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Bu politikanın amacı, Gaziantep Sanayi Odası’nın üye adayları ve mevcut üyelerinin Oda
ile ilgili tüm sicil işlemlerinin politikasını belirlemektir.
Bölgenin ve Gaziantep ilinin sanayi alanındaki en güçlü temsilcisi olarak Odamız,
“Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep” ilkesinden hareketle yatırım, üretim, istihdam
ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlü bir savunucu, bilgi için en iyi kaynak ve
üyelerimizin refahını desteklemede ve kolaylaştırmada etkili bir ortaktır.
Üyelere değer katmaya odaklanan Sicil Departmanı, üye bilgilerini güncel tutarak Oda
birimlerinin ve tüm paydaşların üyelerle iletişimini kolaylaştırır, birimlere girdi sağlar ve
Oda faaliyetlerinin duyurulmasında etkin bir rol oynar. Bu sayede iş dünyasının
çıkarlarının temsil edilmesini ve sesinin duyulmasını sağlayan etkili bir iş yürütür.
ÜYE TANIMI
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre
“Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam
mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek
amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma
değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve
bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu kanunun
uygulanması bakımından sanayici sayılır.” hükmü gereğince kaydını yaptıran tüm
firmalardır.
FİRMALAR NEDEN GAZİANTEP SANAYİ ODASINA ÜYE OLURLAR?
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Odalara
Kayıt Zorunluluğu” başlıklı 9. Maddesine göre “Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve bu
kanunun 5 inci maddesine göre; sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile
bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.”
hükmü gereğince kayıt işlemlerini yaptırırlar.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI ÜYE PROFİLİ
Gaziantep Sanayi Odası üyeleri sanayicilik vasfına haiz iş insanlarından oluşmaktadır.
Üyeler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, girişimcilik, yaratıcılık, gerçekçilik, eğitime önem
verme, iyi beşeri ilişkiler ve sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahiptirler.
• Bilgilidirler, var oluşlarını ve çevrelerini irdeleyerek toplumu anlamlandırmayı
hedeflerler,
• Deneyimlidirler, geçmişten gelen birikimleri sayesinde geleceğe yön verirler,
• Enerji sahibidirler, etkinlik, iş ve güç kapasitesini yatırım, istihdam ve üretime çevirme
konusunda her daim canlı ve isteklidirler,
• Hoşgörülüdürler, farklılıkların zenginlik olduğu bilinciyle çoklu kültürel yapıları sanayi
yapısı ile harmanlarlar,
• Girişimcidirler, dünyada görmek istedikleri değişikliklerin kendi içlerinde saklı olduğunu
bilirler,
• Yaratıcıdırlar, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla karşılarına çıkan zorlukları aşmaları
gerektiğinin farkındadırlar,
• Gerçekçidirler, hayallerini somutlaştırarak hedefleri doğrultusunda kullanmaları
gerektiğinin bilinciyle hareket ederler,
• Eğitime önem verirler, bilginin güç olduğu bilinciyle hayat boyu eğitim felsefesiyle
hareket ederler,

• İyi beşeri ilişki sahibidirler, kültürel çeşitliliğin içerisinde benliklerini kaybetmeden
kolektif başarıya ulaşırlar,
• Sorumluluk üstlenirler, yatırım, üretim ve istihdam üçgeninin ülkenin gelişimine ve
geleceğine katkısını bilerek hareket ederler.
Gaziantep Sanayi Odası üyesi firmalar üretim çeşitliliği bakımından dinamiktir ve
büyümektedir. Üyelerimiz, Gaziantep’i tekstil, gıda, ayakkabı, terlik ve deri ürünleri,
makine-metal, plastik, kimya, sağlık ve medikal ürünler sektörlerinde lider bir il haline
getirmektedir.
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