Gaziantep Yeşil Dönüşüm 
Zirvesi gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gazi-
antep Sanayi Odası (GSO) iş birliğin-
de Türk sanayisinin tedarik ağının 
güçlendirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla, “Sanayiden Sanayiye Plat-
formu” kurularak, çalışmalarına 
başladı. 

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve 
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş 
birliğinde yürütülen, Ticaret Elçile-
ri Projesi kapsamında uluslararası 
öğrenciler ve yabancı dil bilen ülke-
miz öğrencileri ikinci kez GSO üyesi 
firmalarla buluştu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Ga-
ziantep Ticaret Borsası (GTB) ve 
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği 
(GAGİAD) iş birliğinde, “Gıda Krizi ve 
Gelecek” konulu panel gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve 
QuickCarbon iş birliğinde Gaziantep 
ve bölgede faaliyet yürüten firmala-
ra yönelik videokonferans sistemi 
üzerinden Gaziantep Sanayisinin 
AB Yeşil Mutabakata Entegrasyonu 
Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpek-
yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve FNSS 
Savunma Sistemleri A.Ş., iş birliğin-
de Gaziantep ve bölge firmalarına 
yönelik “Gaziantep Savunma Sanayi 
Tedarikçi Buluşmaları” gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
ve Enerjisa arasında, GBB Enerji 
A.Ş.’nin çözüm ortaklığında Gazi-
antep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin (GSO-MEM) elektrik 
enerjisi ihtiyacının Güneş Enerjisi 
Santralinden (GES) karşılanmasını 
sağlamak amacıyla GES Yapım İşi ve 
Bakım Protokolü imzalandı.

Bu başlıklar ve daha fazlasını keyifle 
okumanız dileğiyle.
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BAŞKANLARDAN

GELECEĞE SAĞLAM ADIMLARLA HAZIRLANMALIYIZ
on üç yıldır insanlık zor bir dönemden geçiyor. 
Dünya, son dönemin en zorlu sınavını sağlık ala-
nında koronavirüs pandemisiyle verirken diğer 
yandan ise farklı coğrafyalardaki ülkeler ara-
sında yaşanan gerilim ve savaşlar da insanlığı 

olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Gazi Şehrimiz ile 
sınır komşumuz olan Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar, 
Azerbaycan- Ermenistan arasında yaşanan savaş, Rus-
ya- Ukrayna Savaşı ve Çin-Tayvan krizi gerek ülkemizi 
gerekse diğer dünya ülkelerini olumsuz yönde etkiledi. 
Tüm bu gelişmeler ülkelerin sosyal ve ekonomik yapı-
sıyla birlikte istikrarını da etkilerken, insanlık; tarihi bir 
döneme ve her anlamda dersler çıkartılması gereken 
olaylara tanık oluyor.

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN          
OSB’SİNE SAHİBİZ

Gaziantep iş dünyası, tüm zorluklara rağmen üretimi, 
istihdamı ve ihracatı artırmak için var gücüyle çalışıp 
ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu an-
lamda Gazi Şehrimizin sanayicileri de her dönem olduğu 
gibi gecesini gündüzüne katarak çalışıp üretmeye de-
vam ediyor. 2021 yılını 10 milyar 92 milyon 128 bin dolar-
lık ihracatla kapatarak tarihinin en yüksek ihracat raka-
mına ulaşan Gaziantep, 2021 yılının ilk yarısını da yüzde 
7,9 artışla 5 milyar 194 milyon 685 bin dolarlık ihracatla 
kapattı. 100 yıl önce zerdali çekirdeğinden ekmek yapıp 
hem yoklukla hem de düşmanla mücadele edip şanlı bir 
destan yazarak Antep’i Gaziantep yapan Atalarımızın 
bizlere miras bıraktığı birlik, beraberlik ve dayanışma 
ruhuyla çalışmaya devam ederek sanayi, gastronomi, 
girişimcilik başta olmak üzere her alanda örnek olmayı 
sürdürüyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de 241 
bin 57 kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’nin en fazla 
istihdam sağlayan ilk 10 organize sanayi bölgesi arasın-
da birinci sırada yer alıyor. 

GELECEĞİMİZİ GENÇLERİMİZ İLE BİRLİKTE       
PLANLAMALIYIZ

Şehir olarak bir yandan başarılarımıza yeni başarılar 
eklemek için çalışırken diğer yandan ise bu başarıları 
istikrarlı bir şekilde gelecek kuşaklara aktarıp yarınla-
rımızı, geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile birlikte 
planlamalıyız. Gaziantep Sanayi Odamız bünyesinde 
kurduğumuz Yeni Nesil Sanayici Platformu, kuşaklar 
arası aktarım, uyum ve tecrübe paylaşımı; şirketlerimi-
zin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. 
Başta dijitalleşme ve yaşadığımız döneme uygun iş yapış 
modelleri olmak üzere şirketlerimizi ileriye taşıyacak 
mesleki eğitim konusunu da gündemimize alarak hem 
şehrimizin hem de ülkemizin insan kaynağı ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sunacak adımları atacağız.  

YAŞANANLARDAN DERSLER ÇIKARARAK KAYNAKLARI 
VERİMLİ KULLANMALIYIZ

Odaklanmamız ve el birliğiyle çözüm üretmemiz gere-
ken konuların başında iklim krizi gelmektedir. Gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için bugünden 
harekete geçmeliyiz. Tasarruf ve verimlilik anlayışın-
dan taviz vermeden büyümeye; bilinçli üretim ve tüke-
tim alışkanlıklarını yaygınlaştırmaya devam etmeliyiz. 
Yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzu göz ardı 
etmeden, ekosisteme saygılı ve israfsız şirket model-
lerini benimsemeliyiz. Toplumda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürünün 
oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkın-
dalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik alt yapıların 
oluşturulması hedeflenmelidir. Bu konuda atılacak her 
küçük adım, ekonomik ve sosyal refah açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

S

ADİL SANİ KONUKOĞLU
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI



BAŞKANLARDAN

nsanlık olarak özellikle son 100 yılda modern bir dün-
ya kurduk ama bunu yaparken yaşadığımız doğaya 
zarar verdik, tabiri caizse hor kullandık. Bunun neti-
cesinde küresel ısınma ve iklim değişikliği bugün tüm 
dünyanın sorunu haline gelmiştir. Tüm bu tehditler 

karşısında Avrupa birliği sürdürülebilirlik adına önemli bir 
adım atmış ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için “ab 
yeşil mutabakatı” stratejisi oluşturulmuştur.

Buna göre, söz konusu mutabakatla Avrupa kıtasının ilk 
etapta 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının 
1990’lı yıllara göre yüzde 55’e kadar azaltılması, 2050 yılı-
na kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesiyle 
iklim nötr kıtası olması amaçlanmaktadır. Bir takvim çer-
çevesinde, sera gazı emisyonunu azaltmak için yasal ve 
teknik altyapı düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Kademeli 
olarak, ab’ ye ihraç edilen ürünler ile ilgili, emisyon değer-
leri uygun olmayanlar için yaptırımlar uygulanacak. Tica-
ret bakanlığımız da bu dönüşüm için 9 ana başlık altında 
toplam 32 hedef ve 81 yeşil dönüşüm eylem planı oluştur-
du. Gaziantep sanayi odası olarak bizler de yeşil mutabakat 
konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer al-
dık ve bu yıl ki temamızı “verimlilik ve yeşil gelecek” olarak 
belirledik.

Pandemi dolayısıyla tedarik zincirinin bozulduğu, Rusya 
Ukrayna savaşının küresel ticareti sekteye uğrattığı böyle-
si zorlu bir dönemde; sürdürülebilir sanayi için, yeşil dönü-
şüm, dijitalleşme, verimli üretim, enerji verimliliği ve insan 
kaynakları verimliliği konularına odaklandık. İhracat odaklı 
üretim yapan bir kent olmamız ise yeşil mutabakat konu-
sunu bizim için çok daha önemli kılıyor. Biz istiyoruz ki tüm 
firmalarımız sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu 
kriterlere uygun üretim yapar hale gelsin “yeşil mutabakat 
ruhsatı”na sahip olsunlar. 

Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de önüne geçebilir, 
dezavantaj gibi görünen bu süreci pazardaki payımızı ar-
tırarak avantaja dönüştürebiliriz.  Odamızın öncülüğün-
de, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Makine 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri ve İnşaat Mü-
hendisleri Odası’ndan oluşan yeşil mutabakat çalışma gru-
bunu kurduk.

Firmalarımızın da hızla karbon ayak izlerini çıkartarak bu 
değişim sürecinin içerisinde yer almalarını istiyoruz.  Yeşil 
mutabakata entegrasyonda, Gaziantep Model Fabrika ile 
bu süreci çok daha etkin yürüteceğimize ve adaptasyonu-
nun kolaylaşacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sene Gazian-
tep Sanayi Odası olarak bir ilki gerçekleştirdik ve ulusla-
rarası yeşil enerji sertifikası alan ilk sanayi odası olduk. Bu 
sene de sertifikamızı yenileyerek, bölgemizde hem sanayi-
cilerimize hem de çeşitli kurum ve kuruluşlara bu konuda 
öncü olduk.

Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiç-
bir karbon salınımında bulunulmuyor. Tamamlandığında 
45 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük organi-
ze sanayi bölgesi olacak olan, Polateli - Şahinbey organize 
sanayi bölgemizde uygulayacağımız simbiyoz projemizle, 
bir fabrikadan çıkan atığın başka bir fabrikada hammadde 
olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Yeşil mutabakatın en 
önemli bileşenlerinden biri olan “döngüsel ekonomi” konu-
suna da simbiyoz projemiz ile önemli bir katkıda bulunmuş 
olacağız. Yeşil mutabakat, dünyamızın geleceği, yarınımız 
olan çocuklarımız ve ülke ekonomimiz için bir tercih değil 
bir zorunluluktur. Bunu da hep birlikte başaracağız. 

İ
YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ADIMLARIMIZ BÜYÜYOR

ADNAN ÜNVERDİ
GAZİANTEP SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI



İÇİNDEKİLER
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TİCARET ELÇİLERİ, EŞLEŞTİRME 
ORGANİZASYONU İLE GSO ÜYESİ 
FİRMALARLA BULUŞTU

14

TÜRKİYE GÜNDEMİ:
GIDA KRİZİ

GSO TOBB DELEGELERİ, TOBB 78. GENEL 
KURULU’NA ONLİNE OLARAK KATILDI
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO 
TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 78. Genel Kurulu’na video 
konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

GIDA KRİZİ VE GIDANIN 
GELECEĞİ GAZİANTEP’TE 
MASAYA YATIRILDI
GSO, GTB ve GAGİAD iş birliğinde, 
Gaziantep merkezli Karkas Çiftliği’nin 
katkılarıyla “Gıda Krizi ve Gelecek” 
konulu panel gerçekleştirildi.

28

19

SEKTÖR ANALİZİ:
NONWOVEN KUMAŞI
Dergimizin bu sayısında, Türkçe ifadesiyle dokuma olmayan 
veya dokusuz yüzeyler, binlerce yıldır dünyanın çeşitli 
bölgelerinde keçe, yorgan, elbise ve çadır olarak kullanılan 
nonwoven kumaşını ele aldık.

46

GSO’DAN 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 
ALANINDA
BİR İLK DAHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Enerjisa arasında, GBB 
Enerji A.Ş.’nin çözüm ortaklığında GSO-MEM’in elektrik enerjisi 
ihtiyacının Güneş Enerjisi Santralinden (GES) karşılanmasını 
sağlamak amacıyla GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğinde Gaziantep Yeşil 
Dönüşüm Zirvesi düzenlendi.

12

64

GAZİANTEP’TE YEŞİL DÖNÜŞÜM
ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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GSO SAVUNMA SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ KÜMESİ’NDEN 
HANNOVER ULUSLARARASI 
SANAYİ FUARI’NA ÇIKARMA

İSO VE GSO İŞ BİRLİĞİNDE 
“SANAYİDEN SANAYİYE” 
PLATFORMU KURULDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep Savunma 
Sanayi ve Teknoloji Kümesi, Dünyanın en büyük sanayi fuarı 
niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarı’na çıkar-
ma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) 
iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine 
katkı sağlamak amacıyla, “Sanayiden Sanayiye Platformu” 
hayata geçirildi. 

GAZİANTEP GÜNDEMİ:
ZEUGMA ANTİK KENT

31

32

50

24

LİTVANYA
HEDEF PAZAR

Avrupa’nın kuzeydoğusunda yer alan 
Litvanya; kuzeyde Letonya, doğuda 
ve güneyde Beyaz Rusya, güneybatı-
da Rusya ve Polonya, batıda da Bal-
tık denizi ile çevrilidir. Litvanya, Batı            
Avrupa okyanus iklimi ile doğunun 
kara iklimi arasındaki geçiş bölgesin-
de yer almaktadır.58

GAZİANTEP SAVUNMA SANAYİ 
TEDARİKÇİ BULUŞMALARI 
DÜZENLENDİ
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu 
Kalkınma Ajansı (İKA) ve FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş., iş birliğinde Gaziantep 
ve bölge firmalarına yönelik “Gaziantep 
Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları” 
gerçekleştirildi.

22

GAZİANTEP, “SANAYİNİN 
LİDERLERİ” LİSTESİNDE 
341 ÜRÜN İLE 8. SIRADA 
YER ALDI 
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icaret Bakan Yardımcısı Mustafa 
Tuzcu’nun video mesajı ile baş-
layan zirvede, Gaziantep Valisi 
Davut Gül, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

Latif Karadağ ve GIZ Kıdemli Danışmanı 

Candost Aydın programın açılış konuş-
malarını gerçekleştirdi.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü yaptı-
ğı Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi kap-
samında düzenlenen ilk panelde Avrupa 

Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzen-
leme Mekanizması, Döngüsel Ekonomi ve 
Yeşil Finansman; ikinci panelde ise Sana-
yinin Yeşil Dönüşümü, Enerji Verimliliği, 
Teşvik ve Destekler konularında bilgiler 
verilerek bu alanlardaki güncel gelişme-
ler ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

T

GAZİANTEP’TE YEŞİL DÖNÜŞÜM 
ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş 
birliğinde, kent ve bölge sanayisinin yeşil üretime geçiş sürecine ve iklim değişikliği ile mücadeleye 

katkı sunmak hedefiyle Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi. 

aziantep’in sanayisi ve üre-
tim altyapısı ile Türkiye’nin 
ekonomik kalkınma süreci-
ne öncülük ettiğini söyleyen 
Ticaret Bakan Yardımcısı 

Mustafa Tuzcu, Gaziantep’in ülke ihra-
catına her yıl kayda değer katkı sağla-
manın yanı sıra küresel gelişmeleri de 
son derece isabetli bir biçimde okudu-
ğunu ifade etti. Sanayisinin dinamik ve 
proaktif yapısı nedeniyle Gaziantep’in 
değişime adapte olma açısından da 
öncülük eden bir il konumunda oldu-
ğunu kaydeden Tuzcu, “Gaziantepli 

sanayicilerin yeni fırsatların farkında 
olarak küresel ticaretin girmiş olduğu 
yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sürecine 
adapte olmaya yönelik çalışmalarını 
takdirle takip ediyoruz. Bu çerçevede 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ta-
rafından Yeşil Şehirler Projesi’ne da-
hil edilen Gaziantep’in önümüzdeki 
dönemde iklim değişikliği kapsamında 
düşük karbonlu ve iklim dirençli yatı-
rımları gerçekleştirmesini bekliyoruz. 
Bu bağlamda özellikle Gaziantep Sana-
yi Odası’nın firmalarımızın yeşil üretim 
süreçlerine geçişte küresel değer zin-

cirlerinde değerlerini güçlendirmek 
amacıyla sarf ettiği gayreti takdire 
şayan buluyoruz. Yeşil dönüşüm süre-
cinin özel sektör temsilcileri tarafın-
dan yakından takip edilmesine vesile 
olan ve kamu özel sektör iş birliğini 
sağlamlaştıran bu gibi organizasyon-
ların ihracatta kaydedilen artışın sür-
dürülebilirliği açısından kritik öneme 
sahip olduğunu biliyoruz. Bu güzel or-
ganizasyonun Gaziantep sanayisine ve 
ülkemize önemli katkılar sağlamasını 
diliyorum” dedi.

G
GAZİANTEP, SANAYİSİ VE ÜRETİM ALTYAPISI İLE TÜRKİYE’NİN 

EKONOMİK KALKINMA SÜRECİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR
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aziantep Yeşil Dönüşüm Zir-
vesi’nin Gaziantep ve böl-
ge sanayisi ile firmalar için 
önemli bir organizasyon oldu-
ğunu ve işletmelerin bu orga-

nizasyondan istifade etmeleri gerek-
tiğini kaydeden Gaziantep Valisi Davut 
Gül, Gaziantep’te yeşil enerji ile ilgili bir 
hazırlık döneminin oluşmasının oda-
lardan beklenilen bir adım olduğunu 
söyledi. 

Sanayinin, ticaretin ve şehrin şimdiden 
hazır olmasının 2023 sonrası için çok 
önemli olduğunu kaydeden Gül, “Yeşil 
Mutabakat aynı zamanda bizim için bir 
fırsattır. Çünkü biz uluslararası ticaret 
yapan bir şehiriz. 

Dolayısıyla bu düzenlemeye hazırlıklı 
olmamız rekabette bize üstünlük sağ-
layacak. Biz temiz enerjiye uygun şart-
ları olan bir coğrafyada yaşıyoruz. 

Güneşimiz, rüzgarımız çok fazla ve su-
dan enerji üretebiliyoruz. 

Bu önemli organizasyonun şehrimiz ve 
sanayimiz için hayırlı olmasını diliyor, 
Gaziantep Sanayi Odası’na, emeği olan 
herkese ve tüm kurumlarımıza teşek-
küre ediyorum” ifadelerini kullandı.

aziantep Yeşil Dönüşüm 
Zirvesi’nin yeşil şehir Gazi-
antep’te düzenlenmesinin 
isabetli olduğunu ve organi-
zasyondan son derece mem-

nuniyet duyduklarını söyleyen Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Latif Karadağ şunları kaydetti:

“İçme suyu kaynaklarımızın korunması, 
iklimin korunması, toprağın korunması 
ve sürdürülebilir çevre anlamında üze-
rimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu 
noktada hem yerelde hem de ulusla-
rarası ortamda girişimlerimizi sürdü-
rüyoruz. Şehrimizde bir yandan yeşili 
çoğaltmak bir yandan da yeşil dönüşü-

me de adapte olmak açısından çalış-
malarımız devam ediyor. Gaziantep Ye-
şil Dönüşüm Zirvesi’nin hem şehrimiz 
hem de sanayimize önemli kazanımlar 
sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını 
diliyorum.”

G

G
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ŞEHRİMİZİN YEŞİL DÖNÜŞÜME ŞİMDİDEN HAZIR OLMASI 
2023 SONRASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ 
YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ LATİF KARADAĞ



10 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

SO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, Gaziantep 
Yeşil Dönüşüm Zirvesi’nde 
Gaziantep ve bölgenin yeşil 
üretimin merkezi olmasının 

en büyük hedefleri olduğunu belirte-
rek “Yeşil Mutabakat dünyamızın ge-
leceği, yarınımız olan çocuklarımız ve 
ülke ekonomimiz için bir tercih değil 
bir zorunluluktur” diye konuştu.

Ünverdi, küresel ısınma ve iklim deği-
şikliğinin bugün tüm dünyanın sorunu 
haline geldiğini ve Gaziantep Sanayi 
Odası olarak Yeşil Mutabakat konu-
sunda ilk harekete geçen kurumların 
başında yer aldıklarını söyledi. 

Yeşil Mutabakatın ihracat odaklı üre-
tim yapan bir kent olan Gaziantep için 
öneminin büyük olduğunun altını çi-
zen Ünverdi, “Yaptığımız her çalışmada 
ve her projemizde tüm firmalarımızın 
sınırda karbon düzenlemesi başlama-
dan bu kriterlere uygun üretim yapar 
hale gelmelerini hedefliyor, ‘Yeşil Mu-
tabakat Ruhsatı’na sahip olmalarını 
istiyoruz.

 Bunu sağlayabilirsek rakiplerimizin de 
önüne geçebilir, dezavantaj gibi görü-
nen bu süreci pazardaki payımızı artı-
rarak avantaja dönüştürebiliriz. Çünkü 
ülkemizin olduğu gibi şehrimizin ihra-
catının da yaklaşık yüzde 50’lik kısmı 
Avrupa ve ABD ülkelerine gerçekleşti-

rilmektedir” şeklinde konuştu.

GSO olarak Gaziantep ve bölgenin yeşil 
üretimin merkezi olmasını hedefledik-
lerini ve bu potansiyeli de taşıdıklarını 
belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

 “Yeşil Mutabakat, dünyamızın gelece-
ği, yarınımız olan çocuklarımız ve ülke 
ekonomimiz için bir tercih değil bir zo-
runluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, 
desteklerinden ötürü başta Ticaret 
Bakanlığımıza ve Sayın Bakan Yardım-
cımız Mustafa Tuzcu’ya, Valimiz Sayın 
Davut Gül’e, bizimle birlikte olan tüm 
kurumlarımıza ve değerli temsilcileri-
ne teşekkür ediyorum.” 

G
İHRACAT ODAKLI ÜRETİM YAPAN BİR KENT OLMAMIZ YEŞİL 

MUTABAKAT KONSUNU BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ KILIYOR

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ
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lman Uluslararası İşbirliği Ku-
rumu olarak Gaziantep Sanayi 
Odası ile birlikte 2017 yılından 
beri Türkiye’de ve uluslarara-
sı mecralarda başarısından 

gururla söz edilen ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde benzerlerinin uygulanma-
sına ilham veren iyi uygulama örneği 
projelere imza attıklarını söyleyen GIZ 
Kıdemli Danışmanı Candost Aydın, GSO 

ile devam etmekte olan projelerinde 
istihdam fırsatlarının artırılması için 
sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü 
desteklediklerini ifade etti.

