
1 

 

 

 Eyüp BARTIK 

     Yönetim Kurulu Başkanı 

Gaziantep Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu, Meclisi 

ve Meslek Komitelerimiz 

ile birlikte dopdolu bir 

çalışma yılını geride bı-

raktık. Geride bıraktığı-

mız yıl içerisinde kanun-

ların bize verdiği yetkile-

rin yanı sıra; kent günde-

minden turizme, eğitime 

kadar üyelerimizi ve Ga-

ziantep’i ilgilendiren bir-

çok konuda çözümün bir 

parçası olmaya çalıştık.  

Verdiğimiz hizmetlerin ve 

gerçekleştirdiğimiz faali-

yetlerin yerine getirilme-

sinde üstün hizmet ve 

sorumluluk anlayışı içeri-

sinde görevlerini ifa eden 

Yönetim Kurulu, Meclis  

Üyeleri, Meslek Komite 

Üyeleri ve tüm Oda çalı-

şanlarına teşekkür ederim. 

Hep birlikte üyelerimize ve 

Gaziantep’e en kaliteli hiz-

meti vermek adına göster-

diğimiz çabanın önümüz-

deki dönemde artarak de-

vam etmesini hedefliyoruz. 

Bu hedefe, gücünü, kay-

naklarını ve bilgi birikimini 

tüm üyeleriyle adil bir şe-

kilde paylaşan, üyeleri ile 

birlikte hareket edip üyeleri 

ile birlikte kazanan bir Oda 

olarak ulaşmayı diliyorum. 

SUNUŞ 

GAZİANTEP TİCARET ODASI 

FAALİYET RAPORU  

2014 

“Gücünü, kay-

naklarını ve bilgi 

birikimini tüm 

üyeleriyle adil 

bir şekilde payla-

şan, üyeleri ile 

birlikte hareket 

edip üyeleri ile 

birlikte kazanan 

bir Oda  olmayı 

hedefliyoruz.” 
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    “Ülke, bölge 

ve şehrimizin 

gelişmesinde 

rehberlik ve 

öncülük yapma 

vizyonu ile 

çalışıyoruz”   

 

VİZYONUMUZ 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

MİSYONUMUZ 

Yüzyılı aşkın bilgi ve deneyimimizle  Gaziantep,  bölgemiz ve 

ülkemiz ekonomisinin, sosyal ve kültürel yapısının gelişimine  

katkıda bulunmak, temsil ettiğimiz özel sektörün rekabetçi,  

yenilikçi özelliklerinin gelişmesine ve küresel ekonomi ile  

entegre olmasına  yönelik çözümler üretmektir.   

ya önem verir, çalışma 

sinerjisinin toplumsal fay-

daya dönüşmesinde rol 

oynarız. Yönetimimiz ve 

çalışanlarımız ekip ruhu-

nun faaliyetlerimize sağla-

dığı sinerjinin farkındadır-

lar. 

Deneyim: Bir asırdan fazla 

bir sürede sahip olunan 

bilgi ve birikimi faaliyetleri-

mizde kullanma üstünlüğü-

müz vardır. 

Yenilikçi: Ulusal ve ulusla-

rarası platformda iş dünya-

sını ve toplumumuzu ilgi-

lendiren gelişmeleri takip 

eder, uygulamaya alınması 

konusunda öncü rol üstle-

niriz. 

Güvenilirlik:Yasalarla düzen-

lenmiş hizmet süreçlerimiz, 

temsilcisi olduğumuz iş dünya-

sının faaliyetlerinin düzenlen-

mesinde de etkin rol oy-

nar.  Geçmiş hizmet perfor-

mansımızın iş dünyasında ya-

rattığı güven. Hizmet süreçleri-

mizin izlenebilirliği ve hedef 

odaklı çalışma anlayışımız. 

Eşitlik: Üyelerimize aynı me-

safede yaklaşırız. Objektif yö-

netim yaklaşımına önem veri-

riz. 

Şeffaflık: Tüm faaliyetlerimiz-

de ve hizmetlerimizin yürütül-

mesinde açıklığa ve hesap 

verilebilirliğe önem veririz. 

Paylaşımcılık: Paydaşlarımız 

ile işbirliğine ve ortak çalışma-

Köklülük: Yasalar ile iş dünyası-

nın temsilcisi olarak kurulmuş ve 

bir asırdan fazla bir süreden beri 

iş dünyasının sesi olmayı başar-

mış bir kurum olarak varlığımızı 

devam ettireceğiz. 

Esneklik: Karar alma ve uygula-

ma süreçlerimiz bürokrasiden 

arındırılmıştır. 

Temsil Etme: İş dünyamızı ve 

ilimizi ulusal ve uluslararası plat-

formlarda başarı ile temsil ederiz. 

İtibarlı Bir Kuruluş mak: Ulusal 

ve uluslararası platformlarda 

söylemlerine önem verilen, üye 

ve çalışanlarının bünyesinde 

bulunmaktan gurur duyduğu iti-

barlı bir kuruluş. 

Dünya şehri Gaziantep ve küresel entegrasyon hedefi doğrultusunda; 

katılımcı ve çağdaş yönetim anlayışını hayata geçirebilen, ihtiyaç 

odaklı hizmet yöntemlerinde uzmanlaşmış, ülke, bölge ve şehrimizin 

gelişmesinde rehberlik ve öncülük yapmayı içtenlikle benimsemiş, 

ortak akla inanan , çevreye duyarlı, kültürel ve sosyal sorumluluğunun 

bilincinde, lider bir kuruluş olarak farklılık yaratmaktır.  
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Meslek Komite ve Kararlar Müdürlüğü 

4 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen 2013-2016 döneminde gö-

rev yapacak Oda Meslek Komite ve Meclis Üyeleri Seçimi netice-

sinde 41 Meslek Komitesine 223 komite üyesi seçilmiştir.  

91 üyeden oluşan GTO Meclisi ise Meclis Başkanlık Divanı, Yöne-

tim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegeleri seçimini 10 Mayıs 

2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

GTO Meclisi 2014 yılında 1 tanesi genişletilmiş olmak üzere top-

lam 11 toplantısı yüzde 86 katılım oranı ile gerçekleştirilmiştir.  

Meslek Komite toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen yazışmalar ve yapılan lobi 

çalışmaları neticesinde; 

 Gaziantep inşaat sektör raporu hazırlanarak ilgililere sunulmuştur. 

 Büyükşehir Belediyesi Yasası´na dayanılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaşım ve trafi-

ğin düzenlenmesi, yolcu taşıma ücretlerinin ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergahlarının belirlen-

mesinde kararlar alan Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) Odamızın temsili sağlanmıştır. Tem-

sil yetkimiz neticesinde ticari araçların hız limitlerinin artırılması sağlanmıştır. 

  “S” plakaların devirlere kapanmasıyla, araçlarını farklı kişilere satıp devretmek isteyen servis işletmeci-

leri alıcılara araçları devredememiş ve bu durumdan dolayı yaklaşık 250 sektör temsilcisi mağdur duru-

ma düşmüştür. Konu ile ilgili olarak ilgili meslek komitemizin ve yönetim kurulumuzun aldığı kararlara 

istinaden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunularak S plakalarının sınırı bir 

süre de olsa devirlere açılması sağlanmış ve sektör temsilcilerinin mağduriyetleri giderilmiştir.   

