






DC/AC Sigorta Panoları

— Talebe istinaden, projeye özel tasarım
— Verimli çalışan sistem
— Daha yüksek banka güvenilirliği
— Teknik bilgiye sahip, uzman mühendis ekibi

E-CAD MÜHENDİSLİK ERP ÜRETİM LOJİSTİK

YATIRIMLARINIZI KORUYUN.

DATA ENTEGRASYONU VE SENKRONİZASYONU

TEK YERDEN DESTEK

KONUT & TİCARİ ÇATI TİPİARAZİ TİPİ

DEPOLAMA İZLEME YÜZER FV

HIKRA® TECH
EPC ve kurulum firmaları için, kapsamlıEPC ve kurulum firmaları için, kapsamlı
kablolama çözümleri.kablolama çözümleri.

Type ApprovedType Approved
SafetySafety
Regular ProductionRegular Production
SurveillanceSurveillance

ID 1419041513ID 1419041513

HIKRA® tüm çevre, güvenlik ve maliyet yönünü dikkate
alarak; en sert koşullar altında bile hatasız performans 
teslim amacı ile geliştirilmiştir. Teknik olarak üstün ve
entegre çözümler için uygundur

OPERASYON SÜRECİNDE, SOLAR
KABLOLARIMIZLA SANTRALİNİZE
ODAKLANIYORUZ.

AVANTAJLARINIZ

Sertifikalar
EN50618, IEC62930, UL4703 (türe bağlı olarak) 

Global ulaşılabilirlik 
3 kıta üzerindeki HIS depoları 

HISconnect® kablolama çözümleri 
Santral yapılandırması ile en uygun kablolama çözümleri

Nominal voltaj 
1,5kV DC (2kV DC’lik azami çalıştırma voltajına kadar)

Zemine döşemek için uygundur 
Optimize edilmiş özel bileşenler 

Yüksek iletkenlik 
Elektrolit bakırlı ince örgülü tel 

Yüksek kısa devre akım oranı 
250° C/5s

www.his-solar.com
Genel Merkez 
Almanya

HIS Renewables GmbH 
Siemensstraße 4 
64760 Oberzent 

T +49 60689314430  
E sales@his-solar.com 

Fransa

HIS Renouvelables SARL
48, rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

T +33 4 67 27 68 20
E info.fr@his-solar.com 

Türkiye

HIS Solar Sistemleri A.Ş
Alsancak Mah. 1479 Sk. N15
K3 D12 35220 Konak Izmir

T +90 232 422 09 31
E info.tr@his-solar.com 

İspanya

HIS Soluciones de Sistemas  Solares S.L.
Avenida de Brasil 17
Madrid 28020

T +34 916 620 493
E info.es@his-solar.com 

FV Bağlantı Konnektörleri
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GAGİAD Türkiye’nin ilk ISO-9001-2000 
kalite güvence belgeli derneğidir.

GAGİAD, TÜGİK ve GİAF ÜYESİDİR

Bu dergi GAGİAD’ın Süreli Yayın Organıdır.
GAGİAD’ın bir kültür hizmetidir. Para ile satılmaz.

Dergide çıkan konuların her haklı saklı olup, yazılı izin 
almadan kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

Genç Çizgi’nin 53. Sayısından okurlarımız ve 
üyelerimize merhabalar,

2021 yılı acısı ve tatlısı ile sona ererken 
dergimizin bu seneki son sayısını çıkarıyoruz. 
Bu değişken ve alışılmadık yılı geride bırakırken, 
2022’nin hepinize en başta sağlık olmak üzere 
mutluluk, huzur ve başarı getirmesini dilerim.

Yaşadığımız pandemi süreci bu seneki 
etkinliklerimizin bazılarının yüz yüze yapılmasını 
engellese de üyelerimiz olan sizlerle günümüzün 
yeni normali olan online etkinliklerle bir araya 
geldik. Online seminer ve eğitimlerimizde 
ekonomi, Ar-Ge ve birçok daha fazlası hakkında 
bilgilendik. Bu etkinliklerin yanı sıra derneğimiz 
sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye 
devam etti. Yeni yılda yüz yüze etkinliklerle 
siz üyelerimizle buluşmak en büyük yeni yıl 
temennilerimizden.

Yılın ilerleyen aylarında ise ülkemizin 
normalleşmesi sonucunda sizlerle derneğimizin 27 
yaşını kutladığı yıldönümü balosunda bir araya 
geldik ve yeni üyelerimizi coşku ve heyecanla 
aramıza dahil ettik. Yeni üyelerimizi aramıza 
katmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz ve 
onlarla beraber öğreniyor ve güçleniyoruz.
2021 yılı biz Gaziantepliler için özel bir önem 
arz ediyor çünkü bu yıl Gaziantep’imizin şanlı 
kurtuluşunun 100. Yılı. Her Gazianteplinin 
hikayesini çocukluktan gelerek büyüklerinden 
öğrendiği, dillere destan bir hikayesi olan 
güzel şehrimizin 100. Kurtuluş yılını etkinlikler 
ile coşkulu bir şekilde kutladık. Dergimizin 
bu sayısında, bizi bir asır geçmişe götüren 
röportajımızla ilimizin savunmasının hikayesini 
sizlerle buluşturuyoruz.
Yılın son sayısını okurken keyif almanızı diler ve 
tekrar yeni yılınızı kutlarım!
Sağlıkla kalın…

Editör..
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B A Ş K A N ’ D A N GENÇ ÇİZGİ

Sevgili Genç Çizgi Okurları;
Gazi şehrimizin düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yılını gurur ile kutladığımız 
şu günlerde vatanı, milleti ve bayrağı için 
canını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal 
ve silah arkadaşları olmak üzere tüm 
kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 

Ne mutlu ki Gaziantep’imizin; bağımsızlığımız, 
bayrağımız ve özgürlüğümüz için mücadele etmiş 
kadınıyla-erkeğiyle, yaşlısıyla-genciyle birçok 
kahramanı var. Onların bize bıraktıkları bu miras 
üzerinde 100 yıldır birlik ve beraberlik içinde 
yaşıyoruz. Şüphesiz ki; destanımız ilelebet devam 
edecek.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak 
27 yılımızı geride bırakırken “Gücümüz, 
gücünüzdür” prensibimizle 27 yıldır olduğu gibi 
çevreye duyarlılık bilincini yitirmeden, toplumsal 
gelişime katkıda bulunarak insan hayatını 
zenginleştirecek projelerle sizlerle burada buluşmanın 
kıvancını yaşıyoruz. 
Bu sene 27. yılımızı kutladığımız balomuzda 
kurucularımız, başkanlarımız ve üyelerimizle bir araya 
geldik. Pandemi nedeniyle uzun süredir yüz yüze 
görüşememenin ardından beraber; hem yılın yorgunluğu 
attık, hem de gold üyelerimizin plaketlerini verme, yeni 
üyelerimizin rozetini takma şansını yakaladık.
Geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 12.sini 
düzenlediğimiz Ödül Töreni’miz bizler için büyük ve 
önemli bir görev haline geldi. Bu sene 18 kategoride 
23 ödülü sahiplerine ulaştırdık. Hayatını yaptığı uğraşa 
adamış, birbirinden başarılı insanlarla aynı salonda 
olmak, onları ağırlamak bizi oldukça gururlandırdı. Bu 
vesilesiyle tekrar ödül alan kişi ve kurumları tebrik 
ediyor, bu başarıların yeni başarılara örnek olmasını ve 
şehrimiz adına nice başarıları ve başarılı insanlarımızı 
her zaman alkışlamayı yürekten diliyorum. 
Bilindiği üzere pandemi ile birlikte şehrimizde, 
ülkemizde ve tüm dünyada ekonomi, üretim, eğitim, 
sosyal hayat, iletişim gibi tüm sektörlerin kuralları 
tekrar şekillendi. Yeni şekillenen kurallar çerçevesinde 
Gaziantep olarak salgının etkilerini en aza indirmek için 
ve çarkların sağlıklı bir şekilde dönmesi için aralıksız 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan üretimi 
korumayı başarırken; diğer yandan istihdamımızı 
ve ihracatımızı arttırıyoruz. Bu gelişmelerin özeti 
olarak; 2020 yılı Gaziantep ihracatımız 7,926 milyar 
dolar olup, 2021 yılı Gaziantep ihracatı 10.09 milyar 
dolara ulaşmıştır. Buradan da anlıyoruz ki; Gaziantep 
sanayisindeki gelişim, değişim ve çalışmalar şehrimiz ve 
ülkemiz adına umut vermektedir. 
GAGİAD olarak; her zaman teknolojiye ve değişime 
çok önem veriyoruz. Geleceğe emin adımlarla 
yürüyebilmenin bu gelişime ayak uydurabilenler 
tarafından gerçekleştirileceğine inanıyor ve bu 
kapsamda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bugünden 
sonra, çıtayı daha da yukarı çıkartarak, yenilikleri ve 
değişimleri kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. 

