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Odalar ve Borsalar

◗ İstanbul Ticaret Borsası’nın 94. yaş gururu

◗ Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi, Çarşamba’ya altı proje kazandırdı

◗ Erzincan’da coğrafi işaretli ürünlerin denetimleri yapıldı

◗ Yozgat ilinin Oda ve Borsaları “müşterek toplantı”da buluştu

◗ Gemlik TSO öncülüğünde İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı yapıldı

◗ Pasinler TSO'dan, Belediye Başkanı Sertoğlu’na hizmet teşekkürü

◗ Sakarya TSO’dan SANTEK 2017 Fuarı'na ziyaret

◗ Kadın girişimciler, Sivas TSO’nun ev sahipliğinde bir araya geldi

◗ GSO-MEM, mesleki eğitimde yeni bir dönem başlattı
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1 9 Ekim 1924 tarihinde İstanbul Ticaret 
ve Zahire Borsası adı ile kurulan İstan-

bul Ticaret Borsası ilk günkü heyecanla Türk 
ekonomisine hizmet etmeyi sürdürüyor. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Kopuz, tarafından yapılan 
açıklamada şöyle denildi: “İstanbul Ticaret 
Borsası Başkanı olarak görev yaptığım dört 
yılın ardından şunu büyük bir memnuniyet 
ile söyleyebilirim ki bugün hiç olmadığımız 
kadar güçlüyüz. Çünkü gücümüz tarihimiz-
dir, her şeyden önemlisi nesilden nesile 
aktarılan dürüst tüccarlık ve borsacılık ge-
leneğimizdir. 

Geçmişimizden aldığımız güçle bugün 
daha ilerideyiz. Cumhuriyet ile yaşıt olan 
bu kadim kurumu temsil etmenin sorum-
luluğunun verdiği gayretle, üye odaklı ve 
yenilikçi hizmet anlayışı ile hareket ediyo-
ruz. Üyelerimizin sektörleri ile ilgili şikâyet 
ve taleplerini değerlendiriyor, bu talepler 
doğrultusunda hazırladığımız raporları 
siyasi karar vericilere ileterek Türk iş âle-

İstanbul Ticaret Borsası’nın 
94. yaş gururu

minin sesi oluyoruz. Verdiğimiz 
eğitimler ile üyelerimiz ve gi-
rişimcilerimiz için itici bir güç 
olmaya çabalıyoruz. Borsamız 
tarafından üretilen ve dünya-
nın önemli kuruluşlarından 
elde edilen verileri raporlayarak 
Türk tüccarı ile paylaşıyor, üye-
lerimizin karar alma süreçlerine 
destek oluyoruz.

“Ülkemiz için çalışıyoruz”
Üyelerimizin finansmana 

erişimini kolaylaştırmak için 
kredi imkânları sağlıyor, çeşitli 
destek ve yardımlardan faydalanabilme-
lerini ve uluslararası pazarlara açılmalarını 
sağlamak için danışmanlık hizmeti sunu-
yoruz. Borsa olarak sadece gıda, tarım, 
hayvancılık, ekonomi ile ilgili konularda 
değil ülkemizin menfaatine olduğunu dü-
şündüğümüz her konuda çalışmalarımız 
ve söylemlerimiz ile ülkemizin gelişimine 
katkı sağlıyoruz. 

Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki 
2023 hedeflerine ulaşmamızda inanç, ye-
tenek ve insan kaynağı açısından ülkemizin 
en ufak bir eksikliği yoktur. Bu doğrultuda, 
Borsa olarak üzerimize düşen görevi ifa 
edecek, köklü tarihimizden aldığımız güç 
ve çalışanlarımızın çabaları ile Borsamızı 
ve Türkiye’mizi 2023 hedeflerine doğru 
güvenle taşıyacağız". 

ODALAR VE BORSALAR

Bölgesel Kalkınma 
Proje Ofisi 
Çarşamba’ya altı 
proje kazandırdı

Ç arşamba Ticaret ve Sanayi Odası Ti-
caret Borsası Bölgesel Kalkınma Proje 

Ofisi tarafından “Engel-
li ve Eski Hükümlülere 
Yönelik Proje Destekle-
ri (2017-2)” kapsamın-
da hazırlanan altı proje 
hibe desteği almaya 
hak kazandı.

