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AZIANTEP Sanayi Odası’ndan, kentimizden ve
ülkemizden öne çıkan gelişmeleri; özel röportajlar,
sektör ve pazar analizleri,
gündem haberleri ile sizlerle buluşturacağımız dergimizin ilk sayısını
takdim etmenin sevincini yaşıyoruz.
2018 yılı, özellikle Ağustos ayında
yaşanan döviz kurundaki ani yükselişle birlikte iş dünyası açısından
oldukça zor geçti.
2019 yılına ise ekonomi yönetimi
tarafından atılan adımlar ve önlem
paketleri ile birlikte umutlu başlasak da güçlükler devam ediyor.
Bu vesileyle 2019 yılının bu ilk günlerinde yeni yıldan beklenti ve öngörülerini iş dünyasına sorduk.
1989 yılında iki odanın ayrılmasıyla tüzel kişiliğe kavuşan Gaziantep
Sanayi Odası ile birlikte, Gaziantep
sanayisindeki 30 yıllık değişimi anlatan özel bir dosya hazırladık.
Gaziantep Sanayi Odası Danışma
Kurulu ve Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri, yaşanan sıkıntılara
karşı alınması gereken tedbirleri,
öngörülerini ve tecrübelerini özel
röportajımızda paylaştı.

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomiden ülkemizde
yaşanan gelişmelere ve atılması
gereken adımları dergimiz için değerlendirdi.
Kısa sürede başarılı çalışmalarıyla
gündeme gelen Gaziantep Sanayi
Odası Mesleki Eğitim Merkezi’ndeki
çalışmaları ve verilen eğitimleri GSO
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Akınal ile konuştuk.
Makine ile özdeşleşmiş bir ailenin;
Tüfekçi Yusuf, Mustafa Yıldırımdemir ve Metin Yıldırımdemir’e kadar,
dededen toruna uzanan dört neslin
öyküsünü sayfalarımıza taşıdık.
ADT Global Tekstil Genel Koordinatörü Oktay İnceman ile Gaziantep
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile yapmış oldukları işbirliği ve bu
işbirliğinin avantajlarını kendilerinden dinledik.
Ayrıca ekonomiye dair merak edilen
konuları, analiz ve raporlar halinde
sizler için derledik..
Değişim Dergisi’nin Gaziantep’in ve
dolayısıyla ülkemizin ekonomisine,
gelişimine ve değişimine katkıda
bulunması dileğiyle...

BAŞKANLARDAN

ADİL SANİ KONUKOĞLU
GAZIANTEP SANAYI ODASI MECLİS BAŞKANI

Gaziantep’in
sanayileşmesine GSO katkısı
GAZIANTEP’IN 1990’LI YILLARDAN ITIBAREN TÜRKIYE’NIN SANAYI MERKEZLERINDEN BIRISI HALINE
GELMESINDE, ATALARIMIZDAN MIRAS KALAN GIRIŞIMCILIK RUHUNUN YANI SIRA, 1989 YILINDA
GAZIANTEP SANAYI ODASI’NIN (GSO) KURULMASI ÖNEMLI ETKEN OLMUŞTUR.
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OĞRU sanayileşmenin yol haritasının çizilmesinde ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu
verilere erişmelerinde gereken altyapıyı
hazırlayan Sanayi Odaları, sanayicilerin beklentilerine yanıt sunmaktadır.

GSO kurulmadan önce Gaziantep’in 100 milyon doların biraz üzerinde gerçekleşen yıllık ihracatı, 2018 yılı
sonunda 7 milyar dolar sınırına ulaşmıştır. Yine GSO
kurulmadan önce Ortadoğu coğrafyası ağırlıklı olmak
üzere az ürün gamı ile katma değeri düşük üretim yapan Gaziantepli sanayiciler, günümüzde yoğun Ar-Ge
çalışmaları ile geliştirilen, inovatif ve katma değeri
yüksek ürünleri 180 ülkeye ihraç etmektedir.
Bu vesile ile Gaziantep Sanayi Odası’nı kuran ve kurucu
başkanı olan Sayın Sani Konukoğlu, Meclis Başkanlığı-

nı üstlenen Sayın Naci Topçuoplu ve yönetim kurulu
başkanlarımızdan Sayın Kâmil Şerbetçi başta olmak
üzere, bu güzide ve stratejik kurumu Gaziantep’e kazandıran kurucular ve üyelerden vefat edenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet
olsun.
GSO, bundan böyle de Gaziantep’in sanayisini gelişen
teknolojiye göre yenileyip katma değeri yüksek ürünlerle büyük hedeflere koşacaktır. Bunun için gereken
bilgi birikimi ve donanıma sahibiz.
İş dünyamızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sanayimiz, ekonomimiz ve GSO hakkında doğrudan bilgi
edinmelerini sağlamak amacıyla yayınladığımız dergimizin faydalı olmasını temenni ediyor, yayının hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum.

BAŞKANLARDAN

ADNAN ÜNVERDİ
GAZIANTEP SANAYI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Gelişen sanayimize değer katsın
DÜNYADA DEĞIŞEN EKONOMIK KOŞULLAR VE ÜLKEMIZIN SON DÖNEMDE YAŞADIĞI BADIRELERE BAKILDIĞINDA,
YAŞANAN ZORLUKLARLA BIRLIKTE “DEVLET GELENEĞI, KÜLTÜRÜ, SANAYISI VE TICARETIYLE” ASLINDA ÜLKEMIZIN
NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BIR KERE DAHA TEST ETMIŞ OLUYORUZ.
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ÜNYANIN en güzel coğrafyasında, bin yıllık bir
geleneğin varisleri olarak cennet vatanımızda
tarih boyunca olduğu gibi bizi bize bırakmak istemeyenlerin olduğu da bir gerçek.
Ancak şartlar ne olursa olsun başarmak zorunda
olduğumuzun da farkındayız. Petrolü, doğalgazı
olmayan ama üç tarafı denizlerle çevrili, verimli coğrafyası ile cömert Anadolu topraklarını en ücra köşesine kadar
işlemeli; tarım, hayvancılık, denizcilik, madencilik gibi Allah’ın zaten bize hiçbir şey yapmadan lütfettiği nimetleri
iyi değerlendirmeli ve katma değere çevirebilmeliyiz.
Japonya gibi küçük ve dağlık bir ülkenin teknolojide çığır
açtığı, düne kadar zorluklarla mücadele eden Güney Kore’nin teknoloji ile büyüdüğü, Çin’in kapalı bir ekonomiden
dışa açılımla birlikte ekonominin merkezi olma yolunda
hızla ilerlediği bir dünyada, bizim teknoloji ile kucaklaşmaktan başka çaremizin olmadığı da bir gerçektir.
Biz önceki sanayi devrimlerini maalesef kaçırdık, ama artık
gelişen dünyada yerimizi alabilmemiz, hatta bulunduğumuz yeri muhafaza edebilmemiz için yüksek teknolojileri
yakalamaktan başka şansımız da yok.
Sanayi 4.0 ya da 4. sanayi devrimi ile yeni bir değişim başladı, robot teknolojileri üretim süreçlerinde gün geçtikçe
daha fazla yerini alıyor.
Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak ve otomobil
üretimi için başlatılan çalışmalar hep akamete uğratıldı ve
maalesef sonuçsuz kaldı.
Bugün ise devletimiz gerek savunma sanayisi, gerek oto-

motiv sektörü olsun yüksek teknolojiye yönelik yeni girişimlerde bulunuyor.
Savunma sanayinde kısa sürede ciddi mesafeler kat edildi
ki, biz bundan gurur duyuyoruz.
Yerli otomobil için çalışmalar sürerken, yerli ve milli üretim yapmak isteyen müteşebbisler teşvik ediliyor.
Ancak bunu tabana yaymak, ülkemizin gelişen sanayi bölgelerini ileri teknoloji ile buluşturmak ve şehirleri birbirine entegre edecek bir model üzerinde durmak gerektiğini
düşünüyorum.
Tabii bugünün ekonomik koşulları hepimizi zorluyor, yaşadığımız sorunları atlatmak için de çözüm yolları arıyoruz.
İnşallah 2019 yılının ikinci yarsından sonra da iş dünyası
olarak bir toparlanma sürecinin başlayacağını öngörüyoruz.
Hem sorunları aşmak, hem sanayimizin geleceğini inşa etmek zorundayız. Birini yaparken diğerini ihmal etmek gibi
bir lüksümüz de yok.
Bu noktada üretim, istihdam ve ihracattaki başarısıyla örnek gösterilen siz değerli sanayicilerimizle paylaşım halinde olmak, fikirlerinizden faydalanmak, yaptığımız çalışmaları sizlerle buluşturmak ve en başta da sanayicilerimizin
buluşma noktası olacak bir platform üzerinde arkadaşlarımız çalıştı ve Değişim Dergisi ile sizlerle buluşmamızı
sağladılar.
Yıllar önce yine “Değişim” adıyla çıkan ve kaldığı yerden yayın hayatına yeniden başlayan dergimizin hayırlı olmasını
diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.
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Gaziantep 2018 yılında
gerçekleştirdiği 6 milyar 939
milyon 32 bin dolar ihracatla
yıllık bazda tarihinin en yüksek
ihracat rakamına ulaştı.

GSO‘DA DEVİR TESLİM
GSO hizmet binasında gerçekleştirilen
seçimde, Oda’nın 4.400’e yakın üyesi, 20182022 yıllarında Gaziantep ve Türkiye sanayisine
yön verecek yönetim kadrosunu seçti.

30 YILLIK DEĞİŞİM
1989 yılında tek başına tüzel kişiliğe kavuşan Gaziantep
Sanayi Odası ile birlikte Gaziantep sanayisinin hızlı büyüme
ve atılım sürecinin 30 yıllık öyküsü.

32

İŞ DÜNYASININ YAŞADIĞI SORUNLAR
EKONOMI DEĞERLENDIRME
TOPLANTISI’NDA MASAYA YATIRILDI
Gaziantep Sanayi Odası öncülüğünde
organize edilen ve ekonomide yaşanan
gelişmelerin değerlendirildiği, “Ekonomik
durum değerlendirme toplantısı” Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Bankalar
Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın
katılımları ile gerçekleştirildi.

20

ABDULKADİR KONUKOĞLU
Duayen sanayiciden ekonomi reçetesi
GSO Danışma Kurulu ve Onursal Başkanı Abdulkadi̇r Konukoğlu:
“Yerli̇ üreti̇m teşvi̇k edi̇lmeli̇, ithalat konusunda tedbi̇r alınmalı
ve Türk li̇rasına dönülmeli.”

54

ADNAN ÜNVERDİ
CEVDET AKINAL
GSO-MEM ile mesleki̇ eğitimde yeni bir dönem

74

28. GAPSHOES
FUARI’NI 35 BIN KIŞI
ZIYARET ETTI
28. Uluslararası ayakkabı, terlik,
saraciye ve yan sanayi yaz fuarı yoğun
katılımla gerçekleşti.

48

PROJELER BASIN
TOPLANTISI ILE ANLATILDI
Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim
kurulu üyeleri düzenlenen basın
toplantısında GSO’nun yeni ve devam
eden projelerini anlattı.
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92
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KURSIYER VE EĞITMENLERIN
GÖZÜNDEN GSO-MEM
GSO-MEM’de verilen eğitimleri hem Türk
hem Suriyeli kursiyerler anlattı.

ÇINGENE KIZI 20 YIL SONRA
KAYIP KARDEŞI BELKIS’A KAVUŞTU
Gaziantep’te tarihi kazılarda 1998
yılında tesadüfen bulunan Çingene
Kızı mozaiğinin kayıp parçaları 20 yıl
aradan sonra gazıantep’te düzenlenen
programla sergilenmeye başladı.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkemiz ve dünya ekonomisinde
yaşanan son dönem gelişmelerini GSO Değişim Dergisi’ne anlattı.

ZORLU AMA UMUT
VEREN BIR YIL; 2019

38

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
ADİL SANİ KONUKOĞLU
ADNAN ÜNVERDİ
EMİNE SABANCI
NURETTİN ÖZDEBİR
MUSTAFA TOPÇUOĞLU
M.ŞAKİR AKCAN
AHMET BOZOĞLU
CEVDET ÖZYAŞAR
MUSTAFA KADİR GÜLLÜ
ÇELEBİ ERGÜN
NEJDET ÖZYETKİN
ERDAL ELİŞ
M.TURGAY EREN değerlendirdi.

HEDEF PAZAR
ENDONEZYA

108

Gaziantep-Endonezya ticaret
hacmi ve dış ticaret fırsatları.

68
OKTAY İNCEMAN
ADT Global Tekstil Genel Koordinatörü Oktay İnceman,
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile yapmış
oldukları işbirliği çerçevesinde personel ihtiyacını
GSO-MEM’den karşıladıklarını söyledi.

94

İŞVERENLE IŞ ARAYANI
BULUŞTURAN FUAR
Gaziantep İşkur’un, geleneksel
hale getirdiği İnsan Kaynakları ve
İstihdam Fuarı 6. kez işveren ve iş
arayanları buluşturdu.

104

DEKİLER

TÜRKIYE’DE
PLASTIK
SEKTÖRÜ
Dünya ekonomisinde
son dönemlerde kendini
hissettiren küreselleşme,
kentsel ekonomilerin
global ekonomide birer
parametre olarak yer
almasını sağladı.

30 YILLIK DEĞİŞİM

30 YILLIK DEĞİŞİM
GAZIANTEP’TE MESLEK ÖRGÜTLENMESI ILK OLARAK 1898 YILINDA
ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI ILE BAŞLAMIŞTIR. GAZIANTEP
ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, TÜRKIYE’DE ILK KURULAN
5 ODADAN BIRISIDIR. 1950 YILINA GELINDIĞINDE ISE TOBB
KANUNU ILE GAZIANTEP TICARET VE SANAYI ODASI’NA DÖNÜŞÜR.
1989 YILINDA GAZIANTEP SANAYI ODASI VE GAZIANTEP TICARET
ODASI AYRILARAK IKI FARKLI TÜZEL KIŞILIĞE KAVUŞUR.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R
b u nya mi n @gs o.or g.tr / h a n i fi @gs o.or g.tr
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AZIANTEP
sanayisine
ait kayıtlar uzun yıllar
öncesine dayanmaktadır. Dr. Celal Pekdoğan’ın
Gazi’den Gazi’ye Mustafa
Kemal ile Muhaberat kitabında TC.
Devlet Salnamesi kayıtlarından aktardığı bölümlerde şu ifadelere yer
verilmiştir: “1926 yılında Nizip, Besni
ve Kilis ilçelerinden oluşan Gaziantep’te on dört nahiye, beş yüz kırk
köy bulunmaktadır. Nüfus itibariyle
vilayetin toplam nüfusu 168.712’dir.
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www.gso.org.tr

Vilayette 13 fabrika, 1026 tezgah,
150 çulhacı, 200 kilimci, 300 alacacı, 20 jakarcı, 40 abacı tezgahı ve 16
tabakhane ve iki adet anonim şirket
mevcuttur.”
Yine TC. Devlet Salnamesi’nde,
“1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
kabulünün ardından Gaziantep’te
28 firma bu kanundan yaralandı.
1928’de 12 olan fabrika sayısı, 1933
yılında 17’si merkezde, 13’ü Kilis’te
6’sı Nizip’te olmak üzere 36’ya yük-

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

30 YILLIK DEĞİŞİM
seldi. Genç Cumhuriyet’in 1923-1938
yılları arasında ekonomiyle ilgili aldığı
kararlar sonucunda Gaziantep’te hayata geçen sanayi yatırımları Anadolu’ya örnek bir model yarattı” cümlelerine yer verilmiştir.
Gaziantep sanayisinin büyüme ve
atılım süreci ise 1989 yılında tek
başına tüzel kişiliğe kavuşan Gaziantep Sanayi Odası ile hız kazanır.
30 yıllık süreçte Gaziantep sanayide, istihdamda ve ihracatta büyük
başarılara imza atmıştır.
Kentin 30 yıl önce 116 milyon dolar
olan ihracatı bugün itibarıyla 7 milyar
dolara ulaşmıştır.

116 MİLYON DOLARDAN 7 MİLYAR DOLARA
YILLAR

İHRACAT
(MİLYON
DOLAR)

İHRACAT
YAPILAN
ÜLKE SAYISI

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

116
131
138
148
167
189
202
224
392
442
412
435
599
619
909
1.394
1.922
1.928
2.573
3.471
3.260
3.593
4.928
5.873
6.482
6.637
6.263
6.251
6.552
6.939

61
62
64
67
70
73
75
77
80
97
111
115
126
125
135
141
136
142
154
156
158
163
171
177
173
173
174
174
177
180

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

1989 yılında kurulan ve ülkemizdeki sayılı Sanayi Odası arasında
yer alan Gaziantep Sanayi Odası,
Gaziantep ve bölgenin ekonomik
kalkınmasında öncü rol üstlenmeye, sanayinin her alanında rekabet
gücünü artırmaya, sürekli gelişimin
ve değişimin simgesi olmaya devam
ediyor.
Gaziantep Sanayi Odası kurulduktan sonra kent sanayisi büyümeye,
ihracat ve istihdam rakamları artmaya, sektör yelpazesi genişlemeye başlıyor.
Vizyon projelerle şehre katma

değer katan Gaziantep Sanayi
Odası’nın öncülüğünde Gaziantep sanayisi Türkiye’nin lokomotif
kentlerinden birisi haline geliyor.
Gaziantep’in üretim, ihracat, istihdam gibi istatistiksel verilerine
bakıldığında Gaziantep Sanayi Odası’nın kentin ekonomik gelişimindeki etkin rolünü görmek de mümkün.
O günün verilerine bakıldığında
“nereden nereye” dedirten rakamlar, Gaziantep sanayicisinin azmini,
kararlılığını, çalışkanlığını ve gelecek vizyonunu gözler önüne seriyor.

www.gso.org.tr
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1989 YILINDAN BUGÜNE VERİLER IŞIĞINDA GAZİANTEP SANAYİSİ:
Gaziantep sanayisinde rakamsal verilere bakıldığında;
• 1989 yılında Gaziantep’in toplam ihracatı 116 milyon dolar.
İhracat yapılan ülke sayısı ise 61.

• 2017 yılına gelindiğinde ise 177 ülkeye 6 milyar 552 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor.

• 1993 yılında İSO 500 listesinde Gaziantep’ten 2 firma yer
alıyor.

• Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması’na göre ilk 500’e Gaziantep’ten 24 firma, ikinci 500 firma
arasına ise 33 firma girme başarısını gösteriyor.

• 1997 yılına gelindiğinde İSO 500’e 9, İSO İkinci 500’e ise 8
firma girme başarısı gösteriyor.
• 2004 yılında ilk kez ihracatta milyar dolar seviyesine ulaşılıyor. 2004 yılında 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat geçekleşiyor.
• 2010 yılında ihracat 3 milyar 593 milyon dolara, ihracat yapılan ülke sayısı ise 163’e çıkıyor.
İSO birinci 500’e 16, ikinci 500’e 20 firma giriyor.
• 2012 yılında ise 5 milyar doların üzerine çıkılıyor ve ihracat
5 milyar 873 milyon dolara ulaşıyor.

• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel
olarak düzenlenen “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması”
araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında listede 68 Gaziantep firması yer alıyor.
• Gaziantep 2018 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylara göre tarihinin en yüksek
ihracat rakamına ulaşarak rekor kırıyor.
30 yıl öncesinde 116 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2018’de 7 milyar dolar seviyesine ulaşıyor ve hem
yıllık hem aylık bazda rekor kırıyor.

OSB SAYISI 6’YA ÇIKTI
Gaziantep’te ilk OSB 1969 yılında,
2. OSB ise 1987 yılında kurulmuştur. Gaziantep Sanayi Odası ile
birlikte sanayideki atılımla birlikte yeni OSB’lere ihtiyaç duyulur.
1994 yılında 3. OSB, 2002 yılında
4. OSB kurulmuş, 5. OSB’nin ise
2014 yılında yer tahsisleri yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde ise Havaalanı Organize Sanayi Bölgesi
ıslah OSB olmaktan çıkarılarak,
normal OSB’ye dönüşmüş ve
Gaziantep’teki organize sanayi
bölgesi sayısı 6’ya çıkmıştır. Gaziantep ve Kilis arasında iki ilin birlikte kurduğu ilk proje olan Polateli-Şahinbey Organize Sanayi
Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları
ise devam etmektedir.

GASBAŞ KURULDU
Sanayici ve ihracatçılara büyük
avantajlar sunan Gaziantep Serbest Bölgesi, Bakanlar Kurulu
Kararı ile 1998 yılında kurularak
faaliyete geçti.
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GSO’NUN İLK KULLANDIĞI BİNA
1989 yılında kurulan Gaziantep Sanayi Odası, şehir merkezindeki binanın dördüncü katındaki, Merkez Bankası’nın takas odası olarak kullandığı 40 metrekarelik bir
odayı ilk hizmet binası olarak kullanmaya başlamıştır.
1997 yılında yapılan genişleme ile aynı binanın 3, 4 ve 5.
Katları ile 1. katın yarısı da kullanılmaya başlanılmış ve
modern ve teknolojik yönden yeterli hizmet alt yapısı
oluşturulmuştur.

GSO YENİ HİZMET BİNASI
12 Haziran 2010 tarihinde dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla temel atma töreni yapılan
GSO yeni hizmet binası, 2 Temmuz 2012 günü itibariyle
sanayicilere hizmet vermeye başladı. Gaziantep’in modern gelişimi çerçevesinde tasarlanan ve üyelerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte inşa edilen
yeni hizmet binası Gaziantep’in hızlı gelişiminin yanında
GSO’nun üye sayısının sürekli artması ve üyelerine daha
iyi hizmet vermek amacıyla yapıldı. Şehitkamil Belediyesi karşısında 11 bin metrekare kapalı alan üzerine ikisi
bodrum, altı kat şeklinde inşa edilen hizmet binasında
toplantı salonlarının yanı sıra her türlü sosyal aktivitenin
gerçekleştirilebileceği açık ve kapalı alanlar bulunuyor.
Yeni hizmet binası uzun yıllar Gaziantep sanayisine yeterli ve modern ölçülerde hizmet üretebilecek niteliklere sahip.

GSO KURULUŞ HİKAYESİ
Türkiye’de 1984 yılında Turgut Özal’ın başlattığı dışa açık ekonomi politikaları, sanayicilere yeni fırsatlar sunuyordu. Devam eden İran-Irak savaşında aktif rol üstlenen Gaziantepli
sanayiciler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türki
Cumhuriyetler ve Uzakdoğu’da yeni pazarlara yelken açmaya
başlamış, yüzünü dünyaya çevirmişti.
1980’lerin sonunda Gaziantep’te Ünaldı Bölgesi, Nizip Caddesi, Küçük Sanayi Sitesi, Örnek Sanayi Sitesi ve 2 Organize
Sanayi Bölgesinde, hatırı sayılır bir imalat sektörü oluşmuştu.
Gaziantep sanayisinin ulaşım, altyapı, enerji ve çevre gibi sektörel sorunları da, ticaretin klasik sorunlarından ayrışmaya
başlamıştı. Sorunlarla birlikte, sanayicilerin beklentileri ve
ihtiyaçları da farklılaşıyordu.
1987 yılında başlayan Gaziantep Sanayi Odasının kuruluş çalışmaları, 1989 yılına geldiğinde hızlanıyordu. Çünkü sanayi
ve ticaret bakanlığı tarafından kurulan komisyon valilikte
komisyon üyeleriyle birlikte çalışmalarına başlamış, sanayici
tespit etmekte uğraşıyordu.
Ancak o dönemde Ticaret ve Sanayi Odası’nın 64 meclis üyesinin tamamı ticari faaliyet gösteren üyelerden oluşuyor, imalat
sanayi, oda meclisinde temsil imkanı bulamıyordu.
1984 yılından itibaren, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’nın
meclis toplantılarında Ticaret Odası ile Sanayi Odası’nın birbirinden ayrılma talepleri dile getirilmeye başlanmıştır. Çıkan
ayrılık sesleri pek hoş karşılanmasa da uzun ve yorucu bir süreç için harekete geçilmiştir.
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Sani Konukoğlu

Yalçın Çepik

Zeki Konukoğlu

Aykut Tuzcu

Selahattin Öztahtacı

UZUN SÜREN KARARLI ÇALIŞMA SONRASINDA; SANI
KONUKOĞLU, ZEKİ KONUKOĞLU, AYKUT TUZCU, NACI
TOPÇUOĞLU, İBRAHIM TUĞSUZ, YALÇIN ÇEPIK VE SELAHATTIN
ÖZTAHTACI’DAN OLUŞAN 7 KIŞILIK KURUCU MÜTEŞEBBIS
HEYETIN ÖNDERLIĞINDE, 15 AĞUSTOS 1989’DA GAZIANTEP
SANAYI ODASI (GSO), 5174 SAYILI TÜRKIYE ODALAR VE
BORSALAR BIRLIĞI KANUNU KAPSAMINDA KURULDU.

Uzun süren kararlı çalışma sonrasında; Sani Konukoğlu, Zeki Konukoğlu,
Aykut Tuzcu, Naci Topçuoğlu, İbrahim
Tuğsuz, Yalçın Çepik ve Selahattin
Öztahtacı’dan oluşan 7 kişilik kurucu müteşebbis heyetin önderliğinde,
15 Ağustos 1989’da Gaziantep Sanayi
Odası (GSO), 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında
kuruldu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğlu, kurucu Meclis
Başkanı Naci Topçuoğlu oldu.
GSO, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, mensuplarının birbirleri ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü
ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî
disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak
ve kanunda yazılı olan çeşitli hizmetler
ile mevzuatla odalara verilen görevleri
yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Naci Topçuoğlu

İbrahim Tuğsuz

Gaziantep sanayi Odası o dönemde
Merkez Bankası’nın takas odası olarak
kullandığı 40 metrekarelik küçücük bir
odayı kullanıyordu.
Kurulduğu 1989 yılısonu itibariyle,
odanın üye sayısı 289’a ulaşmış, Gaziantep’in ihracatı da 116 milyon doları
bulmuştur.
Sanayileşme sürecinin komutası artık
Gaziantep Sanayi Odası’na geçmişti.
Kurucu Başkan Sani Konukoğlu öncülüğündeki yönetim, yepyeni bir vizyon
ortaya koydu.
1991’de ilk yurtdışı organizasyonunu
yaparak, üyelerine Avrupa pazarının
kapılarını açan oda, Hannover’deki
tekstil fuarında, Gaziantepli sanayicilere yepyeni ufuklar açmıştı.
Gaziantepli sanayiciler artık daha özgüvenli, daha kararlıydı. Bu nedenle,
çağın gereksinimlerine de kayıtsız

kalınmamalıydı. Gaziantep Üniversitesi’yle ortaklaşa kurulan GÜSİGEM ile
üniversite sanayi işbirliğinin ilk adımı
atılır.
1994 yılında Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanı Sani Konukoğlu vefat eder.
Saygınlığı, kararlılığı, uzlaşmacı kişiliği ve vizyoner duruşu ile Gaziantep iş
dünyasına büyük kazanımlar sağlayan
Sani Konukoğlu’nun vefatı, iş dünyasını
ve Gaziantep Sanayi Odası’nı derinden
yaralar.

GSO’nun Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür”
sözü geçmişten günümüze kulaklara küpe olmuştur.
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Sani Konukoğlu’nun ardından Kamil
Şerbetçi, Gaziantep Sanayi Odası’nın 2.
Yönetim Kurulu Başkanı olarak, görevi
devralır.

Serbest Bölgesi kurulur. 1999 yılında
ise, Türkiye’de ISO 9000 Kalite Belgesi’ni alan ilk odalardan biri Gaziantep
Sanayi Odası olur.

1994 yılında Gaziantep, 73 ülkeye 189
milyon dolarlık ihracat yapmış ve ihracatta çok daha büyük hedeflere odaklanmıştı. 1995’teki GATEMAK Tekstil
Makineleri fuarı ile fuarcılığın temelleri de atılırken, tahsise açılan 3. Organize Sanayi Bölgesi de, yatırımlarla kısa
sürede dolar.

2000’li yılların başı, Gaziantep Sanayi
Odası’nın projelerinin konuşulduğu
yıllar olmuştur. Geleceğe yeni bir bakış
açısıyla hazırlanan oda yönetimi; etkin
bir yönetim anlayışıyla, aktif sanayi, yeniden ihracat seferberliği, kalite seferberliği, Marka şehir Gaziantep, fuarlar
şehri Gaziantep, inovasyon vadisi Gaziantep, Ar-Ge’de Gaziantep atlımı ve
Akıllı sanayi gibi birçok projeyi birbiri
ardına hayata geçirir.

Yeni yatırımlarla büyüyen oda üyelerinin, hizmet beklentileri de artmaya
başlamıştı. Alman Teknik İşbirliği Projesi GTZ ile Gaziantep Sanayi Odası’nın
kurumsal kapasitesi ve hizmet kalitesi
uluslararası standartlara yükseltilir.
1998 yılında 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şerbetçi vefat eder.
Odanın vizyonuna büyük katkılar sağlayan Şerbetçi’nin ölümü, Gaziantep iş
dünyasını yasa boğar.
Şerbetçi’nin vefatının ardından Abdülkadir Konukoğlu Meclis Başkanı, Nejat
Koçer Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görevi devralır.
GSO artık, üyelerini küresel rekabete
odaklamış, hedeflerini sürekli artıran
bir oda olmuştur. 1998’de Gaziantep

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Odanın öncülüğünde yatırımlarını artıran sanayiciler artık kabına sığmaz.
Mevcut üç Organize Sanayi Bölgesi’nin
iki katı büyüklüğündeki dördüncü Organize Sanayi Bölgesindeki 24 milyon
metrekare arsanın tahsisleri de kısa
sürede tamamlanır.
Oda bünyesinde açılan ABD Bilgi Bürosu, TPE Bilgi Bürosu ve KOSGEB TEKMER birimi ile sanayicinin ihtiyaç duyacağı bilgiye erişim olanakları artırılır.
İhracata odaklı yatırımların getirisi
de alınmaya başlar. 2004 yılında Gaziantep’in ihracatı ilk kez 1 milyar dolar
sınırını aşarak, güçlü bir psikolojik motivasyon yakalanır.

Sanayiciler, Türkiye’nin geleceğine
olan inançla yatırımlara devam ederken, Gaziantep Sanayi Odası da, diğer
odalara, şehirlere ve hatta dünyaya
örnek olacak Marka Şehir Gaziantep
projesini, önce Türkiye gündemine, ardından da dünya gündemine sokmayı
başarır.
Proje, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Altın Pusula Yarışması’nda büyük ödül, ardından da Güney Afrika’da
düzenlenen Dünya Odalar Birliği Proje
Yarışması’nda en sıra dışı proje seçilerek Dünya Birinciliği ödülü alır. Gaziantep Sanayi Odası’nın vizyonu Türkiye ve
dünyaya örnek olur. Gaziantepli sanayiciler projenin ilk yılında 1513 marka
tescili yaparak, o tarihe kadar yapılan
toplam tescil sayısına, 1 yılda ulaşır.
2006 yılı, Gaziantep Sanayi Odası’nın
marka kavramından sonra ‘inovasyon’ kavramını da, Türkiye gündemine
sokmayı başardığı bir yıl olur. Merhum
Sani Konukoğlu’nun ‘müessesini yenilemeyeni, müessesesi yeniler’ sözünün yansıması niteliğindeki İnovasyon
Vadisi Gaziantep Projesi, hem Gaziantep’in hem de Türkiye’nin yenilikçiliğe,
ARGE’ye ve teknolojiye bakış açısına
yepyeni bir ivme kazandırır.
Büyüyen sanayi, artan ihracat, Gaziantep’e fuarcılık konusunda da önemli
fırsatlar sunuyordu. Gaziantep Sanayi
Odası bu fırsatı da kaçırmadı. 2006 yılında savaş nedeniyle Bağdat’ta yapılamayan Uluslararası Irak Fuarı, geniş
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en kısa şekilde limana bağlayacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’ni kamuoyuna
duyurur. Gelinen noktada Hassa-Dörtyol Tünel Projesi Karayolları tarafından
yatırım planına alınmıştır. 9 tünelden
oluşacak proje ile Gaziantep’ten İskenderun Limanı’na olan mesafesi 107
kilometreye düşecektir.

bir katılımla Gaziantep’te gerçekleştirildi. Bu fuarda ortaya çıkan potansiyeli
gören iş dünyası, 1 yıl sonra, Gaziantep
Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası
ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile
Gaziantep’i bölgenin fuar merkezi haline getirecek Ortadoğu Fuar Merkezi’ni
hayata geçirmeyi başarır.
2007 yılında ihracatta 2 milyar dolar
sınırı da aşılır. 2008 yılına gelindiğinde
ihracata odaklı sanayi yatırımları Gaziantep’i Anadolu’nun en güçlü ihracat
şehirleri arasında sokmuştur. 2008’de
ihracat 3 milyar doları geçmiş, şehrin
yıllık ihracat artışları bile artık milyar
dolar seviyesine ulaşmıştır.
2008 yılında ise odanın kurucu meclis
Başkanı Naci Topçuoğlu hayatını kaybeder.
Gaziantep gelişimini sürdürürken iş
dünyasının öncü kurumu Gaziantep
Sanayi Odası da artık kabına sığmaz.
2010 yılında yeni hizmet binasının temeli atılır.

mıştır. 25 yıl önce 40 metrekarelik odada başlayan hizmet yolculuğu, bundan
sonra 10 bin metrekarelik modern bir
hizmet binasında devam eder.
2013 yılında yapılan seçimler, yeni
bir dönemin başlangıcı olur. Adil Sani
Konukoğlu Yönetim Kurulu Başkanı,
Mustafa Topçuoğlu da Meclis Başkanı
olarak bayrağı devralır. Bu seçim, oda
tarihinde ilklerin yaşandığı bir seçim
olur. İlk kez 3 kadın üye kendi sektörlerini temsilen oda meclisine girerken,
Ferhan Sağım da ilk kadın yönetim kurulu üyesi olarak oda tarihine geçer…
2012 yılına geldiğimizde Gaziantep’te
sanayi bölgeleri artık doğal sınırlarına
dayanmış, alternatif yer imkânları da
daralmıştı. Bu konuya çözüm arayan
Oda yönetimi, o günlerin deyimiyle ‘çılgın bir proje’ olan, Türkiye’de ilk kez,
2 şehrin ortaklığı ile Gaziantep-Kilis
sınırında yapılacak Polateli-Şahinbey
Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölgeyi,

Nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna
bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında hayati önem taşıyan GSO Mesleki
Eğitim Merkezi Projesi 2017 yılı Nisan
ayında hayata geçirilir.
GSO E-Ticaret Atağı Projesi kapsamında üyelerin ‘gsotrade.com’ web sitesi
aracılığıyla yeni pazarlara açılması
sağlanır ve sanayicilerden yoğun ilgi
görüyor.
2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimlerde Mustafa Topçuoğlu Meclis Başkanlığı görevini Adil Sani Konukoğlu’na
devrederken, Adil Sani Konukoğlu da
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
Adnan Ünverdi’ye devreder.
Yine bir ilk olarak Türkiye’de 3 kadın
üye yönetim kuruluna seçilir. Ferhan
Sağım, Perihan Çöçelli ve Melike Yüksel ile Gaziantep Sanayi Odası yönetim
kurulunda üç kadın isimle temsil edilen tek oda konumundadır.
GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında
gerçekleştirilen “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi

Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer’in
milletvekili seçilmesinden sonra bayrağı 2011 yılında Adil Sani Konukoğlu
devralır. Bu arada, 2 yıl önce temeli atılan yeni hizmet binası da tamamlan-
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teklenmesi öngörülüyor. GSO, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu
Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata
geçirilecek projenin 2019 yılı içerisinde
hizmet vermesi planlanıyor.
Gaziantep Oğuzeli Havaalanı Islah Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi
Bölgesi olma niteliği kazandı, bu sayede Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olan Gaziantep’teki
OSB sayısı 5’ten 6’ya çıkmış oldu.

(GASİMEP) ile mesleki eğitimde yeni
bir dönem başlar.
9. sınıfı bitirmiş ve mesleki beceri testinden (MEBET) geçmiş olan öğrenciler yetenekleri doğrultusunda ilgili
alana yerleştirilmesi, ilgili firma ile
eşleştirilerek meslek öğrenmeleri ve
istihdam edilmeleri sağlanıyor.
Gaziantep’in model Fabrikası Gaziantep Sanayi Odası ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ile birlikte hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından model fabrika kurulacak 5 il arasında yer alma başarısını gösteren Gaziantep’te kurulacak model fabrikanın
sanayide teknoloji ve dijital dönüşüm
sürecinin önemli bir üssü haline gelmesi öngörülüyor.
Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi Projesi’nin (KAGİDEM) çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Merkezde
kadın girişimci adaylarının eğitilmesi
ve ihtiyaç duydukları konularda des-

Türkiye’ye kaynak yaratma ülküsüyle
yola çıkan Gaziantep Sanayi Odası yeni
hedeflerin peşinde koşmaya devam
ediyor: Dolu dolu geçen 30 yılın ardından; değer yaratan, sorumluluk alan,
öncü ve örnek bir kurum oldu Gaziantep Sanayi Odası.
Gaziantep’in girişimci insanlarıyla el
ele vererek, geleceğe iz bırakmanın
haklı gururunu yaşadı, yaşattı.
Gaziantep Sanayi Odası, yeni hedeflere
el ele koşmaya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine ulaşmasında öncü
rol üstlenmeye devam ediyor.

