




aziantep Sanayi Odası proje 
bazlı çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu süreçte özellikle 
kent sanayisini geleceğe 
taşıyacak yeşil dönüşüm, 

savunma sanayi, Oda iştiraklerinin 
faaliyetleri ve iş dünyasının beklen-
tilerine yönelik önemli organizas-
yonlar gerçekleştirildi. 

Değişim Dergisi’nin bu sayısında da 
kent ve bölge sanayisini geleceğe 
taşıyacak proje çalışmaları, yeni he-
defler, kent ve ülke gündemi, sektör 
ve pazar analizlerinden oluşan bir 
sayı hazırladık.

İçeriğimize kısaca değinecek olursak:
GSO ve GİZ ortaklığında Türkiye’de 
bir ilk olarak oluşturulan Gaziantep 
OSB İklim Eylem Planı’nın tanıtım 
toplantısı düzenlendi.

Bir dizi programa katılmak üzere 
Gaziantep’e gelen Ticaret Baka-
nı Mehmet Muş, Odamızı ziyaret 
ederek sanayiciler ve iş dünyası ile 
bir araya geldi. Sorunlar ve çözüm 
önerileri hakkında istişarelerde bu-
lunuldu.

Odamızda, KOSGEB enerji verimliliği 
destekleri ve diğer güncel destek/
teşvik programlarının anlatıldığı 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu 
Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzen-
lenen toplantıda, AFGM’ye onaylı te-
darikçi olmayı hedefleyen firmalar 
bilgilendirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar 
ile beraberindeki heyet, Odamızı zi-
yarette bulunarak ihracatın gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar değer-
lendirildi.

TOBB tarafından, “A” mükemmel se-
viyede en yüksek puana sahip sana-
yi odaları arasında yer alan GSO’ya 
Akreditasyon Belgesi ve özel ödül 
verildi.

Odamız ev sahipliğinde, KobiEfor 
Dergisi tarafından “Sektörden Sek-
töre Çözümler ve Fırsatlar” konulu 
toplantı gerçekleştirildi.

Bu başlıklar ve daha fazlasını keyifle 
okumanız dileğiyle.
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BAŞKANLARDAN

HEDEFİMİZ SANAYİMİZİ DAHA 
YUKARIYA TAŞIMAK

anayi Odamızın seçimlerini Gazi Şehrimizin bir-
lik, beraberlik ve dayanışma ruhuna yakışır şe-
kilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.

Yeni dönemde de Gaziantep sanayisini daha yu-
karı noktalara taşıma hedefiyle başarılarımıza yenilerini 
eklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte 
de önceliğimiz her zaman şehrimiz ve ülkemizdir. GSO 
olarak ülkemize örnek olan birçok projeyi hayata geçir-
menin mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki dönemde de 
sanayimizi geleceğe taşıyacak, şehrimize faydalı olacak 
ve ülkemiz ekonomisine güç katacak projelere imza at-
maya devam edeceğiz.  

Gazi Şehrimiz, 10 milyar doları aşan ihracatı, istihdamı, 
üretimi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle şimdiye dek 
birçok alanda öncü olmayı başardı. 

Güçlü sanayi altyapımız, üretim gücümüz, nitelikli insan 
kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosiste-
mimiz ile Gazi Şehrimizden 2021 yılında, 33 sanayi ku-
ruluşumuz İSO 500 listesine girerken, İSO İkinci 500’de 
38 sanayi kuruluşumuz yer aldı.  Toplam 71 firmamız, 
Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer 
alarak Gaziantep sanayisinin ülkemiz ekonomisine sağ-
ladığı katkıyı da ortaya koymuştur. 

Başta Covid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı olmak 
üzere küresel çapta yaşanan sorunların olumsuz etkile-
rine rağmen umutsuzluğa düşmeden çalışarak üretim, 
ihracat ve istihdamda rekorlar kıran Gaziantep’imizi 
ülkemizin örnek ve öncü şehri yapmayı başardık. Bu ba-
şarıyı, dayanışma ruhundan ödün vermeden çalışma ve 
üretme azmine borçluyuz.  

Her alanda değişen ve gelişen dünya koşullarına göre 
üretim yaparak gerek yetişmiş insan gücümüzü gerekse 
çalıştığımız sektörleri en iyi şekilde geleceğe hazırlayıp 
bu kazanımlarımızı sürdürülebilir kılmak için el birli-
ğiyle çalışıyoruz. Dijitalleşen dünyada, yüksek tekno-
loji ve katma değer üreten öncü Türkiye için en büyük 
sermayemiz olan gençlerimize daha fazla ihtiyacımız 
var. Gençlerimizin alacakları eğitimler yanı sıra kendi-
lerinden önceki kuşakların tecrübelerinden de yarar-
lanmaları, geleceğimiz adına büyük önem taşımaktadır. 
Bu konuda da yürüttüğümüz projeler ile kuşaklararası 
tecrübe aktarımı ile bilgi paylaşımını artırmayı hedefli-
yoruz. 

Her koşulda büyük bir özveriyle çalışıp üreterek ülkemi-
zin kalkınmasına katkı sunan sanayicilerimize, ihracat-
çılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
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ADİL SANİ KONUKOĞLU
GAZİANTEP SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI



BAŞKANLARDAN

oğaya duyarlı üretim artık hem yaşamsal bir so-
rumluluk hem de ekonomik ve ticari anlamda bir 
zorunluluk haline gelmiştir.

Bizim de sanayimizi yeniliklere hazır hale getir-
mek ve sürdürülebilir kılmak önceliklerimizin başında gel-
mektedir.

AB Yeşil Mutabakatı’nda süreç hızla ilerliyor, yaptırımlar da 
yakın zamanda başlayacak.

Sanayi ve iş dünyamızda, yeşil mutabakat konusu zihinlere 
yerleşti ve bu farkındalığı şehrimizde oluşturduk.

Model Fabrikamızda dijitalleşme ve yalın üretim teknikleri 
konusunda firmalarımıza mentörlük yapıyor, bu sayede ye-
şil dönüşüme adaptasyonlarını sağlıyoruz.

Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İş Birliği Ku-
rumu (GİZ) ile gerçekleştirdiğimiz “İstihdam İçin Yeşil ve 
Dijital Dönüşümün Desteklenmesi” projesi ülkemizde bir 
ilki gerçekleştirerek, Gaziantep Organize Sanayi Bölgemi-
zin İklim Eylem Planı’nı ile Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan 
Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yeşil osb olması 

için Yeşil OSB Fizibilite Raporunu hazırladık.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi bugün, 45 milyon met-
rekare alanı ile Türkiye’nin en büyük, 241 bin kişi ile ülkemi-
zin en fazla istihdam sağlayan osb’si konumundadır.
 
Burada uygulayacağımız eylem planı bize yol gösterecek 
ve diğer organize sanayi bölgelerimizin de yeşil dönüşüme 
hazırlamasında örnek teşkil edecek.

Bu özellikleri ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz yeşil 
dönüşüm konusunda sağlayacağı başarıyla tüm organize 
sanayi bölgelerimize rol model olmaya da adaydır.

Organize sanayi bölgelerimizin yeşil dönüşüme uygun ol-
ması konusunda yürütmüş olduğunuz çalışmalar çok de-
ğerli ve bunun kıymeti ileride çok daha iyi anlaşılacak.

Yeşil sanayi için hazırlanan eylem planımızın şehrimiz, böl-
gemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emek veren 
herkese teşekkür diyorum. 

D

GAZİANTEP OSB YEŞİL ÜRETİME 
ÖRNEK OLACAK

ADNAN ÜNVERDİ
GAZİANTEP SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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GLÜTENSİZ GIDA ÜRETEN KADIN 
GİRİŞİMCİ, DÜNYAYA AÇILMAYI 
HEDEFLİYOR

TİCARET BAKANI MEHMET 
MUŞ GSO’DA SANAYİCİLERİN 
SORUNLARINI DİNLEDİ

Girişimcilik potansiyeline sahip kadınların üretim yaptığı, eği-
tim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalandığı Gaziantep 
Kadın Girişimci Destek Merkezi’ndeki (KAGİDEM) kadın girişim-
cilerden Simge Çolakfakıoğlu, başarı hikayesini, karşılaştığı 
zorlukları ve hedeflerini Değişim Dergimize anlattı.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep’e gelen Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret 
etti.

GSO 8. dönem son meclis toplantısında; 15 Ekim’de yapılması 
planlanan oda organ seçimleri ve GSO’nun 8. dönem projeleri 
değerlendirildi.

GAZİANTEP GÜNDEMİ:
ZEUGMA ANTİK KENT

22

12

54

32

AMERİKA 
BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

HEDEF PAZAR

58

KOSGEB’İN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
DESTEKLERİ GSO’DA ANLATILDI
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B İ Z D E N  H A B E R L E R

SO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi, KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Bilal Kendirci, Proje 
Yönetimi Dairesi Başkanı Fa-
ruk Kahvecioğlu, Girişimciliği 
Destekleme Müdürü Onur Ege, 

KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muham-
med Paksoy, GSO Genel Sekreteri Yusuf 
İymen ve firma temsilcilerinin katılımıy-
la düzenlenen toplantıda, firmaların ve 
KOBİ’lerin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve 
verimli bir dönüşümü sağlamaları ama-

cıyla KOSGEB tarafından sunulan enerji 
verimliliği destekleri, işletmelere yönelik 
Hızlı Destek Programları, girişimcilere 
yönelik teşvikler ile bu teşvik ve destek-
lerden faydalanabilecek sektörler hak-
kında paylaşımlarda bulunuldu.

G

KOSGEB’İN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
DESTEKLERİ GSO’DA ANLATILDI

GSO’da, KOSGEB enerji verimliliği destekleri ve diğer güncel destek/
teşvik programlarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

oplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünver-
di, sanayide, üretimde, tica-
rette, çalışma modellerinde 

sanayi 4.0, dijitalleşme ve doğaya du-
yarlı üretim ile önemli bir geçiş süreci-
nin yaşandığını söyledi.

Gaziantep’in güçlü sanayisi, üretim ve 
ihracattaki başarısı ile değişime ön-
cülük eden bir şehir konumunda ol-
duğunu ifade eden Ünverdi, firmaların 
değişim ve dönüşüm çalışmalarına bü-
yük faydalar sağlayan KOSGEB destek-
lerinin artırılması ile sürece daha fazla 
fayda sağlanacağını kaydetti.

Gaziantep Model Fabrika’nın firma-
ların çalışmalarını destekleyen ve 
üretim kapasitelerini geliştiren uy-
gulamaları hakkında da bilgiler veren 
Ünverdi, “Model Fabrikamızdan fayda-
lanan firmalarımıza yüzde 60 oranında 
destek sağlanıyor. Üst sınır olarak ise 
70 bin TL’ye kadar destek veriliyor. 70 
bin TL limitinin artırılması konusunda 
bir çalışma yapılması sanayimiz ve KO-
Bİ’lerimizin dönüşüm sürecine katkıda 
bulunacaktır. 

Ayrıca firmalarımızın dijitalleşme ko-
nusunda geri kalmamaları için KOSGEB’in 
dijitalleşme konusundaki desteklerini 
genişletmesi yararlı olacaktır. Bu bağ-

lamda KOSGEB Dijital Yol Dönüşüm 
Haritası kapsamında Model Fabrika-
mızda dijital yol haritası çıkarma hiz-
metini de vereceğiz. 

Dijitalleşme konusuna gereken öncelik 
verilirse Gaziantep, müteşebbis ruhu 
ve yenilikçiliği ile yeşil dönüşüm ve 
dijital sanayi konusunda da rol model 
olacaktır. Destekleri ve iş birlikleri için 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Bilal 
Kendirci’nin nezdinde tüm KOSGEB 
ailesine ve katılımcı firmalarımıza te-
şekkür ediyorum” dedi.

T
ÜNVERDİ: GAZİANTEP GÜÇLÜ SANAYİSİ İLE DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK 

EDEN BİR ŞEHİR KONUMUNDA
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OSGEB Başkan Yardımcısı Bilal 
Kendirci de enerji verimliliği 
konusunu önemsediklerini, 
bu doğrultuda firmaların ve 
KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ko-

nusunda mevcut durumlarının tespit 
edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belir-
lenmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla teşvik ve destek programları 
uyguladıklarını ifade etti.

“Enerji verimliliği, dijitalleşme ve özel-
likle en çok kadınlar ile gençleri kap-
sayan nitelikli girişimcilik olmak üzere 
3 önemli konumuz var. Bu alanlarda 
sağladığımız desteklerle aynı zaman-
da farkındalık da yaratmak istiyoruz” 
diyen Kendirci, yenilenebilir enerji 
yatırımlarının hızlandırılmasını he-
deflediklerini, verimli enerji ile ucuz 

enerjinin birbirinden ayırt edilmesi 
noktasında firmalara yönelik farkın-
dalık çalışmaları da sürdürdüklerini 
kaydetti.
KOSGEB’in dijitalleşmeye yönelik des-
tek programları hakkında da bilgiler 
veren Kendirci, “Sunduğumuz imkan-
larla dijital danışmanların yetiştiril-
mesine katkı sağlıyor, işletmelerimizin 
dijital dönüşüm alanında daha fazla 
mesafe almaları için çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Ayrıca önümüzdeki dönem için nitelikli 
girişimci ve nitelikli KOBİ’leri destek-
lemek en önemli planlarımız arasında 
yer alıyor. Gaziantep hem nitelikli giri-
şimci hem de nitelikli KOBİ yönünden 
iyi bir konumda. Biz de Gaziantep’e ay-
rıcalık tanımaya ve özel olarak destek-
lemeye özen gösteriyoruz” dedi.

Toplantıda, KOSGEB Proje Yönetimi 
Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu da 
KOSGEB’in yeşil dönüşüm destekleri, 
KOBİ Enerji Verimliliği Destek Progra-
mı ve verimlilik artırıcı diğer destekler 
hakkında bir sunum yaptı.

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Progra-
mı ile işletmelerin verimli elektrik mo-
torlar kullanmalarını amaçladıklarını 
ve bu alanda farkındalık oluşturmak 
istediklerini söyleyen Kahvecioğlu, Di-
jital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği ile 
de işletmelerin dijital yol haritasının 
çıkartılmasını desteklediklerini ifade 
etti.

Toplantı, firma temsilcileri ile gerçek-
leştirilen soru-cevap bölümünün ar-
dından sona erdi.

K
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KENDİRCİ: NİTELİK BAKIMINDAN İYİ BİR KONUMDA OLAN 
GAZİANTEP’İ DESTEKLEMEYE ÖZEN GÖSTERİYORUZ
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B İ Z D E N  H A B E R L E R

GSO VE KHATLON TSO ARASINDA 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Bölgesi Başkanı Qurbon Hakımzoda, Ankara 

Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile beraberindeki heyet GSO’yu ziyaret etti.