Konuyla ilgili açık-
lama yapan Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başka-
nı, Ahmet Yılmaz, “Tür-
kiye İş Kurumu Engelli 
ve Eski Hükümlülere 
Yönelik Proje destek-
leri kapsamında, en-
gelli ve eski hükümlü 

çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen 
idari para cezaları fonundan, engellilerin 
mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve 
işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi 
işini kurmaları için hazırlanacak projele-
re destek vermektedir. Verilen desteğin 
amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi 
işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki 

eğitim alarak istihdam edilmeleri ve reha-
bilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Bu yıl 
Haziran ayında proje ofisimiz Samsun En-
gelliler Federasyonu (SAMEF) ve Çarşamba 
Bedensel Engelliler Derneği’nin (ÇABED) 
işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz altı adet 
proje ilgili komisyon tarafından uygun bu-
lunarak kabul edilmiştir” dedi.

Engellilere destek
Kabul edilen projelerden bir tanesinin 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nın  ev 
sahipliğinde, Oda tarafından yürütülece-
ğini vurgulayan Çarşamba TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz, “Diğer beş proje, 
engelli vatandaşlarımıza proje ofisimiz 
tarafından yazılmış, proje sonuçlandırı-
lıncaya kadar da proje ofisimizce destek-
lenecektir.

Toplumumuzun bütün kesimlerine yö-
nelik hazırlanacak projelere destek veren 
Bölgesel Kalkınma Proje Ofisimiz, Çarşamba 
Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası işbir-
liğinde ilçemizin kalkınmasına yönelik faali-
yetlerine devam etmektedir” diye konuştu.



T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından 2014 yılından beri yürütülen 

“81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi 
kapsamında yerel kalkınma faaliyetlerine, 
Yozgat Ticaret Borsası ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantı ile devam edildi.

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Taylan Alakoç, Boğazlıyan Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Yer-
köy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Derviş Esatbeyoğlu, Yozgat Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri Özden Arslan, Yozgat Ti-
caret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ziya 
Saydam, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Ahmet Barış, Yerköy Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Muttalip Salman, 
Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sek-
reteri Yasin Karaca, Boğazlıyan Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri M. Çağrı Kılıç, 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Genel Sekreteri 
Ali Ayık ve Yozgat İli Akademik Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara katıldı.

Toplantıda, bölgenin yer altı zenginlik-
lerinden olan “ametist taşı” ile tarım üreti-
mine katkı sağlayacak “Sultani Mercimek” 
ürününün coğrafi işaretli ürünler kapsamı-
na alınması, Yozgat ekonomi çalıştayının 
müştereken yapılması, çalıştaya ilişkin alt 
yapı çalışmalarının başlatılması, “üniver-
site ve sanayi işbirliği kapsamında genel 
sekreterlerin üniversitelerde bilgilendirme 
toplantılarına katılması, akredite olan Oda 
ve Borsaların iyi uygulama örneklerinin 
müşterek toplantılarda anlatılması, bir da-
haki müşterek toplantının Aralık 2017’de 
Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası, Bo-
ğazlıyan Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 
yapılması kararlaştırıldı.

Oda ve Borsalar, Yozgat TB ev sahipliğinde 
'müşterek toplantı'da buluştu

Erzincan’da coğrafi 
işaretli ürünlerin 
denetimleri yapıldı

T OBB ile TSE arasında imzalanan coğrafi 
işaretli ürünlerin denetimi protokolü 

çerçevesinde, Erzincan Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından tescili yaptırılan “Erzincan 
Tulum Peyniri” ve “Erzincan Bakır İmalat ve 
El İşlemeciliği Sanatı” coğrafi işaret denetimi 
tamamlandı.

Denetime, TOBB ve TSE teknik ekibinin 
yanı sıra Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, 
Erzincan Tarım il Müdürlüğü, peynir üreti-

cileri, Erzincan Kültür Müdürlüğü Erzincan 
Bakır İmalat ve El İşlemeciliği sanatkârları, 
TOBB Akademik Danışmanı ve üst düzey 
yetkililer katıldı.