Yeşil ve dijital dönüşümün önemine de 
değinen Aydın, “Küresel ısınma, doğal 
afetler, pandemi, kitlesel göç, kıtlık, 
gıda krizi, küresel ekonomik daralma 
ve benzeri gibi ekonomik, sosyal ve 

ekolojik krizlere karşı sanayinin da-
yanıklılık ve uyum kapasitesini geliş-
tirmenin; ayakta kalma, kalkınma ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliği için ne 
kadar önemli oluğuna hep birlikte şa-
hit olduk. Avrupa Yeşil Mutabakatının 
çizdiği çerçevenin, Türkiye için reka-
betçilik ve yeşil ve döngüsel ekonomiye 
geçişin itici güçlerinden biri olacağına 
inanıyoruz” diye konuştu.

çılış konuşmalarının ardından 
düzenlenen birinci panelde, 
Ticaret Bakanlığı Genel Müdür 
Yardımcısı Bahar Güçlü, Yeşil 
Mutabakat ve Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması, Ti-
caret Bakanlığı Ticaret Uzma-

nı Elif Berrak Taşyürek, Döngüsel Eko-
nomi ve Sürdürülebilir Ürün İnsiyatifi, 
TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama 
Müdürü Mehmet Ergün, İşletmeler 
Açısından Kurumsal Karbon Ayak İzi 
Hesaplama ve Doğrulama/Karbon Ti-
caret Sistemi ve Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası(EBRD) Türkiye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Üvez Yeşil Finans-
manda Uluslararası Trendler başlıkları 
altında bilgi paylaşımında bulundu. 

İkinci panelde ise Horizon Danışman-
lık Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu AB 
Yeşil Mutabakatının Sektörlere Etki-
sini, VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ 
Karataş Alternatif Enerji Kaynakları ve 
Finansman Çözümlerini, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ETK Uzmanı Meh-
met Halil Ayaz Enerji Verimliliği ve Teş-
viklerini, Poligon İnşaat Genel Müdürü 
Ahmet Sayın, GES Projeleri Kurulum 
Süreçleri ve Avantajlarını anlatarak bu 
konulardaki güncel gelişmeler hakkın-
da bilgiler verdi. 

Gaziantep Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne 
konuşmacı ve panelistlerin yanı sıra 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil Belediye 

Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Akıncı, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi Müdü-
rü Harun Topçu, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Mustafa Taşdemir, Gaziantep 
İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, TSE 
Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza 
Buğra Alp Giray Okumuş, STK, kurum 
ve firma temsilcileri, sanayiciler ile da-
vetliler katıldı.

Zirve, panelistler ile katılımcılar ara-
sında gerçekleştirilen soru-cevap bö-
lümünün ardından sona erdi.

A

A

YEŞİL MUTABAKAT, TÜRKİYE İÇİN YEŞİL EKONOMİYE 
GEÇİŞİN İTİCİ GÜCÜ OLACAK

DÜZENLENEN PANELLERDE, YEŞİL MUTABAKAT 
SÜRECİ TÜM YÖNLERİ İLE ANLATILDI

GIZ KIDEMLİ DANIŞMANI CANDOST AYDIN
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GSO’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA BİR İLK DAHA

SO hizmet binasında gerçek-
leştirilen protokol imza töre-
nine GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, Yönetim 
Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy, 

GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, 

Enerjisa Satış Direktörü Uğur Alsancak, 
GBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ayşegül 
Tekerekoğlu ve Genel Müdür Yardımcı-
sı Serkan Kılınç katıldı.

Sanayi Odaları arasında bir ilk olma 
özelliği taşıyan GES Yapım İşi ve Ba-
kım Protokolü ile GSO-MEM’in elektrik 
enerjisi maliyetlerinden büyük oranda 
tasarruf edilmesi, yenilenebilir enerji 
konusunda farkındalık oluşturulması 

ve yaşanılabilir çevreye katkı sağlan-
ması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünver-
di, ülkemizde olduğu gibi dünya gene-
linde artan nüfusa, gelişen teknolojiye 
ve dijitalleşmeye bağlı olarak enerjiye 
olan ihtiyacın her geçen gün daha da 
arttığını söyledi.

Özellikle bu süreçte yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının doğru değerlendiril-
mesi, bu alandaki çalışmalara ivedilikle 
ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden 
Ünverdi, “Artan enerji talebi karşılanır-
ken sürdürülebilir enerji üretiminin 
unutulmaması, iklim ve çevresel risk 
faktörlerinin dikkate alınması, gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve 
çevre bırakılması noktasında büyük 
önem taşıyor. Yeşil dönüşüm konusu 
birçok ülkenin öncelikleri arasına gir-
miş durumda ve enerji hiç kuşkusuz 
bu dönüşümün en bariz yaşandığı alan. 

Yeşil dönüşüm sürecini başarıyla yö-
netebilirsek, sürdürülebilir kalkınma 
yolunda da önemli bir başarı elde et-
miş oluruz. Biz Gaziantep Sanayi Odası 
olarak yenilenebilir enerji yatırımları-
nı çok önemsiyoruz ve bu doğrultuda 
üzerimize ne düşüyorsa yapmakta ka-
rarlıyız. 

Geçtiğimiz yıl Sanayi Odaları arasında 
bir ilki gerçekleştirerek hizmet bina-
mızda tükettiğimiz elektrik enerjisini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağladığımızı Yenilenebilir Enerji Te-
darik Sertifikası ile belgelemiştik. Bu-
gün Enerjisa ile GES Yapım İşi ve Bakım 
Protokolünü gerçekleştirerek bu alan-
da Sanayi Odaları arasında bir ilke daha 
imza atmış oluyoruz. Protokolümüzün 
hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için 
Enerjisa’ya ve GBB Enerji A.Ş.’ye teşek-
kür ediyorum” dedi.

Enerjisa Satış Direktörü Uğur Alsancak 
da GSO ile imzaladıkları protokolün 

kent ve bölge sanayisi için çok önemli 
bir adım olduğunu söyledi. 

“Şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünya-
da yenilenebilir enerji çalışmalarının 
yaygınlaşması en büyük hedeflerimiz 
arasında yer alıyor” diyen Alsancak, 
şunları kaydetti:

“Özellikle sanayi kuruluşlarımızın, 
sürdürülebilir üretim için ihtiyaç duy-
dukları enerjiyi yenilenebilir enerji 
kaynakları aracılığıyla sağlamaları ko-
nusunda çalışmalarını hızlandırmaları 
gerekiyor. Gaziantep Sanayi Odası’nın 
bu yönde attığı adımları kent sanayi-
sinin geleceği açısından çok kıymetli 
buluyoruz. Gaziantep Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan 
Ünverdi’ye ve tüm GSO ailesine hassa-
siyetleri için teşekkür ediyor, protoko-
lümüzün hayırlı olmasını diliyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından GSO ile 
Enerjisa arasında GES Yapım İşi ve Ba-
kım Protokolü imzalandı.

G
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Enerjisa arasında, GBB Enerji A.Ş.’nin çözüm ortaklığında Gaziantep Sanayi 

Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSO-MEM) elektrik enerjisi ihtiyacının Güneş Enerjisi Santralinden (GES) 
karşılanmasını sağlamak amacıyla GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü imzalandı.
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ğuzeli Belediye Başkanı ve 
müteşebbis heyet üyesi Meh-
met Sait Kılıç’ı da makamında 
ziyaret eden heyet, önümüz-
deki süreçte yapılacak çalış-

maları değerlendirdi.

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sa-
nayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, 
program kapsamında yapmış olduğu 
değerlendirmede, Nizip Caddesi baş-
ta olmak üzere zor koşullarda faaliyet 
gösteren ve şehrin muhtelif noktala-

rında dağılmış olan ayakkabı, terlik ve 
yan sanayi üreticilerini modern ve uy-
gun koşullarda üretim yapmaları için 
OSB kuruluş çalışmalarına hız verdik-
lerini söyledi.

Özpolat, Oğuzeli İlçesi’nin Körkün Ma-
hallesi’ndeki 88 hektarlık alan üzerine 
kurulacağını belirterek, “İlk başvuru-
muzu 2016 yılında yaptık ve yer seçi-
mi 2019 yılında yapılan OSB’miz, Nisan 
2022 tarihinde Organize Sanayi Bölge-
si tüzel kişiliği kazandı. 

İhtisas OSB’mizin faaliyete başlaması 
ile birlikte Gazi şehrimizi ayakkabı, ter-
lik ve yan sanayi konusunda çok daha 
ileri taşıyacağız. Bunun bir adım ötesi 
ise uluslararası marka oluşturmaktan 
geçiyor. 

İşte bu OSB kendimize ait markaları-
mızın oluşmasını sağlayacak ve yeni 
istihdam kapıları açılmasına katkıda 
bulunacak. Hem şehrimizin hem de ül-
kemizin ayakkabı sektöründe dünyada 
söz sahibi olmasına öncülük edecek.”

O

Gaziantep Vali Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si Müteşebbis Heyet Başkanı Bülent Uygur, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat ve müteşebbis 

heyet üyeleri kuruluş çalışmaları devam eden OSB alanında incelemelerde bulundu.

AYAKKABI, TERLİK VE YAN SANAYİ İHTİSAS OSB 
MÜTEŞEBBİS HEYETİ SAHA İNCELEMESİNDE BULUNDU



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde 
yürütülen, Ticaret Elçileri Projesi kapsamında uluslararası öğrenciler ve yabancı dil 

bilen ülkemiz öğrencileri ikinci kez GSO üyesi firmalarla buluştu.

TİCARET ELÇİLERİ, EŞLEŞTİRME ORGANİZASYONU 
İLE GSO ÜYESİ FİRMALARLA BULUŞTU

Üniversite Sanayi İşbirliği Prog-
ramı kapsamındaki projede 2019 
yılından bu yana faaliyetler ger-
çekleştiriliyor. 

GAÜN Atatürk Kültür Merkezi’de (AKM) 
gerçekleştirilen firma-elçi eşleştirme 
faaliyetleri ile Gaziantepli firmaların 
global pazarlar, tedarikçiler veya part-
nerler bulmaları sağlanırken, projeye 
katılan öğrencilerin de kendilerini 
geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha 
yakından tanıma fırsatı sağlanması 
amaçlanıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Ticaret Elçileri Projesi’nin 
Gaziantep ve Türkiye’nin ihracatının 
artması noktasında oldukça faydalı 
olduğunu belirterek, “Bugün burada 
gördüğüm ortam, projemizin başarıya 
ulaşması ve ülkemize rol model olması 
beni oldukça mutlu etti. 

Yapılan bu eşleştirme organizasyonla-
rıyla Gaziantep’te öğretim gören ulus-
lararası öğrenciler ve yabancı dil bilen 
ülkemiz öğrencilerinin akademik, ülke 
ve lisan bilgileriyle kayıtlı ihracatçı fir-

maların tecrübeleriyle karşılıklı kaza-
nım ilişkisi kurulması sağlanıyor. İsim 
tescilini aldığımız Ticaret Elçileri Pro-
jemiz ile ihracatımızı daha yukarılara 
taşıyacağız” dedi. 

Proje ile farklı ülkelerinden Gazian-
tep’e okumaya gelen uluslararası öğ-
renciler ve yabancı dil bilen ülkemiz 
öğrencilerinin gönüllü ticaret elçileri 
olmalarının sağlandığını dile getiren 
Adnan Ünverdi, öğrencilerin kendi ül-
kelerinde faaliyet gösteren firmalarla 
Gaziantep üyesi firmaların ürünlerini 

İ
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tanıttıklarını kaydetti.

Sanayiciler olarak amaçlarının ticaret 
hacmini arttırarak ülke ekonomisinin 
büyümesine katkı sunmak olduğunu 
vurgulayan Ünverdi şöyle konuştu:

“Uluslararası öğrenciler ve yabancı dil 
bilen ülkemiz öğrencilerimiz ihracat 
yapılmasına katkı sağlıyor ve yabancı 
dil avantajını kullana-
rak firmaların ihtiyaç 
duyacağı yazılı ve sözlü 
tercümanlık ihtiyacını 
karşılıyor. Ayrıca pro-
jeyle ticaret heyetle-
rimizin başka ülkelere 
yaptıkları ziyaretlerde 
ticaret elçilerimiz işa-
damlarımıza rehberlik 
ediyorlar. Projemizi 
geliştirerek, yeni et-
kinlikler yaparak yolu-
muza devam edece-
ğiz.”

Ünverdi, “Uluslararası 
öğrenciler ve yabancı 
dil bilen ülkemiz öğ-
rencileri firmalara, vatandaşı olduğu 
ülkenin Ticaret Elçisi olarak, mezun ol-
duktan sonra firmada istihdam edile-
rek, firmalara yazılı ve sözlü tercüman-
lık desteğinde bulunarak, firmaların 
yurt dışı seyahatlerinde mihmandarlık 
yaparak, ülkesindeki alıcı firmaları GSO 

üyeleri ile paylaşarak destek veriyor. 
Projeye başvuran firma temsilcileri 
ise başvuru sürecinde talep ettikleri 
hedef ülkelere göre uygun olan öğren-
cilerle birebir görüşmeler gerçekleşti-
riyor. 

Bu şekilde hem uluslararası öğrenci-
ler ve yabancı dil bilen ülkemiz öğren-
cileri, hem firmalar hem de ülkemiz 

kazanım elde ediyor. Projemizde bize 
destek veren Gaziantep Üniversitesi 
Rektörü Prof. Arif Özaydın olmak üze-
re, öğrencilerimize ve katkıda bulunan 
herkese çok teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, 
yurt dışından Türkiye’ye okumaya ge-
len öğrencilerin Gaziantep ile uyumu-
nu sağlama adına başta sanayi ve diğer 
sektörlerle işbirliğini gerçekleştirmek 
üzere böyle bir etkinliği düzenleyen-
lere teşekkür etti. Gaziantep’in küresel 
bir şehir olduğunu vurgulayan Rektör 
Prof. Dr. Özaydın konuşmasının deva-
mında şunları söyledi: 

“Bu etkinliğimiz de kü-
resel bir şehir olmasının 
göstergesi. Üniversite-
mizde Dünya’nın 107 ül-
kesinden öğrenci var. Bu 
öğrencileri ağırlıyoruz, 
eğitiyoruz ve kariyer plan-
larını birlikte yapıyoruz.  
Gaziantep’te onları tüke-
ten öğrenci değil üreten 
öğrenci kategorisine ge-
çirmek istiyoruz. 

Burada ürettiğimiz ürün-
leri de dünyanın hizme-
tine sunma adına, onları 
ticaret elçisi yapmak 
istiyoruz.  Önümüzdeki 

süreçte Dünya’nın daha farklı bölge-
lerinden çok sayıda öğrenciyi üniver-
sitemize almak istiyoruz. Gaziantep’in 
ürettiği ürünleri Dünya’nın başka böl-
gelerinde kullanıma sunmak, Gazian-
tep’i dünyaya tanıtmak istiyoruz.”  

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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GSO’DA,“TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE DESTEK PROGRAMLARI” 
TOPLANTISI YAPILDI 

aziantep ve bölgede faaliyet 
yürüten firmaların TÜBİTAK 
Ar-Ge desteklerinden azami 
fayda sağlamaları ve kent sa-
nayisinin rekabet gücünün 

artırılması amacıyla düzenlenen top-
lantıda, TÜBİTAK TEYDEB Bilimsel 
Programlar Uzmanı Burçin Çakır, katı-
lımcı firma yetkililerine yönelik proje 
ve desteklere başvuru şartları, başvu-
ru değerlendirme ve izleme süreçleri 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Çakır yaptığı sunumda TÜBİTAK Ar-Ge 
destekleri ile özel sektör kuruluşları-
nın araştırma – teknoloji geliştirme ve 
yenilik faaliyetlerinin desteklendiğini 
ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma – 
teknoloji geliştirme yeteneğinin, yeni-
likçilik kültürünün ve rekabet gücünün 
artırılmasına katkıda bulunulduğunu 
söyledi.

Toplantıda ayrıca Burçin Çakır tarafın-
dan TEYDEB’in yapısı, verilen destekler 
ve bu desteklerdeki son yenilikler, iş 
akış şemaları, projelerin kabul ölçütle-
ri, Başkanlığın verdiği diğer destekler, 
girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini 
geliştirme ve teknogirişim destekleri 
konusunda sunum yapıldı.

TEYDEB’in ulusal yenilik-girişimcilik 
ekosisteminin gelişmesini ve sürdürü-
lebilirliğini, yürüttüğü programlar ile 
desteklediğini ifade eden Çakır, şunları 
kaydetti:G

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TÜBİTAK iş birliğinde; “TÜBİTAK-TEYDEB AR-GE Destek Programları” 
konulu online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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“Bu ana hedef doğrultusunda; özel 
sektör kuruluşlarının proje esaslı araş-
tırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçi-
lik faaliyetleri destekleniyor. Bunun ya-
nında özel sektör kuruluşlarının kendi 
aralarında, üniversitelerle ve araştır-
ma kurumlarıyla ulusal/uluslararası 
iş birliği geliştirmelerine ve teknoloji 
transfer mekanizmaları oluşturmala-
rına katkıda bulunuluyor. 

TEYDEB ayrıca firmaların fikirden ürü-
ne, üründen pazara kadar olan girişim-
cilik süreçlerini sadece maddi olarak 
değil, eğitim, iş rehberliği, finans kay-
naklarına erişim gibi faaliyetlerini, baş-
ta KOBİ’ler olmak üzere özel sektörün 
girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin 
geliştirilmesini destekleyecek prog-
ramlar da yürütmektedir. 

Firmalarımızın uluslararası pazarlarda 
daha rekabetçi olmalarına ve yetkinlik-
lerinin artmasına katkı sağlayan TEY-

DEB Ar-Ge desteklerine dair Gaziantep 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
bilgilendirme toplantısının tüm katı-
lımcılar için faydalı olmasını temenni 
ediyorum.”

GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliş-
tirme Müdürü Veysel Çelebi de amaç-
larının; Gaziantep’te faaliyet gösteren 
firmaların Ar-Ge’ye dayalı üretim yap-
maları, ürünlerine mühendislik, tekno-
loji, ve yenilik katarak, ürünlerini Ar-Ge 
çalışmaları ile adeta yoğurarak, tek-
nolojisi yüksek katma değerli ürünler 
üretmelerine destek olmak olduğunu 
söyledi.

Gaziantep’in Türkiye’nin en fazla ihra-
cat yapan 6. şehri olduğunu anımsatan 
Çelebi, “Gıda , tekstil, makine, kimya ve 
plastik  sektörleri başta olmak üzere 
155 alanda üretim yapan Gaziantep,  
Türkiye imalat sanayisinde önemli bir 
konumdadır. Firmalarımızın bazı ça-

lışmaları Ar-Ge projesi kapsamında 
olduğu halde, bu çalışmalarını Ar-Ge 
projesi haline getirmeden ve TÜBİTAK 
veya devlet desteklerini kullanmadan 
kendi gayretleri ile gerçekleştiriyorlar. 

Firmalarımız yapacakları AR-GE çalış-
malarını proje haline getirerek TÜBİ-
TAK’a başvurmaları halinde, TÜBİTAK 
tarafından sağlanan Ar-Ge destek-
lerinden faydalanabilirler. Yapılacak 
Ar-Ge faaliyetleri de ilimiz sanayisinin 
teknolojik dönüşümüne ve rekabet 
gücünün artmasına destek olacaktır. 
Bu konuda farkındalık oluşturmamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantı, katılımcılar ile gerçekleştiri-
len soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi.
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OBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun başkanlığında 
gerçekleştirilen Genel Kurula 
GSO’dan TOBB Delegeleri Adil 
Sani Konukoğlu, Adnan Ünver-

di, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, 
Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami 
Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir ve 
Cemil Turgay Direkçi katıldı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğ-
lu, Genel Kurul ile ilgili yaptığı değer-
lendirmede, “Üst kuruluşumuz TOB-
B’un 78. Genel Kurulu’na Odamız TOBB 
delegeleri ile birlikte katıldık. 

Ülkemiz ve iş dünyamız için birbirin-
den değerli çalışmalar gerçekleştiren 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 

78. Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını 
diliyor, iş dünyamızın güçlü sesi olan, 
bizlerin ve üyelerimizin taleplerine her 
daim destekte bulunan TOBB Başkanı-
mız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, tüm 
oda ve borsalarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

TOBB’un Türk iş dünyasını her plat-
formda başarılı bir şekilde temsil et-
tiğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi de TOBB 78. 
Genel Kurulu ile ilgili şunları kaydetti:
 “TOBB 78. Genel Kurulumuzu, değerli 
TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleş-
tirdik.  

Genel Kurulumuzun ülkemiz ve cami-
amız için hayırlı olmasını diliyor, Ül-
kemize kazandırmış olduğu değer ve 
kazanımlar ile iş dünyamızın sesi olan 
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisar-
cıklıoğlu’na ve tüm camia mensupla-
rımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin 
geleceği için çok çalışarak hep birlikte 
kalkınmaya, büyümeye ve ilerlemeye 
devam edeceğiz.”

T

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi ve GSO TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 78. Genel 

Kurulu’na video konferans sistemi üzerinden katılım sağladı.