Baklava, Kutnu Kumaşı ve Antep Katmerine tescil
Antep Baklavası
İlimizin simgelerinden biri olan baklavanın coğrafi işaret tescili
2005 yılındaki Türk Marka ve Patent Kurumuna başvurumuz neticesinde odamız tarafından yapılmıştır. 2009 yılında ülkemizin ilk
uluslararası tescil başvurusu AB’ye yapılmış ve 2013 yılında “Antep
Baklavası AB tarafından tescillenmiştir.
Gaziantep Sanayi Odası “Antep Baklavası”nın Avrupa Birliği nezdinde tescilinin sağlanması için Türkiye’den yapılan ilk başvuru olması
nedeniyle “coğrafi işaret” dalında 2010 yılında Türk Marka ve Patent
Kurumunun özel ödülüne layık görülmüştür.

Antep Kutnu Kumaşı
GSO’nun Gaziantep’in asırlık el sanatlarından olan kutnu kumaşı için
yapmış olduğu “coğrafi işaret’’ tescil başvurusu 19 Ocak 2015 tarihinde olumlu sonuçlandı ve Antep Kutnu Kumaşı tescillendi.

Antep katmeri
Gaziantep ile özdeşleşen lezzetlerden birisi olan “Antep Katmeri’’
tatlısının tescili için GSO’nun 23.01.2015 tarihinde Türk Patent ve
Marka Kurumu’na (TPE) yaptığı coğrafi işaret başvurusu olumlu sonuçlandı ve Antep Katmeri tescillenmiş oldu.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Meclis Başkanları

M.NACİ TOPÇUOĞLU
Kurucu Meclis Başkanı
(1989-1998)

ABDULKADIR KONUKOĞLU
(1998-2013)

MUSTAFA TOPÇUOĞLU
(2013-2018)

ADIL SANI KONUKOĞLU
(2018-....)

Yönetim
Kurulu
Başkanları
SANİ KONUKOĞLU

KAMİL ŞERBETÇİ

ADIL SANI KONUKOĞLU

ADNAN ÜNVERDİ

Kurucu Başkan
(1989-1992)

(2011-2018)

(1989-1998)

A. NEJAT KOÇER
(1998-2011)

(2018-......)

Kurucu Genel
Sekreter
KÜRŞAT GÖNCÜ
(1989-....)
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Zorunlu hale gelen

30. YIL ÖZEL

MYK MESLEKİ YETERLİLİK
BELGENİZİ BERABER ALALIM
GASBEM Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav
Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. aşağıda
verilen kapsamlarda MYK tarafından
yetkilendirilirmiştir.

HİZMET KAPSAMLARIMIZ
Makine Bakımcı (Seviye 3)
Makine Bakımcı (Seviye 4)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2)
Ön İplik Operatörü (Seviye 3)
İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2)
Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
Belge zorunluluğu kapsamında sınav ve belge
ücretleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
Bu sınavlar ile ilgili olarak işverene herhangi
bir maddi külfet olmayacak, sınavı kazanan
adayların sınav ücretlerinin tamamı İşsizlik
Fonundan karşılanacaktır.

LÜT F E N DİK K AT !
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca
çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,
tebliğlerin yayım tarihinden itibaren, on iki ay
sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan
kişiler çalıştırılamayacaktır.

ONLINE BAŞVURU
www.gasbem.com.tr
2. Organize Sanayi Bölgesi 83235 No’lu Cadde, No:2
Şehitkâmil/GAZİANTEP TEL: 0342 502 10 20 (Pbx)
G A Z İ A N T E P S A N AFAKS:
Y İ O0342
D A S502
I 14 70 WEB: www.gasbem.com.tr

Personel
TS EN ISO/IEC 17024
AB-0272-P
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GSO‘DA DEVİR TESLİM
“Ülkemize örnek olacak sakin,
huzurlu bir seçim”
GSO HIZMET BINASINDA GERÇEKLEŞTIRILEN SEÇIMDE, ODA’NIN 4.400’E YAKIN ÜYESI, 2018-2022
YILLARINDA GAZIANTEP VE TÜRKIYE SANAYISINE YÖN VERECEK YÖNETIM KADROSUNU SEÇTI

B

AYRAK
yarışında
Mustafa Topçuoğlu
Meclis Başkanlığı görevini Adil Sani Konukoğlu’na devrederken,
Adil Sani Konukoğlu da yönetim
kurulu başkanlığı görevini Adnan Ünverdi’ye devretti.

Adnan Ünverdi başkanlığında
yeni Yönetim Kurulu; Cevdet
Akınal, Ferhan Sağım, Melike
Yüksel, Perihan Çöçelli, Metin
Erturhan, Mustafa Özgüler, Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Başar Küçükparmak ve Ercan Sayın’dan oluştu.

GSO’da 3 Nisan’da yapılan seçimlerde oluşan 65 kişilik meclis
ilk toplantısını yaparak, meclis
başkanı, meclis divanı, yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçti.

Bu seçimde, 1989 yılında kurulan GSO tarihinde ilkler yaşandı,
üç kadın üye yönetimde yer aldı.
Ferhan Sağım, Perihan Çöçelli
ve Melike Yüksel, GSO Yönetim
Kurulu Üyesi olarak Gaziantep’in sanayileşme sürecine
katkı sunacak.

Meclis Başkanlığına Adil Sani
Konukoğlu, Meclis Başkan Yardımcılığına Saim Akınal ve Ali
Özpolat, Katip Üyeliğe Sadık Koçak getirildi.
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GSO’nun TOBB Delegeleri, Adil
Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Adnan
Ünverdi, Mesut İşsever, Metin

YÖNETİME GÜÇ KATTILAR
Gaziantep Sanayi Odası seçimlerinde 3 kadın
yönetim kuruluna girdi. Gaziantep Sanayi
Odası, Türkiye’de 3 kadının yönetim kurulunda yer aldığı tek oda oldu. Emine Ferhan Sağım, Melike Yüksel, Perihan Çöçelli Gaziantep
Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi oldular.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

BİZDEN HABERLER

Yıldırımdemir, Cemil Direkçi, Metin Erturhan ve
Sami Konukoğlu oldu.
Disiplin Kurulu’na; Durmuş İşsever, Sedat Akınal,
Selami Yetkinşekerci, Emin Helvacıkara, Fazıl Özyaşar ve Memet Yıldız seçildi.
MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU
Yeni dönemin herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyen Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu “Bu çatı
altında bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde
Gaziantep için, ülkemiz için elbirliği ile çalıştık.
Bu dönemde ve bundan sonra ki dönemlerde de
elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yaptığı süre
içinde yanlarında olan herkese teşekkür eden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugüne kadar yapılmış projeler ve bundan sonra
yapılacak olan projelerin devamında da Sayın Adnan Ünverdi’ye her zaman destek olacağız. GSO
olarak ilkleri yapan bir kurumuz. Adnan Bey’e ne
mutlu ki yönetimde alanında başarılı 3 kadın üyemiz var. Bunun esas anlamı, Gaziantep’te ki tüm
girişimci kadınlara örnek olmasıdır. Bu mecliste
bulunan kadın üye sayısının yüzde 50’nin üzerinde
olmasını temenni ediyorum.”
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ
Çok başarılı, seviyeli bir seçimi tamamladıklarını
belirten ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
ise 3 kadının yönetim kurulunda yer almasının kadınlar lehine, hakları olan güçlü bir mesaj olduğuna vurgu yaptı.
Üzerlerindeki sorumluluğun ağır olduğunu anlatan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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“Birçok projeye berberce imza attık. Bundan sonra da başkanlarımın
destekleriyle Gaziantep sanayisini
yönlendirmek için yönetimimizle
beraber çok başarılı işlere imza
atacağız. Burada iş alemine, üniversitede okuyan gençlerimizin iş
hayatına kazandırılması noktasında önceliğin eğitim olduğunu söylemek istiyorum. Endüstri 4.0 diye
adlandırılan farklı bir çağa girdik.
Bu çağa kendimizi uydurmak durumundayız. Değişime ayak uydurmak zorundayız. Eğer biz değişime
ayak uydurmazsak işimizin bizi
değiştireceğinin de farkındayız. Bu
anlamda yapacak çok işimiz var.
İnşallah hep birlikte ülkemizin geleceğine katkı sunacağımıza inanıyorum. Hepinize desteklerinizden
dolayı teşekkür ediyorum.”

GSO MESLEK KOMİTE SEÇİM SONUÇLARI:
GRUP
NO
1. GRUP

SIRA ADI SOYADI
NO
1

Mehmet Sami Kaleoğlu

GRUP
NO

12. GRUP 24 Mustafa Topçuoğlu

2 Ömer Faruk Şimşek
2. GRUP

3. GRUP
4. GRUP

3 Metin Erturhan

6. GRUP
7. GRUP

9. GRUP

20. GRUP 46 Adnan Ünverdi
47 Ömer Cıncıkçı
21. GRUP 48 Mustafa Eruslu
49 Abdullah Yıldız

5 Mehmet Ali Kılıç

28 Mustafa Fındık

22. GRUP 50 M. Tansu Tuğlu

6 Mustafa Özmermer

14. GRUP 29 Perihan Çöçelli

7 M. Ata Acar

30 Ahmet Cem Bilmez

8 Hakan Çakıcı

31 Reis Reisoğlu
15. GRUP 32 E. Ferhan Sağım

10 Mustafa Özgüler

33 Erhan Şirin

11 Ahmet Yazıcı

34 Şahin Kaya

12 Burhan Çağdaş

16. GRUP 35 Atilla Sağlamer

51 Ahmet Haratoğlu
52 Ümit Özdinç
23. GRUP 53 M. Hamdi Karaata
54 Serhat Saka
55 Emrah Çetindağ
24. GRUP 56 Metin Yıldırımdemir
57 Başar Küçükparmak
25. GRUP 58 Sami Konukoğlu

13 M. Aykut Göymen

36 Mustafa Savrun

14 Ali Çoban

37 Ahmet Şan

59 Abdullah Dabanıyastı

38 Halil Tepe

60 Ali Özpolat

17. GRUP

16 M.Musa Özgüçlü

39 Melike Yüksel

17 Ersan Kolukısa

40 Cemil Turgay Direkçi

18 Cevdet Akınal
19 Uğur Şireci

10. GRUP 20 Adil Sani Konukoğlu
11. GRUP

13. GRUP 26 Kenan Durur

SIRA ADI SOYADI
NO

27 Ersoy Şiveydinli

15 Arif Çelik
8. GRUP

25 Mesut İşsever

GRUP
NO

4 Abdülkadir Özkara

9 Sadık Koçak
5. GRUP

SIRA ADI SOYADI
NO

18. GRUP 41 Hakan Konukoğlu
42 Saim Akınal
19. GRUP 43 Nevzat Kara

21 Hakan Aslansoy

44 Halil Yunus Zengin

22 Ercan Sayın

45 M. Cengiz Erturhan

26. GRUP 61 Ahmet Zirek
62 Mehmet Ali Sağlamcı
27. GRUP 63 Yıldırım Mermer
64 M.Kutsal Küçükparmak
65 Mustafa Çağdaş

23 Abdülkadir Koyuncu
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Suriyeli göçü BM’deki üst
düzey toplantıda ele alındı
TÜRKIYE’YE, ÖZELDE ISE GAZIANTEP’E SURIYELI GÖÇÜNÜN BELEDIYE HIZMETLERI VE IŞ
HAYATINDAKI ETKILERINE YÖNELIK ÇALIŞMALARI, BM KALKINMA PROGRAMI’NIN (UNDP)
NEW YORK’TAKI YILLIK ICRA KURULUNDA ELE ALINDI.

T

OPLANTIYA telekonferansla katılan Gaziantep Sanayi
Odası (GSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, Suriyelilerin iş gücü piyasasına
kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, “Böylesi bir ekonomi içerisinde
zaten iş gücüne ihtiyacımız vardı. Ama
nitelikli iş gücüne ihtiyacımız vardı.
GSO-MEM ile birlikte bu insanlara
mesleki eğitimler vermek suretiyle nitelik kazandırdık ve sanayimize dahil
olmalarını sağladık” dedi.
GASMEK cam atölyesinden yapılan
canlı yayında, UNDP Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Sukhrob Khojimatov,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi, ayrıca cam atölyesi ve
diğer mesleki eğitim kurslarına katılan
Suriyeli ve Türk kursiyerler, UNDP icra
kuruluna seslenerek kurul üyelerinin
sorularını yanıtladı.
Oturumun moderatörlüğünü Gaziantep’te TRT World editörü Ahmed Al Burai, New York’ta ise BM Genel Sekreter
Yardımcısı ve UNDP Dış İlişkiler Bürosu
Direktörü Robert Pipper yaptı.
Katılımcılar öncelikle UNDP’nin Türkiye’de ve Suriye’ye komşu diğer ülkelerde Suriyeli akını ile mücadele
konusunda uyguladığı dayanıklılık temelli yaklaşım konusunda bilgilendirildi. Türkiye’nin Suriye sınırına yakın
illerinde ve özel olarak da Gaziantep’te
yerel kurum ve kuruluşlar ile kurulan
ortaklıklara da vurgu yapıldı.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

SURİYELİLER MESLEKİ EĞİTİM
SAYESİNDE İŞ VE SOSYAL
YAŞAMA DAHİL OLUR
Suriye’den Gaziantep’e gelenlerin iş
yaşamı üzerindeki etkileri hakkında
katılımcılara bilgi veren Gaziantep
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi, Gaziantep’in 1,5 milyon
olan nüfusunun Suriyelilerin gelmesiyle birlikte bir anda 2 milyona dayandığını söyledi.
Bu durumun kentin iş ve sosyal yaşam
üzerindeki yükünü artırdığını kaydeden Adnan Ünverdi, şöyle konuştu:
“Maalesef gelenlerin önemli bir kısmının iş piyasası açısından çok da yeterli olmadığını gördük. Tabi Gaziantep
Sanayi Odası olarak bizim ‘GAP Enerji
Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka
Merkezi’ gibi UNDP ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalar da olmuştu. Yine bu süreç içerisinde UNDP ile
birlikte Suriye’den gelen insanların

istihdam edilmeleri konusunda neler
yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bu
insanların meslek öğrenmeleri ve iş
yaşamına ne gibi katkılarının olabileceğine yönelik analizler yaptık. Araştırmalarımız neticesinde hem kendi
vatandaşlarımıza, hem de şehrimizde
yaşayan Suriyelilere mesleki nitelik
kazandırmak noktasında bir merkezin
kurulmasının gerekli olduğunu öngördük. Çalışmalarımız neticesinde 11 bin
metrekare alan içerisinde, 20 atölyesi
ve 28 dersliği olan harika bir merkez
kurduk. Bunu yaparken de İpekyolu
Kalkınma Ajansı, Gaziantep Organize
Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep
Sanayi Odası olarak merkezin binasını birlikte inşa ettik. UNDP de, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim
Merkezi’nin (GSO-MEM) 7 atölyesinin
makine-ekipman ihtiyacının karşılanmasında bize destek oldu. Bu vesileyle UNDP’ye buradan tekrar teşekkür
ediyorum. Hakikaten bu yakın işbirliği
içerisinde çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz.”
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Duayen sanayiciden
ekonomi reçetesi
GSO DANIŞMA KURULU VE ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
“YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ, İTHALAT KONUSUNDA TEDBİR ALINMALI VE TÜRK LİRASINA DÖNÜLMELİ”
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R
b u n ya m i n @gs o.or g.tr / h a n i fi @gs o.or g.tr

G

AZIANTEP Sanayi Odası
(GSO) Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin
geleceğinin yerli üretimde
olduğunu belirterek, yerli
üretimi teşvik edecek düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini
söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde baş-

ka ülke paralarının Türkiye’de olduğu
kadar ülke ekonomisi üzerinde etkili
olmadığının altını çizen Konukoğlu,
“Artık Türk parasıyla hareket etme zamanı geldi. Almanya’da dolar alıp mevduata koymak isteseniz nereden aldın
diye sorarlar. Amerika’da tesis bile
kuracak olsanız yabancı para ile borç-

lanamazsınız. Bankaya bile başka para
birimi ile para yatıramazsınız” dedi.
Sanayi ve iş dünyasına önemli mesajlar veren Abdulkadir Konukoğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri, yaşanan
sıkıntılara karşı alınması gereken tedbirleri, öngörülerini ve tecrübelerini
GSO DEĞİŞİM Dergisi için anlattı.

A B D Ü L K A D İ R KO NU KO ĞLU
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GAZIANTEP SANAYI ODASI MESLEKI EĞITIM KONUSUNDA CIDDI ÇABA SARF
EDIYOR. İŞ DÜNYAMIZ DA BU KONUDA BIRAZ DAHA YARDIMCI OLURSA HIZLANIR
VE DAHA VERIMLI OLUR. BIZIM ARA ELEMAN DEDIĞIMIZ ASLINDA USTA BÖLÜMÜ.
MAALESEF USTA BÖLÜMÜNDE EĞITIMLI INSAN ÇOK AZ. GAZIANTEP SANAYI ODASI
MESLEKI EĞITIM MERKEZI (GSO-MEM) ÇOK GÜZEL BIR ÖRNEK OLDU.
Ülkemiz ekonomisinde son
dönemde yaşanan gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde
belirli dönemlerde bu tür hadiseler yaşanabilir. Bunlar önünde sonunda atlatılır. Şu anda biz ekonomi cephesinde
yedi düvelle çarpışıyoruz. Her taraftan
saldırı var ama bunlar geçer, devam
etmez. Biliyorsunuz geçmişte Rusya
ile bazı sıkıntılarımız vardı, zamanla ilişkilerimiz tekrar iyileşti. 1970’li
yılları hatırlıyorum. Dolar 9 liradan 14
liraya çıkmıştı. İlk yatırım yaptığımız
senelerdi. Rahmetli Babam, Başbakan
Süleyman Demirel ile görüşmeye gitmişti. Rahmetli Demirel demiş ki, ”Yatırıma devam, bizim gibi ülkelerde bu tür
gelişmeler olabilir.” Tabii bu sefer kur
artışı çok ani oldu. ABD’nin pervasızca
Türkiye üzerine baskısından dolayı kur
oynamaları yaşandı. Bu arada fırsatçılarda maalesef ellerinden geleni yaptılar. Ama geçmişte olduğu gibi bunlarda
geçecek. Kur yerine oturur, oturmaya
da başladı. Ama 40 aşağı, 50 yukarı gider gelir.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Burada yapılacak en büyük iki tane
işlem var:
YERLİ MALI KULLANACAĞIZ
Birincisi halk olarak yerli malını kullanmaya bakacağız. İğneden ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan makine sanayine kadar her türlü ürün maalesef ithal
geliyor. Türkiye öyle bir hale geldi ki,
dünyanın istediğini yapabildiği serbest
bölge haline dönüştü. Her şey serbest!
Buna bir dur demenin zamanı geldi ve

BILGISAYARLI SISTEMIN
GELIŞMIŞ HALINE ENDÜSTRI
4.0 DENIYOR. TÜRKIYE BUNU
KAÇIRMIŞ DEĞIL. BIZIM
NESIL KAÇIRDI. BILGISAYAR
TEKNOLOJILERI KONUSUNDA
BIZ BIRAZ DAHA GERIDE
KALDIK. AMA YENI KUŞAK
MÜTHIŞ GELIYOR.

geçiyor. Biz bunu yıllardır konuşuyoruz.
İTHALAT KONUSUNDA TEDBİR
ALINMALI, TEŞVİK VERİLİRKEN
DİKKAT EDİLMELİ
Ülkemizde her türlü üretim yapılıyor
ama her türlü ithalat da yapılıyor. Türkiye’de iplik imal ediliyor ama bol miktarda iplik geliyor. Tekstilin her türlüsü
ithal ediliyor. Bunlar gelemesin demiyoruz. Tabii ki ihraç kaydı ile olmak koşuluyla isteyen getirsin. Firma getirir,
dokur veya konfeksiyonunu yapar
gönderir. Ama konfeksiyon veya kumaşın Türkiye’ye ithal edilmesi, kısacası
Türkiye’de imal edilen malların ithalatı
noktasında bir dizi önlem alınması lazım. İhraç kaydı ile yapılanlar hariç. İhraç kaydı ile yarı mamul getirdi, imalat
yaptı, sattı. O hariç. İç piyasa için söylüyorum. Bundan önce konfeksiyona bir
fon konuldu, o fon sayesinde Türkiye’de
kapanan konfeksiyon fabrikaları üretime geçirildi. Hatta o zamanlar 120 bin
ile 150 bin yeni istihdam sağlanmıştı. Ayrıca, köylünün yetiştirdiği malların ekimini artırmak için primini artırmalıyız.

www.gso.org.tr
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SILAH SANAYIMIZ,
MILLI SAVUNMA
SANAYIMIZ HIZLA
ILERIYE GITMEYE
BAŞLADI. ÇÜNKÜ BIR
GERÇEK VAR. KÖTÜ
KOMŞU INSANI MAL
SAHIBI EDER. BIZ
IŞIMIZE DÖNECEĞIZ,
ÖZÜMÜZE
DÖNECEĞIZ.
İthalat ve yerli üretimi şöyle değerlendiriyorum; su dolu bir havuz var ama
sizin her ithal ettiğiniz mal bu havuzdan bir bardak, iki bardak su götürüyor.
Ama ülkemiz içerisinde yapılan mal ne
kadar pahalı olursa olsun o su havuzun
içerisinde kalıyor. İstersen kovayla al,
hiç değişen bir şey olmaz, Türkiye’nin
ekonomisi yükselir. Ne olur? Satan da
kazanır, alan da kazanır. Para havuzun içerisinde döner. Türkiye’den bir
döviz çıkışı olmaz. Buna öncelik vermemiz gerekiyor. Bu tür ithalat tedbirleri alınırsa, mümkün olduğu kadar
da teşvikler verilirken dikkat edilirse
Türkiye’nin tekrar ayağa kalkacağını
düşünüyorum.
MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ YERLİ
MALINDA DA GÖSTERMELİYİZ
Örneğin silah sanayimiz, milli savunma
sanayimiz hızla ileriye gitmeye başladı. Çünkü bir gerçek var. Kötü komşu
insanı mal sahibi eder. Biz işimize döneceğiz, özümüze döneceğiz. Kore’nin
hep kalkındığından bahsediliyor. Gidin
Güney Kore’ye kendi üretimleri dışında
neredeyse yabancı marka araba göremezsiniz. Ne bir kumaş ithalatı ne de
konfeksiyon ithalatı olur. Koreli başka
üretimleri almaz, kendi ürettiğini alır.
Biz kanımızın son damlasına kadar mil-
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liyetçiyiz. Milliyetçiyiz deyip duruyoruz
ama bu milliyetçiliği ülkemizin yerli
üretiminde de görmemiz lazım. Diğer
bir ifade ile yerli üretime yönelmeliyiz.
Türkiye’de üretim yapıldı ama satılmadı. Firma ürünü satamazsa nasıl geliştirecek. Rahmetli babam, “Oğlum işi
insana müşteri öğretir” derdi. Gömleği
dikersin yakası bol olur. Yakayı bir santim daraltırsın. Düğmelerin arası açık
olur, kısaltırsın. Bunları tecrübe ederek
orijinal bir gömlek dikersin. Sen gömleği diktin, koydun rafa ama satamadın. O
gömleğin iyi olup olmadığını bilemezsin ki. Onun için Türkiye’de üretilen iş
makinası, traktör, buzdolabı, araba olsun, bunları biz satamazsak geliştiremeyiz. Onun için satmamız lazım.
BİR ÜRÜNÜN TÜRK MALI OLMASI
İÇİN EN AZ YÜZDE 60’I
TÜRKİYE’DE ÜRETİLMELİ
Çin’den, Uzakdoğu’dan parçaları getirip üzerine Türk markası vurarak satılmasına da karşıyım. Türk malı dediği-

niz zaman en az yüzde 60’ı Türkiye’de
üretilmeli.
Sizce ülke olarak Endüstri 4.0
trenini yakalayabilir miyiz?
Bilgisayarlı sistemin gelişmiş haline
Endüstri 4.0 deniyor. Türkiye bunu
kaçırmış değil. Bizim nesil kaçırdı. Bilgisayar teknolojileri konusunda biz
biraz daha geride kaldık. Ama yeni kuşak müthiş geliyor. 30 yaşın altındaki
gençler bilgisayar konusuna ve yeni
otomasyon sitemlerine çok çabuk
adapte oluyor. Çünkü bu kuşak çocuk
yaşta televizyon izleyerek başlayıp, cep
telefonu ve bilgisayarla büyüdüler. Bu
insanları 20 sene sonra görün, harika
işler yapacaklar. Ama zaman ister.
BURASI BİZİM ÜLKEMİZ,
VATANIMIZ, BU ÜLKENİN EVLADI
OLUP DA KİMSENİN BİR YERE
GİDECEĞİNE İNANMIYORUM
Sanayiciler döviz kurundaki

GAZIANTEP SANAYI ODASI MESLEKI EĞITIM KONUSUNDA CIDDI
ÇABA SARF EDIYOR. İŞ DÜNYAMIZ DA BU KONUDA BIRAZ DAHA
YARDIMCI OLURSA HIZLANIR VE DAHA VERIMLI OLUR.
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artıştan nasıl etkileniyor, bundan
sonrası için kendilerine nasıl bir
yol haritası çizebilirler?
Sanayici önce bir şok yaşadı. Bu şok
biraz atlatıldı ve şimdi tümüyle atlatılmaya çalışılıyor. Buna bir şekilde
alışıp adapte olacağız. Burası vatanımız, bu ülkenin evladı olup da kimsenin bir yere gideceğine inanmıyorum.
Suriye’yi görüyoruz, bizi de hiç kimse
almaz onu da söyleyeyim. Bizim Türkiye gibi bir komşumuz da yok. Hiçbiri başka ülkeden göç edenleri almaz.
Ama biz tarih boyunca düşene yardım etmişiz. Bizim kanımızda var, hep
sıkıntıda olana kucak açmışız. Bazı
ülkeler 200 mülteciyi almamak için
neredeyse kıyamet koparıyorlar. Bizim
ülkemizde 3,5 milyon mülteci yaşıyor
halen de göndermek istiyorlar. Her aldığımız mültecide ekmeğimizden bir
parça ona ikram ediyoruz. Helalı hoş
olsun, onlar da insan. Bizim insanlık
görevimiz bu ama bizim de bir gücümüz var. Biz gücümüzden fazlasını bu
konuya harcıyoruz. Türkiye’nin insan
gücünden başka petrolü, doğalgazı
mı var. Onun için bundan sonra alırsak
da, mülteci alımını sınırlı yapmamız
lazım.
SEÇİMLERDEN SONRA
TOPARLANMA DAHA DA HIZLANIR
Gaziantep sanayisinin geldiği
noktayı nasıl buluyorsunuz,
bundan sonrası için yeni bir başarı
öyküsü yazmak adına sizce ne gibi
adımlar atılabilir?
Gaziantep’teki sanayicilerin öncelikli
hedeflerinden birisi ihracat yapabilmektir. Bu ihracatı da hiçbir yabancı
dil bilmeden dünyanın her tarafına
yapan, hatta Afrika’nın köyüne kadar
gidip satabilecek cesarete sahip bir
Gaziantep sanayicisi var. Bakıyorsun
İngilizce, Almanca bilmeyen birisi çıkıp Afrika’ya kadar ihracat yapıyor. Bu
çok büyük bir başarı, dünyanın hiçbir
yerinde bu kadar cesaretli, ölüm de
dahil hiçbir şeyden korkmayan bir
ihracatçı sanayici yok. Tebrik etmek
lazım.
Gaziantep sanayisinde tek eksiğimiz
var. O da insanlar biraz komşusuna bakarak iş yapıyor. Mümkün olduğunca
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bundan sıyrılmamız gerekiyor. Eskiden bu daha çoktu, şimdi biraz daha
azaldı. Çünkü Gaziantep’te artık üretimi yapılmayan bir sanayi sektörü yok.
İnşallah bundan sonra da ilerlememiz
devam edecek.
Tabii şu anda yatırımlarda bir durgunluk söz konusu ama bu durum geçecektir. OSB’de tekrar fabrika binaları
yükselmeye başlayacak. Yatırım yine
var ama biraz hızı düştü. Bilhassa makine ve benzeri yenilemeler devam
ediyor. İnşallah o hızı yine yakalayacağız. Yerel seçimlerden sonra önümüzde 4-5 yıl seçim de yok. Seçimlerden
sonra toparlanma daha da hızlanır.
Dışarıdan saldırılar da bundan sonra
azalır diye düşünüyorum. Özellikle Suriye meselesi çözüme kavuşsa ülkemize yönelik saldırılar en aza iner.
TÜRK PARASI KULLANMA
ZAMANI GELDİ
Ülkemizde yabancı para
kullanımının bu denli yaygın
olması ekonomiyi nasıl etkiliyor?
Siz Amerika’ya gittiğiniz zaman bir tesis kuracak olsanız dahi yabancı para
ile borçlanamazsınız. Bankaya bile
başka para birimi ile para yatıramazsınız. Bizim ülkemiz ise bu anlamda
tam bir “serbest bölge”. Cebinde parası olan gidip dolar alıyor, dolar yatırımı
yapıyor. Sen ihracatçıysan, sen imalatçıysan, senin dolar borcun varsa dolar
mevduatı da yap. Senin ihracatla alakan yok, ithalatla alakan yok, piyasadan dolar alıp da mevduat yapmak olmaz ki. O zaman ister istemez dolarda
azalma oluyor. Artık Türk parasıyla hareket etme zamanı geldi. Almanya’da
doları alıp mevduata koymak istesen
nerden aldın diye sorarlar. Bunlarla
ilgili tedbirler inşallah alınırsa biraz
daha düzelir diye düşünüyorum.
Gaziantep Sanayi Odası
Mesleki Eğitim Merkezi’nin
(GSO-MEM) sanayimizin nitelikli
eleman ihtiyacını karşılamaya
yönelik çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Gaziantep Sanayi Odası mesleki eğitim konusunda ciddi çaba sarf ediyor.
İş dünyamız da bu konuda biraz daha

SANAYI ODASINI KURMAK
ÇOK ZOR OLDU. BAKIN BAŞKA
ILLER BUNU YAPAMIYOR.
TÜRKIYE’DE 12 SANAYI ODASI
VAR. RAHMETLI BABAM SANI
KONUKOĞLU’NUN BURADA
ÇOK BÜYÜK ÇABALARI OLDU.
RAHMETLI OLMASAYDI GSO
ZOR KURULURDU. DAHA ÖNCE
DE ÇOK ÇABA GÖSTEREN
OLDU AMA HIÇBIRI MUVAFFAK
OLAMADI. SONRADAN BIZLER
GSO YÖNETIMINI ÜSTLENDIK.
www.gso.org.tr
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değil. Biri “A” derse, diğeri “B” diyor.
PEKİ BİZ GAZİANTEP OLARAK
NE YAPTIK?
Bakın bizde hiç seçim kavgası falan
olmaz. Çünkü ortak aklı kendi içimizde
bir kültür olarak yerleştirdik. Türkiye’de ilk defa ‘Danışma Meclisi’ kurduk. Emin olun çok uğraştım. Meclis
üyelerimiz 8 yılı doldurduktan sonra
Danışma Kurulu’na geçiyor. Meclis toplantılarımızda kimse yönetim kurulu
üyesi ile danışma kurulu üyesini ayırt
edemez. Bilmez, bilemez, çünkü karışık oturur. Önceki meclis üyelerimiz
tecrübelerini paylaşırlar.
Devlet-sanayici işbirliğinin
geliştirilmesi için sizce neler
yapılabilir?
yardımcı olursa hızlanır ve daha verimli olur. Bizim ara eleman dediğimiz aslında usta bölümü. Maalesef usta bölümünde eğitimli insan çok az. Gaziantep
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi
(GSO-MEM) çok güzel bir örnek oldu.
Mesleki Eğitim Merkezi’nde farklı projelerle hem kişilere meslek kazandırılıyor hem de firmaların ihtiyacı olan
personeller yetiştiriliyor.
ÇOK İYİ BİR TİCARETÇİ SANAYİCİ
OLAMAZ, ÇOK İYİ SANAYİCİ DE
TİCARETÇİ OLAMAZ

retçi sanayici olamaz, çok iyi sanayici
de ticaretçi olamaz. Çok iyi satıcı, ticaretle uğraşan sanayici olamaz. Sanayici çok sabırlıdır. Ticaretçi sabırlı değildir, çünkü satarsa alır. Ticaretçi malı
satamazsa almaz. Ama sanayici satsa
da satmasa da imal etmek zorundadır.
Ticaret yapıp da sanayiciliği yapan yok
mu? Var tabii, ama çok az. İyi bir sanayici de iyi bir tüccar olamaz. Çünkü
tüccarlığın da kendine has özellikleri
var. Özellikler tamamen ayrı.
Sanayi odasını kurmak çok zor oldu.
Bakın başka iller bunu yapamıyor. Türkiye’de 12 sanayi odası var. Rahmetli
Babam Sani Konukoğlu’nun burada
çok büyük çabaları oldu. Rahmetli olmasaydı GSO zor kurulurdu. Daha önce
de çok çaba gösteren oldu ama hiçbiri muvaffak olamadı. Sonradan bizler
GSO yönetimini üstlendik.

GSO’nun tüm gelişim süreçlerini
bilen duayen bir isim olarak
hem GSO’nun kent gelişimine
kattıklarını hem de sivil toplum
kuruluşlarının kentimize
yapabilecekleri noktasında neler
söylersiniz?
GSO Gaziantep’in sanayileşmesine
ivme kazandırdı. OSB, GSO kurulduktan
sonra büyüdü, gelişti. 3’üncü, 4’üncü,
5’inci OSB kuruldu, çok büyük yatırımlar yapıldı. Elbette Gaziantep Ticaret
Odası’ndaki (GTO) arkadaşlar çalışıyor
ama sanayileşme farklı. Çok iyi bir tica-

SONRASINDA NE OLDU?
GTO ile iş birliği yaptık. Bizim dediğimize GTO sahip çıktı. GTO’nun dediğine
GSO olarak biz destek çıktık. Birbirimizle karşı karşıya gelmek yerine karşılıklı destek olduk. Öbür illerde böyle

AK Parti ilk kurulduğunda TOBB’da
yaklaşık iki haftada bir, iki Bakan farklı
sektör temsilcileri ile toplantı yapardı.
Ve o zaman çok güzel düzenlemeler
yapıldı, kanunlar çıkarıldı. Eli taşın altında olanlarla bürokrasi bir araya geliyordu. Birbirlerini ikna ederek çok isabetli adımlar atıldı. Ayda bir iki defa en
azından iki ya da üç Bakanın TOBB’da
toplantı yaptığı bir sistemin yeniden
hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir uygulama Türkiye’nin
yararına olur.
Duayen bir isim olarak genç
girişimcilere, iş kuracaklara hangi
nasihatlerde bulunursunuz?
Maalesef genç girişimciler 5-10 merdiveni birden atlamak istiyor. Sabırlı
olacaklar. Merdivenleri tek tek çıkacaklar. Hayal kuracaklar ama önce
küçük hayallerle başlayacaklar. Her
hedefe ulaştıklarında hayallerini biraz
daha büyütecekler. Hayali olmayanın
gerçekleştireceği bir şey olmaz ama
bu hayali çok büyük kurduğun ve ona
da ulaşamadığın zaman çok büyük hayal kırıklıkları yaşıyorsun. Ondan sonra
da moralin bozuluyor ve müteşebbis
yönünü körelmeye başlıyor. Halbuki

GENÇ GIRIŞIMCILER 5-10 MERDIVENI BIRDEN ATLAMAK ISTIYOR. SABIRLI
OLACAKLAR. MERDIVENLERI TEK TEK ÇIKACAKLAR. HAYAL KURACAKLAR AMA
ÖNCE KÜÇÜK HAYALLERLE BAŞLAYACAKLAR. HER HEDEFE ULAŞTIKLARINDA
HAYALLERINI BIRAZ DAHA BÜYÜTECEKLER.
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SANKO OLARAK HER YIL BIR MIKTAR YENILEME YAPIYORUZ. ÇÜNKÜ SANAYISINI YENILEMEYEN
PATRONU, KENDI MÜESSESESI YENILER. BU DA RAHMETLI BABAMIN BIR SÖZÜDÜR.
MAKINEN ESKIDIYSE ARTIK MALIYETLERI KURTARAMAZSIN, ZARAR EDERSIN VE FABRIKAYI SATARSIN.
İŞTE BÖYLELIKLE MÜESSESE KALIR AMA PATRONUNU YENILENMIŞ OLUR. AMA SEN MAKINE VE
TEÇHIZATINI YENILERSEN PATRONUNU YENILEYEMEZ.
hayallerin basamak basamak olsa, o
merdiveni tırmanır ve çıktıktan sonra
bir üstü, sonra bir üstü hayal edersin.
En baştan en üste bir anda ulaşmayı
hayal edersen merdivenden düşersin.
Üniversitelerde devamlı şunu anlatıyorum, “Bakın siz üniversite öğrencisi
olmuşsunuz, kazanmışsınız, seçilmiş
insanlarsınız. Buna şükredin. Peki üniversiteyi kazanamayan, şu anda işçilik
yapmak zorunda olan kaç arkadaşınız
var. Dönün bir bakın ondan sonra mutlu olun” diyorum.
Buradaki bir doçent çabalayacak, ben
niye profesör olmayayım diye. Arkasına da bakacak ve diyecek ki benimle
mezun olan çok arkadaş üniversiteye
hoca da olamadı. Bunun da mutluluğunu yaşayacak. Ardından da niye ben
dekan olamayayım, rektör olamayayım
diye çalışacak.
Aşağıya bakmayan, doğrudan yukarı
bakan hiçbir zaman mutlu olamaz. Aşağıya bakacaksın haline şükredeceksin,
yukarı bakacaksın hırslanacaksın. Ben
her zaman ustalık yaptığım zamanlara bakarım, ama daha sonra neden bir
KOÇ olmadım Sabancı olmadım diye de
sorgularım.
YÖNETİCİ KÜSMEZ, KİN TUTMAZ
Empati diyoruz ya, önceden karşıma
bir sandalye alır. Oraya hayali bir işçi
oturtur, bağırıp çağırdıktan sonra yer
değiştirirdim. “Yok ağam dur, bu laflar bana çok ağır geldi” derdim. Sonra, “Şimdi bu laflar sana söylense sen
ne yapacaksın” diye düşünürdüm. İş
konusunda kendimi öyle öyle terbiye
ettim. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına demiş ya atalarımız; işte sana ne
kadar ağır geliyorsa o adama öyle dediğinde bin kat ağır gelir.
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Onun için ben iş hayatımda hiç küsmem. Çalışanlarıma da küsmem, benim küslüğüm bir ya da en fazla iki
saattir. Bağırsam da çağırsam da en
fazla iki saat sonra gider gönlünü alırım. Niye? Bugün seninle, öbürüyle,
öbür gün başkasıyla tartışırsam, kimle
çalışacağım! Yöneticide küsme ve kin
olmaz. Hele sanayicide hiç olmaz. Ticarette yine alışveriş yapmazsan dava
biter. Sanayide mecbursun, teker dönecek. Onun sanayici küsmez, kızar
ama o da üç beş dakika.
BİR DÜĞMEYİ KAPATIP BİR
DÜĞMEYİ AÇACAKSIN

yerine yapılacağını zannediyor ama
öyle değil. Şu anki valilik binası yıkılacak ve tam oraya yapılacak. Eski stadyum Millet Bahçesi olacak. Çok güzel
projeler hazırlanıyor. Gaziantep’in ayrıca çok büyük bir modern lunaparka
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Aşağıya bakmayan, doğrudan
yukarı bakan hiçbir zaman mutlu
olamaz. Aşağıya bakacaksın
haline şükredeceksin, yukarı
bakacaksın hırslanacaksın.