Bu kapsamda geleceğin dili robotik kodlamayı, siber 
güvenliği, yerinde gümrüklemeyi, blockchain’i, marka 
patent ve faydalı modellerde son gelişmeleri, yeni 
yapılandırma kanunlarını, yeşil mutabakatı, robotik 
süreç otomasyonlarını ve buna benzer birçok konuyu 
üyelerimizle paylaştık. Farkındayız ki; iş hayatımıza ne 
kadar yenilik getirirsek o kadar kalkınacağız…
14. dönemde iş dünyasında sergilediği sorumluluk 
bilincini sosyal projelere de yansıtan GAGİAD, insani 
değerlere ve toplumsal gelişime verdiği önem 
gereği birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğümüz “Genç 
Gaziantep Kodluyor” projemiz, Gaziantep Üniversitesi 
ile yürüttüğümüz “Mentorluk ve Melek Yatırımcılık” 
projemiz, ihtiyaç sahiplerine mont-bot yardımları, 
koli bağışlarımız, çocuk ve gençlerimiz için eğitim 
merkezlerine yaptığımız yardımlar projelerimizin 
bazıları… Proje üretmeye devam etmek ve hem 
şehrimize hem de ülkemize yararlı olabilmek nihai 
hedefimiz. Bu kapsamda projelerimiz sürekli 
yenilenecek ve devam edecektir.
Çok kıymetli GAGİAD ailesi; 14. dönemi geride 
bırakıyoruz. Pandemi sürecine rağmen çalışmalarımızı 
hiç durmadan gerçekleştirdik. Ortada bir başarı varsa 
bu başarıda birlikte çalıştığımız herkesin payı var. Bu 
vesile ile 14. Dönem Yönetim Kurulumuza, Kadınlar 
Kurulu Başkanımız Selin Akcan’a ve Kadınlar Kurulu 
Üyelerimize, komisyonlarımıza ve değerli üyelerimize 
verdikleri güç ve destekten dolayı teşekkür ediyorum.
Yeni dönemde de her zaman olduğu gibi bir ve beraber 
olabilmek dileğiyle…

Mehmet Cihan KOÇER
GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sevgi ve saygılarımla…
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Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından gelenekselleşen 
kuruluş yıldönümü balosunda derneğin 27.yaşı heyecan ve coşkuyla kutlandı.

aziantep’te iş dünyasına katkı sağlamak, 
genç sanayici ve işadamlarının 
sorumluluklarını artırmak ve dayanışma 
ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun 
sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine 

katkı sağlamak amacıyla 17 Haziran 1993 tarihinde 
Adil Sani Konukoğlu başkanlığında 44 kurucu 
üye ile kurulan ve mevcut itibariyle 305 üyesi 
bulunan GAGİAD, kuruluşunu 27. Yıldönümü 
balosu ile kutladı.

 27 yasındaGAGiAD
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Düzenlenen geceye; Gaziantep Sanayi Odası Meclis 
Başkanı ve GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Sani 
Konukoğlu, Gaziantep Milletvekili ve GAGİAD İkinci 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, GAGİAD 
3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, 
GAGİAD 7.ve 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Erturhan, GAGİAD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ertuğrul Teymur, GAGİAD 10.ve 11. Dönem Yönetim 

Kurulu Başkanı Taner Özdurak, GAGİAD 12.ve 13. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak, GAİB Başkanı Fikret Kileci, 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, GAGİAD 
Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan, Geçmiş Dönem 
Kadınlar Kurulu Başkanları, GAGİAD Üyeleri ve eşleri 
katıldı.

Sevilen Sanatçı Simge Sağın davetlilere 

eğlenceli dakikalar yaşattı

HALİT GÜLEÇ-SEDA GÜLEÇ, İPEK ÖZMERMER-TUNCAY ÖZMERMER , MEHMET AKCAN-SELİN AKCAN 
İPEK KOÇER- CİHAN KOÇER, TUĞÇE TOPÇUOĞLU, DENİZ YÜKSEL KONUKOĞLU-YİĞİTCAN KONUKOĞLU  

ECE TEPE-METİN TEPE, PEYKAN SAMLI-ÖZGE SAMLI
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2 7 . Y I L  B A L O S U GENÇ ÇİZGİ

Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in açılış konuşmalarını ile 
başlayan GAGİAD 27. Kuruluş Yıldönümü Balosunda 
Ata Marin Band ve Simge Sağın sahne aldı. 

 27 yasındaGAGiAD
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2 7 . Y I L  B A L O S U GENÇ ÇİZGİ

 27 yasındaGAGiAD

ORHAN AKKAYA, IŞIL AKKAYA, CEREN GÖYMEN, ALİ ERKUT GÖYMEN. MEHMET YILDIRIM, ESRA YILDIRIM
SELİN AKCAN, MÜGE TEZEL, BORA TEZEL ,CİHAN KOÇER, BEGÜM TÜMER, MERTER TÜMER

SELİN AKCAN, MÜGE TEZEL, BORA TEZEL, CİHAN KOÇER

GAGİAD 13. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine 

TEŞEKKÜR PLAKETİ takdim edildi
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2 7 . Y I L  B A L O S U GENÇ ÇİZGİ

Eğitim ve çevre fonuna en çok
BAĞIŞ YAPAN ÜYELERiMiZ

27. yaşını 
kutlayan 
GAGİAD’ın 
geçmişten 
günümüze 
taşınmasının 
en güzel örneği 
derneğe yeni 
katılan üyeler 
oldu. Dernek 
ailesine yeni 
katılan üyelere 
rozet takdimi 
yapılan törende, 
derneğin eğitim 
ve çevre fonuna 
en çok bağış 
yapan üyelerimiz; 
GAGİAD 3.Dönem 
Başkanı Mustafa 
Topçuoğlu, Vedat 
Topçuoğlu ve Ali 
Erkut Göymen’e 
teşekkür 
plaketleri 
sunuldu. 