GSO TOBB DELEGELERİ, TOBB 78. GENEL 

KURULU’NA ONLİNE OLARAK KATILDI



oplantıda, plastik poşet, plastik 
film, plastik enjeksiyon ürün-
leri, plastik hammadde kulla-
narak üretim yapan sektörlere 
yönelik, ürün geliştirme faali-

yetleri, trendler, dünyadaki gelişim, ko-
nuları hakkında bilgiler verilerek, 
plastik endüstrisinde gelecek vizyonu, 
sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi, 
dünyadaki gelişmeler, geri dönüşüm, 
ileri dönüşüm, nano teknoloji ve sek-
tördeki fırsatlar, AB yeşil mutabakat 
konularının plastik sektöründeki öne-
mi anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Güner Dağlı, bu tür etkinliklerin sana-
yimizin gelişimi için önemli olduğunu 
belirterek, biyoplastik ve biyomedikal 
ürünlerden bahsederek plastik sek-
törünün biyoplastik ve biyomedikal 
ürünlerin üretimi konusunu da değer-
lendirebileceğini belirtti.
Dağlı, üniversite olarak Gaziantep Sa-
nayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen 
etkinliklerin devam edeceğini de söz-
lerine ekledi. 
Toplantıda katılımcılara sunum yapan 
Sabancı Üniversitesi  Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Ziya Menceloğlu, plastik 

sektörünün gelişimi için katma değer 
sağlayıcı çalışmaların plastik sektörü-
nün gelecek vizyonu açısından oldukça 
önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep plastik endüstrisinde neler 
yapılması gerektiğini anlatan Men-
celoğlu, Plastik sektöründe trendler, 
dünyadaki gelişim, plastik endüstrisi 
sürdürülebilirlik döngüsel ekonomi, 
nano teknoloji ve sektördeki fırsatlar, 
geri dönüşüm, ileri dönüşüm, ürün ge-
liştirme faaliyetleri, Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakat ve plastik sektörü ile ilgisi 
konularında açıklamalarda bulundu.
Prof. Menceloğlu, atıkların geri dönü-
şümü ile ilgili; depolymerizasyon, oksi-
datif kısmı parçalama, katalitik parça-
lama, ester değişim-glikoliz, pyrolysis, 
ınert atmosfer parçalama, enzimatik 
parçalama, süperkritik su ile hidroter-
mal parçalama, mikrodalga prosesi, 
biyo esaslı çözücüler, iyonik sıvılar ko-
nularında da bilgilendirme yaptı.

Karışımlarla elde edilebilecek katma 
değerli ürünlerden de bahseden Prof. 
Menceloğlu gelişim ve rekabet gücü-
nün artırılması için AR-GE yapmanın, 
Dünya’daki trend ve gelişimlerin takip 
edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıya moderatörlük yapan GSO 
Teknik Danışmanlık ve KOBİ Geliştirme 
Müdürü Veysel Çelebi de, plastik sek-
törünün Gaziantep İmalat sanayisin-
de ana sektörler arasında yer aldığını, 
başta polietilen ve polipropilen olmak 
üzere plastik granül hammaddelerinin 
yoğun kullanıldığını, yarattığı istihdam 
ve ihracat ile plastik sektörünün ilimiz 
ve ülkemiz ekonomisine katkısının 
yüksek olduğunu kaydetti.

Plastik sektörde faaliyet gösteren fir-
maların AR-GE ve inovasyon yapması 
gerektiğinin altını çizen Çelebi, “Dün-
ya’daki trend ve gelişmeleri takip ede-
rek, yeşil mutabakat gelişmelerini de 
fırsata çevirerek, katma değerli ürün-
ler üretip rekabet güçlerini artırmaları 
gerekiyor. Bu noktada Gaziantep Sana-
yi Odası olarak plastik sektörünün ge-
lişmesi için çalışmalar devam edecek” 
dedi.
Toplantıya Plastik sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların yanı sıra Sanko 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner 
Dağlı, Genel Sekreter Yusuf Ziya Yıldı-
rım ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
Başkanı  Prof.Dr. E.İlker Saygılı da katıldı. 
Katılımcılardan gelen soruların cevap-
lanmasının ardından toplantı sona erdi.

T
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Sanko Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi İşbirliğinde, “Gaziantep 

Plastik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

GAZİANTEP PLASTİK SEKTÖRÜNÜN REKABET 
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI TOPLANTISI YAPILDI
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aziantep Sanayi Odası (GSO) 
ve QuickCarbon iş birliğinde 
Gaziantep ve bölgede faali-
yet yürüten firmalara yönelik 
videokonferans sistemi üze-

rinden Gaziantep Sanayisinin AB Yeşil 
Mutabakata Entegrasyonu Toplantısı 
gerçekleştirildi.
Sanayiciler ve ihracatçılar nezdinde 
yeşil dönüşüm konusundaki farkında-
lığı artırmak, sektörlerin ve firmaların 
yeşil üretime geçiş süreçlerine katkı 
sunmak amacıyla düzenlenen toplan-
tıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi, QuickCarbon Yöneticisi 
ve Çevre Mühendisi Dr. Zeynep Durak, 
sektör temsilcileri ve firma yetkilileri 
katıldı.

Yeşil Mutabakat bağlamındaki güncel 
gelişmeler, firmalar tarafından takip 
edilmesi gereken yol haritaları, yapılan 
düzenlemelerle birlikte sektörler üze-
rinde oluşabilecek ilave maliyetler ile 
ekonomik etkilerin değerlendirildiği 
toplantıda, karbon ayak izi, sınırda kar-
bon düzenlemesi ve emisyon ticaret 
sistemi konularında bilgiler verildi. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, AB Yeşil Mutabakatının 

ekonomik faaliyetlerde köklü değişim-
ler gerektirdiğini, temiz bir çevre oluş-
turmanın ve gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmanın an-
cak bu sayede mümkün olabileceğini 
söyledi.

Gaziantepli firmaların ve sanayicilerin 
Yeşil Mutabakat kapsamında uygu-
lanacak olan yaptırımlara maruz kal-
mamaları için yeni sürece her açıdan 
hazırlanmaları ve çalışmalarını hız-
landırmaları gerektiğinin altını çizen 
Ünverdi, “Yeşil Mutabakatta yer alan 
sınırda karbon vergisi gibi uygulama-
lar ile Avrupa Birliği’ne hammadde, 
ara ürün ya da nihai ürün ihracatı ya-
pan firmalarımız yakın zamanda ihraç 
ettikleri ürünler için karbon vergisi 
ödemek zorunda kalacaklar. Yeşil Mu-
tabakat kriterleri her ne kadar risk 
gibi görünse de hem Türkiye hem de 
Gaziantep olarak ihracatımızın yüzde 
50’sini Avrupa’ya yapmamız bize be-
raberinde birçok fırsatı da getiriyor. 
Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak 
süreci yönetmek ve firmalarımızı bilgi-
lendirmek adına çalışmalar yürütmeye 
devam ediyoruz. Yeşil Mutabakat kri-
terlerini karşılayabilmemiz için konu-
nun tüm taraflarıyla birlikte hareket 

etmemiz büyük önem taşıyor. Toplan-
tımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, 
tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” 
dedi.

QuickCarbon Yöneticisi ve Çevre Mü-
hendisi Dr. Zeynep Durak da toplantıda 
yaptığı sunumda, Paris Anlaşması baş-
ta olmak üzere iklim değişikliği ile bağ-
lantılı uluslararası anlaşmalar ve dön-
güsel ekonomi hakkında bilgiler verdi.
Durak, konuşmasında sınırda karbon 
vergisinin AB’nin belirlediği karbon 
ayak izi miktarının üzerinde kalan şir-
ketler için ek vergiler anlamına geldi-
ğini söyledi.
Firmaların sınırda karbon düzenleme-
sine uyum sağlamaları için 2022 yılı 
içerisinde hazırlıklarına başlamaları 
gerektiğini belirten Durak, firmaların 
mevcut durumlarını net bir şekilde 
belirlemek için karbon emisyonlarını 
hesaplamaları ve raporlamaları ge-
rektiğini vurguladı. Durak, toplantıya 
katılan firma yetkililerine çevre dostu, 
düşük karbon teknolojilerine yönelik 
dönüşümler ve yatırımlar yapmalarını 
önerdi.
Gaziantep Sanayisinin AB Yeşil Muta-
bakata Entegrasyonu Toplantısı, so-
ru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

G
ÜNVERDİ:“YEŞİL MUTABAKAT SÜRECİNE BİRLİKTE HAZIRLANMALIYIZ”

GSO VE QUICKCARBON İŞ BİRLİĞİNDE, AB YEŞİL 
MUTABAKATA ENTEGRASYON TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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aziantep ve bölge sanayisinin 
savunma sanayi sektöründe 
üretim yapma kapasitesini 
artırmak, firmaları bu alanda 
cesaretlendirerek önünü aç-
mak ve katma değerli üretim 

yapmalarına sağlamak amacıyla Ga-
ziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen 
etkinliğe, GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, İKA Genel Sekre-
teri Burhan Akyılmaz, FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş. Kalite Güvence ve İş 
Mükemmelliği Müdürü Hakan Yağcı, 
Tedarik Zinciri Müdürü Naci Özer, Te-
darik Zinciri Birim Yöneticisi Mehmet 
Tabak, Alt Sistem ve Mekanik İmalat 
Alt Yüklenici Birim Yöneticisi Kerem 
Üstün, Tedarik Zinciri Mühendisi Tekin 
Can Alacalı, İş Mükemmelliği Uzmanı 
Beliz Bingöl, İş Süreçleri ve Yönetim 
Sistemleri Kıdemli Mühendisi Başak 
Yazar, sektör temsilcileri, firma yetki-
lileri ve sanayiciler katıldı.
Programın açılış konuşmasında, Ga-
ziantep’in sanayi altyapısı, işgücü ve 
ihracattaki başarısıyla savunma sa-

nayi konusunda büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu belirten GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO 
olarak bu alanda yürütmüş oldukları 

çalışmalarla Gaziantep’in savunma sa-
nayisinde önemli bir merkez olmasını 
hedeflediklerini kaydetti.G

B İ Z D E N  H A B E R L E R

ADNAN ÜNVERDİ:“GAZİANTEP OLARAK SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ HIZIMIZI ARTIRIYORUZ”

GAZİANTEP SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ 
BULUŞMALARI DÜZENLENDİ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., iş birliğinde 
Gaziantep ve bölge firmalarına yönelik “Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları” gerçekleştirildi.
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Savunma sanayisinin yakın coğrafya-
da ve küresel ölçekte yaşanan geliş-
meler dikkate alındığında Türkiye’nin 
geleceği için özellikle son dönemde 
çok daha kritik ve stratejik hale geldi-
ğini kaydeden Ünverdi, “Savunma sa-
nayisine yönelik tüm taraflarla güçlü 
bağlar kurmaya devam ediyor ve hızı-
mızı artırıyoruz. 

Bugüne kadar da oluşturduğumuz 
network, proje çalışmaları ve gayret-
lerimizle önemli mesafeler katettik ve 
reel sonuçlarını hep beraber alıyoruz. 

Yıllık 10 milyar dolar ihracatımız, 155 
alanda binlerce çeşit üretimimiz ve 

ülkemizin en büyük OSB’sine sahip 
kenti olarak, biz artık savunma sanayi-
sinde dönüşü olmayan bir yola girdik. 

Bugün de paletli ve tekerlekli zırhlı 
araçlar tasarlayan ve kendi alanında 
dünya liderleri arasında yer alan FNSS 
ile bu alanda potansiyele sahip olan 
Gaziantepli firmalarımızın verimli gö-
rüşmeler yapacaklarına inanıyorum. 

Toplantımızın hayırlı, verimli ve yeni 
iş birliklerine vesile olmasını diliyor, 
iş birliklerinden dolayı FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş. ve İpekyolu Kalkınma 
Ajansımıza teşekkür ediyorum” dedi.

FNSS Güvence ve İş Mükemmelliği 
Müdürü Hakan Yağcı da yaptığı su-
numda, Gaziantepli firmaların FNSS’ye 
tedarikçi olmalarını ümit ettiklerini, 
bu potansiyeli taşıyan Gaziantepli fir-
maların savunma sanayi sektöründe 
hedeflenen gelişimi kaydetmeleri için 
destek sunmaya devam edeceklerini 
söyledi. Sunumunda FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş. hakkında bilgiler veren 
Yağcı, ihtiyaca özel, etkin, güvenilir 
ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı 
araçlar tasarlayan, üreten ve alanında 
dünya liderleri arasında kabul edilen 
bir kara savunma sistemleri firması 
olduklarını söyledi. FNSS ürünlerinin 
farklı ülkelerdeki kullanıcılar tarafın-

dan tercih edildiğini belirten Yağcı, ta-
sarımdan ürün desteğine kadar, tüm 
ürün yaşam döngüsü boyunca, yeni-
likçi çözümler sunduklarını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ve sunumun 
ardından, Gaziantepli firmalarının sa-
vunma sanayi sektöründe tedarikçi 
olmalarına katkı sağlamak amacıyla 
birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 
Firma temsilcileri ile FNSS Savunma 
Sistemleri A.Ş. yetkilileri, savunma 
sanayinin stratejik önemi, teknolojik 
gelişmeler, sektördeki tecrübeler, ye-
nilikler ve firmalara bu alanda avantaj 
sağlayabilecek yatırımları değerlen-
dirdi. 

Gaziantep’te imalat sanayisinde yük-
sek teknolojili ürünler geliştirilmesi-
ne yönelik önemli çalışmalar yürütül-
düğünü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı 
olarak bu çalışmaların artarak devam 
etmesi adına projeler geliştirmeye 
ve destek sunmaya devam ettiklerini 
ifade eden İKA Genel Sekreteri Bur-
han Akyılmaz da, Gaziantep Savunma 
Sanayi Tedarikçi Buluşmalarından Ga-
ziantepli firmaların en yüksek verimi 
almalarını hedeflediklerini söyledi.

“Savunma sanayi sektörü uzun soluk-
lu bir sektör. Ortak çalışma kültürü, 
dayanışma ve birlikte hareket etmeyi 
gerektiriyor” diyen Akyılmaz, şunları 
kaydetti:

“Hep birlikte çalışarak Gaziantep’in 
savunma sanayi alanında alacağı 
payı artıracağız. İlerleyen günlerde 
savunma sanayi alanında çalışmalar 
yapan firmalarımız da dahil olmak 
üzere bölgemizdeki sanayicilerimizin 
orta, orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
ürünleri üretmelerine katkı sağlamak 
amacıyla finansal destek vermeye ha-
zırlanıyoruz. Firmalarımızın yeni ürün 
geliştirebilmeleri için elimizden gele-
ni yapıyoruz. Firmalarımız ile FNSS’nin 
bir araya geldiği bu önemli buluşma-
nın hayırlı olmasını diliyor, FNSS’ye 
savunma sanayi alanında şehrimize 
ve firmalarımıza sunmuş olduğu des-
teklerden ve Gaziantep Sanayi Odamı-
za da iş birliklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.” 
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Gaziantep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı esas alınarak hazırlanan “Sanayinin Liderleri” 
listesinde, 130 üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 üründe ise üçüncü olmak üzere 341 ürün ile 8’inci sırada yer aldı.

GAZİANTEP, “SANAYİNİN LİDERLERİ” 
LİSTESİNDE 341 ÜRÜN İLE 8. SIRADA YER ALDI

OBB tarafından yapılan “Sana-
yinin Liderleri” araştırmasın-
da, Türkiye genelinde faaliyet 
gösteren 90 binden fazla üre-
ticinin 4 bin farklı ürününe dair 

üretim kapasiteleri incelendi. 

2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üre-
tim kapasitesi artan ürünler ve sek-
törlerin belirlendiği araştırmaya göre 
2021 yılında 4 bin ürünün yüzde 62’sin-
de üretim kapasitesi arttı.
Gaziantep’ten üç kategoride de en faz-
la tekstil, gıda, deri ürünleri, plastik ve 
makine-metal sektörlerinden ürünler 
yer aldı. 

“Birincilik” kategorisinde; Gazian-
tep’ten 42 tekstil, 20 gıda, 18 plastik ve 
kimyevi ürünler, 15 makine-metal ürü-
nü listeye girdi. 

“İkincilik” kategorisinde; 25 plastik ve 
kimyevi ürünler, 24 tekstil, 22 gıda, 21 
makine-metal ürünü listede yer aldı.

“Üçüncülük” kategorisinde; 28 maki-
ne-metal, 21 gıda, 17 tekstil, 10 plastik 
ve kimyevi ürünler listeye girdi.

Gaziantep’ten “Sanayinin Liderleri” lis-
tesine giren tekstil, gıda, plastik ve ma-
kine-metal sektörlerinden ürünleri sı-
rasıyla ayakkabı ve deri sanayi ürünleri, 
sağlık ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, 
mobilya, matbaa ve medikal ürünler 
takip etti.

Gelişen sanayisi ve yükselen ihracatı 
ile ülke ekonomisinin kalkınmasına ve 
büyümesine büyük katkılar sağlayan 
Gaziantep’in üreten güçlü firmaları-
nın her geçen gün yeni başarılara imza 
attığını söyleyen GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in 
341 ürün ile listede yer almasının gurur 
verici olduğunu ifade etti.

“Firmalarımızın yıllarca büyük bir özen 
ve özveri ile sürdürdükleri çalışmalar 
kendilerini ve şehrimizi hak ettiği ko-
numa ve başarıya ulaştırmıştır. Elde 
edilen bu başarılar özellikle son yıllar-
da daha da görünür olmuştur” diyen 
Ünverdi, şunları kaydetti:

“Gaziantep Sanayi Odası olarak sana-
yicilerimizin global pazarda rekabet 
gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomi-

sine yatırım ve istihdam anlamında 
daha büyük katkılar sağlayabilmeleri 
hedefiyle tüm sektörlerimize ve firma-
larımıza özellikle hayata geçirdiğimiz 
projeler yoluyla destek sunmaya de-
vam ediyoruz. Şehrimizde üretimi ve 
ihracatı ile bu potansiyele sahip çok 
sayıda firma var. 

Bu nedenle önümüzdeki süreçte “Sa-
nayinin Liderleri” listesine şehrimiz-
den çok daha fazla sayıda ürünün yer 
alacağından kuşkumuz yok. 

Gaziantep’te özellikle son dönemde 
yapılan yatırımların hiç kimsenin gir-
mediği iş kollarında yapılıyor olması da 
mutluluk verici olup, bu da komşuları-
mızla rekabet değil dünya ile rekabetin 
yolunu açıyor. 

Önce pandemi ardından küresel eko-
nomide baş gösteren tüm sıkıntılara 
rağmen başarı grafiğini yükselten, her 
koşulda üretmeye, istihdam yapmaya 
ve ekonomimizi kalkındırmaya devam 
eden firmalarımızı tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum.”

T
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GAZİANTEP’TE BÖLGESEL KALKINMA VE MESLEKİ 
EĞİTİM KONFERANSI DÜZENLENDİ

onferansa Gaziantep Sanayi 
Odası’nı temsilen Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adnan Ünverdi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Başar 
Küçükparmak katıldı. 

Panelde konuşan Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başka-
nı Adnan Ünverdi, mesleki ve teknik 
eğitimin ekonomik büyümeye sağla-
dığı katkının önemine dikkati çekerek 
gençlerin istihdamına ve geleceğine 
katkı sunacak mesleki eğitimlere daha 
fazla önem verilmesi gerektiğini söyle-
di.

Gaziantep Sanayi Odası olarak bugüne 
kadar mesleki eğitim projeleri ile bu 
sürecin yürütülmesine önemli katkı-
larda bulunduklarını ifade eden Ün-
verdi, “Mesleki ve teknik eğitimde sek-
törlerimizin iş gücü ihtiyacına cevap 
verebilecek niteliğe sahip ve gelişen 
teknolojiye uyum sağlayabilen kalifiye 
eleman yetiştirmeyi hedeflediğimiz 
mesleki eğitim projelerimiz ile insan-
larımız ihtiyaçlarını kendileri karşıla-
yabilir hale geldiler. 

Bunun yanında düzenlediğimiz prog-
ramların sosyal uyum sürecine de 
önemli katkıları oldu. Milli Eğitim Ba-
kanlığımız tarafından uygulanmaya 
başlanan İstihdamı Artıracak Yeni 
Mesleki Eğitim Modeli ile de mesleki 
eğitime olan ilgi artarak devam ediyor” 
dedi.

Mesleki eğitim konusu ile ilgili önerile-
rini de dile getiren Ünverdi, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı meslek liselerinde, 
verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme 
eğitimlerinin müfredata konulması 
gerektiğini söyledi.  

“Bu konular öğretmenlerimiz tarafın-
dan Gaziantep Model Fabrikamızda 
uygulamalı olarak anlatılabilir ve mes-
lek liselerinde de ders olarak okutula-
bilir” diyen Ünverdi, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz okulunu bitirdiğinde 
verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme 
konusunda bilgilenmiş olarak mezun 
olur. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Yeşil 
Mutabakatı kapsamında işletmelerin 
sera gazı emisyon değerleri hesapla-
ması yapılacaktır. 

Meslek liselerimizin müfredatına ‘kar-
bon ayak izi’ hesaplaması ile ilgili ders-
lerin konulması da sürece olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Yeşil dönüşüm kapsamında, Milli Eği-
tim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın 
tamamında, öğrencinin seviyesine uy-
gun yeşil gelecek, yeşil sanayi ve ben-
zeri kavramlar müfredat kapsamına 
alınarak öğrenci yeşil ve sürdürülebilir 
üretim konularında bilgilendirilmiş 
olarak mezun olur. 

Bu önemli organizasyonun mesleki 
eğitim konusundaki farkındalığın art-
masına vesile olmasını diliyor, mesleki 
eğitim konusunda yapmış oldukları 
önemli çalışmalardan dolayı Milli Eği-
tim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, 
geleceğimiz ve gençlerimiz için büyük 
önem taşıyan bu konuya hassasiyet 
gösteren tüm Milli Eğitim camiasına, 
sosyal uyum sürecinde emeği olan 
ulusal ve uluslararası tüm kurumlara 
ve çaba gösteren herkese teşekkür 
ediyorum.” 