SO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ferhan Sağım, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Melike 
Yüksel ve Mustafa Özgüler ile 
bir araya gelen heyetle ikili 

ticaret hacminin geliştirilmesi adına 
yapılabilecek sektörel iş birlikleri, ihra-
catın artırılması ve yatırım olanakları 
değerlendirildi. Ziyarette ayrıca Gazi-

antep Sanayi Odası ile Khatlon Ticaret 
ve Sanayi Odası arasında İkili Ticari İş 
Birliği Protokolü imzalandı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen 
toplantıda konuşan GSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, 
Türkiye ile Tacikistan’ın sosyal ve eko-
nomik bağları güçlü iki ülke olduğunu 

belirterek bu kardeşlik bağlarının daha 
da geliştirilmesi noktasında Gaziantep 
Sanayi Odası olarak yeni iş birliklerine 
ve projelere hazır olduklarını ifade etti.
“Tüm dünyada güçlüklerin arttığı böy-
le bir dönemde birbirimize daha fazla 
katkıda bulunmalıyız” diyen Sağım, 
şunları kaydetti:

G
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“Gaziantep ürün çeşitliliği ile Tacikis-
tan’ın taleplerine cevap verebilecek 
bir kent konumundadır. Gaziantep ola-
rak tekstil, gıda ve plastik gibi sektörler 
başta olmak üzere binlerce çeşit üreti-
me sahip olduğumuz gibi Tacikistan ile 
bu sektörler başta olmak üzere birçok 
üründe ticaretimiz devam ediyor. 

Ocak-Ağustos 2021 döneminde 13 mil-
yon 356 bin dolar olan Gaziantep’in Ta-
cikistan’a olan ihracatı bu yılın Ocak-A-
ğustos döneminde yüzde 28,6 artarak 
17 milyon 183 bin dolara çıkmış durum-
da. Gerek ihracat olsun gerekse yatırım 
olsun kazan kazan formülü ile iş ortak-
lıklarımızı artırabiliriz. Değerli konuk-
larımıza nazik ziyaretleri için teşekkür 
ediyor, Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası 
ile İkili Ticari İş Birliği Protokolümüzün 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Böl-
gesi Başkanı Qurbon Hakımzoda da 
Tacikistan ve Türkiye arasındaki ticari 
ilişkileri ilerletmek adına önemli giri-
şimlerde bulunduklarını söyledi. 

Tacikistan-Türkiye dış ticaret hacmi-
nin ilerleyen süreçte katlanarak de-
vam edeceğine inandıklarını kaydeden 
Hakımzoda, “Gaziantep’e gerçekleştir-
diğimiz ziyaretin ekonomik ve kültürel 
alanda her iki ülkeye olumlu sonuçları 
olacağını düşünüyoruz. 

Biz de bu doğrultuda Gaziantep Sana-
yi Odası’nı ziyaret ederek hem yeni iş 
birliği konularını masaya yatırdık hem 

de İkili Ticari İş Birliği Protokolünü 
imzaladık. GSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Sayın Ferhan Sağım’a, 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm GSO 
ailesine yakın ilgileri ve nazik misafir-
perverlikleri için teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Ziyaret programı, hediye takdimi ve 
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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icaret Bakanı Mehmet Muş, 
GSO Meclis Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 

toplantıda sanayicilerin ve iş dünyası-
nın problemlerini, talep ve beklentile-
rini dinledi.

Toplantıda küresel ekonomide ciddi sı-
kıntılar yaşandığını dile getiren Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, iş dünyasının her 
zaman yanında olduklarını ve Bakanlık 
olarak talepleri yerinde dinleyerek çö-
züm üretmek için çalıştıklarını belirtti.
İhracat vurgusu yapan Bakan Muş, ih-
racata yönelik desteklerin devam etti-
ğini ve özellikle AB ülkelerinde yaşanan 
ekonomik daralmaya karşı sanayici ve 
ihracatçıları başka bölgelere yönel-
meleri ve pazar çeşitliliğini artırmaları 
çağrısında bulunarak, bu yönde strate-
jik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğ-
lu da konuşmasında, sanayicilerin ya-
şadıkları en önemli sorunların başında 
hammaddedeki fiyat artışlarının ve fi-

nansmana erişim sorununun geldiğini 
söyledi. 

Konukoğlu, “Bu anlamda ihracatımız 
için önemli role sahip olan KOBİ’lerin 
daha fazla desteklenmesi büyük önem 
taşıyor. Hepimiz bir zincirin halkala-
rı gibiyiz ve sorunlarımızı el birliği ile 
aşabiliriz. 

Sayın Bakanımızı şehrimizde ve Sanayi 
Odamızda ağırlamaktan büyük mem-
nuniyet duyduk, iş dünyamızın talep 
ve beklentilerine olumlu yaklaşım ve 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi.

T
Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep’e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 

Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret etti.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ GSO’DA 
SANAYİCİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ
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Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihda-
mı ile ülke ekonomisinin bel kemiği şe-
hirleri arasında yer aldığını ifade eden 
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi de Gaziantep’in geçmişten 
gelen sanayi ve ticaret kültürü ile dün-
yadaki zor şartlara rağmen rol model 
olmaya devam ettiğini söyledi.

“İhracata dayalı büyüme modeline en 
fazla katkıyı veren şehirlerin başında 
Gaziantep gelmektedir” diyen Ünverdi, 
pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının 
tetiklemesi ile tüm dünyada ağırla-
şan ekonomik koşulların sanayicileri 
de derinden etkilediğini ifade ederek 
şunları kaydetti:

“Tüm dünyada yüksek enflasyon ve 
girdi maliyetlerindeki artışlarla bir-
likte tedarik zincirinde ciddi sorunlar 
yaşandığı gibi resesyon endişesi de de-
vam ediyor. Artan maliyetler, özellikle 
hammadde, enerji ve navlun fiyatla-
rındaki artışlar, bir de küresel krizden 

kaynaklı talep değişiklikleri sektör-
lerimizde ciddi yavaşlamalara neden 
oldu. Tüm dünyada tüketiciler artan 
enflasyona bağlı olarak alım gücünün 
azalması ile harcamalarını kısıtladılar 
ve öncelikli ihtiyaçlara yöneldiler. Sa-
nayimizi sürdürülebilir kılmamız için 
de günün gelişmelerine uygun olarak 
üretici ve ihracatçılarımızın kamu ta-
rafından nokta atışı hamlelerle etkin 
bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. 
Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet 
Muş’a şehrimizi teşrifleri, Odamıza 
ziyaretleri ve iş dünyamıza yönelik çö-
züm odaklı çalışmaları için teşekkür 
ediyorum.”

Ziyaret programı, sanayicilerin so-
ru-cevap bölünün ardından Bakan 
Muş’a hediye takdim edilmesi ile sona 
erdi.

Sanayicilerle İstişare Toplantısı’na; Ti-
caret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep 
Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir 

Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Par-
ti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, 
Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet 
Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müs-
lüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili 
Muhittin Taşdoğan, GSO Meclis Başka-
nı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Sanayi 
Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Kıvanç, Gaziantep Ticaret Odası 
(GTO) Meclis Başkanı Hilmi Teymur, 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldı-
rım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Akıncı, GAİB Koordinatör Başkanı Fik-
ret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi 
Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu Ana-
dolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) 
Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, ilçe be-
lediye başkanları, kaymakamlar, kurum 
müdürleri ve yetkilileri, sanayiciler ile 
iş dünyası temsilcileri katıldı.



GSO ve GİZ ortaklığında Türkiye’de bir ilk olarak oluşturulan 
Gaziantep OSB İklim Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

GSO VE GİZ İŞ BİRLİĞİNDE “GAZİANTEP OSB İKLİM 
EYLEM PLANI” LANSMANI YAPILDI

lman Hükümeti tarafından fi-
nanse edilen PEP-Ekonomik 
Fırsatların Desteklenmesi 
Programı kapsamında Gazi-
antep Sanayi Odası (GSO) ve 

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu 
(GİZ) ortaklığında yürütülen “İstih-
dam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında 
Türkiye’de bir ilk olarak oluşturulan 
“Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
İklim Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı 
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde (GSO-MEM) gerçekleştirildi.

Firmaların Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mu-
tabakatı sürecine uyum sağlamaları ve 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin 
(GAOSB) yeşil OSB olması hedefiyle 
düzenlenen toplantıya Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Fatih Turan, Gaziantep Valisi 
Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Fatma Şahin, GİZ PEP 
Program Direktörü Dr. Amer Ghrawi, 
GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konu-
koğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Türkay Dereli, GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Orga-

nize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer 
Cıncıkcı, Gaziantep OSB Bölge Müdürü 
Özer Özcan, Kilis Polateli OSB Bölge 
Müdürü Abdülkadir Tanrıaşıkı, Gazian-
tep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Bozkurt, Gaziantep Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem 

Atmaca, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yurtse-
ver,   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğr. 
Üyesi Dr.  Öğretim Üyesi Şafak Tercan, 
oda, borsa ve birlik başkanları, kurum 
müdürleri, STK ve firma yetkilileri ile 
sanayiciler katıldı.

A
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Gaziantep firma-
larını geleceğe hazırlamak amacıyla düzenlenen Gazi-
antep OSB İklim Eylem Planı’na kayıtsız olmadıklarını 
ve bu sürece son derece önem verdiklerini söyleyen 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Fatih Turan, “Doğamız ve çevremiz uzun za-
mandır bilinçli ya da bilinçsizce kullanıldı; ancak her 
şeyde olduğu gibi bu noktada bir sınır var. Biz Bakanlık 
olarak aldığımız tedbirler ile doğamızı ve çevremizi ko-
rumaya dönük önemli projeler hayata geçirdik. Aslında 
kurumlar olarak daha fazla iş birliği yaparak bu süreci 
hızlandırabileceğimize inanıyorum. Özellikle Gazian-
tep bu anlamda örnek teşkil eden bir şehrimizdir. Gazi-
antep’i hem tarımda hem de sanayide rol model yapan 
özellikleri bulunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri açı-
sından baktığımızda da sayısal gösterge itibari ile Ga-
ziantep Organize Sanayi Bölgesi bir numara. Buradaki 
üretim ve istihdam başarısını takdirle takip ediyoruz. 
Ayrıca Yeşil OSB konsepti ile ilgili çalışmalarımızla da 
OSB’lerimize gerekli alanlarda katkılar sunmayı hedef-
liyoruz. Bununla ilgili kriterleri yayınlamamıza az kaldı. 
Temel amacımız yenilebilir enerjiyi yaygınlaştırmak ve 
döngüsel ekonomiye katkı sağlamaktır. Gaziantep OSB 
İklim Eylem Planı’nı diğer OSB’lerimize örnek olarak 
göstereceğiz. Gaziantep Sanayi Odamıza, GİZ - Alman 
Uluslararası İş Birliği Kurumuna ve bu çalışmada eme-
ği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GSO ve GİZ iş birliğinde ülke genelinde bir ilki gerçek-
leştirerek Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin İklim 
Eylem Planı’nı kamuoyu ile paylaştıklarını belirten GSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep 
OSB yeşil dönüşüm konusunda sağlayacağı başarıyla 
diğer bölgelerimize de örnek ve öncü olacaktır. 

Ayrıca kuruluş çalışmaları devam eden Gaziantep 
Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin yeşil OSB olması için iklim eylem raporunu 
hazırlıyoruz. Yakın zamanda bu raporu kamuoyu ile 
paylaşmayı planlıyoruz.  

Şehrimizde hali hazırda kurulmuş ve kurulmakta olan 
12 organize sanayi bölgemiz olup, bir de Kilis ve Gazian-
tep arasında yaklaşık 45 milyon metrekare alana, Po-
lateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. 

Burada uygulayacağımız eylem planı bize yol göstere-
cek, bu süreçte Gaziantep’ten başlayarak bölge sana-
yimizi yeşil OSB kriterlerine uygun hale getireceğiz.” 
diye konuştu.
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TURAN: GAZİANTEP’İN HEM TARIMDA HEM DE SANAYİDE
ROL MODEL OLACAK ÖZELLİKLERİ VAR

ÜNVERDİ: GAZİANTEP OSB YEŞİL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA 
DİĞER BÖLGELERİMİZE ÖRNEK OLACAK
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Doğaya duyarlı üretimin hem yaşam-
sal bir sorumluluk hem de ekonomik 
ve ticari anlamda bir zorunluluk hali-
ne geldiğini kaydeden Ünverdi, “Bizim 
de sanayimizi yeniliklere hazır hale 
getirmemiz ve sürdürülebilir üretimi 
mümkün kılmamız en önemli öncelik-
lerimizin başında gelmektedir” dedi ve 
ekledi: “AB Yeşil Mutabakatında süreç 
hızla ilerliyor ve yaptırımlar yakın za-
manda başlayacak. 

Gaziantep Sanayi Odası olarak bu ge-
lişmeleri dikkate alarak yürütmüş 
olduğumuz çalışmalarla neticesinde, 
sanayimizde ve iş dünyamızda Yeşil 
Mutabakat konusu zihinlere yerleşti 
ve bu alanda farkındalık da oluştu. 

Özellikle yalın dönüşüm, enerji verim-
liliği, insan kaynakları, organizasyonel 
yapı konularında firmamıza Sanayi 
Bakanlığımız ile birlikte kurduğumuz 
Model Fabrika ve Mesleki Eğitim Mer-
kezimizde 40 firmamıza mentörlük 
eğitimleri verdik.

Bununla birlikte dijital dönüşüm uz-
manlığı eğitimleri veriyoruz ve bugüne 
kadar 140 kişiyi eğitimlerimizden fay-
dalandırdık. Bu doğrultuda Yeşil sanayi 
için hazırlanan eylem planımızın hayır-
lı olmasını diliyor, tüm değerli konukla-
rımıza katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyorum.”

Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerin-
den birisi olduğunu kaydeden GİZ PEP Program Direk-
törü Dr. Amer Ghrawi de, Türkiye’nin en büyük  organi-
ze sanayi bölgelerinden birine sahip olan Gaziantep’in 
birçok sektörde öne çıktığını söyledi. Gaziantep’in 
2020 yılında küresel anlamda yaşanan zor şartlara ve 
daralmaya rağmen İSO 500 listelerinde önemli başarı-
lar kaydettiğini söyleyen Ghrawi, “Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi de aynı şekilde Türkiye’deki organize 
sanayi bölgeleri arasında en fazla istihdam oluşturan 
organize sanayi bölgesi olmuştur. 