 Gaziantep genelinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili meslek komitelerimiz ve 

yönetim kurulumuzun aldığı kararlara istinaden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde 

bulunularak, en büyük sorunların yaşandığı ana arterlerde bulunan kavşakların yeniden düzenlenmesi 

sağlanmıştır. 

 İnşaat sektörünün kronik bir sorunu olagelmiş hafriyat bölgesi ve hafriyat uygulamaları için Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulunulmuş ve Büyükşehir Belediyesi hafriyat sorunlarını gi-

dermek için çalışmalar başlatmış ve sorunları büyük ölçüde gidermiştir. 

2014 yılında 41 Meslek Komitemiz her ay düzenli olarak toplanmış ve toplantıda alı-

nan kararlar haftalık olarak Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 2014 yılında toplam 472 

toplantıda alınan kararlar gereği, ilgileri dolayısıyla gönderilmesi gereken kuruluşlar-

la 281 adet yazışma yapılmış olup 54 tanesine cevap yazısı gelmiştir.  Diğer 111 

adet yazı ise ilgili kurumlara sadece bilgilendirme amacı ile gönderilmiştir.  

Komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda, 9 adet Kurum ve Kuruluştan rande-

vular alınarak, komite üyelerimizin ziyareti sağlanmış ve sorunları bizzat iletilmiştir. 

2014 yılı içerisinde Odamız Meslek Komitelerinden gelen talepler doğrultusunda 734 

sektör temsilcisinin katılımı ile 14 genişletilmiş sektörel toplantı gerçekleştirilmiştir 

Meslek Komite Toplantıları ve Faaliyetleri 

2014 yılında 734 

sektör 

temsilcisinin 

katılımı ile 14 

genişletilmiş 

sektörel toplantı 

gerçekleştirilmiştir 
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2014  yılında  9 

adet toplantı 

gerçekleştiren 

33 Nolu Meslek 

Grubumuzda 

katılım % 98 

olarak 

gerçekleşmiştir. 

 Gazimuhtarpaşa bulvarında bulunan işletmelerin sayısı gün geçtikçe artan 

AVM’lerden dolayı eski canlılıklarınıo yitirmesinden dolayı söz konusu bulvarda 

faaliyet gösteren meslek komite üyelerimiz ve yönetim kurulumuzun kararlarıyla 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli başvurularda bulunularak bulva-

rın canlandırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması sağlanmıştır.  

 Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin en büyük problemlerinden 

birisi olan Et Balık Kurumu ve çevresindeki besihanelerin çalışma alanı problemi 

olmuştur. Odamızın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulunma-

sıyla Besi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde besihanelere yer tahsisi yapılmış ve 

sektör temsilcilerinin sorunları çözümlenmiştir. 

 Her akaryakıt istasyonuna 1 mühendis bakması söz konusu iken daha önce uygu-

lanan 3 akaryakıt istasyonuna 1 sorumlu müdür istihdam edilmesinin yeniden yü-

rürlüğe girmesi için EPDK nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

  Mersin uluslararası liman işletmeciliği şirketinin 2012 yılında yayımladığı fiyat tari-

fesinin dışında uygulama yaptığı tespit edilerek, girişimde bulunulmuş ve ihracatçı 

firmalara ücret iadesi yapılması sağlanmıştır. 

 

 MESLEK KOMİTELERİN GRUPLARA GÖRE TOPLANTI SAYILARI 
VE KATILIM ORANLARI 

Grup No Toplantı  
Sayısı 

Katılım 
Oranı (%) 

Grup No Toplantı  
Sayısı 

Katılım 
Oranı (%) 

1 10 94 21 12 88 

2 11 82 22 13 97 

3 10 86 23 11 84 

4 11 87 24 12 87 

5 11 88 25 12 83 

6 11 78 26 11 96 

7 11 86 27 11 84 

8 12 90 28 11 89 

9 11 73 29 11 89 

10 11 91 30 11 95 

11 13 83 31 12 90 

12 17 98 32 11 93 

13 12 85 33 11 98 

14 11 85 34 11 91 

15 12 85 35 11 86 

16 12 83 36 11 86 

17 11 78 37 11 86 

18 11 96 38 11 93 

19 11 95 39 11 87 

20 11 91 40 13 85 

      41 14 93 
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Özel İhtisas Komisyonları 

Odamız İç Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde , Meclis üyeleri arasında çeşitli ihtisas 

komisyonları oluşturulmuştur. Komisyonlar, Oda’nın başlıca ticari, sinai, mali, sosyal ve 

kültürel faaliyet sahalarında Yönetim Kurulu çalışmalarına destek sağlamak, genel    

politikanın saptanması ve uygulanması ile ilgili hususlarda alınması gerekli kararların 

belirlenmesi ve yerine getirilmesi hususlarında destek olucu faaliyetler göstermektedir-

ler. 

Odamız bu anlamda 2013-2016 faaliyet dönemi için 

 - Eğitim-Mesleki Eğitim   

            - Ticaret ve Hizmetler Sektör  

            - AR-GE Bilişim Teknoloji  

            - Enerji- Doğalgaz- Akaryakıt  

            - Şehircilik ve İnşaat    

            - Kobi Sektör  

            - Turizm Kültür   

            - Tekstil – Penye – Triko - Sektör  

Komisyonlarını oluşturmuş  ve faaliyet alanları kapsamında çalışmalar yapmaktadırlar. 

Turizm kültür komisyonu  2014 yılında Meclis üyelerine yönelik Zeugma Açıkhava Müzesi-Belkıs 

köyü ve Nizip Konteyner Kent’e inceleme gezisi organize ederek yetkililerden bilgi alınmasını 

sağlamıştır. 

Özel İhtisas Komisyonlarının yanı sıra kentimizde yaşayan Suriyeliler ile ilgili sorunları ve çözüm-

leri tartışmak üzere GTO Meclisi özel “Suriye” gündemi ile toplanarak bir komisyon oluşturmuş-

tur.  

Oluşturulan bu Suriye Komisyonu öncülüğünde İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya 

gelerek değerlendirmeler yapmıştır. Suriyeli misafirlerin Gaziantep’teki durumunu ekonomik, sos-

yal, eğitim ve güvenlik başlıklarında inceleyen “Suriyeli Misafirlerle  İlgili Yaşanan Sorunlar Ve 

Çözüm Önerileri Raporu” hazırlanarak ilgili bakanlık ve kurumlara sunulmuş, kamuoyuyla pay-

laşılmıştır. 

Oda Meclisimizin özel ihtisas komisyonları dışında oluşturdu-

ğu bir diğer komisyon da  Eğitim Komisyonudur. Eğitim Ya-

tırımları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Meclis kararı ile ku-

rulan  komisyon GTO tarafından yapılacak  yatırımlar için fizi-

bilite çalışmaları yapmaktadır.  
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Sicil Müdürlüğü 
 

 

 

 

“2014 yılında en 

fazla yeni kayıt 5 

Nolu Meslek 

Grubunda 

gerçekleşmiştir.” 