K

Millî Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla 
Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi” kapsamında, “Bölgesel Kalkınma ve Mesleki Eğitim Konferansı” 

gerçekleştirildi.
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GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCISI FARUK GÖZÜBÜYÜK 
VE BERABERİNDEKİ HEYET GSO’YU ZİYARET ETTİ

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bir araya gelen heye-
te Gaziantepli firmaların, sek-
törlerin ve iş dünyasının vergi 

uygulamaları ile ilgili sorunları, talepleri 
ve beklentileri ile ilgili paylaşımda bulu-
nuldu. Yapılan görüşmede ayrıca vergi 
düzenlemelerinin rekabet süreçlerine 
etkileri ve verginin önemi görüşüldü.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ün-
verdi, ziyarette yaptığı konuşmasında, 
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Fa-
ruk Gözübüyük ve beraberindeki heyeti 
ağırlamaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, şunları kaydetti:

“Gelir İdaresi Başkanlığının yürütmüş 
olduğu çalışmalar, ülkemizin ve milleti-
mizin geleceği açısından çok önemlidir. 
Devletimizin ayakta kalabilmesi için 
gerekli olan gelir kaynaklarının başın-
da vergi geliyor. Verginin toplumun tüm 
kesimlerine benimsetilmesi ile vergiye 
gönüllü uyumun arttırılması noktasında 
yürütülen her çalışmaya destek vermeye 
de devam edeceğiz. Bu doğrultuda Gelir 
İdaresi Daire Başkanlığından, Gelir İda-
resi Başkan Yardımcılığı görevine atanan 

Sayın Faruk Gözübüyük’ün, yürütmüş 
olduğu başarılı çalışmaların devamını 
diliyor, tebrik ediyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük de 
her bir mükellefin kendileri için özel ol-
duğunu belirterek, bütün maliye teşkila-
tı olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunma-
ya çaba gösterdiklerini söyledi.

Kurumlar arası iş birliğini de daima en 

üst seviyede tutmaya gayret ettiklerini 
dile getiren Gözübüyük, “Daha müreffeh 
bir Türkiye için iş dünyasıyla kamu-sana-
yi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Gaziantep Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi 
ve tüm GSO ailesine misafirperverlikleri 
için teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. 

Ziyaret, plaket ve hediye takdiminin ar-
dından sona erdi.

G
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük, Daire Başkanı İsmail Kılınçarslan, 

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Barış Sönmez, Gaziantep 
Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.
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GSO’NUN İHRACAT DESTEK OFİSİ İYİ 
UYGULAMA ÖRNEKLERİ ARASINDA YER ALDI

ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) koordinasyonunda 
gerçekleştirilen, oda ve borsa 
temsilcilerinin katıldığı söz 
konusu toplantıda, GSO Genel 

Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan 
Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından 
iyi uygulama örnekleri olarak seçilen 
İhracat Akademisi, Gaziantep Yazılım 
ve Bilişim Kümesi HİSER projesi ve 
hazır giyim sektörüne yönelik düzen-
lenen Rusya alım heyeti faaliyetleri 
hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle 
ihracata destek sağlanması amacıyla 
İhracat Destek Ofisi bünyesinde haya-
ta geçirilen projelerin başarıyla sürdü-
rüldüğünü ifade eden Çapan, İhracat 
Destek Ofislerinin firmaların dış tica-
ret kapasitesini geliştirmeye yönelik 
önemli faydalar sağladığını söyledi.

Düzenlenen toplantının, ilerleyen sü-
reçte kurumlar arasında yapılacak 
işbirlikleri ve gerçekleştirilecek faali-

yetler açısından büyük önem taşıdığını 
kaydeden M. Sermest Çapan, “Gazian-
tep Sanayi Odası olarak hem şehrimiz 
hem de ülkemiz için hedeflenen ihra-
cat rakamlarına ulaşılması için çalış-
malarımızı sürdürüyor, projeler geliş-
tirmeye devam ediyoruz. 

Odamız tarafından hayata geçirilen 
İhracat Akademisi Projesi ile firmala-
rımızın dış ticaret alanında rekabetçi-
liğinin artırılması, ürettikleri ürünlerin 
pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç 
duyulan donanımlı dış ticaret perso-
neli istihdamının sağlanmasını amaç-
lıyoruz” dedi. 

GSO’nun yürütmüş olduğu diğer dış 
ticaret faaliyetleri hakkında da katı-
lımcılara bilgiler veren Çapan, “İhracat 
Destek Ofisimiz aracılığıyla firmala-
rımızın ihracat kapasitelerini ve re-
kabetçilik seviyelerini artırmak için 
geliştirdiğimiz projelerle uygulamada 
karşılaşılan sorunları ve ihtiyaçları tes-
pit ederek uygun çözümler buluyoruz. 

HİSER ve UR-GE projeleri firmaları-
mızın kümelenme anlayışıyla hareket 
etmesi, belirlenen stratejiler ve hedef-
ler doğrultusunda ihraç ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan 
ürünlere rekabet gücü kazandırılma-
sında büyük fayda sağlıyor. 

Düzenlemiş olduğumuz alım heyeti ve 
yurtdışı ticaret heyeti organizasyonla-
rı üyelerimizi yeni müşterilerle buluş-
turmamıza ve pazar payımızın artma-
sına imkan sağlıyor. 

Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle yü-
rütmekte olduğumuz Ticaret Elçileri 
projesiyle de ilimizde öğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrencilerin Gazi-
antep iş hayatına adaptasyonunu ve 
katkısını geliştirmek için çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Bundan sonraki 
süreçte Gaziantepli ihracatçılarımıza 
katkı sağlamak için yeni projeler ge-
liştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

T

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan “İhracat Destek Ofisleri İşbirliği 
Protokolü” uyarınca Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde belirlenen illerde kurulan İhracat Destek Ofisleri 

arasında yer alan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) İhracat Destek Ofisi’nin gerçekleştirdiği faaliyetler İhracat Destek 
Ofisleri Tecrübe Paylaşımı Toplantısı’nda iyi uygulama örneği olarak anlatıldı.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Genç İş İnsanları 
Derneği (GAGİAD) iş birliğinde, Gaziantep merkezli Karkas Çiftliği’nin katkılarıyla “Gıda Krizi ve 

Gelecek” konulu panel gerçekleştirildi.

GIDA KRİZİ VE GIDANIN GELECEĞİ 
GAZİANTEP’TE MASAYA YATIRILDI

ehitkamil Sanat Merkezi’nde 
(ŞSM) düzenlenen programa, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli 
Belediye Başkanı Mehmet Sait 
Kılıç, GSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Adnan Ünverdi, GTB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili-
leri, sektör ve firma temsilcileri ile da-
vetliler katıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Or-
ganizasyonu (FAO) Türkiye Temsilci 
Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Başkent 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Şahi-
nöz ve Gaziantep Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Bayram’ın panelist olarak katılım 
sağladığı ve moderatörlüğünü TAGYAD 
(Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derne-
ği) Başkanı İsmail Uğural’ın üstlendiği 
panelde, küresel gıda krizinin ve gıda-
daki gelişmelerin Türkiye’ye etkileri, 
gıda krizine karşı çözüm yolları, Tür-
kiye’nin gıda risklerinin neler olduğu, 
pandemi, iklim değişimi ve savaş üç-
geninde gıdanın durumu, teknolojinin 
gıdayı nasıl değiştirmekte olduğu, gıda 

endüstrisinin nereye doğru evrildiği 
ve Türkiye’nin bundan sonraki süreçte 
hangi adımları atması gerektiği konu-
ları masaya yatırıldı.

ŞAHİN: “RUSYA VE UKRAYNA 
ARASINDA YAŞANAN SAVAŞ 
GIDA KONUSUNUN ÖNEMİNİ 
BİR KEZ DAHA ORTAYA 
KOYDU”

Toplantının açılış konuşmasında, Rus-
ya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 
ile birlikte küresel çapta yaşanan so-
runların gıda konusunun önemin bir 

kez daha ortaya koyduğunu söyleyen 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin, “İçinde yaşadığımız 
coğrafya bizlere pratik, çalışkan ve 
güçlü olmayı öğretti. 

Bunu birçok alanda uyguladığımız 
gibi gıdada yaşanan sorunlara karşı 
da uygulayabiliriz. Gıda krizine karşı 
kim, ‘birlikten kuvvet doğar’ anlayışı 
ile hareket ederse şehrini, ülkesini ve 
dünyayı o kurtarır. Bizim de bu anlayış 
ile hareket etmemiz gerekiyor. Bunun 
yanı sıra bizim yüksek teknolojiye geç-
memiz ve gıdayı iyi yönetmemiz lazım” 
diye konuştu. 

Ş
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GSO, GTB VE GAGİAD İŞ BİRLİĞİNDE “GIDA KRİZİ VE GELECEK” KONULU PANEL DÜZENLENDİ



ÜNVERDİ: “GIDANIN GELE-
CEĞİ İÇİN FARKINDALIK 
EKİYORUZ”

Gıda güvencesi ve gıda güvenliğinin 
bugün tüm dünyanın ortak ve en büyük 
sorunu haline geldiğini söyleyen GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünver-
di de konuşmasında, küresel ısınma ve 
iklim değişikliği ile birlikte gıda konu-
sunun buğün artık çok daha kritik ve 
stratejik hale geldiğini, pandemi dö-
neminde yaşanan sıkıntıların ardından 
Ukrayna-Rusya savaşının da gıda arzı 
konusunda sıkıntıyı büyütmekle bir-
likte bu süreci daha da hızlandırdığını 
kaydetti. 

“Gıda konusu artık tüm dünyanın en 
önemli argümanı. Kritik, stratejik, sos-
yal ve siyasal anlamda çok yönlü bir 
unsur ve en büyük silah” diyen Ünverdi, 
sanayi 4.0’ın yaşandığı bu çağda, akıllı 
sanayi ve akıllı tarımın devreye alınma-
sının büyük önem taşıdığını, akıllı sana-
yi ile karbon salınımının azaltılarak do-
ğaya duyarlı üretimin yapılabileceğini 
ve akıllı tarım ile Anadolu’nun zengin 
topraklarından en verimle şekilde fay-
dalanılabileceğini söyledi.

“Gelecek nesillere yaşanabilir bir dün-
ya bırakmak, yaşamak ve yaşatmak için 
doğaya karşı hepimizin sorumlulukla-
rı var” diyen Ünverdi, “Ülkeler bugün 
buğday stokluyor. Stoklar nereye kadar 
yeterli olabilir ki. Bu tüm insanlığın 
birlikte çözebileceği bir sorun. Herkes 
kapısının önünü süpürürse her yer te-
miz olur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. 
Biz bugün geleceğimiz için farkındalık 
ekiyoruz, yeşil doğa diyoruz, temiz bir 
dünya diyoruz, kaynaklarımızı doğru 

kullanalım, israf etmeyelim diyoruz. 
Panik yapmayalım ama sürdürülebilir-
lik için tedbir alalım, hazır olalım. 

Dünyanın odaklandığı gıda konusunda 
böylesine önemli bir programın düzen-
lenmesinde iş birlikleri için Gaziantep 
Ticaret Borsası’na, Gaziantep Genç İş 
İnsanları Derneği’ne, alanında uzman 
birbirinden değerli panelistlerimize, 
konuşmacılarımıza ve tüm katılımcı-
larımıza teşekkür ediyor, toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AKINCI: “TARIMDAKİ       
POTANSİYELİMİZİ İYİ 
DEĞERLENDİRİRSEK MİLLİ 
EKONOMİMİZE GÜÇLÜ BİR 
KATKI SAĞLAMIŞ OLURUZ”

İnsanlığının geleceğinin gıdanın ge-
leceğine bağlı olduğunu söyleyen GTB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akın-
cı da, bugün gelinen noktada gıda gü-
venliğini tehdit eden en önemli unsur-
ların insan eliyle oluşturulan yanlışlar 
silsilesi olduğunu kaydetti.

Dünyanın tahıl ambarları olarak ad-
landırılan iki ülkenin savaşının adeta 
küresel gıda krizini tetiklediğini ifade 
eden Akıncı, “Savaş nedeniyle hububat 
ve yağlı tohumlar başta olmak üzere 
tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelin-
de bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntılar et-
kisini her geçen gün daha da arttırıyor. 
Şu an küresel buğday stokları kırmızı 
alarm veriyor. 

Dünyanın ‘Buğday Savaşı’ kavramını 
tartıştığı bu dönemde, ülke olarak gıda 

ve tarımda kaderimizi kendimiz ta-
yin etmek için tarladaki çiftçiden son 
tüketiciye kadar sektörün içinde yer 
alan tüm aktörlere çok büyük görevler 
düşmekte. Yeter ki iklimi, biyo-çeşitli-
liği, zengin tarım alanları, sayısız ürün 
deseni ile müthiş bir zenginliğe sahip 
olan ülkemizin bu potansiyelini iyi de-
ğerlendirelim. 

Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 
kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilece-
ğimiz gibi farklı coğrafyalardaki ülke-
lerinde beslenmesini sağlayabilir bu 
alanda milli ekonomimize güçlü bir 
katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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KOÇER: “GELECEĞİMİZ 
İÇİN GIDA ENDÜSTRİSİN-
DEKİ DEĞİŞİMİN BİR PAR-
ÇASI OLMAK ZORUNDAYIZ”

Günümüz dünyasında tüm dünya ülke-
lerinin gündeminin en önemli konusu-
nun gıda olduğunu, mevcut durumun 
devam etmesi halinde bu tehdidin 
gelecekte artarak ciddi bir soruna dö-
nüşebileceğini dile getiren GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ise, “Gıda krizi meselesinin çözümü-
nü, sebeplerin ortadan kaldırılmasına 
bağlı olduğunu düşünüyorum” dedi ve 
ekledi: “Meselenin sebepleri arasında 

küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği 
ve kuraklık gibi mücadele etmesi kolay 
olmayan, uluslararası kolektif çabalar 
gerektiren meseleler olduğu kadar, iç 
çatışmalar, ülkeler arası savaşlar, kay-
nak israfı ve korumacılık politikaları 
gibi meseleler de bulunmaktadır.”

Türkiye’nin kendine yetebilme poli-
tikalarını daha da geliştirmesi ve bu 
yönde yoğun çalışmalar yapması ge-
rektiğini kaydeden Koçer, “Türkiye’nin 
üretim, tedarik, perakende, girdi gibi 
alt başlıklarda kapsamlı planlama poli-
tikaları üretmesi, uzun vadeli kalkınma 
planları hazırlaması ve gıda endüst-
risiyle entegre sistemler geliştirmesi 
olası krizlere karşı dayanıklılığı artıra-
bilir. Bizler geleceğimiz için sorumlu-
luklarımızın farkında olarak değişimin 
bir parçası olmak zorundayız” İfadele-
rini kullandı.

PANELİSTLER ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI

Protokol konuşmalarının ardından 
gerçekleştirilen panelde ise FAO Tür-
kiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül 
Selışık, sürdürülebilir tarım için ku-
rumsallığın ve bilincin üst düzeyde 
olması gerektiğini ve bunların yanın-
da yöneten bir akla ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Selışık, sürdürülebilir tarımın 
verimlilik, karlılık ve istihdam sağlaya-
bileceğini, bütün bunları yapabilen bir 
sisteme geçildiğinde başarıyla ancak 
o zaman ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

Gıda krizine karşı çözümün öncelikli 
olarak lokalde aranması gerektiğini 
dile getiren Gaziantep Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Bayram, lokaldeki insanların 
işin mutfağında olduğunu ifade etti. 
Ülkelerin ve şehirlerin gıda politikala-

rının o coğrafyalardaki şartlar dikkate 
alındığında farklı olması gerektiğini 
kaydeden Bayram, önümüzdeki en az 
10 yılın gıda yönünden zor olacağını, 
çünkü gıdanın çok daha kıymetli hale 
geleceğini söyledi. 

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ah-
met Şahinöz de kent nüfusunun son 
birkaç yılda çok hızlı şekilde artış gös-
terdiğini, kendi kendine yeten, etini, 
sütünü üreten çiftçi sayısının büyük 
oranda azaldığını söyledi. Gıda güven-
cesindeki kaybın bundan kaynakladığı-
nı ifade eden Şahinöz, Türkiye’nin gıda 
sorununun daha önce de var olduğunu, 
bunun Rusya-Ukrayna Savaşı ile biraz 
daha arttığını kaydetti.

“Gıda Krizi ve Gelecek” paneli soru ce-
vap bölümü ve plaket takdiminin ar-
dından sona erdi.



B İ Z D E N  H A B E R L E R

31w 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

GSO SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİ KÜMESİ’NDEN 
HANNOVER ULUSLARARASI SANAYİ FUARI’NA ÇIKARMA

ünyada sanayinin her alanında 
faaliyet gösteren firmaların 
katılım sağladığı, otomasyon 
ve sensör teknolojileri, dijital 
platformlar, lojistik otomas-

yonu gibi pek çok farklı alanda güncel 
gelişmeleri takip etme ve bir araya gel-
me fırsatı sunulan fuarda Enterprise 
Europe Network iş birliğiyle ikili iş gö-
rüşmeleri gerçekleştiren heyet, dijital 
dönüşüm faaliyetlerini ve teknolojik 
gelişmeleri yakından görme fırsatı da 
yakaladı.

Heyet ayrıca, Türk Alman Ticaret ve Sa-
nayi Odası işbirliği ile Bremen Ticaret 
Odası’nda, Türkiye Cumhuriyeti Han-
nover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Ti-
caret Ataşesi Yasemin Özak Coşkun’un 
katılımıyla düzenlenen, Türk-Alman 
Ekonomi ve İşbirliği Toplantısı’na katıldı.

Başkonsolos Özge Kaya burada yaptığı 
konuşmada ticari iş birliklerinin ge-
lişmesi konusunda her türlü desteği 
vereceklerini belirterek yardıma hazır 
olduklarını kaydetti.

Katılımcılara Gaziantep sanayisi ve 

ekonomik verileri hakkında sunum ya-
pan GSO Teknik Danışmanlık ve KOBİ 
Geliştirme Müdürü Veysel Çelebi de, 
Türk Alman iş ticaret hacminin arttı-
rılması için Bremen Ticaret Odası ile 
ortak iş birliği yapılması gerektiğini 
ifade etti.

Bremen Ticaret Odası Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Volkmar Herr ise iki 
ülkenin işbirliğinin artması adına Ga-
ziantep’e bir ziyaret programı yapma 
planları olduğunu söyledi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun bil-

gilendirmelerde bulunduğu toplantı-
da ayrıca Uzuner Consulting Yetkilisi 
Bülent Uzuner de firmaların dijital dö-
nüşümü konusunda yapması gereken 
çalışmaları anlattı.

Bremen Kalkınma Ajansı’ndan Erol Tü-
fekci’nin Bremen ekonomisini anlattığı 
toplantı soru cevap bölümüyle sona 
erdi.
UR-GE Gaziantep Savunma Sanayi ve 
Teknoloji Kümesi, Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) tarafından 2010/8 sayılı 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesinin Desteklenmesi konulu tebliğ 
uyarınca Ticaret Bakanlığı’nın deste-
ğiyle yürütülüyor. 

Proje kapsamında firmalar, GSO ta-
rafından organize edilen eğitimler, 
danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pa-
zarlama faaliyetleri, sektörel ticaret 
heyetleri ve ülkemize getirilecek alım 
heyetleri organizasyonlarından fayda-
lanmaya hak kazanıyor. GSO’nun proje 
kapsamında gerçekleştirdiği bu faali-
yetlerin maliyetinin yüzde 75’i Ticaret 
Bakanlığı tarafından destekleniyor.

D
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep 

Savunma Sanayi ve Teknoloji Kümesi, Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası 
Sanayi Fuarı’na çıkarma yaptı.
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İSO VE GSO İŞ BİRLİĞİNDE 
“SANAYİDEN SANAYİYE” PLATFORMU KURULDU

ÜNVERDİ: 
“FİRMALAR BİRBİRLERİNİN

POTANSİYELLERİNİ 
GÖREREK PROFESYONEL İŞ 
BİRLİKLERİ KURABİLECEK”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Gazi-
antep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde 
Türk sanayisinin tedarik ağının güç-
lendirilmesine katkı sağlamak ama-
cıyla, “Sanayiden Sanayiye Platformu” 
kuruldu. 

İstanbul ve Gaziantep’te faaliyet gös-
teren sanayicilerin birbirlerinin üre-
tim faaliyetlerinden haberdar olması 
ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi 
amacıyla kurulan platform sayesinde, 
firmalar ihtiyaç duydukları hammad-
de, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve 

GSO güvencesinde yerel pazarlardan 
tedarik etme fırsatı yakalayacak. 
Ayrıca, “Sanayide İş birliği Zamanı” slo-
ganı ile firmalara Türkiye’nin sanayi-
sinde kullanılacak birçok veri hizmete 
sunulmuş olacak, İstanbul ve Gazian-
tep’in sanayicileri 25 binden fazla firma 
bilgisi ile büyük verilere erişebilecek.

latform oluşturulurken İSO ve 
GSO’ya kayıtlı firmaların kapa-
site raporlarında yer alan temel 
verilerin esas alınarak bir bilgi 
veri tabanı oluşturulduğunu 

dile getiren GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, “Web sitesini ziya-
ret eden kullanıcılar, yapmış oldukları 
arama sonuçlarına göre belirledikleri 
firmalarla doğrudan iletişime geçebi-
lecek” dedi. 

İki Oda arasında güçlü bağların olduğu-
nu ve bu birlikteliği geliştirmek üzere 
daha önce iş birliği protokolü imzala-
dıklarını aktaran Ünverdi, “Bu protokol 
kapsamında eğitim, kongre gibi etkin-
likler, bilgi ve deneyim paylaşımları var. 

