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SUNUŞ

Değerli GTO Üyesi,
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan
Gaziantep’in ticari hayatını temsil etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. 30 bine yakın üye
sayımızla kentin ticari hayattaki en büyük çatı kuruluşuyuz. Ancak üye firmalarımızı çalışanları ve
aileleri ile birlikte düşündüğünüzde 2 milyon nüfuslu şehrin neredeyse tamamına hitap eden bir
kurumuz.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak üyemize, şehrimize, ülkemize hizmet ederken en
büyük kılavuzumuz da her zaman Odamızın 100 yılı aşkın çalışma kültürü ve kurumsal hafızasıdır. Ki
bu kültür ve hafıza her zaman önsezisi yüksek, hızlı, esnek ve toplumsal hassasiyetlere, değerlere
duyarlı olmayı başarmıştır. Bu başarının temelinde de kılcal damarlarımız olan üyelerimiz
bulunmaktadır. Üyelerimizi ve onların Odadaki temsilcileri olan komitelerimizi dinlemek ve iletişimi
güçlü tutmak bizi güçlü kılmaktadır.
Covid-19 pandemisi ile birlikte adeta insanlığın tekamülünde bir dönüm noktası olan 2020 yılında,
Gaziantep Ticaret Odası olarak, yaşadığımız bu olağanüstü salgın sürecinde, şehrin sesi olabilme
sorumluluğumuzun verdiği yükün daha da arttığının farkında olarak hareket ettik. Bu süreçte
Gaziantep Ticaret Odası olarak, üyelerimiz ve halkın sağlığı için tüm tedbirleri alıp, imkânlarımız
ölçüsünde ne gerekiyorsa yaptık. Yapılması gerekenler konusunda da her kapıyı çalarak ilgililerle
temasa geçtik.
Üyelerimizden aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek problemlere çözüm önerisi bulmaya ve bu
çözüm önerilerinin uygulamaya alınması için tüm kurum ve kuruluşlara önerilerimizi ileterek
sonuçlarını titizlikle takip edip sorunun değil çözümün parçası olmaya gayret gösterdik.
Gaziantep Ticaret Odası olarak gerek sosyal medya, gerekse yazılı ve görsel medya aracılığı ile
kamuoyu oluşturmaya çalışırken, etkin lobi gücümüzü kullanarak da en üst düzeyde girişimlerde
bulunup ticari hayatımız için son derece önemli olan konularda ve sorunlarda çözüm üretilmesine
katkı sunduk.
Yaşanan sürecin bitmediği ve izlerinin devam edeceği öngörüsüyle 2021 yılında en büyük hedefimiz
üyelerimizin pandemi sürecinde aldığı yaralarını sarmalarına destek olmak olacak.
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak 2021 yılı çalışma programımızı oluştururken
belirlediğimiz önceliklerimizde bu hedefi en üste koyarak, ulusal ve uluslararası gelişmeler ile yerel ve
bölgesel hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak 2021 yılındaki önceliklerimizi şu şekilde
belirledik.
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2021 YILI ÖNCELİKLERİMİZ
 Gaziantep’in dünyadaki
gerçekleştirmek.

dijital

dönüşüme

uyumuna

öncülük

edecek

faaliyetler

 İç ve dış ticaretteki gelişmeler ile ilgili Gaziantep iş dünyasına vizyon kazandırmak.
 Ürün ve hizmetlerde katma değer yaratma farkındalığı oluşturmak.
 Gaziantep gastronomi kültürünü koruma, geliştirme ve sektörde hizmet kalitesini artırma
alanlarında çalışmalar yapmak.
 Geçici Koruma Altındaki yabancıların şehir ekonomisine etkilerini doğru yönetmek.
 Sektörlere mesleki yeterliliğe sahip işgücü kazandırmak.
 Ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliklerini ve temsiliyetlerimizi geliştirmek.
 Üyelerin ve kentin sorunlarına, ihtiyaçlarına GTO Perspektifinden bakmaya devam ederek
çözümün parçası olmak için lobi gücümüzü kullanmak.
 Üyeye sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak için hizmet birimlerinin gelişimini çağın
gereklilikleri doğrultusunda desteklemek.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak 2021 yılı çalışma programımız kapsamında
belirlediğimiz tüm bu öncelikleri, hem vizyonumuza doğru ilerlediğimiz yoldaki rehberimiz olan
stratejik planımızın yıllık gözden geçirmesinde dikkate aldık hem de her bir hizmet birimimizin yıllık
çalışma planlarına entegre ettik.
Tüm bu çalışmaları yaparken ihtiyaç duyacağımız kaynağı da Odamızın 2021 yılı tahmini bütçesinde
belirterek, Meclisimizin onayına sunduk.
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerimize
değer yaratmak için sunduğumuz tüm hizmetlerin etkililiğini arttırmak amacıyla hazırlanan Odamız
Stratejik Planı ve Misyonu, Vizyonu, Değerleri ile uyumlu Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu
2021 Yılı Çalışma Programı ile 2021 yılında yepyeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuncay YILDIRIM
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COVID-19 SÜRECİNDE GAZİANTEP TİCARET ODASI
2021 yılı çalışma programımızı Covid-19 salgınının tamamen bitmediği ve izlerinin devam edeceği
öngörüsüyle üyelerimizin pandemi sürecinde aldığı yaralarını sarmalarına destek olmak olarak
belirledik. 2021 yılında belirlediğimiz tüm öncelikler bu hedefe hizmet edecek olup Gaziantep Ticaret
Odası olarak pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaların rehberliğinden yararlanacağımızdan çalışma
programımıza eklemeyi uygun bulduk.

Öncelikle Kurumsal Tedbirlerimizi Aldık








Verdiğimiz hizmetleri aksatmayacak şekilde normalleşme süreci başlayana kadar çalışma
saatlerimizi güncelledik.
Bina içerisinde teması azaltmak için dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma uygulamaları yaptık.
Meclis ve meslek komite toplantılarımızı online platformlar üzerinden gerçekleştirdik.
Eğitimlerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve COVID-19 enfeksiyon önleme ve
kontrol prosedürlerini içeren kılavuzdaki tüm şartları sağlayarak “Covid-19 Güvenli Hizmet
Belgesi” aldık.
Pandemi sürecindeki yayınlanan genelgeler, yönetmelikler vb. ile yürürlüğe giren tüm
uygulamalara ilişkin bilgi akışını 7/24 sosyal medya, SMS ve mailing kanallarımızla üyelerimize
ve Gaziantep halkına sağladık.

Yardım ve Destekler
Bu süreçte Odamız, gerek kendi bütçesinden gerekse iştirakleri aracılığıyla yardım ve desteklerde
bulundu.