SANAYİCİNİN YAPACAĞI
BİR İKİNCİ İŞ VAR
Farklı sektörlerde iş yapıyorsan, bir işi
yaparken diğerini hiç düşünmeyeceksin. Üç dükkânın var ve birinde tavuk,
birinde yumurta, birinde de balık satıyorsun; tavuk dükkanından çıktığın
anda düğmeyi kapatacaksın, yumurta
dükkanına gidiyorsan onun düğmesini
açacaksın. Gidene kadar onu düşüneceksin, orayı planlayacaksın. Aksi takdirde bir tarafta davul zurna çalar, bir
tarafta caz çalar, bir taraftan da türkü
söylersen hepsi birbirine karışır hiçbir
şey anlayamazsın. Hayatta böyle bir işi
yaparken diğerinin düğmesini kapatacaksın. Sanayide de hepsini birlikte yapayım derken paniklersin. Panikleme
hiç olmayacak. Panikledin mi boğulursun. Evde de ben pek çok zaman işi düşünmem. Kafanızda iş olduğu zaman
zaten uyuyamıyorsun.
Merak edilen bir konu da sizin
tarafınızdan yapılacak olan
caminin tam olarak nereye inşa
edileceği…
Evet, hayalini kurduğumuz bir camimiz
vardı. İnşallah harika da bir cami olacak. Çoğu insan hala eski stadyumun
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Neden Gaziantep’e
Yatırım Yapmalı?
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDI, GAZIANTEP
VALILIĞI’NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA BÜYÜKELÇILERE KENTIN SANAYI, ÜRETIM VE YATIRIM
KAPASITESINE ILIŞKIN BILGILER VERDI. “NEDEN GAZIANTEP’E YATIRIM YAPMALI” KONU BAŞLIĞINDA
BIR SUNUM YAPAN ÜNVERDI, “DÜNYANIN HER YERINDEN YABANCI YATIRIMCILARI KURACAĞIMIZ
POLATELI-ŞAHINBEY OSB’YE YATIRIM YAPMAYA DAVET EDIYORUZ” DEDI.

T

ÜRKIYE Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB)
Türkiye’nin tarihi ve turistik
yörelerini tanıtmak amacıyla Büyükelçilere yönelik
düzenlediği program kapsamında Gaziantep’e gelen Hindistan, Makedonya,
Bosna Hersek, Ukrayna Büyükelçileri
ile TÜRSAB Başkanı ve yetkililerinden
oluşan heyet çeşitli temaslarda bulundu. Gaziantep Valiliği’ni de ziyaret eden
heyet, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi ile bir araya geldi.
ÜNVERDİ: “TARİHİ İPEK YOLUNUN
ANADOLU’YA AÇILAN KAPISI OLAN
KENTİMİZ, GİRİŞİMCİLİĞİ VE
ÜRETKENLİĞİ İLE ÖRNEK BİR KENT
OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”
Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Büyükelçilere Gaziantep sanayisi ve yatırım imkanları
hakkında bilgiler veren GSO Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü
görevi görüyor. Gaziantep ise binlerce
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yıllık geçmişi ile bu köprünün en kritik
noktasında yer alıyor. Tarihi İpek Yolunda olan kentimiz, girişimciliği ve üretkenliği ile örnek bir kent olmayı sürdürüyor. 1765 Marsilya Limanı Liman
Kayıtlarına bakıldığında şehrimizden
Antep işi kumaşların Marsilya’ya ihraç
edildiğini görebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi
Bölgesi’nin (OSB) Gaziantep’te yer aldığına vurgu yapan Ünverdi, şöyle devam
etti: “Gaziantep’te 6 tane OSB bulunmaktadır ve toplam 51 milyon metrekare alana kurulmuştur. Kentimizden
180 ülkeye yüzden fazla ürünü ihraç
ediyoruz. Halıdan makarnaya, iplikten
makinaya kadar birçok sektörde yüzlerce ürün ihracatımız söz konusu. Parça halı üretiminde dünya üçüncüsüyüz.
Makarna üretiminde Avrupa ikincisiyiz.
Nonwoven kumaş üretiminde Türkiye
birincisiyiz. Çuval ve ambalajda üretim
merkeziyiz. Polipropilen hammadde
kullanımında dünyada ilk sıralarda yer
alan bir şehiriz. Polipropilen tüketimimiz aylık 120 bin tondan fazladır. ”

“KİLİS POLATELİ ŞAHİNBEY
ORAGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİR
İLK OLARAK İKİ İLİN BİRLİKTE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR OSB
OLACAK”
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı
Gaziantep’te yeni bir OSB’nin kurulması
için çalışma başlattıklarını aktaran Ünverdi, bu konuda izinlerin alındığını ve
kuruluş çalışmalarının devam ettiğini
söyledi. Projenin bir ilk olarak iki ilin
birlikte gerçekleştirdiği bir proje olacağına vurgu yapan Ünverdi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Gaziantep
ve Kilis arasında 50 milyon metrekare
alana iki il tarafından Polateli-Şahinbey
OSB’yi kuracağız. GSO’nun Endüstriyel
Simbiyoz Projesi’ni burada uygulayacağız. Bir fabrikanın atığını başka bir fabrikanın hammadde olarak değerlendirmesini hedefliyoruz. Bölgemiz güneş
verimliliği yüksek olduğu için fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kuracağız. Fabrikalarımız bu sayede enerji
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını güneş
enerjisinden karşılayacaklar.”
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İSO İlk 500’de
24, İkinci 500’de
33 Gaziantepli
firma yer aldı
Türkiye’nin ilk
1000 ihracatçı
firması arasında
Gaziantep’ten 68
firma var
TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK 1000
IHRACATÇI FIRMASI ARASINDA
GAZIANTEP’TEN 68 FIRMA YER ALDI.
GAZIANTEP BU SONUÇLA EN FAZLA
IHRACATÇIYA SAHIP 3’ÜNCÜ IL OLMA
BAŞARISINI GÖSTERDI.

T

ÜRKIYE İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye’nin İlk
1000 İhracatçı Firması” araştırması sonuçlarına göre 2017 yılı
verilerine göre İstanbul ve İzmir’in ardından Gaziantep en fazla ihracatçıya sahip
kent olma başarısını gösterdi.
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İSTANBUL SANAYI ODASI (İSO) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILEN
’TÜRKIYE’NIN 500 BÜYÜK SANAYI KURULUŞU-2017
ARAŞTIRMASI’NA GÖRE GAZIANTEP’TEN 24 FIRMA ILK 500
FIRMA ARASINA GIRME BAŞARISINI GÖSTERDI.
LİSTEYE GİREN FİRMALAR
Listede Gaziantep Sanayi Odası üyelerinden; Sanko Tekstil İşletmeleri San.
ve Tic. A.Ş., Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş., Köksan Pet ve Plastik
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş., Merinos Halı San.
ve Tic. A.Ş., Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş., Şölen Çikolata
Gıda San. ve Tic. A.Ş., Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Melike Tekstil San.
ve Tic. A.Ş., Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş., Lidersan Sağlık ve Gıda
Ürünleri A.Ş., Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Naksan Plastik ve Enerji San.
ve Tic. A.Ş., Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş.,
Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., Kartal
Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş., Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş., Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Sanko Enerji San. ve
Tic. A.Ş. yer alırken, iki firma isminin açıklanmasını istemedi.
İSO İKİNCİ 500 LİSTESİNDE
GAZİANTEP’TEN 33 FİRMA YER ALDI
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması’nda listeye Gaziantepli 33 firma
girdi. İSO tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 2016 yılına göre Gaziantep’in listedeki firma sayısı artarak 32’den 33’e çıktı. Gaziantep merkezli Zeki
Mensucat listeye ikinci sıradan girme başarısı gösterdi.
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Parasal genişleme bitti
parasal sıkılaştırma başladı
TOBB BAŞKANI RIFAT HISARCIKLIOĞLU, ÜLKEMIZ VE DÜNYA EKONOMISINDE YAŞANAN SON DÖNEM
GELIŞMELERINI GSO DEĞIŞIM DERGISI’NE ANLATTI.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R
b u n ya m i n @ g s o.or g.tr / h a n i fi @gs o.or g.tr

R

IFAT Hisarcıklıoğlu, bugünün sıkıntılarının geçmişten gelen bir sürecin devamı olduğuna dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkeler ve buna
bağlı olarak Türkiye ekonomisindeki
daralmanın tohumlarının 10 yıl önce Amerika’da Lehman Brothers’ın iflas başvurusu ile
atıldığını belirtti.
Pek çok ülke için parasal genişleme döneminin bittiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, artık
parasal sıkılaştırma dönemine girildiğinin altını çizdi.
“Türkiye’nin yeni bir dışa açılma hamlesine
ihtiyacı var” diyen Hisarcıklıoğlu, yeniden büyüme ve istihdam yaratmak için kamunun
atacağı adımların önemine vurgu yaptı.
Üretim ve istihdam kapasitelerinin korunması gerektiğine işaret eden TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide gelinen
nokta ve Türkiye’nin alması gereken tedbirleri
anlattı.
AMERIKAN EKONOMISI
DÜNYAYI ETKILEDI
Türkiye şu an kendi planlamadığı, kendi yönetmediği, dinamiklerini yeterince anlamadığı bir iktisadi sürecin içinde ve esasında
bunun tohumları bundan 10 yıl önce atıldı. 15
Eylül 2008’de Amerika’nın en büyük yatırım
bankalarından Lehman Brothers iflas başvurusu yaptı. Tarihin en büyük iflası olarak kayda
geçti.

R I FAT HI SA RCI KLI O ĞLU
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ABD’de başlayan finansal krizin küresel bir
krize dönüşmesinin ilk somut işaretiydi. 1929
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BELIRSIZLIK ORTAMINA AYNI HIZLA INTIBAK EDEMEYEBILIRIZ AMA ZAMANLA
BAŞTA YÖNETICILERIMIZ OLMAK ÜZERE HEPIMIZ HAKIKATI KABUL EDECEĞIZ.
VAKIA ILE KAVGA OLMAZ. KÜRESEL ORTAMDAKI DEĞIŞIM NASRETTIN HOCA’NIN
KAZAN HIKÂYESINE BENZIYOR. KAZAN ÖNCE DOĞURDU DIYE PEK SEVINDIK, SEBEPSONUÇ ILIŞKISINE KULAK ASMADIK. ŞIMDIYSE ARTIK KAZAN SIZLERE ÖMÜR.
buhranına benzer bir iktisadi daralma
süreci başlamaktaydı. Bunun üzerine
ABD Kongresi daha önce kabul etmediği kurtarma planını onayladı.
Hemen arkasından Amerikan Merkez
Bankası (FED) parasal genişleme sürecini başlattı. İşte bizim gibi gelişmekte
olan ülkeleri bugünlerde olumsuz etkileyen süreç bundan 10 yıl önce böyle
başladı.
Küresel ekonominin bileşik kaplar gibi
işlediğini zamanla gördük. Hâlbuki ilk
başta bu hadise hiç de bizimle alakalı
gibi durmuyordu.
Amerikan ekonomisi ile ilgili olarak alınan kararlar dünyayı etkiledi.
2008’den 2018’e küresel borç stoku
yüzde 75 büyüyerek 250 milyar dolara
ulaştı. Türkiye dahil pek çok gelişen
piyasa ülkesinde özel şirket ve banka
borçları hızla arttı.
ABD’nin parasal genişleme süreci sayesinde düşen faiz oranlarından herkes faydalandı, kolayca borçlandı. Yani
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herkes su akarken bundan faydalanmak istedi. Gelişen piyasalar bunda
başı çekti. Küresel borç stoku içinde,
gelişen piyasalara sahip ülkelerin payı
2008’den 2018’e yüzde 7’den yüzde
26’ya çıktı.
Sadece ülkelerle kalmadı, şirketler de
bu ucuz ve bol para fırsatını kaçırmadı.
Gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin toplam borçlarının kendi milli gelirleri içindeki payı, 2008 yılında yüzde
36 civarındaydı.
2018 yılında bu oran yüzde 105’e çıktı.
ABD’nin de dolar cinsinden getiri oranları negatife yaklaşınca, bu getiri kıtlığı,
kaynakları bizim gibi ülkelere doğru
akıttı. Bizim gibi ülkelerde finansmana
erişim kısıtı gevşedi ve finansmana erişim maliyeti düştü.
YENIDEN BÜYÜME IÇIN KAMUNUN
ADIM ATMASI, ÜLKEMIZIN ÜRETIM
VE ISTIHDAM KAPASITESINI
KORUMASI GEREKIYOR
Bizde işte aynı dönemde bulduğumuz

her boş yere beton dökmeyi rahatlıkla finanse edebileceğimizi ve bu yolla
ekonomiyi büyütebileceğimizi keşfettik.
Şirketlerimizin ve bankalarımızın yabancı para cinsinden borçları hızla
arttı. Borç verdiler, biz de aldık. Hiç de
nazlanmadık. Hiç kimse şirketlerimize
bu kadar çok borçlanmasanız demedi,
diyemedi. Zira bu döngü kamunun da
işine geliyordu. Ekonomi büyüyor, piyasa canlanıyor, istihdam artıyordu.
Esasında şirketlerimiz ve bankalarımızın ne yapmakta olduğunu yöneticilerimiz gün be gün biliyorlardı. Çünkü
hepsi düzenli olarak resmi istatistiklere işlenmekte ve görülmekteydi. Başta
Merkez Bankası, Türkiye’nin şirketler
ve bankalar eliyle nasıl risk biriktirdiğini biliyor ve raporluyordu.
2008 yılında Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 200 milyar dolar civarındaydı. 2017 yılında net
uluslararası yatırım pozisyonu açığı
450 milyar doları buldu.
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KÜRESEL DEĞIŞIMLE UYUMLU YENI IŞLER YA DA ESKI IŞLERE YENI BIÇIMLER
BULMAMIZ GEREKIYOR. SONRA DA YENI KURULAN DÜNYADA KENDIMIZE BIR
YER TANIMLAYACAĞIZ VE YERIMIZI ALACAĞIZ. BUNU KAVGA EDEREK DEĞIL,
UYUM SAĞLAYARAK YAPABILIRIZ. TÜRKIYE IÇIN DE, YENI BIR BÜYÜME,
MILLETE YENI BIR ZENGINLEŞME STRATEJISI SAPTAYACAĞIZ.
sek faizde olduğu gibi suni olarak aşırı
düşük tutulan faiz oranı da ekonomiye
zarar verebiliyor.
Zira para bol ve ucuz olunca yatırımcılar, verimine veya getirisine bakmadan
hangi yatırım projesini bulurlarsa oraya yatırım yapıyor. Özellikle de biz de
pek çok örnekte olduğu gibi kaynakları
betona gömüyor, memleketi verimsiz
yatırımlarla dolduruyoruz.
Sonuç olarak hepimiz bu yeni belirsizlik ortamına aynı hızla intibak edemeyebiliriz ama zamanla başta yöneticilerimiz olmak üzere hepimiz hakikati
kabul edeceğiz. Vakıa ile kavga olmaz.
Küresel ortamdaki değişim Nasrettin
Hoca’nın kazan hikâyesine benziyor.
Kazan önce doğurdu diye pek sevindik,
sebep-sonuç ilişkisine kulak asmadık.
Şimdiyse artık kazan sizlere ömür.

Milli gelir içindeki payı da 10 yılda yüzde 25’ten yüzde 55’e çıkmış oldu. İşte
böylece Türkiye kendisini, kendi planlamadığı, kendi yönetmediği, dinamiklerini anlamakta bugün zorluk çektiği
bir sürecin içinde buldu.
10 yıl önce ABD’de de benzer bir durum vardı. Amerikan yönetimi aldığı
kararlarla o ortamı değiştirdi ve bugün
Amerikan ekonomisi yeniden istihdam
yaratmaya başladı. Bizim şirketlerimiz
ve bankalarımız aynı durumda. Yeniden büyüme ve istihdam yaratmak için
kamunun adım atması, ülkenin üretim
ve istihdam kapasitesini koruması gerekiyor.
KÜRESEL ORTAMDAKI DEĞIŞIM
NASRETTIN HOCA’NIN KAZAN
HIKÂYESINE BENZIYOR
Alınması gerek bir iktisat dersi de; yük-
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ŞIMDI KÜRESEL DEĞIŞIMLE
UYUMLU YENI IŞLER YA DA ESKI
IŞLERE YENI BIÇIMLER
BULMAMIZ GEREKIYOR
Pek çok ülke için, yapısal reformlardan
kaçarak günü kurtarmaya imkân sağlayan parasal genişleme dönemi bitti.
Artık parasal sıkılaştırma dönemindeyiz. Yapısal reformlardan kaçarak,
alıştığımız işleri, alıştığımız biçimde
yapmaya devam ederek zenginleşme
dönemi noktalandı.
Şimdi küresel değişimle uyumlu yeni

işler ya da eski işlere yeni biçimler bulmamız gerekiyor. Sonra da yeni kurulan dünyada kendimize bir yer tanımlayacağız ve yerimizi alacağız. Bunu
kavga ederek değil, uyum sağlayarak
yapabiliriz. Türkiye için de, yeni bir
büyüme, millete yeni bir zenginleşme
stratejisi saptayacağız.
Çünkü Türkiye hala küresel değer zincirlerine yeterince eklemlenemedi.
Yabancı sermaye, Türkiye’yi bir ihracat
üssü olarak yaygın bir biçimde kullanmadı. Buraya gelenlerin pek çoğu, yalnızca bizim için üretim yapmak üzere
geldi. Türkiye, içinden boru hattı geçen
ülke olabildi, ama içinden değer zinciri
geçen ülke olamadı.
YENI BIR DIŞA AÇILMA
HAMLESINE IHTIYACIMIZ VAR
Türkiye’de hem ihracat, hem de ithalat
yapan firmalar, toplamın yalnızca yüzde 2’si kadar. Ama mesela Malezya’da
bu oran yüzde 18, Polonya’da bile yüzde
11. Bu rakamlar firmalarımızın ağırlıkla
nasıl içe kapanık olduğuna işaret ediyor. Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa
açılma hamlesine de ihtiyacımız var.
Dolayısıyla bu süreci yalnızca sadece
mal ihracatı için değil, tüm döviz kazandırıcı faaliyetler için bir fırsata çevirebilmemiz mümkün olabilir. Türkiye
bugüne kadar pek çok badire atlattı.
Her krizden bir ders çıkarmayı becerebildiğimiz için, her seferinde yeniden
ayağa kalktık ve yolumuza devam ettik.

ZIRA PARA BOL VE UCUZ OLUNCA YATIRIMCILAR,
VERIMINE VEYA GETIRISINE BAKMADAN HANGI YATIRIM
PROJESINI BULURLARSA ORAYA YATIRIM YAPIYOR.
ÖZELLIKLE DE BIZ DE PEK ÇOK ÖRNEKTE OLDUĞU GIBI
KAYNAKLARI BETONA GÖMÜYOR, MEMLEKETI VERIMSIZ
YATIRIMLARLA DOLDURUYORUZ.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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EMİNE SABANCI ‘İLK FIRSAT
PROGRAMI’NI ANLATTI
ESAS SOSYAL KURUCULAR KURULU BAŞKANI EMINE SABANCI KAMIŞLI, GAZIANTEP SANAYI ODASI’NI
(GSO) ZIYARET EDEREK ESAS SOSYAL SORUMLUK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, “İLK FIRSAT PROGRAMI”
HAKKINDA GSO MECLIS BAŞKANI ADIL SANI KONUKOĞLU, GSO YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN
ÜNVERDI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERINE BILGI VERDI.

E

SAS Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı sunum eşliğinde,
verdiği bilgilerde, Esas Sosyal’ın, Şevket Sabancı ve
Ailesinin hayırseverlik geleneğinin
üzerine inşa edilen sosyal yatırımlarının kapsamını genişletmek ve
yönetmek amacıyla 2015 yılında kurulduğunu hatırlattı.
Sabancı, İlk sosyal yatırım alanının
gençlik ve istihdam olarak belirlendiğini ve uygulama modeli olarak da
İlk Fırsat Programı’nın hayata geçirildiğine işaret etti.
Bugüne kadar, 21 farklı STK’da çalışmak ve İlk Fırsat Programı’na katılmak için 5 bin 500 gencin başvuruda bulunduğunu belirten Sabancı
şunları dile getirdi: “Yeni mezunlara
özel tasarlanmış bir insan kaynakları seçme değerlendirme sürecinden geçen 60 genç programa kabul
edildi. Katılan gençlerin yüzde 97’si
12 aylık programı tamamladı. Mezun
olan katılımcıların yüzde 83’ü prog-
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ramı tamamladıkları ay STK ve özel
şirketlerinden iş teklifi aldı; yüzde
97’si programı tamamladıktan sonraki üç ay içinde, bilgi işlem, danışmanlık, enerji, iletişim, kültür-sanat,
perakende, sivil toplum, tekstil, vergi gibi farklı sektörlerde yeni islerine başladılar.”
Gençlere fırsat eşitliği sağlanması
durumunda neleri başardıklarını
görmek için şirketlerin İnsan Kaynakları yöneticilerini İlk Fırsat katılımcı ve mezunlarıyla tanışmaya davet eden Sabancı konuşmasını şöyle
tamamladı: “Bu gençlere mentorluk
yaparak, söyleşiler gerçekleştirerek,

iş mülakatları sürecinde değerlendirerek bu genç yetenek havuzundan
yararlanmalarını istiyoruz. 2018’de
Kurumsal Destek Programımızı başlattık. Esas Sosyal desteğine ek, özel
sektör kurumları da “İlk Fırsat Programı Kurumsal Destekçisi” olarak
finansal destek vererek Program’ın
daha çok gencin hayatına dokunmasını sağlıyorlar. İnanıyoruz ki
toplumsal bir sorun olan genç işsizliğine çözüm ancak iyi kurgulanmış
bir modelin her ölçekteki kurumun
ihtiyaçlarını giderecek şekilde uygulanması ve kurumların da sisteme
dahil olması ile gerçekleşecek.”
Konuşmaların ardından GSO Meclis
Başkanı Adil Konukoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ziyaret anısına Sabancı’ya yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti.
Daha sonra GSO Mesleki Eğitim
Merkezi’ni de ziyaret eden Emine
Sabancı ve berberindeki heyet burada meslek atölyelerini dolaşarak
kursiyerlerle sohbet etti.
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İş dünyasının yaşadığı sorunlar

Ekonomi Değerlendirme
Toplantısı’nda masaya yatırıldı
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) ÖNCÜLÜĞÜNDE ORGANIZE EDILEN VE EKONOMIDE YAŞANAN
GELIŞMELERIN DEĞERLENDIRILDIĞI, “EKONOMIK DURUM DEĞERLENDIRME TOPLANTISI” ADALET
BAKANI ABDULHAMIT GÜL VE TÜRKIYE BANKALAR BIRLIĞI (TBB) BAŞKANI HÜSEYIN AYDIN’IN
KATILIMLARI ILE GERÇEKLEŞTIRILDI.

G

RAND Otel’de düzenlenen
toplantıda sanayici ve işadamlarının özellikle bankacılık ve finans konusunda
yaşadığı sorunlar masaya
yatırıldı. Sanayici ve işadamları beklentilerini Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül ve Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin
Aydın ile paylaştı.
Toplantıda, Gaziantep Sanayi Odası
(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi “Ekonomik gündem üzerine” değerlendirmelerde bulunarak iş
adamlarının sorunlarını dile getirdi.

kiye ekonomisinin çok sağlam olduğunu belirterek, “Ülkemizin bundan
sonra da geleceği aydınlıktır. Türkiye
güçlü ekonomisi ile emin adımlarla
ilerlemektedir. Bugün de çok değerli
iş adamlarımızla bir araya geldik. Gaziantep yaklaşık 7 milyar dolar ihracatı ile Türkiye’ye öncü olan şehirlerden
biridir. Tüm iş adamlarımız daha fazla
çalışarak, daha fazla üreterek, daha
fazla ihracat yaparak, daha fazla istihdam oluşturarak yoluna devam etme
kararlılığındadır” diye konuştu.

BAKAN GÜL: “SORUNLARI HEP
BERABER AŞACAĞIZ”

TBB BAŞKANI AYDIN: “BANKALAR
VE REEL SEKTÖR BİRBİRLERİNİ
TAMAMLAYAN UNSURLAR
OLMASI LAZIM”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tür-

Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Ban-
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kası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da
konuşmasında reel sektör ve bankacılık sektörünün uyumlu çalışması gerektiğine değindi. Aydın, “Biz reel sektörün olmadığı bir ortamda bankacılık
sektörünün olmayacağını biliyoruz.
Reel sektör olacak ki bankacılık olsun.
Bankalar ve reel sektör birbirlerini tamamlayan unsurlar olması lazım. Türkiye’de faaliyet gösteren bütün bankalar Türkiye’nin büyümesine katkı veren
bankalardır. Bireysel yanlışları sektörün tümündeymiş gibi görmemek gerekiyor” şeklinde konuştu.
Gaziantep’in ülke ticaretindeki önemine vurgu yapan Aydın, “Gaziantep ticaret yapanlar için son derece önemli
bir kent. Üretimin, ihracatın başkenti
diyebiliriz. Çok çalışkan insanların bu-
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ADALET BAKANI ABDULHAMIT GÜL: “TÜM IŞ ADAMLARIMIZ
DAHA FAZLA ÇALIŞARAK, DAHA FAZLA ÜRETEREK, DAHA FAZLA
IHRACAT YAPARAK, DAHA FAZLA ISTIHDAM OLUŞTURARAK
YOLUNA DEVAM ETME KARARLILIĞINDADIR.”
lunduğu, bankalar için önemli bir kent.
Birebir sorunlarımızı, iyi yanlarımızı,
neleri yapabilirizi konuştuk. Yeni bir
orta vadeli programın hemen akabinde
Gaziantep’ten çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Biz bankacılar, üzerimize düşen her şeyi Gaziantep için
yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
“BANKALARIN KEYFİ
UYGULAMALARI BİZİ
ZORA SOKUYOR”
Bankaların uygulamalarını eleştiren
Adnan Ünverdi ise, “Maalesef bankaların keyfi uygulamaları üreten kesimi
zora sokuyor. Yaşadığımız bazı sorunları dile getirecek olursak, yurtdışına
akreditif açılması ile ilgili ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bankalar maalesef uzun
vadeli kredi kullandırmıyor. 5-6 aylık
kredi kullandırıyorlar, bilemediniz en
fazla 12 ay vadeli kullandırıyorlar. Sanayicilerin banka kaynaklarını kullanması, kredilere ulaşmasında maliyetler
çok yüksek ve maalesef bankaların tavrı agrasif. Bankalar temerrüte düşmüş
durumda olan, ciddi anlamda zorluklar yaşayan firmalarımızla yüzde 45’e
varan faiz oranlarında yapılandırma

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

yapmaya çalışıyor. İhracat için döviz
kredisi kullandırmıyorlar. Kefalet limitleri iptal edilerek, çek ya da ipotek isteniyor. TL kredi faiz oranları aşırı dalgalı seyrediyor. Bankalardaki limitlerin
TL olması nedeniyle, risklerin yabancı
para üzerinden olmasından dolayı maalesef bu limitler yetersiz kalıyor. KGF
kredilerine gelecek olursak, KGF kredilerinde yapılandırma için izin veriliyor
ancak, bankalar KGF’nin ortalama bir
orandan yapılandırma yapmak istemesine karşın bankalar buna yanaşmıyor.
firmanın borcuna karşılık kredibilitesi
olsa bile ödeme güçlüğü yaşayan firmadan alacağını KGF’den alma yoluna
gidiyor.
Yapılandırmaya girip süreci uzatmak
istemiyor. Bu durumda firma için yasal
takip başlamasına sebep oluyor. Kısacası bankalar yapılandırma yerine tazmin yoluna gidiyor. Ancak bir bankanın
bir işletmeyle ilgili yasal takibe başlaması demek diğerlerinin de zincirleme yasal takip başlatması anlamına
geliyor. Eximbank’ın limitlerinin yükseltilmesi ile bölge ihracatçılarımıza
daha fazla kaynak sağlanacak, böylece
ihracatın artmasına vesile olacaktır.

Bunu da önemle arz etmek istiyorum.
Bu konuda bir başka sorunumuz da
var, Eximbank ihracatçılara ucuz yönlü kredi sağlama yoluna giderken,
bankalar Eximbank’a verilmek üzere
hazırladıkları teminat mektubu komisyonunu yükselttiler. İhracatçı firmalarımız Eximbank’a verdiği faizin yüzde
50’sini teminat mektubu komisyonu
için bankalara vermek zorunda kalıyor
ve bu durum ihracatçılarımızı zorluyor.
Esnek hesaplara uygulanan faiz oranları yükseltildi (kmh). Ayrıca sıfır faizli,
gümrük vergisi ödemesinde kullanılan
kaynaklar bankalar tarafından kaldırıldı. Umuyorum ki saydığımız konularda
yakın zamanda güzel gelişmeler olur.
Sanayicinin, ihracatçının, üreten kesimin biraz daha rahatlaması sağlanır.
Son olarak belirtmek isterim ki, birlik
ve beraberlik içerisinde bugünlerinde
geride kalacağına inanıyor, bugün şer
gördüklerimizin hayra dönüşeceğinden şüphe duymuyorum” diye konuştu.
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Gso Meclis Başkanı Konukoğlu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi,

Sanayi Odaları Konsey
Üyeliğine Seçildi

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI’NIN (TOBB) 74. GENEL KURULU’NDA, GAZIANTEP SANAYI
ODASI (GSO) MECLIS BAŞKANI ADIL SANI KONUKOĞLU VE YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN
ÜNVERDI, SANAYI ODALARI KONSEY ÜYELIĞINE SEÇILDI.

T

OBB’UN 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği Genel
Kurulda, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, TOBB Genel İdare Kurulu üyeliği ve Sanayi Odaları
Konsey Üyeliğine seçilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı ve
TOBB Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçildi.
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni dönemin ülkemiz için
hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
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Güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını kaydeden Konukoğlu, üstlendikleri sorumluluklar çerçevesinde Gaziantep’e ve ülkemiz ekonomisine değer katmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de, sivil toplum kuruluşlarının iş ve ekonomi dünyasındaki önemine vurgu yaparak, “Gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmek için
üyelerimiz ve paydaşlarımızla birlikte yeni projeler geliştirerek geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Bu bağlamda
birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GSO-MEM Gaziantep’teki yerli ve
yabancı kurum ve temsilcilikleri ağırladı
GAZIANTEP SANAYISININ EN BÜYÜK IHTIYAÇLARINDAN BIRI OLAN KALIFIYE ELEMAN TALEBINI
KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN VE SAHIP OLDUĞU 20 EĞITIM SALONU, 15 UYGULAMA ATÖLYESIYLE
BUGÜNE KADAR 1200 KURSIYERE EĞITIM VEREN GSO MESLEKI EĞITIM MERKEZI (GSO-MEM) KURUM VE
KURULUŞLARLA ORTAK PROJE GELIŞTIRMEYE DEVAM EDIYOR.

B

U KAPSAMDA Gaziantep’te
faaliyet gösteren yerli ve
yabancı kurum temsilcilikleri ile ortak çalışmalar
yürüten GSO-MEM, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Kurulu ile
işbirliği çerçevesinde yeni bir toplantı
düzenledi. Toplantıya, UNDP, UNFPA,
ATSO, Kızılay, UNHCR, ASAM, IBC, IOM,
Qatar Charity, US Embassy, İpekyolu

Kalkınma Ajansı, UNICEF, Gaziantep
Göç İdaresi gibi 50’ye yakın yerli ve

GSO’dan indirim
kampanyasına
destek çağrısı
SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI ILE
TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI
(TOBB) TARAFINDAN ENFLASYONLA
MÜCADELE PROGRAMI KAPSAMINDA
BAŞLATILAN INDIRIM KAMPANYASI
ÇERÇEVESINDE, GAZIANTEP SANAYI ODASI
(GSO) ÜYELERINE KAMPANYAYA DESTEK
OLMA ÇAĞRISINDA BULUNDU.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

S

ON tüketiciye yönelik
ürünlerin fiyatında indirim yapılmasına yönelik
kampanyaya Gaziantep
Sanayi Odası olarak destek verdiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,
“Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve bu sıkıntılı sürecin atlatılmasına katkıda bulunacak tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz.
Ürün ve hizmetlerde yüzde 10 indirim kararı ile başlatılan kampanyaya Gaziantep’ten de güçlü bir destek
geldi. Gaziantep Sanayi Odası olarak
bizler de doğrudan tüketiciye yönelik üretim yapan firmalarımızla
temasa geçtik. İş dünyamız fiyat
indirimini olumlu karşıladı ve kampanyaya katılımın artarak devam

yabancı kuruluşun idareci ve temsilcileri katıldı. GSO-MEM’de verilen
eğitim ve projelerin anlatıldığı toplantının ardından GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM Müdürü
Yusuf İymen, katılımcıların sorularını yanıtladı. Görüşmelerin ardından
merkezin eğitim birimlerini ve atölyelerini gezen katılımcılar GSO-MEM’in
Gaziantep ekonomisine katacağı katma değere vurgu yaparak, ilerleyen
süreçte de her türlü işbirliğine hazır
olduklarını belirttiler.

edeceğini düşünüyoruz. Firmalarımıza da indirim kampanyasına
göstermiş oldukları ilgiden dolayı
teşekkür ediyoruz” dedi.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

GAZİANTEP
SANAYİ YAPISI
Firmaların
Sektörel
Dağılımı
TOBB verilerine göre
Gaziantep imalat
sanayinde faaliyet
gösteren firmaların
sektörel dağılımı
şu şekildedir.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ

Firmaların Çalışan Sayılarına Göre Dağılımı
TOBB verilerine göre Gaziantep imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların
çalışan sayılarına göre dağılımı şu şekildedir.