Bunun yanı sıra ekonomi, ticaret ve sa-
nayiye yönelik hazırlanacak araştırma-
lara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. 

Bu güzide çalışmada da amacımız  sa-
nayicilerimizi ortak bir platformda bu-
luşturarak üretim ve ihracatı arttırmak. 

Bu sayede potansiyellerimizin farkına 
vararak, yeni iş birlikleri ile sanayimizi 
geliştirebilir, hedeflerimize daha hızlı 
ulaşabiliriz” diye konuştu.

Ücretsiz sunulacak platform hizmet-
lerini, İSO ve GSO’ya üye olmayan fir-

P

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Türkiye’nin sanayisine öncülük eden iki oda 
olarak ‘sanayide iş birliği zamanı’ sloganı ile firmalarımıza Türkiye’nin sanayisini sunuyoruz.”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Sanayiden Sanayiye web adresinden ziyaret 
edilebilecek olan bu platform, bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama. İş birliğimiz sayesinde 

üyelerimizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve iş birliği imkanlarını artıracaklarına inanıyorum.”
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BAHÇIVAN: 
“BUGÜNE DEK İKİ ODA 
ARASINDA YAPILMIŞ 

İLK VE TEK UYGULAMA”

maların da kullanabileceğini kaydeden 
Ünverdi, “Ülkemizde ilk olan ve önü-
müzdeki süreçte öncü olacak bu pro-
jenin iki sanayi kentimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diler, emeği geçen 
herkese teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.

Sanayiden Sanayiye Platformu nedir?
Sanayiden Sanayiye Platformu ile İSO 
ve GSO üyesi firmaların ürettikleri 
ürünler ve ürünlerinde kullandıkları 
hammaddelerin bilgileri bu platforma 
aktarılıyor. Sanayiden Sanayiye web 
sitesi aracılığıyla da firmalar arama 
yaparak bu verilere ulaşabilecek. Ör-

neğin, İstanbul firmaları sisteme giriş 
yapıp NACE kodu veya ürün adı üzerin-
den arama yaparak Gaziantep’te ilgili 
ürünü üreten firmaların sayısını göre-
bilecek ve o firmaların profil sayfasına 
giderek firmanın iletişim bilgilerine 
erişebilecek.

SO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan yaptığı değerlendirme-
de, iş birliği projesi hakkında şun-
ları söyledi: “Bundan üç yıl önce, 
Ekim 2019’da Gaziantep’i ziyare-

timiz sırasında odalarımız arasında 
iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir 
protokol imzalamış, gönül kardeşliğini 
kağıt üzerinde de resmileştirmiştik. 

Daha o tarihte iki şehrin sanayicileri-
nin birbirleriyle iş yapmalarını artır-
mak için bir platform oluşturulmasını 
konuşmuştuk. Bunun da ilk adımını ge-
çen yıl kasım ayında attık ve İSO Mec-
lisinde konuk ettiğimiz Gaziantepli 

sanayicilerimiz ile bu platformun ku-
rulması protokolünü imzaladık. 

İşte bu iş birliğinin sonucu olarak pro-
fesyonel ekiplerimizin ortak çalışması 
sonucunda, iki odanın üyelerinin ka-
pasite raporlarındaki üretim ve ham-
madde bilgilerini esas alan, çeşitli 
kriterlere göre arama yapılıp firma 
bilgilerine ulaşılabilen web tabanlı bir 
yazılım platformunu bu ay itibarı ile fii-
len hayata geçirdik.”

Projenin üretim ve ticaretin gelişme-
sine önemli katkılarda bulanacağının 
altını çizen Bahçıvan, sözlerini şöyle 

tamamladı: “Sanayiden Sanayiye adını 
verdiğimiz ve https://sanayidensa-
nayiye.com/ web adresinden ziyaret 
edilebilecek olan bu platform, bugüne 
dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama. 

Gaziantepli sanayicilerimizle birlik-
te oluşturduğumuz bu web tabanlı iş 
birliği platformu sayesinde üyeleri-
mizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve 
iş birliği imkanlarını artıracaklarına 
gönülden inanıyorum. Bu platformun 
odalarımız ve iş dünyamız için hayırlı 
olmasını dilerim.”

İ
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aziantep Sanayi Odası (GSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, Türkiye’nin en büyük 
1000 ihracatçısı arasına girme 
başarısı gösteren Gaziantepli 

firmaları kutlayarak, başarılarının de-
vamını diledi.  

“Şartlar ne olursa olsun daha fazlası 
için çalışmaya ve ihracatımızı artır-
maya devam edeceğiz” diyen Adnan 
Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından hazırlanan “Türki-
ye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araş-

tırmasına göre Gaziantep’in 71 firma 
ile İstanbul ve İzmir’den sonra 3. sırada 
yer aldığını kaydetti.

Adnan Ünverdi, uluslararası ticarette 
tedarik zincirinin bozulduğu, girdi ma-
liyetlerinin hat safhaya ulaştığı bir dö-
nemde, Gaziantep’te faaliyet gösteren 
firmaların olağanüstü bir mücadele ile 
kent ihracatını yukarıya taşıdığını ve 
Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşı-
lama oranın da yüzde 140 ile cari fazla-
sı veren bir şehir olduğunu belirtti.  

Ünverdi, Türkiye’nin ihracata dayalı 
büyüme politikası çerçevesinde, üre-
ten ve ihracat yapan kesimin ağırlaşan 
koşullar karşısında daha fazla destek-
lenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ünverdi, bu sayede hem ürün bazın-
da katma değerin artacağını hem de 
daha fazla döviz girdisi sağlanacağını 
dile getirerek, “Girdi maliyetlerindeki 
artışlar ürün fiyatlarına ve ihracat ra-
kamlarına yansıyor. Bu tablo karşısında 
ürün bazında da ihracatımızı artırmak 
zorundayız. Bunun için de ihracatçıla-

G
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırmasına göre 

Gaziantep 71 firma ile İstanbul ve İzmir’den sonra 3. sırada yer aldı.

TİM İLK 1000 İHRACATÇI LİSTESİNDE GAZİANTEP 71 FİRMA İLE 
3. SIRADA YER ALDI

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 İHRACATÇISI LİSTESİNE 2021 YILINA GÖRE 
GAZİANTEP’TEN 71 FİRMAMIZ GİRME BAŞARISI GÖSTERDİ
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rımızın rekabet gücünü artıracak teş-
vik, destek ve kolaylaştırıcı adımlara 
ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sürdürülebilir sanayi ve sürdürülebi-
lir ihracat için Gaziantep Sanayi Odası 
olarak projeler gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Ünverdi, firmaları yeşil dö-
nüşüm, dijital dönüşüm, verimli üre-
tim, enerji verimliliği ve insan kaynak-
ları verimliliği konularında geleceğe 
hazırladıklarını ifade etti.

Gaziantep’ten geçtiğimiz yıl 181 ülke-
ye 10 milyar doların üzerinde ihracat 
gerçekleştirildiğini anımsatan Ün-
verdi, açıklamasını şöyle tamamladı: 
“Gaziantep güçlü sanayisi ile bölgenin 
kalesi konumundadır. İmalat sanayi-
mizin ihracatımızdaki payı yüzde 90 
oranındadır. 

Pandeminin bıraktığı izlere, Rusya-Uk-
rayna savaşına ve tüm olumsuzluklara 
rağmen bu sene de inşallah 12 milyar 

dolar hedefine ihracat pazarlarımızı 
genişleterek ve mevcut pazarlarımız-
daki gücümüzü artırarak ulaşacağız. 
TİM 1000 listesindeki firma sayımızı 
da ürün yelpazemiz ve yenilikçi bakış 
açımızla daha da yukarılara taşıya-
cağız. Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 
2021 listesinde yer alan ve ülkemiz için 
katma değer üreten tüm sanayicileri-
mize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımı-
za ve emek veren herkese çok teşekkür 
ediyorum.”  
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından açıklanan ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’na göre Gaziantep’ten 33 

firmanın listede yer aldığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
LİSTESİNDE GAZİANTEP’TEN 33 FİRMA YER ALDI

aziantep’in ilk 500 listesinde-
ki ağırlığını artırmaya devam 
ettiğini belirten Ünverdi, Gazi-
antepli firmaların koşullar ne 
olursa olsun üretime odaklan-

dığını ve ülke ekonomisinin en önemli 
aktörlerinden olmayı sürdürdüğünü 
kaydetti.
Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde, 
2018 yılında 24 olan firma sayısının 
2019 yılında 26’ya, 2020 yılında 29’a ve 
2021 yılı itibarı ile tüm güçlüklere rağ-
men artmaya devam ederek 33’e çıktı-
ğını belirtti. 
Bu başarının temelinde müteşebbis 
ruh, girişimcilik ve yenilikçiliğin oldu-

ğunun altını çizen Ünverdi, “Küresel 
ekonomide yaşanan krizlere rağmen 
Gazi şehrimizin sanayicilerinin direnci, 
rekabetçiliği ve tecrübesiyle üretim, 
istihdam ve ihracat rakamlarındaki 
başarısının bir göstergesi olarak İSO 
500’deki firma sayımız artmaya devam 
ediyor” dedi.
Gaziantep’in sanayi kültürü ve altyapı-
sıyla bölgenin lideri, Türkiye’nin göz-
bebeği olduğunu dile getiren Ünverdi, 
“Pandeminin ağır hasarlar bıraktığı, 
uluslararası ticarette adeta zincirin 
koptuğu, fiyat artışlarının pik yaptığı 
bir dönemde şehrimiz güçlüklere rağ-
men bir önceki yıl 8 milyar dolar olan 

ihracatını geçtiğimiz yıl 10 milyar do-
ların üzerine çıkartmıştır. Küresel kriz 
ortamında dahi 2021 yılında şehrimizin 
toplam istihdamı yüzde 16 artışla 394 
bin 246’ya ulaşmıştır. Gaziantep, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sa-
nayi Veritabanı esas alınarak hazırla-
nan ‘Sanayinin Liderleri’ listesinde 130 
üründe birinci, 117 üründe ikinci ve 94 
üründe ise üçüncü olarak 341 ürün ile 
8’inci sırada yer almıştır. Bugün açıkla-
nan İSO 500’de yer alan firma sayımız-
daki artış da bu sürecin ve başarının en 
önemli göstergelerinden birisidir” diye 
konuştu.
Konjonktürel gelişmeler karşısında 

G

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ:“GAZİANTEP SANAYİ KÜLTÜRÜ 
VE ALTYAPISIYLA BÖLGENİN LİDERİ, TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ BİR ŞEHİR”
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sanayi, üretim ve ticarette sürdürüle-
bilirliğin en önemli başlık haline geldi-
ğini dile getiren Ünverdi, kent sanayi-
sinin yenilikler ve gelişen teknolojilere 
uyum sağlayabilmesi için proje bazlı 
çalıştıklarını belirtti.

Başkan Ünverdi, siyasi ve jeopolitik 
gelişmelerin küresel ekonomiye yansı-
maları, doğal kaynakların hızla tüketil-
mesi ile doğaya duyarlı üretimlerin öne 
çıktığı, gelişen teknolojilerle üretim ve 
ticaretin dijitalleştiği bir ekosistemde 
var olabilmek için önemli adımlar at-
tıklarını belirterek, “ Verimlilik ve yeşil 
dönüşüm, mesleki eğitim ve buna bağlı 

olarak yetişmiş insan gücü, savunma 
ve medikal sanayi, yeni teknolojilere 
adaptasyon gibi konulara odaklandık 
ve sanayimizi geleceğe hazırlamak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Yürütülen çalışmalar ve geliştirilen 
projelerle Gaziantep sanayisinin de 
kabuk değiştirdiğini kaydeden Ünverdi, 
sanayi 4.0 ve dijital devrimin yaşandığı 
bir dünyada, Gaziantep sanayisindeki 
değişim ve dönüşümün de devam etti-
ğini, Gaziantep Sanayi Odası olarak da 
firmaların zorlukları aşması ve yarına 
hazırlanması için çalışmaya devam 

edeceklerini belirterek, “Bu doğrultu-
da firmalarımızla iş birliği içerisinde 
hem sanayimizi geliştirecek hem de bu 
sayede İSO 500 listesindeki firma sayı-
mızı daha da artıracağız. 

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kurulu-
şu arasında yer alarak şehrimiz adına 
büyük bir gurur yaşatan ve ülkemize 
değer katan tüm firmalarımızı tebrik 
ediyor, sanayimizin geleceğe hazırlan-
masında önemli bir gösterge olan bu 
özel çalışma için İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’ın nez-
dinde tüm ekibine ve emeği olan her-
kese teşekkür ediyorum.”
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aziantep Sanayi Odası (GSO) ve 
Alman İşbirliği Kurumu (GİZ) 
PEP Programı iş birliği ile yü-
rütülen “İstihdam İçin Yeşil 
ve Dijital Dönüşümün Destek-
lenmesi” Projesi kapsamında 

firmaların; “Yeşil Mutabakat” sürecine 
hazırlanması, verimliliklerinin arttı-
rılması ve dönüşüm süreçlerinin des-
teklenmesi hedefi ile Türkiye’de bir ilk 
olan Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hiz-
meti verildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılında 
karbon-nötr ilk kıta olması hedefi ile 
11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na firmaların uyum sağla-
yabilmeleri noktasında yol göstermek, 
yapabilecekleri çalışmalara katkı sun-
mak, Gaziantep ve bölge sanayisinin 
yeşil enerjiye geçişini kolaylaştırmak 
amacı ile verilen mentörlük hizmeti-
ne başvuru yapan firmalar arasından 
belirlenen 30 firmaya, her firma için 
16 hafta boyunca haftada 2 saat olacak 
şekilde mentör ziyaretleri yapıldı. 

Yeşil Dönüşüm Mentörlük Hizmeti 
kapsamında her firmaya; Yeşil Muta-
bakat ile ilgili detaylı bilgilendirme ve 
eğitimler, Kurumsal Karbon Ayak İzinin 
hesaplanması (Kapsam 1-2 ve3,  ISO 
14064 standardına göre), İşletmedeki 

atık yönetimi ve simbiyotik ilişkilerin 
incelenmesi, Yeşil Enerji Sertifikası ve 
bu sertifikanın alınması ile ilgili bil-
gilendirme, ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler 
hakkında bilgilendirme, Su Ayak İzi ko-
nusu ile ilgili bilgilendirme, Yeşil Etiket 
konusu ile ilgili bilgilendirmelerde bu-
lunuldu.

Mentörlük hizmeti sonrasında her fir-
maya ayrı ayrı “Yeşil Dönüşüm Yol Hari-
tası” hazırlandı.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklen-
mesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik 
İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen PEP- Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Prog-
ramı kapsamında; Alman Uluslararası 
İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep 
Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürü-
tülüyor.

G

GSO VE GİZ PEP PROGRAMI İŞ BİRLİĞİNDE FİRMALARA TÜRKİYE’DE 
BİR İLK OLAN YEŞİL DÖNÜŞÜM MENTÖRLÜĞÜ HİZMETİ VERİLDİ



irmaları yenilenebilir enerji 
kaynaklarına teşvik etmek 
ve enerji verimliliği nokta-
sında farkındalık oluşturmak 
amacıyla başlatılan mentör-

lük eğitim programı kapsamında; baş-
vuru yapan firmalar arasından belirle-
nen 30 firmaya, her firma için 16 hafta 
boyunca haftada 2 saat olacak şekilde 
mentör ziyaretleri yapılacak. 

4 ay sürecek mentörlük hizmetleri ön-
cesinde firmaların mentörlük sürecine 
hazırlanmalarını sağlamak ve bu süre-
cin daha verimli geçmesi amacı ile 30 
firmanın ilgili personellerine hazırlık 
eğitimleri verildi.

Enerji Verimliliği Mentörlük Hizmeti 
kapsamında her firmaya; Enerji Ve-
rimliliği Eğitimleri, Enerji Yöneticisi 
Danışmanlığı, örneklem metoduyla 
belirlenen noktaların ölçülmesi ve ra-
porlanması, verimlilik arttırıcı proje 
hazırlanması ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’na sunulması ile ilgili bil-
gilendirme ve yönlendirme, (VAP Pro-
jesi), Verimlilik Arttırıcı Projenin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunul-
ması ile ilgili yönlendirme ve eğitimler, 
enerji verimliliği ile ilgili finansman 
mekanizmalarının ve desteklerin an-
latılması ve yönlendirilmesi, ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması 
ile ilgili süreçler hakkında bilgilendir-
melerde bulunulacak.

Mentörlük hizmeti sonrasında her 
firmaya ayrı ayrı “Enerji Verimliliği Yol 
Haritası” hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklen-
mesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik 
İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen PEP- Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Prog-
ramı kapsamında; Alman Uluslararası 
İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep 
Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürü-
tülüyor.
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F

GSO VE GİZ PEP PROGRAMI İŞ BİRLİĞİNDE FİRMALARA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİ SUNULUYOR

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen, 
“İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi” Projesi kapsamında başlayacak, “Enerji Verimliliği 
Mentörlüğü” ile firmaların daha tasarruflu ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması, işletmelerin enerji 

maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.
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şletmelerin yaşanan gelişmele-
re uyum sağlayıp başarılı olabil-
melerine katkı sunmak, eğitim 
ve geliştirme uygulamalarını 
çeşitlendirmelerine olanak sağ-

lamak amacıyla verilen mentörlük 
hizmetine başvuru yapan firmalar 
arasından belirlenen 30 firmaya, her 
firma için 16 hafta boyunca haftada 2 
saat olacak şekilde mentör ziyaretleri 
yapılacak. 

4 ay sürecek möntörlük hizmetleri ön-
cesinde firmaların mentörlük sürecine 
hazırlanmalarını sağlamak ve bu süre-
cin daha verimli geçmesi amacı ile 30 
firmanın ilgili personellerine hazırlık 
eğitimleri verildi.

İnsan Kaynakları Mentörlük Hizmeti 
kapsamında her firmaya; personel seç-
me ve yerleştirme süreçlerinin gözden 
geçirilmesi ve iyileştirme çalışmala-
rı, organizasyonel yapı, görev yetki ve 
sorumlulukların gözden geçirilmesi 

ve iyileştirme çalışmaları, iş başı, or-
yantasyon ve adaptasyon süreçlerinin 
gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalış-
maları konularında eğitimler verilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve 
proaktif süreçlerin gözden geçirilmesi 
ve iyileştirme çalışmalarının da anla-
tılacağı eğitimlerin yanı sıra; işe de-
vamlılık, izin yönetme, puantaj takibi, 
ücretlendirme ve bordrolama süreç-
lerinin gözden geçirilmesi ve iyileştir-
me çalışmaları, performans yönetim 
süreçlerinin gözden geçirilmesi ve 
iyileştirme çalışmaları, iş etiği ve sos-
yal uygunluk standartları kapsamına 
giren faaliyetler ve süreçlerin gözden 
geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları, 
Hizmet İçi Eğitim süreçlerinin gözden 
geçirilmesi ve iyileştirme çalışmaları 
da anlatılacak.

Firmalara ayrıca, özlük ve zimmet 
yönetim faaliyetleri ve süreçlerinin 
gözden geçirilmesi ve iyileştirme ça-

lışmaları, şikâyet ve öneri yönetimi ve 
çalışan memnuniyeti ile ilgili süreçle-
rinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme 
çalışmaları, işten ayrılma mülakatları 
süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyi-
leştirme çalışmaları, İnsan Kaynakları 
süreçlerinde dijitalleşme ihtiyaçları, 
mentörlük sonrası insan kaynaklarının 
yol haritasının hazırlanması çalışmala-
rı konularında bilgiler verilecek.

Mentörlük hizmeti sonrasında her 
firmaya ayrı ayrı “İnsan Kaynakları Yol 
Haritası” hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklen-
mesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik 
İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen PEP- Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Prog-
ramı kapsamında; Alman Uluslararası 
İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep 
Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürü-
tülüyor.

İ

GSO VE GİZ PEP PROGRAMI İŞ BİRLİĞİNDE İŞLETMELERE 
“İNSAN KAYNAKLARI MENTÖRLÜĞÜ” HİZMETİ SUNULUYOR

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen 
“İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi” Projesi kapsamında; günümüzde yaşanan sosyal, 
ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimlerin iş süreçlerine olan etkisini azaltmak, işletmelerin insan kaynaklarının 

bu değişimlere uyumunu sağlamak, ürün ve hizmet kalitelerini iyileştirmek hedefiyle, 
“İnsan Kaynakları Mentörlüğü” hizmeti veriliyor. 
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GSO VE GİZ PEP PROGRAMI İŞ BİRLİĞİNDE FİRMALARIN 
YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜME ADAPTASYONU SAĞLANACAK

irbirini tamamlayan iki önemli 
kavram haline gelen yeşil ve 
dijital dönüşüm konusunda 
verilen mentörlük hizmeti ile 
firmaların yeni dijital yetenek-

lerle donatılması, yeşil ve döngüsel bir 
ekonomi modeli ile sürdürülebilir üretim 
yapmalarının sağlanması ve rekabet edi-
lebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında başvuru yapan fir-
malar arasından belirlenen 30 firmaya, 
her firma için 16 hafta boyunca haftada 
2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri 
yapılacak. 

4 ay sürecek möntörlük hizmetleri ön-
cesinde firmaların mentörlük sürecine 
hazırlanmalarını sağlamak ve bu sürecin 
daha verimli geçmesi amacı ile 30 firma-
nın ilgili personellerine hazırlık eğitimle-
ri verildi.