Oda olarak ilk desteği sağlık çalışanlarımız için yaparak 2 bin adet tek kullanımlık tulum hibe
ettik.
Ardından GETHAM tarafından üretilen 200 bin adet yüz siperliği, sağlık çalışanlarına İl Sağlık
Müdürlüğü aracılığıyla dağıtıldı.

Maske Dağıtımı ve Satışı


Üyelerimizin mağduriyet yaşamaması adına hiçbir kâr amacı gütmeden uygun fiyatla maske
satışı gerçekleştirdik.

Lobi Çalışmalarıyla Katkı Sunduğumuz Gelişmeler
GTO olarak yaptığımız haberler ve en üst düzeyde girişimlerle ticari hayatımız için son derece önemli
konularda ve sorunlarda çözüm üretilmesine katkı sunduk.


15 Mart’ta reel sektörün virüs ile mücadelede desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çektik.
Yapılması gerekenlere ilişkin hazırladığımız raporu TOBB’a ilettik. 18 Mart itibariyle de
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” programı devreye alındı.
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İş’e Devam Kredisi başvurularında sorun yaşandığına dair üyelerimizden çok sayıda geri
dönüş aldık. Bunun üzerine durum tespiti yapmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Kredi
başvurusu yapan firmalarımızın bilgilerini Bakanlığa ilettik ve olumlu dönüşler aldık.
Mersin Limanı ardiye ücretleri: İhracatçımızın transit rejime tabi yüklerinin sevk işlemlerinde
yaşanan beklemelerden doğan ardiye ve fuzuli işgaliye maliyetleri yüksek meblağlara
ulaşmaya başlamıştı. TOBB ile birlikte girişimde bulunduk ve Mersin Limanı'nda bu ücretlerde
indirime gidilmesini sağladık.
Mücbir sebep dışında tutulan sektörler için girişimde bulunduk. Ayakkabı-Terlik-Deri-Plastik
Ürünleri İmalat ve Ticareti, Motorlu Kara Taşıtlarının ve İş Makinelerin Onarım ve Bakım
Hizmetleri sektörlerini mücbir sebep kapsamına aldırdık.
Eximbank-KGF işbirliği: Eximbank TL reeskont kredilerinin KGF teminatı ile kullandırılması
önerisinde bulunduk ve kısa bir süre sonra bu uygulamaya geçildi.
Kıyasen fatura düzenleme: Kıyasen Fatura Düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususları
dile getiren bir açıklama yaptık. Hemşehrimiz T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz hızlı bir şekilde geri dönüş yaparak
kamuoyu açıklaması yaptılar.
Nefes Kredisi: Oda olarak önemli bir miktarda destek verdiğimiz Nefes Kredisi de devreye
girdi. Şu an için kredi, Denizbank aracılığıyla kullandırılıyor.
Vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin: Yaptığımız açıklamayla vergi mükellefi olup 65 yaş
üstünde olanlar için özel bir izin sistemi getirilmesi gerektiğini vurguladık, ilgili makamlarla
görüşmeler gerçekleştirdik. 28 Mayıs tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
açıklamasıyla 65 yaş üstü vergi mükellefleri işlerine kavuştu.
SGK'nın Özel Hastanelere Verdiği Yatarak Tedavi Desteği: "SGK Kararı Gözden Geçirilmeli,
Özel Hastaneler Mücadelede Devre Dışı Bırakılmamalı" diyerek pek çok kez basın bültenleri
hazırladık ve her kademede girişimde bulunduk. Ses getirdiğimiz bu girişimlerle ilgili kararın
değişmesine büyük katkı sağladık. Yapılan değişiklik neticesinde SGK'nın pandemi tedavisi için
özel sağlık kurumlarına verdiği yatarak tedavi desteği temmuz ayını da kapsayacak şekilde
devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki çalışmalarımız






İşyeri İzin Belgeleri: 16-17 ve 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması
için yoğun mesai harcayarak gerekli izin belgelerini üyelerimize sağladık, mağduriyet
yaşamalarını engelledik. COVID-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları
kapsamında 1.000’i aşkın üyemize, genelge kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri
amacıyla izin belgesi düzenlenmiştir.
Paket Servis: Kısıtlama sürecinde lokantaların paket servis ile hizmet vermesini sağladık.
Teknik Servis Hizmeti: Aynı şekilde teknik servislerin de hizmet vermesi için kısıtlamadan
muaf olmalarını sağladık.
24 Nisan’da takas işlemleri: 23-26 Nisan 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken,
Bankalar Birliği tarafından “31 il dışında kalan şehirlerdeki banka şubelerinde nakit, takas ve
EFT işlemleri yapılabilecek” kararı alınmıştı. Bunun üzerine harekete geçerek Bakanlıkla
yaptığımız görüşmeler neticesinde “Ödeme tarihi 24 Nisan olan çeklerin hesapta yeterli
bakiye olmaması durumunda karşılıksızdır işlemi yapılmadan 27 Nisan'a öteleneceği” kararı
aldırdık.
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G

AZİANTEP’İN DÜNYADAKİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜME UYUMUNA

ÖNCÜLÜK EDECEK

FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRMEK.

Bir süre daha yaşamımızın bir parçası olacağı aşikâr olan virüs, hem maddi hem he manevi olarak
sınırlarımızı çok zorladı. Bir taraftan yaşamımızı tehdit eden virüs bir taraftan da bireyler, aileler,
şirketler ve ülkeler olarak geleceğe hazırlık seviyemizi test etti. Sanki gelecek denilen zaman dilimi çok
uzaktaymış gibi yapmadığımız yatırımların, tasarrufların, almadığımız önlemlerin, faturasını ödedik.
İşletmelerimiz, pandemi öncesinde her platformda dile getirdiğimiz “dijitalleşme gerekliliğinin” çok
uzakta olmadığını acı da olsa tecrübe edindi. Yaşanan süreçte mahalle bakkalı dahi olsa tüm
işletmeler dijitalleşmeyi faaliyetlerinin bir parçası haline getirdi ya da getirmesi gerektiğini fark etti.
Ama dijitalleşmeyi pandemiden önce başarmış olan firmalar bir değil birkaç adım önden giderek daha
az yara aldı.
Gaziantep ticaret Odası olarak, neler yaşadığımızı değil de bu yaşadıklarımızdan ne öğrendiğimize
bakmak daha anlamlı olacaktır bakışı ile pandemi öncesi başladığımız dijitalleşmenin yaşamın her
alanına yaptığı etki ve önemi konusundaki çalışmalarımıza çok daha yoğun bir şekilde devam
edeceğiz.
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile ilgili gelişmeleri takip etmeye ve üyelerimizin bu alanda farkındalığının
artırılmasına yönelik çalışmalara Endüstri 4.0 Çalışma Grubu’nun katkıları ile devam edeceğiz.
Artık yeni iş yapma şekli haline gelen e-ticaret/e-ihracat alanlarındaki gelişmelerin takibi ve üyelerin
bu gelişmelerine uyumu noktasında yaptığımız çalışmalara daha da geliştirerek devam edecek ve
onlara bir mentör gibi yol göstereceğiz. Bir ihracat kenti olan ve Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5.
Kenti olan Gaziantep’in aynı başarıyı e-ihracat alanında da gösterebilmesi için çalışmalarımızı
yoğunlaştıracağız.
E-ticaret alanında faaliyet gösteren üye sayımızı yeni bir meslek grubu oluşturacak kadar artırmak
sektörün gelişimine daha etkin bir şekilde destek olmamızı sağlayacaktır.
Bu kapsamda teknolojideki hızlı dönüşümü takip ederek, üyelerimize yönelik bilgilendirme amaçlı
toplantı, etkinlik, seminer vb. düzenlerken tüm hizmet birimlerimizde de dijitalleşme süreçlerini
hızlandırarak 2023 yılı için belirlediğimiz “Dijital Oda” olma hedefimize yaklaşacağız.
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İ