Üreticilere ziyaret 
Denetim kapsamında, coğrafi işaretli 

“Erzincan Tulum Peyniri” ve “Erzincan Bakır 
İmalat ve El İşlemeciliği Sanatı” üreticileri 
yerinde ziyaret edildi. Üreticilere coğrafi işa-
retin önemi anlatılarak, şartnameye uygun-
lukları açısından denetim gerçekleştirildi.

Bu denetimler esnasında, Erzincan 
Üzümlü Belediyesi tarafından 23 Kasım 
2000 tarihinde Türkiye’de koruması sağ-

lanan coğrafi işaretli “Cimin Üzümü”nün 
denetim çalışmalarının nasıl yapılması ge-
rektiği konusunda belediye yetkililerine 
bilgi verildi.

Toplantı sonunda Erzincan Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın coğrafi işaretli ürünlerinin 
ulusal ve uluslararası arenada ön plana 
çıkması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
İŞKUR ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı yetkilileri ile bir araya gelinerek, ge-
lecekte yapılacak çalışmalar için fikir alış 
verişinde bulunuldu. Erzincan Tulum Peyni-
ri’nin Avrupa Birliği nezdinde tescil başvu-
rusunun yapılması için gerekli çalışmaların 
başlatılması kararı alındı.

117EKONOMİK FORUM



EKONOMİK FORUM118

G emlik Kaymakamlığı, Gemlik İş-Kur 
Müdürlüğü, Gemlik Belediyesi, Gem-

lik Ticaret Borsası ve Gemlik Ticaret ve Sa-
nayi Odası sponsorluğunda Türkiye'deki 
ilçeler arasında ilk defa hayata geçirilen “İş 
Sizi Çağırıyor” temalı İnsan Kaynakları ve 
İstihdam Fuarı’nın açılışı yapıldı. 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Akıt fuar ile ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: "Ülkemizin kana-
yan en büyük yarası hiç şüphesiz ki işsizlik-
tir. İşsizlik beraberinde bir çok alt sorunda 

Gemlik TSO öncülüğünde İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı yapıldı

yaratır. Bunlar asayiş problemleri, göç so-
runu, buna bağlı çarpık kentleşme ve daha 
bir çok sorun. Bizler Oda olarak yıllardır bu 
sorunu çözmek için çaba harcıyoruz. 

Bu kapsamda KOSGEB Gemlik Hizmet 
Noktası ile İş-Kur hizmet noktası için Oda-
mızda yer tahsis ettik. Bu işle ilgilensin diye 
alanında uzman personel görevlendirdik. 
Bugüne kadar verdiğimiz girişimcilik eği-
timleri ile 600'den fazla gencimize sertifika 
verdik. Kendi işlerini kurmalarına vesile 
olduk. Onlar iş yerlerini açtıkça bizler onur 

duyduk. Her şeyi devletten beklemek bizim 
gibi kurumlara yakışmaz. Biz hep bu çizgide 
hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz.

“İş Sizi Çağırıyor”
Bugün burada bir ilke imza atmanın 

gururunu ve onurunu yaşıyoruz. “İş Sizi 
Çağırıyor” sloganı ile yola çıktığımız Gemlik 
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ülkemiz-
de ilçeler arasında yapılan ilk fuar. Ben ina-
nıyorum ki bu projemiz ülkemizin kanayan 
yarası işsizliğe çare olacaktır. Başta Gem-
lik İş-Kur Müdürlüğü olmak üzere Gemlik 
Belediyemize, Gemlik Kaymakamlığımıza 
Ticaret Borsamıza emeklerinden dolayı 
teşekkür ederim." 