Gaziantep’te imal edilen bazı ürünlerin Türkiye imalat kapasitesindeki oranları

ÜRÜN GRUBU
Makine Halısı
Polipropilen İplik
Terlik ve evde giyilen diğer ayakkabılar. tabanı kauçuk,
plastik veya kösele, sayası deri olanlar
Terlikler ve evde giyilen diğer ayakkabılar, sayası
plastik, tabanı kauçuk veya plastik olanlar
Akrilik iplik
Kavrulmuş Badem, Antep fıstığı
Dokusuz kumaş
İrmik
Makarna
Gipe iplikler
PE veya PP şeritten çuval, torba
Pamuk İpliği
Rafine Ayçiçek yağı
Kakaolu şekerlemeler ve diğer şekerleme ürünleri
Bulgur
Deriden erkek ayakkabı
Polietilen torba, poşet, çanta
Buğday unu
Deriden bayan ayakkabı

TÜRKIYE İMALAT
KAPASITESINDEKI ORANI

GAZIANTEP’IN
SIRALAMADAKI YERI

% 91
% 90
% 87

1
1
1

% 69

1

% 65
% 63
% 60
% 58
% 58
% 48
% 39
% 28
% 24
% 35
% 31
%4
%2
%7
%6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4

GAZİANTEP SANAYİ
İmalat Sanayi; bölgesel kapasitesi, istihdam gücü, ihracat
potansiyeli açısından Gaziantep’in en güçlü yönü olarak
diğer ekonomik birimler arasında bir adım öne çıkmaktadır.
Gaziantep imalat sanayisi; kalifiye eleman yapısı, geçmişten
gelen tecrübe birikimi ile bulunduğu bölgenin en dinamik

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

sanayi gücüne sahiptir. Genel yapı olarak, küçük imalathane
ve atölyelerin yanısıra, büyük tesislerinde gerek sayıca
gerek kapasite ve istihdam açısından fazla olduğu dikkati
çekmektedir. İl sanayisi birçok sektörde Türkiye’de en
önemli üretim merkezi konumundadır.

www.gso.org.tr
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Zorlu ama umut veren bir yıl:

SANAYICI VE IŞADAMLARIMIZA “İŞ DÜNYASI
AÇISINDAN 2019 YILI IÇIN ÖNGÖRÜLERINIZ
NELERDIR. SANAYI VE EKONOMI ADINA NASIL BIR
YIL ÖNGÖRÜYORSUNUZ?” SORUSUNU YÖNELTTIK.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R

b u n ya m i n @ g s o .o r g .t r / h a n i fi @ g s o.or g.tr
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M

ESLEK Odası Başkanları, Gaziantep Sanayi
Odası Meslek Komite Başkanları ve sanayiciler genel olarak 2019 yılının zorlu bir yıl olsa
da bir toparlanma yaşanacağı öngörüsünde
bulundular. Sektörlere yönelik alınacak tedbirler ve teşviklere dikkat çeken iş dünyası, kamu ve özel
sektörün bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğine
vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundular:

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

DOSYA

Çalkantılı süreci geride bırakacağız
TOB B BAŞKANI R IFAT HISARC IKLIOĞ LU

B

IZ bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Türkiye’nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda
çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için
varız. Reel sektör ile finans sektörünü bir araya getirerek sorunlara kalıcı çözüm bulmaya çalışıyoruz.
Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki
sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki
önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ’lerin finansmana
ulaşım imkanının açık tutulması bizler için hayati önemde.
Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak
ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda
oda ve borsalarımızdan gelen bizim de TOBB olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti.
Hükümetimiz piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış
oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi.

Türkiye içerisinde bulunduğu
zorlukları aşacak güce sahiptir
G S O M EC L IS BAŞ KANI AD IL SANI KONUKOĞ LU

Ü

LKEMIZIN ve dünyanın ekonomik gidişatı ortada. Para
kazanmak eskisi kadar kolay değil. Kapalı bir ekonomi değiliz; dünyadaki her gelişme anında kurları, pazarları ve fiyatları etkiliyor. Herkesin de bildiği üzere kar marjları düşük. Maliyetler yüksek. Elbette daha çok üretim, daha çok
ihracat yapmak için milli bir görev bilinci ile 7/24 çalışıyoruz, çalışacağız. Bu artık olağan bir tablo. Ancak bu sefer tasarruf
konusuna odaklanmalı, kararlı olmalıyız. Tasarruf iş adamından çalışanına kadar herkesin yaşam biçimi haline gelmeli. Herkes, her ne
geliri var ise onun bir bölümünü, yüzde 3’ünü, 5’ini mutlaka tasarruf
etmeli. Tasarruf konusu basite alınmamalı. Türkiye içerisinde bulunduğu zorlukları aşacak güce sahiptir. Ülkemize ve milletimize
güveniyoruz. Kendimizi ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Yerli
ürün tüketimi bu süreçte en önemli kaynaklarımızdan olacaktır.
Gaziantep bu tabloda geçmişte olduğu gibi ülkemiz ortalamalarından daha iyi başarılar sağlayacaktır. Gaziantep’e ve girişimciliği
milli görev kabul eden sanayicilerimize inanıyoruz.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Bugünkü zorlukların ardından
bir toparlanma bekliyoruz
GSO YÖNETIM KUR ULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERD I

G

SO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı değerlendirmede iş dünyası olarak
2019 yılının özellikle
ikinci yarısına umutla baktıklarını
söyledi. Devletin attığı iyileşme
çalışmalarını çok önemsediklerini dile getiren Ünverdi, bir anda
her şeyin güllük gülistanlık olmasının mümkün olmadığını ancak atılan adımların meyvesinin
yılsonuna doğru alınmaya başlanacağını kaydetti. Döviz kuru,
faiz oranları ve enflasyon rakamlarında bir dengelenme süreci
yaşandığının altını çizen Ünverdi,
bugünkü zorlukların ardından bir
toparlanma beklediklerini ifade
etti. Yapısal reformların önemine
işaret eden Ünverdi, sanayi, ihracat gibi kalkınmanın önünü aça-

cak konularda reform çalışmalarının hızla gerçekleştirilmesi
gerektiğini belirterek, “Rekabetçi,
katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlere odaklanmak zorundayız. Finans sektörü de bu
süreçte reel sektörün yanında
olmalı. İnşallah 2019’un daha güzel bir yıl olacağını ümit ediyor ve
özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte bir toparlanma süreci öngörüyoruz. Biz Gaziantepli sanayiciler olarak atalarımızdan aldığımız
güç ve inançla şartlar ne olsun çalışmaya, üretmeye, ihracata ve istihdama devam ediyoruz. Azim ve
kararlılıkla bugünlerin de geride
kalacağına yürekten inanıyoruz.
Etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bugün olduğu
gibi bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

2019 tüm dünya ekonomilerinin
test edileceği bir yıl olacak
SA BA N C I H O LDING YÖ NE TIM KU RULU
Ü Y ES I E M INE SABANCI

S

AĞLIKLI ekonomiler için stabilite şarttır. Ancak, son zamanlarda görüyoruz ki artık “gelişmiş” ülke ekonomilerinde bile politik riskler, karışıklıklar var. Politik risklerin
devam ettiği, ticaret savaşlarının arttığı bir ortamda belirsizlikler de artar ve ekonomilerde daralma beklemek
doğru olur. Ülkemiz de tabii ki globaldeki gelişmelerden etkilenecek. Ancak, unutmayalım ki “gelişmiş” ülkelerde yaşanan belirsizlikleri biz yıllardır başarı ile yönetebiliyoruz; yani, bizde “knowhow” var. Dolayısıyla, bu “know-how”ın Türkiye’mizi birçoklarına
göre daha şanslı kılacağına inanıyorum. Her zamanki gibi işlerimize odaklanıp bu dalgayı da fırsata çevirebiliriz.

42

www.gso.org.tr

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

DOSYA

Ekonomimiz açısından artık en kritik
kavram ‘sürdürülebilirlik’ olacak
ANKAR A SANAYI ODASI (ASO) BAŞKANI NUR ETTIN ÖZDE B I R

A

ZALAN iç talep ve finansmana erişimdeki zorluklarla
birlikte düşünüldüğünde,
2019 yılının hiç de kolay geçmeyeceği kolaylıkla söylenebilir. Sadece 2019 için değil, önümüzdeki yıllarda ekonomimiz açısından
artık en kritik kavram “sürdürülebilirlik” olacaktır. Hem büyümede hem de
ekonominin gelişim ve dönüşümünde sürdürülebilir bir modelin hayata
geçirilmesi açısından önem arz eden
unsurların başında “dışa bağımlılığın
azaltılması” gelmektedir. Bunun için
bir yandan ithal mallara olan bağımlılığı azaltırken aynı zamanda teknoloji
olarak da bağımlılığımızı azaltmamız
gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye ekonomisine ilişkin hep söylenen “orta
gelir tuzağı” kavramının özünde “orta
teknoloji tuzağı” yatmaktadır. Orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için
Türkiye’nin ilk önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden

yüksek teknolojiye sıçraması şarttır.
Türkiye olarak hedeflere ulaştıracak
reformlara ve özellikle ekonomiye
odaklanmamız gerekmektedir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek
yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermek
zorundayız. Cari açığın milli gelire
oranını yüzde 3’ün altına düşürecek
ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde
yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik
dönüşümün hızlı bir şekilde hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
2019 yılında Türkiye ekonomisindeki
olası gelişmeler yalnızca ekonomi politikası tarafından değil aynı zamanda
dış politika ve daha da önemlisi küresel ekonomik oyuncuların kararları ile
de şekillenecektir. Tüm büyük ülkelerin askeri olarak yer aldığı güney sınırımızdaki gelişmelerin, Türkiye’nin
ekonomik koşulları üzerinde etkili
olacağı aşikardır.

Alınan tedbirlerin neticelerini
zamanla almaya başlayacağız
G S O M EC L I S Ü YES I V E GAZIANTE P O RGANIZE
SA N AY I B Ö LGES I BAŞ KANI MU STAFA TOP Ç UOĞLU

2

018 yılında, özellikle Ağustos ayından itibaren yaşadığımız ekonomik olumsuzlukların 2019’un ilk altı ayında
da devam edeceğini, 2019’un 6. ayından itibaren bugün
alınan tedbirlerle, finansal destekler, hükümetin aldığı
kararlarla 2019’un 6. ayından itibaren normalleşme, iyileşme sürecine gireceğimize inanıyorum.
Tabii gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerek Ticaret Bakanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası özellikle yaşadıklarımızdan dolayı piyasaların normalleşmesi için gereken adımları
hızlı bir şekilde attılar ama bunun neticelerinin görülmesi bir zaman alacaktır. Haziran ayından itibaren de piyasalardaki olumlu
yansımaları göreceğimize inanıyoruz.
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Ülkemize diz çöktürmek istediler
ama başaramadılar
PAM UK ELYAFININ B ÜKÜLM ESI VE PAM UK İP LIĞI
İM AL ATI KOM ITE BAŞKANI M . ŞAKIR AKCAN

2

018’IN başlarında bir sıkıntı yoktu ama son 8 ayda bir
finansman sıkıntısı yaşandı. Bunun temelinde maalesef
bankalar yatıyor. Sanayinin işi iyi, çarklar tıkır tıkır dönerken, Gaziantep’in sanayisi, ihracatı da artarken bunlar yaşandı. Döviz fiyatları bir anda arttı. Dış güçler, spekülatörler ülkemize diz çöktürmek için devreye girdi. Çok şükür onların
istediği gibi olmadı, şimdi tekrar piyasa eskiye dönmeye başladı.
Bu işe yetkili merciler nezdinde el atılmalı ve sanayiciye yardımcı
olunmalı. Bu ülkede yatırım, üretim olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Biz daha önce de sıkıntılı süreçler yaşadık ve hepsinin üstesinden geldik. Ben asla kötümser değilim, pozitifim ve işimizin
başındayız. Sorunların hepsini aşacağız, hepsini göğüsleyeceğiz,
güzel günler bizi bekliyor. İnşallah ülkemiz çok güzel günler yaşayacak. Ama bunun için kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hızlı ve radikal karar alabilme
yeteneğine sahip olmalıyız
P L AST I K T E N MAMU L EŞYA V E AMBAL AJ M ALZEM ELERI
İ M A L AT I KO M ITE BAŞ KANI AH ME T BOZOĞ LU

2

018 yılını iyisiyle kötüsüyle kapatmış bulunmaktayız. Ülke olarak dünyadaki hızlı değişimin dışında kalmamız söz konusu değil. Dolayısıyla, hızlı ve radikal karar alabilme yeteneğine sahip
olmalıyız. Umarım 2019 yılında devletimiz hukuk, demokrasi,
özgürlük ve ekonomi konularında ülkenin ihtiyacı olan kararları
hızla alır ve bu değişime ayak uydururuz.
Sektör olarak ihracat olanağımız kısıtlı olduğundan piyasaya çalışmak
durumundayız. 2019 yılında ekonomideki daralmadan sektörümüz de etkilenecek. Yeni yatırımlar da olmayacak, sermayesi güçlü olan firmalarımız sallanacak ama devrilmeyecek. Vadeli satışlar azalacak ve öne çekilecek. Sektör olarak parolamız “sattığın kadar mal üret” olacak. Ümidimiz
2018 yılını aramadan daha iyi bir yıl geçirmek.
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2019’un zorlu geçmesi
beklense de ümitliyiz
E LE K T RI K V E E LE K T RON I K Ü RÜ N LE R, A LE T LE R
V E T EÇH I ZAT L A R, A KÜ İMA L AT I, AYDIN L AT MA
ARMAT Ü RLE RI , ME TA L, A H ŞA P, PL AST I K İŞ LE ME
M A K I N A L A RI İMA L AT I KOMI T E BAŞ K A N I
C E V DE T ÖZYAŞA R

2

019 yılı son aylarda yaşanan dengeleme ve bu sürecin
neticelerini göreceğimiz bir yıl olacak. Sektörümüzle
ilgili de zorlu geçmesi beklenen 2019 yılı için iyimserlik
içerisindeyiz. İnşallah bu süreçte hem özel sektör olarak
bizlerin özverili çalışmaları, hem de devletimizin atacağı
adımlarla bir toparlanma olacağı ümidini taşıyoruz. Kolay olmayacak ama daha önce de çok kriz gördük ve bir şekilde üstesinden
gelmeyi başardık. Yeter ki birlik içerisinde olalım ve devletimiz de
bize destek olsun. Biz sektör olarak tabi ki gelişmelerden etkilendik ama önümüze bakıyoruz. Özellikle döviz kurunun dengede tutulması bizim için büyük önem taşıyor.

Hedef pazarlarımızı genişletmeliyiz
TA HI L L A R I N Ö ĞÜ TÜ LMES I V E U N IM AL ATI
KO M I T E BAŞ KANI NEJD E T ÖZYE TKIN

2

018 yılı 3’üncü çeyreğinde karşılaştığımız ekonomik
zorluklar ile 4’üncü çeyreğinde hükümetimizin almış
olduğu yeni ekonomik programları hızlı olarak uygulamaya geçmesiyle, 2018 yılı sonunda bir iyileşme
sürecine geçildiği iş dünyası tarafından görülmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı iş dünyası için daha çok çalışma azmi yarattığı ve yeni yatırımlara ara vermeden devam
etmesi kanaatini taşıyorum. Gıda sektörü olarak özellikle un
için büyüyen nüfusumuza rağmen arzın piyasada daha fazla
olması dolayısı ile rekabet koşullarımızı en üst düzeyde tutmak zorunda kalıyoruz. Daha verimli çalışmak için mevcut
ihracatın Ortadoğu ülkeleri ile sınırlı kalmaması (Suriye-Irak)
ve daha geniş pazarlara yönelerek ürün pazar payının genişletilmesini temenni ediyorum.
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Problemlerin üstesinden
gelebilecek güce sahibiz
ÇIKOL ATA, ŞEKER LEM E VE HELVA İM AL ATI
KOM ITE BAŞKANI Ç ELEB I ERGÜN

Ö

NCELIKLE 2019 yılının ülkemiz ve sanayici dostlarımız için
güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünya ekonomisinde
ve küresel pazarlarda bir daralma söz konusu olup, ekonomide
yaşanan sorunlar artmaktadır. Ekonomik sorunlar ve daralan
küresel pazarda yaşanan problemlerin yeni yılda devam etmesi durumunda 2019 yılı sanayicilerimiz için güzel sonuçlar
doğurmayacaktır. Ancak ülke olarak bu problemlerin üstesinden gelineceğini düşünmekteyiz.
Son yıllarda komşu ülkelerde bulunan rakiplerimiz bizden avantajlı
duruma gelmiş olup, bu avantajların temel kaynağı da ülkelerindeki üretim maliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Maliyetlerin temel kaynağı olan elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri
ülkemize nazaran daha düşük seviyelerdedir. Bu sebeple pazarda bulunan müşterilerin maliyet çalışmaları sonucunda diğer ülkeleri tercih
ettiği görülmektedir. Ülkemizdeki maliyetlerin artarak devam etmesi
durumunda pazardaki payımızın düşmesi söz konusu olacaktır. Bu da
ülkemiz için kötü sonuçlar ortaya çıkararak, diğer ülkeler ile rekabetten uzak hale geleceğimizin göstergesidir.

Daha kıymetli ürün yapmamız
ve herkes tarafından aranan
firma olmamız önem taşıyor
T R I KO Ö RGÜ V E ÇO RAP İ MAL ATI KO MITE
BAŞ K A N I E RDAL E LIŞ

2

019 yılında enflasyonla mücadele eden esnafların özveri ve çabalarının başarılı olacağını öngörüyorum. Sanayi ve ekonominin canla başla kendisini tedavi edeceğini düşünüyorum. Kendi
sektörümle ilgili, katma değerli ürünler üretilmesi gerektiğini
söylemekten adeta usandık. Daha kıymetli ürün yapmamız ve
herkes tarafından aranan firma olmamız önem taşıyor.
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Yerli üretime daha
çok ağırlık verilmeli
B ISKÜVI, M AKAR NA VE BAKL AVA İM AL ATI
KOM ITE BAŞKANI M USTAFA KADIR GÜLLÜ:

2

019 yılında iş dünyası için üretime ve ihracata yönelik bir
takım teşviklerin devriye sokulması gerekiyor. Sanayi ve
ekonomi alanında yerli üretime daha çok ağırlık verilmeli. Piyasada oluşan belirsizlik ve hammadde fiyatlarının
sürekli artması, buna paralel olarak insanların alım gücü
düştüğünden dolayı 2018 yılı beklentilerden uzak ve çok durgun
geçti. İnşallah 2019 yılı, hükümetimizin aldığı ve alacağı tedbirlerle daha müreffeh geçeceğini düşünüyor ve ümit ediyorum.

Kamu ve özel sektör üzerine düşen görevi en
iyi şekilde yapmaya gayret göstermelidir
HER Ç EŞIT M ETAL VE DÖKÜM ÜR ÜNLER I, M ETAL EŞYA VE
KASA IM AL ATI KOM ITE BAŞKANI M . TURGAY ER EN

2

018 yılında dünya geleninde yaşanan ve Türkiye‘de oldukça hissedilen ekonomik kriz, üretici ve tüketici olarak hepimizi ciddi
şekilde etkilemiştir. Dengesiz döviz artışları, düşüşleri, faizlerde
yükselişler, üretimi etkilemiş, arz talep dengesini bozmuş, maalesef ciddi ekonomik dar boğaz oluşumuna neden olmuştur. Özellikle artan maliyetler, üretimi baltalamıştır. Ülke ve millet olarak, yaşamak
ve yaşatmak zorunda olduğumuzdan, ekonominin sağlam temeller üzerine
oturtulmasını, geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretmek zorunda olduğumuzu bilmemiz gerekir. Geçmiş yıllara bakarak, acilen ekonomik sorunları analiz etmek, 2019 ve ileri dönemler için çözümlerini bulmak ve en
iyi şekilde uygulamasını yapmamız önemlidir. 2019 yılında her kesim, kamu
ve özel sektör üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret göstermelidir. Metal ve Makina imalatı sektörü, gelişmiş ülkelerde ön planda yer
almaktadır. Kendi kendini geliştirebilen, katma değer yaratan bir sektördür. Türkiye maalesef bu sektörde hak ettiği yerde değildir. Ekonomik krizin
nedenlerinden biri de budur. Çok ciddi rakamlarımız metal ve makina ithalatına gitmektedir. Her kesimin elinden geldiği kadar, bu sektörü desteklemesi gerekiyor. Bana göre geleceğimiz bu ve benzeri sektörlere bağlıdır.
Özellikle ülkemizin ithal ettiği metal ve makinaların ülkemizde üretilmesine az da olsa kademe kademe geçmeliyiz. Mevcut üretimlerimiz için yeni
pazarlar bulmalı, mevcut pazarlarımızı artırmalıyız. Metal makina sektöründe gerektiğinde Avrupa ile Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ülkeleri arasında
köprü olma avantajını kullanmalıyız.
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Bakan Mustafa Varank

GSO meclis toplantısında sanayicileri dinledi
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) MECLIS TOPLANTISI’NDA KONUŞAN SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI
MUSTAFA VARANK, GAZIANTEP’IN ÜRETEN VE ÇALIŞAN BIR ŞEHIR OLDUĞUNU SÖYLEDI.

G

GSO MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU:

SO Ekim ayı Meclis Toplantısı,
Bakan Mustafa Varank’ın katılımıyla GSO Mesleki Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Bakan
Varank, Gaziantep’te olmaktan ve GSO
Meclis Toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gaziantep çalışan, üreten ve sanayisiyle
ülkemizin öncü şehirlerinden birisi”
dedi. Varank, sanayicilerin sorunlarını
dinlemek ve çözmek için sanayicilerle
bir araya geldiklerini belirttiği konuşmasında, Gaziantep’i yaşanan sıkıntılara rağmen süreci iyi yönetebilen bir
şehir olarak gördüğünü kaydetti. Varank, “Gaziantepli sanayiciler çok güçlü
ve zorlukların üstesinden gelmeyi biliyor. İnşallah bu süreci hızlıca atlatırsak
daha mutlu, daha güzel günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in de yer aldığını ve bundan
büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Ünverdi, şunları aktardı: “Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel
Müdürlüğü ile mutabakata vardığımız
Model Fabrika Projesi imza aşamasına geldi. Bunun akabinde GSO olarak
başlattığımız, Sanayide Dönüşüm Projesi’nin sağlanabilmesi kapsamında
Gaziantep’in pilot il seçilmesini talep
ediyoruz. Bakanlığınızın desteği alınarak, merkezin yüksek eğitim almış kalifiye elemanlarla, Endüstri 4.0 dönüşümünü sağlayacak nitelikte personel
eğitim merkezi haline gelmesini istiyoruz. Ayrıca Polateli-Şahinbey OSB’nin
İskenderun Limanı’na bağlantısı yapılacağından dolayı, mevcut OSB des-

ÖNÜMÜZDEKİ TAŞLAR
TEMİZLENDİKÇE BİZ
KOŞMAYA BAŞLARIZ
GSO Meclis Başkanı Adil Sani
Konukoğlu da, Gaziantep ve Türkiye için gece gündüz demeden
çalışmaya ve üretmeye devam
edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki taşlar temizlendikçe
biz koşmaya başlarız. Biz ülkemiz
için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Gaziantepli sanayiciler
olarak bundan sonra da ülkemiz
için, ekonomimiz için yedi gün
yirmi dört saat çalışmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.

GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÜNVERDİ:
SANAYİDE DÖNÜŞÜM PROJESİ
KAPSAMINDA GAZİANTEP’İN PİLOT
İL SEÇİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.
Model fabrika kurulacak 5 il arasında
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tekleri ile hayata geçirilmesi yerine,
Nitelikli Endüstri Sanayi Bölgesi kapsamında özel teşviklerle uluslararası
yatırımcılara açılmasının sağlanması
gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sayede
düşük teknoloji ürünlerden orta-yüksek teknoloji ürünlere geçişimiz hız
kazanacak” ifadelerini kullandı.
Eximbank kaynaklarının arttırılması noktasında çaba gösterilmesinin
büyük önem taşıdığına dikkati çeken
Ünverdi şöyle devam etti: “Yatırım teşviklerinin gözden geçirilmesi, devam
eden işletmelere teşvik verilmesi ve
teşvikte yeni bir model geliştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 5. OSB’de
savunma sanayimizin gelişimi için 127
bin metrekarelik bir alan tahsis edildi.
Burada Ar-Ge laboratuvarı, ısıl işlem
tesisi, üretim alanları oluşturulması
planlanıyor. Gaziantep geçmişten gelen üretkenliği ile savunma sanayisinde aktif rol almaya hazır. Bu konuda
yapılacak ortak çalışmalara, işbirliklerine hazırız ve bakanlığımızdan destek
bekliyoruz. TÜBİTAK desteklerinden
yararlanan firma sayımızın artması, ArGe sonucu elde edilen yüksek katma
değerli ticari ürünlerimizin gelişmesi
gerekiyor. Daha fazla pozitif bakış açısı
ve esneklikle bu desteklerin yayılması
için katkılarınızı talep ediyoruz. Döviz
kurunda yaşanan dalgalanmalar öncesinde kabul edilen KOBİGEL projelerinde oluşturulan bütçeler bugünün
şartlarının gerisinde kaldı. Bu nedenle
proje bütçelerinin revize edilmesini
istiyoruz.”
Organize sanayi bölgelerinde enerji
maliyetlerinin yüksek olduğuna vurgu yapan Ünverdi, 50 milyon kilowatt
saatin üzerindeki kullanımdan dolayı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

bir üst tarifeden elektrik kullanmak
durumunda kaldıklarını belirterek,
“Daha önceki ulusal tarife sisteminde
OSB’deki sanayicilerimiz dışarıdaki bir
işletmeye ya da Küçük Sanayi Sitesi
gibi yerlere göre yüzde 20-25 civarında daha ucuz elektrik kullanıyordu. Şu
anda ise OSB dışında kalan yerler halen
ulusal tarifeden elektrik kullanırken,
OSB’deki firmalar 50 milyon kilowatt
saatten fazla elektrik tüketimine sahip
olduğu için yüksek tarifeden elektrik
kullanıyor. Elektrik ve doğalgaza gelen
zamlarla birlikte böyle bir uygulamanın var olması sanayicilerimizin rekabet gücünü azaltıyor” görüşlerine yer
verdi.
“Firmaların üretmiş olduğu ürünlere
ait Fikri ve Sınai Hakları, Bakanlığımız
başta olmak üzere resmi kurumlar
tarafından daha etkin bir şekilde korunmalıdır” diyen Ünverdi, şunları dile
getirdi: “Uzun süreli Ar-Ge çalışmaları
sonucunda ürününü piyasaya süren

ve patent başvurusu yapmış firmalar,
ürünlerinin fikri haklarının çiğnenmesi
durumunda hukuki girişimlerde bulunduklarında yaşanan zaman kaybı ve
bürokratik engeller sebebiyle, orijinal
ürününü taklit eden kişilerin caydırıcı
şekilde cezalandırılmaması yüzünden
büyük zararlara uğramaktadır. Bunun
yanı sıra, yerli üretimin öneminin arttığı günümüz koşullarında, ithal bir ürün
gümrük vergisi ödendiğinde yerli malı
haline gelmektedir. Bu da yerli üreticiyi
zor duruma düşürmektedir.”
Kadın girişimciliğini ve mesleki eğitim
konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Ünverdi, “Oda olarak biz bu iki
konuda da hazırız ve yatırımlarımız var.
GSO, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ve İKA ortaklığında girişimci kadınlara
yönelik Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni kuruyoruz. Kadın girişimciliğine
katkıda bulunacak olan merkezimiz
için pozitif ayrımcılık çerçevesinde Bakanlığımızdan destek bekliyoruz” dedi.
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Projeler basın
toplantısı ile anlatıldı
GAZIANTEP SANAYI ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA GSO’NUN YENI VE DEVAM EDEN PROJELERINI ANLATTI.

G

SO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM), GSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım, yönetim kurulu
üyeleri ve Genel Sekreter Kürşat Göncü ile basının karşısına geçen Ünverdi,
devraldıkları bayrağı yukarı taşımak
için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.
Önceki yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulları ve meclis üyelerinin
Gaziantep ve ülkemiz için canla başla
çalıştıklarını kaydeden Ünverdi, “Bizler
de bayrağı daha yukarı taşımak, Gazi-
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antep’imize ve ülkemize değer katmak
için tüm gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz” dedi.
Toplantıyı çok daha önce yapmayı arzu
ettiklerini ama gündem yoğunluğundan ancak bu güne kısmet olduğunu
dile getiren Ünverdi şöyle devam etti:
“Malum ülke olarak zorlu bir süreçten
geçiyoruz ve bu süreçte sizler de çok
önemli bir işlevi yerine getiriyorsunuz.
Tüm güçlüklere rağmen doğru bilgiyi
kamuoyuna ulaştıran, toplumun işiten
kulağı, gören gözü olan siz değerli basın mensuplarına özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”

İşletmelere vizyon katacak, üretim
süreçlerini geliştirecek, ihracatı artıracak pazar araştırmaları üzerinde çalışmalar yaparak projeler geliştirdiklerini ifade eden Ünverdi konuşmasını şu
şekilde sürdürdü:
“Bugün burada Gaziantep Sanayi Odası
olarak, ekonomide yaşanan gelişmeler
karşısında sanayimizi, üretimimizi, istihdamımızı ve ihracatımızı artıracak
bazı projelerimizi paylaşmak için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sizlerin karşısına çıktık. Ülke olarak daha
önce de çok kriz yaşadık ve hepsinin
üstesinden gelmeyi başardık. İnşallah
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el ele vererek bugünkü sıkıntıları da
atlatacağımıza inancımız tam. Müreffeh bir ülke olmak istiyorsak kısa, ortaya ve uzun vadede stratejik adımlar
atmamız, insana yatırım yapmamız
ve günün teknolojilerine ayak uydurmamız gerekiyor. Bu kapsamda GSO
olarak geçmişten günümüze iş dünyamızın sesi olmaya ve ülkemizi yukarı
taşıyacak projeler geliştirmeye devam
ediyoruz.”
GSO MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ
2017 YILININ NİSAN AYINDA
ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK
Nitelikli iş gücü yetiştirme ve buna
bağlı olarak sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılama noktasında hayati önem taşıyan GSO Mesleki
Eğitim Merkezi Projesini 2017 yılının
Nisan ayında ülkemize kazandırdıklarını aktaran Ünverdi, “GSO’nun koordinatörlüğünde, İpekyolu Kalkınma
Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün
işbirliği ile kurduğumuz bu merkez, 11
bin metrekare kapalı alana sahip ve
içerisinde 20 atölye/laboratuvar ve
28 eğitim salonu bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(UNDP) destekleriyle atölyelerin kurulduğu merkezimizde, uluslararası
çalışma örgütü (ILO), Uluslararası Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası işbirliği kurumu (GIZ) ile işbirliği
çerçevesinde farklı alanlarda mesleki
eğitim programları gerçekleştiriliyoruz. GSO-MEM’de sanayinin mevcut
çalışan personeline meslek geliştirme
eğitimleri, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle
Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm
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işsizlere meslek edindirme eğitimleri,
işletmelere kurumsallaşma eğitimleri,
çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri,
mesleki yeterlilik sınavına girecek olan
kişilere de yeterliliğe dayalı eğitimler
veriyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık 4
bin kişiye eğitim verdik” şeklinde konuştu.
“GAZİANTEP SANAYİCİ
İŞBİRLİĞİNDE MESLEKİ EĞİTİM
PROJESİ (GASİMEP)”
Mesleki eğitim konusunda GSO olarak
Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde
Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP)”
hakkında da bilgi veren Ünverdi konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Proje kapsamında okul çağında olan
öğrencilere ve okul çağını bitirip de
meslek sertifikası olmayan, meslek
edinememiş kişilere meslek eğitimi
veriyoruz. Proje kapsamında 20182019 eğitim öğretim yılı içerisinde,
bilgisayarlı makine imalatı, metal doğrama, kaynakçılık, iç mekan ve mobilya
teknolojisi, iş makinaları, endüstriyel
bakım onarım, iplik üretim, gıda kalite kontrol ve gıda işleme alanlarında
öğrenci alımı yapılarak sistem uygulanmaya başlayacak. Sınıfların 16, kişi
kontenjanın da sınırlı olduğu projeyle
Gaziantep’te mesleki ve teknik eğitim
ile özel sektör arasındaki iş birliği ve
ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve
teknik eğitimin kalitesinin arttırılması, sanayinin kalifiye personel probleminin ortadan kaldırılması, mesleği
olmayan okul eğitimi dışında kalmış
kişilerin istihdama kazandırılmasına
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. GASİMEP
Projesine dahil olacak öğrencilerin,
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GSO’NUN KOORDINATÖRLÜĞÜNDE, İPEKYOLU KALKINMA
AJANSI’NIN DESTEKLERI VE GAZIANTEP ORGANIZE
SANAYI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN IŞBIRLIĞI ILE
KURDUĞUMUZ BU MERKEZ, 11 BIN METREKARE KAPALI
ALANA SAHIP VE IÇERISINDE 20 ATÖLYE/LABORATUVAR
VE 28 EĞITIM SALONU BULUNUYOR.
9. sınıfı bitirmiş ve mesleki beceri
testinden (mebet) geçmiş olması
gerekiyor. Mebet testinden geçen öğrencilerin mesleği ortaya çıkarılarak, yetenekleri doğrultusunda ilgili
alana yerleştirilmesi, ilgili firma ile
eşleştirilerek sözleşme imzalaması
da şartlar arasında bulunuyor. Mesleki beceri testi ile meslekleri belirlenen personel öğrenciler işletme
ile eşleştirilerek kayıt yapmaya hak
kazanacak. İşletme tarafından asgari
ücretin üçte biri oranında eğitimleri süresince maaş alacak. Personel
öğrencilerin SGK primleri devlet
tarafından ödenecek. Eğitimler boyunca yemek, kıyafet, ulaşım, eğitim
materyalleri, sosyal etkinlik gibi tüm
masrafları proje tarafından karşılanacak. GASİMEP Projesinde başarılı
olan bireyler, işletmelerde istihdam
edilecek. Proje sınavlarında başarılı olan personel öğrenciler, kalfalık,
ustalık, iş yeri açma ve meslek lisesi
diploması almaya hak kazanacak. Bu
sene 10. sınıfta okuyan 114 öğrenciye
mesleki eğitim vereceğiz. GSO üyesi
40 firmamız mesleki eğitim projesinde yer almak için başvuruda bulundu.
Ayrıca projeye sadece meslek lisesi
öğrencileri değil, bir farklılık olarak,
başka okullarda okuyan lise öğrencileri de başvurabiliyor. Mesleki eğitim
konusunda ayrıca; meslek edindirme, meslek geliştirme, üniversite ve
yükseköğretim mezunlarının pratik
kazanmasını, işletmeye adapte ol-
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malarını sağlayacak eğitim imkanları
sunuyoruz. Bunların yanında KOBİ, işletme sahipleri, üst düzey yöneticiler
için girişimcilik, yöneticilik, vizyon ve
liderlik eğitimleri veriyoruz.”
“KOBİ VERİMLİLİK VE EĞİTİM
MERKEZİ PROJESİ”
Sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından model fabrika kurulacak 5 ilin
geçtiğimiz hafta açıklandığını anımsatan Ünverdi, önceki dönem ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı
Sayın Mehmet Şimşek’in himayelerinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve MC Kınsey firması ile yürütülen ‘Gaziantep Sanayi
Dönüşüm Projesinin sonuçlarından
birisinin de KOBİ Verimlilik ve Eğitim
Merkezi’nin kurulması olduğunu belirterek, “Bu proje imalatçı KOBİ’lerin
operasyonel verimliliğini artırma hedefi olan model fabrika kurulmasıyla
öncelikle yalın dönüşüm ve sanayi
4.0 ilkelerinin uygulama hedefi olan
dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık sağlamak
amacıyla kurulacak. 2 yıldan fazla yürüttüğümüz çalışmayla Gaziantep’in
model Fabrikası’nı Gaziantep Sanayi
Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceğiz.
Model Fabrika’nın maliyeti 12,5 milyon TL olarak belirlendi ve bu maliyetin önemli bir kısmını madat Projesi
kapsamında UNDP karşılayacak. İlk
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olarak biz bu projeyi geliştirirken sayın
valimiz Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin,
Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın
Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahamzoğlu’na sunduk. Sayın bakanımız
Mehmet Şimşek ile başlayan sürecin
neticesinde, geçtiğimiz hafta Sanayi
ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa
Varank’ın açıklamasıyla çalışmalarımızın karşılığını görmekten büyük
mutluluk duyduk. Bu proje ile dijital
dönüşüm, verimlilik, endüstri 4.0, yalın
dönüşüm, tasarım, öğren ve dönüş, yaparak öğrenme gibi sanayide dönüşüm
sürecine GSO olarak ev sahipliği yapacağız. Model fabrikamız Gaziantep sanayisinde teknoloji ve dijital dönüşüm
sürecinde önemli bir üs haline gelecek.
Böylesi bir projede Gaziantep’in de
olması aslında geçmişten günümüze
bir gelişim sürecinin de devamı olarak
okunabilir. Gaziantep sanayisi, ihracatı
ve istihdam gücü ile bölgenin lokomotif kentidir” görüşlerine yer verdi.
Ünverdi, son dönemde Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ve
Hassa-Dörtyol Tünel Projeleri, Gaziantep’in mesleki eğitimde pilot il
seçilmesi gibi gelişmelerin ardından
model fabrika projesinin de ete kemiğe bürünmesiyle birlikte bölge sanayisi
açısından entegre bir dönüşüm süreci
yaşanacağına vurgu yaparak, bu dönüşümün katma değeri artıracak ve ülke
ekonomimize önemli katkılarda bulunacağının altını çizdi.
Model fabrikanın ayrıca yalın üretim,
dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği gibi konularda çalışanların bilgi ve becerilerini artırma imkanı
sunacağını kaydeden Ünverdi, “Gerçek
bir üretim ortamında katılımcılara
bir fabrikanın daha verimli olması için
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gereken tüm prosesleri yaparak öğrenme imkanı sağlayacak. Çalışanlar
gerçek üretim hatlarında öğrenerek
ve uygulayarak öğrenme imkanı bulacaklar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik
Uygulamaları Dairesi Başkanı Sayın
Mustafa Kemal Akgül’ün GSO’ya yaptığı ziyarette, model fabrika kurulacak
iller arasında alt yapı ve mental olarak
Gaziantep’in en hazır kentler arasında
yer aldığını söylemesi bizleri ayrıca sevindirdi” dedi.
“KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK
MERKEZİ PROJESİ”
Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi Projesi’nin (KAGİDEM) çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile
getiren Ünverdi, “Gaziantep’te kadın
girişimciliğin desteklenmesi, kendi
işlerini kurarak iş dünyasına girişimci
olarak girmek isteyen kadınların işletmelerini kurma süreçleri ile birlikte
belirli bir dönem boyunca desteklenmesi amacı ile ilimizde Kadın Girişimci
Destek Merkezi kurulması planlandı.
Merkezde kadın girişimci adaylarının
eğitilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda desteklenmesi ön görülüyor. GSO,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve
İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde
hayata geçirilecek olan merkezin inşaatı başlamış olup, 2019 yılı içerisinde
hizmet vermesi planlanıyor. Binanın
kaba inşaatı bitmiş durumda ve çalışmalar hızla devam ediyor” ifadelerini
kullandı.

cağını kaydetti. Ünverdi, projede şu ana
kadar 250’nin üzerinde firmanın yer
aldığını ve proje kapsamında düzenlenen eğitimlere 150 firmanın katıldığı
bilgilerini verdi. Adnan Ünverdi, girişimleri neticesinde Gaziantep Oğuzeli
Havaalanı Islah Organize Sanayi Bölgesi’nin Organize Sanayi Bölgesi olduğunu kaydederek, “Havaalanı Sanayi Bölgesi” olarak anılan bölgemiz, yaklaşık
100 firma ile 2 bin 500 kişiye istihdam
imkânı sağlıyor. Yerleşim alanlarından
uzak olması nedeniyle tam bir sanayi
bölgesi yapısında olan bölge için odamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na,
“Islah Organize Sanayi Bölgesi” başvurusunda bulunmuş, yapılan çalışmalar
neticesinde 2016 yılı içerisinde bölge
“Islah Organize Sanayi Bölgesi” olarak
ilan edilmiş, odamızın girişimleri ile
bu ay içerisinde de normal OSB statüsü kazanmıştır” şeklinde konuştu. GSO
tarafından bugüne kadar 10 Ur-Ge Projesi geçekleştirdiklerini ve 6 projenin
halihazırda devam ettiğini belirterek,
“Makine metal, kimya, plastik, gıda ve
tekstil sektörlerine yönelik düzenlenen bu kümelenme projeleri kapsamında sektörlerin ihtiyaç analizleri yapıldı, dış ticaret ve rekabetçilik temalı
eğitimler ve danışmanlık programları
düzenlendi, 20’den fazla ülkeye sektörel ticaret heyetleri düzenlendik ve
alım heyetlerini şehrimize getirdik”
dedi.