Yeşil Mutabakat noktasında Gaziantep Sanayi Odası 
ile birlikte kent ve bölge sanayisine verdiğimiz destek-
lerden dolayı çok mutluyuz. GİZ olarak iş birlikleri için 
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adnan Ünverdi 
ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GHRAWİ: GAZİANTEP KÜRESEL ANLAMDA YAŞANAN ZOR ŞARTLARA 
VE DARALMAYA RAĞMEN ÖNEMLİ BAŞARILAR KAYDETTİ
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planını 
oluşturan Gaziantep Sanayi Odası’nın OSB’lere yönelik 
bu çalışmaları yürüten sayılı odalar arasında olduğu-
nu söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, yürütülen bu 
çalışmanın kent sanayisinin yarınları için büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

“Kaynaklarımız sınırlı; ama ihtiraslar sınırsız. Dünya 
bu yüzden bugün böylesine zor bir dönemden geçi-
yor” diyen Gül, “Üretim ve tüketim dengeleri bugünün 
dünyasında yapılan ticareti doğrudan etkiliyor. Gazi-
antep’imiz de bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu için 
bizim yeşil dönüşüm ile ilgili bu sürece hızla uyum sağ-
lamamız gerekiyor. 

Şehrimizde yeni OSB’ler kuruluyor. Her biri bir önceki 
OSB’lerimizi örnek alıp tecrübelerinden faydalana-
cak. Bu noktada kamu kurumlarımızın da destekleri 
çok önemli. Çünkü OSB’miz ülkemiz genelinde sayılı           
OSB’ler arasında bulunuyor. Gaziantep OSB İklim Ey-
lem Planı’nın hayırlı olmasını diliyor, Gaziantep Sanayi 
Odamıza ve GİZ- Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu-
na bu önemli projeden dolayı teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

Türkiye’nin yeşil dönüşüm ile birlikte dünya genelinde 
yaşanan gelişmelere göre çok hızlı hareket ettiğini, 
ancak bu noktada karşılaşılabilecek sorunların çö-
zümü için kapasite artırımına ihtiyaç olduğunu ifade 
eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, şunları söyledi:

“Bizim makineleşme ve dijitalleşme alanlarındaki 
açığımızı kapatmamız lazım. Bu açıdan özellikle TEK-
NOFEST gibi organizasyonlar hepimize önemli derece 
moral ve motivasyon sağlıyor. Biz de Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi olarak bu nedenle bilim şehri, eğitim 
şehri Gaziantep diyoruz. Çünkü önümüzde büyük bir 
fırsat var. Yeşil dönüşüme uyum sağlamalı, bu süreci 
hızlıca başarmamız gerekiyor. Aynı şekilde yenilikleri 
de hayata geçirmemiz lazım. Bu önemli programda 
emeği olan herkese teşekkür ediyor, Gaziantep Orga-
nize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı’nın hayırlı olma-
sını diliyorum.”

Şahin, konuşmasının ardından “Yeşil Şehir Gaziantep” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

GÜL: YEŞİL DÖNÜŞÜM İLE BİRLİKTE GELEN YENİ SÜRECE 
HIZLA UYUM SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR

ŞAHİN: YEŞİL DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAMALI VE 
BU SÜRECİ HIZLICA TAMAMLAMALIYIZ
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Gaziantep olarak üretim ve iklim değişikliği noktasın-
da sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi ge-
rektiğini ifade eden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 
Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı ise “Üretim hayatımızın 
vazgeçilmezidir, ancak mavi gezenimiz de aynı şekil-
de vazgeçilmezimizdir. Özellikle pandemi döneminde 
gördük ki üretim her koşulda devam etmelidir.  Ancak 
şunu da biliyoruz ki üretimin devam etmesi için artan 
enerji ihtiyacına temiz çözümler de üretmeliyiz. Düşük 
karbon stratejisi günümüzde artık sadece politik bir 
seçim olmaktan çıkmıştır. Hiçbir devlet ve kurum buna 
kayıtsız kalmamalıdır. Türkiye’nin en büyük OSB’si ola-
rak biz de buna kayıtsız kalmadık. Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Alman Ulus-
lararası İş Birliği Kurumu olarak birlikte çok kapsa-
mında bir iklim eylem planını hazırladık. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hüseyin Boz-
kurt’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde 
Doç. Dr. Adem Atmaca, “Gaziantep Organize Sanayi Böl-
gesi Enerji Eylem Planı”, Doç. Dr. Adem Yurtsever, “Gazi-
antep Organize Sanayi Bölgesi Su ve Atık Eylem Planı” 
ve Dr. Öğr. Üyesi Şafak Tercan ise “Gaziantep Organize 
Sanayi Bölgesi Ulaşım ve Lojistik Eylem Planı” konu-
sunda bilgi, görüş ve öneri paylaşımında bulundular.
Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

CINCIKCI: ÜRETİMİN DEVAM ETMESİ İÇİN ARTAN ENERJİ 
İHTİYACINA TEMİZ ÇÖZÜMLER DE ÜRETMELİYİZ



ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Akreditasyon Sistemi 
denetimlerinden başarı ile ge-
çerek “A” mükemmel seviyede 
en yüksek puana sahip sanayi 

odaları arasında yer alan Gaziantep 
Sanayi Odası’na (GSO) Akreditasyon 
Belgesi ve özel ödül verildi.

Ankara’da TOBB Birlik Binası’nda ger-
çekleştirilen Akreditasyon Sertifika 
Töreni’nde GSO’nun Akreditasyon Bel-
gesi ve özel ödülü, Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akredi-
tasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tara-
fından GSO Yönetim Kurulu Üyesi Meli-
ke Yüksel ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Sermest Çapan’a takdim edildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçar-
mak, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu 
Başkanı Faik Yavuz’un açılış konuşma-
larının ardından Akreditasyon Sistemi 

Denetiminden geçen oda/borsalara 
sertifika ve plaket takdimi yapıldı.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yük-
sel yaptığı değerlendirmede, Gazian-
tep Sanayi Odası olarak sürekli hizmet 
kalitesini artırarak oda üyelerine birin-
ci sınıf hizmet vermenin haklı gururu-
nu yaşadıklarını söyledi. Melike Yüksel, 
“Üye firmalarımıza, şehrimiz ve böl-
gemize değer katan bir Oda hedefiyle 
hem iştiraklerimiz hem de paydaş ku-
rum ve kuruluşlarımız ile birlikte ülke 
ekonomimize katma değer sağlayacak 
projeler geliştirmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Bu anlayışla hareket ederek geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi bu yıl da GSO 
yönetimi, meclisi ve personeliyle bir-
likte gayretli çalışmaları sonucunda A 
sınıfı hizmet kalitelerini bir kez daha 
tescillediklerini ifade eden Yüksel şun-
ları kaydetti:

“Kent ve bölge sanayimizin ihtiyaç ve 
beklentilerine maksimum düzeyde ce-
vap verecek proje ve faaliyetlerle, hiz-
met odaklı çalışmalarımıza artan bir 
ivme ile devam edeceğiz. 

Akreditasyon belgemizin yenilenme-
sinde büyük emeği olan Meclis Başka-
nımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’na, Yö-
netim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan 
Ünverdi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerimi-
ze, meclis üyelerimize, meslek komite 
üyelerimize ve tüm değerli çalışma ar-
kadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Sistemli, verimli ve üretken olmanın 
önemli bir yolu olan bu sistemi oda ve 
borsalarımıza kazandıran TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TOBB 
Akreditasyon Kurulu Başkanlığı’na ve 
emeği geçen herkese ayrıca teşekkür 
ediyorum.”

T
TOBB tarafından, “A” mükemmel seviyede en yüksek puana sahip sanayi odaları arasında yer 

alan GSO’ya Akreditasyon Belgesi ve özel ödül verildi.

TOBB’DAN GSO’YA ULUSLARARASI 

AKREDİTASYON BELGESİ VE ÖZEL ÖDÜL
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aziantep Sanayisinin Tekno-
lojik Dönüşümü Projesi kap-
samında; firmaların askeri 
fabrikaların faaliyet alanlarına 
mal ve hizmet teslim ederek 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri 
Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı 
tedarikçi olabilmelerine katkı sağla-
mak amacıyla GSO ev 
sahipliğinde düzenlenen 
bilgilendirme toplan-
tısında, AFGM’ye onaylı 
tedarikçi olma başvuru 
süreçleri ve yapılması 
gereken işlemler anla-
tıldı.

GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, 
AFGM Hatay 51’inci Bakım 
Fabrika Müdürlüğü’nden 
Makine Teknikeri ve Tet-
kik Heyet Başkanı Ömer 
Tekinşen, Makine Yüksek 
Mühendisi ve Tetkikçi 
Melek Coşkun, Endüstri 
Mühendisi ve Tetkikçi 
Gizem Nur Toprak, İKA 
Yatırım Destek Ofisi Uz-
manı Halil İbrahim Ünlü, 
firma yetkilileri ve sana-

yicilerin katıldığı toplantıda, yerli üre-
ticilerin ve firmaların kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi ve sektöre milli katma 
değer yaratılması noktasında izlenebi-
lecek yol haritaları hakkında bilgi pay-
laşımında bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, savunma sanayinin as-
keri olduğu kadar ekonomik boyutuyla 
da stratejik önemini her geçen gün ar-
tıran bir sektör olduğunu söyledi.

G
Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen toplantıda, 

AFGM’ye onaylı tedarikçi olmayı hedefleyen firmalar bilgilendirildi.

GSO’DA AFGM ONAYLI TEDARİKÇİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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“Savunma sanayisinin ihtiyacı olan her 
malzemede Gaziantep’in ön plana çık-
masını istiyoruz. 
Çünkü Gaziantep binlerce ürünü üre-
ten bir şehir ve savunma sanayisinde 
ihtiyaç duyulan ürünler halihazırda 
zaten Gaziantep’te üretiliyor” diyen 
Ünverdi, AFGM Onaylı Tedarikçi Belge-
si’ne sahip Gaziantepli firma sayısını 
artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ülkemizin en önemli hedefleri arasın-
da bulunan savunma sanayinin kendi 
kendine yeten bir düzeye ulaşması ve 
dışa bağımlılığın büyük oranda azal-
ması noktasında Gaziantep’in en bü-
yük katkıyı sunmaya hazır olduğunu 
dile getiren Ünverdi, “Firmalarımız ile 
birlikte savunma sanayi alanındaki 
sektörel yatırımlarımızı yapmaya ve 
yeni projeler geliştirmeye devam edi-
yoruz. Gazi şehrimiz, savunma sanayi 
açısından taşıdığı potansiyelden dolayı 
bu yönde teşvik edilmesi gereken ille-
rimizin başında geliyor. Gaziantep, sa-
hip olduğu bu potansiyel ile savunma 
sanayinin ihtiyaç duyduğu makinelerin 
ve diğer araçların yapımında büyük bir 
rol üstlenebilir. 

Ayrıca AFGM onaylı tedarikçi dosyası-
nın hazırlanması noktasında firmala-
rımız Odamızdan destek alabilirler. İş 
birlikleri ve destekleri için Milli Savun-
ma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğümüze ve İpekyolu Kalkınma 
Ajansımıza teşekkür ediyor, toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

AFGM Hatay 51’inci Bakım Fabrika Mü-
dürlüğü Makine Teknikeri ve Tetkik 
Heyet Başkanı Ömer Tekinşen de ger-

çekleştirdiği sunumda; AFGM’ye Bağlı 
Askeri Fabrikalar ve Görevleri, Tedarik-
çi Havuzu Oluşturulmasının Amaçları, 
Tedarikçi Havuzu Oluşturulması Süre-
ci, Başvuru Belgeleri, Başvuru Süreci, 
Tedarikçi Değerlendirme Formu, Onay-
lı Tedarikçiler, Onaylı Tedarikçi Belgesi, 
İstatistikler ve Gaziantep’ten Başvuru 
Yapan Firmalar başlıkları altında bilgi-
ler verdi.

Tedarikçi havuzu oluşturulması süreci 
hakkında da bilgi paylaşımında bulu-
nan Tekinşen, tedarikçi havuzu için 
seçim kriterlerinin belirlendiğini, bu 
kriterler çerçevesinde kurul tarafın-
dan tedarikçilerin değerlendirildiğini 
ve son durumda tedarik yapılan fir-
maların ihtiyacı karşılama düzeyinin 

değerlendirilip, buna göre onaylı teda-
rikçi listesinin güncellendiğini söyledi.
Aday firmaların tetkik edilmeleri so-
nucunda; başarısız ve eksik yönlerin 
geliştirilmesine yönelik geri bildirim 
yapıldığını, teknik yönden danışmanlık 
desteği verildiğini belirten Tekinşen, 
tetkik sonrasında performansı düşük 
olan firmalara tespit edilen başarısız 
yönlerin geliştirilmesi yönünde geri 
bildirimde bulunulduğunu ve teknik 
yönden danışmanlık desteği verildiğini 
ifade etti.

Toplantı, firma yetkilileri ve sanayicile-
rin sorularının cevaplanmasının ardın-
dan sona erdi.

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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GLÜTENSİZ GIDA ÜRETEN KADIN GİRİŞİMCİ,
DÜNYAYA AÇILMAYI HEDEFLİYOR

HANİFİ ÖZER - İRFAN AĞAR
hanifi@gso.org.tr / irfan.agar@gso.org.tr
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irişimcilik potansiyeline sahip 
kadınların üretim yaptığı, eği-
tim ve danışmanlık hizmetle-
rinden faydalandığı Gaziantep 
Kadın Girişimci Destek Mer-

kezi’ndeki (KAGİDEM) kadın girişim-
cilerden Simge Çolakfakıoğlu, başarı 
hikayesini, karşılaştığı zorlukları ve 

hedeflerini Değişim Dergimize anlattı.

23 yaşında İstanbul Üniversitesi İş-
letme Bölümü mezunu genç bir kadın 
girişimci olan Simge Çolakfakıoğlu, 
2013 yılından bu yana aşçılık ve gıda 
sektörlerinde faaliyet gösterdiğini be-
lirtti. Milli Takım, Türk Hava Yolları ve 

GastroAntep Festivali gibi birçok ku-
rum, kuruluş ve organizasyonda aşçılık 
sektöründe dokunuşları olduğunu söy-
leyen Çolakfakıoğlu, bu çalışmalarının 
ardından bir firmada kalite birim şef-
liği görevini de yürüttüğünü kaydetti.

G



R Ö P O R T A J
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“EMEĞİMİN KARŞILIĞINI 
ALABİLDİĞİMİ GÖRMEK BENİ 

MUTLU EDİYOR”
KAGİDEM’deki girişimcilik serüveni hakkında bilgi veren Çolakfakıoğlu, 
“Burada yapılan çalışmaları gördükten sonra kendi markamı kurmaya 
karar verdim. 