Odamıza kayıtlı üye sayısı 39.418 

Odamıza kayıtlı faal üye sayısı 14.055 

5174 sayılı yasanın 10. maddesi gereği 
durumları askıya alınan üye sayısı 

  
4.620 

Odamızdan terkini yapılan firma sayısı 1.133 

Faal Üyelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı 

Hakiki Şahıs 4.045 

Limited Şirket 8.045 

Anonim Şirket 1.788 

Kooperatif 144 

Kolektif Şirket 13 

Dernek İktisadi İşletme 10 

Vakıf İktisadi İşletmesi 9 

Adi Ortaklık 1 

TOPLAM 14.055 

2014 Yılında Yeni Kayıt Yaptıran Firmalar 

Merkezini Gaziantep’e nakleden firma 58 

Gaziantep’e şube açan firma sayısı 371 

Yabancı uyruklu firma sayısı 271 

En çok kayıt yaptırılan meslek grubu 5 Grup (Gıda Toptancıları 
Ve Her Türlü Toptan Tica-
ret) 
Açılan firma sayısı:121 

Toplam yeni kayıt 2.527 
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31.12.2014 tarihi itibariyle Odamıza kayıtlı toplam 388 adet ya-

bancı uyruklu firma bulunmaktadır. Bunların 244 adeti yani %63’ü 

2014 yılında kayıt yaptırmıştır. Bu artışın nedeni kentimizde bulu-

nan Suriyeli yatırımcıların kurduğu firmalardaki artıştır. 

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş öncesi Odamıza kayıtlı 

10 Suriye uyruklu firma bulunurken bu rakam 2011-2014 döne-

minde 60’a çıkmıştır. 31.12. 2014 itibariyle 272’ye ulaşan Suriyeli 

firmaların 212 adeti  2014 yılında kurulmuştur. 

 

  

 

“2014 yılında Odamıza 
yeni kayıt yaptıran fir-

maların %55,6’sının,  
kayıt sildiren firmala-

rın ise %72,6’sının  
hukuki statüsü         

Limited Şirket’tir.” 

Odamıza kayıtlı yabancı uyruklu firmalar 

Yeni Kayıt Yaptıran Firmaların Hukuki Statülerine Göre Dağılımı 

Hakiki Şahıs 820 

Limited Şirket 1.407 

Anonim Şirket 285 

Kooperatif / Dernek – Vakıf İktisadi İşletme 13 

Kollektif Şirket 2 

Kayıt Sildiren Firmaların Hukuki Statülerine Göre Dağılımı 

Hakiki Şahıs 170 

Limited Şirket 809 

Anonim Şirket 115 

Kooperatif / Dernek – Vakıf İktisadi İşletme 15 

Toplam Kayıt Sildiren Firma 1.109 

Odamıza Kayıtlı Suriye Uyruklu Firmaların  
Sektörel Dağılımı 

Sektör Pay (%) 

Gıda 21 

Tekstil 19 

Ayakkabı 8 

Hizmet 8 

İnşaat 6 

Plastik 5 

Lojistik 3 
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Odamıza kayıtlı 

yabancı uyruklu       

firmaların              

%70’ini Suriye,    

%15’ini ise Iraklı 

firmalar      

oluşturmaktadır. 

 

 

Odamıza Kayıtlı Yabancı Uyruklu Firmalar 

Uyruğu Firma Sayısı 

Afganistan 8 

Almanya 6 

ABD 4 

Avusturya 1 

Azerbaycan 2 

Belçika 2 

Bilinmeyen Ülke 1 

Brezilya 1 

Çin 1 

Fas 1 

Finlandiya 1 

Hollanda 2 

Irak 60 

İngiltere 2 

İran 2 

İrlanda 1 

İtalya 1 

Kazakistan 1 

Kırgızistan 1 

Kore 1 

Libya 2 

Lübnan 1 

Lüksemburg 1 

Özbekistan 2 

Rusya 1 

Slovenya 1 

Suriye 272 

Suudi Arabistan 5 

Tunus 1 

Türkmenistan 1 

Ukrayna 1 

Ürdün 1 

TOPLAM 388 
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Odamıza 

kayıtlı ya-

bancı uyruk-

lu       firma-

ların %70’ini 

Suriye, %

15’ini ise 

Iraklı firma-

lar     oluş-

turmaktadır. 

 

 