Yalın ve Dijital Dönüşüm Mentörlük Hiz-
meti kapsamında her firmaya; yalın üre-
tim teknikleri eğitimleri, dijital dönüşüm 

eğitimleri, yalın lider yetiştirme progra-
mı ile firma içerisinde yalın lider yetişti-
rilmesi, yalın olgunluk seviyesi ile teşhis 
yapılması, değer katan ve israf oluşturan 
faaliyetlerin seçilen hatta belirlenmesi, 
firmada operasyonel verimliliği arttırma 
çalışmalarının yapılması konularında 
eğitimler verilecek. 

Mentörlük hizmeti sonrasında her fir-
maya ayrı ayrı “Yalın ve Dijital Dönüşüm 

Yol Haritası” hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklen-
mesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik 
İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) 
tarafından finanse edilen PEP- Ekono-
mik Fırsatların Desteklenmesi Programı 
kapsamında; Alman Uluslararası İş Birliği 
Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO) ortaklığında yürütülüyor.

B

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliğinde 
firmaların yeşil ve dijital dönüşüme adaptasyonunu kolaylaştırmak, belirli standartları sağlamaları noktasında 

bilgilendirmede bulunmak ve yol haritalarını belirmelerine ve rota planlaması yapmalarına katkı sağlamak 
amacıyla “Yalın ve Dijital Dönüşüm Mentörlüğü” hizmetine başlandı.
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Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) firmalara yönelik 
uygulanan Öğren-Dönüş Programının 4. etabı başarıyla sonuçlandı.

ÖĞREN-DÖNÜŞ PROGRAMINDAN FAYDALANAN FİRMALAR 
YÜZDE 80’E KADAR VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLADI

aziantep Model Fabrika’da fir-
maların verimliliğini artırmak, 
üretim kapasitelerini güçlen-
dirmek ve elde ettikleri kaza-
nımları sürdürülebilir kılmak 

hedefiyle eğitim ve uygulama çalışma-
ları tamamlanan Öğren-Dönüş Prog-
ramının 4. etabının kapanış toplantısı 
video konferans sistemi üzerinden 

gerçekleştirildi.
Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik 
Genel Müdürü Prof. Dr.  İlker Murat Ar, 
Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztop-
rak Yılmaz, GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorum-
lusu Başar Küçükparmak, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Gül 
Taşkıran Battal, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye 
Proje Sorumlusu Gamze Aksoy, Türki-
ye Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, 
KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muham-
med Paksoy, kurum ve kuruluşlardan 
uzmanlar ile programda yer alan fir-
maların temsilcileri katıldı.

G
GAZİANTEP MODEL FABRİKA ÖĞREN-DÖNÜŞ PROGRAMININ 4. ETABI TAMAMLANDI
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AR: ÖĞREN-DÖNÜŞ PROG-
RAMLARI İLE İŞLETMELE-
RİN VERİMLİLİKLERİNDE 
ÇOK ÖNEMLİ İYİLEŞTİR-
MELER SAĞLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strate-
jik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 
Müdürü Prof. Dr.  İlker Murat Ar, top-
lantıda yaptığı konuşmasında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayi 
işletmelerine yönelik verimlilik ve diji-
tal dönüşüm alanlarında destekleyici 
faaliyetler gerçekleştirmeye devam 
ettiklerini, bu çalışmalardan birinin de 
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezle-
ri (Model Fabrikalar) olduğunu söyledi.

Model Fabrikaların ülke sanayisinin Sa-
nayi 4.0’a uyum sağlamasında kolaylaş-
tırıcı rol aldığını ifade eden Ar, “Model 
Fabrikalarımızdan kısa süre içerisinde 
1500’den fazla firma farkındalık, analiz, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri aldı. 
Ayrıca toplamda 5 bine yakın sanayi 
çalışanı bu kavramları duymuş ve fay-
dalanmış oldu. Özellikle Öğren-Dönüş 
Programları ile işletmelerin verimli-
liklerinde, ürün geliştirmelerinde ve iş 
gücü maliyetlerinde çok önemli iyileş-
tirmeler sağlanıyor. 

Elde edilen bu kazanımlar, ülkemiz ge-
nelinde de örnek teşkil ediyor. Model 
Fabrikalarımızın daha da gelişmesi 
için gerekli olan hususları da göz ardı 
etmememiz gerekiyor. Özellikle mer-
kezlerimizin tam kapasite ile çalışma-
larını sağlayacak olan sürdürülebilirlik 
ve iş birliği faaliyetleri ile ilgili konula-
rın üzerinde durulmasında fayda var. 
Model Fabrikalarımızın yenilikçi tek-

noloji alanında çalışmaları bulunan 
girişimcilerimizin ürün ve hizmetleri-
nin görünürlüklerinin sağlanabileceği 
bir yer olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca 
merkezlerimizin Ar-Ge’ye ve özellikle 
üniversite-sanayi iş birliğine de katkı 
sağlamalarını bekliyoruz. 

Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak 
üzere Gaziantep Model Fabrikamızın 
kurulması ve işletiminde emeği olan 
herkese teşekkür ediyor, Öğren-Dönüş 
Programından yararlanan firmalarımı-
za başarılar diliyorum” dedi.

ÜNVERDİ: FİRMALARIMIZIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN 
KENDİ KADROLARINDA YER 
ALACAK YALIN LİDERLER  
YETİŞTİRİYORUZ

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de Gaziantep Model Fabrika-
da farklı alanlarda çalışma ve projeler 
yürüttüklerini, bu kapsamda yürütülen 
Öğren-Dönüş Programları ile firmala-
rın sürdürülebilirliği için kendi kadro-
larında yer alacak yalın liderler yetiş-
tirdiklerini kaydetti.

“Firmalarımızda seçilen pilot hatlarda 
verimlilik artırma ve maliyet azaltma 
çalışmaları yapıyoruz” diyen Ünverdi, 
bugüne kadar projeden faydalanan fir-
malarda yüzde 20 ile yüzde 80 arasın-
da verimlilik artışı sağlandığını ifade 
etti.

Öğren Dönüş Programının 4. etabın-
da 13 firmaya eğitim ve danışmanlık 
hizmeti verildiğini söyleyen Ünverdi, 
“Toplamda makine sektöründen kim-

ya sektörüne, halıcılıktan iplik üretimi 
yapan firmalarımıza kadar 20 firmaya 
öğren-dönüş programı kapsamında 
danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden 
faydalanma imkanı sunduk. Rekabetin 
hat safhaya ulaştığı bir ekosistemde 
bizim de teknolojiyi yakalamamız, ve-
rimliliği artırarak tasarrufta bulunma-
mız gerekiyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdü-
rümüz Sayın Prof. Dr. İlker Murat Ar’a, 
UNDP’nin değerli yetkililerine, KOSGEB 
Gaziantep İl Müdürümüz Sayın Mu-
hammed Paksoy’a, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı’na ve bu süreçte yanımızda olan, 
destek sunan herkese teşekkür ediyor, 
katılımcı firmalarımızın başarılarının 
artarak devam etmesini diliyorum” 
diye konuştu.

Program kapsamında, Gaziantep Mo-
del Fabrika Direktörü Yusuf Diler, mer-
kezin çalışmaları, işleyişi ve firmalara 
sağladığı imkanlar; OBEY Verimlilik ve 
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Tic. 
Ltd. Şti. Genel Müdürü-Model Fabrika 
Yarı Zamanlı Eğitmeni Yusuf Topal, Ga-
ziantep Sanayisi Özelinde Yalın Dönü-
şüm Uygulamaları; Model Fabrika Yarı 
Zamanlı Eğitmeni Hakan Acar, Yalın 
Sürdürülebilirlik ve Gaziantep Sanayi 
Odası Proje Koordinatörü İbrahim Çalı, 
Dijital Dönüşüm Uzman Yetiştirme ve 
Yalın, Dijital ve Yeşil Dönüşüm Men-
törlük Programı hakkında birer sunum 
gerçekleştirdiler.

Öğren-Dönüş Programının 4. etabının 
kapanış toplantısı katılımcı firmaların 
temsilcileri tarafından gerçekleştiri-
len sunumların ardından sona erdi.
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 
ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulan ve faaliyetlerine hızla devam eden Kadın Girişimci Destek 

Merkezi (KAGİDEM) girişimcilik potansiyeline sahip kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 

AGİDEM, Gaziantep’te bulu-
nan ve iş piyasasına katılmak 
isteyen geçici koruma altında 
bulunan Suriyeli ve Türk ka-
dınlarının iş ve üretim süreç-

lerinde destekler sunduğu gibi sağlam 
temelli ve sürdürülebilir girişimle-
rin hayata geçirilmesi noktasında da 
önemli avantajlar sağlıyor.

Merkez, kadın girişimcilerin iş kurma-
sına, güvenli bir iş ortamında özellik-
le başlangıç maliyetlerini minimize 
ederek, işlerini geliştirmesine, verilen 
eğitim, danışmanlık ve networking et-
kileriyle sürekli iyileşen işletmelerin 
yaygınlaşmasına odaklanmaya devam 
ediyor.

Merkez içerisinde kadın girişimcilere 
tahsis edilmek üzere işlikler, idari ofis-
ler, çok amaçlı salon, kreş yer alıyor.

KAGİDEM OLANAKLARI

KAGİDEM, üretim yapan kadın girişim-
cilerin yanında olmayı,

Bünyesindeki işlikler ve merkezde ve-
rilecek hizmetler ile kadın girişimcile-
rin işe giriş süreçlerindeki maliyetleri-
nin azaltılmasına yardımcı olmayı, 
Sağlam temelli ve sürdürülebilir giri-
şimlerin hayata geçirilmesine aracılık 
yapmayı, 

Girişimcilerin ilk yıllarda karşılaştık-
ları en büyük sorunlardan olan uygun 
pazara ulaşmaları konusunda destek 
olmayı,

Kendi yaratacakları markalarını koru-
ma, büyütme ve markalaşmanın önemi 
konusunda bilinçlendirilmesini des-
teklemeyi,
Gaziantep’te özellikle kadınların ger-
çekleştirebileceği yatırımların tespit 
edilmesi ve yeni yatırım alanlarının 
oluşturulmasına katkı sağlamayı he-
defliyor.

Bununla beraber, merkezde geçici ko-
ruma altındaki Suriyeliler ile birlikte 
Türk kadınlarının da aynı şekilde des-
teklenerek ortak çalışma alanları ve iş 
birliği modelinin geliştirilmesi ve yapı-
lan çalışmaların olumlu etkisinin kalıcı 
hale gelebilmesi yönünde çalışmalar 
yürütülüyor.

DESTEK ALANLARI

Kurumsal eğitimler, danışmanlık hiz-
meti, mentörlük hizmeti, sektörlere 
uygun b2b görüşmeleri, ortak e-ticaret 
alanı, uygun pazar analizi ve fizibilite 
desteği, marka ve reklam danışmanlık 
hizmeti, fiziksel olanaklar, mobilyalı 
ofis/atölye, ileri teknoloji ile donatıl-
mış ortak ofis, eğitim ve toplantı   sa-
lonları, kreş hizmeti, ortak mutfak, 
internet alt yapısı, ofis cihazları, 7/24 
güvenlik hizmeti, otopark alanı, ürün 
teşhir salonu.

Kadınların ekonomik hayata katılım-
larını kolaylaştırmak amacıyla kuru-
lan KAGİDEM, yeni girişimlere de ev 
sahipliği yapıyor. KAGİDEM’de üreten 
kadınlar kendilerine tanınan fırsatlar 
sayesinde başarı hikayeleri yazıyor. 

İş fikrini hayata geçirmek isteyen ka-
dınlara işlik, eğitim, danışmanlık gibi 
hizmetler veren KAGİDEM’de terlik ve 
ayakkabı sayası, kolonya, mum, sera-
mik, lokum, ahşap hediyelik kutuları, 
halı, çocuk kıyafeti gibi ürünler de üre-
tiliyor. Kadın girişimcilerin işletmeleri, 
yurt dışına da satış yapmaya başlarken 
mentörlük, ihracata yönelik pazar gibi 
eğitimler de devam ediyor.

K

KAGİDEM, KADIN GİRİŞİMCİLERE 
NELER SUNUYOR?
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GSO-MEM’DE METEK KAPSAMINDA İŞBAŞI 
EĞİTİMLERİ BAŞLADI

ğitimlerle ilgili Gaziantep Sanayi 
Odası Mesleki Eğitim Merkezi’n-
de (GSO-MEM) açılış toplantısı 
düzenlendi.

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Murat 
Midas, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Necip Kafadar, GSO-MEM Müdürü 
İbrahim Çalı ve Metal Teknolojisi Alan 
öğretmenleri katıldı.

İbrahim Çalı konuşmasında işbaşı eği-
tim programının önemine değindi. Mu-
rat Midas ve Necip Kafadar yaptıkları 
konuşmada verdikleri desteklerden 
dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu’na 
teşekkür etti.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde (GSO-MEM) verilen eği-
timlere Türkiye’nin değişik illerinden 

gelen 40 kişilik Metal Alanı Öğretmen-
leri katılıyor.

10 gün sürecek eğitimde katılımcı öğ-
retmenler GSO-MEM’de yer alan atöl-
yelerde uygulamalar yaparak, Gazian-
tep Model Fabrika ve bazı firmalara da 

ziyaretlerde bulunacak. 

Metal Teknolojisi ile başlayan eğitim-
ler önümüzdeki süreçte tekstil, elekt-
rik ve makine alanlarında da devam 
edecek.

E
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
operasyon faydalanıcısı olduğu sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin 

Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi (METEK III) kapsamında iş başı eğitimleri başladı.
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NONWOVEN KUMAŞ

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Nonwoven kelimesi İngilizce non (ol-
mayan, sız) ve woven (dokuma) keli-
melerinden türetilmiştir,

Türkçe ifadesiyle dokuma olmayan 
veya dokusuz yüzeyler, binlerce yıldır 
dünyanın çeşitli bölgelerinde keçe, 
yorgan, elbise ve çadır olarak kullanıl-
mıştır. Yün lifinin çeşitli yöntemlerle 
keçeleştirilmesi ile elde edilen bu yü-
zeyler, nonwoven tekstillerin dünya 
üzerindeki ilk örnekleridir.

Nonwoven (dokusuz yüzey) kesikli lif-
lerden tülbent ya da vatka üretimi ger-
çekleştirildikten sonra sabitlenerek ya 
da lif çekim başlıkları yardımıyla eri-
yikten lif çekimi ile elde edilen sonsuz 
liflerin bir sonsuz taşıma bandı üzeri-
ne tülbent tabaka halinde serilmesi ve 
bunların sabitleme işleminin eriyiğin 

kendi yapışma özelliğinden yararlanı-
larak ya da bir ısıl, kimyasal vb. bir iş-
lem ile gerçekleştirilmesiyle üretilmiş 
tekstil yüzeylerine denir.

1.1. Nonwoven Kumaşın Kullanıldığı 
Sektörler

Nonwoven kumaş, örme veya dokuma 
olmayan sadece özel kullanımlar için 
üretilen, kullanım süresine göre de 
maliyeti oldukça düşük olan teknik bir 
tekstil malzemesidir. 

Bu özel ürün sıvı çekebilen, sıvı itebi-
len, sağlam, esnek, yumuşak, gergin, 
yanmayı geciktirici özelliği olan, filtre 
edici özelliği de bulunan, bakterilere 
karşı dayanıklı anti bakteriyel yapısıyla 
bilinen bir üründür. Dokumasız olan bu 
ürünler, birçok uygulama aşamasında 

kullanılabilir. Nonwoven üretimi hızla 
büyümeye devam etmektedir. Kısa za-
man önce özel alanlarda kullanılan bir 
ürün olarak değerlendirilen nonwoven 
salgınla beraber günümüzde günlük 
yaşamın her noktasına girmiş durum-
dadır. Nonwoven kumaşı kullanan bazı 
sektörler;
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Hijyen Sektörü (Islak Mendil, Makyaj 
Temizleme Mendili, vb.)

Medikal Sektörü (Cerrahi Önlük, Cerra-
hi Maske, Ped, vb.)

Tekstil Sektörü (Bebek Bezleri, Temiz-
lik Bezleri, Halı Saha Zemin Kaplama-
ları, vb.)

Suni Deri Sektörü (İç Astar, Çanta, Gi-
yim, Ayakkabı, vb.)

Otomotiv Sektörü (Halı ve Zemin Dö-
şemeleri, Ön Panel İzolasyonu, Kaput 
İzolasyonu, vb.)

İnşaat Sektörü (Alev Bariyerleri, Kire-
mit Altı Örtüleri, Zemin Koruyucu Ör-
tüler, vb.)

Filtre (Isıtma, Soğutma ve Havalan-
dırma Üniteleri, Kompresör Alanları, 
Elektrik Panoları, vb.)

1.2. Nonwoven Kumaş Türleri 

1.2.1. Meltblown Kumaş

Kelime anlamı olarak ise, Melt “Erimek, 
eriyik”, blown “üflemek” anlamlarına 
gelmektedir. Meltblown, bir polimer 
eriyiğin yüksek hızla üfleme gazı çevrili 
küçük nozullardan ekstrüde edildiği 
bir sentetik üretim tekniğidir.

Meltblown Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Sentetik bir üründür.
Üretimde yapılan işlemlere göre daya-
nıklı ve dayanıksız modelleri vardır.
Genel olarak emici özelliklidir.
Filtreleme özelliği vardır.
Poliüretan ile üretilenlerin esnektir ve 
germelere dayanıklıdır.
Birçok alanda kullanıldığı için çok 
amaçlı bir üründür.
Çin ve Hindistan üretimde ilk sıralardadır.
Son yıllarda talep arttığı için fiyatları 

genel olarak yukarı yönlüdür.
Çeşitli renklerde üretilebilmektedir.

Meltblown Kumaş Nerelerde Kullanılır?

Filtreleme için meltblown kumaşlar 
çokça tercih edilmektedir.
Microfiber olarak adlandırılan birçok 
bezde meltblown kullanılmaktadır.
Emici özelliği sayesinde bu özelliği kul-
lanmak isteyen sektörlerde de tercih 
edilir.
Eldiven, maske gibi medikal alanlarda 
da meltblown kumaş görülmektedir. 
(Özellikle Covid-19 Pandemisinden 
Sonra Talep Artmıştır.)
Bina mantoloma alanında da yine 
meltblown kumaş kullanılmaktadır.

1.2.2. Spunbond Kumaş

Spunbond (tela) tekstil sanayisinde 
çok çeşitli uygulamalarda kullanılan 
%100 polipropilen hammaddeden elde 

edilmiş ve diğer kumaşlardan farkı do-
kusuz (non-woven: örülmemiş, doku-
ma işlemi yapılmamış veya keçemsi) 
olarak tanımlan bir tekstil kumaş tü-
rüdür. Spunbond Nonwoven Kumaşlar,
sıcak presle birbirine bağlanan uzun 
liflerden yapılmış kumaş benzeri bir 
malzemedir.

Doğrudan ayrı elyaftan veya erimiş 
plastik veya plastik filmden yapılmış 
düz, gözenekli tabakalardır. Dokuma 
veya örme ile değil, liflerin ipliğe dö-
nüştürülmesini gerektirmezler.

Spunbond Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Çok amaçlı bir kumaştır.
Emicidir.
Genelinde yanma geciktirici özelliği 
bulunmaktadır.
Filtreleme amacı ile de tercih edilir.
Anti bakteriyeldir.
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İHRACAT VERİLERİ

TÜRKİYE’NİN 5 YILLIK NONWOVEN (DOKUNMAMIŞ) 
KUMAŞ İHRACAT RAKAMLARI

YIL İHRACAT RAKAMLARI

2017

2019

2021

646.899.021 $

801.077.602 $

1.057.522.401 $

2018

2020

792.569.126 $

952.919.694 $ 

Veriler son 5 yıllık ihracat rakamların-
dan alınmıştır. 

Bu bölümde Gaziantep’in 5 yıllık ihra-
cat rakamları kullanılmıştır. 

Gaziantep dışındaki diğer tüm illerin 5 
yıllık ihracat rakamları ile karşılaştırılıp 
yorumlanmıştır.

Kaynak : TÜİK

2018-2019 arasındaki duraklama dışında Türkiye’nin ihracat rakamları yıllar içerisinde artış göstermiştir.
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GAZİANTEP’İN 5 YILLIK NONWOVEN (DOKUNMAMIŞ)
KUMAŞ İHRACAT RAKAMLARI

GAZİANTEP’İN NONWOVEN (DOKUNMAMIŞ) KUMAŞ 
İHRACATINDAKİ YERİ

YIL GAZİANTEP İLİ İHRACAT RAKAMLARI

2017

2019

2021

245.141.587 $

363.538.487 $

483.861.761 $

2018

2020

342.802.911 $

417.649.605 $ 

Kaynak : TÜİK

2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 ihracat 
rakamlarının kıyaslandığı bu bölümde; 
Gaziantep’in Nonwoven (Dokunmamış) 

Kumaş ihracatında ki artışı grafikler 
halinde görülecektir. 
Gaziantep 5 yılın tamamında ihracat 

rakamlarında Türkiye’de 1. (birinci) du-
rumda olup her sene de 1. (birinciliğini) 
arttırarak korumuştur.



ZEUGMA ANTİK KENTİ

Zeugma Antik Kenti, Gaziantep ilinin 
Nizip ilçesine 10 km uzaklıktaki Belkıs 
Mahallesinde. Burası Roma döneminin 
en büyük kentlerinden biri. 

Özellikle tarihiyle büyük bir ilgi çeken 
Zeugma Antik Kenti, Gaziantep’in de 
simgesi durumunda. 

Tarihiyle ve günümüzdeki durumuyla 
Zeugma Antik Kenti hakkında merak 
edilenler ise içeriğin devamında...

Zeugma Antik Kenti, aslında iki şehrin 
birleşiminden oluşuyor. MÖ 300 yılın-
da Büyük İskender’in generallerinden 
olan I. Seleukos’un kurduğu ‘Selevkaya 
Euphrates’ ve eşi Apama’nın kurduğu 
‘Apama’ şehirlerinin köprüyle birbiri-
ne bağlanması ile Zeugma Antik Kenti 
meydana geliyor.  