Ne yapabilirim diye düşünürken 2016 yılında tanıştığım çölyak hasta-
larına bir dokunuşta bulunmak istedim. Çölyak hastaları için paketli 
glütensiz atıştırmalıklar üretmeye karar verdim ve sonrasında bu 
ürünlerden şekeri de çıkararak tamamen sağlıklı atıştırmalıklar üret-
meye başladım” dedi.

Buğdayın içerisinde bulunan ve arpanın tam oluşma aşamasında mey-
dana çıkan bir protein türü olan glütene karşı duyarlılığı olan hasta-
ların sayısının her geçen gün yükseldiğini ifade eden Çolakfakıoğlu, 
“Glüten intöleransı, glüten hassasiyeti olan bireylerin bu içeriğe sahip 
ürünleri tükettiği taktirde ölüme kadar sonuçlar doğurabilen çölyak 
hastalığını meydana getirmektedir. 

Bu nedenle bizim ürünlerimizde kesinlikle glütene dair bir şey bulun-
mamaktadır. Çünkü bu protein türü havadan bile bulaşabilmektedir. 
Bu nedenle üretim bandımızı, aldığımız ham maddeleri ve temin etti-
ğimiz bütün malzemelerinin hepsini özenle seçerek tedarik ediyoruz” 
diye konuştu.

“Emeğimin karşılığını alabildiğimi ve bugünlere geldiğimi görmek beni 
çok mutlu ediyor” diyen Çolakfakıoğlu, girişimcilik serüveni ile birlikte 
hayatında olumlu anlamda birçok değişimin oluştuğunu söyledi.
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“KADIN İSTERSE 
ENGEL TANIMAZ”

Kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklara, kendi giri-
şimcilik serüveninden örnekler vererek dikkati çeken Ço-
lakfakıoğlu, “İş ve üretim sürecimde karşılaştığım en büyük 
engel, kadınlara yönelik bireysel ve toplumsal algılar oldu. 
Yeni bir girişimde bulunan bir kadının, iş yaptığı sektörde 
henüz tanınmaması da bu zorlukların yanında apayrı bir 
güvensizlik hali oluşturuyor. 

Fakat tüm zorluklara rağmen kadın isterse hiçbir engel ta-
nımaz. Bu noktada KAGİDEM ve Gaziantep Sanayi Odası’n-
dan önemli faydalar gördüm. Girişimci olmak isteyen her 
kadının ömürlerinde bir kere de olsa risk almaları gerekti-
ğini düşünüyorum. 8-9 yıla yakın özel sektörde ve kamu bi-
rimlerinde çalıştım; ama hiçbiri kendi işimin verdiği huzuru 
vermedi. Bu sürece girenlere hiçbir zaman pes etmemele-
rini öneririm” ifadelerini kullandı. Aşçılık sektörü hakkında-
ki görüşlerini de dile getiren Çolakfakıoğlu, şunları kaydetti:
“Sektöre ve özellikle bu alanda çalışmalarını sürdüren ka-
dınlara yeterince desteğin sağlanmıyor olması üzücü bir 
durum. Bunun yanında glütensiz ürün üretimine de maa-
lesef destek yok denecek kadar az. 

Gaziantep’in Türkiye genelinde ilk glütensiz kafeye sahip 
olması şehrimizin bu noktada aşama kaydettiğini göste-
riyor. Diğer şehirlerin belediyeleri de işin içine girmeye 
başladı. Bu konuda çölyak hastalarına destekler var; ama 
glütensiz gıda üreticilerine destek yok. Şu an ilk hedefim 
ihracat ve bunu gerçekleştirmek için birkaç ülkeden görüş-
melerde bulunuyorum. Bundan sonra da çarkı döndürerek 
kurumsal bir marka oluşturmayı, gıda güvenliği ve kaliteye 
yönelik kalıcılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı he-
defliyorum.”
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, KobiEfor Dergisi tarafından “Sektörden Sektöre Çözümler ve Fırsatlar” 
konulu toplantı gerçekleştirildi.

SEKTÖRLERE YÖNELİK YENİ FIRSATLAR VE 
YOL HARİTALARI GSO-MEM’DE KONUŞULDU

aziantep Sanayi Odası Mesle-
ki Eğitim Merkezi’nde (GSO-
MEM) düzenlenen toplantıya 
Gaziantep Vali Yardımcısı Salih 
Altınok, GSO Yönetim Kuru-

lu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yö-

netim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cın-
cıkcı, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü 
Muhammed Paksoy, Güneş Enerjisi Sa-
nayicileri ve Endüstrisi Derneği (GEN-
SED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, 
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlik-
leri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı 

Serdar Aydoğan, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürü-
lebilirlik Sözcüsü Özge Renklidağ, Sa-
lesforce Müşteri Lideri Can Kayalıoğlu, 
firma temsilcileri ve sanayiciler katıldı.G

Toplantının açılışında bir konuşma yapan 
Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, 
Gaziantep sanayisini ve firmaları geliş-
tirmeye, yapılan üretime değer katmaya 
yönelik organizasyonları çok önemsediği-
ni belirterek GSO ve KobiEfor iş birliğinde 
düzenlenen Sektörden Sektöre Çözümler 
ve Fırsatlar toplantısının da bu amaca hiz-
met ettiğini söyledi. 

Bu organizasyonun sanayicilere ve tüm 
katılımcılara azami derecede fayda sağ-
layacağına inandığını kaydeden Altınok, 
programı organize eden Gaziantep Sanayi 
Odası’na ve KobiEfor Dergisi’ne teşekkür 
ederek konuşmasını tamamladı.

ALTINOK: BU ORGANİZASYON SANAYİCİLERE VE TÜM KATILIMCILA-
RA AZAMİ DERECEDE FAYDA SAĞLAYACAKTIR



B İ Z D E N  H A B E R L E R

27w w w . g s o . o r g . t rG A Z İ A N T E P  S A N A Y İ  O D A S I

Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ad-
nan Ünverdi, üretim, ihracat ve istihdamı 
ile ülke ekonominin bel kemiği şehirleri 
arasında yer alan Gaziantep’in bölgesinin 
lideri ve öncü şehri konumunda olduğunu 
söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik zorluklar 
karşısında ülkemizin odaklandığı üretim, 
ihracat ve istihdam konusunda da Gazi-
antep’in geçmişten gelen sanayi ve tica-
ret kültürü ile rol model olmaya devam 
ettiğini kaydeden Ünverdi, “Kentimizin 
ve ülkemizin geleceği için üretimleri-
mizde katma değeri ve ihracat kilogram 
değerlerimizi artırmak zorundayız. Bizi 
hedeflerimize ulaştıracak yol yenilikçi 
üretimden geçiyor. Yenilenebilir enerji 
kaynakları bakımından güneş, rüzgâr ve 
su kaynakları olarak çok zengin bir ülke-
yiz. Enerji krizinin zirveye ulaştığı böylesi 
bir dönemde bu alanları da çok daha ve-
rimli ve etkin kullanmalıyız. İş birlileri için 
KobiEfor Dergisi’ne ve toplantımıza katı-
lan tüm değerli konuklarımıza teşekkür 
ediyorum.”

100 yıl önce özgürlük meşalesini yakarak 
Kurtuluş Savaşı’na öncülük eden Gazi-
antep’in aynı ruhla Anadolu’nun sana-
yileşmesinde de öncü rol oynadığını ve 
Türkiye’nin gururu haline geldiğini ifade 
eden GAOSB Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Ömer Cıncıkcı da, “Kalkınmanın ve ge-
lişmenin ancak üretimle mümkün olduğu 
bilinci ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. 

Biz Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahibiz. 

Artık günümüzde fiziki büyüklük yerine 
farklı ölçüt ve değerlere bakılmaktadır. 
Geçmişte firmalarımız büyüklüklerini 
üretim yapılan alan, istihdam edilen kişi 
sayısı ve çeşitli rakamlarla açıklardı, fakat 
günümüzde artık sahip oldukları marka, 
inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ve sürdü-
rülebilirlikleri ile anlatıyorlar” diye 
konuştu.

ÜNVERDİ: GAZİANTEP ZORLUKLARA RAĞMEN BÖLGESİNİN 
LİDERİ VE ÖNCÜ ŞEHRİ KONUMUNDA

CINCIKCI: KALKINMANIN VE GELİŞMENİN ANCAK ÜRETİMLE 
MÜMKÜN OLDUĞU BİLİNCİ İLE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
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Toplantıdaki konuşmasında Avrupa Bir-
liği (AB) Yeşil Mutabakatı ve yeni sürecin 
taşıdığı fırsatlar ile riskleri değerlendi-
ren UNDP Sürdürülebilirlik Sözcüsü Özge 
Renklidağ ise şu ifadeleri kullandı:

“AB Yeşil Mutabakatının Türkiye’nin bü-
yüme stratejisini destekleyeceğine inanı-
yorum. Yeşil Mutabakat, Türkiye’nin men-
faatine olan ve ülkemizi bir adım daha 
ileriye taşıyacak olan bir konudur. Bunu 
dikkate alarak çalışmalarımızı yeşil dönü-
şümü dikkate alarak yapmak zorundayız. 

Yeşil Mutabakatın beraberinde getirdiği 
birtakım riskler ve fırsatlar da bulunuyor. 
KOBİ’ler açısından değerlendirdiğimizde 
özellikle karbon vergisi bizleri korkutan 
bir konu olarak görülse de beraberinde 
birçok fırsatı da getiriyor. Yeni adımları at-
mada öncü olan Gaziantep, hızlı bir dönü-
şüm süreci ile Yeşil Mutabakat risklerini 
fırsata çevirebilir.”

Toplantıda GAİB Genel Sekreter Yardım-
cısı Serdar Aydoğan, “Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri 

Sürdürülebilirlik Yol Haritası ve Eylem 
Planları”, GENSED Genel Sekreteri 
Hakan Erkan, “Güneş Enerji Santral-
leri (GES) Yatırımları ve Gelişmeleri”, 
KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muham-

med Paksoy “KOSGEB Yeşil Dönüşüm 
Destek Programı”, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı Uzmanı Pınar Duman Koç da 
“İKA Destekleri” konulu sunum gerçek-
leştirdiler.

Sektörden Sektöre Çözümler ve Fırsat-
lar toplantısı, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

RENKLİDAĞ: YENİ ADIMLARI ATMADA ÖNCÜ OLAN GAZİANTEP 
YEŞİL MUTABAKAT RİSKLERİNİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR
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BAŞKAN ÜNVERDİ: E-TİCARET VE E-İHRACAT BU DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI

ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) öncülüğünde; E-Ti-
caret Merkezi ve Teknolojide 
Kadın Derneği (WTECH) iş bir-
liğinde, Gaziantep Sanayi Odası, 

Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri ve OSB 
Teknokent’in destekleri ile Gaziantep 
Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye 
Teknoloji Buluşmaları programı ile KO-
Bİ’lerin ve firmaların dijital dönüşüme 
hızlı bir şekilde ayak uydurmalarına ve 
teknolojik yatırımlarla sınırlarını ülke 
dışına taşımalarına katkı sağlanması 
hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi, programda yaptığı konuşma-
da, teknolojide yaşanan gelişmelerle 
birlikte yeni bir dünya düzeninin ku-
rulduğunu belirterek, sanayi 4.0, robot 
teknolojileri, verimlilik, dijitalleşme ve 
yeşil dönüşüm bu dönemin kilit unsur-
ları arasında olduğunu söyledi.

“Oda olarak günün koşullarına uygun 
olarak dijital dönüşüme ve verimlilik ile 
yeşil gelecek konularına odaklandıkla-
rını belirten Ünverdi, “Bu doğrultuda, 
Türkiye’nin en büyük model fabrikasını 
Gaziantep’e kurduk. Burada firmaları-
mıza yalın üretim, verimlilik ve dijital-
leşme alanlarında mentörlük yapıyor, 
dönüşümlerine öncelik ediyoruz. Gazi-
antep Üniversitesi iş birliğinde hayata 
geçirdiğimiz HİSER projemiz devam 

ediyor. GSO ve Gaziantep Teknopark iş 
birliğiyle Gaziantep Yazılım ve Bilişim 
Kümesi Projesini başlattık. Ayrıca GSO 
ve Alman Uluslararası İş Birliği Kuru-
mu (GİZ) ortaklığı ile Dijital ve Yeşil 
Dönüşümün Desteklenmesi Projesini 
hayata geçirdik” dedi.

Bu dönemin parlayan yıldızının e-tica-
ret ve e-ihracat olduğunun altını çizen 
Ünverdi, “Evlerimizin ofis, ofislerimizin 
evimiz olduğu pandemiyle birlikte za-

ten büyümekte olan e-ticaret pazarı 
olağanüstü bir sıçrama yaşadı. İnsan-
lar mesafeli satışa yönelirken, bu kalıcı 
bir alışkanlığa dönüştü. 

Tam da bu dönemde biz de firmaları-
mıza e-ticaret ve e-ihracat çağrısında 
bulunduk. Gaziantep’in üretim gücü 
ve nihai ürün çeşitliliği ile bu alanda 
çok daha etkin olabilecek potansiyele 
sahip olduğunu belirterek daha fazla 
e-ticaret dedik. Son tüketiciye yönelik 
tüm üretimlerimizde, e-ticaret ile pa-

zar payımızı daha da büyütebileceği-
mizi belirterek e-ticarete yatırımların 
artmasını sağladık” şeklinde konuştu.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
diyen Adnan Ünverdi, şunları kaydetti:
“Dijitalleşmenin geleceğimiz için ne 
kadar önemli olduğunun farkındayız ve 
gençlerimizle bunu başaracağız. Özel-
likle ülkemizin göklerdeki başarı imza-
sı İHA’lar, SİHA’lar ile diğer yerli ve milli 
araçlarımız bu noktada çok önemli ve 
güzel örnekler. 

Biz gençlerimize inanıyoruz; yeter ki 
gençlerimiz de kendilerine inansınlar. 
Zorlukların fırsatları da beraberinde 
getirdiğini unutmamalıyız. 

Önceden petrol şirketlerinin ilk sırada 
olduğu dünyanın en değerli şirketleri 
listesinde bugün, e-ticaret ve teknoloji 
şirketleri yer alıyor. 

Dünya teknoloji odaklı yol alırken, 
gençlerimiz de kendilerine bir hedef 
belirleyip hedef odaklı çalışmalılar. 
Böylesine önemli ve güzel bir organi-
zasyonun üst kuruluşumuz Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde 
şehrimizde düzenlenmesinden dolayı 
büyük mutluluk duyduğumuzu belirti-
yor ve her daim yanımızda olan Sayın 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve 
organizasyonda emeği olan kuruluşla-
rımıza ve katılımcılara teşekkür ediyo-
rum.”