Ç VE DIŞ TİCARETTEKİ GELİŞMELER İLE İLGİLİ GAZİANTEP İŞ DÜNYASINA

VİZYON

KAZANDIRMAK

Birçok ürünün üretiminde Türkiye ya da dünya lideriyiz. Örneğin dünyada makine halısı ihracatının
%38’ini Gaziantep gerçekleştiriyor. Dünya halı modasını şehir olarak biz belirliyoruz. Makarna,
ayakkabı, PP iplik, dokusuz kumaş gibi birçok ürünün de Türkiye’deki üretim merkeziyiz. Örneğin,
Türkiye’deki makarna üretim kapasitesinin %86’sı ayakkabının %71’i, dokusuz kumaşın %48’i
Gaziantep’tedir
Üreten, ürettiğini dünyaya satan Gaziantep dış ticaret fazlası veren güçlü bir ihracat kentidir. TÜİK
verilerine göre 2020 yılı dış ticaret hacmimiz 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,8 milyar dolar dış
ticaret fazlası verdik. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı %154… Türkiye’de kişi başına düşen ihracat
miktarı 2 bin 28 dolarken ilimizde kişi başına düşen ihracat 3 bin 886 dolardır.
Gaziantep Ticaret Odası olarak üretimdeki, ticaretteki, ihracattaki bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve
daha da yukarıya taşıyarak kentimizi 4 büyük ekonomiden biri yapma hedefine ulaştıracak çalışmalara
2021 yılında da devam edeceğiz.
Bu kapsamda üyelerimize GTO olarak Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz aracılığı ile doğru pazar,
doğru ürün, doğru müşteri matrisini kurarak sunduğumuz danışmanlık hizmetimizin kapasitesini daha
artırarak tüm bölgeye hizmet vermeye çalışacağız.
İç ticarette gelişen yeni sistemler, kanun ve yönetmelikler hakkında üyelerimizi hızlı bir şekilde
bilgilendirerek ticari faaliyetlerinin devamlılığı için almaları gereken aksiyonlar için yardımcı olmaya
devam edeceğiz.
Bununla beraber üyelerimizin yaşadığı ticari uyuşmazlıklarda kısa sürede ve ekonomik çözüme
ulaşmalarına katkı sunmak için, adli yargıda yaşadığı problemlerin önüne geçebilmek, Adli Yargının
yaşadığı iş yoğunluğuna çözüm oluşturabilmek amacıyla 5174 Sayılı TOBB Kanununun Odamıza
verdiği yetki çerçevesinde Odamız bünyesinde kurduğumuz “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi” ile
üyelerimize destek olacağız.
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Ü

RÜN VE HİZMETLERDE KATMA

DEĞER YARATMA FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK

GTO olarak vizyonumuz; Gaziantep’in ülke ekonomisinde ilk dört ilden biri olmasına öncülük etmek.
Bizi bu vizyona taşıyacak olan bileşenlerden biri de ihracat sıralamamızın yükselmesi. Gaziantep 2020
yılını en fazla ihracat yapan 5.kent olarak tamamladı. İlk 4’ten biri olma hedefine ilerlerken de sadece
ihracatımızı miktar olarak artırmaktan öte kg fiyatını da yükseltmek zorundayız ki bütüncül bir
kalkınmaya hizmet edebilelim, ihracat başarımızı sürdürülebilir kılalım, kar marjlarımızı
yükseltebilelim.
Kısacası, ihracat hacmimizi yalnızca nicelik ile değil nitelik ile de yukarı çekmeliyiz. Bunun için de
Gaziantep üretim kültürünün fabrikasyon üretim yerine, katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşması
gerekmektedir.
Gaziantep ürün ve hizmetlerinde katma değeri artırmak için üyelerimizin inovatif yönlerini
geliştirmeye çaba göstereceğiz. Yeni ve inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, rakiplerin ürün ve
hizmetlerinden farklılaşması için büyük bir öneme sahip inovasyon ve katma değeri yüksek yerli
üretim için Gaziantep iş dünyasının Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme
Merkezimiz GETHAM ile daha fazla temas halinde olmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Üretim süreçlerinde tasarım düşüncesini barındıran ya da tasarımı üretim süreçlerine dâhil etmeyi
planlayan firmalara paydaşlarıyla beraber, bu konuda uzman ve altyapı desteği sağlayan bir merkez
olan GETHAM sadece Gaziantep iş dünyasına değil tüm bölgeye hizmet vererek bölgesel kalkınmaya
da katkı sunmakta. Şehrin ve bölgenin yenilikçi kapasitesini artırmak için çalışan GETHAM’ın
kapasitesini artıracak yatırımlar yapacağız.
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G

AZİANTEP

GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ

KORUMA, GELİŞTİRME VE SEKTÖRDE

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMA ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPMAK

Mutfak Gaziantep’in en önemli güçlerinden biridir. Bu öyle bir güç ki; eğer doğru
kullanabilirsek, bizden sonraki nesillere doğru öğretebilirsek şehrin ekonomik gelişimi için de
sosyal gelişimi için de katma değer yaratılmasına katkı sunabilir.
Bu köklü, özel ve çekici kültürün içinde barındırdığı bilgiler hem geleneği ve geçmişi
günümüze taşır, hem de bizi geliştirerek bir adım öteye götürür.
Gaziantep Ticaret Odası olarak yıllardır biz bu gücün farkındalığı hareket ediyor, projeler
üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. Mutfak kültürümüzü bir adım ileri taşımak, küresel boyutta
keşfini desteklemek için profesyonel yolculuğumuza Güneşin Ve Ateşin Tadı yemek kitabı ile
başladık. Gastronomi alanındaki profesyonel çalışmalarımıza, bu alandaki çalışmaları
kurumsal bir yapıya kavuşturmak için kurduğumuz Gastro A.Ş. aracılığıyla devam edeceğiz.
Bu çalışmalardan biri de GTO Meclisinin onayı ve desteği ile çalışmalarına başladığımız
Gaziantep Gastronomi Akademisi projesi. Bizim bu akademi ile temel hedefimiz; dünyanın
her yerine Gaziantep mutfağını bilen şefler yetiştirmek. Başka bir ifade ile dünyanın herhangi
bir yerinde bir şef, Gaziantep mutfağını icra edecekse en büyük referansı bizden aldığı
pasaport olmalı. Mutfağımız tüm dünyada Akademimizde yetişmiş profesyoneller tarafından
en doğru şekilde temsil edilsin istiyoruz. Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan
Akademi Restoranı ise akademi mutfağındaki çalışmaların sunulduğu bir uygulama restoranı
olacak.
Gaziantep turizminin lokomotifinin mutfak olduğunu biliyoruz. Son yıllarda gastronomi
turizminden en büyük payı alan ildir.
Kentimize gelen yerli yabancı turistlerin,
araştırmacıların, uzmanların şehirden memnuniyetle ayrılmasının kentimizin sosyoekonomik
gelişimine sunacağı olumlu katkı göz ardı edilemez. Bu katkıyı sürdürülebilir kılmak için de
bir çok meslek grubunu içinde barındıran gastronomi sektörünün dünya standartlarında
hizmet vermesi, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, inovatif bakış açısı kazanması,
kendini yenilemesi, gelişmesi ve vizyon kazandırılması gerekmektedir.
Dolayısıyla Akademimiz, gastronomi alanında nitelikli işgücü yetiştirerek istihdama, kent ve
bölge ekonomisine güç katarken, Gaziantep’in dillere destan mutfak kültürünü geliştiren
“Gaziantep Mutfağı” kavramının oluşmasına büyük katkı sağlayan işletmelerimize de mesleki
gelişim alanında hizmet verecek.
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İşletmelerimiz gıda güvenliği, hijyen, yiyecek-içecek sunum teknikleri ve menü hazırlama gibi
mesleki gelişimlerine katkı sunacak pek çok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti alırken
ihtiyaçları olan nitelikli işgücünü bulma, hâlihazırdaki işgücünün kalitesini artırma ve mesleki
yeterlilik belgesi alma noktalarında da Akademi işletmelerimizin en önemli çözüm ortağı
olacak.
Ya da yenilikçi fikirleri ile sektöre girmek isteyen girişimciler için kuruluşlarından, konsept
geliştirilmesine, İK sürecinden ürün inovasyonuna ve tanıtımına kadar geniş bir yelpazede
hizmet alabilecekler.
Bütün bunların yanı sıra, eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak nitelikli insan
kaynağının oluşmasına öncülük edecek Test ve Belgelendirme çalışmaları da yürütülecek.
Özetle Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi, hedeflenen tüm bu çalışmalar
ile sektörde faaliyet gösteren işletmeler için adından da anlaşıldığı üzere bir “akademi” , bir
araştırma merkezi, bir eğitim birimi gibi çalışacak onlara rakip değil gelişimlerine destek
sunan bir çözüm ortağı olacak.
UNESCO tescilli bir mutfağa sahip şehir için yapılabilecek en güzel yatırımlardan biri olduğuna
inandığımız Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Uygulama Mutfağını 2021 yılında hayata
geçirmek için çalışacağız.
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G

EÇİCİ

KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN

ŞEHİR

EKONOMİSİNE

ETKİLERİNİ DOĞRU YÖNETMEK

Resmi kayıtlara göre şehrimizde bulunan 451.962 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli’nin sosyoekonomik geleceğimiz açısından riskler ve beraberinde bir takım avantajlar barındırdığı aşikârdır. 30
bin üyesi ile Gaziantep gibi bir üretim ve ihracat üssünün ticari hayattaki en büyük çatı kuruluşu olan
Gaziantep Ticaret Odası olarak bu risk unsurlarını ve yarattığı avantajları ilk göçün başladığı 2011
yılından bu yana olduğu gibi 2021 yılında da hassasiyetle değerlendirmeye devam edeceğiz.

S

EKTÖRLERE MESLEKİ

YETERLİLİĞE SAHİP İŞGÜCÜ KAZANDIRMAK

Nitelikli ve belgeli iş gücünün gittikçe önem kazandığı günümüz çalışma hayatında artık “ben bu işi
biliyorum” demek yetmiyor, bildiğini ispatlamak gerekiyor. İspatın yolu da Mesleki Yeterlilik
Belgesinden geçiyor.
2018 yılında Mesleki Yeterlilik Merkezi (MYK) tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon
Kurumunca (TÜRKAK) akredite kuruluş olması onaylanan GTO Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi ile
bölgesinde Mesleki Yeterlilik Belgesi veren ilk sivil toplum kuruluşu olan Odamız, üyelerimizin mesleki
yeterliliğe sahip kişileri istihdam etmesine katkı sunuyor.
2020 yılı içerisinde 18 alanda, 1.283 kişiye Oryantasyon Eğitimi, 668 Sınav, 905 kişiye Mesleki
Yeterlilik Kurumu onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi veren GTO Destek MYM, her geçen gün hizmet
alanı genişlemektedir. 2021 yılında da bu alanda kapasitemizi genişleterek üyemize hizmet sunmaya
devam edeceğiz.

U

LUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA İŞBİRLİKLERİNİ VE TEMSİLİYETLERİMİZİ
GELİŞTİRMEK

Gaziantep Ticaret Odası ticari hayatın, sosyal ve kültürel hayatın gelişimine destek olan örnek proje
ve çalışmalarında birçok ulusal ve uluslararası fon sağlayıcılarıyla, kurum ve kuruluşlarla paydaşlık
yapmaktadır. Odamızın ulusal ve uluslararası oluşumlarla iletişimini güçlü tutarak, etkili iletişimini
sürdürerek oluşturduğu ağın gücü ile ortak projelerin uygulanması adına ön ayak olması neticesinde
nihai faydalanıcılar üyelerimiz ve şehir olmaktadır.
Odamız bu, yerel ve uluslararası ittifak kurma çalışmalarına 2021 yılında da devam ederek üyenin ve
şehrin faydasına olan projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam edecektir.
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Ü

YELERİN VE KENTİN SORUNLARINA, İHTİYAÇLARINA GTO PERSPEKTİFİNDEN BAKMAYA
DEVAM EDEREK ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN LOBİ