ODALAR VE BORSALAR

Pasinler TSO'dan, Belediye Başkanı 
Sertoğlu’na hizmet teşekkürü

P asinler Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hikmet Ayrancı, 

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’na 
ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek, plaket takdim etti. Pasinler’in son 
yıllarda önemli hizmetler aldığını söyleyen 
Ayrancı, son olarak ilçede temeli atılan 100 
yataklı termal tesis ve metruk yapıların yıkı-
larak temizlenmesinin çok önemli olduğu-
nu belirtti. Ayrancı, “Yöresel ürünler çarşısı, 
yeni küçük sanayi sitesi, kentsel dönüşüm 
projesi, Pasinler Deresi'nin ıslah edilmesi 
çok büyük hizmetlerdir. Biz ilçemizin her 
geçen gün geliştiğini ve değiştiğini görü-
yoruz. Bu hizmetlerde Başkan Ünsal Ser-
toğlu’nun emeği büyüktür. Bu nedenle 
kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Ser-
toğlu ise Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Ayrancı’nın ziya-
retinden ve övgü dolu sözlerinden do-

layı memnuniyetini dile 
getirdi. Sertoğlu, “Göreve 
geldiğimizden bu güne 
kadar Pasinler’in layık ol-
duğu yere gelmesi için 
büyük çaba gösteriyoruz. 
Vatandaşlarımız yaptığı-
mız hizmetler i  takdir 
ediyor. Bu da bizim daha 
büyük şevkle çalışmamı-
zı sağlıyor. Marifet iltifata tabidir. Çöpü 
toplanamayan bir ilçeden modern bir 
ilçeye kavuşuyoruz. Daha da önemli hiz-
metlerimiz olacak. Ben de Başkan Hikmet 
Ayrancı’ya takdirinden dolayı teşekkür 
ederim” diye konuştu.

Yerli otomobile destek
Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğ-

lu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

yerli otomotiv üretimi konusunda yaptık-
ları çalışmaların takdire şayan olduğunu 
söyledi. Sertoğlu, “Cumhurbaşkanı tara-
fından verilen bu görevi TOBB Başkanımız 
Hisarcıklıoğlu en şekilde yerine getirmiştir. 
Türk halkının yıllardır beklediği bu oluşum 
ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Üstün 
çabalarından dolayı Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın 
Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürü bir borç 
biliyoruz” dedi.



T OBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu ta-
rafından, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 

ev sahipliğinde Sivas’ta TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu İç Anadolu Bölge Toplantısı, 
devamında da “Ekonomide Kadın Gücü 
Paneli” gerçekleştirildi.

TOBB Sivas Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Derya Karataş açılış konuşmasında, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun kuruluş 
amacının kadın girişimciliğin yaygınlaştırıl-
ması ve geliştirilmesi olduğunu belirterek, 
"Sivaslı kadın girişimciler olarak bizler de 

bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz" dedi.  

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Yıldırım da girişimci-
liğin ve kadın girişimciliğin önemine dikkat 
çekerek, Türkiye’de ilk kadın derneğinin 
Sivas’ta kurulduğunu söyledi. 

Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, 
kamu yönetimi bölümü okuyan öğrencile-
rin bölüme kaymakamlık hayali ile girdikle-
rini, fakat çok azının bu hayali gerçekleştir-
diğini belirterek, “Sabretmiyoruz” dedi.  

“Yeniliklere açık olun”
TOBB KGK Başkanı ve Aras Kargo Yö-

netim Kurulu Başkanı Evrim Aras ise şirke-
tin her aşamasında çalıştığını, tüm işleri 
temelden öğrendiğini, büyük bir borç ile 
şirketi devraldığını, çalışanların maaşı-
nı dahi ödeyemediğini belirterek, kadın 
hassasiyeti ile tüm Türkiye’yi dolaştım. 
Çalışanlarımızla birebir iletişim kurdum. 
'Maaşlarınızı şu anda ödeyemiyorum, bir 
süre de ödeyemeyeceğim ama iyi niyetle 
bu yola devam edeceğim ve ödeyeceğim' 
dedim. İnsanlar bana inandı, güvendi ve 
emeklerine sahip çıktı. İşlerimiz düzeldi. 
Borçlarımızı ödedik. Mücadele ederek bir 
başarı hikayesi yarattık diye düşünüyo-
rum" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi 
Canan Özdemir ise iyi bir işi olduğunu 
fakat edindiği eğitim ve disiplini birleşti-
rerek, kendi işini yapmayı planladığını, bu 
düşüncesini öncelikle küçük bir işleme ile 
hayata geçirdiğini belirterek, başarıya gi-
den yolda yeniliklere açık olmanın ve ekip 
çalışmasının önemli olduğunu söyledi. 