T
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’te düzenlenen 82. Türkiye Teknoloji Buluşmalarına 

konuşmacı olarak katıldı.



GSO 8. dönem son meclis toplantısında; 15 Ekim’de yapılması planlanan oda organ seçimleri 
ve GSO’nun 8. dönem projeleri değerlendirildi.

GSO’DA ODA ORGAN SEÇİMLERİ 
15 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

aziantep Sanayi Odası Eylül Ayı 
Meclis Toplantısı, GSO Danış-
ma Kurulu ve Onursal Başkanı 
Abdulkadir Konukoğlu’nun ka-
tılımları, Meclis Başkanı Adil 

Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ün-
verdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, 
Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici 
Platformu üyeleri ile birlikte gerçek-
leştirildi.

ABDULKADİR KONUKOĞLU: 
PANİK YAPMADAN                    
KARARLILIKLA YOLA 
DEVAM ETMELİYİZ

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konu-
koğlu, toplantıda yaptığı açılış konuş-
masında Gaziantep Sanayi Odası’nın 
her çalışmasını Gaziantep ekonomisini 
daha ileriye seviyeye taşımayı hedefle-
yerek gerçekleştirdiğini, bundan sonra 
da aynı kararlılıkla yoluna devam ede-
ceği söyledi.

Sanayicilere yatırım ve ticaret alanla-
rında önemli tavsiyelerde bulunan Ko-
nukoğlu, şunları kaydetti:

“Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. 
Paniklemeden gemimizi karaya değil, 

hep birlikte çalışarak limana ulaştıra-
cağız. Gaziantep’in bugünlere gelme-
sindeki süreçte çok büyük zorluklar 
atlattık. Denize düştüğünüzde panik-
lerseniz boğulursunuz. Sakin olacak-
sınız. Sabredin ve ayağınızı yorganınıza 
göre uzatın. Aman paniklemeyin, bir 
yeri ararken bile acele ve panik halinde 
olursanız gideceğiniz yeri bulamazsı-
nız. Bu durum sanayide de böyledir.”

GSO’nun Türkiye’de Danışma Kurulunu 
kuran tek oda olduğunu belirten Konu-
koğlu, “Odamızda meclis üyeliği yapmış 
olan sanayicilerimizi Danışma Kurulu-
muza davet ediyorum. Ülkemiz gene-
linde Danışma Kurulunu kuran tek oda 
olmamız birliğimizin ve dirliğimizin bir 

göstergesidir. Bizler eski meclis üye-
lerimizin tecrübelerinden çok fayda 
gördük. Bundan dolayı yeni arkadaş-
larımıza da yine eski meclis üyeleri-
mizin fikirlerinden istifade etmelerini 
tavsiye ediyorum. Şehrimizde uzlaşma 
kültürü var. Bu bizim için büyük bir 
avantajdır. Aynı şekilde odalarımız da 
bu uzlaşma kültürünü yaşatarak uyum 
içerisinde geçmişten bu yana birlikte 
iyi işler çıkartıyorlar. 

Bu vesile ile Odamızın önümüzdeki 
süreçte yapılacak olan organ seçimle-
rinin hayırlara vesile olmasını diliyor, 
önceki dönemler de dahil GSO çatısı al-
tında görev yapmış, emek vermiş her-
kese teşekkür ediyorum” dedi.

G
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ADİL SANİ KONUKOĞLU: 
MECLİS ÜYELERİMİZ VE 
SANAYİCİLERİMİZ İLE BİR-
LİKTE ZORLUKLARIN DA 
OLDUĞU FAKAT HER ŞEYE 
RAĞMEN HEDEFLERİMİZE 
DOĞRU İLERLEDİĞİMİZ 
DOPDOLU BİR DÖNEM 
GEÇİRDİK

Toplantıdaki konuşmasında 15 Ekim 
2022 Cumartesi günü için seçim kararı 
aldıklarını belirten GSO Meclis Başka-
nı Adil Sani Konukoğlu da seçimlerin 
Gaziantep Sanayi Odası camiasına ve 
Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi. GSO 
Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis 
ve Danışma Kurulu üyeleri ile oda per-
sonelinin omuz omuza vererek hem 
Gaziantep’in hem de Gaziantep Sanayi 
Odası’nın adına yakışır şekilde çok de-
ğerli çalışmalar yürüttüklerini ifade 
eden Konukoğlu, “GSO olarak önceki 
dönemlerde olduğu gibi bundan son-
raki süreçte de önceliğimiz her zaman 
şehrimiz, hemşehrilerimiz ve ülkemiz-
dir. Meclis üyelerimiz ve sanayicileri-
miz ile birlikte zorlukların da olduğu 
fakat her şeye rağmen hedeflerimize 
doğru ilerlediğimiz dopdolu bir dönem 
geçirdik. Firmalarımıza, şehrimize ve 
ülkemize değer katan projeler ger-
çekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de 
yine firmalarımızı geleceğe taşıyacak, 
şehrimize fayda sağlayacak ve ülkemiz 
ekonomisine güç katacak projeler ha-
yata geçirmeye devam edeceğiz.  

Yönetim Kurulu Başkanımıza, Yöne-
tim Kurulumuza, Meclis Divanımıza, 
Meclis ve Yeni Nesil Sanayici Platfor-
mu üyelerimize, Oda çalışanlarımıza 
değerli çalışmaları ve vermiş oldukları 
emekler için teşekkür ediyorum” dedi.

ADNAN ÜNVERDİ: GAZİANTEP 
SANAYİ ODASI, GEÇMİŞTEN 
GÜNÜMÜZE SANAYİ VE 
TİCARETTE OLDUĞU KA-
DAR İLKE VE DEĞERLERİ,  
YENİLİKÇİLİĞİ, SOSYAL VE 
KÜLTÜREL ANLAMDA ÜST-
LENDİĞİ MİSYONLA ÖNCÜ 
VE ÖRNEK BİR KURUM 
OLMAYA DEVAM EDECEK

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Ünverdi ise konuşmasına Gaziantep 
Sanayi Odası 9. Dönem Organ Seçimle-
rinin ülkemize, Gaziantep’e ve tüm GSO 
ailesine hayırlı olmasını dileyerek baş-
ladı. 4,5 yıllık süreçte GSO ailesi olarak 
sanayicilerin teveccühleri ve destekle-
ri ile güzel çalışmalara imza attıklarını 
ifade eden Ünverdi, “Gaziantep ve ülke-
miz ekonomisine değer katmak, yaşa-
nan sıkıntılara çözüm üretmek ve hep 
birlikte geleceğe hazırlanmak adına 
Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, Oda 
Üyelerimiz ve tüm Oda çalışanlarımız 
ile birlikte omuz omuza çok kıymetli 
çalışmalar gerçekleştirdik. 

Bu 4,5 yılda sanayimizin önünü açacak 
çalışmalar, üyelerimize daha iyi hiz-
met verebilmek için 
projeler yürüttük. 
Yenilikçi yaklaşımlar 
sunarak ödüller al-
dık; ama en önemlisi 
her zaman birlik ve 
beraberlik içerisinde 
olduk. Başarılı çalış-
malara birlikte imza 
attık” diye konuştu. 
Gaziantep Sanayi 
Odası’nın geçmişten 
günümüze sanayi 
ve ticarette olduğu 

kadar ilke ve değerleri, yenilikçiliği, 
sosyal ve kültürel anlamda üstlendiği 
misyonla öncü ve örnek bir kurum ol-
duğunun altını çizen Ünverdi, şunları 
kaydetti:

“Sanayi 4.0, pandeminin getirdikleri, di-
jitalleşme ve yeni nesil sanayi ile birlik-
te kendimizi yenilememiz gerektiğinin 
farkındayız. Bu sebeple bu bayrak yarı-
şında da artık gençlere daha fazla ihti-
yacımız var. Çünkü yeni bir dünya kuru-
luyor ve onların bakış açıları, alacakları 
sorumluluklar çok önemli. Katacakları 
vizyonla yarınlarımızı planlayacak, ye-
nilikçilikleri ile geleceğimizi inşa ede-
cek onlardır. 

Sanayimizdeki değişim ve dönüşümü 
onlarla birlikte sağlayacağımıza ina-
nıyorum. Odamız geçmişten bugüne, 
geleneğinden gelen vakur duruşu ile 
kendine yakışır bir seçimi de hep bir-
likte gerçekleştirecektir. Önceliğimiz 
birlik, beraberlik içerisinde şehrimize, 
ülkemize, sanayimize, üyelerimize hiz-
met etmektir. 9. Dönem Oda Organ Se-
çimlerimizin şimdiden hayırlı olmasını 
diliyor, tecrübe paylaşımı ve destekleri 
ile her zaman yanımızda olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Onursal 
Başkanımız Sayın Abdulkadir Konu-
koğlu ve Meclis Başkanımız Sayın Adil 
Sani Konukoğlu’na, Yönetim Kurulu-
muza, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni 
Nesil Sanayici Platformu üyelerimiz, 
Odamız üyeleri, tüm sanayicilerimize, 
iş dünyamıza, kurum ve kuruluşlarımı-
za ve GSO ailesine çok teşekkür ediyo-
rum.”

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, yeni dö-
neme ilişkin dilek ve temennilerin dile 
getirilmesinin ardından sona erdi.

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

SOSYAL GÖSTERGELER
Resmi Adı Amerika Birleşik Devletleri

Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet

Dil İngilizce

Başkent Washington

Devlet Başkanı Joe Biden

APEC, ASEAN (diyalog partneri), CE (gözlemci), FAO, G-5, G-7, G- 8, G-10, G-20, IBRD, ILO, 
IMF, Interpol, MIGA, NAFTA, NATO, OECD, BM, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNITAR, BMGK 
(Daimi Üye), WHO, WIPO, WMO, DTÖ

Üyesi Olduğu Başlıca 
Kuruluşlar

Nufüs 333,39 Milyon

Yüzölçümü 9.161.923 km2

Başlıca Şehirleri
New York (19,8), Los Angeles (13,0), Chicago (9,5), Dallas-Forth Worth (7,8), Houston 
(7,2), Philadelphia (6,2), Washington DC (6,4), Miami (6,1)

Para Birimi ABD Doları ($)
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İklim Subtropikal İklim

Din %65 Hristiyan (%43 Protestan, %20 Katolik, %2 Mormon), %26 Dinsiz

H E D E F  P A Z A R
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GENEL BİLGİLER

GENEL EKONOMİK DURUM

ABD, coğrafi konum olarak Kuzey Ame-
rika kıtasında, Kuzey Atlantik Okyanu-
su ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, 
Kanada ve Meksika arasında yer alır.

ABD’nin sahip olduğu başlıca doğal 
kaynaklar; kömür, bakır, kurşun, molib-

den, fosfat, uranyum, boksit, altın, de-
mir, civa, nikel, gümüş, tungsten, çinko, 
petrol ve doğal gazdır. Doğayı koruma 
konusunda bilincin oluşması sonucu 
hava ve su kirliliğine karşı ve nesli teh-
likeye giren hayvanlar için çevre ko-
rumacı düzenlemelerin ve önlemlerin 

alınmasıyla ABD’de su ve havanın kali-
tesi giderek artmıştır. Havada bulunan 
karbon-monoksit gazı ve sülfür-dioksit 
gazları 1970’lerdeki düzeyine kıyasla 
ciddi oranında azalmıştır.

Dünya çapında serbest piyasa eko-
nomilerinin en büyük örneği olarak 
gösterilen ABD ekonomisinde, üretim 
ve hizmetlerin büyük bir bölümü özel 
sektör tarafından tüketilmekte ve 
sağlanmakta olup, dünya çapında ka-
munun ağırlığının bu kadar az olduğu 
başka bir ekonomi bulunmamaktadır.

Amerikan ekonomisinde yapısal ola-
rak rol oynayan iki temel unsurun ilki 
zengin doğal kaynakları, diğeri ise nite-
likli işgücüdür. ABD verimli toprakları, 

zengin mineral yatakları, elverişli iklim 
koşulları ve diğer doğal kaynakları ile 
ekonomik büyümenin sağlanması açı-
sından çok uygun bir ortama sahiptir. 

ABD aynı zamanda, iletişim ve bilgi tek-
nolojileri alanında “kolay uyum sağla-
yabilen ve yetenekli” işgücünün eğiti-
mine de büyük önem vermektedir. 

Tüm dünyada “beyin göçü” olarak ad-
landırılan, bilim ve teknoloji dallarında 
eğitim almış yetenekli ve zeki gençle-
rin ABD ekonomisine kazandırılması, 

sorunların çözümünde anahtar rolü 
olan bir araç olarak görülmektedir.

2021 yılında cari fiyatlara göre, 22,9 
trilyon dolar olan GSYİH’nın 2022 yı-
lında 25,3 trilyon dolar olması beklen-
mektedir. ABD, cari fiyatlara göre, 2022 
yılı itibariyle 196 ülke arasında dünya-
nın 1. büyük ekonomisidir. 

2022 yılında sabit fiyatlara göre %3,7 
oranında artması beklenen GSYİH’nın, 
2023 yılında %2,3 oranında artacağı 
tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÖSTERGELER

Başlıca İhracat 
Yaptığı Ülkeler

Başlıca İhraç Ürünleri

Başlıca İthal Ürünleri

Başlıca İthalat 
Yaptığı Ülkeler

Meksika, Çin, Japonya, G. Kore, Almanya, İngiltere, Hollanda,
Brezilya, Hindistan. (Türkiye %0,7 pay ile 27. Sıradadır.)

Ham Petrol, Petrol Ve Petrol Yağları, Petrol Gazları, Otomobiller, Elektronik Entegre 
Devreler, Serum Ve Aşılar, Karayolu Taşıtları İçin Aksam Ve Parçalar, Telefon 
Cihazları, Medikal Cihazlar, Dozlandırılmış İlaçlar Ve Altın

Otomobiller, Ham Petrol, Bilgisayarlar, Telefon Cihazları, Dozlandırılmış İlaçlar, 
Karayolu Taşıtları İçin Aksam Ve Parçalar, Petrol Yağları, Serum Ve Aşılar, Elektronik 
Entegre Devreler Ve Diğer Mobilyalar Ve Bunların Aksam Ve Parçaları

Çin, Meksika, Kanada, Japonya, Almanya, Vietnam, G. Kore, Tayvan,
Hindistan ve İrlanda’dır. (Türkiye % 0,6 pay ile 25. sıradadır.)