Meslek Gruplarımıza Göre Faal Üye Sayıları 
MESLEK 
GRUP 
NO 

GRUP ADI ÜYE SAYISI 

1 TARIM ÜRÜNLERİ-HUBUBAT-BAKLİYAT-BAHARAT 192 

2 UNLU MAMÜLLER- BAKLAVA-UN-BULGUR- BAKLİYAT İMALATI 279 

3 ANTEPFISTIĞI VE KURUYEMİŞ 229 

4 ŞEKERLİ ÜRÜNLER-MEŞRUBAT-ÇİKOLATA-SÜT ÜRÜNLERİ 188 

5 GIDA TOPTANCILARI VE HER TÜRLÜ TOPTAN TİCARET 838 

6 MARKET-BAKKALİYE 284 

7 YAŞ-KURU MEYVE VE SEBZE VE SEBZE TOPTAN TİCARETİ 211 

8 CAFE-RESTAURANT-CATERING 299 

9 CANLI HAYVAN-HAYVANSAL ÜRÜNLER VE YEM ÜRETİCİLERİ 208 

10 OTOMOTİV SATIŞ-SERVİS-YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARETİ 448 

11 PETROL ÜRÜNLERİ,KATI-SIVI YAKITLAR VE ENERJİ 491 

12 YURTİÇİ- YURTDIŞI LOJİSTİK VE HİZMET SAĞLAYICILARI 587 

13 ULAŞIM, YOLCU VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI, SEYAHAT ACENTELE-
Rİ 

277 

14 KİTAP- KAĞIT-MATBAA-GAZETE, TV, RADYO-REKLAM ve AJANS-
LAR 

341 

15 BANKACILIK- FİNANS VE MALİ HİZMETLER 429 

16 TEKSTİL,DOKUMA,İPLİK 473 

17 HALI, KİLİM, ZEMİN VE DUVAR DÖŞEMELERİ İMALATI, TOPTAN VE 
PERAKENDE TİCARETİ 

389 

18 EV TEKSTİLİ, NAKIŞ, GİYİM, AKSESUARLARI İMALATI VE TİCARETİ 240 

19 KONFEKSİYON İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ 282 

20 TRİKO, ÖRGÜ, TIĞ İŞİ VE ÇORAPÇILAR 241 

21 KONFEKSİYON-HAZIR GİYİM PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI 294 

22 İNŞAAT MALZEMECİLERİ 503 

23 PLASTİK-AMBALAJ-KAUÇUK-PVC PENCERE İMALATI ALIM VE SATI-
MI 

250 

24 KİMYEVİ MADDELER-BOYA-TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 167 

25 MAKİNE VE MEKİNE YEDEK PARÇALARI 271 

26 DEMİR-ÇELİK-SAC-PROFİL İMALAT VE SATICILARI 339 

27 MİMARLAR-MÜHENDİSLER-YAPI DENETİM FİRMALARI 378 

28 YAPI İNŞAAT UYGULAMALARI- BETON- METAL VE MADEN 215 

29 ALT-ÜST YAPI İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 205 

30 TESİSAT V HAFRİYAT HİZMETLERİ 380 

31 İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ 943 

32 AYAKKABI-TERLİK-DERİ-PLASTİK-ÜRÜNLERİ 397 

33 TEMİZLİK MADDELERİ-KOZMETİK-OYUNCAK-BİJUTERİ-
FOTOĞRAFÇILIK-AV MALZEMELERİ 

300 

34 MOBİLYA, MOBİLYA AKSESUARI VE ORMAN ÜRÜNLERİ 270 

35 ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI 470 

36 KUYUMCULUK-MÜCEVHERAT-SAAT TİCARETİ 174 

37 BİLGİSAYAR-GSM VE AKSESUARLARI 305 

38 ELEKTRİK-ELEKTRONİK-ZÜCCACİYE-VE DAYANIKLI TÜKETİM MAL-
LARI 

372 

39 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI 219 

40 TURİZM-OTEL-GÜVENLİK- ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK FA-
ALİYETLERİ 

457 

41 SİGORTA ACENTELERİ 220 

  TOPLAM 14.055 
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Türkiye'nin en 

fazla ihracat 

yapan 6.kentinin 

Ticaret Odası 

olarak, 2014 

yılında 32 bin 

875 ihrcat 

belgesi satış ve 

onayı 

gerçekleştirdik. 

Ticaret Müdürlüğü 
İç Ticaret İşlemleri 

5174 Sayılı Yasanın Odalara verdiği görev çerçevesinde kamu kurum ve ku-

ruluşlarının yapmış oldukları ihalelerdeki fiyatlara esas olmak üzere, piyasa 

araştırmaları ve diğer fiyat tespitleri ile ilgili çalışmalar doğrultusunda kurum-

lardan gelen 57 yazıya  cevap verilmiştir. 

Odamıza kayıtlı firmaların kamu kurumlarına yapmış oldukları yapım işlerinin 

ödeneğini alabilmeleri amacıyla kuruma kesilen 13 adet faturanın rayice uy-

gunluğu tasdik edilmiştir. 

2014 yılında bazı kurumların yapmış olduğu 353 adet ihale ilanı üyelere duyu-

rulmuştur.  

Sigorta Acentelerine İlişkin İşlem ve Faaliyetler 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereği TOBB ve Odamız arasında imzalanan protokol kap-

samında sigortacılık faaliyetinde bulunan sigorta acentelerinin uygunluk belgesi başvuruları 

Odamız bünyesinde toplanmaktadır.  

 2014 yılında sigortacılık faaliyetinde bulunacak 11 sigorta acentesinin uygunlukları 

onaylanarak TOBB Levhaya girişi sağlanmıştır.  

 TOBB levhasına kayıtlı  mevcut acentelerinin yapmış olduğu değişiklikleri( ortak, 

müdür, adres, teknik personel acentelik sözleşmesi) takip etmek ve güncellemek 

amacıyla, Odamızın Bilgi İşlem departmanı tarafından, Ticaret Sicili Servisi ile enteg-

re olması için özel bir program yapılmıştır. 

 2014 yılında gerek Levha kaydı tamamlanmış mevcut acentelerin gerekse levha 

kaydı olmayan usulsüz çalışan acentenin fiziki şart kontrolü yapılarak 280 acentenin 

denetimi yapılmıştır. 

 Sigorta Acentelerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirme konusunda Gazian-

tep Ticaret Odası, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) ve İŞ-KUR 

desteğiyle yaklaşık olarak 60 kursiyere eğitim verilmiştir. 

 Sigorta acenteleri için gerek mevzuat değişikliklerine ilişkin gerekse acentelerini etik 

kurallarını belirlemek amacıyla 2014 yılında 5 sektör toplantısı yapılmıştır. 
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2014 sonu 

itibariyle 

Odamızda aktif 

787 adet 

kapasite 

raporu 

bulunmaktadır. 

Sanayi Müdürlüğü 

 Sanayileşmenin hangi sektör ve dallarda oluştuğunu      

 belirlemek, kuruluşun sanayici sıfatını kazanması ve        

 Sanayici Sicil Belgesi alması amacıyla Odamızca 2014 

 yılında 335 adet Kapasite Raporu tanzim edilerek Türkiye 

 Odalar Birliği’ne tasdik ettirilmiştir. 

 

 Ayrıca 2014 yılında 76 adet firmanın kapasite raporunda 

 değişiklik işlemi ,24 adet firmanın kapasite raporu iptal       

 işlemi yapılmıştır. 

 

 2014 yılında gerçek ve tüzel kişilere ait iş makineleri ile ilgili Oda-

mıza yapılan müracaatlar sonucunda 448 adet iş makinesi tescil 

işlemi gerçekleştirilmiş ve TOBB İş Makinesi Bilgi Sistemi (İMBS) 

programına girişi gerçekleştirilmiştir.  

 

2014 yılında firmalardan gelen talepler doğrultusunda gerekli görü-

lenlerin yerinde incelenmesi yapılmak sureti ile 62 adet Ekspertiz  

raporu ve belge hazırlanmıştır. 

 

Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda 531 adet Arsanın 

Rayiç tespiti tarafımızdan yapılmış ve İlgili kurumalara yazışması 

yapılarak bilgisayar programına bilgi girişi sağlanmıştır. 

 

2014 yılında Sanayi Müdürlüğünde 2498 adet yazışma yapılarak 

gelen evraklara cevap verilmiştir. 
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“GTO Call 

Center ile 

üyelerine daha 

kaliteli hizmet 

vermeye 

başlıyor” 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Üyelerimiz ile iletişimi kuvvetlendirmek, gerçekleştirmekte olduğu-

muz toplantı ve etkinliklerimizi duyurabilmek, yasal bilgilendirmeleri 

yapabilmek amacıyla çağdaş iletişim hizmetlerinden faydalanarak 

üyelerimizin özellikle e-mail veya cep telefonu gibi iletişim bilgileri 

toplanmış ve bu bilgilerle oluşturulan sürekli güncelliği sağlanan 

iletişim veritabanımız sayesinde, gerçekleştireceğimiz herhangi bir 

etkinliğin üyelere ulaşması sağlanmıştır 

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 2014 yılında tamamladığı projeler 

 E-GTO altyapısı güçlendirildi. 

  IP santral için Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. 

  Üyelerimizin belgelerini daha hızlı temini için BELGEMATİK 

sistemi hazırlandı. 

  Oda bilgi ve belgeleri BULUT sistemine alındı.  

  İlk defa GTO’da gerçekleştirilen bir uygulama ile Ticaret ve 

Sicil Müdürlüklerimizin altyapısını entegre edildi. 