GÜCÜMÜZÜ KULLANMAK

Gaziantep Ticaret Odası 30 bine yaklaşan üyesi ile Gaziantep’in en büyük Sivil Toplum
Örgütlerinden birisi ve Gaziantep ticari hayatının çatı kuruluşudur. Amacımız üyelerimizin
sorunlarına çözüm üretmek suretiyle faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürmelerini
sağlamaktır. Bu bakımdan üyelerimizin Oda bünyesindeki temsilcileri olan Meslek Komiteleri
tarafından Oda Yönetimine intikal eden sorunların çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurumlara
iletilmesi Odamızın asli görevidir.
Gaziantep, Türkiye’de 8 milyar dolarlık (2020) ihracat tutarı ile en çok ihracat yapan 5.
İlimizdir. Odamız mensupları ekonomik faaliyetleri ile üretim, ihracat ve istihdama büyük
katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla yapılan bu faaliyetler ülke ekonomimize de lokomotif
katkıda bulunmaktadır. Gaziantepli tacirlerin azmi ve enerjisi Gaziantep’in çök önemli bir
üretim ve ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Gaziantep iş dünyası bu azim ve istek ile ticari
faaliyetlerine devam etmeye çalışırken elbette birtakım zorluklarla da karşılaşmaktadır.
Görevimiz emsalsiz girişimci vasfı olan Gaziantepli tüccar ve sanayicinin sorunlarını tespit
etmek ve çözüm önerileri ile ilgili makamlara iletmek suretiyle çözmektir.
Bu bakımdan, periyodik olarak üyelerimizin geri bildirimleri, Odamıza intikal eden sorunlar ve
çözüm önerileriyle birlikte güncellenen “GTO Perspektif” raporumuzu ilgililere iletiyor ve
rapor içerisindeki konularla ilgili basın ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyu oluşturuyoruz.
Bu çalışmalarımıza özellikle yaşadığımız bu olağanüstü salgın sürecinde çok daha etkin
kullandık ve olumlu netice aldık. 2021 yılında da üyelerimizden aldığımız geri bildirimleri
değerlendirerek problemlere çözüm önerisi bulmaya ve bu çözüm önerilerinin uygulamaya
alınması için tüm kurum ve kuruluşlara önerilerimizi GTO Perspektifi ile iletiyor ve sonuçlarını
titizlikle takip ediyor olacağız.
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Ü

YEYE SUNDUĞUMUZ HİZMETLERİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN HİZMET BİRİMLERİNİN
GELİŞİMİNİ ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA DESTEKLEMEK

Çalışkanlığı, ticari kabiliyeti, üretkenliği, doğduğu topraklara bağlılığı, girişimci ruh ve kültürü ile
ülkesine ve şehrine özveri ile hizmet eden Gaziantep iş insanları hizmetin en kalitelisini almayı
fazlasıyla hak etmektedir.
Gaziantep Ticaret Odası olarak en temel hedefimiz de gücümüzü kaynaklarımızı ve bilgi birikimimizi
tüm üyelerimizle adil bir şekilde paylaşan, üyeleri ile birlikte hareket edip, üyeleri ile birlikte kazanan
bir Oda olmaktır.
Bu hedef doğrultusunda gerek kanunlar çerçevesinde vermekle yükümlü olduğumuz hizmetleri gerek
bilgi ve danışmanlık hizmetlerimizi üyelerimizin istifadesine sunarken, gerekse kent ve ülke için proje
üretirken hızlı ve yenilikçi olmaya gayret ediyoruz. Her geçen gün hizmet çeşitliliğimizi ve kalitemizi
artırarak eğitimden, ihracata, dijitalleşmeden, tasarıma kadar üyelerimizin ihtiyaçlarını ön planda
tutarak zamanın ruhunu yakalamaya özen gösteriyoruz. Bu özeni işin mutfağı olan hizmet
birimlerimiz için de gösteriyor tüm çalışanlarımızın gelişimi, birimlerimizin donanımı, fiziksel
ihtiyaçlarının giderilmesi yönündeki yıllık plan ve programlarımızı birim yöneticilerimizle birlikte
yapıyoruz. 2021 yılında da aşağıda görev ve sorumluluk alanları belirtilen birimlerimiz için söz konusu
plan ve programlar uygulanarak daha kaliteli hizmet sunulması sağlanacaktır.

GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterin Görevleri ve Yetkileri:
Oda Genel Sekreteri Oda Personelinin disiplin ve sicil amiri olup başlıca görevleri ve yetkileri
şunlardır:
a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek,
b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin
toplanmasını sağlamak,
c) Organ toplantılarının gündemiyle ilgili hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin
üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar
özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazırun cetveli ve devam çizelgelerini
tutmak, karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları
muhafaza etmek,
d) Oy kullanmamak şartıyla Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak etmek,
e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak, alınan kararların gereğinin zamanında
yerine getirilmesini sağlamak,
f) Oda personelinin işe alınması, yükseltilmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son
verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek,
h) Resen yaptığı harcamaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında
Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
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ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve
kesin hesabı yapmak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak,
i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini
muhafaza etmek,
j) Yayın işlerini yönetmek,
k) Oda İç Yönergesi taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
l) Yönetim Kurulu tarafından Meclise sunulmak üzere hazırlanan Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve
bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları
yapmak,
m) Üye kayıtlarının tutulması, güncellenmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ
kararları çerçevesinde yürütmek,
n) Yönetim Kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
o) Bu yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim
Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
Genel Sekreter Odaya yükümlülük getirmeyen, resmî makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle
yapılan yazışmalarda, Oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda
imzaya yetkilidir. Genel Sekreter, Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel Sekreter, Yönetim
Kurulu’nun kararıyla harcama yetkisi dâhil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk
ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
Genel Sekreterin izinli veya çeşitli nedenlerle görevde bulunmadığı sürelerde yardımcılarından biri,
yardımcılarının da yokluğunda birim amirlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayıyla Genel
Sekreterliğe vekâlet eder.
Genel Sekreter Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:
Genel Sekreter Yardımcıları genel sekreterde olduğu gibi yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel
Sekreter Yardımcılarının 5174 sayılı Kanunun 74. maddesindeki niteliklere haiz olması gerekir. Genel
Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterden sonra Odanın en yüksek idare amiridir. Genel Sekreter
bulunmadığı zamanlarda Genel Sekretere ait yetki ve sorumluluğa sahiptir.
Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile -harcama yetkisi dâhil- görev ve yetkilerinden bir
bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.

14

Yönetim Kurulu Çalışma Programı -2021


ODAMIZ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ






Ticari işletmelerin (şirketler ve gerçek kişiler) tescilini (kuruluş işlemleri), Oda kaydını ve
gerektiğinde terkinlerini yapar.
Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişiklikleri takip ederek tescili gerekli hususları
değiştirerek tescil eder, aynı zamanda Oda kayıtlarına işler.
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerini değerlendirir, gerekirse yazışmalar
yapar.
İşletmeler arasında imzalanan işletme rehin sözleşmesinin tescilini yapar.
Gerek Ticaret Sicil Memurluğu gerekse Ticaret Odası başlığı altında firma kayıt bilgilerini
içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere verir.