Kadın girişimciler, Sivas TSO’nun ev 
sahipliğinde bir araya geldi

Sakarya TSO’dan 
SANTEK 2017 
Fuarı'na ziyaret

S akarya Ticaret ve Sanayi Odası TÜYAP 
Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından dü-

zenlenen SANTEK 2017- 4. Doğu Marmara 
Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. 

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Orhan Yılgenci, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Nadir Öztürk, Meclis Üyesi Ertuğrul 
Öztürk ve SATSO üyelerinden oluşan heyet; 
SANTEK Fuarı’na katılan Sakaryalı firmaların 
standlarını ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbir-

liği ile Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret 
Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajan-
sı’nın destekleri ile gerçekleştirilen fuar-
da üretim makineleri ve imalat endüstrisi, 
enerji, elektrik, elektronik ve otomasyon, 
otomotiv ve otomotiv yan sanayi, liman, 
tersane ve gemi sanayi, demir çelik ve demir 
dışı metaller alanlarında çeşitli sektörlerden 
300 firma katıldı.

Fuara Sakarya’dan katılan firmalarla is-
tişare eden SATSO heyeti sektörel anlamda 
önemli olan SANTEK Fuarı’nın her geçen yıl 
daha da gelişerek sanayi sektörüne katkı 
sağladığını ifade ettiler.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Orhan Yılgenci ise SANTEK Fuarı’nın, 

firmalara mesleki açıdan oldukça fayda 
sağladığını dile getirerek, “SANTEK 2017- 4. 
Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 
makine sektörünü yakından tanıma, yeni 
iş fırsatları yakalama, yeni işbirlikleri kurma, 
yeni ürünler ve son teknolojileri doğrudan 
gözlemleme fırsatı, ürünleri karşılaştırarak 
analiz etme, makine sektöründe faaliyet 
gösteren dernek, federasyon, STK, üniver-
site ve bilim çevreleri ile bir arada olma 
fırsatı, düzenlenen etkinliklere katılarak yeni 
teknolojiler ve son trendlerden haberdar 
olma imkanı sağlamaktadır. Bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde firmalarımızın kendilerini 
geliştirmeleri adına etkili bir fuar. Firmala-
rımızın da ilgi görmesinden memnuniyet 
duyuyoruz” dedi. 
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G aziantep Sanayi Odası (GSO), sa-
nayicilerin imalatta en çok kar-
şılaştıkları sorunlardan biri olan 

kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilmek 
ve bölge sanayisinin teknik alt yapısına des-
tek vermek amacıyla 20 atölye, laboratuar 
ve 28 eğitim salonu bulunan, Gaziantep 
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık 
Merkezi’ni (GSO-MEM) kurdu.

Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli mesleki 
eğitim merkezi örnekleri incelenerek kuru-
lan GSO-MEM, GSO’nun koordinatörlüğün-
de, merkezi Gaziantep’te bulunan İpekyolu 
Kalkınma Ajansı’nın destekleri ve Gaziantep 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 
işbirliği ile OSB’de yaklaşık 11 bin metrekare 
kapalı alanda kuruldu.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi GSO-MEM’de sanayinin mevcut 
çalışan personeline meslek geliştirme eği-
timleri, meslek sahibi olmak isteyen genç-

GSO-MEM, mesleki eğitimde 
yeni bir dönem başlattı

ler, kadınlar, engelliler, göçle Gaziantep’e 
gelen ve dezavantajlı grup olarak nitelendi-
rilebilecek tüm işsizlere meslek edindirme 
eğitimleri, işletmelere kurumsallaşma eği-
timleri, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri, 
mesleki yeterlilik sınavına girecek olan kişi-
lere de yeterliliğe dayalı eğitimler veriliyor.

Gaziantep sanayisinin
ihtiyaçlarını karşılıyor

Merkezde Gaziantep sanayisinin ih-
tiyacı doğrultusunda her biri küçük birer 
işletme niteliğinde olan iplik, konfeksiyon, 
makine-bakım, metal işleme, ahşap-mobil-
ya, kaynak, gıda-ambalaj, inşaat, pvc kapı 
pencere atölyelerinin yanı sıra üç adet bil-
gisayarlı eğitim sınıfı ve üç boyutu yazıcı 
atölyesi bulunuyor.