 Üyelere daha kaliteli hizmet vermek hedefi ile oluşturulan call 

center sisteminin altyapısı 2015 Şubat ayında hizmete gire-

cek şekilde hazır hale getirildi. 

ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİNE AİT İSTATİSTİKLER 

İLETİŞİM ARACI ÜYE SAYISI 

SMS 11.000 

E-MAİL 7.500 

FAKS 9.341 

ÜYE BİLGİLENDİRME İSTATİSTİKLERİ 

İLETİŞİM ARACI GÖNDERİM SAYISI 

SMS 802.428 

E-MAİL 993.316 

FAKS 172.854 
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“Odamız TIR 
Sistemine kayıtlı 

108 firma     
bulunmaktadır” 

 

 31.12.2014 tarihi itibariyle Odamız TIR Sistemi dahilinde ulus-

lar arası taşımacılık yapan 108 adet firma bulunmaktadır. 

  2014 yılında toplam 27.793 adet TIR Karnesi satışı gerçekleş-

tirilmiştir. 

 Uluslar arası taşıma yapan araçları denetleyecek yetkili ekiple-

rin denetimlerinde kullanılan Sayısal Takograf kartlarına baş-

vuru yapan sürücü, şirket ve servislere 2014 yılında toplam 

1.855 adet Sayısal Takograf Kartı düzenlenmiştir.  

 Uluslar arası taşıma yapan firmalara araçlarının Gümrük tara-

fından onaylanması için Uygunluk belgesi teminine ve firmala-

ra ATA Karnesi satışı yapılmaya devam edilmiştir. 

TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü 

 

Odamızın gerçekleştirdiği girişimler neticesinde 01.11.2011 tarih ve 28102 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak kuruluşu gerçekleşen Gaziantep Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 

hizmet vermeye başlamıştır. 
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Odamız 2014 yılı tahmini 

bütçesi 12.500.000,00 TL 

olup; gelir %110,46 oranı 

ile 13.807.890,46 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Gider ise %75 oran ile 

9.375.475,90 TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

2014 yılı gerçekleşen gelir 

gider arasında 

4.432.414,66 TL müspet 

fark bulunmaktadır. 

Muhasebe Personel Müdürlüğü 

2014 yılı sonu itibariyle Odamız 61 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Yıl içerisinde personele yönelik 4 adet eğitim düzenlenmiştir. 

 İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi (2 adet) 

 Süreç Yönetimi Uygulamaları 

 İletişim, Farkındalık ve Hedef Odaklı İşbirliği  Eğitimi 

GELİR GİDER

Tahmini Bütçe 12.500.000,00 12.500.000,00

Gerçekleşen Bütçe 13.807.890,46 9.375.475,80

2014 yılında üyelerimize daha kalite hizmet sunmak, personelimizin fiziki 

şartlarını iyileştirmek için Oda içerisinde yeni düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan tadilatlar ile; Oda zemin katında 

çalışma ofisleri oluşturulmuş, bazı servislerin çalışma yerleri değiştirilmiş, 

Oditoryum toplantı salonu ve giriş katında tadilatlar yapılmıştır. 
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    “KOBİ Eğitim 

Programı 

kapsamında 

düzenlenen 

eğitimlere ”   

 

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Faaliyetleri 

KOBİ ve Dış İlişkiler Müdürlüğü 
Üyelerimizin yanı sıra Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren KOBİ'lerin reka-

betçilik ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamın-

da 2014 yılında “Avrupa İşletmeler Ağı Projesi”, “GTO Vizyon Projeleri”  ve 

“Avrupa Birliği Bilgi Merkezi” faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Bunların yanısıra Odamızı ziyaret eden yabancı heyetler için Türkiye ve Gazi-

antep ile ilgili İngilizce bilgi notları hazırlanmış ve sunumlar  gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimler 

KOBİ’lere yönelik düzenlenen Eğitim Programı kapsamında 9 eğitim programı 

düzenlenmiş olup eğitimlere 235 kişi katılım sağlamıştır. 

Eğitim konuları: 

        Dış ticarette akreditif uygulamaları eğitimi  

        Dış ticarette devlet yardımları eğitimi 

        Dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri eğitimi 

İhracatçı olma eğitimi  

Kriz döneminde stratejik planlama eğitimi 

Proje hazırlama eğitimi 

Uluslararası pazarlarda stratejik satış geliştirme eğitimi  

Uygulamalı pazar araştırması eğitimi  

Toplantılar: 

İngiltere tanıtım ve işbirliği toplantısı 

İnşaat malzemeleri sektöründe enerji verimliliği ve finansman toplantısı 

Danışmanlık: 

İhracat danışmanlık desteği kapsamında 11 üye firmaya ihracat danışmanlığı 
desteği verildi. 

Avrupa Komisyonu'nun 2007-2013 yılları arasında uygulamaya koyduğu CIP 

(Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı) kapsamında ve ülkemizde 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilmekte olan Proje, ülke-

mizde 7 konsorsiyum dahilindeki toplam 35 kuruluşun katılımıyla yürütülmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 17 ilinde, yaklaşık 167.000 KOBİ'ye 

hizmet veren Avrupa İşletmeler Ağı Projesi GAPSUN Konsorsiyumu'nun yürütücü 

ortağı Gaziantep Ticaret Odası projeyi 2014 yılı sonu itibariyle sonlandırmıştır. 

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin KOBİ'lere yönelik bilgilendirme, danışmanlık, 

uluslararasılaştırma, projeye dahil 46 ülkedeki KOBİ'ler arası ticari işbirliğinin ko-

laylaştırılması, yenilikçiliğin teşvik edilmesi, teknoloji ve bilgi aktarım hizmetleri 

çerçevesinde 2014 yılında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 
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Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Faaliyetleri 
 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, 1995 yılında baş-

latılan AB Bilgi Merkezleri Ağı kurma çalışmaları kapsamında ilki 

1996 yılında Odamızda kurulan ve bugün Türkiye genelindeki 21 

Merkezden biri olan GTO AB Bilgi Merkezi, 2014 yılında da ger-

çekleştirdiği faaliyetlerle üyelerimizi ve halkı AB konusunda bilgi-

lendirmeye ve farkındalık yaratmaya devam etmiştir. 

Bu kapsamda 2014 yılında AB Bilgi Merkezi aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir: 

Barışın Sesi: Nizip Konteynır Kentte yaşayan 9-12 yaş aralığındaki, 30 çocukla “BARIŞIN 

SESİ” AB Çocuk Korosu oluşturuldu. Çocuklar, İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerinde öğ-

rendikleri şarkıları, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramında verdikleri konserde seslendirdiler. 

Avrupa Gençlik Forumu : 21 AB Bilgi Merkezinin bulunduğu illerden üniversite öğrencile-

rinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Yerel etapta illerde düzenlenen tanıtım toplantıları-

nın ardından gerçekleşen başvurular arasından seçilen üniversite öğrencileri ile bölgesel 

gençlik forumları gerçekleştirilmektedir. Bölgesel etapların bu yıl Antalya, Samsun, Erzu-

rum, Mardin, Kayseri ve İstanbul  illerinde gerçekleştirilmiştir. 