İki şehir, karşılıklı olarak Fırat’ın iki 
yakasında yer alıyor. Şehirlere yapılan 

köprü sayesinde Zeugma, bugünkü 
ismini ediniyor. Yaklaşık olarak 20 bin 
dönümlük bir arazide, İpek Yolu üze-
rindeki bu kent, yüzölçümü ve nüfusu 
sayesinde Kommagene Krallığı’nın en 
büyük 4 şehrinden birisi durumundaydı. 

Milattan Sonra 1. yüzyılda ise Roma 
İmparatorluğu’nun topraklarına gir-
di.   Roma İmparatorluğunun toprak-
larına girince şehrin adı ‘köprü, geçit’ 

anlamlarına gelen Zeugma olarak de-
ğiştirildi. 252 yılında ise Sasani İmpa-
ratorluğu’nun Kralı I. Şâpûr, Zeugma’yı 
Roma’dan aldı ancak bir süre sonra şe-
hir tekrar Roma’nın eline geçti. 

Şehir, 601 yılından sonra İslam akınla-
rına uğradı ve terk edildi. 901 ile 1200 
yılları arasında burada İslami yerleşim 
yerleri kurulmaya başlandı.
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KOMMAGENE KRALLIĞININ EN BÜYÜK DÖRT ŞEHRİNDEN BİRİ VE 
GAZİANTEP’İN SİMGESİ: ZEUGMA ANTİK KENTİ VE MOZAİK MÜZE

ZEUGMA ANTİK KENTİNİN TARİHÇESİ



Zeugma Antik Kenti, Antik Roma, Antik 
Yunan ve Sami kültürlerini bir arada 
barındırması nedeniyle çok önemli. 
Bu kentte çıkarılan her bir kazıda ta-
rihe ışık tutan yeni veriler elde edili-
yor. Zeugma’nın İpek Yolu üzerinde 
bulunması da Zeugma’ya ticari gelişim 
açısından büyük etkiler sunuyor.  Gü-
nümüzde ise Zeugma Antik Kenti, her 
bir bilimsel kazı ile eski çağlardan yeni 
bilgiler edinmemizi sağlıyor.

Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma unvanına sa-
hip olan Zeugma Mozaik Müzesi, ziyarete açık olduğu ilk 
bir gün boyunca 3000’in üzerinde ziyaretçi ağırlamış. Bu 
yönüyle çok fazla öneme sahip. Burası açıldığı tarih olan 
9 Eylül 2011’den itibaren 3 yıl boyunca ‘Dünyanın en büyük 
mozaik müzesi’ olarak biliniyordu. Daha sonra bu unvanı 
28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesine 
devretti.  

Mimarisi ve teknolojisiyle dünyanın önde gelen müzele-
rinden olan Zeugma Mozaik Müzesinde iki bin yıllık moza-
iklerin yıllar içinde define avcıları nedeniyle eksilen parça-
ları lazer sistemiyle görüntü olarak tamamlanıyor.  Burada 
mozaikler 13 renk armonisinden meydana geliyor. Müze, 
üç blok olarak inşa edilmiş. Müzede, Zeugma’dan gelen 
mozaikler sergileniyor. Özellikle dünyaca ünlü ‘Çingene 
Kızı Mozaiği’ büyük ilgi görüyor.

Zeugma, günümüzde Gaziantep il 
sınırları içerisinde yer alıyor. Şehir 
içerisinde günümüze kadar korunan 
pek çok yapı var. Helenistik dönem-
den kalma bir Agora, Roma Agorası, iki 
farklı kutsal alan, stadyum, tiyatro, iki 
tane hamam, Roma lejyonu, Roma lej-
yonunun idari yapıları ve nekropoller, 
günümüze ulaşan bazı yapılar.  Kentte 
bilimsel kazılar 1987 yılında başladı. 
Bu kazılar halen Ankara Üniversitesi 
tarafından devam ettiriliyor. Yapılan 
bilimsel kazılardan çıkartılan mozaik-
ler, yaklaşık olarak 2500 metrekarelik 
bir alanı kaplamakta. Çıkarılan moza-
ikler bir süre Gaziantep Arkeoloji Mü-
zesi’nde sergilenmişti. Bu mozaikler 
2011 yılında Zeugma Mozaik Müzesine 
taşındı.
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ZEUGMA ANTİK KENTİNİN ÖNEMİ

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GÜNÜMÜZDE ZEUGMA ANTİK KENTİ
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Zeugma Antik Kenti, Antik Roma, Antik Yunan ve Sami 
kültürlerini bir arada barındırması nedeniyle çok önemli. 

Bu kentte çıkarılan her bir kazıda tarihe ışık tutan yeni 
veriler elde ediliyor. Zeugma’nın İpek Yolu üzerinde bu-
lunması da Zeugma’ya ticari gelişim açısından büyük 
etkiler sunuyor.

Günümüzde ise Zeugma Antik Kenti, her bir bilimsel 
kazı ile eski çağlardan yeni bilgiler edinmemizi sağlıyor.

Bulla, eski zamanlarda mühür yerine kullanılan baskılar-
dır. Bu bullalardan Zeugma’da 100 binden fazla bulun-
muştur. Arkeologlar, bu sayının müze kayıtlarında bulu-
nan en fazla bulla olduğunu ifade ediyor. Zeugma, sahip 
olduğu bullalar sayesinde bir dünya rekoruna sahip.

Zeugma Antik Kenti, Gaziantep ilinin Nizip ilçesi 
sınırlarında yer alan Belkıs Köyü’nde yer alıyor. İl 
merkezinden ilçeye gelen toplu taşıma araçla-
rıyla, özel araçlarla buraya gelmek mümkün.  

Eğer Gaziantep’e uçakla gelirseniz de havalima-
nından HAVAŞ, otobüs ve taksiler yardımıyla veya 
araç kiralayarak Nizip’e gelebilirsiniz.  

Zeugma Antik kenti adres ve lokasyon bilgileri şu 
şekilde:  

Adres: Belkıs Merkez, 27700 Belkıs Köyü/Nizip/
Gaziantep

Gaziantep’e gelmişken ve Zeugma Antik Kentini 
ziyaret etmişken daha fazla tarih turizmi yap-
mak için Mozaik Müze’ye de gidebilirsiniz. Zeug-
ma Mozaik Müzesi, Gaziantep Şehitkamil’de yer 
alıyor. Buraya toplu taşıma araçları ve özel araç-
larla ulaşmak oldukça kolay.   

Adres: Mithatpaşa, Hacı Sani Konukoğlu Blv., 
27500 Şehitkamil/Gaziantep

ZEUGMA ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ

ZEUGMA BULLALARI

ZEUGMA ANTİK KENTİ NEREDE? 
ZEUGMA ANTİK KENTİNE NASIL GİDİLİR?
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Zeugma Antik Kenti 

Zeugma Antik Kenti, haftanın her günü 08.30 - 
18.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.  

Zeugma Mozaik Müzesi 

Zeugma Mozaik Müzesi, 2022 Ağustos itibariyle 
1 aylığına 08.30 - 22.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebiliyor.  Normal ziyaret saatleri ise 08.30 - 
18.30 arası.

Zeugma Antik Kenti 

Zeugma Antik Kenti 2022 yılı giriş ücreti 20 TL 
olarak belirlenmiştir. Girişlerde Müze Kart geçi-
yor.  

Zeugma Mozaik Müzesi 

Zeugma Mozaik Müzesi 2022 yılı giriş ücreti 65 
TL olarak belirlenmiştir. Burada da Müze Kart 
geçiyor. Sesli rehberlik hizmeti de bulunuyor. 

Diğer Bilgiler 

Zeugma Antik Kenti Telefon Numarası: 
03423252727  

Zeugma Mozaik Müzesi Telefon Numarası: 
03423252727

NOT: Giriş ücretleri dönemsel olarak değişebi-
leceği için öncesinde telefon numarası ile bilgi 
alabilirsiniz.

Kaynak
http://www.zeugma.org.tr/makaleler.aspx?makale=20

https://onedio.com/haber/kommagene-kralliginin-en-buyuk-dort-sehrinden-biri-ve-gaziantep-in-simgesi-zeugma-an-
tik-kenti-ve-mozaik-muze-1088364

ZEUGMA ANTİK KENTİ VE ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ 
ZİYARET SAATLERİ

ZEUGMA ANTİK KENTİ VE ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ 
GİRİŞ ÜCRETLERİ



YEŞİL BAŞKENT:TALLİNN

Dünyanın dört bir yanında şehirler 
daha yeşil yaşam biçimleri bulmak için 
çabalarken, bir Avrupa başkenti sürdü-
rülebilirlik yarışına şimdiden öncülük 
ediyor.

Baltık ülkelerinden Estonya’nın baş-
kenti Tallinn, 2050 yılına kadar sıfır 

karbon emisyonuna ulaşmak için bir 
dizi köklü değişiklik gerçekleştirdi.

Avrupa Komisyonu tarafından beğeni 
ile karşılanan bu stratejiler sayesinde 
şehir 2023 için Avrupa Yeşil Başkenti 
seçildi.

Peki şehirlerin karbon ayak izlerini 
azaltma mücadelesinde Tallinn’in sür-
dürülebilirliğe yönelik modern yaklaşı-
mından ne öğrenebiliriz?

AVRUPA’NIN 2023 İÇİN ‘YEŞİL BAŞKENTİ’ TALLİNN
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Avrupa Komisyonu şehrin Avrupa Yeşil 
Başkenti seçilmesinin en büyük nede-
nini kamu arazilerinin korunması, gü-
rültü kirliliğinin azaltılması ve su kali-
tesinin iyileştirilmesine bağlıyor.

Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan 
Sorumlu Komisyon Üyesi Virginijus 
Sinkevicius, “Tallinn, vatandaşları için 
daha sağlıklı ve daha iyi yerler yarat-
mak için kararlılığını ve somut eylem-
lerini kanıtladı” diyor.

Bu eylemlerin başında şehrin sakinleri 
için geniş yeşil alanları artırma çalış-
maları geliyor. 

Tallinn’in parkları şehrin yüz ölçümü-
nün neredeyse beşte birini (yüzde 19,5) 
oluşturuyor. Bu oran örneğin Fran-
sa’nın başkenti Paris’te yüzde 9,5 ile 
sınırlı.

Son yapılan bir araştırmaya göre Avru-
pa şehirleri, kent sakinleri için yeterli 

yeşil alan sağlaması durumunda yılda 
43 bine kadar erken ölümün önüne ge-
çebilir.

Nüfusu 445 bine ulaşan Tallinn’de de 
sürdürülebilirliğin bu büyümenin mer-
kezinde kalmasını sağlamak için bir 
dizi önemli proje yürürlüğe sokulmuş 
durumda.

İNEKLER, POLENİZASYON VE BİSİKLETÇİLER
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‘Tallinn 2030’, 2030 yılına kadar “sağ-
lıklı bir şehir ortamı sağlamayı ve do-
ğal kaynakların sürdürülebilir şekilde 
kullanımını” amaçlayan uzun vadeli bir 
strateji olarak tanımlanıyor.

Şehrin yakınındaki Paljassaare doğa 
rezervinde bulunan inek sürüleri bi-
yolojik çeşitliliği artırmaya ve bölgeyi 
vahşi hayvanlar için bir yaşam alanına 
dönüştürmeye yardımcı oluyor.

Şehrin halka açık yeşil alanlarının diğer 
bir amacı da böceklerin polenizasyo-

nunu teşvik etmek. Bu hedefle şehrin 
yeşil alanlarında arıların polen taşıya-
bilmesi için parkurlar oluşturulmuş.
Şehirdeki 13 kilometrelik yürüyüş yolu 
da insanların araçlarını bırakıp ulaşım-
da daha sürdürülebilir bir yaklaşım be-
nimsemelerine teşvik ediyor. 

Tallinn’de 2013’te toplu ulaşımın beda-
va hale getirilmesi büyük ilgi görmüş 
ve şehrin 2030’a kadar emisyonlarda 
yüzde 40’lık bir azalma elde etme yol-
culuğunda önemli bir adım olmuştu.

Baltık başkenti ayrıca yollarındaki bi-
sikletçi sayısını artırmayı ve 2027 yılına 
kadar yolculukların yüzde 11’inin bisik-
letle yapılmasını hedefliyor.
Bisiklet stratejisti Erik Sarapuu’ya 
göre, bu sadece daha fazla bisiklet yolu 
inşa etmek anlamına gelmiyor.

“İnsanların neden bisiklet sürmesi ge-
rektiğine dair iyi bir fikriniz olmalı ve 
sürücülere karşı bazı caydırıcı unsur-
lara sahip olmalısınız” diyor.

2030 YILINA KADAR EMİSYONLARDA 
YÜZDE 40 AZALMA
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Estonya’nın başkenti kısa süre öncesine kadar çevreyi ve 
havayı kirleten çok sayıda endüstriye ev sahipliği yapıyordu.

Şu anda ise bu endüstrilerin yerini eğitim ve gelişen tekno-
lojilere yapılan yoğun yatırımlar almış durumda.

Apartman kiralama şirketi Essential Living tarafından yapı-
lan bir ankete göre, Tallinnliler dünyanın en iyi yaşam kalite-
sinden yararlanıyor.

Anket, şehrin düşük kirlilik oranlarını, ucuz yaşam maliyeti-
ni ve mütevazı suç rakamlarını hesaba katıyor.

KALICI DEĞİŞİKLİKLER SAĞLAMAK

Kaynak
https://tr.euronews.com/2022/01/07/avrupa-n-n-2023-icin-yesil-baskenti-tallinn-bedava-toplu-ulas-m-dev-yesil-alanlar



LİTVANYA
SOSYAL GÖSTERGELER

Resmi Adı Litvanya Cumhuriyeti

Yönetim Şekli Parlamenter Demokrasi

Dil Litvanca ve yaygın bir şekilde Rusça

Başkent Vilnius (554 bin)

Devlet Başkanı Gitanas NAUSEDA

AB, NATO, BM, IMF, WTOÜyesi Olduğu Başlıca Kuruluşlar

İklim Deniz (ılıman) ve oransal olarak hafif karasal iklim arasındadır.

Nufüs 2,7 Milyon Kişi (2021)

Yüzölçümü 65,300 km2

Başlıca Şehirleri Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panavezys

Para Birimi Avro

Din Roman Katolik %79, Ortodoks %4,1, Protestan %1,9, Tatar Müslüman %15
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GENEL BİLGİLER
Avrupa’nın kuzeydoğusunda yer alan 
Litvanya; kuzeyde Letonya, doğuda ve 
güneyde Beyaz Rusya, güneybatıda 
Rusya ve Polonya, batıda da Baltık de-
nizi ile çevrilidir. 

Litvanya, Batı Avrupa okyanus iklimi ile 
doğunun kara iklimi arasındaki geçiş 
bölgesinde yer almaktadır. Hem Atlas 
Okyanusu’ndan gelen nemli hava küt-

lelerinin hem de Avrasya’dan gelen so-
ğuk hava kütlelerinin etkisi altındadır. 

Ortalama sıcaklık Ocak ayında -5 dere-
ce, Temmuz ayında ise 23 derecedir.

Litvanya, yüksek kaliteli çimento, cam 
ve seramik üretiminde kullanılan ki-
reçtaşı, kil, kuvars kumu, alçı kumu 
ve dolomit kaynaklarına sahiptir. 2021 

yılında 9 bin varil/günlük ham petrol 
üretimi ile 117 ülke arasında 92. sıradadır.

 Litvanya’nın Baltık Denizi kıyısı boyun-
ca İzlanda’da olduğu gibi yüz binlerce 
evi ısıtmak için kullanılabilecek büyük 
miktarda termal enerji kaynağı bulun-
maktadır.

SOSYAL GÖSTERGELER
Başlıca İhracat 
Yaptığı Ülkeler

Başlıca İhraç Ürünleri

Başlıca İthal Ürünleri

Başlıca İthalat 
Yaptığı Ülkeler

Rusya, Letonya, Almanya, Polonya, ABD, Hollanda, Estonya, İsveç, 
Birleşik Krallık, Ukrayna, Türkiye

Demir veya çelikten eşya, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, plastikler ve 
mamulleri, elektrikli makina ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, demir ve çelik, 
mücevherci eşyası, özel dokunmuş kumaşlar, dantela, duvar halıları, işlemeler, 
hava taşıtları, sentetik ve suni filamentler

Demir ve çelik, mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, elektrikli makina 
ve cihazlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, vatka, keçe, dokunmamış kumaş, 
özel iplikler, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, mineral yakıtlar ve yağlar, 
plastikler ve mamulleri, gübreler, sentetik ve suni filamentler

Almanya, Rusya, Polonya, Letonya, Hollanda, İtalya, Çin, İsveç, 
Beyaz Rusya, Estonya, Türkiye
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GENEL EKONOMİK DURUM

DIŞ TİCARET

Litvanya, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne 
üye olmuştur. Ülke, 1 Ocak 2015 tarihin-
de Avro kullanımına geçmiştir. Litvan-
ya ekonomisi Baltık ekonomilerinin en 
büyüğüdür. Gelişmiş bir hizmet sektö-
rü ve ihracat odaklı bir üretimi bulun-
maktadır. Avro bölgesi ekonomileri ve 
Rusya, Polonya ve İsveç ile güçlü ticari 
bağları bulunmaktadır. Ülkenin düşük 
nüfusu uzun vadeli büyüme beklenti-
lerini kısıtlayan en önemli etkendir.

Litvanya küresel pandemi sürecinde 
iki defa kapanmaya gitmiştir. Ancak, 
2020 yılında ülkede yaşanan ekonomik 
durgunluk diğer AB ülkelerine kıyasla 
daha kısa sürmüştür. Ekonomi pande-
mi öncesi büyüklüğüne 2021’in ilk çey-
reğinde dönmüştür. 

Ülke, ekonomisi en kısa sürede to-
parlanan AB üyesi ülkelerdendir. 2021 
yılında GSYİH artış hızı %5 olmuştur. 
2022 yılında GSYİH artış hızının Rus-
ya-Ukrayna savaşı nedeniyle yavaş-
layarak %1,8 olması beklenmektedir. 

Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar 
ülkede halihazırda enflasyonu yükselt-
miştir. Bu da harcanabilir gelirde aşın-
maya neden olmakta ve özel tüketim 
artışını sınırlamaktadır. 

Rusya Litvanya’nın en önemli ticari 
partneridir. Ancak ticaretin önemli 
kısmı diğer Avrupa ülkelerinden reeks-
portu kapsadığı için Rusya’ya ihracatın 
azalmasının olumsuz etkileri en fazla 
ülkenin taşımacılık sektörüne yansı-
yacaktır.

Litvanya, 2022 yılı itibarı ile 196 ülke 
arasında dünyanın 78. büyük ekono-
misidir. IMF verilerine göre 2022 yılın-
da cari fiyatlara göre, 70 milyar dolar 
olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 2023 
yılında 76 milyar dolar olması beklen-
mektedir. 2022 yılında sabit fiyatlara 
göre %1,8 oranında artması beklenen 
GSYİH’nin, 2023 yılında %2,6 oranında 
artacağı tahmin edilmektedir.
 

Litvanya, 2022 yılında 25.015 dolarlık 
kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 
44. sırada yer almaktadır. 2022 yılında 
ülkedeki tüketici fiyatları enflasyonu 
Avro bölgesi içindeki en yüksek sevi-
yedekilerden biridir, 2022 yılı Nisan 
ayında enflasyon %16,6’ya yükselmiş 
olup, bu oran son 26 yılda gözlenen en 
yüksek enflasyon oranıdır. 

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücü-
ne oranının 2022 yılında %7 olacağı ve 
Litvanya’nın işsizliğin yüksek olduğu 
ülkeler arasında 39. sırayı alacağı tah-
min edilmektedir.

İnsani gelişmişlik endeksine göre dün-
yada 189 ülke arasında Litvanya 34. 
sıradadır. Ekonomik serbestlik endek-
sine göre Litvanya, dünyada 177 ülke 
arasında 17. sıradadır. Küresel rekabet-
çilik açısından dünyadaki 141 ülke ara-
sında Litvanya 39. sıradadır. İş yapma 
kolaylığı açısından Litvanya, dünyada 
190 ülke arasında 11. sıradadır.

Litvanya, 2021 yılında dünyaya 41 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 
Ülkenin ihracatı bir önceki yıla göre 
%24,3 artmıştır. Ülkenin dünyadan it-
halatı ise aynı dönemde %33,6 artarak 
44,6 milyar dolar olmuştur. Ülkenin dış 
ticaret hacmi %28,8 artarak 85 milyar 
dolar olmuştur.

Ülkenin 2021 yılı ihracatında başlıca 
ürün grupları; mineral yakıtlar, yağlar, 
mobilyalar, aydınlatma cihazları ve 
prefabrik yapılar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve 
cihazlar, plastikler ve mamulleri, mo-
torlu kara taşıtları, muhtelif kimyasal 
maddeler, ağaç ve ahşap eşya, odun 
kömürü, gübreler, optik, fotoğraf, tıbbi 
alet ve cihazlardır.