Ülkemize gelen Suriyelilere meslek 
edindirme eğitimleri de verilen merkezde, 
çeşitli konferans, panel ve tanıtım toplan-

tılarına ev sahipliği yapabilecek salon ve 
geniş bir fuaye alanı yer alıyor. Gaziantep 
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim 
faaliyetlerinin yanı sıra, mesleki yeterliliğe 
dayalı sınavlara da ev sahipliği yaparak böl-
ge sanayisine hizmet ediyor. 

Kalifiye personel sorunlarına çözüm
Misyonu; bilimsel yöntemleri kullanma 

becerilerine sahip, ortak çalışma alışkanlığı 
kazanmış, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, 
toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız dü-
şünme yeteneği gelişmiş, sanayide tercih 
edilen kalifiye bireyler yetiştirilmesine, iş-
verenlerin ve çalışanların hayat boyu eğitim 
ve danışmanlık yolu ile desteklenmesine 
katkı sağlamak olan Gaziantep Sanayi Odası 
Mesleki Eğitim Merkezi; eğitimin istihdamla 
uyumunu güvence altına alarak nitelikli in-
san kaynağının oluşmasına öncülük eden, 
yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan, 
etkin ve saygın bir uluslararası kurum olma 
vizyonu ile hizmet veriyor. 

Sanayi ile işbirliği içinde, mesleki geli-
şim odaklı eğitimler hazırlanarak istihdam 
imkanlarının artırılması amacıyla yola çıkan 
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi; başta Gaziantep olmak üzere böl-
ge sanayi yapısı göz önünde bulundurula-
rak ihtiyaç olan meslek kollarında düzenli 
eğitimler verilerek, işletmelerin kalifiye 
personel sorunlarına çözüm üretilmesini 
kendisine amaç edinmiş.

Merkezin, mesleki eğitim ve istihdam 
konularında çözüm merkezi olarak algılan-
ması ile özel sektörün hem yeni personel 
hem de mevcut personelinin eğitimleri ve 
gelişimleri için daha etkin bir süreç içerisine 
girmelerinin sağlanması ve kalifiye personel 
eksikliğine bağlı olarak gerçekleştirilemeyen 
teknolojik yatırımlar için özel sektörün risk 
olarak gördüğü nitelikli işgücü ihtiyacının 
karşılanması da amaçları arasında yer alıyor.

Atölye ve makine 
tahsisleri de yapılıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde, eğitim talebine göre; Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Modülleri, 
Mesleki Yeterlilik Kurum Eğitim Modülleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Modülleri ve GSO-
MEM tarafından geliştirilen eğitim Modül-
leri uygulanıyor.

Hizmetleri arasında, eğitimler, ufuk 
toplantıları, sektör toplantıları, işveren, iş-

ODALAR VE BORSALAR

Gaziantep Sanayi Odası, hayata geçirdiği Gaziantep Sanayi 
Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM) ile 
mesleki eğitimde Türkiye'ye örnek oldu. Sanayicinin kalifiye 
eleman ihtiyacını karşılayan GSO-MEM’de 20 atölye, çok sayıda 
laboratuar ve 28 eğitim salonu bulunuyor.



çilere yönelik mesleki eğitim danışmanlığı 
bulunan GSO-MEM’de, atölye ve makine 
tahsisleri de yapılıyor.

Kurumsallaşmak isteyen firmaların ku-
rumsal eğitimlerden faydalanabildiği mer-
kezden, mevcut çalışanlar mesleki gelişim 
eğitimlerinden ve yeterlilik sınavı öncesi 
eğitimlerden yararlanabiliyor.

Sanayicilerin işletmelerinde yapacakları 
yeni istihdamların mülakat, iş güvenliği 
ve işbaşı eğitimleri için kullanabildikleri 
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde, işletmelerde darboğaz oluştu-
ran üretim aşamaları, yeni ürün geliştirme 
ve prototip oluşturma aşamalarında, üç 
boyutlu yazıcı atölyesini rahatlıkla kulla-
nabiliyor. 