Öğrenciler farklı bölgelerde bulunan illerde bir araya gelerek “Benim Haklarım, Benim Kim-

liğim” ana teması üzerinden Temel Haklar, AB’de Yerel ve Ulusal Kimlik, Kişisel Kimlik 

konuları üzerine bilgilendirme konferansları ve workshopların yanı sıra öğrencilerin birbir-

leri ile etkileşimde bulunabilmeleri için Beden perküsyonu eğitimi, gençlik konseri ve sos-

yal program gibi kültürel aktiviteler de gerçekleştirmişlerdir. Gaziantep AB Bilgi Merkezi 

her foruma 7 öğrenci ile katılım göstermiştir. 

Avrupa Kadın Konferansı : Avrupa Kadın Konferansı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

tarafından, AB Bilgi Ağı’nın faaliyet gösterdiği illerden farklı meslek ve sosyo ekonomik 

gruplarından kadın ve erkeklerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Avrupa Kadın Konferansı, 

21 AB Bilgi Merkezlerinden toplam 147 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Her ilden 5 ka-

dın 2 erkek olmak üzere toplamda 7 kişi foruma katılmıştır. Konferansta katılımcılar Trab-

zon ilinde bir araya gelerek “Eşitlik, Haklar ve Özgürlük” ana teması üzerinde fikir alışveri-

şinde bulunmuşlardır. 

Çocuk Şenliği : 9. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında çocuk-

lara yönelik Avrupa Birliği’ni tanıtıcı bir etkinlik düzenlendi. Sevimli Palyaçolar tarafından 

çocuklara AB’ye üye devletlerin isimleri soruldu ve bilenlere çeşitli ödüller verildi. Yüz bo-

yama etkinliğiyle çocuklara AB’nin ne anlama geldiği GTO’da bulunan AB Uzmanları tara-

fından çocuklara anlatıldı. 

Suriyeli 

çocuklardan 

oluşan 

Barışın Sesi 

korosu        

23 Nisan’da 

konser verdi. 
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KOBİ Gelişim Merkezi gelişen KOBİ, değişen Gaziantep 

KOBİ’leri teşvik ve motive ederek kurumsal gelişimlerini ve dış pazarlara açılmalarını sağlama-

yı hedefleyen proje kapsamında 2014 yılında 4 toplantı düzenlenerek 450 KOBİ’ye ulaşılmıştır. 

Düzenlenen toplantılar: 

 Gaziantep Özelinde ABD- Türkiye Ticari İlişkilerinin Geliştirilmesi Toplantısı 

 Yükselen Sektörler Ve Yurtdışı Pazar Fırsatları Semineri 

 65522 Sayılı Torba Yasada SGK Mevzuatı Açısından Yapılandırma Semineri 

 Anlamlı, Coşkulu Ve Güçlü Bir Gelecek İçin Doğan Cüceloğlu İle Sohbet Toplantısı 

KOBİ Destek ve Danışma Merkezi      
desteklere ulaşmanın en kolay yolu 

Üyelerimizi hibe kaynaklarından haberdar etmek, bu kaynaklara başvuru 

süreçlerinde destek olmak, yatırım teşviklerinden yararlanmalarına yar-

dımcı olmak,  yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve ortaklıkların 

oluşturulmasına olanak sağlamayı amaçlayan proje kapsamında düzen-

lenen  2014 yılında düzenlenen 3 toplantı ile 588 KOBİ’ye ulaşılmıştır. 

Düzenlenen toplantılar: 

 İKA (İpekyolu Kalkınma Ajansı) Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme 

Toplantısı 

 BM (Birleşmiş Milletler) Alım İhalesi Bilgilendirme Toplantısı 

 Yatırım Teşvik Sistemi Ve Gaziantep Bilgilendirme Toplantısı 

GTO Vizyon Projeleri 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştir-

me desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulan Genç 

Girişimciler Kurulu kapsamında oluşturulan Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Odamız koordi-

nasyonunda faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Kurul tarafından 2014 yılında yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen ‘Girişimci Ha-

vuzu Projesi’ kapsamında bir yarışma düzenlenmiş ve dereceye girenler ödüllendirilmiştir.   
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Odamız üyelerinin ekonomik, finansal, sektörel ve global gelişmelerden en erken şekilde ha-

berdar edilmesini amaçlayan proje kapsamında oluşturulan twitter hesabı 2014 yılı sonu itiba-

riyle 9.395 takipçi sayısına ulaşmış olup bu hesaptan paylaşılan 1491 twett ile takipçiler geliş-

melerden en hızlı şekilde haberdar edilmiştir. 

 

Proje kapsamında düzenlenen 2015 Öncü Mali Göstergeler Ve Firmaların Alacağı Pozisyonlar 

Semineri ile de üyelerimizin 2015 yılı ekonomik gelişmelerine hazırlanmaları hedeflenmiştir. 

Erken Uyarı Ve Risk Yönetim Merkezi                  

             bir adım önde olun 

2014 yılında     

5 KAGİDO etkinliği 

ile 466 kadına ula-

şılmıştır. 

Kadın Girişimciliği Destekleme Ofisi (KAGİDO)   

girişimci kadın güçlü ekonomi 

Gaziantepli kadınları girişimcilik alanında destekleyerek ekono-

mik hayata katmayı hedefleyen proje kapsamında 2014 yılında 

düzenlenen 5 etkinlik ile 466 kadına ulaşılmıştır. 

Düzenlenen toplantılar: 

 

 Kadın Girişimciler İçin Başarıya Giden Yolda Engellerin 

Tespiti Ve Çözümleri Semineri  

 

 Hayatın Ritmi Kadınlarla Yükseliyor : Tuluhan Tekelioğlu – 

Okay Temiz 

 

 Girişimci İş Kadınlarına Yönelik Tecrübe Aktarım Toplantı-

sı 1 – Mehpare Şayan Kileci 

 

 Kadın İşletmelerine Yönelik Finansman Ve Destek Progra-

mı Toplantısı  

 

 Girişimci İş Kadınlarına Yönelik Tecrübe Aktarım  

          Toplantısı 2 –Serpil Karuserci 
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26-29 Mayıs 2014 Domotex Gaziantep Makine 

19-23 Kasım 2014 Mobef Gaziantep Mobilya Dekorasyon 
Orman Ürünleri Ve Mobilya Aksesuarları Fuarı 

Gaziantep Sektör Fuarları Projesi 
 

Bölgenin ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, ticari ha-

yatı hareketlendirmek ve yerli - yabancı yatırımcıları şehre çekmek, Sektörlerin 

gelişimine ön ayak olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Domotex Ga-

ziantep Makine Halısı Fuarı ve Gaziantep Mobilya Dekorasyon Orman Ürünleri 

Ve Mobilya Aksesuarları Fuarı olmak üzere iki adet fuar düzenlenmiştir. 

15 bin metre kare alanda 9 bin 500 metre kare alan satışı ile gerçekleştirilen 

ve Gaziantep’te sektöre yönelik ilk ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan fuar 40 

ülkeden 26 bin 695 ziyaretçi ağırladı. 