DAVUT GÜL- GAZİANTEP VALİSİ
MUSTAFA TOPÇUOĞLU

FATMA ŞAHİN – GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VEDAT TOPÇUOĞLU, 
NEJAT KOÇER-GAGİAD 2. DÖNEM YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI, GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ 
ALİ ERKUT GÖYMEN, 

DERYA BAKBAK-GAZİANTEP 
MİLLETVEKİLİ

 27 yasındaGAGiAD
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2 7 . Y I L  B A L O S U GENÇ ÇİZGİ

 27 yasındaGAGiAD

SELİN AKCAN - ZEKİ KUMRU
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN - TANER TOPRAKÇI
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN - FAZIL ÖZYAŞAR
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN - MEHMET KERVANCIOĞLU
CİHAN KOÇER

27. Yılda dernek 
üyeliklerini gold 
olarak taçlandıran 
üyelerimize ve 
gerçekleşen 
geceye sponsor 
olan AJK Tekstil-
Kutnia’ya, Gülsan 
Holding’e, 
Under Armour’a, 
Akcanlar 
Holding’e, Monan 
Mücevher’e 
ve Hışvahan’a 
teşekkür plaketi 
takdim edildi. 
GAGİAD Ailesini 
bir araya getiren 
etkinlik, Simge 
Sağın’ın renkli 
şarkıyla son 
buldu. SELİN AKCAN - CENGİZ KONUKOĞLU

CİHAN KOÇER

Gold olan üyelerimize 
plaketleri takdim edildi
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Geceye sponsor olanlara

TEŞEKKÜR PLAKETİ takdim edildi

JULİDE KONUKOĞLU, CİHAN KOÇER

MİNE ÖZMEN, CİHAN KOÇER MEHMET AKCAN, CİHAN KOÇER

MÜGE ONAN, CİHAN KOÇERESAT ŞİRECİ, HALİT ACAR, CİHAN KOÇER

MUSTAFA TOPÇUOĞLU, CİHAN KOÇERMUSTAFA TOPÇUOĞLU, CİHAN KOÇER
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Yeni üyelerimize Plaketleri
 takdim edildi

SELİN AKCAN, EZEL BAKBAK, MEHMET İBRAHİM BAKBAK,
EROL BAKBAK, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, VEDAT TOPÇUOĞLU, ZEYNEP TOPÇUOĞLU
BERRİN TOPÇUOĞLU, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, GİZEM CİNGİSİZ
ANIL CİNGİSİZ, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, YAŞAR ERTURHAN, HÜSEYİN ERTURHAN
YEŞİM ERTURHAN, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, TUĞÇE BESNİLİ, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, TÜLİN KONUKOĞLU, İDİL KONUKOĞLU
MEHMET ONUR KONUKOĞLU, SETTAR KONUKOĞLU
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Yeni üyelerimize Plaketleri
 takdim edildi

SELİN AKCAN, AYSUN TAZEBAY, 
ABDULLAH SERMEST TAZEBAY, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, DUYGU SALICI, ŞAFAK SALICI
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, ALİ GÖKSEVEN, CİHAN KOÇER
SELİN AKCAN, MERVE KAPLAMA, MUSTAFA KAPLAMA

CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, TUĞÇE ÖZKEÇECİ, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, CANAN ÖZKELEŞ, İREM ÖZDEMİR
CANER BATUHAN ÖZDEMİR, BÜLENT ÖZKELEŞ, CİHAN KOÇER
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Yeni üyelerimize Plaketleri
 takdim edildi

MEHLİKA GÜLLÜOĞLU, SELİN AKCAN, ABDULKADİR 
GÜLLÜOĞLU, FATİH GÜLLÜOĞLU, CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, ŞEHNAZ SAKICI, TAYFUN SAKICI
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN,BURAK ATEŞSÖNMEZ
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, DENİZ AKINAL,İBRAHİM AKINAL
CİHAN KOÇER

SELİN AKCAN, SİMGE OZANSOY, CİHAN KOÇER
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Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından yaşadığı toplum için fark yaratan 
ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı GAGİAD XII. Ödül 

Töreninde 18 kategoride 23 ödül sahipleriyle buluştu.

GAGİAD XII. ÖDÜL TÖRENİNDE 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

aziantep Genç İşadamları Derneği 
(GAGİAD) tarafından yaşadığı toplum 
için fark yaratan ve örnek teşkil 
eden kişi, kurum ve kuruluşların 
başarılarının taçlandırılması amacıyla 

düzenlenen GAGİAD XII. Ödül Töreninde ödüller 
sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ödül töreni, 
siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi 
buluşturdu. Açılış konuşmasını yapan GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Gücünüz, 
Gücümüzdür diyerek çıktığımız yolda, bu yıl 
12.sini düzenlediğimiz Ödül Törenimizle hayatını 

bir amaç uğruna adamış, yaşadığı toplumda fark 
yaratmış, idealleri peşinde koşmayı hedef edinmiş, 
ufak ya da büyük demeden şehrine ve ülkesine 
katkı sağlamak için üstün çaba göstermiş kişi 
ve kurumlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi 
sunmak bizim için büyük ve önemli bir toplumsal 
görev haline gelmiştir. Dünya pandemi koşullarının 
etkisiyle oldukça zor günler geçirirken; Gaziantep 
olarak salgının etkilerini en aza indirmek için 
çalışıyoruz. Bir yandan üretimi korumayı başarırken 
diğer yandan istihdamımızı ve ihracatımızı 
artırıyoruz.
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GENÇ ÇİZGİ

Geleneksel hale gelen GAGİAD ödül töreni, siyaset, sanat, spor 
ve iş dünyasından birçok ismi buluşturdu. Açılış konuşmasını 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer gerçekleştirdi.
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Pandemi döneminin zor koşullarında şehrin 
rekabet gücünü arttırmak adına yaptığımız 
çalışmalarla; GAGİAD olarak üyelerimiz ile birlikte 
gerek şehrimizin gerekse ülkemizin ekonomik 
kalkınma sürecine katkı sunmaya devam ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
Hem başarmak hem de başarıyı alkışlamak için 
hiç durmadan çalıştıklarını söyleyen Koçer; “Biz 
GAGİAD olarak başarının, başarılı kişilerin övgüye 
ve ödüle layık olduğunu düşünüyor, ödüllerin 
sağlayacağı iç motivasyonun yeni başarılara 
vesile olacağına inanıyoruz. Bu organize çabanın 
arkasındaki en önemli motivasyon ise toplumdaki 
iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunmaktır” 
dedi.
Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatma Şahin; “GAGİAD; düzenlemiş olduğu 
ödül törenleriyle şehrimizden çıkıp Türkiye’ye ve 
dünyaya katkı sağlamış kişileri bizle buluşturuyor. 
Özenle ve büyük bir emek harcayarak, bu kişileri 
bizle buluşturan Gaziantep Genç İşadamları 
Derneğine ve ülkemiz için katma değer üreten 
ödül sahiplerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Atalarının kendilerine bıraktığı mücadele ruhunun 
kaybedilmemesi gerektiğini belirten GAGİAD 
Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu;“Başta Cihan 
Başkanım olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. 9 
yaşından 90 yaşına kadar herkesi çok imtinayla 
seçerek, burada ödüle layık görerek farkındalık 
oluşturdular. İşte Gaziantep budur. Atalarımızın bize 
bıraktığı o mücadele ruhunu lütfen hiçbir zaman 
kaybetmeyelim” diye konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise; burada bir başarı 
varsa bunun bütün Gaziantep’in, herkesin başarısı 
olduğunu vurgulayarak, ödülünü Gaziantep adına 
aldığını ifade etti.