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

H E D E F  P A Z A R

DIŞ TİCARET

TÜRKİYE- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞ TİCARET 
DEĞERLERİ (BİN DOLAR)

ABD 2,9 trilyon dolar ithalat ile dünya-
nın en büyük mal ithalatçısı ve 1,7 tril-
yon dolar ihracat ile Çin’den sonra 2. en 
büyük mal ihracatçısı konumundadır. 
Hizmetler ticaretinde dünyanın en bü-
yük ihracatçısı ve ithalatçısı olan ABD, 
toplam ihracat ve ithalatta da (hiz-
metler ve mal ticareti toplamı) lider 
konumdadır.

2021 yılında ABD’nin ihracatı %23 arta-
rak 1,7 trilyon dolar olmuştur. 2021 yı-
lında ihraç ettiği başlıca ürünler; ham 
petrol, petrol ve petrol yağları, petrol 
gazları, otomobiller, elektronik enteg-
re devreler, serum ve aşılar, karayolu 
taşıtları için aksam ve parçalar, telefon 
cihazları, medikal cihazlar, dozlandırıl-
mış ilaçlar ve altındır.

2021 yılında ABD’nin ithalatı %22 arta-
rak 2,9 trilyon dolar olmuştur. ABD’nin, 
2021 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; 
otomobiller, ham petrol, bilgisayar-
lar, telefon cihazları, dozlandırılmış 
ilaçlar, karayolu taşıtları için aksam 
ve parçalar, petrol yağları, serum ve 
aşılar, elektronik entegre devreler ve 
diğer mobilyalar ve bunların aksam ve          
parçalarıdır.

YILLAR İHRACAT İTHALAT

2017 8.654.268

8.304.672

8.971.874

10.183.213

14.719.306

11.951.744

2019

2021

11.847.481

13.148.129

2018

2020

12.377.681

11.525.182
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TÜRKİYE’NİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE 
İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER

TÜRKİYE’NİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’DEN 
İTHALATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

2021 İTHALAT (BİN DOLAR)

2021 İTHALAT (BİN DOLAR)

KIYMETLİ TAŞLAR VE METALLER

DEMİR-ÇELİK

DEMİR-ÇELİK

ORGANİK KİMYASALLAR

1.303.474

1.777.592

986.226

1.030.841

MOTORLU TAŞIT PARÇA VE AKSESUARLARI

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE TAŞKÖMÜRÜ

TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELER

TIBBİ VE CERRAHİ ALETLER

1.124.168

1.327.614

564.325

704.374

HALI

UÇAK, UZAY ARACI VE BUNLARIN PARÇALARI

SİLAH VE MÜHİMMAT PARÇALARI

PLASTİK VE PLASTİKTEN MAMULLER

ELEKTRİKLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT

PAMUK

MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR, NÜKLEER REAKTÖRLER, 
KAZANLAR, PARÇALAR

MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR, NÜKLEER REAKTÖRLER, 
KAZANLAR, PARÇALAR

1.195.674

1.391.212

642.198

720.268

415.488

567.434

1.259.083

1.512.872
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GAZİANTEP- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞ TİCARET 
İLİŞKİLERİ

2021-2022 OCAK - EYLÜL DÖNEMLERİ
GAZİANTEP’İN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İHRACATI KARŞILAŞTIRMASI 

(1.000 USD)
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GAZİANTEP’İN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE 
İHRACATINDA BAŞLICA ÜRÜNLER

2021 (OCAK- EYLÜL) 2022 (OCAK- EYLÜL) DEĞİŞİM

982.661 829.624 -%15,6

ÜRÜNLER

MAKİNA HALILARI

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ

MAKARNA

ÇİMENTO

DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR

BİTKİSEL YAĞLAR

KAKAOLU MAMULLER

EV TEKSTİLİ

SUNİ - SENTETİK İPLİKLER



ARTIK TURKEY DEĞİL TÜRKİYE

umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Turkey yerine 
Türkiye denmesi konusunda-
ki hassasiyeti sonrası resmi 
adımlar atıldı. 

“Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, 
medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde 
temsil ve ifade etmektedir” ifadeleri-
nin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı genel-
gesinin ardından süreç hızlandı.
Önce ihraç ürünlerinde “Made in Tur-
key” yerine “Made in Türkiye” ibaresi 
kullanıldı.   
Ardından dünyanın en önemli kuruluş-
larından olan Birleşmiş Milletler’den 
(BM) Türkiye’nin talebini kabul eden 
bir açıklama geldi.

BM’nin  “Türkiye” adımı, uluslararası 
basında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Turkey yerine Türkiye denmesi 
konusundaki hassasiyeti sonrası resmi 
adımlar atıldı. 

“Türkiye ibaresi, Türk milletinin kültür, 
medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde 
temsil ve ifade etmektedir” ifadeleri-

nin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı genel-
gesinin ardından süreç hızlandı.

Önce ihraç ürünlerinde “Made in Tur-
key” yerine “Made in Türkiye” ibaresi 
kullanıldı.   

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turkey Değil Türkiye” vurgusu sonrası uluslararası alanda türkiye 
büyük kabul gördü. BM, AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve NATO derken türkiye 

artık literatüre yerleşti.
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Ardından dünyanın en önemli kuruluş-
larından olan Birleşmiş Milletler’den 
(BM) Türkiye’nin talebini kabul eden 
bir açıklama geldi. BM’nin  “Türkiye” 
adımı, uluslararası basında geniş yer 
buldu.

Manşetlere Türkiye taşındı

Küresel arenada hatrı sayılır birçok 
basın kuruluşu manşetine “Türkiye”-
yi aldı. Dünya liderleri ve temsilciler, 
“Türkiye” ifadesini her geçen gün daha 
sık dillendirdi.

Birleşmiş Milletlerin “Türkiye” ifade-

sini benimsemesinin ardından Dünya 
Ticaret Örgütü’nde ‘Turkey’ yerine ilk 
kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanıldı.

Türkiye, bu konuda kararlı duruşu-
nu sürdürdü.

AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa 
Parlamentosu derken ‘Türkiye’ ibaresi 
uluslararası alanda kabul gördü.

NATO da ‘Türkiye’ dedi

Ankara’nın kararlılığı NATO’ya da yansı-
dı. Türkiye NATO’ya bildirimde bulundu.
Talep olumlu karşılandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ı NATO Liderler Zirvesi 

için Madrid’e götüren uçak da “Türkiye” 
kararlılığının bir başka göstergesiydi.

Artık Turkey değil Türkiye

Erdoğan’ın uçağındaki “Republic of 
Turkey” yazısı yerini çoktan “Republic 
of Türkiye”ye bırakmıştı.

Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’nde 
Erdoğan’ın masasında da “Turkey” de-
ğil “Türkiye” yazısı konmuştu.

Liderler, manşetler, etiketler derken 
“Türkçe” hassasiyeti yerleşmiş oldu. 

Kaynak

https://www.trthaber.com/haber/dunya/artik-turkey-degil-turkiye-692551.html



KIZI İÇİN BAŞLADIĞI YOLDA “BHAVA” 
ADINDA KENDİ MARKASINI OLUŞTURDU 

HANİFİ ÖZER - İRFAN AĞAR
hanifi@gso.org.tr / irfan.agar@gso.org.tr
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vli ve 2 çocuk annesi olan aynı 
zamanda Tarih Öğretmeni 
olan Berivan Kızılcık, Gazian-
tep Sanayi Odası (GSO), İpek-
yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve 
Gaziantep Büyükşehir Bele-

diyesi ortaklığında girişimci kadınlara 
yönelik kurulan ve kadın girişimcilere 
önemli fırsatlar sunan Gaziantep Ka-
dın Girişimci Destek Merkezi’ndeki 
(KAGİDEM) başarı hikayesini Değişim 
Dergimize anlattı.

Kızının üzerine kaynar su dökülmesi 
sonucu oluşan yanığa iyi gelebilecek 
ürün arayan, aldığı eğitimler ve yaptığı 
çalışmalarla kendi markasını oluştu-
ran Kızılcık girişimci kadınlara seslendi. 

İlahiyat ve Çocuk Gelişimi olmak üzere 
2 bölüm bitiren Kızılcık, birçok yerde 
öğretmenlik yaptığını ve bazı projeler-
de yer aldığını kaydederek, “Eczacı bir 
arkadaşım KAGİDEM’e başvurmuştu. 
Kendisinin kriterleri buraya uymadı. 

Arkadaşım; benim kriterlerimin uyabi-
leceğini ve bu şekilde girişimcilik haya-
tıma bir adım atabileceğimi söyledi. Bu 
vesileyle KAGİDEM’e başvuru yaptım 
ve başvurum kabul edildi. Ondan sonra 
buradaki yolculuğum başlamış oldu” 
dedi. 

E
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KAGİDEM OLMASAYDI MARKAMI SÜRECİM BU KADAR 
HIZLI VE İLERİYE DÖNÜK OLMAZDI

Bu işe başlamadan önce Gaziantep’te 
6 yıl öğretmenlik yaptığını, çocuklarına 
bakmak için öğretmenlik hayatına ara 
verdiğini aktaran Kızılcık şöyle devam 
etti:

“Aslında ara vermemin en büyük sebe-
bi kızımın üzerine kaynar su dökülmesi 
ve yanık oluşmasıydı. Bunun üzerine 
yanığa iyi gelebilecek ürün konusunda 

araştırmalar yaparak eğitimler aldım. 
Daha sonra da neler yapabilirim diye 
düşündüm. Araştırmalarım önüme 
KAGİDEM’i çıkarttı. 1 buçuk yıldır KAGİ-
DEM’de üretime devam ediyorum. 

E-ticarette nasıl rol oynayabileceğimi, 
pazardaki yerimin ne olduğu konusuna 
baktım. Rakiplerim kimler? girişimcili-
ğin püf noktalarının neler olduğu gibi 

birçok soruya bu süre içerisinde cevap 
aradım. Aldığım eğitimler doğrultu-
sunda cevap bulma fırsatı yakaladım. 
Bundan sonraki süreçte bu doğrultuda 
çalışmalarımı sürdüreceğim.”

Firmasının kuruluş süreci hakkın-
da bilgi veren Kızılcık; KAGİDEM’e ilk 
girdiğimde çok heyecanlıydım ve ne 
yapacağımı tam olarak bilmiyordum. 
Girdikten sonra hemen markamın 
patentini aldım. Ardından Sağlık Ba-
kanlığı ve Maliye Bakanlığı ile alakalı 
süreçler başladı. Analizlerimi yaptım 
ve Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler üret-
meye başladım. 

Aldığım eğitimlerle girişimciliğin as-
lında kısa bir yol olmadığını ve bunun 
biranda gerçekleşmeyeceğini gördüm. 
Şirketimin kuruluşunun daha sağlam 

temeller üzerine atılmasında nelere 
dikkat etmem gerektiği gibi konularda 
bana çok büyük katkılar sunun KAGİ-
DEM olmasaydı markamı kurmamdaki 
süreç bu kadar hızlı ve ileriye dönük 
olmazdı” ifadelerini kullandı.

Berivan Kızılcık; “Şu anda Bhava mar-
kası adı altında üretimler yapıyorum.  
Bhava Dünyada en çok kullanılan ke-
limedir, ve ‘’en mutlu an’’ anlamına 
gelmektedir. Bu ismi kullanırken glo-
bal evrensel ve bütün insanlığa hitap 
edecek bir dil olmasına öze gösterdim. 
Kızımın hikayesi ile başladığım bu işte 

doğal, vegan ve insan sağlığına katkı 
sağlayacak ürünler üreterek sektör-
de önemli noktalara gelmeyi hedefli-
yorum. Özellikle aroma terapi, uçucu 
yağlar ve kremler olmak üzere ürünle-
rimizi Yüzde 100 saf ve doğal içeriklidir. 

Bu ürünleri üretirken amacımız insa-
na, hayvana, doğaya zarar vermemek 
ve çevreye bir katkı sağlamak. Biz bu-
rada insanların cilt tipine göre ürünler 
yapıyoruz. Herkesin ihtiyacı doğrul-
tusunda ulaşabileceği doğal ürünleri 
piyasaya sunuyoruz. şeklinde konuştu. 
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KADIN BAŞARILI OLURSA, 
TOPLUM DA BAŞARILI OLUR.

“İlk zamanlarda maddi anlamda çok 
ciddi zorluklar yaşadım” diyen Kızılcık 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Çünkü benim yaptığım iş farklı bir 
meslek, her ürün için ayrı ayrı ihtiyaç 
ve hedef analizi yapılması, her ürünün 
çıkış noktasının belirlenmesi ve ihti-
yaç doğrultusunda potansiyel pazarı 
bulmak kolay değildi. Bulunduğum 
sektörde çok büyük markalar var. Bu 
markalar ile yarış içerisinde girmek 
gerçekten zor. 

Çok büyük bir bütçem olmadığı için 
markalaşma konusunda çok fazla rek-
lam verme olanağım olmadı fakat mali 
açıdan fırsat bulduğum ilk anda rek-
lam ve farklı analizler yapmayı düşü-
nüyorum. Kadın olmak kolay değil, bu 
noktada üretkenlik duygusunun oldu-
ğu bilinciyle sadece bir noktaya odak-
lanmamalıyız. 

Kadın başarılı olursa, toplum da başa-
rılı olur, ülke de başarılı olur, dünya da 
başarılı olur. 

Tüm kadınlarımıza hayat mücadele-
sinde tek noktaya bakmadan farklı açı-
lardan görerek ilerlemelerini tavsiye 
ediyorum.” 

İnsanları mutlu edebilecek ama zarar-
da görmeyecek, çevreye, hayvana ve 
insana dost olan doğal üretimler yapan 
bir markalaşma hayali olduğunu dile 
getiren Berivan Kızılcık şunları kaydetti:

“Bunun içinde analiz çalışmaları yapı-
yorum. Markalaşma konusunda neler 
yapılabilir şeklinde hedefler oluşturu-
yor ve farklı olarak nasıl ürünler ortaya 
çıkarırım diye kimyagerimle çalışmalar 
yapıyorum. 

Başkalarına rol model olmak kolay bir 
şey değil. Rol model olurken olumluda 
olabilirsiniz olumsuzda olabilirsiniz. 
Şu an teknoloji ile donatılmış bir ülke-
deyiz ve herkesin kendine göre farklı 
bir şekilde kötü bir rol oynayacağı bir 
devirdeyiz. 

Ben hem bir rol model hem de bir eği-
timci insanların bu ömürde çocukla-
rına bir şey bırakırken üretmeleri ko-
nusunda yardımcı olunmasına ve bir 
iş yaparken sizden sonra hayırlı bir şe-
kilde anılmanın büyük önem taşıdığını 
düşünüyorum. 

Yaptığım işin insan sağlığına katkıda 
bulunması, insanların tedavi ararken 
onlara bir faydamın dokunması yani 
kendime, aileme ve çevreme bir fay-
damın dokunması bence çok iyi bir rol 
model örneği olmamı sağladığına ina-
nıyorum. 