Fuara, 64 firma adı altında 150 marka ve temsilciliğin yer aldığı fuara İran, 

Irak, Suriye, Filistin, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan başta olmak üzere 15 

ülkeden alım heyeti katıldı. 

30 bin metre kare alanda 22 bin 275 metre kare alan satışı ile gerçekleştiri-

len fuarda, Türkiye, Belçika, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 

Arabistan’dan 159 firma katılımcı olarak yer aldı. 

 

Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan’dan 7 bin 402 profesyonelin 

ziyaret ettiği fuardan ziyaretçilerin yüzde 87’si memnun kaldığını ifade etti. 

Yurtdışı Fuar ve İş Gezisi Organizasyonları 

Proje kapsamında Gaziantep’te düzenlenen fuarların yanı sıra üyelerin yurtdışın-

daki fuarlara yönelik ziyaret ve sektör inceleme gezi programları düzenlenmiştir. 

2014 yılında düzenlenen 6 yurtdışı sektör inceleme ve fuar ziyaret programına 352 

firmanın katılımı sağlanmıştır.  

 Fıstık İnceleme Gezisi-ABD 

 Fancy Food Gıda Fuarı-ABD 

 Prodexpo Gıda Fuarı-Rusya 

 Anuga Gıda Fuarı-Almanya 

 Big5 İnşaat Fuarı—Dubai 

 Erbil Ticaret Ofisi Açılışı 



20 

 

KOBİ’ler İçin Ortak İhracat Ve Marka Projesi              
birlikten ihracat doğar 

Proje Gaziantep’te, çeşitli sektörlere yönelik «Ortak İhracat» ve «Ortak Marka» çalış-

maları ile firmaları bir araya getirerek ortak hareket etmelerini sağlamayı amaçla-

maktadır.   

Bu amaçla, Odamızın “Ortak İhracat ve Marka Projesi” kapsamında ve triko,  konfek-

siyon, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 12 Gaziantepli firma ortaklığında ku-

rulmuş olan MODAGAZİANTEP HAZIR GİYİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” (SDŞ) unvanını 

almaya hak kazanmış, ihracat faaliyetlerine de başlamıştır. 

Dış ticarete yönlenmiş yeni ve modern bir örgütlenme modeli olan SDŞ´ler, aynı üre-

tim alanındaki KOBİ´lerin ihracat amacıyla bir organizasyon altında birleşerek, yurt-

dışına dolayısı ile dünya piyasalarına açılmalarını sağlamak için kurulmuş olan şir-

ketlerdir.  

ModaGaziantep Hazır Giyim Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin ortaklarından birinin 

GTO’nun Gaziantep Destek Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi olması, şirketimizi 

ülkemizde birçok farklı sektörde çeşitli örnekleri bulunan Sektörel Dış Ticaret Şir-

ket’lerinden farklı kılmaktadır. Çünkü bu öncülük ve ortaklık ModaGaziantep A.Ş’ye 

Türkiye’de ilk kez bir Oda tarafından aktif biçimde desteklenen ve koordine edilen bir 

SDŞ  özelliği getirmektedir. 

Daha fazla dış ticaret, daha fazla üretim ve daha fazla 

küreselleşme için üyelerimize uluslararası vizyon kazan-

dırma amacı ile yürütülen projelerden biri olan “Yurtdışı 

Ticaret Ofisleri Projesi” ile Gaziantep ile ekonomik ilişkisi 

ön plana çıkmış ya da çıkmak üzere olan, ya da ülkemiz 

ekonomi hedefleri çerçevesinde belirlenen yerlere, dün-

yanın önemli ticaret merkezlerinde “ticaret ofisleri” açmak 

hedeflenmiştir. 

 

Bu hedefle Kuzey Irak’ın Erbil kentinde kurduğumuz ilk 

Ofisimiz Nisan ayında faaliyetlerine başlamıştır. Ofisimiz üyelerimize 

Irak pazarı ile ilgili birebir danışmanlık hizmeti sunulması temelinde faa-

liyetlerde bulunmakta olup, üyelerimize ithalatçı firma bulma, şube kuru-

luşu ile ilgili işlemler, yatırım teşvikleri, pazar araştırmaları ve fuarlar ile 

ilgili konularda destek vermektedir.  

Yurtdışı Ticaret Ofisleri Projesi                                             
gidemediğin yer senin Değildir 
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Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Projesi 

birlikte hareket etmek için çok nedenimiz var 

Proje kapsamında Gaziantep’i ve GTO’yu bölge odaları arasındaki sinerjinin odak noktası 

haline getirmek ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak hedefi ile önemli bir turizm, sa-

nayi ve ticaret potansiyeline sahip olan bölgemiz için Odalar arasında, ekonomik ve böl-

gesel kalkınmaya yönelik işbirliği oluşturmak amaçlanmıştır.  

 

Bu amaç doğrultusunda kentimizin sınır komşusu olan Adıyaman, Antakya, Kahramanma-

raş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Başkanları ve 

Genel Sekreterleri 21-22 Mart 2014 tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahip-

liğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi ve  “Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği” Platfor-

mu oluşturma kararı aldı. 

 

Sekretaryası GTO tarafından yürütülen Güçbirliği Platformu ikinci toplantısını Kahraman-

maraş, üçüncüsünü Antakya TSO ev sahipliğinde gerçekleştirerek her toplantıda bölgenin 

bir sorununu ele alıp farkındalık yaratmaya ve çözüm üretmeye çalışıyor. 

 

Antakya toplantısında kuraklığa dikkat çekerek “Kuraklık Eylem Planı”nı kamuoyyla pay-

laştı. Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen dördüncü toplantıda ise  platform Ye-

nilenebilir Enerji konusuna dikkat çekti. 

 

Platform ayrıca,  İpekyolu, Doğaka ve Karacadağ Kalkınma Ajansları işbirliğinde 

"AKDENİZ’DEN MEZOPOTAMYA’YA- MOZAİK VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU ” isimli 

bölge turizmine destek olacak bir proje için çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Proje ile dünyaca ünlü Gaziantep mutfağının yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası plat-

formlarda daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak, şehrin gastronomi turizmindeki po-

tansiyelini katma değere dönüştürmek hedeflenmektir. 

 

Bu kapsamda Odamız, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve 

Sanat Festivali ‘ne son iki yıldır otantik Gaziantep mutfağı standı ile yer alarak Gaziantep 

mutfağından lezzetler sunmaktadır. 

 

2014 yılında ayrıca, 2012 yılında birinci baskısı yapılan “Güneşin ve Ateşin Tadı” isimli 

yemek kitabının Türkçe-İngilizce ikinci baskısı yapılmıştır. 

Proje kapsamında kentin yerel dinamikleri ile birlikte  “Yemek Festivali” gerçekleştirmek 

için altyapı çalışmaları devam etmektedir. 