İŞKUR hizmet noktasının yer aldığı mer-
kezden çalışanlar ve çalışmak isteyenler 
meslek edinme, meslek geliştirme, yeni 
fikirleri uygulamaya dökmek için girişimcilik 
ve kişisel gelişim eğitimlerinden yararla-
nabiliyor.

UNDP desteği
Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-

mı’nın (UNDP) destekleriyle atölyelerin 
kurulduğu merkezde Nisan ayından bu 
yana, Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) işbirliği çerçevesinde teorik ve uygu-
lamalı Gıda ve Ambalaj Eğitimi, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile başlatılan 
işbirliği programlarından birisi olan, Mesleki 
Eğitim Programı, bu eğitimlerin yanı sıra 
ise kaynakçılık, inşaat, boya, tekstil ipliği 
operatörlüğü, mobilya ve üst düzey işlem-
leri, mobilya döşeme, tornacılık frezeci-
lik, uygulamalı bütçeleme, dış ticaret, ofis 
programları eğitimleri verildi.

Ülkemizin hedeflerine ulaşması nokta-
sında sanayiye nitelikli elaman kazandırmak 
amacıyla yola çıkan GSO-MEM’de bundan 

sonraki süreçte sanayicilerden gelecek 
mesleki eğitim taleplerine göre ve sana-
yide ihtiyaç duyulacak alanlarda mesleki 
eğitimler verilmeye devam edecek.

GSO-MEM, 2017 yılı faaliyetlerini ulusla-
rarası kurumlarla yaptığı işbirliği çerçevesin-
de yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 
400 kişiye düzenlediği kurslarla meslek 
edindirme misyonunu yerine getirdi.

Merkezde iki, üç aylık teorik eğitim 
kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyer-
lerin yaklaşık yüzde 50’sinin Gaziantep’te 
bulunan çeşitli sektörlerde bulunan sanayi 
kuruluşlarında uygulamalı eğitimler alma-
sını sağlayarak istihdam edilmesi sağlandı. 

İş formu ve fuar düzenlenecek
GSO-MEM olarak, önümüzdeki dönem-

de eğitim alan fakat herhangi bir sanayi 
kuruluşunda çalışmayan kursiyerlere iş im-
kanı sunabilmek adına iki günlük iş formu 
ve fuarı düzenlenecek.

Bu iş formu ve fuarı kapsamında GSO-
MEM’de, personel alımı yapmak isteyen 
firmalar stantlar kurarak bu firmalarda ça-
lışmak isteyen kursiyerlerle birebir görüşme 
imkanı bulacaklar. Program çerçevesinde 

yapılacak seminerler düzenlenerek yaban-
cı çalıştırmak isteyen firmaların yapması 
gereken yasal işlemler ile ilgili sunum ve 
bilgiler verilecek. 

2018 yılı için plan ve programlarını ha-
zırlamaya başlayan GSO-MEM eğitimleri-
ne ve atölye hizmetlerine hız vermeden 
devam edecek.  2018 yılı içinde yapılması 
planlanan yüze yakın eğitim ile ilgili alt-
yapı  çalışmalarına başlayan GSO-MEM , 
bu  eğitim konularının ve içeriklerinin yer 
alacağı kataloğunu da en kısa zamanda 
yayınlayacak. 

Genel konularda çeşitli eğitimler dü-
zenleyecek GSO-MEM’de firmalarla birebir 
eğitim çalışmaları da başlatacak. Firmalarla 
yapılacak görüşmeler sonucunda o firma-
nın tespit edilen eğitim ihtiyacına göre 
planlama yaparak uzman eğitimci kadrola-
rıyla ihtiyaçları karşılanacak. 

Gaziantep’in gelişen sanayisiyle daha 
büyük ve önemli bir ihtiyaç haline gelen 
eğitim misyonunu her kademe için ken-
dine misyon ve görev edinen GSO-MEM 
atölyelerini de tüm Gaziantep sanayisine 
açarak yeni yaratıcı fikirlerinde oluşmasına 
imkan sağlayacak.
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