Gaziantep Şehitkâmil Sanat Merkezinde 
düzenlenen törende; Genç Yetenek ödülünü 
piyanist Hamit Erdem Özpolat, Eğitim ödüllerini 
Öğretmen Sakine Çakır ve Sanko Okulları, Basın-
Yayın ödülünü Ömer Faruk Şerifoğlu, Spor/
Takım ödüllerini Şahinbey Ampüte Futbol Takımı 
ve Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Spor/
Bireysel ödüllerini Milli Yüzücü Kaan Kara ve Milli 
Atlet Muhammet Fatih Göç, Gastronomi ödülünü 
Şef Ömür Akkor, Sağlık ödülünü Prof. Dr. Önder 
Ergönül, Bilim ödülünü Prof. Dr. Ayşegül Ataman, 
Edebiyat ödülünü Seza Kutlar Paksoy, Sanat 
ödülünü Mehmet Ali Diyarbakırlıoğlu,  Tiyatro/
Sinema ödüllerini Yönetmen Cevdet Mercan ve 
Tiyatro sanatçısı Orhan Uslu, Sosyal Hizmetler 
ödülünü Cahide Derneği, Kültür ve Çevre ödüllerini 
Panorama Müzesi ve Şehitkâmil Vadi Park, Yaşayan 
Tarih ödülünü Salman Çarlı, Arge/Girişimci ödülünü 
Müslüm İncedal, GAGİAD Özel ödülünü İrem 
Öztekin ve GAGİAD Başarı ödülünü Gaziantep 
Valisi Davut Gül aldı.
Ödül törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, 
Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, GSO Meclis Başkanı ve SANKO Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre 
Başbuğ,  Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB Koordinatör 
Başkanı Fikret Kileci,GAGİAD Geçmiş Dönem 
Başkanları ile çok sayıda protokol ve davetliler 
katıldı.
Ödül töreni, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

GENÇ ÇİZGİÖ D Ü L  T Ö R E N İ
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Düzenlenen törende
 ödüller sahiplerini buldu

GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ- HAMİT ERDEM ÖZPOLAT
GAZİANTEP  VALİSİ DAVUT GÜL

EĞİTİM ÖDÜLÜ-SANKO OKULLARI ÖĞRENCİLERİ,
 TUNCAY ÖZMERMER (GAGİAD YÖNETİM KURULU

 BAŞKAN YARDIMCISI)

EĞİTİM ÖDÜLÜ- SAKİNE ÇAKIR
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN

BASIN YAYIN ÖDÜLÜ-ÖMER FARUK ŞERİFOĞLU
MEHMET AKCAN (GAGİAD YÖNETİM KURULU

 BAŞKAN YARDIMCISI)

EDEBİYAT ÖDÜLÜ-SEZA KUTLAR AKSOY
SELİN AKCAN 

(GAGİAD KADINLAR KURULU BAŞKANI)

GASTRONOMİ ÖDÜLÜ-ÖMÜR AKKOR-(BABASI) 
DOĞANAKKOR, CİHAN KOÇER (GAGİAD YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI)



26 GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ www.gagiad.org.tr

GENÇ ÇİZGİÖ D Ü L  T Ö R E N İ

Düzenlenen törende
 ödüller sahiplerini buldu

TİYATRO - SİNEMA ÖDÜLÜ-ORHAN USLU
ERTUĞRUL TEYMUR ( 9. DÖNEM GAGİAD YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI)

TİYATRO- SİNEMA ÖDÜLÜ - CEVDET MERCAN
TANER ÖZDURAK (10. VE 11. DÖNEM GAGİAD 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

 SOSYAL HİZMETLER ÖDÜLÜ -CAHİDE DERNEĞİ 
YAŞAR ERTURHAN (7.. VE 8. DÖNEM GAGİAD YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI)

KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ NALAN KURT 
MUSTAFA TOPÇUOĞLU ( 3. DÖNEM GAGİAD 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

YAŞAYAN TARİH  ÖDÜLÜ-SALMAN ÇARLI
ERHAN ÖZMEN (4. VE 5. DÖNEM GAGİAD YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI)

SANAT ÖDÜLÜ-MEHMET ALİ DİYARBAKIRLIOĞLU
BORA TEZEL (12. VE 13. DÖNEM GAGİAD YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI)
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Düzenlenen törende
 ödüller sahiplerini buldu

AR-GE GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ- MÜSLÜM İNCEDAL 
AHMET FİKRET KİLECİ (GAİB KOORDİNATÖR BAŞKANI)

GAGİAD ÖZEL ÖDÜLÜ-İREM ÖZTEKİN
ADNAN ÜNVERDİ (GSO BAŞKANI)

BİLİM ÖDÜLÜ- PROF.DR. AYŞEGÜL ATAMAN
MEHMET AKINCI (GTB BAŞKANI)

SAĞLIK ÖDÜLÜ- PROF.DR. ÖNDER ERGÖNÜL
MEHMET TUNCAY YILDIRIM (GTO BAŞKANI)

SPOR BİREYSEL ÖDÜLÜ- MUHAMMED FATİH GÖÇ
PROF.DR. GÜNER DAĞLI (SANKO ÜNV. REKTÖRÜ)

SPOR BİREYSEL ÖDÜLÜ- KAAN KARA
CEVDET AKINAL (GAZİANTEP FK BAŞKANI)
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Düzenlenen törende
 ödüller sahiplerini buldu

SPOR TAKIM ÖDÜLÜ- GAZİANTEP POLİSGÜCÜ HOKEY TAKIMI
EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA EMRE BAŞBUĞ

ŞEHİTKÂMİL BELEDİYE BAŞKANI RIDVAN FADILOĞLU,
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ AHMET UZER

SPOR TAKIM ÖDÜLÜ- ŞAHİNBEY AMPUTE FUTBOL TAKIMI
GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MÜSLÜM YÜKSEL

SITKI SEVEROĞLU, GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN,

SAMET BAYRAK

GAGİAD BAŞARI ÖDÜLÜ-GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL
 ADİL SANİ KONUKOĞLU

(GAGİAD KURUCU BAŞKANI)

KÜLTÜR VE ÇEVRE ÖDÜLÜ-ŞEHİTKAMİL VADİPARK KÜLTÜR VE ÇEVRE ÖDÜLÜ- PANORAMA MÜZESİ
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GAGİAD ARABULUCULUK 
SEMPOZYUMU DÜZENLEDİ

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
işbirliğiyle hazırlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu’nda” arabuluculuğun 

önemi, iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk 
süreçleri ve arabuluculukta taraf vekilliği konuşuldu.

aziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD) ve TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
işbirliğiyle organize edilen “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

Sempozyumu” Türkiye ve Odalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.
Sempozyumun birinci oturumda Gaziantep 
Bölge Adliye Mahkemesi 8.Hukuk Dairesi Başkanı 
Hâkim Emsal Sergen, TOBB ETÜ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, 
TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Kudret Aslan ve TOBB ETÜ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz sunumlarını 
gerçekleştirdi. 
İkinci oturumda ise; TOBB ETÜ Üniversitesi 
Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail 
Kırca TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Yatağan Özkan, TOBB 
ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Dr. Ersun Civan ve Uzman Arabulucu Avukatı 
Yılmaz Atay yer aldı. 
Programın açılış konuşmasını yapan GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuk 
sisteminin başarısı ve bu sistemin yaygınlaşması 
açısından biz, GAGİAD olarak bu sistemin 
yaygınlaşması ve başarılı olması için sahip 
çıkmak ve sürece katkıda bulunmak istiyoruz. 
Çünkü bu sistemle mağduriyetlerin azaldığını, 
adalet duygusunun güçlendiğini görüyoruz. 
Adaletin güçlenmesi ülkemizin yatırımcılar 
nezdinde de cazibesini arttıracağı kaçınılmazdır. 