Bir kadın olarak hem anne, hem eş, 
hem kız çocuğusunuz, bu nedenle yap-
mış olduğunuz işe yoğunlaşmak bazen 
zor olabiliyor. Kadınların üzerindeki 
sorumluk ve beklentiler fazla olduğu 
için işe yoğunlaşma ve bu işte başarılı 
olma durumu güçleşiyor. 

Ama toplum olarak bu konuda üzeri-
mize düşen görev ve sorumlulukları 
yerine getirerek her şeyin daha kolay 
olacağına inancım tam.”
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DEĞERİ İŞLER DEĞİL, 
İNSANLAR YARATIR

aziantep Sanayi Odası insan 
kaynakları birimi olarak bu 
dönüşüme katkı sağlamak 
amacı ile insan kaynaklarının 
yeri ve önemi, yeni uygulama-

ları, işe alım süreçleri, iş yerine uyum, 
ücret politikaları, kariyer planlamaları, 
performans yönetim sistemi, çalışan 
motivasyonu ve mutluluğu gibi birçok 
temel taşları aksiyon alarak uygulama-
da ön plana çıkarmaktayız.

Bu süreç içerisinde bir çalışan ihtiya-
cının doğduğu andan itibaren tüm sü-
reçlerini yönetiyor, işveren ile çalışan 
veya potansiyel çalışanların ilişkilerini 
düzenleyen süreçlerin genel adı olarak 
tüm aksiyonları alarak gerçekleştiriyoruz.

Günümüzde şirket ve kurumların viz-
yon ve misyonlarının ulaşılabilir olması 
ve kültürel yapısının da değişen kon-
jonktüre uyumu için esnek olmasını 
önemsiyor, Gaziantep Sanayi Odasına 
entegre ediyoruz.

Şirketlerin veya kurumların maddi 
kaynakları ne kadar fazla olursa olsun, 
elindeki insan kaynağı yeterli değil-
se başarısızlık kaçınılmaz olur. Çünkü 
başarıya gidilen yolda insan faktörü-
nün farkı ortaya çıkar. Tatminsiz ve 
motivasyonu eksik çalışandan ne is-
tediğiniz iş kalitesini alabilirsiniz ne 
de beklenen düzeyde ki verimi almak 
mümkündür. 

Boş kalan veya ihtiyaç açığı olan pozis-
yonlara sadece doğru insan tercihini 
yapmanız da yeterli değildir. 

Uygun adayı seçerek şirket veya kurum 
kültürüne sahip çıkan, vizyon ve mis-
yon hedeflerinde çalışanları bünyeniz-
de geliştirmek, elinizde tutmak veya 
mevcutta yer alan yetenekli çalışanla-
rınızı elde tutacak yeni yöntemler ge-
liştirmek, kurumun tamamen kültürel 
yapısıyla alakalı bir durumdur. 

G
İş yaşamı ve modellerindeki değişime bağlı olarak, firma ve kurumların insan kaynakları deyimine ve insan 

kaynağına yönelik çalışmaları da değişerek dönüşüme uğruyor.
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Peki, bu yapı kim tarafından, nasıl 
oluşturulur? 

Birçok firma yetkilisi bu yapının çalışan 
tarafından oluşturulacağına inanır an-
cak bu doğru değildir. Yönetimsel ka-
rarlar ile birlikte, insan kaynaklarının 
önderliğinde süreç takibi yaparak hem 
firmanın kaliteli ve kalifiyeli eleman 

yetiştirmesine hem de kurum bağlılı-
ğını ve kültürünü dış dünyaya açarak 
ve böylece rekabet halinde bulunduğu 
firmalara yapısal ve kurumsal deği-
şimini göstererek birçok alanda öne 
geçebilir. 

Dolayısı ile yaptığınız iş her ne olursa 
olsun bir noktada insan gücüne ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Gaziantep sanayisinde 
son yıllarda işlere değil, insana verilen 
değer ile birlikte insan kaynakları de-
partmanına daha fazla önem verildiği-
ni gözlemliyoruz, böylece daha mutlu 
çalışan profili ve daha sağlam kurum 
kültür ve imajı yaratabileceğimiz ku-
rumsal kimlikler yaratıyoruz. 

İşe alım ve işten çıkış faaliyetlerini yürütmek,
Çalışanların eğitim ve gelişimleriyle ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve gerekli eğitim programlarını planlamak ve organize etmek,
Organizasyonel planlama çalışmalarını yürütmek,
Performans değerlemesi, ödüllendirme ve disiplin çalışmalarını yürütmek,
Çalışanların terfi, transfer ve görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
Çalışanların izin işlemlerini takip etmek ve kayıtlarını tutmak,
Birimler ve çalışanlar arasında koordinasyonu sağlamak,
Çalışanların motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek,
İnsan Kaynakları süreçleri iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
Dış kaynaklardan alınacak danışmanlık hizmetlerini koordine etmek,
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aziantep Valiliği koordinasyo-
nunda, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi, Gaziantep Sanayi 
Odası (GSO) ve Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu iş 
birliğinde kente kazandırılacak “Meyve 
Ormanı” için fidan dikimi töreni ger-
çekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine, AK Parti Gazi-
antep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Er-
dem Güzelbey, GSO Meclis Başkanı Adil 

Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim 
kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sa-
ğım, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Gazian-
tep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Ayşen Ahi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, 
TOBB KGK üyeleri, STK ve kurum tem-
silcileri ile davetliler katıldı.

Çamtepe Mahallesi’nde 18 bin metre-
karelik alana kurulan ve ceviz, badem, 
incir ile zeytinden toplam 490 ağaçtan 
oluşan “Meyve Ormanı” ile geleceğe 
daha yeşil bir Gaziantep’in miras bıra-

kılması, global iklim değişikliğinin etki-
lerini azaltmak için yapılan çalışmala-
ra katkıda bulunulması ve Gaziantep’te 
bir meyve ormanı kazandırılması he-
defleniyor.

Projeye katkıda bulunanların adına 
fidan dikiminin gerçekleştirildiği or-
mandan elde edilecek mahsullerin ge-
liri kadın sığınma evlerine bağışlanacak.

G
“Meyve Ormanı” için fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

DAHA YEŞİL BİR GAZİANTEP İÇİN 

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ağaç-
landırma çalışmalarının yarınlarımız ve şehrimiz 
açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, 
“Şehrin dışında ağaç dikmekten ziyade şehrin içe-
risinde, yaşam alanlarının olduğu yerde ağaçlandır-
manın yapılması çok değerlidir. 

Gaziantep bu anlamda bir model oluşturuyor. Bu-
gün çok hayırlı ve güzel bir tören gerçekleştirildi. 

Burada yetişen ağaçlar ve meyveler ile gelecekte 
güzel işler yapacaklarına inanıyorum.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Er-
dem Güzelbey’de, Gaziantep’te birlik ve beraberlik 
içerisinde Yeşil Antep Projesi’nin hayata geçirildi-
ğini belirterek, “Yeşil Şehirler ve Huzurlu Nesiller 
sloganı ile çalışıyoruz. 

Bu kapsamda 150 bin metrekare alanı yeşillendir-
dik. Burası yeşillendirme için yaptığımız 22. alanımız. 

Buranın ayrı bir konsepti oldu. Burası meyve ağaç-
ları için 22 projemiz arasında tek oldu. 

Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Bu anlamlı proje bizleri çok mutlu etti” diyen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu etkinliğe öncülük 
yaptıkları için kadın girişimcilerimizi kutluyorum. 

Gaziantep’te oda ve borsalarımız müthiş işler yapı-
yor. Bu projede desteği bulunan Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birçok örnek 
projeye imza atıyor. 

Böyle hayırlı bir işi gerçekleştirdikleri için Gazi-
antep Sanayi Odamıza, Gaziantep Büyükşehir Be-
lediyesine ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler 
Kurulumuza teşekkür ediyorum. 81 ildeki kadın 
girişimciler kurul başkanlarım ve 81 ildeki girişim-
ci kurul başkanlarım adına 162 tane ağaç dikimini 
taahhüt ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” diye 
konuştu.

KOÇER: GAZİANTEP PROJELERİ İLE BİR MODEL OLUŞTURUYOR

GÜZELBEY: BURANIN AYRI BİR KONSEPTİ OLDU

HİSARCIKLIOĞLU: GAZİANTEP’TE MÜTHİŞ İŞLER YAPILIYOR
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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, doğa-
nın tüm canlıların yaşam alanı olduğunu ve hepimi-
zin doğaya karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade 
ederek, “Allah bizlere cennet gibi bir ülke bahşetmiş 
ve bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Doğal ya-
şamın korunması geleceğimiz açısından da büyük 
önem taşıyor. Unutmayalım ki; “Biz dünyayı ataları-
mızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık. 

vBu sebeple Gaziantep Sanayi Odası olarak sosyal 
sorumluluk çalışmalarında yer alıyor ve doğaya du-
yarlı projeler geliştiriyoruz. 

Bu kapsamda, bir ilki gerçekleştirdik ve yeşil enerji 
sertifikası alan ilk Sanayi Odası olduk. Odamız tara-
fından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenile-
nebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya 
hiçbir karbon salınımında bulunulmuyor. Bu sayde 
16 bin 500 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına 
denk gelen 180 ton karbondioksit eşdeğeri karbon 
miktarının doğaya salınmasını engellemiş oluyo-
ruz” dedi.

“Bu doğrultuda, doğaya duyarlı üretimler için sana-
yimizde yeşil dönüşüm kapsamında çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz” diyen Ünverdi şöyle devam etti:
“Üretimde karbon salımını azaltmak hedefiyle AB 
“Yeşil Mutabakat” kriterleri çerçevesinde üniversi-
telerimiz ve sivil tolum kuruluşlarından oluşan bir 
çalışma grubu oluşturduk. Firmalarımızla birlikte 
çalışarak yeşil dönüşümü de başaracağız. Verimlilik 

ve yeşil gelecek temasıyla Ekim ayında düzenlediğimiz Gaziantep’in 
Yıldızları Ödül törenimizde bir söz vermiştik. Törenimize katılan ko-
nuklarımızın buraya gelmek için sarf etmiş oldukları karbon salınımı-
nı telafi edecek kadar ağaç dikeceğimizi belirtmiştik. 

Yapılan hesaba göre 186 ağaç dikmemiz gerekiyordu ve bugün çok 
daha fazlasını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ne 
kadar fidanı toprakla buluşturabilirsek dünyamız bir o kadar yaşana-
bilir olacak. Büyükşehir Belediyemize, TOBB Gaziantep Kadın Girişim-
ciler Kurulumuza iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Ağaçlarımızın 
yeşermesi ve meyve verdiği günleri de görmeyi temenni ediyorum.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öz-
türk, “Burada toprağa yeşile buluşmasında emeği 
olan herkes çok önemli bir çalışma gerçekleştirmiş 
durumda. 

Burada tam zamanında fidanlar toprakla buluştu-
ruluyor. Elbette doğayı korumak çok önemli; ama 
bunu çoğaltmak daha da önemlidir. Ne kadar çok 
ağaç dikersek o kadar çok kazanmış oluruz. 

Bu proje çok yönlü olarak düşünüşmüş. Çünkü bu 
ağaçların meyvelerinden de yararlananlar olacak. 
Projenin diğer illerimize de örnek olmasını diliyor, 
emeği olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNVERDİ: DOĞAYA DUYARLI PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

ÖZTÜRK: NE KADAR ÇOK AĞAÇ DİKERSEK O KADAR 
ÇOK KAZANMIŞ OLURUZ
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Törende konuşan TOBB Gaziantep Kadın Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi,  “Yeşil şehirler huzurlu 
nesiller sloganı ile ‘Yeşilantep Projesi’ kapsamında 
oluşturulan, Meyve Ormanı’nın yaşanılabilir, temiz, 
yemyeşil ve estetik bir çevre için oldukça önemlidir. 

Bu hepimizin arzu ettiği bir ortam. Çocuklarımıza 
bırakacağımız en büyük miras temiz hava, temiz 
çevre bilincidir. Bu bilincin oluşması noktasında; 
Gaziantep Valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşe-
hir Belediyemiz, Gaziantep Sanayi Odamız, TOBB 
Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulumuz ortaklı-
ğında kurulacak “Meyve Ormanı” Gaziantep modeli 
büyük önem taşıyor” dedi.

“Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılına denk 
getirdiğimiz projemiz bu vesile ile çok daha anlamlı 
hale geldi” diyen Ahi,

“Dikilecek bu ağaçlarla gençlerimize, çocuklarımı-
za dalından meyve toplama duygusunu hissettire-
rek kültürümüzün bir parçası olan bu meyve ağaç-
larının yapraklanma, çiçek açma, meyve verme ve 
yaprak dökümü gibi biyolojik dönemlerinin yakın-
dan takip edebilme fırsatı sunulacak. 

Evlerimizin bahçelerinde yetişen incir, fıstık, ba-
dem, zeytin, ceviz ve sumak ağaçlarının nasıl ye-
tiştiğini göreme fırsatının bulunacağı projede ağaç 
ve meyve yetiştirme eğitimleri de verilecek. Proje 
kapsamında kurulacak eğitim alanları ve work-
shoplarda, vatandaşlar ve öğrenciler için ağacın 

yetişmesi, meyveler ve yapılması gereken bakımları kapsayan ala-
nında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Buradan elde edilen 
meyvelerden kadın sığınma evlerimize gelir elde edeceğiz. Projemiz 
ayrıca günümüzün en önemli konularından olan, karbon ayak izini en 
aza indirmek için oluşturulan yeşil mutabakat açısından da büyük 
önem taşıyor. Karbon ayak izini azaltarak, enerjiyi geleceğe taşıya-
cak meyve ormanımız, Gaziantep için tam yerinde, çocuklarımızın 
ve okulların rahatlıkla ulaşabileceği orman parkı haline gelecek. Hep 
birlikte şehre güzel şeyler katmak için var gücümüzle çalışmaya de-
vam edeceğiz. 

Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı su-
nuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

AHİ: BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS TEMİZ 
HAVA VE TEMİZ ÇEVRE BİLİNCİDİR



HALI SEKTÖRÜ

HALI SEKTÖRÜ

Halı; atkılarının atılmasından sonra 
(arka iplikleri) üzerine desene göre 
istenilen hav yüksekliğinde iplerin ge-
çirilerek düğümlenmesi ile yapılan ev 
içinde ve genellikle yer örtüsü olarak 
kullanılan eşyadır. Bazı evlerde de du-
varda görülür.

Halının kökü Anadolu Selçuklu Devle-
tinden gelmiştir.