ÜYELİK VE BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Yurt dışına gönderilen ihracat evraklarının mevzuata uygunluğunu inceleyerek onay işlemini
yapar.
 İhracat mevzuatındaki değişiklikleri üyelere aktarır.
 Sigorta acentelerinin TOBB levha girişlerini mevzuata uygun olarak yapar ve levhaya kayıtlı
sigorta acentesindeki her türlü değişikliği sisteme işler.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının bünyelerine alacakları emtianın piyasa araştırmalarını yapar ve
resmî yazı ile ihaleye esas olmak üzere kurumlara verir.
 Resmî kurumların yapmış olduğu ihale duyurularını üyelere iletir.
 İmalatçı ve sanayici firmaların talepleri doğrultusunda, uzman aracılığı ile kapasite raporları,
ekspertiz işlemleri, yeterlilik belgesi, fiziki üretim ve satış belgeleri tanzim eder, iş
makinelerinin tescillerini yapar.
 Tır Karnesi ile ilgili işlemleri yürütür. Resmî Gazete´de yayımlanan mevzuatı inceler ve gerekli
konularda üyeleri bilgilendirir. İlgili mevzuatı ve hukuki konuları inceler, takip eder ve
muhafaza eder.
 Ticari işletmelerin (şirketler ve gerçek kişiler) Oda kaydını ve gerektiğinde terkinlerini yapar.
 Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişikliklerden tescili yapılan hususları Oda
kayıtlarına işler.
 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerini değerlendirir, gerekirse yazışmalar
yapar.
 İşletmelerin imzaladığı belgelerin imza tasdiklerini yapar.
 Ticaret Odası başlığı altında firma kayıt bilgilerini içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere
verir.
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 Oda üyelerine ait aidatların tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapar.
 Oda bütçesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütür, bütçenin fiilî mukayesesini yapar ve
sonuçları rapor hâlinde hazırlar.
 Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi verir.
 Aylık mizanlar, mali tablolar, dönem sonu bilançosunu ve bütçe gerçekleme raporlarını
hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunar. Bütün kayıtları Hesapları İnceleme Komisyonu’na
belirli dönemlerde ibraz eder.
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 Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlar. Vadeli
hesap işlemlerini yürütür.
 Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer
Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini
yapar.
 Odanın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin satın alma yönetmeliği esaslarına göre satın
alınması işlemlerini yürütür. Satın alma işlemlerinde teklif istenen tedarikçi listelerini hazırlar
ve günceller.
 Demirbaş sisteminin takibini yapar.

DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
 Gaziantep Ticaret Odası üyesi işletmelerin, Gaziantep’te ve bölgede faaliyet gösteren
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)'in ulusal ve uluslararası rekabetçilik ve
yenilikçilik kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 Odanın uluslararası ticari ve bürokratik her türlü faaliyetini yürütür.
 Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonları, KOBİ’lere yönelik yurt dışı heyet ziyaretleri
düzenler.
 Üyelerimizin ve Gaziantep’in geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası fon destekli
projeler yürütür.
 Suriye Ticaret Masası
 Ticari İstihbarat Ofisi
 AB Bilgi Merkezi
MESLEK KOMİTE ve ÜYE İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ








Meslek Komitelerinin raportörlük ve sekretarya görevlerini yürütür.
Meslek Komitelerince alınan kararların ilgili merciler nezdinde takibini yapar, sonuçlandırır ve
ilgili komiteye bilgi aktarımı yapar.
Sektör toplantılarını organize eder. Mesleki kararlara ilişkin yasal düzenlemeleri yapar, ilgili
mercilere iletimini sağlar.
Meclis toplantılarının organizasyonunu yapar. Organizasyona ilişkin tüm dokümanları ve
faaliyet raporlarını hazırlar, kararların takibini yürütür.
Özel İhtisas Komisyonu toplantılarını organize eder. Komisyon kararlarının ilgili mercilere
iletimini ve takibini sağlar.
Üye talep ve şikâyetlerini alır ISO 10002 müşteri menuniyeti yönetim sistemi kapsamında
yönetir.
Üye Memnuniyet Anketi çalışmasını gerçekleştirir ve sonuçlara ilişkin iyileştirme çalışmalarını
takip eder.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlar, cihazların ayarlamalarını yapar, çalışır
durumda olmasını sağlar.
 Yeni yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirler, gelişen teknolojiyi takip ederek yeni projeler
üretir ve uygular.
 Oluşan arızaları giderir, müdahale etmek gerekiyorsa ilgili teknik servise yönlendirir.
 Oda üye veri tabanının düzenini ve güvenliğini sağlar.
 Oda WEB sitesinin güncellenmesini ve düzenlenmesini sağlar.
 Elektronik ortamda kurumsal veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlar, güvenlik için koruyucu ve
önleyici tedbirler alır.
 Odanın iç ve dış kaynaklarca yazılmış olan mevcut yazılım sistemlerinin hatasız olarak
çalışmasını sağlar.
 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemleri çerçevesinde çalışmaları yürütür.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
 Yönetim Kurulu Toplantılarını organize eder, tutanaklarını yazar, alınan kararları ilgili
servislere ve ilgili makamlara tevdi eder.
 Yönetim Kurulu kararlarını defterlerde ve elektronik ortamda muhafaza eder ve konuyla ilgili
tüm dokümanları arşivler.
 Santral operatörünü yönetir, Odaya gelen bütün evrakı kayda alır ve ilgili servislere havale
eder.
 Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Genel
Sekreter'in (Odayla İlgili) yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri çerçevesinde gerekli ulaşım ve konaklama
organizasyonlarını yapar.
 Oda toplantı salonlarının organizasyonunu sağlar. Oda aktivitelerine öncelik vererek salonları
kullanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına istenen salonun tahsis
edilmesini sağlar.
 Oda aktiviteleri içerisinde yapılan toplantılarda ikramların organize edilmesi ile bunlarla ilgili
faturaların takibini yapar.
 Gerekli durumlarda Meclis Üyelerine belge hazırlar.
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
 Oda ile yazılı ve görsel basın kuruluşları arasında iletişim sağlama ve kamuoyu oluşturma
çalışmalarını yürütür.
 Oda çalışmalarının etkin ve kalıcı şekilde duyurulması için basın bültenleri yayımlar, basın
toplantıları düzenler, haberler ve röportajlar hazırlar.
 Oda ile ilgili yayımlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derler ve arşivler.
 Oda etkinlik ve duyurularının üyelerimizle e-posta yoluyla düzenli ve sistemli bir şekilde
paylaşılmasına ilişkin çalışmaları yürütür.
 WEB sayfamızın görsel ve işlevsel bütünlüğü ile içeriğinin güncellenmesi süreçlerini takip
eder.
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 Üyelerden farklı iletişim araçları kanalıyla (personel, e-posta, telefon, faks vs.) iletilen üye
bildirimlerinin ilgili birimlere ve İnsan Kaynakları ve Kalite Birimine ulaştırılması işlemlerini
yürütür.
 Oda birimlerinin hizmetlerine ilişkin "Oda Hizmet İstatistiğini" oluşturur ve bunu yıllık olarak
raporlayarak Genel Sekreterliğe sunar/faaliyet raporu olarak bastırıp dağıtılmasını sağlar.
 Odanın basın ve yayın işlerinin tasarım ve basım süreçlerini takip eder.
 Odanın etkinlik ve çalışmalarının fotoğraf ve video kayıtlarını arşivler.
 Yabancı dilde yayın yapan, Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler aracılığı ile yurt dışına
Odanın faaliyet alanı ile ilgili olarak bilgi aktarır.
İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ







Binanın her türlü elektrik ve elektronik cihazlarının bakım ve onarımını yapar.
Binanın genel tadilat işlerini yürütür.
Binanın ısıtma ve soğutma sisteminin standartlara uygun şekilde çalıştırılmasını sağlar.
Odada düzenlenen toplantı ve organizasyonlarda teknik hizmet verir.
Binanın genel güvenliğini, otopark düzenlemelerini ve personel güvenliğini sağlar.
Binanın iç ve dış ortamlarını 24 saat izleyerek kaydeden güvenlik kamerası sistemini takip
eder.
 Binanın günlük olarak iç ve dış temizlik işlerini gerçekleştirir.
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, harcırah vb.) ile sağlık işlemlerini düzenler,
yürütür.
 Odanın personel ihtiyacını karşılamak üzere duyuru, sınav ve işe alım işlemlerini
gerçekleştirir. Yeni alınan personele genel uyum programı uygular.
 Personelin; terfi, emeklilik, sosyal haklar, yardımlar, izin, hastalık, devamsızlık, giriş-çıkış,
disiplin, ödüllendirme ve rapor işlemlerini takip eder, uygular.
 Personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların karşılanması için ilgili birimlerle
koordineli olarak çalışmalar yürütür.
 Oda bünyesinde staj yapan öğrencilerin staj işlemlerini yürütür.
 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütür.
 Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 9001, 14001, 45001 sistemlerinin gereklerini
uygular.
 TOBB Akreditasyon Sistemi gereklilikleri kapsımda çalışmaları uygular ve koordine eder.
 Süreç Yönetim Sistemine ilişkin çalışmaları yürütür.
 EFQM Modeli çerçevesinde oluşturulan kriter ekiplerinin ve iyileştirme çalışmalarının
koordinasyonunu sağlar.
 Oda Stratejik Planı’yla ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve bütün çalışmaları takip eder.
 GTO Akademi kapsamında kurumsal ve mesleki eğitim organizasyonlarını gerçekleştirir.
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2021 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ
Odamız Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe haiz bir meslek kuruluşudur. 2021 yılı bütçemizin,
01.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Odamıza vermiş olduğu görevleri ifa
edebilecek şekilde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin iki, üç ve dördüncü
bölümlerinde belirlenen kurallara göre hazırlanmasına dikkat edilmiştir.
2020 yılında yaşanan pandemi neticesinde meydana gelen ekonomik sıkıntılar ve 2021 yılında şehrimizin
ekonomik, ticari ve sanayi hayatında vuku bulabilecek gelişmeler dikkate alınarak, 2021 yılında uygulanacak
ücret tarifeleri öngörülmüştür. Bu esaslar dâhilinde düzenlenen 2021 yılı bütçesi, denk bütçe esasına göre
27.985.000,00 TL olarak onaylanmıştır.

GAZİANTEP TİCARET ODASI
2021 YILI KAYIT ÜCRETİ - YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDAT TARİFESİ

DERECE

2021 YILI KAYDİYE ve
YILLIK AİDAT

SERMAYE

1.Derece

750,00TL

2.000.000,00TL ve üstü

2.Derece

650,00TL

200.000,00TL-1.999.999,99TL

3.Derece

550,00TL

20.000,00TL-199.999,99TL

4.Derece

450,00TL

10.000,00TL-19.999,99TL

5.Derece

315,00TL

5.000,00TL- 9.999,99TL

6.Derece

300,00TL

1,00TL- 4.999,99TL

7.Derece

400,00TL

Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununun 24. ve 25. maddelerine istinaden hazırlanan ve 2021
yılında Gaziantep Ticaret Odasınca uygulanmak üzere kayıt ücreti, yıllık aidat tarifeleri ve munzam aidat
01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.
Madde 24; ……… kayıt ücretleri ile yıllık aidat, aylık asgari ücretin brüt tutarının (2020 yılı için 2.943,00TL)
yüzde onundan az (taban 294,30.TL), yarısından fazla (tavan 1.471,50.TL) olamaz.
Madde 25 ; ……… bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam
aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat (Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret brüt
tutarının yarısı tüm Odalar için yıllık aidat tavanı olduğundan) tavanının yirmi katını geçemez.
6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
aynı amaçla hazırlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında
Yönetmeliğin 12 inci maddesinin birinci fıkrası gereği;
22.02.2017 tarih, 38/44 nolu Meclis Kararınca 7. Derece ihdas edilmiş olup, bu derece sadece yeni kurulan
sermaye şirketlerine kayıt ücretlerini belirlemek amacıyla verilecek ve her yılın başında yukarıda belirtilen
sermayeleri oranında dereceleri karşılığı aidatları tekrar tespit edilecektir.
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GAZİANTEP TİCARET ODASI
2021 YILI BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER TARİFESİ
ODA SİCİLİ
KAYIT SURETİ-FAALİYET BELGESİ
TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURET TASDİĞİ VE DİĞER SURET TASDİK ÜCRETLERİ
YABANCI DİLDE KAYIT SURETİ-(ISLAK İMZALI)
ODA LEVHASI
KİMLİK
MUHTELİF BELGE TANZİMLERİ
KIYMETLİ EVRAK (KAYIT İŞLEMLERİNDE ALINAN)
BELGELER (İHALE BELGESİ, ORTAKLIK TEYİT BELGESİ)
MESLEK GRUPLARINA GÖRE ÜYE LİSTESİ
ÜYE SAYISI 1-500 ARASI
ÜYE SAYISI 500 ÜZERİ CD ORTAMINDA
KEFALETNAME VE TAAHHÜTNAME İLE İLGİLİ ONAY VE ŞERHLER
KAYDİYE
1.DERECE….
2.DERECE….
3.DERECE….
4.DERECE….
5.DERECE….
6.DERECE….
7.DERECE….
TİCARET SİCİLİ
SİCİL TASDİKNAMESİ - İFLAS KONKORDATO BELGESİ
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BELGELER :
(YETKİ
BELGESİ, ORTAKLIK TEYİD BELGESİ, 111.MADDE BELGESİ, 120.MADDE BELGESİ VE
DİĞER BELGELER)
YENİ KAYIT - KURULUŞ İŞLEMLERİNDE (Şube İşlemleri Hariç)
1.DERECE….
2.DERECE….
3.DERECE….
4.DERECE….
5.DERECE….
6.DERECE….
7.DERECE….
SADECE TİCARET SİCİLİNE KAYIT YAPTIRAN İŞLETMELERDE
HAKİKİ ŞAHISLARDA
HÜKMİ ŞAHISLARDA
TERKİN İŞLEMLERİNDE
HAKİKİ ŞAHISLARDA
HÜKMİ ŞAHISLARDA
SERMAYE ARTIRIMINDA
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ -ŞİRKET BİRLEŞMESİ - BÖLÜNMEDE
MERSİS HİZMET ÜCRETİ
ANA SÖZLEŞME VE DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ
İMZA TASDİK İŞLEMLERİ
KOOPERATİF KARAR TASDİK
DİĞER TESCİL İŞLEMLERİNDE