Ülkenin 2021 yılı ithalatında başlıca 
ürün grupları; mineral yakıtlar, yağlar, 
makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
motorlu kara taşıtları, elektrikli maki-
na ve cihazlar, plastikler ve mamulleri, 
eczacılık ürünleri, demir ve çelik, ağaç 
ve ahşap eşya, odun kömürü, demir 
veya çelikten eşya, organik kimyasal-
lardır.
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TÜRKİYE- LİTVANYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ 

TÜRKİYE- LİTVANYA DIŞ TİCARET DEĞERLERİ (BİN DOLAR)

TÜRKİYE’NİN LİTVANYA’YA İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER 

YILLAR

ÜRÜNLER

İHRACAT İTHALAT

2021 İTHALAT (BİN DOLAR)

2017

DEMİR-ÇELİK

DOKUNMAMIŞ KUMAŞ

301.633 492.910

548.839

7.587

2019

ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT

MİNERAL YAKITLAR VE YAĞLAR

GÜBRE

2021

258.717

364.562

304.062

10.484

3.769

2.185

627.641

2018

MOBİLYA

TIBBİ VE CERRAHİ ALETLER

PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMÜLLER

SENTETİK İPLİK

2020

MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR, NÜKLEER REAKTÖRLER, 
KAZANLAR, PARÇALAR

275.706

305.898

410.412

10.845

4.108

2.576

2.094

459.100

8.627
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GAZİANTEP - LİTVANYA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
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2021-2022 OCAK-TEMMUZ DÖNEMLERİ GAZİANTEP’İN 
LİTVANYA İHRACATI KARŞILAŞTIRMASI (1.000 USD)

DEĞİŞİM2021 (OCAK- TEMMUZ) 2022 (OCAK-TEMMUZ)

%53,91.535 2.376

GAZİANTEP’İN LİTVANYA’YA İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER
ÜRÜNLER

ELEKTRONİK CİHAZ VE PARÇALAR

ÇADIR - ÇUVAL

MEŞRUBAT

KONFEKSİYON DIŞ GİYİM

DOKUMA KUMAŞLAR

HALI 

MAKARNA 

PAMUK İPLİĞİ 

KAĞIT - KARTON 

SENTETİK İPLİKLER

Kaynak
TİM - Trademap - Ticaret bakanlığı



“NET SIFIR” HEDEFİ

Ağır sanayilerin karbonsuzlaştırılma-
sı konusunda hızlı adımlar atılmadan, 
2050 yılına kadar ‘net sıfır’ hedefine 
ulaşmanın mümkün olmayacağı öngö-
rülüyor. Peki, hangi adımlar bu dönüşü-
mü hızlandırabilir?

İklim krizinin etkilerini hafifletmek ve 
gezegeni daha yaşanabilir bir hale ge-
tirmek için karbon emisyonlarını kont-

rol altına almak hayati önemde. Buna 
yönelik 2050’ye Kadar Net Sıfır hede-
fine ulaşmak için ise hükümetlere, şir-
ketlere, yatırımcılara ve vatandaşlara, 
yani aslında herkese büyük rol düşüyor.

Küresel bir danışmanlık şirketi olan 
Accenture’ın Kıdemli Genel Müdü-
rü Muqsit Ashraf ve Dünya Ekonomik 
Forumu İcra Kurulu Üyesi Roberto 

Bocca, Dünya Ekonomik Forumu inter-
net sitesinde yayımlanan yazılarında, 
Forum’un Accenture işbirliği ile ge-
liştirdiği Net Zero Industry Tracker’ın 
(Net Sıfır Sanayi İzleme Aracı) karbon-
suzlaştırma meselesinin zorluluğu-
nu ortaya koyarak sanayinin net sıfır 
yönünde nasıl ilerleyebileceğine ışık 
tuttuğunu anlatıyor.

SANAYİ SEKTÖRLERİNİ ‘NET SIFIR’A ULAŞTIRACAK 5 
ADIM
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Her sektördeki eşikleri belirlemek için 
çok paydaşlı işbirliğinin (Uluslararası 
Enerji Ajansı IEA’nin, G7 üyelerinin ağır 
sanayi sektörlerinde net sıfır hedefine 
yönelik tavsiyeleri gibi) yanı sıra Alu-

minium Stewardship Initiative veya 
Responsible Steel gibi endüstri stan-
dartları da esas olacak. 

Halihazırda beş sektörde de, IEA’nin 
2050’ye Kadar Net Sıfır Senaryosu’nda 
ana hatlarıyla belirtilen 2050 emisyon 
eşiklerini karşılama açığı oldukça büyük.

Yazının bazı bölümlerini aktarıyoruz:

“Günümüzde küresel enerji tüketi-
minin yaklaşık yüzde 40’ı ve küre-
sel sera gazı emisyonlarının yüzde 
30’undan fazlası sanayi sektörleri-
ne ait. Çelik, çimento, alüminyum, 
amonyak ile petrol ve gaz sektörle-
ri, söz konusu emisyonların yaklaşık 
yüzde 80’inden sorumlu. Enerji ve 
sanayi ürünlerine olan talebin 2050 
yılına kadar yüzde 30 ila yüzde 80 
arasında artması bekleniyor. Sana-
yinin karbonsuzlaştırılması ciddi 
şekilde hızlandırılmazsa, taleple 
birlikte sanayi kaynaklı emisyonlar 
da artacak. Bu da dünyanın iddialı 
net sıfır hedefinin daha da ulaşıla-
maz hale gelmesi demek.”

Yazarlara göre sanayinin karbon-
suzlaştırılmaması halinde net sıfır 
bir gelecek söz konusu olmayacak:
“Zorluğun kapsamını, sanayi sek-
törleri için fırsat çeşitliliğini an-
lamak ve karbonsuzlaştırma ko-
nusundaki ilerlemeyi kapsamlı ve 
tutarlı bir şekilde izlemek, bu nok-
tada olmazsa olmaz.

Dünya Ekonomik Forumu, şeffaflığı 
artırmak ve endüstriyel dönüşümü 
hızlandırmak için bir süre önce Net 
Zero Industry Tracker’ı başlattı. Bu 
girişim, sanayi sektörlerinin net sı-
fıra doğru ilerlemesinin izlenmesi 

konusunda kapsamlı bir çerçeve 
sunuyor. Bunun da ötesinde, sek-
tör liderlerini, politika yapıcıları 
ve tüketicileri en kritik ve en etkili 
eylemlere yönlendirecek içgörüler 
sağlıyor.

Tracker’ın başlangıç raporundan 
elde edilen bilgiler temel alınarak 
en çok emisyon üreten beş sanayi 
sektörünün paydaşlarına yönelik 
bazı tavsiyeler de geliştirildi.

1. Karbonsuzlaştırma yollarına yön 
vermek üzere “düşük emisyonlu” 
üretim eşiklerini tanımlamak: 

Uzun vadeli hedefler belirlemek 
net sıfır hedeflerini gerektirse de 
yıldan yıla ilerleme sağlamak için 
bunlar yeterli değil. 

Uluslararası sürdürülebilirlik stan-
dartlarının, petrol ve gazın yanı 
sıra temel malzemeler için de net 
sıfır dünyada “düşük emisyonlu” 
üretimin nasıl görüneceğini ortaya 
koyan emisyon yoğunluğu eşikleri 
belirlemesi gerekiyor. 

Bu eşikler yeni teknolojiye geçiş-
lerden etkilenmemeli; çimentodaki 
cüruf oranı veya alüminyum veya 
çelikteki hurda içeriği gibi değişen 
ürün özelliklerini hesaba katmalı. 
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2. Temiz teknolojilerin maliyetini 
azaltmaya yönelik kamu-özel sek-
tör yatırım gündemi belirlemek: 

Düşük emisyonlu pek çok üretim tek-
nolojisinin ölçeği kanıtlanmış durum-
da. Bu teknolojiler, doğalgazda yüzde 
80, çimento ve çelikte yüzde 95 ve 
amonyakta yüzde 100 gibi kayda değer 
oranlarda emisyon azaltımı sağlayabilir. 

Öte yandan bu teknolojiler geleneksel 
alternatiflerden çok daha maliyetli. 
Mevcut gelişme hızında düşük karbon-
lu teknolojiler; çelik için 2025, çimento 
ve alüminyum için 2030’dan sonra söz 
konusu olabilecek. Dolayısıyla on yılın 
ikinci yarısından önce rekabet etmek 
şöyle dursun, ticari olarak da hazır ol-
mayacaklar. 

Önümüzdeki dönemde ölçek ekonomi-
leri, verimlilik kazanımları ve diğer ino-
vasyonların maliyetleri aşağı çekmesi 
muhtemel. Bu da ancak daha geniş 
ölçekli projeler geliştirilirse mümkün 
olabilir. Kamu ve özel sektör, bu tür 
projeleri dünya çapında hızla çoğalt-
mak için bir araya gelmeli.

3. Düşük karbon talebini teşvik et-
mek ve üreticiler arasında şeffaflık 
ve görünürlük sağlamak: 

Sanayinin karbonsuzlaştırılması için 
2050 yılına kadar 2 trilyon doların üze-
rinde sermaye harcaması yapılması 
öngörülüyor. 

Bu tür yatırımlar, ancak üreticilere ve 
yatırımcılara ihtiyaç duydukları getiri-
leri sağlayacak şekilde düşük emisyon-
lu ürünlere taleple ve özendirici ‘yeşil’ 
değer payı verilmesi halinde gerçekle-
şebilir. Şu an itibarıyla değer payı öde-
me konusunda tüketicilerin istekliliği 
ve kabiliyeti kanıtlanmış değil. Sektör 
paydaşlarının düşük emisyonlu ürün-
ler için talep sinyallerini güçlendirmesi 
ve artırması kritik önem taşıyor. 

Yeşil ürünlerin alım hacmi ve fiyatı 
hakkında görünürlük sağlamak için de 
kamunun ve özel alıcıların taahhütleri 
çok önemli. (…) Ürün karbon ayak izi 
etiketleme standartları, malzemeleri 
farklılaştırmaya ve tüketicileri değer 
payı ödemeye teşvik etmeye de yar-
dımcı olabilir.

4. Düşük karbonlu üreticiler için 
fırsat eşitliğini sağlayacak net sı-
fır politikaları ve düzenlemelerini  
güçlendirmek: 

Küresel rekabet gücünü korumak, 
endüstri liderleri ve hükümetlerin 
en önemli önceliğidir. Daha yüksek 
maliyetli ve düşük emisyonlu üretim 
tesislerine ilk kez yatırım yapanlar, re-
kabetçi konumlarının sarsılması riskini 
de üstlenirler. 

Kararlı ve iddialı politika çerçeveleri, 
oyun alanını eşitlemek ve firmaları dü-
şük karbonlu pazarlara girmeye teşvik 
etmek için gerekliyken, hükümetlerin 
ekonomik olarak uygulanabilir çerçe-
velerin oluşturulmasını kolaylaştırma-
sı gerekiyor. 

Sınırda karbon düzenleme mekaniz-
masıyla birlikte karbon fiyatlandırma-
sı, karbon kaçağı riskini sınırlayan bir 
yaklaşım. Diğer yaklaşımlar arasında 
da karbon sözleşmeleri, Kaliforniya 
Temiz Satın Alma Yasası gibi tercihli 
kamu alımları, materyallerle ilgili zo-
runluluklar veya kotalar yer alıyor.
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5. Yatırımların risklerini azaltmak 
ve sermaye çekmek için risk payla-
şım mekanizmaları, yeşil taksono-
miler ve kamu finansmanının oluş-
turulması: 

İngiltere Merkez Bankası eski Başka-
nı ve BM İklim Eylemi ve Finans Özel 
Temsilcisi Mark Carney, bu yıl Davos’ta 
şunları söylemişti: ‘Dijital dönüşüm hı-
zında ve Sanayi Devrimi ölçeğinde bir 
enerji dönüşümüne ihtiyacımız var. 
Dolayısıyla finans alanında da bir dev-
rime ihtiyacımız var.’

Sanayi sektörlerini karbonsuzlaştır-
mak için ciddi ölçüde bir sermaye ih-

tiyacı söz konusu. Örneğin, gereken 
ek sermaye harcaması, çelik endüst-
risinin yüzde 40’ının sermaye yapısı-
nın yeniden düzenlenmesine eşdeğer. 
Şirketlerin maruz kaldığı riskleri azalt-
ma ve sermaye girişini hızlandırmada 
yenilikçi risk paylaşımı ve finansman 
mekanizmaları kritik olacaktır. 

Ticari ölçekli ilk varlıklar için sermaye 
çekmek, çok taraflı kamu-özel sektör 
ortaklıkları, sektörler ve değer zincir-
leri arasında ortak girişimler, sürdü-
rülebilir finans taksonomilerinin yanı 
sıra hibeler, düşük faizli ve ayrıcalıklı 
krediler vb. şeklinde kamu finansmanı 
ile mümkün.”

Yazarlar, radikal bir değişiklik olmadan, 
sanayi ürünlerine olan talebin yanı sıra 
sanayi kaynaklı emisyonların da arta-
cağını vurguluyor:

“Dünya, sanayide karbonsuzlaştırma 
sorununun üstesinden gelmek için 
elinden geleni yapmalıdır. Bu da, şef-
faflık ve işbirliği içinde olmak anlamı-
na gelir. Sanayi sektörlerinin net sıfıra 
ulaşması ancak kolektif çabayla ger-
çekleşecektir.”

Bu yazı ilk kez 4 Ağustos 2022’de ya-
yımlanmıştır.

Kaynak
https://fikirturu.com/insan/sanayi-sektorlerini-net-sifira-ulastiracak-5-adim/
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E K O N O M İ  S Ö Z L Ü Ğ Ü

CARİ DENGE

Ödemeler dengesinin ana kısımlarından biridir. Bir ülkenin 
diğer ülkelerle yapmış olduğu her türlü ticareti gösterir. 
Alt başlıklarını dış ticaret dengesi (mal dengesi), hizmetler 
dengesi ve net dış alem ve faktör gelirleri (NDAFG) olarak 
isimlendirilebilir. Dış ticaret dengesi mal ihracat ve ithalat 
tutarları arasındaki farktır. Eğer ihracat ithalattan fazla ise 
dış ticaret fazlası, aksi durumda ise dış ticaret açığı oluşur.
Bir ülke cari açık vermişse yurt dışından sermaye girişi olmuş 
ya da var olan döviz rezervleri kullanılmış, eğer cari fazla ver-
mişse yurt dışına sermaye yatırımı olmuş veya döviz rezervleri 
artmış demektir.

BONO

Sabit getirili menkul kıymet türlerindendir. Vadesi 1 yıldan 
kısadır. Özel veya kamu şirketleri tarafından kısa vadeli 
borçlanma amacıyla ihraç edilir. Ülkelerin merkezi yönetim-
lerince ihraç edilenlerine hazine bonosu denir. Artık fiziksel 
olarak basılmayan bono, tamamen kaydi olarak ihraç edilir.

AMORTİSMAN

Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşme-
si nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için 
ayrılması gereken miktardır.

ARZ ESNEKLİĞİ

Belirli bir malın fiyatındaki yüzde 1’lik değişme karşısında söz 
konusu malın arz edilen miktarında meydana gelen yüzde 
değişmedir.

BORÇ STOKU

Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle 
birikmiş borç miktarıdır. Kamu borç stoku ise, kamu kesiminin 
belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam 
miktarıdır.

BORÇ STOKU

Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle 
birikmiş borç miktarıdır. Kamu borç stoku ise, kamu kesiminin 
belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam 
miktarıdır.

ÇAPRAZ KUR

İki yabancı para biriminin bir başka ülkedeki değerini göster-
mek için kullanılan terimdir.

DAMPİNG

Olağan rekabet koşullarına aldırmayarak, aşırı mal birikimini 
önlemek ve rakipleri zorlamak amacıyla malların dış pazarlar-
da maliyetin altında ve iç piyasadaki fiyatından ucuza satıl-
masıdır.

DARALTICI PARA POLİTİKASI

Enflasyonu düşürmek amacıyla piyasaya doğrudan tahvil 
satılması biçiminde açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz 
oranlarının yükseltilmesi gibi araçlarla para sunumunu azalt-
maya yönelik politikalardır.

DIŞSALLIK

Dışsallık, mal ve hizmetlerin üretim veya tüketiminin, diğer 
kişilere maliyet (negatif dışsallık) veya yarar (pozitif dışsallık) 
getirdiği durumları ifade eder.

EFEKTİF TALEP

Bir ekonomide çeşitli mal ve hizmetleri satın almak için fiilen 
harcanmış tutar. İktisatta talep denildiğinde genellikle efektif 
talep anlaşılır.

EMİSYON

Merkez Bankasının piyasaya para çıkartmasıdır.

EVALÜASYON

Bankaların kayıtlarında sabit kur üzerinden geçirilen dövi-
zlerin her ay sonunda geçerli cari kura göre düzenlenmesi 
işlemdir.

FİYAT İSTİKRARI

Paranın satın alma gücünün, enflasyonist ya da deflasyonist 
fiyat hareketlerine meydan vermeden, yatırımı, üretimi ve is-
tihdamı sürdürmeye yetecek düzeyde tutulması durumudur.

GELİR VERGİSİ

Kişilerin gelirlerinden bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri 
dolaysız vergidir.

GÖRÜNMEZ EL PRENSİBİ

Birey ve firmaların kendi fayda ve çıkarlarını maksimize 
edecek şekilde davranması ekonomik etkinlik sağladığı için 
toplumsal çıkarı da maksimize etmiş olur. Bu şekilde piyasa 
mekanizması görünmez bir el gibi hangi malların üretileceği 
sorusuna cevap bulduğu gibi toplumsal çıkarların da artmas-
ına yol açar. Adam Smith’e göre, üretici ve tüketicilerin sa-
dece kendi çıkarlarını düşünerek hareket etmelerine rağmen 
topluma da hizmet ettiklerini vurgular.

AKREDİTİF 

Akreditif, bir malı ihraç veya ithal ederken, malın bedelini, 
kararlaştırılan şartların yerine gelmesi halinde ödeneceğinin 
teminatıdır. Akreditif işlemleri, finans kurumlarının aracılığıy-
la yapılmaktadır ve ihracatçı için yetkili bankaya gönderilen 
teminat mektubunu kapsar.
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HİSSE SENEDİ

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın 
sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli 
evraktır.

KAMBİYO İŞLEMLERİ 

Nakit, döviz, altın veya senet gibi birinci dereceden üçüncü 
dereceye kadar likit sayılan menkul değerler üzerine yapılan 
işlemleri kapsar.

LİKİDİTE 

Kolaylıkla paraya çevrilebilecek özellikte ki varlıklardır.

MARJİNAL FAYDA

Belli bir malın tüketici tarafından kullanılan ek biriminin, o 
malın toplam faydasında yaptığı değişikliklerdir. REESKONT

İskonto edilmiş olan kıymetlerin yeniden bir bedel karşılığı 
(re-iskonto) el değiştirmesini ifade eder.

RESESYON

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş ol-
masıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonomi-
nin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda 
büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir.

SABİT KUR

Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir 
sepet değerine sabitlenmesi ve bu değerin sürmesinin para 
otoritesi tarafından bazen açık bazen de zımni olarak garanti 
edilmesidir. Sabit kurda ülke parasının değeri önceden belir-
lendiğinden, o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz.

VALÖR

Yatırılan paralar için izleyen işgünü, çekilen paralar için de 
aynı gün olarak kabul edilen; kredi ya da mevduat için bankaca 
faizin işletilmeye başlandığı tarihtir. Kısaca faiz başlangıç tar-
ihi olarak ifade edilebilir.

YEŞİL EKONOMİ

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlarken yoksulluğun 
azaltılmasına katkıda bulunan, ekosistemin sağlıklı bir şekil-
de devamlılığını sağlayan, sürdürülebilir üretim ve tüketim 
modellerini teşvik eden, yeniliği destekleyen, yeni iş imkanları 
yaratan, sosyal refahı artıran ve tüm paydaşların katılımına 
imkan veren bir büyüme şeklidir

ORTAK PAZAR

Ekonomik bütünleşmelerin ileri bir aşamasıdır. Ortak pazar 
oluşturan ülkeler aralarındaki ticarette gümrük tarifelerini, 
miktar kısıtlamalarını ve diğer kısıtlayıcı önlemleri kaldırır-
lar. Birlik dışındaki ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi 
uygularlar.

SLUMPFLASYON

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi 
küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde 
küçülme) hali var demektir.

TAMAMLAYICI MALLAR

Birinin tüketilmesi için diğerinin de tüketilmesine ihtiyaç 
duyulan mallardır. Tamamlayıcı mallardan birine olan talep 
değişince, diğerine olan talep de aynı yönde değişir.

ÜRETİM FAKTÖRLERİ

Üretim sürecinde kullanılan her türlü girdiye verilen addır. 
Üretim faktörlerini; doğal kaynaklar, emek, sermaye ve 
girişim olarak dört grupta toplamak mümkündür.

TEMETTÜ

Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri 
kardan aldığı, hisse veya nakit olarak dağıtılan paydır.

PARİTE

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

ÖZ SERMAYE

İşletmenin varlık değerleri üzerindeki ortaklık haklarının 
tutarını ifade eder. Hem varlıklar koymak, hem de işletme 
faaliyetlerinin sonucu olan kâr payını, işletmede alıkoymak 
suretiyle ortaya çıkan ortakların işletme üzerindeki mülki-
yet hakkı toplamına öz sermaye adı verilmektedir.

İKAME MALLAR

Aynı ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak üretilmiş ve bir-
birlerinin yerine kullanılabilen mallardır. Aynı ihtiyacın gider-
ilmesinde biri diğerinin yerine kullanılabileceğinden ikame 
mallardan birinin fiyatı azaldığında buna bağlı olarak diğerine 
olan talebin azalması veya birinin fiyatı arttığında ikame edile-
bilirlik oranına göre diğerine olan talebin artması beklenir.

KONVERTİBİLİTE

Sözlük anlamıyla paranın serbestçe dövize çevrilebilirliği de-
mek olan konvertibilite; bir ülke ulusal parasının, diğer ülke 
ulusal paraları ile serbestçe değiştirilebilmesi, döviz piya-
sasında serbestçe alınıp satılabilmesi, başka ülke paralarına 
dönüştürülebilmesi, ulusal paranın ülkeye giriş ve çıkışının 
serbest olması özelliğidir.
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