Kilimle halı birbirinden farklıdır: Kilim 
ince bir halı tipidir. Dünyada bilinen ilk 
halılar Orta Asya’da Türkler tarafından 
dokunmuştur. Bu halıların günümüze 
kadar ulaşabilmiş en eski örneğinin 
MÖ 6-5. yüzyıllarda yapılmış olduğu ve 
hâlen Leningrad Müzesi’nde saklandı-
ğı bilinmektedir. Bu halı Pazırık Halısı 
olarak bilinmektedir.

İhtiyaçları arttıkça, ihtiyaçlarına uygun 
post bulamadıkları için, post taklidi 
yaygılar ürettiler. Zamanla sevdiklerini 
de desenleştirerek, bugünkü halının 
kaba örneklerine ulaştılar.

Kısaca halı insanoğlunun doğaya karşı 
ve doğayı kendine uydurma mücadele-
sinin ilk ürünlerindendir.

Günümüze kadar 
gelen halı, yaşan-
tımıza ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
olarak önemli bir 
yer tutar. Gerek 
Türklerdeki gerekse 
doğu ülkelerindeki 
ev dekorasyonun-
daki başlıca unsur 
halı ve kilimdir.

Makine halı dokumacılığı atkı, çözgü ve 
hav ipliğinden oluşur. Hav ipi olarak ak-
rilik, polipropilen, viskon ve BCF iplikler 
kullanılmaktadır. Atkı ipi olarak kulla-
nılan Jüt ve çözgü ipi olarak kullanılan 
polyester veya polyester pamuk karı-
şımı halının bezini yan (sırt kısmını) 
oluşturur. Jüt rapierler tarafından taşı-
nır. Çözgülere hareketi bağlı oldukları 
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çerçeveler (keşkenler) verir. 

İpin hav yapması için hareketi veren 
jakara bağlı olan harnişlerdir (Har-
ness). Çözgüler çerçevelerde ki gücü 
deliklerinden geçerler. Havı oluşturan 
ipler de her bir harnişin içinden geçer. 

Dolayısıyla her harnişten bir ip geçer. 
Jüt yatayda yani atkı ipliği olarak bir 
sıra gittiğinde bağlantı çözgüleri jütü 
iki taraflı sararak bağlarlar. Bağlantı 
çözgülerinin (Gevşeklerin) bu hareke-
tini sağlayan çerçevelerdir. Bir tezgâh-
ta tarağın bir dişinden alt ve üst halı 
için toplam 6 çözgü geçer. 

Bu yüzden tezgâhta 6 tane çerçeve 
vardır. Çerçevelerin hareketini de pa-
nolardaki yürek armür (dobby) ve kam 
mekanizması sağlar.

Çerçeveler çözgüleri hareket ettirerek 
jütün farklı çözgüler arasından geçme-
sini sağlarlar. Bu sırada hareket eden 
harnişler de desene göre hangi renk 
hav yapacaksa onu ya kaldırıp ya da 
indirerek jüte dikey olarak sarılmasını 
sağlar. 

Bağlantı çözgüleri jütleri birbirine 

bağlarken dolgu çözgüleri jütlerin 
arasından düz olarak geçer. Dolgu çöz-
güsünün görevi halının sırtını sağlam-
laştırmaktır. Temelde üç farklı ipliğin 
hareketi böyleyken her bir dokuma sis-
teminde hareketlerde bazı farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklarla da 
çok farklı kalitede halı dokumak müm-
kün hale gelmektedir.
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Dokuma makinelerinin hayatımıza giri-
şiyle beraber makine halılarının kullanım 
alanı daha geniş alan bulmuştur.

Evlerde ve İşyerlerinde
Çocuk Oyun Alanlarında
Kafe & Restoranlarda
Anaokullarında
Otellerde
Fuar ve Tanıtımlarda
Spor Alanlarında
Ofis ve Bürolarda
Sahne ve Podyumlarda
Konferans ve Toplantı Salonlarında

Makine Halısı

Makine halıları birçok farklı özelliği bir 
arada bulundurabilirler. El dokuma halı-
lara göre fiyatları daha uygundur, bunun 
nedeni daha kısa sürede üretilebilmesi-
dir. Pek çok malzeme kullanılarak üretimi 
yapılabilir. Genellikle üretiminde akrilik, 
naylon, polyester gibi malzemeler kullanılır.

HALININ KULLANILDIĞI YERLER

H A L I  T Ü R L E R İ
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Shaggy Halı

Shaggy halılar genel görünümüne göre tabir olunursa 
uzun ve kalın tüylü post görünümlü halılar olarak tabir 
edilebilir. Shaggy, kelimesi İngilizce’de ‘uzun ve kabarık 
tüyler’ anlamına gelmektedir. Shaggy halıların tüy (hav) 
uzunluğu genellikle 3 cm ve 5 cm yüksekliğinde olmakta-
dır. İpleri kalın ve tercihe göre bükümlü veya düz cinsleri 
bulunmaktadır. Halıya dokunurken oldukça yumuşak bir 
yüzeyinin olabilmesi, kullanılan elyafın kalitesiyle ilgilidir.

Kaymaz Tabanlı Halı

Canlı renkleri ve geniş renk seçenekleriyle dikkat çeken 
jel halılar son yıllarda ev dekorasyonunda en çok öne çı-
kan parçalar arasındadır. Kaymaz tabanlı halı olarak da 
bilinen bu halılar, PVC ve lateks gibi dayanıklı malzemele-
ri içeren özel bir taban ile kaplanır. Jel olarak isimlendiri-
len taban sayesinde halının, özellikle seramik ve mermer 
gibi kaygan yüzeylere tutunması sağlanır. Tabanda yer 
alan esnek malzemeyle halı zemine yapışır ve üzerindeki 
hareketlere karşı direnç gösterir. Özellikle mutfak, banyo 
ve koridor gibi alanlar için kullanışlı bir alternatif olarak 
öne çıkan jel tabanlı halıların hafif olmaları ve kolaylıkla 
yıkanabilmeleri de avantajları arasındadır. Esnek olmala-
rı nedeniyle de kolayca kıvrılıp depolanabilirler.

Tufting Halı

İlmek ipliklerinin daha önceden hazırlanan zemin doku-
suna daldırılması ve özel bir yapıştırıcı ile sabitlenmesi 
veya kaplanması ile oluşturulan halılara “tufting halı” adı 
denmekte. Oldukça pratik bir yöntemle hazırlanan hand 
tuft halılar hızlı tasarlanmasına rağmen son derece ka-
liteli. Genellikle özel alanlarda tercih edilen ve tamamen 
el becerisi ile hazırlanan hand tuft halılar, vurgu yöntemi 
ile tasarlanır ve stil, renk, desen bakımından oldukça öz-
günlük sunar.

Günümüzde el becerisi ile uzun sürede tasarlanan tuf-
ting halılar için geliştirilmiş özel makineler de kullanılır. 

Tufting halı makinesi olarak adlandırılan 
bu makineler jüt veya sentetik elyaftan 
oluşan bir zemin üzerinde, dikiş maki-
nesi mantığı ile çalışır. Dokuma sırasında 

makine, seri hareketler ile havların yer 
aldığı iğneleri zemine batırır ve çeker. 

Hav dokuması bittikten sonra tutkallama 

ve astarlama aşamaları gelir ve ardından 
halı kısa sürede tamamlanır. Böylece is-
tenilen renk, desen ve tasarımda tama-
men kişiye özel halı tasarımı yapılabilir.



GASTROANTEP FESTİVALİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 
ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) 
iş birliğinde bu yıl 4’üncüsünü düzenle-
diği Uluslararası Gaziantep Gastrono-

mi Festivali (GastroAntep) 15-18 Eylül 
2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Festival; Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı 
şefleri, Türkiye’nin ünlü şeflerini, otel 
ve restoran yatırımcılarını, sektör pro-

fesyonellerini, gurmeleri, lezzet tut-
kunlarını bir araya getirirken ünlü sa-
natçıların konserlerine, sergilere, dans 
gösterisine, söyleşilere, yarışmalara ev 
sahipliği yaptı.

Kadim mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle 
gastronominin parlayan yıldızı Gazi-
antep bir kez daha gastronomi dün-
yasına ev sahipliği yaptı. Dünya Ban-
kası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri 
olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 
(UNESCO) 116 şehir arasında gastro-
nomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’n-
da (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk 
şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, 
dördüncü kez Uluslararası Gaziantep 
Gastronomi Festivali’ne (GastroAn-
tep) ev sahipliği yaptı.
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ULUSLARARASI 4. GASTROANTEP FESTİVALİ DÜZENLENDİ

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN İLK ŞEHİR GAZİANTEP



Kadim mutfağıyla Gaziantep’i bir kez 
daha dünya sahnesine taşıyan ulus-
lararası festivalde; dünyaca ünlü Mi-
chelin yıldızlı şefler, Türkiye’nin ünlü 
şefleri, otel ve restoran yatırımcıları, 
sektör temsilcileri ve profesyonelleri, 
gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, 
gıda üreticileri, gastronomi öğrencile-
ri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve aka-
demisyenler bir araya geldi.

Dört gün süren ve binlerce konuğu 
ağırlayan, birbirinden renkli etkinlikle-
re sahne olan festival bu yıl “Sürdürü-
lebilirlik” teması ile yapıldı. Uluslarara-
sı Gaziantep Gastronomi Festivali’nde 
(GastroAntep); Michelin yıldızlı şefler, 
UNESCO Gastronomi Şehirleri temsil-
cileri Gaziantep’in yöresel ürünleri ile 
workshop etkinliklerinin yanı sıra sür-
dürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine 

sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi 
çok sayıda panel ve seminer de düzenlendi.

Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaret-
leri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye 
çalışmaları, konserler ve pek çok eğ-
lenceli etkinlik de yer aldı. 

Uluslararası festival, 15 Eylül Perşem-
be günü sabah Antepfıstığı hasadı ve 
şire yapımı etkinliğiyle başladı. Ardın-
dan Şeflerle Peynir Atölyesi, Rayiha 
Baharat Müzesi Açılışı yapıldı. Festival 
Kortejinin de yapıldığı festivalde daha 
sonra festival meşalesi yakıldı. Açı-

lışta Anadolu Ateşi’nin gösteri yaptı. 
Festivalde dört gün boyunca paneller, 
Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, 
Ömür Akkor, Arda Türkmen, Hakan 
Mengüç, Ömür Gedik, Dr. Ender Saraç 
gibi uzman konukların katıldığı söyle-
şiler, Lokal Chef Yarışması, çocuklara 

ve yetişkinlere yönelik etkinlikler dü-
zenlendi. Festivalin ikinci günü akşam 
Haluk Levent, üçüncü günü Emircan 
İğrek, dördüncü günü ise Derya Uluğ, 
konser verdi. 
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GASTRONOMİ ŞEHRİ ADINI BİR KEZ DAHA
DÜNYAYA DUYURDU

KORTEJLE BAŞLADI, KONSERLE BİTTİ
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ARBİTRAJ

Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak 
bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler bir-
biri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemidir. Arbitraj işlemleri 
piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar. 
Günümüzde iletişim teknolojisinin artması ve bilgiye ulaş-
ma maliyetinin düşmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son 
derece düşük olmakta, ortaya çıkan farklılıklar anlık olarak bu 
tür işlemlerle ortadan kalkmaktadır.

ÇÖZÜMLEME

Bir finansal kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için ger-
ekli sermayeye artık sahip olmadığının ilgili otoritelerce tespit 
edilmesi neticesinde, finansal kuruluşun tasfiye edilmesi veya 
faaliyetlerine devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye 
yapısına tekrar kavuşturulması amacıyla özel bir müdahaleye 
tabi tutulmasıdır.

BAZ PUAN

Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. 
Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). 
Örneğin faiz oranının %5,25’den %6,75’e yükselmesi durumun-
da 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle 
100 baz puanlık değişim %1’lik değişime karşılık gelmektedir.

DEFLATÖR

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

FAİZ ORANI

Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer 
bir ifade ile paranın kullanım bedelidir.

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA

Bir ülke vatandaşlarının bir dönem içinde ürettiği katma 
değerdir.

HEDEF KİTLE

İletişim faaliyetlerinde verilmek istenen mesajın ulaşması 
hedeflenen grup veya topluluktur.

İSKONTO

İletişim faaliyetlerinde verilmek istenen mesajın ulaşması 
hedeflenen grup veya topluluktur.

KONSOLİDASYON

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

ELEKTRONİK PARA

Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen 
fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, 6493 
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da 
tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan 
ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve 
tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen 
parasal değerdir.



E K O N O M İ  S Ö Z L Ü Ğ Ü

LİKİDİTE RİSKİ

Fonlama ve piyasa likiditesi riskini ifade etmektedir. Fonlama 
riski, kısa vadeli nakit giriş ve çıkışları arasındaki uyumsuzluk 
nedeniyle ilave fonlama ihtiyacının ortaya çıkma riskini, piya-
sa likidite riski ise finansal varlıkların nakde çevrilme süreler-
ini ve değerlerini içeren riski ifade etmektedir.

YATIRIM FONLARI

Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım 
şirketleri tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal ve 
uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli 
madenlerden oluşan portföye dönüştürülmüş halidir. Yatırım 
şirketleri tarafından yönetilen bu fonlar özelliklerine ve 
yatırım alanlarına bağlı olarak yatırımcılara farklı şekilde ge-
tiriler sağlamaktadır.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Banknotun tedavülden kaldırıldığı tarihten başlayarak değer-
ini tamamen kaybedeceği 10 yıllık süredir.

MALİYE POLİTİKASI

Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belirli 
amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir toplama, harca-
ma yapma ve borçlanma yöntemlerini şekillendirmeleridir.

NOMİNAL DEĞER

Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir.

ÖDEMELER DENGESİ

Bir ekonomide yerleşik kişilerin (genel hükümet, merkez 
bankası, bankalar, diğer sektörler) diğer ekonomilerde yer-
leşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde 
yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını 
elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.

PARANIN DOLAŞIM HIZI

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirme-
sine imkân sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoku 
ile ifade edilir.

REEL FAİZ ORANI

Nominal faizin enflasyondan arındırılmış halidir. 
Teknik olarak, nominal faiz oranından beklenen en-
flasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

SENYORAJ

Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yet-
kisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir.

TAHVİL

İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir.

ÜÇÜNCÜL PİYASA

Tezgahüstü piyasalarda (OTC) yapılan işlemler, üçüncül piya-
sa işlemi olarak adlandırılır.

VADE PRİMİ

Yatırımcıların daha az tercih edebileceği vadeyi içeren 
yatırımlar için ödenecek primi ifade etmektedir. Genel olarak 
yatırım aracının vadesi arttıkça vade primi artmaktadır.
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