“GSO E-TİCARET ATAĞI PROJESİ”
‘GSO E-Ticaret Atağı Projesi kapsamında üyelerin ‘gsotrade.com’ web sitesi
aracılığıyla yeni pazarlara açıldığını
belirten Ünverdi, proje ile ihracat rakamlarının çok daha yukarılara taşına-
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Bakan Berat Albayrak ve
Abdulhamit Gül iş dünyasıyla
bir araya geldi
HAZINE VE MALIYE BAKANI BERAT ALBAYRAK VE ADALET BAKANI ABDULHAMIT GÜL,
MILLETVEKILLERI, SANAYICI VE IŞADAMLARININ KATILIMIYLA “ADIM ADIM EKONOMI GAZIANTEP”
PROGRAMI GERÇEKLEŞTIRILDI.

B

AKAN Gül ve Albayrak yaptıkları açıklamalarda Gaziantep’ten övgüyle bahsederek, sanayisi ve ihracatıyla
Gaziantep’in ülkemize örnek bir şehir olduğunu belirttiler.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde (GAİB) gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Gaziantep Sanayi Odası
(GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi’nin yaptığı programda sanayici ve işadamları Bakan Albayrak’a taleplerini iletti.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci toplantının açılış konuşmasında, Gaziantep’in ülkemize katma
değer katan bir kent olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ihracat performansına bölge olarak önemli katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz 365 günde kent
olarak 7 milyar dolar ihracat yaptık.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ise
365 günde toplam 8,5 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdi. Bu başarıyı içinde bulunduğumuz şartlara rağmen başardık. Bütün sanayicilerimizi, ihracat-
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çılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.
Bakan Albayrak ve Gül’e sanayicilerin
sorunlarının çözümü konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi de, yaşanan sorunların
devlet-millet birlikteliği içerisinde aşılacağını kaydetti.
Adnan Ünverdi, “Türkiye’nin üç yıllık
ekonomi yol haritasının yer aldığı program kapsamında; dengelenme, disiplin, değişim ana temasında hedeflerin
tutturulmasında bizler de üzerimize
düşeni yapacağımızı buradan bir kez
daha ifade ediyoruz. Üretimde milli-

leşme, cari açığı doğrudan etkileyen
sektör kalemlerinin öne çıkarılması ve
katma değeri yüksek sektörlerde yatırımın öncelik kazanmasını sanayimiz
açısından umut verici buluyoruz. Enflasyonla Topyekün Mücadele programına da üyelerimizle birlikte tam destek veriyoruz” diye konuştu.
Program GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi’nin moderatörlüğünde
gerçekleştirilen ve iş dünyasının sorularını Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’a yönelttiği panelin ardından
sona erdi.
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GSO sektörel ticaret heyeti
Tayvan’da fuara katıldı

H

GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) VE TAYVAN TICARET MERKEZI (TAITRA) IŞBIRLIĞIYLE 25-30
HAZIRAN 2018 TARIHLERINDE TAYVAN’A SEKTÖREL TICARET HEYETI DÜZENLENDI.

EYET programı kapsamında,
TAIPEI FOOD Gıda Fuarı’nda
Gaziantep gıda sanayisini
tanıtmak için bir stant açıldı.
TAITRA tarafından düzenlenen organizasyon aracılığıyla heyet
katılımcısı firmalar Tayvanlı firmalarla

ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Asya, Okyanusya, Amerika ve Avrupa
kıtasında yer alan ülkelerden 1200’den
fazla firmanın stant açtığı fuarda, he-

lal gıda başlığının da yer aldığı birçok
alanda gıda ürünleriyle ilgili tanıtımlar
gerçekleştirildi. Heyete GSO üyesi 10
gıda üreticisi firma katıldı.

Mühendislerden GSO’ya ziyaret

İ

NŞAAT Mühendisleri Odası Gaziantep Şube
Başkanı Gökhan Çeliktürk, Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube
Başkanı İslim Arıkan ve Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken Gaziantep
Sanayi Odasına ziyarette bulundu. Gündeme dair gelişmeler ve meslek kuruluşlarının kent gelişimine katkılarının değerlendirildiği ziyarette, kurumlar arası işbirliği
çalışmaları üzerinde duruldu.
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GSO-MEM ile mesleki̇
eğitimde yeni bir dönem
GAZIANTEP SANAYISININ IHTIYACI OLAN KALIFIYE ELEMAN YETIŞTIRMEK AMACIYLA GAZIANTEP SANAYI
ODASI, İPEKYOLU KALKINMA AJANSI VE GAZIANTEP ORGANIZE SANAYI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IŞBIRLIĞINDE
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI’NDE KURULAN VE MESLEKI EĞITIME ÖNEMLI KATKILARDA BULUNAN GAZIANTEP
SANAYI ODASI MESLEKI EĞITIM MERKEZI YENI PROJELERLE YOLUNA DEVAM EDIYOR.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R

H

b u n ya m i n @gs o.or g.tr / h a n i fi @gs o.or g.tr

AYATA geçirdiği projelerle
bugüne kadar 4000 kişiye
eğitim verilen merkezde hedefler büyük tutuluyor.

Üniversite mezunlarından firma çalışanlarına, mesleki eğitimden dış ticarete kadar tüm kesimlere yönelik eğitim verilen merkezin kuruluş sürecini,
proje ve hedeflerini Gaziantep Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan

A D N A N Ü N V E RD İ
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Ünverdi ve Mesleki Eğitim Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal
anlattı.

olarak öne çıkarken, gerçekleştirdiğimiz projelerle istihdama ve iş piyasasına katkıda bulunuyoruz.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki
Eğitim Merkezi’nin kuruluş
sürecini kısaca anlatabilir misiniz?

GSO-MEM’i de Türkiye ve Avrupa’daki
çeşitli mesleki eğitim merkezi örnekleri incelerek, Gaziantep Sanayi Odamızın koordinatörlüğünde, İpekyolu
Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 11 bin 500 metrekare

A.Ü: Hacimsel büyüklüğü ve sektörlerdeki hakimiyetiyle Gaziantep Sanayi
Odamız bölgenin en etkin sanayi odası

C EVDET AKIN A L
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SANAYI 4.0, YAPAY
ZEKA VE ROBOT ÇAĞI
DEDIĞIMIZ BIR DÖNEMI
YAŞIYORUZ. ELBETTE
KI BÖYLESI BIR
DÖNEME BIZIM DE AYAK
UYDURMAMIZ VE ÇALIŞAN
PERSONELLERIMIZI BUNA
UYGUN YETIŞTIRMEMIZ
GEREKIYOR. BIZ BUGÜNE
KADAR YAPTIĞIMIZ
GEREK ULUSLA GEREKSE
ULUSLARARASI
KURULUŞLARLA
YAPTIĞIMIZ IŞBIRLIKLERI
ÇERÇEVESINDE ÇOK
SAYIDA MESLEK
EDINDIRME KURSU
DÜZENLEDIK VE
KURSLARIMIZ DEVAM
EDIYOR. ŞU ANA KADAR
DA YAKLAŞIK 4 BIN
KIŞIYE EĞITIM VERDIK.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

kapalı alana kurduk. Projemizin hazırlıklarına 2013 yılında başladık ve 2017 yılı
Nisan ayında faaliyete aldık.

pencere, plastik sektörüne, üç boyutlu
yazıcı atölyelerine kadar çok geniş bir
alanda eğitim altyapımız söz konusu.

Hangi konularda eğitim
veriyorsunuz?

Meslek edindirme eğitimlerinin yanı
sıra, yangın eğitimi, forklift eğitimi, ilk
yardım eğitimi, İSO 9000 eğitimi, ticari
istihbarat eğitimi gibi firmaların kurumsal gelişiminin arttırılmasına yönelik farklı eğitimler de düzenliyoruz.

A.Ü: Meslek kursları ve eğitim konularını daha çok sanayicilerimizden gelen
talepler doğrultusunda belirliyoruz. Çok
sayıda eğitim programımız mevcut ve
bunlara sürekli yenileri ekleniyor. Günün gereklerine göre eğitim konuları
değişebiliyor.
Atölye ve sınıflar hakkında bilgi
verebilir misiniz?
C.A: Merkezimizde Ahşap, Metal, İnşaat,
Kaynak, Plastik, İklimlendirme, Elektrik-Elektronik, Makine İmalatı, Tesisat,
Tekstil, 3D Modelleme ve Yazıcı, Otomasyon, Gıda, Tasarım, Moda Atölyelerinin yanı sıra Bilgisayarlı Eğitim Salonu,
İnşaat Laboratuarı, Toplantı, Konferans
ve Eğitim Salonları bulunuyor. Her iş kolunun bir eğitim atölyesi var. Buradaki
arkadaşlarımız teoride aldıkları eğitimi
pratikte de kolayca uygulama şansına
sahip ve atölyelerimiz son teknolojilerle
eğitim alma imkanı sunuyor.
Tekstil sektöründen mobilya sektörüne, kaynaktan makine metale, PVC kapı,

Bu süreçte sanayicilerden ne gibi
beklentileriniz var?
A.Ü: Sanayicilerimizin bizlerle temas
halinde olmaları, merkezimizi ziyaret
etmelerini ve sunulan imkanlardan faydalanmalarını bekliyoruz. Atölyelerimizi, verilen eğitimleri yerinde görsünler,
fikirlerini bizimle paylaşsınlar. Yetişmiş
eleman beklentilerini dile getirsinler ki
biz de kendi sektörlerine yönelik eğitim
programları düzenleyelim.
Ülkemizde bu modelde başak eğitim
merkezleri var mı?
C.A: Var, ancak onlarda birkaç iş kolunda
eğitim veriliyor. Bu kadar geniş kapsamlı ve kapasiteye sahip başka bir merkez
yok. GSO-MEM’de farklı iş kollarına yönelik kurulmuş 20 atölye-laboratuvar
ile 28 eğitim salonunda eğitim veriyor
olmamız da buranın büyüklüğünü gös-
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MERKEZIMIZDE AHŞAP, METAL, İNŞAAT, KAYNAK, PLASTIK, İKLIMLENDIRME,
ELEKTRIK-ELEKTRONIK, MAKINE İMALATI, TESISAT, TEKSTIL, 3D MODELLEME
VE YAZICI, OTOMASYON, GIDA, TASARIM, MODA ATÖLYELERININ YANI
SIRA BILGISAYARLI EĞITIM SALONU, İNŞAAT LABORATUARI, TOPLANTI,
KONFERANS VE EĞITIM SALONLARI BULUNUYOR.
teriyor. Özellikle de Gaziantep sanayisinde yer alan sektörlere yönelik mesleki eğitim kursları düzenliyoruz.
Suriyelilere yönelik ne gibi
imkanlar sunuyorsunuz?
A.Ü: Suriyeliler ülkemizin ve kentimizin bir gerçeği ve onlarla aynı dünyayı
paylaşıyoruz. Yaşamlarını sürdürebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri
için onları da işgücüne dahil etmeli,
bunu yaparken de belli bir eğitim almalarını sağlamalıyız. Gaziantep Sanayi Odası’na kayıtlı şu anda 79 Suriyeli sanayici ve bir o kadar çalışan var.
Onların da istihdama kazandırılması
noktasında donanım sahibi olmalarını
sağlıyoruz. Önce Türkçe eğitimi veriyor
daha sonra mesleki eğitim, iş sağlığı ve
güvenliği gibi eğitimler veriyoruz.
Merkezden faydalanma şartları
nelerdir?
C.A: Sanayinin mevcut çalışan personeline meslek geliştirme eğitimleri,
meslek sahibi olmak isteyen gençler,
kadınlar engelliler, göçle Gaziantep’e
gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme eğitimleri, işletmelere
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kurumsallaşma eğitimleri, çalışanlara
kişisel gelişim eğitimleri, mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişilere
de yeterliliğe dayalı eğitimler veriliyor.
Merkezimizde ayrıca, çeşitli konferans, panel ve tanıtım toplantılarına ev
sahipliği yapabilecek salon ve geniş bir
fuaye alanı yer alıyor.
Ülkemizdeki kurumlarla yaptığınız
işbirlikleri ve iş dünyasına yönelik
çalışmalarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?
C.A: Gaziantep Sanayi Odası Mesleki
Eğitim Merkez’inde, eğitim talebine
göre; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki
Eğitim Modülleri, Mesleki Yeterlilik
Kurum Eğitim Modülleri, Hayat Boyu
Öğrenme Modülleri ve GSO-MEM Tarafından Geliştirilen Eğitim Modülleri
uygulanıyor. Bu hizmetler arasında,
eğitimler, ufuk toplantıları, sektör toplantıları, işveren, işçilere yönelik mesleki eğitim danışmanlığı bulunan GSOMEM’de, atölye ve makine tahsisleri
de yapılıyor. Kurumsallaşmak isteyen
firmalarımız, kurumsal eğitimlerden
faydalanabildiği merkezimizden, mevcut çalışanlar mesleki gelişim eğitimlerinden ve yeterlilik sınavı öncesi eğitimlerden yararlanabiliyor.

İş-Kur ile nasıl bir işbirliği
içerisindesiniz?
C.A: İŞKUR hizmet noktasının yer aldığı
merkezimizden, çalışanlar ve çalışmak
isteyenler meslek edinme, meslek geliştirme, yeni fikirleri uygulamaya dökmek için girişimcilik ve kişisel gelişim
eğitimlerinden yararlanabiliyor.
İşbirliği yaptığınız uluslararası
kuruluşlar ve yürütmüş olduğunuz
projeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
A.Ü: Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile işbirliği
içerisindeyiz. İşbirliği yaptığımız bu
kuruluşlarla özellikle şehrimizde yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik projeler geliştiriyoruz. Sanayimizin ihtiyacı
olan iş kollarını belirleyerek, mesleki
eğitimler veriyor ve iş sahibi olmalarını
sağlıyoruz.
İşe yerleştirmede ne gibi kolaylıklar
sağlıyorsunuz?
C.A: GSO-MEM olarak eğitim alan fa-
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kat herhangi bir sanayi kuruluşunda
çalışmayan kursiyerlere iş imkanı sunabilmek adına düzenli olarak merkezimizde “İş Forumu” düzenliyoruz. İş
forumlarında personel alımı yapmak isteyen firmalar stant kurarak firmalarda
çalışmak isteyen kursiyerlerle birebir
görüşme imkanı buluyor. Bu sayede sanayici nitelikli eleman ihtiyacını karşılarken, mesleki eğitimini tamamlayan
kursiyerlerde işe yerleştiriliyor. Ayrıca
istihdam garantili eğitim programları
düzenliyoruz ve eğitimini tamamlayan
kursiyerleri doğrudan sanayide işe yerleştiriyoruz.
Eleman ihtiyacını buradan karşılayan firmaların avantajları nelerdir?
C.A: GSO-MEM’deki eğitimini tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara, 6 ay boyunca istihdam edecekleri
personel sayısına bakılmaksızın yarım
maaş, yarım sigorta desteği ve yabancı
uyrukluların çalışma izni harcırahı ve
başvurularında yardımcı olmak üzere
destek veriyoruz. Ayrıca eğitim gören ve
firmalarda işe başlayan Suriyelilerin çalışma izni almalarını sağlıyoruz. Eğitim
imkanları, atölye ve laboratuvarlarının
yanı sıra GSO-MEM kursiyerlerin eğitim
süresi boyunca servis, yemek gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.
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GAZIANTEP SANAYI ODASI’NA KAYITLI ŞU ANDA 86
SURIYELI SANAYICI VE BIR O KADAR ÇALIŞAN VAR.
ONLARIN DA ISTIHDAMA KAZANDIRILMASI NOKTASINDA
DONANIM SAHIBI OLMALARINI SAĞLIYORUZ. ÖNCE TÜRKÇE
EĞITIMI VERIYOR DAHA SONRA MESLEKI EĞITIM, IŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI GIBI EĞITIMLER VERIYORUZ.
Sanayicilerin eleman ihtiyacını nasıl
belirliyorsunuz?
A.Ü: Gaziantep Sanayi Odamızda 27
meslek komitesi bulunuyor. Bu komitelerden birbiri ile yakın olanlarını bir araya getirerek GSO-MEM’de Genişletilmiş
Komite Toplantıları yapıyoruz. Hem asil,
hem yedek üyeler bu toplantılarımıza
katılıyor. Bu sayede komite üyelerimiz
hem GSO-MEM’i daha yakından tanıtılmış oluyor, hem de eğitim programları hakkında bilgi ediniyorlar. Komite
üyelerimiz atölyeleri geziyor ve eleman
ihtiyaçları noktasında taleplerini dile
getiriyorlar.
Gaziantep sanayisinin genel değerlendirmesi ve sanayinin ihtiyaçlarına göre
mesleki eğitim konuları burada istişare
ediliyor. Genişletilmiş komite toplantılarının burada yapılması talepleri yerinde tespit emek ve görmek açısından

büyük önem taşıyor.
MEB ve GSO arasında çok önemli
bir projenin startını verdiniz.
İmzalanan Çıraklık Eğitim
Protokolü’nün mesleki eğitime
ne gibi kazanımlar sağlayacağını
öngörüyorsunuz?
A.Ü: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile
gerçekleştirilen protokol kapsamında,
GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM), “Gaziantep Sanayici İşbirliğinde
Mesleki Eğitim Projesi”ni (GASİMEP)
başlattık. Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlamış öğrenciler arasından yüksek
başarı oranına sahip Mesleki Beceri
Testi ile seçilecek öğrencilerin işletmelerle eşleştirilmesi yöntemi ile İkili
Mesleki Eğitim Sistemi sayesinde işletmelerin kısa ve orta vadede nitelikli
personel ihtiyacının giderilmesi ve personel kaynaklı kalite verimliliklerinin
arttırılmasını hedefliyoruz.
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Kursiyer ve eğitmenlerin
gözünden GSO-MEM
GSO-MEM’DE VERILEN EĞITIMLERI
HEM TÜRK HEM SURIYELI
KURSIYERLER ANLATTI.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ ÖZ E R
bu nya m in@g s o . o rg . t r / h a n i fi @ g s o .o r g .t r

Ü

LKELERINDE çıkan savaşın ardından kentimize göç eden Suriyeli
gençler iş bulmakta yaşadıkları
güçlüklerin ardından mesleki eğitim merkezinde aldıkları pratik
eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken, iş sahibi olacakları için bir
hayli heyecanlıydılar. Birebir fabrika koşullarının sunulduğu atölyelerde PVC, tekstil, kaynakçılık, bilgisayar programcılığı gibi farklı
meslek kollarında atölye eğitimi alan kursiyerler sanayiye yönlendiriliyor ve firmalarda
istihdam ediliyor.
Eğitimleri boyunca yemek, yol gibi ihtiyaçları
karşılanan kursiyerlere kurs sonunda sertifika veriliyor ve iş garantili programlara katılanlar doğrudan işletmelerde işbaşı yapıyor.
Ayrıca istihdam sağlayan firmalara sigorta
primlerinin ve maaşın yarısı kadar destek
sağlanıyor.
İşte hem eğitmenler hem de kursiyerlerin
gözünden Gaziantep Sanayi Odası Mesleki
Eğitim merkezi.
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SURİYELİ KURSİYER
MUHAMMED VEYSEL

KURSİYER
MEHMET EMRE

SURIYE’DEN Gaziantep’e göçmen olarak geldiğini ve işsiz
kaldığını belirten kursiyer Muhammed Veysel, “GSO-MEM’in
eğitimleri ile iş imkanı elde edildiğini duydum ve gelip kayıt yaptırdım. Merkezde önce Türkçe
kursu aldım, sonra da PVC meslek kursuna başladım. Hiçbir
mesleğim yokken bu merkezdeki eğitimler sayesinde meslek öğrendim. Bize bu imkanları
sağlayan Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne, Gaziantep Sanayi
Odası’na ve uluslararası çalışma
kuruluşlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İŞSIZ olduğunu ve sosyal medyada GSO-MEM’de açılan PVC
kursunu gördüğünü anlatan
Mehmet Emre ise, “Buraya gelip başvurumu yaptım. Beni
PVC kursuna yönlendirdiler. 25
gündür buradayım. Suriyeli arkadaşlarla beraber eğitim alıyoruz. Hocalarım sayesinde çok iyi
bir kurs süreci geçiriyoruz. Kurs
bitiminde bize iş imkanı da sağlayacaklar. Burası çok güzel bir
yer. Mesleki eğitimimizi alırken
servis imkanı ve yemek verilmesi ayrı bir kolaylık. Bize bu imkanı
sağlayan herkese çok teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
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MEHMET HAYRİ GÜRKAN / İNGİLİZCE FİNANS VE MUHASEBE EĞİTMENİ
GAZIANTEP Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Kursu’nda İngilizce finans ve muhasebe eğitimlerini vermekteyim. Normalde
İngilizce öğretmenliği ve İşletme Yüksek
Lisans üzerine kurulu bir eğitimimiz var.
Gaziantep’te Suriyelilerin entegrasyonu
kapsamında Avrupa Birliği ve diğer fonların verdiği desteklerle burada mesleki
yeterlilik kurslarını tamamlayan öğrencilerin bundan sonraki profesyonel hayatlarında daha verimli ve daha başarılı
şekilde iş hayatlarına adapte etmek ve
insanların Türkiye’deki kural ve istisnaları
kabul etmelerini benimsetmek üzerine
kurulu bir eğitim gerçekleştirmekteyiz.
Bu eğitimlerimizin neticesinde kursiyerlerimizi yüzde 80 oranında iş sahibi yapıyoruz. Buradaki verimli çalışmalarımız
neticesinde hem Türk iş dünyasına hem
de mülteci insanların buradaki entegras-

yonuna çok büyük katkı sağlamaktayız. Şu
an İngilizce finans ve muhasebe eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler kapsamında
öncelikle İngilizce yeterlilik eğitimlerini
tamamladık. Bugünde insan kaynakları
yönetimi, organizasyonel yönetim ve bilgi
işleme gibi konuları işliyoruz. Bu eğitimden başarılı bir şekilde ayrılan öğrencilerimiz firmalarda, fabrikalarda muhasebe
ve finans alanında çalışma becerisi ve
yetkinliğine sahip olacaklar. Vermiş olduğumuz sertifikalar Halk Eğitim tarafından
onaylanan Türk eğitim sistemi içerisindeki müfredatı uygulayan sistemlerden
seçilip uygulanmaktadır. Bu eğitimi alan
arkadaşlarımız finans ve muhasebe departmanlarında önce eleman, sonra şef
ve müdürlük seviyesinde kadar ilerleyebilecek. Çünkü bu yetkinliğe sahip eğitimlerin tamamını vermekteyiz.

PVC EĞİTMENİ MECİT YILMAZ
GAZIANTEP Sanayi Odası’nın Mesleki Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu PVC kursunda eğitim verdiklerini
dile getiren Yılmaz, “PVC eğitimini verirken öncelikle
öğrencilerimize teorik dersleri öğretiyoruz. Daha sonra ise burada pratik uygulamaya geçerek pratik dersler
veriyoruz. Sonuçta ise burada yetişen öğrencilerimizi
yine Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi vasıtasıyla fabrikalara yönlendiriyoruz ve orada bu
arkadaşlarımızın istihdam edilmesini sağlıyoruz” dedi.

ÖZGE İNAN
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMCILIK EĞİTMENİ
ARKADAŞLARIMIZA bilgisayar destekli tasarımcılık eğitimi kapsamında başlangıç seviyesinde derslerle başladık.
Kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlara da teknik konuda
kendi yaratıcılıkları çerçevesinde yardımcı oluyoruz. Yabancı arkadaşlarımız da var burada, onlarla fikir alışverişinde
bulunarak güzel şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bu kursumuz bittikten sonra arkadaşlarımızın iş bulmalarına, profesyonel anlamda işlerini yapmalarına yardımcı oluyoruz.
Kursiyerlerimizden güzel, yaratıcı fikirler çıkıyor. Bunları
projelendirmek isteyen arkadaşlarımıza biraz daha destek
sağlayıp, profesyonel çözümlerle kendilerinin güzel sonuçlar çıkartmasını amaçlıyoruz.
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2018 HEM AYLIK HEM DE YILLIK
BAZDA REKOR YILI OLDU
GAZIANTEP 2018 YILINDA
GERÇEKLEŞTIRDIĞI 6 MILYAR
939 MILYON 32 BIN DOLAR
IHRACATLA YILLIK BAZDA
TARIHININ EN YÜKSEK
IHRACAT RAKAMINA ULAŞTI.
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RALIK ayında Gaziantep’ten
180 ülkeye ihracat yapılırken,
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) tarafından açıklanan
rakamlara göre 2017 yılında 6
milyar 571 milyon 316 bin dolar olan Gaziantep’in ihracatı, yüzde 5,6
artışla 2018 yılında toplam 6 milyar 939

milyon 32 bin dolara ulaştı. Ayrıca Gaziantep’ten Kasım ayında gerçekleştirilen 665 milyon 637 bin dolar ihracatla
aylara göre tarihinin en yüksek ihracat
rakamına ulaşıldı. Zorlu geçen 2018 yılında Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar hem aylık hem de yıllık bazda rekor
kırarak yeni bir başarıya imza attı.
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2018 YILI
GAZİANTEP İHRACATI
2018 YILINDA TÜRKİYE İHRACATI %7,1 ORANINDA ARTIŞ YAŞADI
2018 yılının tamamında Türkiye ihracatı bir önceki yıla kıyasla %7,1 artarak
168,1 milyar dolara yükseldi ve bu ihracat bir önceki rekor olan 157,6 milyar

dolarlık seviyenin de 10,5 milyar dolar
üzerine yükselerek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı olarak
kayıtlara geçti.

2018 YILINDA GAZİANTEP İHRACATI %5,6
ORANINDA ARTIŞ YAŞADI, TARİHİN EN
YÜKSEK İHRACATINA ULAŞTI.
Gaziantep’ten 2018 yılı Aralık ayında yapılan ihracat, geçen yılın Aralık ayına göre
%-0,5 oranında azalış yaşayarak toplam
585 milyon 448 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Aylık ihracata göre Gaziantep,
Aralık ayında en fazla ihracat yapan iller
arasında Ankara’nın arkasında, 6. sırada

yer aldı. 2018 yılının tamamı dikkate alındığında ise Gaziantep ihracatı bir önceki
yıla göre %5,6 oranında artış yaşayarak 6
milyar 939 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılında ise Gaziantep’ten 6 milyar
571 milyon dolar değerinde ihracat yapılmıştı.

2018 YILI ARALIK AYINDA EN FAZLA
İHRACAT YAPAN İLLER SIRALAMASINDA
GAZİANTEP 6. SIRADA YER ALDI
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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İLLER
İSTANBUL
KOCAELİ
BURSA
İZMİR
ANKARA
GAZİANTEP
SAKARYA
MANİSA
HATAY
DENİZLİ

2017 ARALIK

2018 ARALIK

DEĞİŞİM

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(%)

5.722.274
1.079.677
1.152.499
796.113
651.654
588.449
490.604
428.665
261.487
274.211

5.888.021
1.241.957
879.908
767.071
687.683
585.448
482.485
397.351
360.028
264.417

2,9%
15,0%
-23,7%
-3,6%
5,5%
-0,5%
-1,7%
-7,3%
37,7%
-3,6%
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2017-2018 YILLARINA GÖRE EN FAZLA
İHRACAT YAPAN 10 İL ARASINDA
GAZİANTEP 6. SIRADA YER ALMAKTADIR
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İLLER
İSTANBUL
KOCAELİ
BURSA
İZMİR
ANKARA
GAZİANTEP
SAKARYA
MANİSA
DENİZLİ
HATAY

2017

2018

DEĞİŞİM

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(%)

62.585.578
12.550.564
14.050.665
8.726.558
6.583.976
6.571.316
5.217.929
3.993.349
3.050.331
2.336.017

72.095.568
14.128.479
13.298.332
9.757.833
7.672.748
6.939.032
5.573.354
4.429.647
3.370.191
2.871.661

15,20%
12,57%
-5,35%
11,82%
16,54%
5,6%
6,81%
10,93%
10,49%
22,93%

SEKTÖRLERE GÖRE 2017-2018 GAZİANTEP İHRACATI
ÜRÜNLER
HALI
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ
TARIMSAL SANAYİ VE HUBUBAT ÜRÜNLERİ
KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ
MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ
MEYVE SEBZE MAMULLERİ
DERİ VE DERİ MAMULLERİ
ÇELİK
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
İKLİMLENDİRME SANAYİİ
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
MAKİNE VE AKSAMLARI
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
YAŞ MEYVE VE SEBZE
FINDIK VE MAMULLERİ
MADENCİLİK ÜRÜNLERİ
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ
SÜS BİTKİLERİ VE MAM.
TÜTÜN
DİĞER SANAYİ ÜRÜNLERİ
MÜCEVHER
GEMİ VE YAT
TOPLAM
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2017

2018

DEĞİŞİM

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(%)

1.478.777
1.380.766
1.449.301
755.880
303.129
136.906
120.006
187.203
194.234
91.675
81.966
94.305
60.752
74.738
59.717
25.089
30.171
11.126
10.961
9.891
8.556
4.587
277
197
589
511
5
6.571.316

1.550.047
1.495.366
1.467.494
819.689
329.368
171.955
148.651
144.636
144.463
131.844
120.088
102.242
74.903
74.346
59.575
28.793
27.876
12.477
9.806
8.475
7.438
5.735
2.285
680
558
224
15
6.939.032

4,8%
8,3%
1,3%
8,4%
8,7%
25,6%
23,9%
-22,7%
-25,6%
43,8%
46,5%
8,4%
23,3%
-0,5%
-0,2%
14,8%
-7,6%
12,1%
-10,5%
-14,3%
-13,1%
25,0%
726,1%
244,9%
-5,3%
-56,1%
187,1%
5,6%

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

2018 EKOVİZYON

2018 yılında Gaziantep’in en
fazla ihracat yaptığı ilk 20
ülke içerisinde; Irak, Suudi
Arabistan, İran, Belçika,
Polonya ve Bulgaristan’a
yapılan ihracatta düşüşler
yaşanırken, en fazla ihracat
artışının yaşandığı ülkeler
Benin, Libya ve İngiltere
olmuştur.

2018 YILINDA GAZİANTEP’İN EN FAZLA
İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

ÜLKE
IRAK
ABD
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
İTALYA
İNGİLTERE
İRAN (İSLAM CUM.)
ALMANYA
BELÇİKA
LİBYA
İSRAİL
HOLLANDA
MISIR
B.A.E.
ÖZBEKİSTAN
POLONYA
BULGARİSTAN
BENİN
İSPANYA
ANGOLA

2017

2018

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(%)

1.631.139
557.012
389.480
315.026
211.166
198.483
260.265
175.660
149.101
100.350
140.437
112.399
65.561
69.753
69.666
73.422
74.359
42.424
60.642
50.032

1.442.884
637.579
449.121
283.356
270.510
265.990
251.370
186.051
148.581
148.157
147.039
131.805
87.616
79.787
75.134
69.876
66.551
64.111
63.126
61.412

-11,5%
14,5%
15,3%
-10,1%
28,1%
34,0%
-3,4%
5,9%
-0,3%
47,6%
4,7%
17,3%
33,6%
14,4%
7,8%
-4,8%
-10,5%
51,1%
4,1%
22,7%
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GSO’nun girişimleri
sonuç veriyor
GAZIANTEP SANAYI ODASI’NIN (GSO) IŞ DÜNYASININ YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELIK
GIRIŞIMLERI SONUÇ VERMEYE DEVAM EDIYOR. SANAYICI VE IŞADAMLARININ SESI OLAN GSO’NUN,
ŞIRKETLERI ZOR DURUMA DÜŞÜREN “TEKNIK İFLAS” KONUSUNDA EKONOMI YÖNETIMINE SUNDUĞU
RAPORLAR NETICESINDE YENI BIR TEBLIĞ YAYIMLANDI.
ile makine, ekipman ya da yatırım yapmak gibi farklı sebeplerle borçlanan
firmalarımız kurdaki artışla birlikte kayıtlı olan sermayelerinin çok üzerinde
borçlu görünmeye başladılar. Böylesi
bir durumda yasa gereği şirketin iflası
istenebiliyordu. Yapılan düzenlemeyle
eski kur bedelleri üzerinden borçlanıp
da bilanço hesaplarında borcu sermayesinin çok üstünde görünen firmalarla ilgili 2023 yılsonuna kadar döviz
kuru farkı zararları yansıtılmayacak”
diye konuştu.

G

SO Danışma Kurulu Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu ve GSO
Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ile gerçekleştirmiş oldukları görüşmeler sonucu daha önceden dövizle
borçlanan şirketlerin 2023 yılsonuna
kadar kurdaki artıştan kaynaklı teknik
iflas yaşamalarının önüne geçilmesi
sağlandı.
Gaziantep Sanayi Odası’nın sadece Gaziantep’in değil, Türkiye ekonomisinin
önünü açacak projelere imza attığını ve öneriler sunduğunu kaydeden
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi, “Ülke olarak zor bir süreçten
geçiyoruz ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kanallarımızla sorunla-
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rın çözümüne odaklandık. Döviz kuru,
yüksek faiz oranları ve artan enflasyonla birlikte şirketlerimizin yaşadığı
sorunları yetkili mercilerle paylaşıyor
ve iş dünyamızı rahatlatacak adımlar
atıyoruz. Bu bağlamda teknik iflas konusunda Danışma Kurulu Başkanımız
Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis
Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile
gerçekleştirmiş oldukları görüşmeler
sonuç verdi ve kur farkından doğabilecek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı” dedi.
“Uzun vadeli borçlanmalarla ilgili şirketlerimizi doğrudan etkileyebilecek
bir sorunu çok şükür çözmüş bulunuyoruz” diyen Ünverdi, “Daha önce döviz

Ünverdi, yayımlanan tebliğle ilgili şu
açıklamalarda bulundu: “Dövizdeki
aşırı yükselme ve ekonomide meydana gelen gelişmeler dolayısıyla birçok
şirketimizin yaşamış olduğu kur farkı sorunu ve oluşan teknik zararların
önlenmesine yönelik; sermaye kaybı
veya borca batık olma gibi durumların
şirketlerin mağduriyetine sebep olmaması için Odamız tarafından yapılan girişimler üzerine 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununun 376. Maddesinin
Uygulanması konulu bir tebliğ yayımlanmıştır. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre sermayenin kaybı
veya borca batık olma durumlarında
uyulacak usul ve esaslar belirlenmiş
bulunmaktadır. Tebliğin geçici 1. Maddesi gereği sermaye kaybı veya borca
batık olma durumuna ilişkin yapılan
hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş
yabancı para cinsi yükümlülüklerden
doğan kur farkı ve zararlarının dikkate
alınmayacağı belirtilmiştir.”

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Gaziantep’in üretim ve ihracat gücünü

Endonezya’da anlatma
fırsatı bulduk
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDI, TÜRKIYE ODALAR
VE BORSALAR BIRLIĞI (TOBB) BAŞKANI RIFAT HISARCIKLIOĞLU BAŞKANLIĞINDA, ODA VE BORSA
BAŞKANLARINDAN OLUŞAN HEYETLE BIRLIKTE ENDONEZYA’DA ÇEŞITLI IŞ GÖRÜŞMELERI VE
TOPLANTILARA KATILDI.