2021 YILI
Ücretsiz
5,00TL
20,00TL
Ücretsiz
15,00TL
50,00TL
60,00TL
30,00TL

50,00TL
Ücretsiz
750,00TL
650,00TL
550,00TL
450,00TL
315,00TL
300,00TL
400,00TL
2021 YILI
20,00TL
30,00TL

750,00TL
650,00TL
550,00TL
450,00TL
315,00TL
300,00TL
400,00TL
400,00TL
650,00TL
10,00TL
100,00TL
400,00TL
600,00TL
100,00TL
450,00TL
130,00TL
200,00TL
TESCİL HARCININ
%30’u

20

Yönetim Kurulu Çalışma Programı -2021
TİCARİ İŞLEMLER
İHRACAT İŞLEMLERİ TASDİK ÜCRETİ (MENŞE, ATR, EUR, ÖZEL MENŞE
VS TASDİK ÜCRETLERİ)
İHRACAT FATURA TASDİK ÜCRETİ - İMZA TASDİKLERİ
KIYMETLİ EVRAK SATIŞ BEDELLERİ (MENŞE, ATR, EUR, ÖZEL MENŞE
VS)
1 CİLT
1 TAKIM
PİYASA RAYİÇ FATURA TASDİKLERİ
BİRİM FATURA TASDİKLERİ
SAĞLIK FATURA RAYİÇ TASDİKİ
İNDİRİMLİ SATIŞ MÜSAADE BELGESİ
KAPASİTE RAPORLARI (TOPLAM SERMAYE VE SABİT KIYMETLER
TOPLAMI)
500.000,00TL YE KADAR
500.000,00TL VE ÜZERİ
KAPASİTE RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK
EKSPERTİZ VE FİİLİ SARFİYAT VE DİĞER BELGELER
ASGARİ
AZAMİ
YERLİ MALI BELGESİ
TÜRK MALI BELGESİ
İŞ MAKİNALARI TESCİLİ
TESCİL BELGESİ (KIYMETLİ EVRAK)
MUHTELİF BELGE (İŞ MAKİNALARI YURT DIŞI ÇIKIŞ YAZISI - REHİN
KOYMA VE KALDIRMA YAZILARI)
MÜCBİR SEBEP BELGESİ
NÜMUNE VASIFLARININ ONAYI
ODACA DIŞARIDAN GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN ÜCRETİ (BİLİRKİŞİ)
ASGARİ
AZAMİ
TIR KARNESİ SATIŞ BEDELİ (ODA PAYI)
TIR SİSTEMİNE GİRİŞ HİZMET BEDELİ
ATA KARNESİ SATIŞ BEDELİ
ATA KARNESİ HİZMET BEDELİ
SAYISAL TAKOGRAF
SİGORTA ACENTELERİ FİZİKİ ŞART DENETİMİ HİZMET BEDELLERİ
YENİ KAYIT
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
PİYASA RAYİÇ ARAŞTIRMA ÜCRETİ

2021 YILI
3,00TL
25,00TL

100,00TL
2,00TL
FATURA KIYMETİ ÜZERİNDEN 5,00TL’
NİN ALTINDA OLMAMAK ÜZERE
BİNDE 5
100,00TL
FATURA KIYMETİ 1.000.00TL YE
KADAR MUAF, 1.000.00TL ÜZERİ İÇİN
BİNDE 5
100,00TL

450,00TL
750,00TL
125,00TL
220,00TL
500,00TL
125,00TL
TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN
ÜCRET ÜZERİNDEN
100,00TL
TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN
ÜCRET ÜZERİNDEN
50,00TL
50,00TL
50,00TL
100,00TL
800,00TL
TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN
ÜCRET ÜZERİNDEN
500,00TL
TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN
ÜCRET ÜZERİNDEN
200,00TL
TOBB TARAFINDAN BELİRLENEN
ÜCRET ÜZERİNDEN
100,00TL
50,00TL
250,00TL
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MESLEK KOMİTE VE ÜYE İLİŞKİLERİ
TİCARİ VE SINAİ ÖRF VE TEAMÜLLER HAKKINDA BELGELER
MESLEK KOMİTE KARARLARI SURET TASDİKLERİ (FİRE, ZAYİAT,
RANDIMAN…VB)
AZAMİ FİYAT TARİFE TASDİK ÜCRETİ

DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE GELİŞTİRME
FUAR DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

2021 YILI
Ücretsiz
Ücretsiz
40,00TL

2021 YILI
500,00TL

1Tarifede tespit edilen nispi ve maktu ücretler 750,00TL yi geçemez.
2Tarifede yazılı belgelerden başka belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibari ile bu tarifede gösterilen
belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunuyorsa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret
uygulanır.
35174 sayılı Kanunun 26.Maddesi gereği; Dışardan sağlanan fayda ve hizmetlerle ilgili ücretler, o yılki
aidat tavanının iki katını geçmemek üzere ve yapılacak işin mahiyetine göre Yönetim Kurulu tarafından tespit
edilecek miktarlar geçerli olacaktır.
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nu 26. Maddesine istinaden hazırlanan
ve Gaziantep Ticaret Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2021 yılı yapılacak hizmetler karşılığı alınacak
ücretler tarifesi Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 124 sayılı toplantısına uygun görülmüş ve Oda Meclisinin
30.12.2020 tarih ve 39/33 sayılı oturumunda kabul edilerek 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
yürürlüğe girmiştir.
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