Bu anlamda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi ile ortak bir toplantı 
gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, arabuluculuk 
sistemini kanunlaştıran ve bir reform olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisin‘den geçmesini 
sağlayan değerli Adalet Bakanımız Sayın 
Abdülhamit Gül’e teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.
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Koçer; “İnanıyorum ki; bugün yapacağımız bu 
toplantı ile birlikte gerek işçi-işveren arasındaki 
uyuşmazlıklarda gerekse ticari uyuşmazlıklarda 
uygulamaya konulan arabuluculuk sisteminde 
çok daha iyi, çok daha faydalı fikirler ve sonuçlar 
ortaya çıkacaktır. Toplantının başarılı geçmesi 
temennisi ile toplantımıza katılan ve katkı koyan 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Çiğdem Kırca ise; “Hala 
yaşanılan en eski kentlerden olan; zengin tarihi, 
kültürü, kendine özgü mutfağı, gelişmiş sanayisi 
ekonomisi, misafirperver ve dost insanlarıyla 
muhteşem bir şehir olan Gaziantep’te 
bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Arabuluculuk; tarafların hukuki uyuşmazlıklarını 

bağımsız ve tarafsız karar verme yetkisi 
olmayan bir üçüncü kişi yardımıyla mahkeme 
dışı yolla çözmesine yardımcı olan bir kurumdur. 
Arabuluculuk tarafların iradesi ile gerçekleşir. 
Hukuk mahkemelerinde bulunan dosya sayısı 
2020 yılı itibarıyla 3.630.666’dır. Uyuşmazlıkların 
çözümü konusunda uyuşmazlık taraflarının 
uyuşmazlıkları çözme konusunda iradeye sahip 
olması gerekir. Arabuluculuk dünyada uygulanan 
bir yöntemdir, ülkemizde de çok hızlı bir 
şekilde uygulamasına başlanmıştır. Bu yöntemin 
esaslarının uygulamasının dünyadaki sistemlerle 
karşılaştıracak çalışmaların yapılmasına ihtiyaç 
vardır. Bu nedenle bugün burada sizlerle 
olmamıza destek sağlayan Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.
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Arabuluculuk sistemine önemine vurgu yaparak, 
işçi ve işveren uyuşmazlıklarında sonra ticari 
davalarda, tüketici davalarda arabuluculuk 
zorunlu hale geldiğini ifade eden Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; 
“Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. 
Buraya gelen dosya şuan da 2,2 milyon, eğer 
bu sistemi biz kurmasaydık bunların hepsi 
mahkemelerde olacaktı. Dava süreçleri belki 
4 yıldan 5 yıla çıkacaktı. 2,2 milyon dosyanın 
yüzde 70’i anlaşmaya bitti, yani sulhla bitti. 
Eskiden mahkemeyi kaybeden ‘Vay bana 
haksızlık yapıldı” derdi ve hakkını helal etmezdi. 
Şimdi yüzde 70 davada rızalar alınıyor karşılıklı 
helalleşiyor ve işinizi bitiriyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.
 Arabuluculuk sistemi ile her iki tarafından 
mutlu olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Biri 
mahkemeden çıktığında her zaman bir taraf 
mutlu, bir tarafta mutsuzdu ama arabuluculuk 
sisteminde ne oluyor, iki tarafta mutlu. Mutsuz 
olan yok iki tarafında rızası var. İnsanlar zaman 
kaybından, maddi anlamda kendilerini yıpratan 
bu uzun süreçlerden, yargı sistemimizin 
önemli bir iş yükünden kurtardılar. Böylelikle 
mağduriyetler azaldı, adalet duygusu da 
güçlendi. Dolayısıyla da arabuluculuk toplumsal 
barışa da katkı sağladı” şeklinde konuştu.
Sisteme ilişkin bir örnek vererek konuşmasını 
sürdüren Rıfat Hisarcıklıoğlu; “Seydişehir’de 28 
farklı kişiyi ilgilendiren ve iki yıldır devam eden 
bir miras davası var. Sonuçta biri gariban, birinin 
ihtiyacı var ama iki yıldır miras davası devam 
ediyor ve sonunda arabulucuya geliyor. Bu 
28 mirasçı ve sorunları tam 4 saatte çözüldü. 
2 senedir hukuk sitemi içinde çözülemeyen 

dava 4 saatte arabuluculuk sistemi içerisinde 
çözüldü.  Bizim kültür ve inancımızda hukukun 
yeri çok önemlidir, mülkün temelinde adaletin 
olduğuna inanan bir milletiz. Burada çok önemli 
bir konunun da altını çizmek istiyorum, biz 
84 milyon olarak güçlünün haklı olduğu değil, 
haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise ; 
“Arabuluculuk konusu bizim çok değer 
verdiğimiz, mecliste çok zaman harcadığımız 
Adalet Bakanımızın davetiyle de çalışma 
toplantılarında bulunduğum ve bir reform 
yasasıyla da mecliste kanunlaştırdığımız yeni 
çalışma. Arabuluculuğun çok başarılı olmasını 
diliyorum. Bugün ise; yüzde 70 başarılı olmasını 
çok değerli buluyorum” diye konuştu.
Katılımın yoğun olduğu sempozyum soru-cevap 
kısmının ardından katılımcılara takdim edilen 
teşekkür sertifikası töreni ve fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

ELİNDEN GELENİN
EN İYİSİ YAPTIĞINDA,
SENİ KİMSE DURDURAMAZ.



ELİNDEN GELENİN
EN İYİSİ YAPTIĞINDA,
SENİ KİMSE DURDURAMAZ.
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GAGİAD’DAN TEMA’YA 
10.000 FİDAN BAĞIŞI

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yakın zamanda ülkemizde çıkan 
yangınlar sebebiyle; yangın bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için TEMA 

Vakfı’nın başlatmış olduğu “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 
10.000 adet fidan bağışında bulundu.

AGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer, Türkiye’nin farklı 
yerlerinde meydana gelen orman 
yangınları sebebiyle TEMA 
Vakfı’nın başlattığı “ Yaşamı 

Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına GAGİAD 
Ailesi olarak 10.000 adet fidan bağışında 
bulunduklarını açıkladı. 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GAGİAD 
Başkanı Cihan Koçer; “GAGİAD olarak “Yeşil 
Bir Dünya İçin Bizde Varız” temasıyla 
gerçekleştirdiğimiz bağış kampanyasında 
yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, 
kırmızı alevleri tekrar yeşile döndürmek ve 
gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak 
amacıyla TEMA Vakfı’na 10.000 adet fidan 
bağışında bulunduk. Birlik ve beraberliğe her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu 
günlerde, el ele verirsek umudu da yaşamı da 
yeniden yeşerteceğiz” dedi.
Koçer; “Bizler değerlerine bağlı, gücümüzle, 
gayretimizle, emeğimizle hatta yeri geldiğinde 