Z

IYARET kapsamında İslam
Odası Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi, Endonezya Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından Cakarta’da
düzenlenen toplantıda Gaziantep’in
sanayisi ve üretimi hakkında katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.
Endonezya Ticaret Bakanı Dr. Enggartiasto Lukita ile de bir araya gelen heyet, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin
artması için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi, Gaziantep ve ülke ekonomisinin tanıtımı noktasında verimli bir
ziyaret programı gerçekleştirildiğini
kaydederek, “Ziyarette TOBB Başka-

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

nımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Sayın Rosan Perkasa Roeslani
arasında Türk-Endonezya Sanayi ve Ticaret Odası Forumu Kuruluş Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın her iki ülkeye
hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bunun yanında İslam Ticaret, Sanayi
ve Tarım Odası 27. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararla İslam Tahkim
Kurulu’nun Merkezi İstanbul olacak”
dedi.

manda görürüz. Amacımız kentimizin
ve ülkemizin üretim ve ihracat rakamlarını daha yukarılara çıkartmaktır. Bu
anlayışla Endonezya’da devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası ile bir araya geldik” diye konuştu.
Program kapsamında Türk girişimcilerle bir araya gelen heyete Türk iş
adamları tarafından plaket takdim
edilirken, TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu da işadamlarını başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Bu tür organizasyonların, kentler ve
ülkeler arasında ticari köprüler kurulması açısından büyük önem taşıdığını
dile getiren Ünverdi, “Biz de çok geniş
yelpazede üretim yapan kentimizin sanayi ve ticaret gücünü anlatma fırsatı
bulduk. İnşallah yapılan bu tür görüşmelerin olumlu yansımalarını yakın za-

TOBB heyetinde Rifat Hisarcıklıoğlu ile
birlikte TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Selçuk Öztürk, Gaziantep
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan
ve Konya Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Şekeroğlu da yer aldı.
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Yapı ve Gayrimenkul Fuarları
ilk kez Gaziantep’te
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) VE TMMOB İNŞAAT MÜHENDISLERI ODASI GAZIANTEP ŞUBESI
DESTEKLERIYLE AKORT FUARCILIK TARAFINDAN DÜZENLENEN; YAPI, İNŞAAT, DEKORASYON MALZEMELERI
VE TEKNOLOJILERI FUARI (BUILDEAST) ILE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN GAZIANTEP EMLAK, KONUT
PROJELERI VE FINANSMAN FUARI’NIN ILKI GAZIANTEP’TE GERÇEKLEŞTIRILDI.

F

UARDA, aktarım gereçleri,
arıtma sistemleri, asma tavan sistemleri, bağlantı, tespit elemanları, banyo, mutfak
donatımları, beton, donatı
ve ekipmanları, bilgisayar yazılımları,
bina içi donatım, bina otomasyonu,
boru, fitting ve diğer ekipmanlar, boya,
vernik, cam ve saydam elemanlar,
cephe ve çatı sistemleri, çelik ve ahşap evler, çevre düzenleme ve peyzaj,
doğal ve yapay taşlar, duvar elemanları ve blokları, duvar ve döşeme kaplamaları, elektrik, aydınlatma, enerji,
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granit, mermer, seramik, güneş enerji
sistemleri, güvenlik sistemleri, ısıtma- soğutma- havalandırma, iskele ve
kalıp, iş makineleri, kapı sistemleri ve
aksesuarları, tesisat ekipmanları, yapı
kimyasalları, yönlendirme sistemleri
gibi ürün grupları tanıtıldı.

Suriye, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler’den gelen ziyaretçiler temaslarda
bulundu.

Fuarlara, Gaziantep, İstanbul, Ankara,
Kocaeli, Bursa, Adıyaman ve Antalya’dan firmalar yer alırken dolaylı olarak da Almanya ile İsviçre ülkelerinden firmalar katıldı.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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GASBEM 7 meslek kolunda sınav
ve belgelendirme yapacak
TÜRK AKREDITASYON KURUMU (TÜRKAK) TARAFINDAN AKREDITE EDILEN, GSO MESLEKI YETERLILIK
SINAVLARI BELGELENDIRME VE DANIŞMANLIK A.Ş. (GASBEM), MESLEKI YETERLILIK KURUMU (MYK)
TARAFINDAN SINAV VE BELGELENDIRME YAPMAK ÜZERE YETKILENDIRILDI.

G
aldı.

ASBEM, Mesleki Yeterlilik
Kurumu Yönetim Kurulu’nun
21.11.2018 tarihli ve 2018/145
sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB0197 kodu ile yetki belgesini

MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda
ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek
için gerekli şartları sağladığı tespit
edilen GASBEM, personel belgelendirme kuruluşu oldu. GASBEM aldığı yetki
belgesi ile 7 meslek kolunda mesleki
yeterlilik sınavı ve belgelendirme yapabilecek.
Ankara’da MYK’da düzenlenen imza
törenine, GSO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Kürşat Göncü ile birlikte

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

katıldıklarını kaydeden GSO Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASBEM’in zorlu bir süreci hızla tamamlayarak yetki belgesi alan nadir kurumlar
arasındaki yerini aldığını belirtti.
GASBEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan aldığı yetki ile Makine Bakımcı

seviye 3, Makine Bakımcı seviye 4, Çelik Kaynakçısı seviye 3, İplik Eğirme
Operatörü seviye 2, Ön İplik Operatörü
seviye 3, İplik Bitim İşleri Operatörü seviye 2 ve Köprülü Vinç Operatörü seviye
3 meslek kollarında mesleki yeterlilik
sınavlarını yapabilecek ve yeterlilik
belgesi verebilecek.
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Personel ihtiyacımızı
GSO-MEM’den karşılıyoruz
ADT GLOBAL TEKSTIL GENEL
KOORDINATÖRÜ OKTAY İNCEMAN,
GAZIANTEP SANAYI ODASI MESLEKI EĞITIM
MERKEZI ILE YAPMIŞ OLDUKLARI IŞBIRLIĞI
ÇERÇEVESINDE PERSONEL IHTIYACINI
GSO-MEM’DEN KARŞILADIKLARINI
SÖYLEDI. İNCEMAN, BU SAYEDE HEM
YETIŞMIŞ ELEMANA ULAŞTIKLARINI
HEM DE GSO-MEM’IN SUNDUĞU
AVANTAJLARDAN FAYDALANDIKLARINI
BELIRTTI. ADT GLOBAL TEKSTIL’DE
IŞBAŞI YAPAN SURIYELI ÇALIŞANLAR DA
MESLEKI EĞITIM MERKEZINDE ALDIKLARI
EĞITIMIN ARDINDAN IYI ŞARTLARDA
ÇALIŞMA IMKANI BULDUKLARI IÇIN MUTLU
OLDUKLARINI SÖYLEDILER.
B Ü N YA M I N ACA R - H A N İ F İ Ö Z E R

bu n ya mi n @gs o.or g.tr / h a n i fi @gs o.or g.tr

A

DT GLOBAL Tekstil Genel Koordinatörü Oktay İnceman, GSO-MEM ile gerçekleştirmiş oldukları işbirliği sürecini
ve yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim
Merkezi (GSO-MEM) ile tanışma ve
işbirliği süreciniz nasıl başladı?

O K TAY İ N CE M AN
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Grup şirketi olarak 2002 yılından bu yana faaliyetlerimizi ihracat odaklı gerçekleştirirken,2015
yılında kurulan ADT GLOBAL TEKSTİL firmasını
bu yıl örgü ve kumaş üretimine geçirme kararı
aldık. Makine alımlarını gerçekleştirdik ancak,
bizim sektör daha çok Kahramanmaraş’ta geliştiği için burada yetişmiş eleman bulmakta
güçlük yaşadık. Bunun üzerine Gaziantep Sanayi
Odası ile temasa geçtik ve konuyu kendileri ile istişare ettik. Görüşmelerimiz neticesinde Sanayi
Odamız örme kumaş alanında kurs açacaklarını

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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1969 GAZIANTEP DOĞUMLUDUR.EĞITIM HAYATINI
TAMAMLADIKTAN SONRA IŞ YAŞAMINA ATILAN
İNCEMAN, FARKLI ŞIRKETLERDE YÖNETICILIK
YAPTIKTAN SONRA 2015 YILINDA ADT GLOBAL
TEKSTIL’DE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIR, İLK
KURULDUĞUNDA SADECE IHRACAT ODAKLI ÇALIŞAN
ŞIRKET, HAZIRAN AYI ITIBARI ILE ÖRME VE KUMAŞ
ÜZERINE ÜRETIM YAPMAYA BAŞLAMIŞTIR.
bildirdiler. Güzel bir işbirliği sürecimiz
başladı ve GSO-MEM’de eğitim alan
kursiyerleri istihdam etmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın da kursları
devam ediyor. İşbirliği çerçevesinde
eğitimini tamamlamış Türk ve Suriyeli
yetişmiş personeli şirket bünyemize
dahil ediyoruz.
GSO-MEM işbirliğinde şirketinizde
kaç kişiye istihdam sağladınız?
Şu an yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Bu arkadaşların yarısı Türk, yarısı Suriyeli.
Personel ihtiyacınızı GSO-MEM’den
karşılıyor olmanızsize ne gibi
artılar sağlıyor?
Biz zaten ihracatçı bir firma olduğumuz için devlet desteklerinden faydalanıyoruz. Ekonomi Bakanlığı’nın
destekleri, KOSGEB ve İş-Kurgibi farklı
kurumların desteklerinden faydalanabiliyoruz.Sanayi Odamızın vermiş odluğu destekler ise bizim açımızdan çok
güzel oldu. GSO-MEM’den aldığımız

personellerimiz oradaki atölyelerde işi
öğrenmelerinin yanı sıra, iş güvenliği
ve sağlığı, iş etiği gibi eğitimlerini tamamladıktan sonra buraya donanımlı
geliyorlar. Örme kumaş eğitimi almış
bu insanları biz de burada iş deneyimi
ile daha da geliştirerek kalfa ve usta
olmalarını sağlıyoruz. Bazen de başka
fabrikalara yönlendiriyoruz. Sağlanan
bu desteklerden memnunuz ve özellikle işçi alımlarımızı teşvik ediyor.
Suriyeliler açısından süreci nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İşletmemizde her personel sigortalı ve

kayıt altında çalışıyor. GSO-MEM’den
gelen personelin sigorta primleri ve
maaşlarının yarısının proje kapsamında karşılanması da bizleri teşvik ediyor.
Bu sayede kentimizde yaşayan Suriyeliler de iş imkanı buluyor. İki tarafında
kazandığı bu işbirliği Suriyeli işçi alımı
noktasında bizim bakış açımızı bile

ELEMAN İHTİYACIMIZI
GSO-MEM’DEN
KARŞILAMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Şu anda iki vardiya
çalışıyoruz ama daha sonra 3
vardiyaya çıkacağız. Eleman
ihtiyacımız artacak vemesleki
eğitim merkezinden yine
karşılayacağız. Sadece
örme sektörü için değil, biz
sonuçta dış ticaret firmasıyız.
Yazıhane, dış ticaret elemanı
ve muhasebe gibi konularda
da ihtiyacımız oldukça
buradaki kursiyerlerden
karşılayacağız.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Mali̇k Zytonaljrah, Ekrem Muhammed Osman, Hassan Aldandal, Enes Zytonaljrah, M.sari Sheikh Othman, Mohamad Fadel, İbrahim Muhammed

SANAYICILER IÇIN GÜZEL BIR FIRSAT. SIFIRDAN, IŞ
BILMEYEN INSANLARI DIŞARIDAN ALMAK YERINE ARA
ELEMAN GIBI YETIŞMIŞ, IŞIN TEMELINI ALMIŞ, EĞITILMIŞ
INSANI ALMAK FIRMALARIN ELINI KOLAYLAŞTIRIYOR.
işe yerleştirildim. GSO-MEM’in çok faydasını gördüm. Şu an maaşım istediğim
gibi ve kaliteli şartlarda çalışıyorum.

değiştirdi. Sanayici ve iş dünyamıza da
tavsiye ediyorum. Hem desteklerden
faydalanabilir, hem de yetişmiş eleman
ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
“İYİ BİR EĞİTİM ALDIK VE İYİ BİR
İŞ SAHİBİ OLDUK”
GSO-MEM’de eğitim alıp ADT Global
Tekstil’de çalışan Suriyeliler de aldıkları eğitimleri ve işe başlama süreçleri
hakkında şu değerlendirmelerde bulundular:
MALİK ZYTONALJRAH
Suriye Üniversitesi Kimya Bölümü
mezunuyum. İki yıldır Türkiye’deyiz,
evliyim ve bir çocuğum var. Türkiye’ye
geldikten sonra Rızık İstihdam Ofisi’ne
kayıt olmuştum, oradan GSO-MEM’e
yönlendirildim. GSO-MEM’de ilk olarak
bir ay Türkçe eğitimi ve daha sonra iki
ay süreyle yuvarlak örgü eğitimi aldım.
Gaziantep Sanayi Odası veAlman Kalkınma Ajansı (GIZ)işbirliğinde gerçekleştirilen kursu tamamladıktan sonra
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EKREM MUHAMMED OSMAN
Öncelikle Gaziantep Sanayi Odası, Alman Kalkınma Ajansı ve Rızık İstihdam
Ofisi’ne teşekkür etmek istiyorum. Evliyim, üç yıldır Türkiye’deyim ve burada
işe başlamadan önce çok güçlük yaşadık ve zor koşullarda çalışıyorduk. Şu
anda sigortalı, iyi bir maaş karşılığı ve
güvenli bir ortamda çalışıyoruz. Proje
kapsamında çalışma izni verilmesi de
bizler için çok önemliydi, bu sayede çalışma izni de almış olduk.
HASSAN ALDANDAL
Ben de önceleri arkadaşlarımla aynı
sorunları yaşadım ve nihayetinde böylesi bir imkana kavuştuğum için mutluyum. Türkçe ve yuvarlak örgü eğitimi
aldıktan sonra burada işe başladım.
GSO-MEM’in vermiş olduğu vaatleri
gerçekleştirmesi bize güven verdi ve
bu sayede ailemdeki diğer kişilere de
tavsiye ettim. Şu anda onlar da GSOMEM’in sunmuş olduğu imkanlardan
faydalanıyor.
ENES ZYTONALJRAH
Suriye’de devlet memuruydum. İki buçuk yıldır Türkiye’deyim, erkek kardeşimle birlikte yaşıyorum. Öncelikle bize
bu imkanları sunan herkese çok teşek-

kür ediyorum. Çalışma iznimiz var, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğim.
M.SARI SHEİKH OTHMAN
2016 yılında Türkiye geldim ve burası
oldukça güvenli bir yer. Suriye’de elektronik mühendisiydim. Arkadaşlarımla
aynı şekilde rızık derneğinin yönlendirmesiyle geldim. Türkçeyi bilmediğim
ve tecrübem olmadığı için iş konusunda zorlandım. GSO-MEM hayatımın dönüm noktası oldu. GSO MEM’de aldığım
eğitimle iyi bir iş bulma imkanı buldum
ve çalışma izniyle birlikte tecrübe sahibi olacağım.
MOHAMAD FADEL
Bir yıldır Türkiye’deyim. İlk bir ay Türkçe eğitimi aldıktan sonra mesleki eğitim merkezinde kursumu bitirdim.
Çalışma izniyle birlikte sigortamızın
olması ve iyi şartlarda çalışıyor olmamız bizim için çok önemli. Suriye’de
bilgisayar mühendisliği okuyordum
inşallah okuluma devam edip bitirmek
istiyorum.
İBRAHİM MUHAMMED
Suriye’de öğretmenlik okuyordum. İki
buçuk yıldır Türkiye’deyim. Daha önce
bir gıda firmasında çalışma iznim olmadan, sigortasız çalışıyordum. Şimdi
ise GSO-MEM’de aldığım eğitimle iyi
bir işe sahip oldum ve burada mutluyum.
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İş dünyası sorunlarını

Bakan Pekcan’a anlattı
GAZIANTEP SANAYI ODASI, TICARET ODASI VE TICARET BORSASI IŞ BIRLIĞIYLE,
“İŞ DÜNYASI İSTIŞARE TOPLANTISI” DÜZENLENDI.

T

ICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı
Bendevi Palandöken, Eximbank Genel Müdürü Adnan
Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet
Tuncay Yıldırım, GAİB Başkanı Fikret
Kileci, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Esnaf
Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, başka
illerden gelen oda ve borsa başkanları
ile çok sayıda davetlinin katıldığı toplantı Gaziantep Ticaret Odası toplantı
salonunda gerçekleştirildi.
TİCARET BAKANI RUHSAR
PEKCAN: “GAZİANTEP’İN 1,3
MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET
FAZLASIYLA, CARİ AÇIĞIN
FİNANSMANINA ÖNEMLİ
KATKIDA BULUNUYOR”
Türkiye’nin ileriki 10 yılda temel hedefinin “yüksek gelirli ülkeler” ligine
yükselmek olduğunu belirten Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, bunun tek yo-
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lunun da üretilen ve dünya pazarlarına
sunulan ürünlerin teknoloji, tasarım
ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçtiğini vurguladı. Bakanlığın
son dönemdeki çalışmalarına değinen
Pekcan, 35 yeni Türk Ticaret Merkezi’nin açılacağı yerlerin belirlenmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 19 il ve 28 odada İhracat Destek
Ofisleri kurduklarını kaydetti. Pekcan,
yeterince etkili olmadıkları pazarlara
yeni stratejilerle güçlü şekilde girmek
için eylem planları hazırladıklarına dikkati çekti.
Gaziantep’in köklü bir sanayileşme
geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle ekonomi açısından çok
önemli bir şehir olduğunu belirten
Pekcan, kentin ihracatının 2002’de
620 milyon dolarken, 2017 yılında 6,6
milyar dolara ulaştığını, bu yıl sonu
itibarıyla da 7 milyar dolar seviyesine
ulaşatığını söyledi.
TOBB BAŞKANI M. RİFAT
HİSARCIKLIOĞLU: “BU ÇALKANTILI
SÜREÇ GEÇİCİ, TÜRKİYE

EKONOMİSİNİN TEMELLERİ
SAĞLAMDIR”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna
inandığını ifade ederken, “Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bakın,
son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin
üstesinden geldik ve yola devam ettik.
İnşallah yine hep birlikte el ele verip,
ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz”
diye konuştu.
Toplantının Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun, 97. yıl dönümüne denk geldiğini dile getiren TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep;
kahramanlığı; ‘Gazi’ unvanıyla tescillenen, İstiklal Madalyasıyla taçlanan bir
şehirdir Gaziantep. Antep’in düşmana
direnişi, İstiklal harbimize ışık tutmuş,
Anadolu’da yiğitlik ve vatanperverliğin
simgesi olmuştur. Tüm şehitlerimizi
şükran duyguları ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
GSO BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ:
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSO-MEM) kuruluş süreci, verdiği eğitimler ve atölyeleri ile tam bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, “Gaziantep
Sanayi Odası Türkiye’ye rol model olacak bir merkezi ortaya
çıkarmış, böylesi bir merkezin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi. Gaziantep temasları kapsamında GSOMEM’e ziyarette bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, GSO Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu
Başkanı Cevdet Akınal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
“FİNANS SEKTÖRÜ REEL
SEKTÖRÜN YANINDA OLURSA
SORUNLAR DAHA KOLAY AŞILIR”

ırak gümrük yetkilileri tarafından ülkeye sokulmamaktadır. Bu da ihracatçılarımızı olumsuz etkilemektedir.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayici
ve işadamlarının yaşadığı sorunları, İş
Dünyası İstişare Toplantısı’nda anlattı.
Ünverdi, “Ülkemizin Ortadoğu’ya açılan
kapısı olan Gaziantep, koşullar ne olursa olsun üretmeye devam ediyor. Reel
sektör ve finans sektörü ekonominin
iki ana öznesidir. Finans sektörü sanayicinin, iş dünyasının yanında olursa
sorunlar çok daha kolay aşılır” dedi.

İran gümrüğü, gıda ürünleri ihracatına
yönelik ülkemizden alınan sağlık sertifikalarını kabul etmemektedir. Ayrıca
İran’a ihracat yapan firmalarımız tahsilat sorunları yaşamaktadır. İhracat
bedellerinin, İran’dan ithal edilen doğalgaz bedelinden tahsil edilerek firmalara ödenmesi hususunda merkez
bankası ve kamu bankalarının çözüm
üretmesi, ihracatımızda artış sağlayacaktır.

Sanayicilerin yaşadığı sorunlara değinen Ünverdi şunları dile getirdi:
“Gümrüklerde uygulanan mavi hat uygulamasına tabi olan ürünlere yönelik,
gümrüklerde beyannameler elektronik düzenlendiği için muayene memuru ve gümrük memuru tarafından
herhangi bir kaşe, imza işlemi uygulanmamaktadır. Bu durumda bankalar
beyanname üzerinde ıslak imza göremediği için taahhüt kapatma işlemlerini yapmamaktadır. Kurumlar arası
iletişimin sağlanması sorunu çözecektir. Gümrük Müdürlüğü tarafından kapatılan bir ihracat beyannamesi Gelir
İdaresi Başkanlığı’nda hala açık gözükmektedir. İki kurum arasındaki iletişim
eksikliği yüzünden KDV iadeleri uzun
süre bekletilmektedir.

Tarımsal sanayi ürünleri ihracatında
verilmekte olan navlun desteği, 24 Eylül 2018 tarihinde kaldırılmıştır. Destekleme ve fiyat istikrar fonu (DFİF)
ile navlun desteklerinin 2019 yılında
da devam etmesini istiyoruz. Çünkü un
ve makarna sektörlerimiz ülkemizin
hedef pazarları olan Afrika’ya ihracat
yapıyor. Bu sayede o pazarlara diğer
ürünlerimizle de girme imkanı bulabileceğimizi düşünüyoruz.

Zatı alinize daha önce de ilettiğimiz
üzere Gaziantep olarak plastik hammadde ithalatında ve ürettiğimiz
malların ihracatında kimya laboratuvarlarının eksikliğini hissediyoruz ve
işlemlerimiz gecikiyor.
Irak gümrüğü tarafından, bazı gıda
ürünlerinde son tüketim tarihi 6 aya
kadar düşürülmüştür. 6 aydan uzun
süreli tüketim tarihi olan gıda ürünleri
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Firmalarımızın özellikle Afrika ve Ortadoğu’dan ülkemize davet ettikleri
işadamları vize almakta güçlük yaşıyor. Odalar tarafından bakanlığımızın
belirleyeceği bir format kapsamında
verilecek olan davet mektubunun/
vize belgesinin büyükelçiliklerimiz tarafından kabul görmesi firmalarımıza
büyük kolaylık sağlayacaktır.
DEİK toplantısında sizin de dile getirdiğiniz Ticaret Ateşelerinin toplantılarından birisinin ilimizde yapılması ve
bu sayede Gaziantep’in yaptığı üretimlerin Ticaret Ateşelerimiz tarafından
bilinmesi bizim için önem taşımaktadır.
Bankalar son dönemde yaşanan likidi-

te sorunu yüzünden uzun vadeli kredi
kullandırmamaktadır. Sanayicilerimizin birikmiş olan KDV alacaklarının teminatta kullanılabilmesi yolunun açılması ile ilgili çalışma yapılmasını talep
ediyoruz.
Makine üreticileri yurtdışında düzenlenen ihalelerde Avrupalı rakiplerinden daha düşük fiyat vermelerine rağmen, ilk yıl ödemesiz ve ardından uzun
vadeli ödeme kolaylığı sağlayan tekliflere cevap veremediği için ihaleleri
kaybetmektedir. Eximbank’ın bu tür bir
uygulaması, destek mekanizması maalesef bulunmamaktadır. Bu konuda
yeni bir çözüm modelinin oluşturulması gerekmektedir.
Leasing ile satın aldığımız makinalarımız maalesef şirket limitlerinden düşülmektedir. Bankaların şirketlere açmış olduğu kredi limitlerinde, bankalar
vasıtası ve leasing işlemi ile getirmiş
olduğu makina bedelleri, tahsis edilmiş
olan limitlerden düşülmesinden dolayı
firmalarımız zorluk yaşamaktadır. Aslında leasing ile getirilen makinaların
mülkiyet hakları zaten bankaların kendisindedir. Bu yüzden leasing bedellerinin kredileri etkilememesi gerekir.
Gaziantep’te de üretimi yapılan hasta bezi ve çocuk bezi lüks tüketimden
çıkıp temel ihtiyaç haline gelmiştir. Bu
sebeple hasta ve çocuk bezlerinin de
diğer medikal ürünlerde olduğu gibi
KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e
düşürülmesini talep ediyoruz.”
Ünverdi, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu süreçte reel sektör ve finans sektörü el ele, omuz omuza olmalıdır. Bankacılık sektörü kenara çekilirse, üretim
ekonomisi aksamaya başlar. İnşallah
2019 yılı bu sorunların aşıldığı, piyasaların toparlandığı bir yıl olur.”
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28. GAPSHOES Fuarı’nı
35 bin kişi ziyaret etti

GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO), GAZIANTEP AYAKKABICILAR ODASI, TÜRKIYE UMUM AYAKKABICILAR
FEDERASYONU, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI İŞLETMELERI GELIŞTIRME VE DESTEKLEME İDARESI BAŞKANLIĞI
(KOSGEB) DESTEĞIYLE, AKORT FUARCILIK TARAFINDAN DÜZENLENEN 28. ULUSLARARASI AYAKKABI, TERLIK,
SARACIYE VE YAN SANAYI YAZ FUARI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTI.

V

ALİ DAVUT GÜL:
“TÜRKİYE’NİN YARINI
DÜNÜNDEN DAHA
PARLAK”

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilen fuarın açılışında bir
konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bir fuarın 28’incisini yapmak
orada bir kümeleşmenin olduğunu, bir
devamlılığın olduğunu gösteriyor. Şundan emin olun; Türkiye’nin yarını dünden daha parlak ve bugünü de dünden
daha iyi. Hiçbir şey geriye gitmiyor. Bir
ekonomik saldırı altında kaldık. Ama
çok şükür hem Gaziantep, hem Türkiye
bunu çabuk atlattı. Diğer ülkelerden
daha da çabuk atlattı. Herkes Gaziantep’in hakkını teslim ediyor. Şu anda
insanlar en kaliteli malın Gaziantep’te
üretilebildiğini, en rekabet edilebilir
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ve en uygun fiyatla bulunabileceğini
biliyor. Diğer ülkelere göre istenilen
kalitede ürün makul fiyata buradan
alınabiliyor ve bu şehrimizin önemli bir avantajı. Kamuya düşen iş sizin
önünüzü açmamız. Finansman sıkıntılarımız var ama iki ay öncesinden çok
daha iyiyiz. Bütün uzmanlar finansman
maliyetlerinin düşeceğini belirtiyor ve
bizler de buna inanıyoruz. Karamsarlık
bulaşıcıdır. Şimdiye kadar olduğu gibi
ileri bakmamız gerekiyor” dedi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI FATMA ŞAHİN:
“MÜCADELELERİNDEN DOLAYI
BÜTÜN SANAYİCİLERİMİZLE
ÖVÜNÜYORUM”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin de konuşmasında, Türkiye’nin

mazeret üretmeden alın teri ve akıl
teriyle giden bir kalkınma yolculuğu olduğunu belirtti. Türkiye’nin hedefinin
Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın ilk
10 ekonomisi arasına girmek olduğunu
dile getiren Başkan Şahin, “Kalkınma
yolculuğunda hedefimize ulaşacağız.
Buna en yakın şehir de Gaziantep’tir.
Gaziantep’i bu direncinden dolayı kutluyorum. 15 Temmuz’da tankların önüne kendini siper ederek şehit olan kardeşlerimizden hiçbir farkımız yok. Bu
şartlarda makineyi çalıştırmak, çarkları döndürmek, milli seferberlik etmek
en büyük duruştur. O yüzden bütün
sanayicilerimizle övünüyorum. Bu topraklarda doğmak büyük bir ayrıcalık,
Gazi şehrin bir evladı olmak büyük bir
farkındalık.
Yolumuzda engeller olabilir ama bir ve
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beraber olursak bu yolculuğu hızlı bir
şekilde tamamlarız” diye konuştu.
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADNAN ÜNVERDİ: “AYAKKABI
SEKTÖRÜ KENTİMİZİN EN ÖNEMLİ
SEKTÖRLERİ ARASINDA YER
ALIYOR”
Ayakkabı sektörünün kentimizin üretim gücünde en önemli sektörleri
arasında yer aldığına dikkati çeken Ünverdi, “Ayakkabı sektörümüz özellikle
son yıllarda makineleşme ile birlikte
yeni bir büyüme ivmesi yakaladı. Ancak
üretim şekillerinin değiştiği çağımızda,
yenilikçi üretime çok daha fazla önem
verilmesi gerekiyor. Özellikle tasarım
konusuna daha fazla yoğunlaşmalıyız.
Katma değeri yüksek üretim yapabilmek ve rakiplerimizin önüne geçebilmek için sektörlerimizde Ar-Ge ve
tasarım bölümlerinin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda ayakkabı

sektörünün yaşadığı sorunların başında da markalaşma konusu geliyor. Ulusal markalara ayakkabı üretimi yapan
kentimizin marka sayısı çok az ve bir
an önce markalaşma konusuna daha
fazla yoğunlaşmalıyız. Ayrıca işgücü,

FUAR HAKKINDA
Toplam 30 bin metrekare alanda
gerçekleştirilen GAPSHOES Fuarı’nda 250 firma ile 750 marka
ürünlerini sergiledi.
Fuarda yurtiçinden, başta Gaziantep olmak üzere Adana, Bursa,
Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa, yurtdışından ise
Çin, Suriye, Suudi Arabistan, Irak
ve İran’dan firmalar yer aldı. Fuarı
toplam 35 bin kişi ziyaret etti.
mesleki donanım ve mevcut imkanlarla uluslararası markaları buraya çekmemiz, onlar için de üretim yapar hale
gelmemiz sektörün büyümesine ve kar
marjlarının artmasına önemli katkıda
bulunacaktır.”
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Adnan Ünverdi

Nejat Koçer

Adil Sani Konukoğlu

Meclis üyelerine plaket takdimi

G

SO’DA bir önceki dönem
meclis üyeliği görevi yapan
ve Danışma Kurulu’na geçen,
Hüseyin Aslansoy, Tuncer
Ak, Ömer Özdemir, Memik
Zenzirci, Alpaslan Özgüçlü, Mustafa
Güvenç, Ramazan Kaplan, Durmuş İşsever, Mustafa Aykut Erkent, Mehmet
Kara, Ahmet Bilmez, Erdal Eliş, İbrahim
Halil Ekiz, Mehmet Hösükoğlu, Muzaffer Atmaz, Mehmet İhsan Dağdelen ve
Mehmet Emin Çalışkan’a, Milletvekili
Nejat Koçer, Meclis Başkanı Adil Sani
Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi, plaket takdiminde bulundu.

GSO meclisince 1998 yılında, GSO meclisinde görevi sona eren meclis üyelerinin doğrudan katılımıyla “Danışma
kurulu” oluşturuldu. GSO meclisinde

Adil Sani Konukoğlu, Yusuf Dağdelen, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi
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görev yapanlar, görev süreleri bitiminde, sahip oldukları deneyimleri ve bilgi
birikimleriyle oda çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Adil Sani Konukoğlu, Tuncer Ak, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi
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Adil Sani Konukoğlu, Muzaffer Atmaz, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Erdal Eliş, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Ahmet Ümit Bilmez, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Mehmet Kara, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Durmuş İşsever, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Güvenç, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, Memik Zenzirci, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi

Adil Sani Konukoğlu, M. Aykut Erkent, Nejat Koçer, Adnan Ünverdi
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‘KKTC ile ekonomik işbirliğimizi
daha da artırmalıyız’
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (KKTC) TÜRK TICARET ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI TURGAY
DENIZ, KKTC GAZIANTEP BAŞKONSOLOSU ERHAN ÖZKAN ILE IŞADAMLARINDAN OLUŞAN HEYET
GAZIANTEP SANAYI ODASI’NA (GSO) ZIYARETTE BULUNDU.

Z

IYARETTE Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde yatırım ve
işbirliği olanakları konusunda
görüş alışverişinde bulunularak ikili iş görüşmeleri yapıldı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep’in çok geniş ürün
yelpazesiyle, üretim gücü ve ihracatıyla ülkemizin en önemli lokomotif kentlerinden birisi olduğunu söyledi.
KKTC Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, KKTC’nin en büyük ticaret
ortağının Türkiye olduğunu dile getirerek, “Türkiye ile KKTC’yi birbirine bağlayan tarihi bir bağ var. Bunun yanında
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz mevcut.
Bu işbirliklerini daha da geliştirmek
için bu ziyaretleri yapmayı önemsiyoruz. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri
Melike Yüksel, Metin Erturhan, Başar
Küçükparmak, Ercan Sayın, Mustafa

Özmermer, Hakan Aslansoy ile Genel
Sekreter Kürşat Göncü’nün de hazır
bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı
hediye takdiminde bulunuldu.
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GSO heyetinden GAOSB başkanı Mustafa
Topçuoğlu’na hayırlı olsun ziyareti
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) MECLIS BAŞKANI ADIL SANI KONUKOĞLU, YÖNETIM KURULU BAŞKANI
ADNAN ÜNVERDI VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI GAZIANTEP ORGANIZE SANAYI BÖLGESI (GAOSB) BAŞKANI
MUSTAFA TOPÇUOĞLU VE YÖNETIM KURULUNA HAYIRLI OLSUN ZIYARETINDE BULUNDU.

O

SB’DE gerçekleştirilen çalışmalar, yeni dönem projeleri,
sektörlere yönelik laboratuvarların kurulması ve savunma sanayine yönelik konuların görüşüldüğü ziyarette
ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler
de değerlendirildi.
Mustafa Topçuoğlu’nun, GSO Meclis
Başkanlığı döneminde çok başarılı bir
süreç yaşadığını ve GAOSB Başkanı olarak da kent ve ülke sanayisine önemli
katkılarda bulunacağından emin olduklarını dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “GSO olarak
sayın başkanımızın yapacağı çalışmalarda kendilerinin her zaman yanındayız. Hepimiz kentimizin ve ülkemizin
sanayisi, ekonomisi ve kültürel alanda
daha da ileriye gitmesi için çalışıyoruz.
İnşallah kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde omuz omuza vererek
ülkemize katma değer katmaya devam
edeceğiz. Özellikle sanayicilerimizin
sektörlerine yönelik laboratuvarlara
ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda proje çalışmaları geliştirmeye
ve atılacak adımlara da destek olamaya
hazırız. Bu bağlamda yeni proje ve hedeflere ulaşmada önemli bir görev üstlenen GAOSB Başkanımız Sayın Mustafa Topçuoğlu’na ve Yönetim Kuruluna
başarılar diliyorum” dedi.
Topçuoğlu’na ve Yönetim Kuruluna
hayırlı olsun dileklerini ileten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi
de, Gaziantep’in Türkiye’nin en büyük
organize sanayi bölgesine sahip şehri
olduğunu anımsatarak, “Mustafa Bey
ve Topçuoğlu Ailesi kentimiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi noktasında
çok başarılı çalışmalar yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Mustafa Bey de
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bundan sonra değerli tecrübeleri ile
GAOSB Başkanı olarak kentimize ve ülkemize hizmetlerine devam edecekler.
Kendilerine her zaman destek vermeye
hazır olduğumuzu bilmelerini isterim.
İnşallah önümüzdeki dönemde tüm
kurumlarımızla olduğu gibi organize
sanayi bölge müdürlüğümüzle işbirliği
içerisinde yeni teknolojiler, stratejik
yatırımlar ve özellikle savunma sanayisinde önemli adımlar atacağımıza inanıyor, Sayın Mustafa Topçuoğlu Başkanımızı ve Yönetim Kurulunu kutluyor,
başarılar diliyorum” diye konuştu.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getirerek, ortak akılla hareket ederek
yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı
artırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Ziyarette Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim
Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci, OSB Bölge Müdürü Özer Özcan ile GSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet
Akınal, Ferhan Sağım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler, Metin Erturhan,
Ercan Sayın, Başar Küçükparmak ve
Genel Sekreter Kürşat Göncü de hazır
bulundu.
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‘Pakistan ile dostluğumuzu
ticaret ile taçlandırmalıyız’
TÜRKIYE-PAKISTAN İŞ FORUMU GAZIANTEP ZIRVESI’NE PANELIST OLARAK KATILAN GAZIANTEP SANAYI
ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDI, GAZIANTEP’IN YATIRIM FIRSATLARI VE IKI ÜLKE
ARASINDA GERÇEKLEŞTIRILEBILECEK IŞBIRLIKLERI HAKKINDA KATILIMCILARA BILGI VERDI.

Ü

NVERDI yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret
hacminin istenilen seviyede
olmadığına işaret ederek,
“Pakistan ile dostluğumuzu
ticaret ile taçlandırmamız
gerekiyor” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, TBMM Türkiye Pakistan Dostluk Grubu Başkanlığı
ile Pakistan Büyükelçiliği tarafından,
Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki ülke arasındaki ti-

82

www.gso.org.tr

caret hacmini arttırmak amacıyla Türkiye-Pakistan İş Forumu Gaziantep’te
gerçekleştirildi.
Program kapsamında düzenlenen
“Türkiye-Pakistan Yatırım Ekosistemindeki Fırsatlar” paneline konuşmacı olarak katılan GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, Türkiye
ve Pakistan arasındaki güçlü bağın ticaret hacmine de yansıması gerektiğinin altını çizdi.