Gastronominin Başkenti Gaziantep 

                 şehrin tadı damağınızda kalacak 
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“Odamız 

191 Oda/

Borsa 

içerisinde 

A sınıfı olan 

33 Oda/

Borsa’dan biri 

oldu. 
Odamız TOBB Akreditasyon  Sisteminde  

“A” Sınıfı  Oldu 

Mesleki Eğitim ve Kalite Birimi 

2014 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Mesleki Eğitimde 

Yenilikçi Uygulamalar Projesi” kapsamında düzenlenen 7 eğitim modüllünde 130 

katılımcıya eğitim verilmiştir. 

Eğitim Modülleri: 

 Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimi 

 Ön Muhasebe Eğitimi 

 Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimi 

 Gayrimenkul Danışmanlığı Eğitimi 

 Grafik Tasarım ve Photoshop Eğitimi 

 E-Ticaret Eğitimi 

  Moda Tasarımı Eğitimi yapılacak: Öngörülen kursiyer sayısı 

 

2014 yılında ayrıca ; UMEM Beceri 10 Projesi kapsamında Sigortacılık Sektörüne 

yetişmiş eleman kazandırılması amacıyla “Sigortacılık Kursu” düzenlenmiştir. Bu 

kapsamda İŞKUR’a kayıtlı işsiz gençler, Meslek Liselerinde aldıkları teorik eğitimin 

ardından, firmalarda stajlarına devam ederek, pratik eğitimlerini tamamlamışlardır. 

Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra, eğitime katılan kursiyerlerin %70-80’i, 

ilgili sektör firmaları tarafından istihdam edilmiştir. 

 

5 Temmuz 2013 Tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi 

Yönetmeliği’nce zorunlu hale gelen  Hijyen Eğitimleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile  yapılan işbirliği 

protokolü kapsamında Odamızca gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda, Odamızda 27 

Mayıs-27 Haziran arasında yapılan 11 adet eğitime 827 kişi katılmıştır. 

2014 yılında Odamızda kurulan “Süreç Yönetimi Sistemi” ile süreçlerin belir-

lenmesi, süreç haritalarının  oluşturulması, süreç performans kriterlerinin belir-

lenmesi, süreçlere yönelik problemlerin ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ve 

gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

 

Oluşturulan bu sistemin de katkılarıyla, bağımsız denetçi kuruluş tarafından 

yapılan TOBB Akreditasyon Sistemine ilişkin Belge Yenileme Tetkiki sonucun-

da Odamız, 50 Puan ile B olan Akreditasyon Belge seviyesinden, 60 puan ile 

A seviyesine ulaşmıştır. 

TOBB Akredite Sisteminde Akredite olan 191 Oda/borsa bulunmakla birlikte A 

seviye Oda/Borsa sayısı 33’tür. 

 

ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi’ne ilişkin TSE Gaziantep Bölge Müdürlüğü 

Tetkikçileri tarafından Gözetim Tetkiki gerçekleştirilmiş olup Odamız tetkiki   

başarı ile geçmiştir. 
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İletişim Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi 
2014 yılında Odamız tarafından gerçekleştirilen eği-

tim, seminer, toplantı, fuar vb. faaliyetler için 158 ba-

sın bülteni hazırlanarak yerel ve ulusal medya organ-

larına servis edilmiştir. 

Düzenlenen bazı faaliyet ve projeler için görsel çalış-

malar hazırlanarak açık hava reklamcılığı, sosyal 

medya, yazılı ve görsel basın aracılığı   tanıtımı yapıl-

mıştır. 

Çağın iletişim aracı internetin kullanımı Odamızca da benimsenmiş olup, bilgilendirme hiz-

metlerinde en yaygın sosyal paylaşım ağları olan facebook  ve twitter başta olmak üzere    

instagram, youtube gibi alanlar kullanılmıştır. 

 

2014 yılında Oda faaliyetleri ve 

Gaziantep gündemini tartışmak 

üzere CNN Türk,                  

BloombergHT, TRT Haber ,     

A Haber  gibi ulusal TV kanalla-

rının haber programlarına ve 

ana haber bültenlerine Yönetim 

Kurulu Başkanının katılımı  

sağlanmıştır. 

 2014 yılında ; “Suriyeli Misafirlerle İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Gaziantep 

Ortak Akıl Raporu, Domotex Gaziantep Halı Fuarı değerlendirmesi, ModaGaziantep 

A.Ş.’ye SDŞ unvanının verilmesi konularının kamuoyuyla paylaşılması için 3 adet basın 

toplantısı düzenlenmiştir. 

 Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmak üzere 19 makale hazırlanmıştır. 

 Odamız servislerinin gerçekleştirdiği faaliyetler aylık istatistiki rapor olarak hazırlanarak 

Genel Sekreterlik ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

 Güncel ekonomik ve sosyal gelişmeler, Gaziantep ekonomisi, sektörel bilgiler başta  ol-

mak üzere çeşitli konularda araştırmalar yapılarak raporlanmış ve ilgililere sunulmuştur. 

 Odamızı yıl içerisinde ziyaret eden kurum ve kuruluş yetkililerine, üniversite öğrencileri ve 

araştırmacılara talepleri doğrultusunda hazırlanan raporlar ve yayınlar sunularak  bilgilen-

dirmeler yapılmıştır. 

 Üyelerin ve web sitesi ziyaretçilerinin e-mail aracılığı ilettiği sorular yanıtlanmış ve bilgi 

talepleri ilgili servislere yönlendirilmiştir. 

 Gaziantep’in ve Odamızın tanıtımına yönelik Türkçe-İngilizce –Arapça dillerinde tanıtım 

filmi  hazırlanmıştır. 

 2013-2016 döneminde görev yapacak olan Meclis ve Meslek Komite üyelerini tanıtan 

albüm hazırlanmıştır. 

Sosyal Ağ Adresi Üye Sayısı 

Facebook www.facebook.com/gaziantepto 6.978 

Twitter www.twitter.com/GaziantepTO 4.138 

Intagram Gaziantep Ticaret Odası 35 

Yerel Basın

Ulusal Basın

3780

336

Yazılı Basında GTO
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Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Kurtuluş Günü Etkinlikleri 
GTO’nun 2006  yılından bu yana gelenekselleşen “25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş 

Günü” etkinlikleri kurtuluşun 93.yıldönümünde de devam etti. 

Her yıl düzenlediğimiz törenlerde, Gaziantep Savunmasında kahramanlık gösteren 

şehit ve gazilerimizin ailelerine taktim ediyoruz. Bugüne kadar 150 şehit ve gazimi-

zin ailesine onur ödülü veren GTO 2014 yılı töreninde 28 kahramanımızı daha aile-

lerine verdiği onur ödülleri ile andı. Bu özel gün ödül töreninin ardından Orhan Ha-

kalmaz konseri ile kutlandı. 

 

Cumhuriyet Balosu 
GTO meclis ve meslek komite  üyeleri ile Oda personelinin katılımı ile bu yıl ilki dü-

zenlenen ancak gelenekselleştirilmesi hedeflenen Cumhuriyet Balosunda Türkiye 

Cumhuriyetinin 91.yıldönümü coşku ile kutlandı. 

 

Geleneksel İftar Yemeği 
Odamız tarafından Meclis Üyeleri, Meslek Komite Üyeleri ile Oda personeli ve aile-

leri için geleneksel iftar yemeği düzenlendi. 