kendi kanımız ve canımızla geleceğini 
inşa eden bir milletiz. Verdiğimiz her zorlu 
mücadelede birlik ve bütünlüğümüzü koruyor, 
kenetlenerek yaralarımızı beraber sarıyoruz. 
Bu kapsamda GAGİAD Ailesi olarak; gerek 
Covid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarımızı 
ve kamuya bulunduğumuz desteklerle, 
gerek çeşitli illerde meydana gelen deprem 
felaketlerinde yaptığımız yardımlarda olduğu 
gibi yangın mücadelemizde de yaşamı ve 
orman alanlarımızın yeşillendirilmesi için taşın 
altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. Bizler 
bu ülke için yararlı olacak her projede varız ve 
şehrimiz için her zaman var olacağız” şeklinde 
konuştu.
Dernek olarak yeşile duydukları saygı ve 
sürdürülebilir yaşamdan bahseden GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Koçer; “Bilindiği 
üzere yeryüzündeki yaşamın sürekliliği 
açısından hayli önemli olan ormanlarımız; 
gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya 
bırakabileceğimiz en kıymetli kaynaklardan 
birisidir. Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal 
yaşama katkı sunmayı kendine misyon edinen 
derneğimiz; 1997 yılında Gaziantep’e yeşil alan 
kazandırmak üzere 123.300 metre kare alan 
üzerine kurulan, içinde 14.000 ağaç barındıran 
GAGİAD Hatıra Ormanı-1’den sonra, yakın 
zamanda 100.000 metre kare alan üzerine 
kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı-2’nin açılış 
törenini gerçekleştirdik. Bundan sonra da hem 
şehrimizi hem de ülkemizi yeşillendirmeye 
devam edecek, toprağımızı, ağaçlarımızı ve 
doğamızı korumaya devam edeceğiz” dedi.
Koçer; “Orman yangınlarında yaşamlarını 
yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına 
sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyor, ülkemizde bir daha böyle felaketlerin 
yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerine 
yer verdi.
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GELECEĞİN DİLİ 
KODLAMA KONUŞULDU

GAGİAD’ın düzenlediği “Robotik Kodlama ve Tasarımı” konulu video konferansta; robotik 
kodlamanın amacı, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları ile programlamayı öğrenmenin 

faydaları gibi konular ele alındı.

aziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) “Robotik 
Kodlama ve Tasarımı” 
toplantısı video 

konferans sistemi üzerinden 
gerçekleştirildi. ArTeCRobo 
Türkiye Kurucu Ortağı Yusuf Ziya 
Yüzgülen ve ArTeCRobo Türkiye 
Genel Müdürü Özlem Apuhan’ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
programın açılış konuşmasını 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Yardımcısı Tuncay Özmermer yaptı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tuncay Özmermer; 
“Günümüz dünyasında, hayatımızın 
her anında artık gelişmiş 
teknolojiler devreye giriyor. Bu 
kapsamda kodlamada artık 
hayatımızın önemli bir parçası 
haline geliyor. Gelecek dünyada 
kendimize bir yer edinmek 
istiyorsak teknolojilerin ardında 
yatan mantığı bilmek zorundayız. 
GAGİAD olarak, temel amacımız 
özellikle gençlere teknolojiye 
uyumlu beceriler kazandırmaktır. 
Bu anlamda birkaç ay önce Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik 
Destek Programı kapsamında 
dernek olarak şehrimizde “Genç 
Gaziantep Kodluyor” projesini 
başlattık. Projemizde amacımız 
teknolojiye iç içe gençler 
yetiştirerek farklı yeterlilikler 
ve donanımlar kazanmalarını 
sağlamak ve onların yeteneklerini 
keşfetmelerini keşfederek doğru 
yönlendirmek yapabilmektir. 
Teknolojiyi üreten tarafta olmak 
ülkemiz için büyük önem taşıyor. 
Kodlama eğitiminin yetişkinler 
dünyasında da epey önemli olduğu 
kanaatindeyim. Tüm dünyayı 
saran bu teknolojiyi hepimiz 

öğrenmeli, yeni kuşakların öğrendiği 
bilgileri bizlerde öğrenerek bilim 
ve teknolojiyle iç içe olmalıyız. 
Bu anlamda bugün burada 
düzenlediğimiz eğitimi çok değerli 
buluyor ve bu bilgilerin bize 
çok şey katacağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.
Kodlamanın günümüzün 
vazgeçilmez bir parçası haline 
geldiğini dile getiren ArTeCRobo 
Türkiye Kurucu Ortağı Yusuf Ziya 
Yüzgülen; “Günümüz dünyasında 
bilim ve teknoloji hızla değişmekte, 
bu değişim bireyin ve toplumun 
ihtiyaçlarını değiştirmekte ve 
toplumda bireylere yüklenen 
rolleri doğrudan etkilemektedir. 
Teknoloji liderleri, robotik ve 
kodlama eğitiminin önemini sıkça 
vurgulamaktadır. Bu sebeple 
kodlama eğitimini, eğitim ve 
öğretim müfredatına eklemiş pek 
çok ülke bulunmaktadır. Kodlama 
eğitiminin geleceğin dili olduğu 
düşünülmektedir. Yalnızca bilgisayar 
biliminde değil, tüm branşlarda 
ve hayatta karşılaşılan problemleri 
çözebilme yeteneği geliştirmek için 
gerekmektedir. Robotik Kodlama 
eğitiminin amacı; programlama ve 
robotiğin mantığını kavrayabilen, 
yönergelerle işlem yapabilen 

zekâlara sahip bireylerin geleceği 
daha iyi anlayabilmesi sağlamak ve 
kodlama dilini öğretmektir. Bizimde 
hedefimiz, “Robot tasarlamayan 
çocuk kalmasın!” sloganı ile 
çıktığımız bu yolda, geleceğin 
gençlerine Robotik kodlamanın 
önemini ve gelecekteki yerini 
aktarabilmek” dedi.
ArTeCRobo Türkiye Genel Müdürü 
Özlem Apuhan ise; “Disiplinler 
arası bir öğrenim yaklaşımı 
olan Steam (Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Sanat, Matematik), 
eğitimi destekleyen çok önemli bir 
programdır. Ekonominin dengeli 
ve sürdürülebilir büyümesinde 
anahtar rol oynamakta ve 
geleceğin kazanılmasında 
kritiktir. Steam eğitimi 21. yüzyıl 
toplumunda mantıksal düşünme 
yeteneği, problem çözme yeteneği, 
yaratıcılık gibi çok çeşitli becerilerin 
geliştirilmesinde etkilidir. Şu 
anda aktif olarak tüm dünyada 
uygulanmaktadır. 2065 yılında 
ise günümüzde meslekler Steam 
meslekleri olacak veya Steam’le 
doğrudan ilişkili olacaktır. Kodlamayı 
STEAM’e entegre ederek akıllarda 
kalıcı, güzel deneyimler yaşıyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
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SİBER GÜVENLİK 
DEĞERLENDİRİLDİ

GAGİAD’ın düzenlediği “Şirketlerde Siber Güvenlik” konulu video konferansta, 
Siber Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tosun, siber 
tehdit ve risklere karşı altyapılarının güvenliği ve çözümlerini sağlamak için 

alınabilecek önlemleri anlattı.

aziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) siber 
güvenlik farkındalığını 
artırmak, güncel 

siber tehditler ve bunlardan 
korunmak amacıyla online olarak 
düzenlediği “Şirketlerde Siber 
Güvenlik” konulu webinarında, 
Siber Güvenlik Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan 
Tosun’u konuşmacı olarak ağırladı.
Video konferansın açılış 
konuşmasını yapan GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer; “Pandemi ile birlikte iş 
yapış modellerimde değişkenlik 
gösterdi ve teknolojiyi daha 
çok kullanır hale geldik. Gelişen 
ve değişen teknoloji fırsatlar 
yaratırken içinde risklerde 
barındırıyor. Uzaktan iş gücünün 
artması ile özellikle mobil 
güvenliğe daha fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. Tüm dünyada ve 
Türkiye’de giderek artan siber 
saldırılar, bugün bütün sektörleri 
etkisi altına almaktadır. Bu 
yüzden güvenlik tedbirlerinin 
önemi her geçen gün artmaktadır. 
Siber suçların artması ve kötü 
amaçlı yazılımların tehdidi 
karşısında şirketler, kendileri 
için bazı önlemleri almak 
zorunda olup, gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde istenmeyen 
durumlarla karşılaşabileceklerini 
unutmamalılar. Bu video 
konferansla katılımcılara, siber 
tehditlere karşı kişisel verilerin 
koruması ve bilgi güvenliğinin 
sağlanmasını hedefliyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
Her kurumun bilmesi gereken 
çalışmalar hakkında temel 
ipuçlarına dikkat çeken Siber 