Adnan Ünverdi, “Pakistan ile geçmişe
dayanan çok büyük dostluğumuz var.
Özellikle Kurtuluş Savaşımızda Pakistan’ın bize vermiş olduğu desteği
unutmamız mümkün değil. Bu nedenle
tarihten gelen çok büyük bağlara sahibiz. Kendim de 2005 yılında Karachi’yi
ziyaret ettim ve orada Karachi Ticaret
Odası Başkanı ile de bir araya gelerek
bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii bu
bağlarımıza, kader birliğimize rağmen
ticaret hacmimiz iki ülke arasındaki
düşüncelerimizi yansıtmıyor maalesef.
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret
hacmi 600 milyon dolar, bu çok düşük
bir rakam. Gaziantep’in de bu rakama
20 milyon dolar gibi bir katkısı var. Bu
rakamları yukarılara çıkarabilir miyiz?
Gördüğüm kadarıyla çok yukarılara
çıkarabiliriz. İki ülkenin birbirinden
alışveriş yapıyor olması, dostluğunu
ticaret ile taçlandırması çok önemli”
diye konuştu.
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Alman genç
politikacılar GSO’da
ALMAN GENÇ POLITIKACILAR DERNEĞI ÜYELERINDEN OLUŞAN HEYET GAZIANTEP SANAYI ODASI’NA (GSO)
ZIYARETTE BULUNDU. GAZIANTEP SANAYI ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDI, İPEKYOLU
KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERI BURHAN AKYILMAZ VE GSO YÖNETIM KURULU ÜYESI MELIKE YÜKSEL
ALMAN HEYETIN SORULARINI YANITLADI.

Z

IYARETTEN
duyduğu
memnuniyeti dile getiren
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iki
ülke arasındaki geçmişe
dayalı ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Adnan Ünverdi,“ Bize, bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl başardığımızı soruyorlar. Bu bizim geçmişten
gelen girişimcilik ve rekabet gücümüzden kaynaklanıyor. Ülke olarak
daha önce de çok krizler yaşadık ve
hepsinden güçlenerek çıktık. Bugün
yaşadığımız sıkıntılardan da güçle-
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nerek çıkacağız inşallah” dedi.
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da konuşmasında, Gaziantep’te yatırım yapmak
isteyen firmaların tüm işlemlerini
kurum olarak takip ettiklerini ve yatırımcılara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike
Yüksel ise Polateli-Şahinbey OSB’nin
yatırım için güvenli ve Ortadoğu pazarına en yakın bölgede yer aldığının
altını çizdi.

Avukat, öğretim görevlisi, şirket
yetkilisi gibi farklı meslek kollarında çalışan isimlerden oluşan Alman
Genç Politikacılar Derneği üyeleri de
Türkiye’yi daha iyi tanıyabilmek için
Ankara ve Gaziantep’i tercih ettiklerini belirterek, dış politika ile ilgilendiklerini, yurtdışında siyasetçi ve
işadamlarıyla bir araya geldiklerini
ifade ettiler. Toplantının çok verimli
geçtiğini ifade eden dernek üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi
Melike Yüksel’e teşekkür etti.
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ATÖLYEDEN FABRİKAYA
DÖRT NESİL
MUSTAFA YILDIRIMDEMİR - (1932-2009)

Mustafa Yıldırımdemir

G

AZIANTEP’IN tanınmış simalarından Mustafa Yıldırımdemir,
1932 yılında Gaziantep’te doğdu.
Hem alaylı hem de mektepli olan
Mustafa Yıldırımdemir, ilkokul ve
ortaokul eğitimini Gaziantep’te tamamladı.
Şimdiki adı M.Rüştü Uzel Sanat Enstitüsü
olan Gaziantep Erkek Sanat Enstitüsü’nden 1948 yılında mezun oldu. Öğrenimine,
Ankara Öğretmen Okulu’nda devam ederek
1950 yılında öğretmen olarak Maraş Erkek
Sanat Enstitüsü’ne atölye şefi olarak tayin
edilmiş, okulu kurma aşamasında hizmet
vermiştir. 1954 yılında öğretmenliği esnasında, yıllardır hayalini kurduğu ve o zaman
için bölgenin tek geçim kaynağı ve sanayi
mamulü olan ‘’Fıstık Çıtlatma Makinesi’’
çalışmalarına başlamıştır.

Metin Yıldırımdemir
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Hayalini kurduğu bu makinayı gerçekleştirebilmek için 1955 yılında öğretmenlikten
ayrılarak değişik meslek dallarında işyeri
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TÜFEKÇİ YUSUF’UN ÖYKÜSÜ
açmış, hayali olan Makine İmalatına ait işyerini ise 1958 yılında Mak-San Sanayi ve Ticaret olarak hayata geçirmiştir.
İlk Fıstık Kırma Makinesi’ni 1959 yılında tamamladı. 1962
yılında sanayimizi desteklemek üzere yurdumuzun çeşitli
yerlerinde sergiler açılıyordu. Aynı yıl Gaziantep’teki sergide en büyük ilgiyi, serinin üçüncüsü olan Fıstık Çıtlatma
Makinesi gördü. Makine o kadar ilgi gördü ki fuar bir hafta
daha uzatıldı ve hükümetin dikkatini Gaziantep’e çekti. Gaziantep’te bir sanayi olduğu gerçeği Hükümet tarafından
benimsenince Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) hayata geçirildi. Bununla birlikte UNIDO tarafından Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi (KÜSGEM) oluşturularak Gaziantep’in bugünkü
sanayisinin nüvesi oluşturulmuş oldu.
Fıstık Çıtlatma Makinesi bir icat makinesi olduğu için gerçek ve yeterli sonuç ancak beşinci makinada sağlandı. 1981
senesinde biten beşinci makine ile süreç tamamlanmış ve
makine başarılmıştır. Ancak bugüne kadar hala dünyada
böyle bir makinanın en gelişmiş teknolojilerde bile yapılamamış olması yokluklar içinde yapılabilen bu makinenin
önemini ortaya çıkarıyor.
Bu makinenin yapılması, sadece bir hayalin gerçekleşmesi
değildir. Makinenin imalatı süresince, yani 1952-1981 yılları
arasında yapılan çeşitli imalatlar bugün Gaziantep’in temelini oluşturan ustalar, çıraklar ve kalfalar yetiştirmiştir.
Mustafa Usta’nın icat makineleri sadece Fıstık Çıtlatma
Makinesi ile kalmamış; Fıstık Kavlatma, İç Fıstık Soyma, İç
Kurutma ve benzeri birçok makine yapmıştır. Gerçekleştirmiş olduğu bu çalışmalardan ötürü Sanayi Bakanlığı tarafından iki kez Altın Madalya olmak üzere çeşitli ödüller
almıştır.

FISTIK ÇITLATMA MAKINESI BIR ICAT
MAKINESI OLDUĞU IÇIN GERÇEK VE
YETERLI SONUÇ ANCAK BEŞINCI MAKINADA
SAĞLANDI. 1981 SENESINDE BITEN BEŞINCI
MAKINE ILE SÜREÇ TAMAMLANMIŞ VE
MAKINE BAŞARILMIŞTIR.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Mustafa Yıldırımdemir’in makineye olan yatkınlığı ve becerisi ise aslında babası ‘Tüfekçi Yusuf’tan gelmektedir.
Tüfekçi Yusuf Usta, Antep Harbi’nden önce Asker olarak
katıldığı Çanakkale Savaşının devamında, Ustalık belgesini Zeytinburnu Silah Fabrikasından alarak terhis olup
Gaziantep’e geldiğinde İngilizleri görünce ‘’Biz bunları
daha yeni Çanakkale’ye döktük benden önce ne çabuk
gelmiş bunlar” diyerek Gaziantep Savunmasına dahil olmuştur.
Bundan dolayı da Antep’in İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nın,
silah ve mühimmat bölümünde ‘’Tüfekçi Ustabaşı’’ olarak görev alır. Burada harp esnasında barut kalmayınca
mağaralardan güherçile toplayarak barut yapar, camilerin kubbelerindeki kurşunları sökerek kurşun yapar ve
günde 8 bine yakın mermi imal ederek Gaziantep savunmasının devamını sağlarlar.
İngilizlerden kalma saklanan 4 adet Lewis marka makineli tüfek vardır. Fakat uygun mermi olmadığı için bu
tüfekler kullanılamamaktadır. Yusuf Usta, Heyet-i Merkezî’ye “Bana verin bu tüfekleri, Osmanlı mermisi kullanır duruma getireyim” der. ‘Devlet malı’ diyerek, Yusuf
Usta’yı geri çevirirler.
Yusuf Usta’nın bir arkadaşı makineli tüfek çavuşu olarak Gazze Cephesi’nde bulunmuştur. Antep Müdafaası
esnasında da silah deposunun sorumlusudur. Lewis’lerden birini kapıp Yusuf Usta’ya getirir. Yusuf Usta, eski bir
muaddel tüfeğin namlusunu Lewis’e takıp kaynak eder.
Yusuf Usta’nın imal ettiği İngiliz Lewis, başlar Osmanlı
mermisi yakmaya. Başarıyı haber alan Heyet-i Merkezî
bu sefer Yusuf Usta’ya diğer 3 adet Lewis’i de emanet
bırakır. İngilizlerin 4 adet Lewis markalı makineli tüfeği,
Antep Müdafaası’nın sonuna kadar Fransızlara ölüm saçar, bu tüfeklere de “Yıldırım Yusuf” adı verilir.
Savaş yıllarında ateşli silah ve mühimmat üretimi yaptığı
atölyesi, savaşın bitmesi ile birlikte o zamanki şartlarda ihtiyaç duyulan çeşitli alet ve makinelerin imalatı ve
tamiri ile devam etmiştir. Bu atölye ve kuşaklardan beri
gelen değişmez ruh, bugün Gaziantep ve ülke sanayisinde tekstil sektörünün ihtiyacı olan İklimlendirme, toz ve
telef toplama sistemlerindeki dışa bağımlılığını ortadan
kaldırarak ülke ekonomisine katkı sağlayabilmeyi amaçlayan Tüfekçi Makine San. ve Tic. A.Ş.’nin temelini oluşturmuştur.
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TÜFEKÇİ YUSUF’UN KUŞAKLARDAN BERI GELEN DEĞIŞMEZ RUH, BUGÜN
GAZIANTEP VE ÜLKE SANAYISINDE TEKSTIL SEKTÖRÜNÜN IHTIYACI OLAN
İKLIMLENDIRME, TOZ VE TELEF TOPLAMA SISTEMLERINDEKI DIŞA BAĞIMLILIĞINI
ORTADAN KALDIRARAK ÜLKE EKONOMISINE KATKI SAĞLAYABILMEYI AMAÇLAYAN
TÜFEKÇI MAKINE SAN. VE TIC. A.Ş.’NIN TEMELINI OLUŞTURMUŞTUR.
Mucidi olduğu Fıstık Çıtlatma Makinesi ve o günün zor şartlarında Türkiye
Cumhuriyeti Şeker ve Çimento Fabrikaları’nın ihtiyacı olmasına rağmen
ülkede üretilemeyen ve büyük özverilerle yurtdışından getirilebilen büyük
çapta ve kapasitedeki “Döner Fırın
Baca Fanları”nın imalatını başarıyla
gerçekleştirmiş ve uygulamıştır.
Böylece, bugün Tüfekçi Makine tarafından başarıyla uygulanan Fan Sistemlerinin temeli atılmıştır.

Mustafa Yıldırımdemir, ayrıca iki dönem Gaziantep Belediyesi Başkan Vekilliği de yapmıştır.
Zekası, zanaatkarlığı, makineye olan ilgisi ve yenilikçiliğinin yanı sıra Mustafa
Yıldırımdemir, mizah yönüyle de tanınmaktadır.
Mustafa Yıldırımdemir, 2009 yılında
vefat etmiştir.
METİN YILDIRIMDEMİR
Tüfekçi Yusuf’un “Yapamam deme,
yapan senden üstün değildir” sözünü

çocuklarına tekrarlayan ve hep, “Hayallerinizi ertelemeyin” nasihatinde
bulunan Mustafa Yıldırımdemir’in
oğlu Metin Yıldırımdemir de bugün
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde
atalarından devraldığı bayrağı daha da
yukarı taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.
1986 yılına gelindiğinde Mustafa Yıldırımdemir’in oğlu Metin Yıldırımdemir,
ülke sanayisinde gördüğü eksikliklere
çare olacak girişimlerde bulunmayı amaçlamış ve eğitimini Ortadoğu
Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Makine Mühendisi olarak tamamladıktan

Şeker fabrika fanı
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sonra, çocukluğundan beri içerisinde
bulunduğu ve kendisine ata yadigârı
olan üretim aşkının açtığı yolda ilerleyebilmek için ilk girişimi olan Plastmak
Limited Şirketi’ni kurmuştur.
1994 - Tekstil Makineleri’ndeki gelişime paralel olarak Tarak Makineleri’nin
telef toplama sistemlerinde kullanılan
Fasılalı Telef Toplama Sistemi’nin Sürekli Telef Toplama Sistemi’ne doğru
gelişmesi ile Tarak Makineleri için ihtiyaç haline gelen Sürekli Telef Toplama
Sistemli Tarak Ön Filtre Santrali, Türk
Tekstil Sektörü’nde ilk olarak Plastmak Limited Şirketi tarafından Gaziantep’te başarıyla uygulanmıştır.
1996 - Bu yıl da, Metin Yıldırımdemir,
ismini dedesinin lakabından alan (Tüfekçi Yusuf) Tüfekçi Makine Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ni, ülke kalkınmasının bel kemiği olarak nitelendirilen ve ülkenin lokomotif sektörü olan
tekstil fabrikalarının iklimlendirme,
toz ve telef toplama sistemlerindeki
dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak
amacıyla kurmuştur.
1998 – Temeli Tüfekçi Yusuf ve oğlu
Mustafa Yıldırımdemir tarafından atılan Tüfekçi Makine, teknolojileri yakından takip ederek müşterilerinin daha
randımanlı çalışabilmesi için gerekli ve
bugüne kadar tekstil sektörüne yönelik Türkiye’de yapılamayan Elektronik
Otomasyon Teknolojisini sistemlerine
eklemek amacıyla otomasyon yazılımı
geliştirmek üzere çalışmalara başlamış ve gelişen teknolojileri takip ederek, sistemlerine Elektronik Otomasyon Teknolojisi’ni eklemiş, 1. jenerasyon
otomasyon yazılımı ile sistemlerin
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ailenin 4. kuşak temsilcisi Seçkin Yıldırımdemir, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Otomotiv Mühendisliği Lisans derecesini aldıktan
sonra Northeastern University Boston/ABD’den İş Yönetimi üzerine sertifika programını tamamlayarak şirkette
4. kuşak olarak aktif göreve başlamıştır.
Aynı şekilde Metin Yıldırımdemir’in
kızı ve ailenin 4. kuşak temsilcisi Selen
Yıldırımdemir de Sabancı Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim
Bilimleri lisans derecesini almıştır.
daha istikrarlı ve verimli çalışmalarını
sağlayarak müşterilerinin üretim kapasitelerine katkı sağlamıştır.
2001 - Gerçekleştirdiği önemli projeler
ve yaptığı işlerle kendini kanıtlayan Tüfekçi Makine San ve Tic. Limited Şirketi
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da gelişen Tekstil sektörüne hizmet vermek
için Suriye temsilciliğini kurmuştur.
2004 - Elektronik, otomasyon ve dijital
kontrol sektörlerinin gelişmesiyle beraber 2. jenerasyon otomasyon yazılımı ile birlikte sektörde ilk olarak enerji
tasarrufuna yönelik inverter sistemli
iklimlendirme, toz ve telef toplama sistemleri devreye alınmıştır.
2016 – Metin Yıldırımdemir’in oğlu ve

Kurulduğundan bu yana bir aile işletmesi olarak varlığını sürdüren Tüfekçi
Makine’de kurumsallaşma kararı alınmış ve kurumsallaşma süreci başlatılmıştır.
2017 - Şirket, Anonim Şirket statüsüne
geçerek “Tüfekçi Makine San. Ve Tic.
A.Ş.” adını almıştır.
Bugün, Tüfekçi Yusuf ve Mustafa Yıldırımdemir’in attığı temellerle büyüyen Tüfekçi Makine Sanayi ve Ticaret
A.Ş, ellinin üzerinde çalışandan oluşan
genç ve dinamik kadrosuyla, Türk ve
Dünya Tekstil ve Makine Sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip ederek,
pazarın ihtiyaç duyduğu gelişmeleri
sistemlerine eklemeye ve uygulamaya
devam etmektedir.

Mustafa Usta’nın icat makineleri sadece Fıstık Çıtlatma Makinesi ile
kalmamış; Kahve çekme değirmeni, Kahve kavurma, Fıstık Kavlatma,
İç Fıstık Soyma, İç Fıstık Kurutma, Fıstık kavurma,ve benzeri birçok
makine ile birlikte Gaziantep’te kurulan bir çok fabrika ve işletmeye
yardımcı makine ve cihaz yapmıştır.

www.gso.org.tr
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Bakan Kasapoğlu:

“GSO’MEM model bir proje”
GENÇLIK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU GAZIANTEP SANAYI ODASI MESLEKI
EĞITIM MERKEZI’NI (GSO-MEM) ZIYARET EDEREK INCELEMELERDE BULUNDU.

G

SO Meclis Başkanı Adil Sani
Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, merkezde yer alan
atölyeleri gezerek eğitim alan kursiyerlerle de bir süre sohbet etti.
GSO-MEM’in çok başarılı ve model olabilecek bir proje olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Merkezin yapımında
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Mesleki eğitim noktasında çok güzel
bir projeyi hayata geçirmişsiniz” dedi.

88

www.gso.org.tr

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise yaptığı konuşmada, yapılan çalışmaların
başarısını sahada görmekten büyük
mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gaziantep Sanayi Odası’na yürütmüş olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür
eden Berger, merkezin sunmuş olduğu
imkanlar ve eğitimlerin memnuniyet
verici olduğunu kaydetti.
AB tarafından finanse edilen Suriye
krizine yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında veri-

len girişimcilik eğitimleri çerçevesinde, Vali Davut Gül, Milletvekilleri Nejat
Koçer, Mehmet Erdoğan, Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian
Berger ile birlikte GSO-MEM’i ziyaret
eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na GSO Meclis Başkanı Adil Sani
Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi tarafından plaket takdim edildi.
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Vali Davut Gül, GSO meclis
toplantısında sanayicilerle
bir araya geldi
GAZIANTEP SANAYI ODASI’NIN (GSO) 2018 YILI SON MECLIS TOPLANTISI, GAZIANTEP VALISI DAVUT
GÜL’ÜN KATILIMLARIYLA MECLIS BAŞKANI ADIL SANI KONUKOĞLU BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

G

SO Sani Konukoğlu Meclis
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu,
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, danışma ve
meclis üyelerinin katıldığı toplantıda
Vali Davut Gül sanayicilerin taleplerini
dinleyerek sorularını cevapladı.
Gaziantep’in ihracat başarısına dikkati çeken Vali Davut Gül, “Kentimizden
yapılan ihracat rakamlarına bakınca
gururlanmamak elde değil. Bunu başaran siz değerli sanayicilerimizsiniz.
Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Gaziantep’in ihracatta 6’ncı sırada yer
almasında Gaziantep Sanayi Odası’nın
ve üyelerinin büyük başarısı olduğuna
vurgu yapan Vali Gül, “Bu başarının gerçek mimarı sizlersiniz. Bu başarılar sizlerin büyük gayretleriyle elde ediliyor.
Beni meclisinize davet ettiğiniz için
teşekkür ediyorum. Gaziantep Sanayi
Odası Türkiye’de parmakla gösterilen
sanayi odalarından birisidir” diye konuştu.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL:
“KENTİMİZ BUGÜN İHRACATTA
ALTINCI SIRADA YER
ALIYORSA BUNDA GAZİANTEP
SANAYİ ODASI’NIN VE
ÜYELERİNİN BÜYÜK BAŞARISI,
BÜYÜK KATKISI VARDIR”
koğlu da, “Sayın Valimiz kentimize
geldiği günden beri yoğun tempoda
çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine
bir kez daha kentimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz” dedi. Sanayiciler olarak her türlü koşulda çalışmaya
devam ettiklerini aktaran Konukoğlu
şöyle konuştu: “Kentimizin ve ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi
için gayret gösteriyoruz. İnşallah yarınımız bugünden daha iyi olacak. Kent

olarak bugüne kadar üzerimize düşeni
yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam
edeceğiz. Bu duygularla bütün sanayicilerimizin, üyelerimizin ve hemşehrilerimizin yeni yılını şimdiden kutluyor
sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.”
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADNAN ÜNVERDİ: “İHRACAT
YAPTIĞIMIZ ÜLKELERE ZIMBABVE
VE EL SALVADOR’U DA EKLEDIK”
Gaziantep’in İhracat yaptığı ülke sayısına Zimbabve ve El Salvador’u da eklediğini belirten GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, “İnşallah dünyanın her ülkesine ihracat yapan bir il
durumuna geliriz. Bu başarı firmalarımızın başarısıdır. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GSO Meclis toplantısına katılımlarından dolayı Vali Davut Gül’e teşekkür
eden Meclis Başkanı Adil Sani Konu-
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Sanayi odalarından
GSO’ya ziyaretler
KÜTAHYA TICARET VE SANAYI ODASI (KUTSO) YÖNETIM KURULU BAŞKANI İSMET ÖZOTRAÇ ILE MECLIS
VE YÖNETIM KURULU ÜYELERI GAZIANTEP SANAYI ODASI’NA (GSO) ZIYARETTE BULUNDU.

G

SO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmasında
tarihi, kültürü, sanayisi
ve ticareti ile Gaziantep’e
yurtdışındaki yayınlarda da sıkça yer
verildiğini dile getirirken, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç,
Gaziantep’in tüm şehirlere örnek olduğunu söyledi.

ziler gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede
de ziyaretlerimize Gaziantep’ten başladık ve daha sonra Şanlıurfa ve Hatay ziyaretlerimiz olacak. Gaziantep
Ortadoğu’ya açılan bir kapı ve 500 bin
Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Zaten
misafirperverliği ile Gaziantep çok sıcakkanlı bir şehir. Bu anlamda şehrimiz ve ülkemiz adına sizlere teşekkür
ediyoruz.”

Ev sahipliği için GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi’ye teşekkür
eden KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İsmet Özotraç da konuşmasında Gaziantep’in çalışkanlığı, sanayisi, insanı
ve farklılıkları ile tüm şehirlere örnek
olduğunu ifade etti.

Özotraç, Gaziantep ile ticari ve kültürel işbirliklerini geliştirmek istediklerinin altını çizdiği konuşmasında, bu
kapsamda sanayicileri Kütahya’ya yatırım yapmaya davet etti. Kütahya’nın
özellikle termal tesis yatırımları için
ideal bir alan olduğunu söyleyen Özotraç, iki şehir arasındaki kültürel bağların gelişmesi ve turizmin artması için
haftada bir gün doğrudan uçak seferi
düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı gezileri kapsamında Gaziantep ve bölge illerini ziyaret
ettiklerini dile getiren Özotraç şunları
aktardı:
“Zaman zaman yurtiçi ve yurtdışı ge-
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“Gaziantep’in Türkiye ve dünyaya vermiş olduğu vizyondan bizde istifade

edelim istedik” diyen Özotraç, şöyle
konuştu:
“Bu gelişmişliği biz de şehrimize nasıl
taşıyabiliriz noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Müşterek yapılabilecek hareket noktalarımız olabilir.
Öncelikle bizim bölgemizdeki Zafer
Havalimanı Kütahya, Uşak, Afyon ve
Eskişehir’e hitap ediyor. Ama bu havaalanımızı istediğimiz gibi değerlendiremiyoruz. Biz istedik ki bize uzak
olan şehirlerle münasebetlerimizi
bu havayolu ile kolaylaştıralım. Bu
kapsamda uygun görürseniz Gaziantep’ten de hafta bir gün karşılıklı uçak
seferi olmasını istiyoruz ve bu konuda
birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Ayrıca
termal konusuna ilgi duyan sanayicilerimiz Kütahya ve bölgesinde yatırım
yapmayı düşünürlerse kapımız açık ve
kendilerine hizmete amadeyiz. Kütahya’daki yeni kurulan 3. Organize Sanayi
Bölgemize de müteşebbislerimizi yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

BİZDEN HABERLER

“Gaziantep’in tecrübe ve
deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz”

H

ADIMKÖY-Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği
(HASİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Bozdağ
ve beraberindeki heyetin
Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyaretinde, kent ve ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep’in girişimci ruhu ve üretim
dinamikleriyle ülkemize değer kattığını
belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi, “Kentimizde ortak akıl
kültürü var. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gaziantep ve ülkemize
hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz”

dedi. Bozdağ, “Gaziantep’in ortak akılla
hareket etmesi ülkemiz için önemli bir
örnektir. Gaziantepli sanayicilerimizin
deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanıyoruz. Burada olmaktan dolayı
çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

“Gaziantep’in sanayi gücü ile ülke ekonomisine
sağladığı katma değer takdire şayandır”

T

AVŞANLI Ticaret ve Sanayi
Odası (TTSO) Meclis Başkanı
İlhami Aydın, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Emre Kul
ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyaret
etti. TTSO Meclis Başkanı İlhami Aydın
ziyarette yaptığı konuşmada Gaziantep’in sanayi gücü ile ülke ekonomisine
sağladığı katma değerin takdire şayan
olduğunu söyledi.
İlhami Aydın, şunları dile getirdi: “İş
dünyasının temsilcileri olarak bu tür
ziyaretlerle bilgi alışverişi yaparak
ülkemize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kent olarak yaptıklarınız gerçekten gurur verici. 6,5 milyar dolarlık
ihracat başarınızla örnek bir sanayiye
sahipsiniz. Gaziantep ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapsı ve tarihi, kültürü,
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turizmi ve milli ekonomik değerleri ile
üreten, istihdam eden, ihracat yapan
çok önemli bir ilimiz. Sanayileşmedeki
başarılı örnekleri ile de rol model ola-

rak sonuçlandırılmasına vesile olan siz
değerli yöneticilerimize ve Gaziantep
iş dünyasına taktir ve şükranlarımızı
sunuyoruz.”
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Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu’nun
yönetim kurulu toplantısı GSO’da yapıldı
MODA VE HAZIR GIYIM FEDERASYONU’NUN (MHGF) ARALIK AYI YÖNETIM KURULU TOPLANTISI
GAZIANTEP SANAYI ODASI’NDA (GSO) YAPILDI. YIL BITERKEN SEKTÖRÜN SORUNLARININ ELE
ALINDIĞI VE YENI YIL ILE ILGILI YOL HARITASININ ÇIZILDIĞI TOPLANTIDA ÜLKE EKONOMISI
ÜZERINDE DE DEĞERLENDIRMEDE BULUNULDU.

T

EKSTIL, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon
ve ayakkabı alanında Türkiye genelinden 30 üye
derneği temsil eden MHGF, aralık ayı yönetim
kurulu toplantısını GSO’da gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcilerinin
yer aldığı toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi de katıldı.
Toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Ünverdi, “Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF)
aralık ayı yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Ülkemizde tekstil ve hazır
giyim sektörü emek yoğun olan önemli bir sektördür. Üretim ve oluşturduğu katma değerle ihracat açısından da
Türkiye’deki en önemli sektörlerden birisidir” dedi.
Gaziantep’in ülkemizde tekstil sektörünün yoğun olduğu bir il konumunda bulunduğunu dile getiren Ünverdi,
“Bütün sektörlerimize olduğu gibi bu sektörümüze de gereken desteği vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Sektör temsilcilerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret
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göstererek görüş alışverişinde bulunuyoruz. Burada çıkan çözüm önerileri bizim için çok önemli. Çıkan sonuçlara göre adımlar atarak kentimizin ve ülkemizin üretimini,
ihracatını arttırmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk de ev sahipliğinden dolayı GSO’ya teşekkür ederek, Gazintep’in girişimcilik ruhuyla gerek bölgesi, gerekse ülkemiz için çok
iyi bir rol model olduğunu söyledi.
Gaziantep’in her şeyin üstesinden gelmeyi başaran bir şehir olduğunu vurgulayan Öztürk Şunları aktardı: “Gaziantep’te bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep emek yoğun sektörlere, bölgeye ve istihdama, üretime
ve ihracata kısaca ülkemize çok değerli katkılar sağladı ve
sağlamaya devam ediyor. Gaziantep sınırlarına çok yakın
yaşanan siyasi krizlere ve Ortadoğu’daki savaş ortamına
rağmen, büyük bir başarıyla her şeyin üstesinden gelmeyi
başardı. Bu anlamda Anadolu’nun en önemli üretim üslerinden biri olan Gaziantep, ülkemizde çok iyi bir örnek ve
rol model oldu.”
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8. PENTEX fuarı
büyük ilgi gördü
GAZIANTEP SANAYI ODASI (GSO) TARAFINDAN, KOSGEB, PENYE
KONFEKSIYON VE İMALAT HAZIR GIYIM DERNEĞI (PENKON) ILE MODA
VE HAZIR GIYIM FEDERASYONU DESTEKLERIYLE AKORT FUARCILIK
TARAFINDAN DÜZENLENEN PENTEX FUARI BÜYÜK ILGI GÖRDÜ.

V

ALI Davut Gül, Milletvekilleri
Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm
Yüksel, Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, GSO Meclis Başkanı Adil
Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin
Öztürk ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara katılım yoğun oldu.

kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları
(etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka,
düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, pa-

yet, boncuk, askı) etiketleme ve desen
baskı sistemleri, katlama ve paketleme
makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama
ve askı sistemleri gibi ürün grupları yer
aldı.
Başta Gaziantep’ten firmaların katıldığı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’den
de firmalar yer alıyor. Dolaylı olarak ise
Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik
Devletleri’nden firmalar ürünlerini
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Fuara, yurtiçinden ziyaretçilerin yanı
sıra yurt dışından Suriye, Irak, Lübnan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika,
Türki Cumhuriyetleri, Bosna Hersek,
Rusya, Ukrayna ve Fransa’dan 20 bin
civarında profesyonel ziyaretçi geldi.

FUAR HAKKINDA
Penye ve tekstil sektöründeki yeni modellerin sergilendiği fuara 120 firma
350 marka ile katıldı. Fuarda penye
ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş,
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Çingene kızı 20 yıl sonra
kayıp kardeşi Belkıs’a kavuştu
GAZIANTEP’TE TARIHI KAZILARDA 1998 YILINDA TESADÜFEN BULUNAN ÇINGENE KIZI MOZAIĞININ
KAYIP PARÇALARI 20 YIL ARADAN SONRA GAZIANTEP’TE DÜZENLENEN PROGRAMLA SERGILENMEYE
BAŞLADI. KÜLTÜR VE TURIZM BAKANI MEHMET NURI AKSOY’UN KATILDIĞI PROGRAMDA ÇINGENE KIZI,
KARDEŞI OLAN BELKIS’A DA KAVUŞTU.

A

BD Ohio eyaletinde bulunan
Bowling Green State Üniversitesi’nden alınarak Gaziantep’e getirilen Çingene Kızı
mozaiğinin 12 eksik parçası,
Zeugma Müzesi’nde düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Düzenlenen
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lansmana Gaziantep Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep
Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de
katıldı. Fatma Şahin aptığı konuşmada
getirilen ve tanıtımı yapılan parçalar arasında Çingene kızının kardeşi

olarak bilinen Belkıs kızın mozaiğinin
de yer aldığını da söyledi. Çingene kızı
mozağinin kaçırılması ve ülkeye dönüş
için başlatılan mücadele sürecinin hikayesini de anlatan Şahin, “Çingene kızı
mozaiği bu müzenin en büyük yer mozaiği. Ama kaçırılırken, bizim çingene
kızımız, yere düşüyor. 1998 yılında Kutalmış hocamın başkanlığında Kültür
Bakanlığı liderliğinde, bu çingene kızımızın ailesi nerede olduğu araştırıldı.
2012’yılında Bowling üniversitesindeki
bir akademisyenin Kurtulmuş hocamızı arayarak, çingene kızının ailesinin
sanat merkezinde olduğunu söylemesi
ile süreci başlattık. Kültür ve Turizm
bakanlığımız hukuki süreci başlattı. İçişleri, Dış işleri, Adalet Bakanlığı,
Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığı olarak, büyük bir koordinasyon
içerisinde, dayanışma içerisinde 20012
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yılında başlayan süreç bu gün tamamlandı. Şimdi gaziantep’e gelme zamanı.
Uzaklarda aramayın. Çingene kızının
ailesi, Belkıs’ın aileye nasıl kavuştuğuna hep beraber şahitlik edelim” dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, tarih ibir
güne tanıklık ettiğini belirterek, “Medeniyet 3-5 yılda oluşmuyor. Gaziantep’e gastronomi kenti diyoruz.
1700-1800 yıl önce mutafağı, musikisi,
mimarisiyle Gaziantep’uin bu potansiyelini görüyoruz. Büyük devlet olmak
bir çakıl taşını bile nerede olursa olsun
alabilme gücüyle ilgilidir. Türkiye kendisine ait bir eseri, varlığı Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde, ait olduğu topraklara getirdi” dedi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Kültürel
miras, aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağlılıktır. Bugün bu bağa
gücüne güç katıyoruz. Çingene kızın
resmedildiği komposizyona ait 12 parça eşsiz mozaik bizlerle anayurdunda
buluşuyor. Bu kavuşmanın Zeugma
müzemize olan ilgili kat kat artıracağına inanıyorum” diye konuştu.
ÇINGENE KIZIN HIKAYESI
Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki
Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat
Nehri kıyısında, milattan önce 2’nci ve
3’üncü yüzyıllara tarihlenen muhteşem mozaiklerle süslenmiş Roma evlerini bünyesinde barındıran Zeugma
Antik Kenti’nden çıkarılan Çignene kızı
mozaikleri, görüntüsü gibi hikayesi de
etkiliyor. Çingene kızı mozaiğe 1998 yılındaki kurtarma kazıları sırasında, bir
vatandaşın gösterdiği Kelekağzı bölgesinde açılan yaklaşık 15 metrekarelik
tahrip edilmiş mozaiğin üzerindeki kırık bir sütunun kaldırılmasıyla tesadüfen bulundu. Bir villanın yemek odası-
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nın zeminindeki birçok bölümü tahrip
edilmiş mozaiğin asıl bölümünün ise
üzerinde bulunan sütun nedeniyle kaçakçılar tarafından fark edilememişti.
Kulağındaki küpeler, iri gözleri ve başındaki bağ nedeniyle “Çingene Kızı”
olarak adlandırılan mozaiğin kaçak kazılar sırasında parçalanan parçalarının
ise asa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Dr. Stephanie Hooper
tarafından 2012 yılında yapılan araştırmada, çingene kızının kardeşi olarak
bilinen Belkıs mozaiğinin de aralarında
bulunduğu toplam 12 parçanın ABD’nin
Bowling Green State Üniversitesinde
dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit
edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimi ile ülkeye
kazandırılmak istenen parçalarla ilgili
Kültür ve Turizm Bakanlığı antik kentin kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay’dan konuyu incelemesi ve bir rapor
hazırlaması istendi. Görkay’ın hazırla-

dığı raporda, üniversitede sergilenen
eserlerin, Çingene Kızı mozaiğinin bordüründen çalınan parçalar olduğunu
ortaya koyması üzerine Bakanlık, 2012
yılında resmi olarak mozaiklerin Türkiye’ye iadesini istedi. Yaklaşık 5,5 yıl
süren görüşmeler sonucu 15 Mayıs’ta
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin
Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında Zeugma mozaiklerine ait 12 parçanın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin
protokol imzalandı. Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süre
önce konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA)
Editör Masası’nda, “Çingene Kızı”na
ait mozaik parçalarının 26 Kasım’da
Chicago’dan Gaziantep’e getirileceğini
açıkladı. Eserler, Türkiye’ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafından
törenle teslim alındı.
Çingene Kızı mozaiği Zeugma Mozaik
Müzesi’nde oluşturulan geçici sergileme alanında ziyarete sergilenmeye
başlandı.
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İşverenle iş arayanı
buluşturan fuar

G

GAZIANTEP İŞKUR’UN, GELENEKSEL HALE GETIRDIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE İSTIHDAM FUARI
6. KEZ IŞVEREN VE IŞ ARAYANLARI BULUŞTURDU.
AZIANTEP
Üniversitesi
Mavera Kongre salonunda
gerçekleştirilen fuarın, ana
teması ise ‘İstiklalin ve İstihdamın Kalesi’ oldu.