Güvenlik Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Batuhan Tosun; 
“Bilgi güvenliği, bilginin tehditlere 
karşı uygun şekilde korunmasıdır. 
Bilgiyi tehditlerden korumak için 
bilginin; gizliliğinin gözetilmesi, 
bütünlüğünün garanti altına 
alınması, ihtiyaç duyulduğunda 
erişilir olması sağlanmalıdır. 
2020 yılında yaşanan pandemi 
ile siber saldırılar 6 kat artmış 
bulunmaktadır. 2021 yılında ise 
global ölçekte siber güvenliğe 
6 Trilyon dolar harcanması 
beklenmektedir” dedi.
Sosyal medya gizliliği hakkında 
bilgiler veren Batuhan Tosun; 
“Sosyal medya kişilerin birbirleri 
ile 7/24 etkileşim kurabildiği, 
dosya paylaşabildiği ve kişilerin 
hayatlarına dair bilgilerini 
yayınlayabildiği bir interaktif 

ortamdır. Gün geçtikçe kişisel 
hayatın bir parçası olan sosyal 
medya, aynı zamanda kişi ve 
kurumlar için büyük tehlikeye 
de dönüşebilmektedir. Kişilerin, 
zaman zaman gerçek ve gerçek 
olmayan kişi ve kavramları 
ayırt etmesindeki ince çizgiyi 
silen sosyal medya ortamında, 
kötü niyetli kişiler aktif rol 
oynayabilmektedir. Tanımadığınız 
bir kişi ile iletişim kurarken 
kişinin; soru sorduğunuzda 
rahatsız olması, sürekli olarak 
yetkili olduğunu öne sürmesi, 
bildiğiniz konu ile ilgili isimleri 
art arda sıralaması, sürekli 
olarak aciliyet üzerine vurgu 
yapması, iltifat etmesi veya kur 
yapması gibi durumlar şüphe 
uyandırmalıdır” şeklinde konuştu.
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İŞ DÜNYASI İÇİN AR-GE 
DESTEKLERİNİN ÖNEMİ 

GAGİAD’ın düzenlediği “TÜBİTAK 1501-1507 AR-GE DESTEK PROGRAMLARI” konulu video 
konferansta, firmaların uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme 

kapasitelerinin arttırılmasına yönelik yatırım teşvikleri konuşuldu.

aziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD); “TÜBİTAK 
1501 - 1507 AR-GE 
Destek Programları” 
toplantısını 

videokonferans sistemi 
üzerinden gerçekleştirildi. Gers 
Danışmanlık Kurucu Ortağı 
Selçuk Şağban’ın mentorluğunu 
yaptığı, Yatırım Teşvik Uzmanı 
Sait Hasırcı, AR-GE Yöneticisi 
Yavuz Demir’in konuşmacı 
olarak katıldığı programın açılış 
konuşmasını GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
yaptı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “TÜBİTAK’ın 
destekleri ile birlikte, 
Gazi şehrimizde bulunan 
firmalarımızın, önümüzdeki 
dönemlerde AR-GE konusunda, 
maliyet düşürme, ürün 
veya süreç yönetimlerinin 
iyileştirilmesi konularında 
çok daha başarılı çalışmalar 
yapacağına inanıyorum. Bu 
programlar sayesinde AR-GE 
kültürünün yerleşmesine ve 
yaygınlaşmasına katkı sunulacak, 
tüm sektörlerde teknolojik yenilik 
içeren proje fikirlerinin hayata 
geçirilmesine katkı sağlayacak, 
yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirlikleri 
olanaklarının kapıları açılacaktır. 
TÜBİTAK desteklerini bu 
kapsamda çok değerli buluyor 
ve iş dünyasının bu fırsatlardan 
yararlanmasını umuyorum” 
şeklinde konuştu.
1507 KOBİ AR-GE Başlangıç 
Destek Programı’ndan bahseden 
Yatırım Teşvik Uzmanı 

Sait Hasırcı; “Bu programla 
KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik 
kapasitelerinin geliştirilerek daha 
rekabetçi olmaları, sistematik 
proje yapabilmeleri, katma değeri 
yüksek ürün geliştirebilmeleri, 
kurumsal araştırma teknoloji 
geliştirme kültürüne sahip 
olmaları, ulusal ve uluslararası 
destek programlarında 
daha etkin yer almaları 
hedeflenmektedir. 
Firmaların teknolojik ürün 
veya süreç geliştirme 
kapasitesinin artırılması, müşteri 
gereksinimlerini ya da pazar 
boşluğunu hedef alan çözüm 
önerilerinin ticari prototipe 
dönüştürülmesi, ihracatı hedef 
alan ürün veya teknoloji 
geliştirilmesi ve aynı veya farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları 
gerçekleştirmesi konularında ki 
projeler desteklenmektedir. Proje 
bütçesi üst sınırı 600.000 TL’dir” 
dedi.

1501 Sanayi AR-GE Projeleri 
Destek Programı hakkında 
genel bilgiler veren AR-GE 
Yöneticisi Yavuz Demir ise; 
“Proje süresi 36 ay olan bu 
destek programının bütçe üst 
sınırı bulunmamaktadır. Bütçesi 
Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen tutarın (5 milyon TL) 
üzerinde olan projelerde ise, 
Ekonomik Fizibilite Raporunun 
sunulması zorunludur. Bu 
programda; personel giderleri, 
proje personeline ait seyahat 
giderleri, alet, teçhizat, yazılım 
ve yayın alım giderleri, malzeme 
ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt 
dışı danışmanlık ve diğer hizmet 
alımı giderleri Türkiye’deki 
üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı 
AR-GE birimlerine, özel sektör 
AR-GE kuruluşlarına ve benzeri 
AR-GE kurum ve kuruluşlarına 
yaptırılan AR-GE hizmeti 
giderleri desteklenmektedir” 
ifadelerine yer verdi.
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GAGİAD LOJİSTİK MERKEZLERİNİN 
AVANTAJLARINI KONUŞTU

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Yurt İçi ve Yurt Dışı Lojistik Merkezleri 
Avantajları” video konferansında, lojistik merkezlerinin desteklenmesi, dağıtım zincirlerine 

hızlı ulaşım ve depolama gibi konuları konuştu.