İş arayanların iş bulma fırsatı bulduğu
fuar 2 gün sürdü.
“ASIL MESELE MESLEKSIZLIK”
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı
konuşmasında Türkiye’deki sorunun
kalifiye eleman olduğunu söyledi. Gül,
“Türkiye’de de Gaziantep’te de en büyük meselemiz mesleksizlik meselesidir. Maalesef gençlerimiz birçok şeye
talip oluyorlar ama mesleği olan herhangi bir şeyde uzmanlaşmış sayı çok
az. O yüzden velilerin meslek liseleri-
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ne çocuklarını yönlendirmeleri lazım.
Bu vesile ile sorunumuzun bir kısmını
çözmüş oluruz. Ayrıca anne adayları ile
ilgili de atılacak adımlarla önemli bir
sorun daha çözülmüş olur” diye konuştu.
“SON 16 YILDA BÜYÜK
ADIMLAR ATILDI”
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya, Türkiye’nin istihdam anlamında son 16 yılda büyük adımlar attığını ifade ederek, istihdam anlamında
ikinci bir örneğinin olmadığını söyledi.
Uzunkaya, ”Türkiye’nin son dönemdeki
başarısı ve dünya devletleri arasında
ön plana çıkmasının hiç şüphesiz en
somut örneklerinden birisi işsizlik ile
mücadele adımlarıdır. Elbette bu başa-

rı milletimizin başarısıdır” dedi.
“7 MILYON BEYAZ YAKALI
IÇIN ISTIHDAM ALANLARINA
IHTIYACIMIZ VAR”
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali Gür, Türkiye’nin genç nüfusunun arttığını ve bu genç nüfusa yeni
istihdam alanlarının açılması gerektiğini söyledi. Gür, ”Almanya’nın eş nüfus
olarak baktığımızda 3.3 milyon öğrencisi var. Yani Avrupa yaşlanırken, genç
nüfus azaldığından istihdama ihtiyaç
duymuyor. Ama biz Türkiye olarak yeni
genç nüfus ile birlikte 7 milyon beyaz
yakalıyı sahaya göndererek yeni bir istihdam alanlarına ihtiyaç duyuyoruz”
şeklinde konuştu.
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İhracatçıya 2019’da
3,1 milyar destek

T

TICARET BAKANLIĞI, IHRACATÇI FIRMALARA TEKNOLOJIDEN MARKALAŞMA VE PAZARLAMAYA
KADAR PEK ÇOK ALANDA DESTEK OLACAK.

ÜRKIYE’NIN 2018 yılını Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırarak kapatan ihracatta bu yıl da
hedefler yüksek tutuluyor. Devlet, bu amaçla
firmalara, 3,1 milyar liralık kaynakla farklı alanlarda destek verecek. Firmaların yeni pazarlar
ve potansiyel müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar
araştırmalarından yurt dışındaki şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine, e-ticaret sitesi
üyeliklerinden yurt dışı birim, marka tescil, tanıtım ve
fuar katılımlarına kadar birçok alanda ihracatçılara destek sağlanıyor. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca bu yıl
3,1 milyar liralık kaynak ayrıldı. Destekler pazara girişten
yurt dışı fuarlara katılıma kadar çeşitli aşamalarda uygulanmaya devam edilecek.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Bakanlığın destek paketinde
öne çıkan başlıklar şunlar:
-Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
-Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Programları Desteği
-Yurt Dışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği
-Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği
-E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
-Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği
-Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
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Türkiye 2018’de 1,5 milyon
araç üretti

O

OTOMOTIV SANAYII DERNEĞI VERILERINE GÖRE 2018 YILINDA TÜRKIYE’DE TOPLAM
1 MILYON 550 BIN 150 ADET ARAÇ ÜRETIMI GERÇEKLEŞTI.

TOMOTIV Sanayii Derneği
(OSD) verilerine göre, 2018
yılında toplam üretim, bir
önceki yıla göre yüzde 9
azalarak 1 milyon 550 bin
150 adet olarak gerçekleşti. Otomobil
üretimi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon
26 bin 461 adet oldu.
Türkiye otomotiv pazarı 2018 yılını, bir
önceki yıla göre yüzde 35 daralarak
641 bin 541 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 33
daralarak 486 bin 321 adet ile yılı tamamladı.
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Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 12,4 milyar
dolar ile yılı kapattı.
Ticari araç grubundaki başarılı üretim performansını sürdüren otomotiv
sanayisinin 2018 yılındaki ticari araç
üretimi yüzde 5 seviyesinde azaldı.
Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi
yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 6 arttı.
OSD verilerine göre, toplam otomotiv
ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla
göre adet bazında yüzde 1 azaldı ve

1 milyon 318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5
azalarak, 875 bin 147 adet oldu.
Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde
11 artarken, Euro bazında ise yüzde 6
arttı.
Buna göre, toplam otomotiv ihracatı
32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı. Avro bazında
otomobil ihracatı ise aynı seviyede
kalarak 10,5 milyar avro seviyesinde
gerçekleşti.
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Ticaret savaşları Çin’i
durduramadı!
ABD’NIN UYGULANAN EK GÜMRÜK VERGILERINE RAĞMEN ÇIN’IN TICARET HACMI ARTMAYA DEVAM
ETTI VE ABD ILE OLAN TICARET FAZLASI 2018 YILINDA REKOR KIRDI.

İ

KI ekonomik dev arasındaki
ticaret savaşının en yüksek
noktaya ulaştığı 2018’de Çin
323 milyar 32 milyon dolar ticaret fazlası kaydetti.
2006’dan bu yana yapılan
hesaplamalara bakılarak elde edilen
bu seviye 2017 yılında 275 milyar 81
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milyon dolardı. Çin’in ABD’ye olan ihracatı yüzde 11,3 artarken ithalatı yalnızca yüzde 0,7 artış gösterdi. Bu durumu
ciddi bir problem olarak gören ABD
Başkanı Donald Trump başta alüminyum ve çelik olmak üzere çeşitli Çin
mallarına ek gümrük vergileri uygulama kararı almış ve adım tüm dünyada

tartışma yaratan ticaret savaşının
başlamasına neden olmuştu. 2018’e
ait bu rakamlar, Çin’e yüz milyarlarca
dolara mal olduğu düşünülen ve ülke
ekonomisinin büyümesinde yavaşlamaya neden olan Trump politikasının
şimdilik sanıldığı kadar ciddi bir etkisi
olmadığını gösterdi.
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Almanya’da sanayi üretiminde
beklenmedik düşüş
ALMAN SANAYI ÜRETIMI KASIM 2018’DE YÜZDE 1,9’LUK BEKLENMEDIK BIR DÜŞÜŞ YAŞADI.
BU ORAN BIR ÖNCEKI YILIN KASIM AYI BÜYÜME ORANLARI ILE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA ISE
YÜZDE 4,7’LIK DÜŞÜŞE DENK GELIYOR.

A

LMANYA Federal İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre, büyüme tahmin edilen yüzde 0,3’lük
oranın çok altında.

4’üncü çeyrek sonundaki beklenmedik düşüşe
rağmen veriler, az oranda bir büyüme olduğunu
da gösteriyor.
Dokuz yıldır art arda büyüme kaydeden Alman
ekonomisindeki yavaşlamaya gerekçe olarak
ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı
Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikasıyla
birlikte başlayan ticari anlaşmazlıklar, Birleşik
Krallık’ın mart ayında Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma planı ve yükselen piyasalardaki
durgunluk gösteriliyor.
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Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:

Küresel ekonomide
yavaşlama dönemi

DÜNYA BANKASI, AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI ILE ÇIN ARASINDAKI TICARI SAVAŞIN
KÜRESEL EKONOMIYI TEHDIT ETTIĞINI BELIRTEREK, 2018, 2019 VE 2020 YILLARINA
ILIŞKIN KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTILERINI AŞAĞI ÇEKTI.

D

ÜNYA Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm”
raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme
tahmininin yüzde 3,1’den yüzde 3’e, 2019 için
yüzde 3’ten yüzde 2,9’a çekildiği bildirildi.

Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma
maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen
ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
TÜRK EKONOMISI YAVAŞLAYACAK:
2019 YÜZDE 1,6’LIK BÜYÜME
Türkiye’de bu yıl ekonomik aktivitenin yavaşlamasının
beklendiği aktarılan raporda, yüksek enflasyon, yüksek
faiz oranları, düşük güven seviyesi, azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle ekonomik büyümenin 2019 sonunda
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yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığın öngörülerine göreyse, Türkiye’nin 2019’da yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor.
Raporda, Türkiye için 2020 yılında, 1 puanlık azalışla büyümenin yüzde 3’e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin
ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Dünya Bankası diğer ülkelerin ekonomik büyümesi açısından da fazla umutlu değil. Çin ve Euro Bölgesi ekonomilerinin durağanlaşma sürecine girdiğinin belirtildiği Dünya
Bankası tahmin raporunda 2019 küresel büyüme hızının
yüzde 2,9’u bulacağı belirtiliyor. Dünya Bankası 2018 tahminlerini de revize ederek yüzde 3’e düşürmüştü.
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GAZİANTEP’İN
YATIRIMCILAR AÇISINDAN
AVANTAJLARI
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Fiziki konum
ve altyapı
Geniş pazarlar olan Ortadoğu ülkelerine en
yakın sanayi kenti
Türkiye’nin önemli noktalarıyla otoban
bağlantılarının olması
Gaziantep’te sanayi bölgelerinde doğal gazın
kullanılıyor olması
Gaziantep’te bir havaalanının bulunması.
G.antep’te Serbest bölge bulunması.
Bankacılık, gümrükleme, lojistik, depolama,
müteahhitlik, iletişim, ulaşım, konaklama vb.
birçok hizmet dallarında alt yapı ve kalifiye
elemana sahip olması.

Girişimcilik
Beşinci Organize Sanayi
Bölgesinin açılması
Gaziantep’te Teknopark
bulunması
Gaziantep ve çevresindeki
illerde çok sayıda TIR filolarının
bulunması.
Dört üniversiteye sahip olması
ve Üniversite –Sanayi işbirliği
konusunda tüm kesimlerin
büyük çaba göstermesi

Tarihi birikimi
Avrupa ve Ortadoğu ile kültürel benzerlik
Altyapısı ve sanayisi gelişmiş, kalifiye
elemanı yeterli sanayi bölgesi olması
Gaziantep’te yerleşik köklü bir sanayi ve
ticaret kültürü ile alt yapının bulunması.
Gaziantep, tarihin en eski medeniyetlerine
ev sahipliği yapmış olmasının getirdiği
avantajlar ile önemli bir turizm
potansiyeline de sahiptir

Vizyon Projeleri
GSO Mesleki Eğitim Merkezinin faaliyete başlamış olması
Kilis-Gaziantep ortak sınırında yeni OSB çalışması ve bu bölgeyi
İskenderun limanına bağlayacak Polateli-Kilis-Hassa-Dörtyol
güzergahında yeni bir yol çalışmasının başlaması.
Mersin ve İskenderun Limanların’dan gelen ürünlerin Irak’a
sevkinde önemli bir lojistik merkezi konumunda olması
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EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
Okul Öncesi ve İlköğretim İstatistikleri (2017)
GAZIANTEP merkez ilçelerinde (Şehitkamil ve Şahinbey) okul, şube, öğrenci ve derslik sayısı.

Okul
Şube
Derslik
Öğrenci - Erkek
Öğrenci - Kadın

Okul
öncesi

İlkokul

Ortaokul

Genel
ortaöğretim

Mesleki ve teknik
ortaöğretim

277
1311
631
14.920
13.470

264
5.822
4.557
83.595
80.088

210
5.038
4.189
73.412
69.935

164
3.458
3.666
48.573
50.351

38
1.032
893
18.371
15.223

GAZIANTEP merkez ilçelerinde (Şehitkamil ve Şahinbey) okul, şube ve derslik başına düşen öğrenci sayısı

İlkokul+Ortaokul

Okul
Şube
Derslik

İlkokul

Ortaokul

620
28
36

682
28
34

Ortaöğretim
Genel Ortaöğretim
Mesleki ve teknik
ortaöğretim
Ortaöğretim geneli

Okul
Şube
Derslik
Okul
Şube
Derslik

115
27
24

Okul
Şube
Derslik

603
29
27

884
32
38

Üniversiteler
Gaziantep Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
SANKO Üniversitesi
İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Gaziantep’te 4 üniversite
bulunmaktadır

Fakülte Sayısı
ÜNİVERSİTELER
GAÜN
Fakülte
Enstitü
Yüksek Okul
M.Y.O.
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16
4
4
10

HASAN
KALYONCU ÜNİV.

SANKO ÜNİV.

7
3
1
1

2
2
-

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Öğrenci sayıları
GAÜN
Kadın
Fakülte
Enstitü
Yüksek Okul
M.Y.O.
Toplam
Genel toplam

Erkek

11.972
12.741
2694
5447
574
949
7.121
10.866
22.361
30.003
52.364

HASAN
KALYONCU ÜNİV.

SANKO ÜNİV.

Kadın

Kadın

2.978
610
444
327
4.359

Erkek

2.612
1.127
195
202
4.136
8.495

723
11
734

GENEL
TOPLAM

Erkek
31.383
9.898
2.162
18.516

357
9
366
1.100

61.959

Öğretim elemanları sayısı
Prof.

Doç.

Yrd.
Doç. Dr.

Araştırma
Gör.

Öğretim
Elemanı

Gaziantep
Üniversitesi

Fakülte

163

98

316

540

239

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi

Fakülte

75

18

66

67

49

SANKO
Üniversitesi

Fakülte

18

3

40

5

10
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PLASTİK SEKTÖREL ANALİZ
Türkiye’de plastik sektörü
DÜNYA EKONOMISINDE SON DÖNEMLERDE KENDINI HISSETTIREN KÜRESELLEŞME, KENTSEL
EKONOMILERIN GLOBAL EKONOMIDE BIRER PARAMETRE OLARAK YER ALMASINI SAĞLADI.

B

U BAĞLAMDA yerel ekonomiler, fiziki, sosyal ve kurumsal
altyapılarını geliştirerek, küresel rekabet içerisinde geliştirdikleri strateji ve politikalar
sayesinde içinde bulundukları ülkelerin
gelişme performansını da etkilediler.
Türk Plastik Sanayi sektöründe faali-

yet gösteren firmalar ölçek ve sermaye
kaynakları açısından farklılık göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren
firmaların önemli bir kısmı küçük ve
orta ölçekli işletmelerden oluşmakla
birlikte, sektörde büyük ölçekli firmalar
ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir.

Kaynak: TÜİK
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Gaziantep’te plastik sektörü

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı

PLASTIK sektörü, kapasitesi, sağladığı istihdam ve katma değer ile
Gaziantep için en önemli sektörlerden biridir. Gaziantep tekstil
sektörü içerisinde yer alan bazı
plastik hammaddenin (Akrilik ve
polipropilen) dünyada en fazla
tüketildiği şehirlerden biridir. Bu
hammaddeler tekstil sektöründe
halı, triko ipliği, çuval dokuma ve
non-woven kumaş imalatlarında
kullanılmaktadır.

Kaynak: TOBB Sanayi Veritabanı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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TÜRKİYE İMALAT
KAPASİTESİNDEKİ
ORANI

GAZİANTEP’İN
SIRALAMADAKİ
YERİ

PE VEYA PP ŞERİTTEN ÇUVAL,TORBA

36%

1

TERLİKLER VE EVDE GİYİLEN DİĞER
AYAKKABILAR, SAYASI PLASTİK, TABANI
KAUÇUK VEYA PLASTİK OLANLAR

56%

1

POLİETİLEN TORBA, POŞET, ÇANTA

20%

2

ÜRÜN GRUBU

Kaynak: Gaziantep Sanayi Odası – Ekovizyon 2018
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Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

Kaynak: GAİB
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ENDONEZYA
DÜNYANIN EN
KALABALIK DÖRDÜNCÜ
ÜLKESIDIR.

ENDONEZYA
ENDONEZYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

G

ÜNEYDOĞU Asya ile Avustralya anakaraları
arasında uzanan bir adalar grubu devleti olan
Endonezya’nın karasuları toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak dört katı kadardır. Kuzeyde
Malezya, doğuda Papua Yeni Gine ile komşu
olup, batısında ve güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır. 17 bin kadar adasıyla Endonezya pek çok önemli ticari
ve stratejik su yollarını kontrol etmektedir. En büyük adaları Java, Sumatra, Bali, Kalimantan (Borneo), Sulawesi ve
Papua (İrian Jaya)’dır. Endonezya topraklarının yarısından fazlası ormanlık olup, önemli bir bölümü de dağlık ve
volkaniktir.
Endonezya dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir.
Doğurganlık düşerken nüfusun yaşlanacağı da öngörülmektedir. 2016 yılında 65 yaş üstü nüfus toplam nüfusun
%5.3’ünü oluşturmuştur. 2030’a kadar oranın %8.4’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Endonezya’da devlet ve hükümet başkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamında toplanmıştır. Cumhurbaşkanı, Devlet
Başkanlığı ve Hükümet Başkanlığı görevlerini yürütmekte olup, ayrıca Başbakan yoktur. Bakanlar, doğrudan
Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya azledilirler.
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TEMEL GÖSTERGELER
BAŞKENT		
: Cakarta
YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.904.443 km2
NÜFUSU		
: 261.989.000
YÖNETİM ŞEKLİ
: Başkanlık Sistemli
		
Üniter Cumhuriyet
PARA BİRİMİ
: Endonezya Rupisi (IDR)
		
1 USD = 12,273 IDR
RESMİ DİLİ
: Endonezce
GSYH		
: 1.010.937 (Milyon Dolar 2017)
KİŞİ BAŞI GSYH
: 3.859 Dolar (2017)
ENFLASYON ORANI : % 3,72 (2017)
İŞSİZLİK ORANI
: % 5,33 (2017)
GSYİH BÜYÜME HIZI : % 4,0 (2017)

Endonezya’nın 2017 yılı GSYH’si yaklaşık 1.015 milyar dolar değerindedir.
(IMF World Economic Outlook Database April 2018) 2017 yılı itibariyle dünyanın 16. büyük ekonomisidir. (IMF),
2017 yılı kişi başına düşen geliri (3.875
dolar) ile Endonezya 193 ülke arasında 118. Sıradadır. (IMF) 2017 yılında %
5 oranında büyüyen ekonominin 2018
yılında %5.3 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. (IMF) Ülkenin güçlü
yönleri arasında genç ve kalabalık nüfus, zengin doğal kaynaklar, disiplinli
mali politikalar, düşük kamu borcu,
küresel finansal krize dirençli bankacılık sistemi, istikrarlı uluslararası ilişkiler faktörleri sıralanmaktadır. (Euler
Hermes Economic Research Country
Report) Ülkenin zayıf yönleri arasında
ise döviz kuru dalgalanmalarına ve dış
şoklara karşı kırılganlığı, Malezya ve
Tayland gibi bölge ülkeleriyle karşılaştırıldığında altyapısının eksikliği, emtia
ihracatına özellikle Çin’e olan aşırı ihracat bağımlılığı ve yüksek derecede
gelir dağılımı eşitsizliği faktörleri sıralanmaktadır. (Euler Hermes Economic
Research Country Report)
Ülkenin kısa vadeli risk seviyesi 1 olup,
düşük derecede risk seviyesine karşı
gelmektedir. (1:en düşük, 4:en yüksek-

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

Euler Hermes Economic Research,
1st quarter 2018-Country Risk Outlook) Orta vadeli ülke notu ise B olarak ifade edilmektedir. (AA:en düşük
D:en yüksek-Euler Hermes Economic
Research) İşgücünün %32’si tarım
sektöründe istihdam edilmektedir.
Endonezya dünyanın 3. büyük pirinç
üreticisidir. Ayrıca, önemli miktarda
palm yağı üretimi de yapılmaktadır.
7.7 milyon hektardan fazla işlenmeyen
toprak mevcuttur. Bununla beraber
düşük verimlilik söz konusudur.
Endonezya dünyanın en büyük Hindistan cevizi üreticisi, ikinci en büyük palmiye yağı üreticisi, üçüncü en büyük
kakao, dördüncü en büyük kahve, beşinci en büyük tütün ve çay üreticisidir.
İmalat sektörü gayrisafi yurtiçi hasılanın %23.4ünü oluşturmaktadır. İşgücünün %13’ü imalat sektöründe istihdam
edilmektedir. Yabancı yatırımcılar son
yıllarda birkaç milyar dolarlık petrol
rafinerisi ve büyük bir çelik fabrikası
inşa etmiştir. Otomobil imalatçıları
yine son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Madencilik üretiminin
uzun vadede gelişeceği öngörülmektedir. Dünya nikel üretimin %20’si, alüminyum üretimin %10’u Endonezya’ya
aittir.
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İHRACATINDA
BAŞLICA ÜRÜNLER
• Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler
• Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar
ve bunların parçalanma ürünleri;
hazır yemeklik yağlar
• Elektrikli makine ve ekipman ve
bunların parçaları
• Kauçuk ve bunlardan ürünler
• Demiryolu veya tramvay vagonları
dışındaki araçlar ve bunların parça ve
aksesuarları
• Makine, mekanik aletler, nükleer
reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
• Doğal veya kültür incileri, değerli veya
yarı değerli taşlar, değerli metaller,
kaplı metaller
• Ayakkabılar, çoraplar ve benzerleri;
bu tür eşyaların parçaları
• Örme giyim eşyası ve aksesuarı
• Ahşap ve ahşap eşya; odun kömürü

ENDONEZYA DIŞ TİCARET VERİLERİ
YIL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(OCAK-MART)

İHRACAT

İTHALAT

DIŞ TİCARET HACMİ

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

190.031.839
182.551.754
176.036.194
150.366.281
144.489.796
168.810.043

191.690.908
186.628.631
178.179.340
142.694.802
135.652.800
157.388.168

381.722.747
369.180.385
354.215.534
293.061.083
280.142.596
326.198.211

-1.659.069
-4.076.877
-2.143.146
7.671.479
8.836.996
11.421.875

44.272.905

43.958.524

88.231.429

314.381

DIŞ TİCARET DENGESİ
(BİN DOLAR)

İTHALATINDA
BAŞLICA ÜRÜNLER

TÜRKİYE – ENDONEZYA İLİŞKİLERİ
VE DIŞ TİCARET VERİLERİ
Tarihi bağlar itibarıyla Türkiye ile Endonezya arasında her zaman dostane
ilişkiler mevcut olmuştur. Türklerle olan
ilişkilerin ilk izleri 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde Endonezya’yı ziyaret eden Türk-İslam âlimleri İslam’ın
bölgede yayılmasında etkili olmuşlardır.
16. yüzyılda Aceh Sultanlığının artan Portekiz baskılarına karşı Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talebi çerçevesinde
iki ülke arasında resmi ilişkiler tesis edilmiştir.
Türkiye ve Endonezya BM, İslam İşbirliği
Teşkilatı, G20, D-8 ve MIKTA gibi çok ta-
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raflı platformlarda işbirliği içinde çalışmaktadır. Ülkemiz, Endonezya’nın kurucu üyesi olduğu ASEAN’a Ağustos 2017’de
Sektörel Diyalog Ortağı olmuştur. Cakarta Büyükelçiliğimiz 2010 yılından bu yana
ASEAN’a akreditedir.
Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu
D-8 ülkeleri içindedir. D-8’in diğer üyeleri Bangladeş, İran, Malezya, Pakistan,
Nijerya ve Mısır’dır. Bu organizasyon, üyelerinin sosyal ve ekonomik ilişkilerinin
zenginleştirilmesine yeni bir boyut katmaktadır. D-8’in amacı, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır.

• Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve
bunların damıtılmasından elde
edilen ürünler
• Makine, mekanik aletler, nükleer
reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
• Elektrikli makine ve ekipman ve bunların
parçaları; ses kayıt cihazları ve
çoğaltıcılar, televizyon
• Demir ve çelik
• Plastikler ve bunlardan yapılmış ürünler
• Demiryolu veya tramvay vagonları
dışındaki araçlar ve bunların parça
ve aksesuarları
• Organik kimyasallar
• Hububat
• Gıda endüstrisindeki kalıntı ve
atıklar; hazırlanan hayvan yemi
• Şekerler ve şekerlemeler

GAZİANTEP SANAYİ ODASI
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Güneydoğu Asya’daki en büyük
ekonomi olan ve 2030’da küresel
en büyük 10 ekonomi arasına katılması beklenen Endonezya’nın
dinamik nüfusu, büyüyen orta
gelir sınıfı ve güçlü ekonomik
potansiyeli, ticari ilişkilerimizin
daha da geliştirilmesi için uygun
bir zemin teşkil etmektedir.
Buğday unu, zeytinyağı, zeytin,
domates salçası, kuru ve sert kabuklu meyveler, tütün, yaş meyve
ve sebze gibi tarım ürünlerinin
yanında, sanayi ürünleri olarak
demir çelik ürünleri, değirmen
makineleri, gıda işleme, paketleme makine ve ekipmanları, tekstil
makineleri, ağaç işleme makineleri, inşaat malzemeleri, mermer,
halı, seccade ve savunma sanayi
ürünleri gibi ürünlerde Endonezya potansiyel bir pazardır.

TÜRKİYE – ENDONEZYA İLİŞKİLERİ VE DIŞ TİCARET VERİLERİ
YIL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(OCAK-KASIM)
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İHRACAT

İTHALAT

DIŞ TİCARET HACMİ

DIŞ TİCARET DENGESİ

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

173.736
284.426
248.791
250.772
307.971
243.621
230.995
227.583
207.000
253.636
236.667

1.359.928
1.408.895
1.017.888
1.476.659
1.931.717
1.795.778
1.989.683
2.043.491
1.638.245
1.424.722
1.506.817

1.533.664
1.693.321
1.266.679
1.727.431
2.239.688
2.039.399
2.220.678
2.271.075
1.845.246
1.678.358
1.743.484

-1.186.192
-1.124.469
-769.097
-1.225.887
-1.623.746
-1.552.157
-1.758.688
-1.815.909
-1.431.244
-1.171.086
-1.270.150

243.760

1.252.475

1.496.235

-1.017.715

EN BÜYÜK
ADALARI JAVA,
SUMATRA, BALI,
KALIMANTAN,
SULAWESI VE
PAPUA’DIR.
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GAZİANTEP – ENDONEZYA DIŞ TİCARET VERİLERİ
Gaziantep’in Endonezya’ya yapmış olduğu ihracat yıllara göre incelendiğinde ihracatın 2012 yılına kadar aynı seviyelerde
inişli çıkışlı bir tablo izlediği görülmektedir. 2012 yılından sonra yapılan ihracatta
önemli oranda artışlar gözlemlense de
2015 yılında ciddi bir düşüşün ardından
2016 yılında en yüksek seviyeye ulaştığı
görülmektedir.

Gaziantep’in Endonezya’ya İhracatı (Bin USD)

En düşük ihracat 2007 yılında 1 milyon
197 bin dolarla gerçekleşirken, en yüksek
ihracat 2018 yılında 13 milyon 190 bin dolarla kayda geçmiştir.

TÜRKİYE’NİN ENDONEZYA’YA
YAPTIĞI İHRACATTA
GAZİANTEP’İN PAYI
Türkiye’nin Endonezya’ya yaptığı ihracatta Gaziantep’in payı
2012 yılına kadar benzer seviyelerde kalmıştır. 2007 yılında
yüzde 0,69’luk bir paya sahip olan Gaziantep, 2018 yılsonu
itibariyle bu payını yüzde 5.41 seviyesine yükseltmiştir.

YILLAR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(OCAK-KASIM)

114

www.gso.org.tr

TÜRKİYE’NİN
ENDONEZYA’YA
İHRACATI

GAZİANTEP’İN
ENDONEZYA’YA
İHRACATI

(BİN DOLAR)

(BİN DOLAR)

173.736
284.426
248.791
250.772
307.971
243.621
230.995
227.583
207.000
253.636
236.667

1.197
1.902
2.509
1.769
1.642
2.060
4.736
5.589
3.828
11.691
7.964

0,69%
0,67%
1,01%
0,71%
0,53%
0,85%
2,05%
2,46%
1,85%
4,61%
3,37%

243.760

13.190

5,41%

GAZİANTEP’İN
PAYI
(BİN DOLAR)
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GAZİANTEP’İN
ENDONEZYA İHRACATINDA
BAŞLICA ÜRÜNLER
Gaziantep’in Endonezya’ya yaptığı ihracat ürünlerine
baktığımızda ihracatın büyük kısmının halı ihracatından
oluştuğu görülmektedir. Gaziantep’ten Endonezya’ya
ihracat yapılan ürünlerin yüzde 70’i halı, yüzde 22’si de
tekstil ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. İhracatın
kalan kısmında ise sırasıyla ve aksamları ile kuru meyve
ürünleri yer almıştır.

Gazianep’in Endonezya’ya
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler

ENDONEZYA TİCARET TEMSİLCİLİKLERİMİZ
VE KONSOLOSLUKLARIMIZ
Cakarta Ticaret Müşavirliği
MİSYON İSMİ
: Cakarta Ticaret Müşavirliği
GÖREV BÖLGESİ
: ENDONEZYA
ADRES		
: Turkish Embassy Office of the Commercial
		
Counsellor J1. HR Rasuna Said. Kav. 1,
		
Kuningan JAKARTA 12950 / INDONESIA
TELEFON		
: 0062 21 522 95 15
FAKS		
: 0062 21 522 95 13 - 0062 21 52 26 056
E-POSTA		
: cakarta@ekonomi.gov.tr
Cakarta Büyükelçiliği
MİSYON İSMİ
ADRES		
		
TELEFON		
FAKS		
E-POSTA		
WEB		
GÖREV BÖLGESI
		
		

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

: CAKARTA BÜYÜKELÇİLİĞİ - ENDONEZYA
: Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1
Kuningan Jakarta 12950 Indonesia
: +62 21 525 62 50 / +62 21 526 41 43
: +62 21 522 60 56
: embassy.jakarta@mfa.gov.tr
: cakarta.be.mfa.gov.tr
: Endonezya Cumhuriyeti,
Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti,
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
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EKONOMİ SÖZLÜĞÜ
ALGORITMA

mi çözmek veya belirAlgoritma, belli bir proble
tasarlanan yoldur. Bir
li bir amaca ulaşmak için
izlenen yol açısından
problemin çözümü için
ak üzere iki yaklaşım
algoritmik ve sezgisel olm
ımda çözüm için olası
vardır. Algoritmik yaklaş
olan seçilir ve yapılması
yöntemlerden en uygun
aya konulur. Asıl olarak
gerekenler adım adım ort
biliminde bir işi yapmak
matematik ve bilgisayar
ngıç durumundan başiçin tanımlanan, bir başla
ş bir son durumunda
layarak açıkça belirlenmi
kümesini ifade etse de
sonlanan, sonlu işlemler
a kullanılır. .
ekonomide de aynı amaçl

ANKES

Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve
şekli bir zorunluluğa değil bankaların kendi
karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar
gün sonunda bu değerleri genellikle TCMB’ye gecelik olarak borç verirler.

DEFLASYON

BITCOIN

Bitcoin, internet aracılığıyla kullanılan,
herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı
kuruma bağlı olmayan, sanal bir para birimi.

ARBITRAJ

Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak
amacıyla para, değerli maden, hisse senedi
ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine
arbitraj adı veriliyor. Arbitrajın en
yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. 1 Euro’nun 1 ABD Doları
karşısındaki kurunun New York’ta
1,25, Paris’te 1,26 olduğunu, alış satış kurlarının aynı olduğunu ve alış
satışta komisyon alınmadığını varsayalım. Bu durumda 1 Doları New York’tan
1,25 Euro’ya alıp Paris’te 1,26 Euroya satmak
kârlı olacaktır. İşte bu işlem arbitraj olarak
anılır. Günümüzde bilişim sistemiyle piyasalardaki bütün işlemler anında bütün
dünyada izlenebilir ve dolayısıyla farklılıklar
anında giderilebilir hale geldiği için arbitraj
giderek daha zor yapılabilir bir işlem haline
gelmiş bulunmaktadır.

Deflasyon en kısa tanım
ıyla fiyatlar genel düzeyinde sürekli düşüş halid
ir. Bu durumda paranın
satın alma gücü yükselir.
Burada dikkat edilmesi
gereken konu fiyat düşüş
ünün genel olması ve
süreklilik göstermesidir.
Bir başka ifadeyle bir
ya da iki malın fiyatının
düşmesi ya da bütün
malların fiyatının bir de
faya özgü olarak düşmesi deflasyon olarak tan
ımlanamaz. Yılbaşında
eğer 100 TL’ye alınan ma
lların aynısını yılsonunda 90 TL’ye alıyorsanız o
zaman paranızın satın
alma gücü artmış demekti
r.

SWAP İŞLEMI

İki tarafın birbirlerine belirli süreler sonunda
ödeme taahhütlerini içeren bir sözleşmedir.
Sözleşmenin temel unsurları arasında, el değiştirecek varlık veya varlıkların tanımı, her bir
varlığa uygulanacak sabit veya değişken faiz
oranı ve ödeme tarihleri sayılabilir. Swap piyasasında ağırlıklı olarak para ve faiz swapları
yapılmaktadır.

KUR REJIMI
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adıdır. Sabit kur rejim
karşı eşitlenmesi rejimidi
i bir kurla yabancı paralara
Bankası tarafından belirl
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AMORTISMAN

i ve değerinin düşYatırım mallarının kullanıldıkça eskimes
yenisinin alınmanda
sonu
si
mesi nedeniyle kullanım süre
rtisman deniyor.
amo
ara
tarl
sı için ayrılması gereken mik
oranlı amortisman.
İki tür uygulanma şekli vardır: 1.Sabit
k tutar eşit parlaca
ayrı
ak
Bu yöntemde amortisman olar
yıllara yayılır
gore
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yöntemde
Bu
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a ise bu
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a
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en başta büyük bir kısım ilk
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olan firmalar daha
Mali açıdan gelirleri giderlerinden çok
için azalan bakiek
eltm
yüks
i
az vergi vermek için giderler
yeler yöntemini kullanırlar.

KUR SAVAŞLARI

Kur savaşları deyimi, ihr
acatı artırmak,
ithalatı sınırlamak için ken
di paralarının
değerini öteki paralara kar
şı düşük tutmak için girişilen çabala
rı ifade ediyor.
Birkaç ülke paralarının
değerini düşük
tutarak dünya pazarındaki
yerini genişletmeye yönelince öteki
ülkeler de benzer hamlelere girişiyorlar.

DOLARIZASYON

a yabancı paBir ülkede yerli para dışınd
işlerde ya da
raların da günlük alış ver
biçimde kulladeğer belirlemede yaygın
ı veriliyor.
nılmasına dolarizasyon ad

Devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da
tamamen kaldırılmasına deregülasyon deniyor. Deregülasyonu
savunanların tezi; daha az
sayıda, daha basit hukuki
düzenlemelerin, üretimde
verimliliği artıracağı, hizmet veya ürün kalitesini artırıp fiyatını düşüreceği görüşüne
dayanır.

Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara
karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

Bir piyasa terimidir. Bir
yatırım aracı ya da mal
ile ilgili olarak risk üstlenerek gelecekte oluşacak fiyat değişimlerinden kâr elde etmeye
çalışma eylemidir.

Damping iki temele dayanarak tanımlanabilir. Fiyat
açısından bakarsak; bir şirketin ürettiği malı iç piyasada sattığı fiyatın altında bir fiyata ihraç etmesi halini
damping olarak tanımlayabiliriz. Maliyet açısından bakarsak; bir şirketin ürettiği malı maliyetinin altında bir
fiyata ihraç etmesi haline damping diyebiliriz. Damping olgusu başlıca iki şekilde karşımıza çıkar. Eğer bir
malın ihraç fiyatı geçici bir süre için düşük tutuluyorsa
geçici damping söz konusudur. Burada ihracatçının
amacı piyasayı ele geçirmekten çok elindeki stok fazlasını satmak olabilir. Buna karşılık ihraç fiyatı sürekli
olarak düşük tutularak rakip üreticileri piyasadan çıkarıp piyasayı ele geçirmek hedefleniyorsa o zaman sürekli damping olgusuyla karşı karşıyayız
demektir.

DEREGÜLASYON

YAPISAL REFORM
(STRUCTURAL REFORMS)

SPEKÜLASYON

DAMPING

ASYON
SLUMPFidLe enflasyon olgu-

Bir ekonom
i küçülüen ekonom
su yaşanırk
lumpflasonomide s
yorsa o ek
küçülme)
yon içinde
yon (enflas
ektir.
hali var dem

TAHKIM (KONSOLIDASY

ON)
Borç servisinin normal dış
ı yollardan birisi tahkim vey
a aynı
anlamda kullanılan kon
solidasyon’dur. Tahkimin
kelime
anlamı “sağlamlaştırma”d
ır.

KONVERSIYON

Borçların değiştirilmesi, borç yükünün hafifletilmesi
amacıyla, borçlunun ödeyeceği faiz oranında bir indirim
yapılması işlemini ifade eder.
Kaynak : A. Mahfi Eğilmez
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FUAR TAKVİMİ

FUAR TAKVİMİ
23 - 26 OCAK 2019

PENTEX 8.Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

05 - 09 MART 2019

GAPFOOD 15. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

27 - 30 NİSAN 2019

Domotex Turkey Makine Halısı Yer Döşemeleri Halı ve
Dokuma Makine ve Teknolojileri Fuarı
Organizatör: Hannover Fair Turkey Fuarcılık				

Yer: OFM

14 - 16 HAZİRAN 2019

15. Çukurova Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı
Organizatör: Start Fuarcılık					Yer: OFM

19 - 22 HAZİRAN 2019

GAPSHOES 29. Uluslararası Ayakkabı Terlik Ve Yan Sanayi Kış Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

18 - 22 EYLÜL 2019

MOBEXPO Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve Zemin Kaplamaları Fuarı
Organizatör: Start Fuarcılık					Yer: OFM

03 - 06 EKİM 2019

Gaziantep Gayrimenkul Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

Buildeast Yapı İnşaat Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		

Yer: OFM

11 - 14 ARALIK 2019

GAPSHOES 30. Uluslararası Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı
Organizatör: Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Sti.		
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Yer: OFM
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