aziantep 
Genç 
İşadamları 
Derneği 
(GAGİAD) 
“Yurt İçi ve 

Yurt Dışı Lojistik Merkezleri 
Avantajları” toplantısında 
Gümrük Müşaviri Cenk 
Öncel’i konuşmacı 
olarak video konferans 
sistemi üzerinden 
ağırladı. Programın açılış 
konuşmasını GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer yaptı.
Lojistik merkezlerinin, Türkiye’nin 
rekabet gücünü Avrupa’da önemli 
oranda arttıracağını dile getiren 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Tüm sektörleri 
etkisi altına alan pandemi 
sürecinde arz-talep dengesi, 
hem tedarik süreçlerini hem 
de lojistik sektörünü etkiledi. 
Dünyadaki gelişmeler sonrasında, 
ülkemiz lojistik sektöründe 
sürdürülebilir bir rekabet 
ortamının oluşturulabilmesi, 
sektörün uluslararası alanda 
rekabet edebilecek güce 
erişebilmesine ilişkin önlemler 
aldı. Resmi Gazetede yer alan 
“Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin 
Desteklenmesi Hakkında Karar” 
lojistik sektöründe daha hızlı, 
güvenilir ve esnek çözümler 
üretmemize katkı sağlayacak. 
YDLM ile ihracatçıların tedarik ve 
dağıtım zincirlerinin verimlilikleri 
artırılarak, ihraç ürünlerinin 
yeni pazarlara en etkin yoldan 
ulaştırılmasını sağlanacaktır. 
Bilindiği üzere ihracat başarısında, 

etkin lojistik hizmetinin faydası 
tartışılmaz. Ayrıca ülkemizin AB 
pazarına yakın olması bizler için 
avantaj olduğu kanaatindeyim. 
Kurulan yurt dışı lojistik 
merkezleriyle, giderlerinin önemli 
bir kısmı devlet tarafından 
desteklenecek. Bu uygulama ile 
ihracatta artacaktır. Gaziantep, 
2021 yılında 5 aylık bir süreçte 
ihracat hacmini yüzde 40 
artırarak 3.9 milyar dolara çıkaran, 
bir önceki yılın mayıs ayına göre 
ihracatını yüzde 54 artıran bir 
şehir. Sergilemiş olduğu ihracat 
performansıyla örnek olan 
Gaziantep, devlet destekleriyle 
sıralamasını çok daha üst 
noktalara taşıyacaktır” şeklinde 
konuştu.
Gümrük Müşaviri Cenk Öncel ise; 
“14 Ekim 2020 Resmi Gazetede 
3080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile “Yurt dışı Lojistik Merkezlerin 
Desteklenmesi Hakkında Karar” 
yürürlüğe konuldu. Karar, Türkiye 
ihracatının hızlı ve kapsamlı 
akışını sağlamak, ihracatçıların 
uluslararası tedarik ve dağıtım 

zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı 
olarak nüfuz etmelerini temin 
etmek ve önemli pazarlardaki 
ihracat performansımızı istikrarlı 
kılacak altyapı olanaklarını 
oluşturmaktır.

Bu karar kapsamında ise kurulum, 
bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve 
izin giderleri, %70 oranında ve 
YDLM başına en fazla 5 milyon 
ABD doları, doğrudan veya yurt 
dışında faaliyet gösteren şirketleri 
ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları 
birimlerin vergiler dahil kira-
komisyon kullanım giderleri, ilk 
iki yıl % 70, diğer yıllar % 50 
oranında ve YDLM başına yıllık en 
fazla 3 milyon ABD doları, reklam, 
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 
ile danışmanlık hizmeti alımına 
yönelik giderleri, Bakanlıkça 
belirlenecek koşullara uygun 
olarak istihdam edilen en fazla 
on kişinin brüt ücreti ilk iki yıl 
% 70, diğer yıllar % 50 oranında 
ve YDLM başına, yıllık en fazla 
799 bin ABD doları olarak 
desteklenecektir” dedi.
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aziantep Genç İşadamları Derneği, 
Gaziantep Üniversitesi ile imzaladığı 
Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Protokolü 
kapsamında; öğrencilerle online 
olarak “Mentorluk Programı Tanışma 
ve Oryantasyon Toplantısı” düzenledi.

Proje kapsamında Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği’nden 25 GAGİAD’lı işadamı, Gaziantep 
Üniversitesi’nde eğitim gören 25 öğrenciye dönem 
sonuna kadar mentorluk yapacak. Online olarak 
düzenlenen toplantıda, GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
öğrencilerle tanışarak, onlarla Üniversite-Sanayi 
İşbirlikleri hakkında konuştu.

Gençleri önemsediğini ve fikirlerine değer verdiğini 
ifade eden GAGİAD Başkanı Koçer; “Üniversite-
Sanayi işbirlikleri kapsamında mentorluk süreci ile 
başlayıp, melek yatırımcılıkla devam edecek olan 
programın içeriğini hem biz sanayiciler hem de 
öğrenciler için çok faydalı buluyorum. İki tarafında 
birbirlerini yakından gözlemleme fırsatı edineceği 
bu programda geleceğimiz olan gençlerle bilgi 
alışverişinde bulunacağız. Biz GAGİAD olarak 
gençlerin fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. 
İnanıyorum ki bu buluşmaların ardından ortaya 
güzel fikirler çıkacak ve ortak akılla yeni projeler 
geliştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Toplantı; 
yapılan soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.

MENTORLUK PROGRAMI 
TANIŞMA VE ORYANTASYON 

TOPLANTISI
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile imzaladığı 

Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Protokolü kapsamında ilk adımı tanışma toplantısıyla gerçekleştirdi.
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GAGİAD GAÜN ÖĞRENCİLERİNİ 
İŞ HAYATINA HAZIRLAYACAK
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) arasında 
imzalanan “Üniversite-Sanayi İş Birlikleri ve Girişimcilik Ekosisteminin Sürdürülebilirliği” 

protokolünün “Mentorluk Programı” tanıtım toplantısı gerçekleşti.

AGİAD’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 
konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif 
Özaydın,  Gaziantep Üniversitesi 
öğrenci ve mezunlarının yenilikçi ve 

teknolojik iş fikirleri ile Gaziantep ve bölgesinin 
teknoloji üretim üssü olması için tecrübeli 
iş insanlarının GAÜN öğrencilerine rehberlik 
etmesinin çok önemli olduğunu ve tüm GAÜN 
altyapısı ile bu projeyi destekleyeceklerini belirtti. 
Ülkenin geleceği için gençleri önemsediklerini 
vurgulayan Prof. Dr. Özaydın konuşmasında 
şunları söyledi: “Gaziantep Üniversitesinin 
kapısı GAGİAD’ta genç sanayicilerimize sonuna 
kadar açıktır. Çünkü Gaziantep’i Gaziantep 
yapan sanayisidir. GAGİAD’ı üniversitenin bir 
parçası olarak görmek istiyoruz. Gelin beraber 
çalışalım. GAÜN öğrencilerinin sizinle daha 
fazla vakit geçirerek tecrübelerinizden daha 
çok faydalanması gerekiyor. Şu anda GAÜN 

olarak yenilikçi ve teknolojik iş fikirlerinin daha 
nitelikli ürünlerle hayata geçebilmesi için daha 
fazla çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Göç Kurulu işbirliğinde FABLAB İnovasyon 
Merkezimizi açtık. Harika bir merkez, gelin gezin 
ve inceleyin. Aklınıza gelen işletmeniz için her 
türlü prototipi orada üretebilirsiniz.  Ürettiğiniz 
prototipi de sanayide seri üretime geçebilirsiniz. 
Orayı kullanacak girişimci öğrencilerle sizlerin 
de yararlanmasını ve aynı zamanda onların 
mentorları olmanızı istiyoruz. İkincisi; ülkemizin 
stratejik olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji 
girişimlerinin birçok farklı tematik alanda faaliyet 
göstereceği bir imkânlar yaratabilecekleri Kuluçka 
Merkezini oluşturma çalışmalarımız tüm hızıyla 
sürüyor. Merkezin inşaatı tamamlandığında orada 
beraber çalışalım. Gaziantep’i, Ortadoğu’nun 
yeniden inşa edilmesinde mentor bir şehir 
haline getirelim.”
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GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ise 
üniversite ve sanayi işbirliğini önemli 
bulduklarını, bu noktada bilimsel 
potansiyelin sanayiye aktarılmasına, 
ekonomik değere dönüşmesine 
ve ayrıca sanayinin tecrübesinin 
de genç kuşaklara aktarılmasının 
faydalı olacağını inandıklarını belirtti. 
Koçer, “Mentorluk programı süresi 
içerisinde, mentorların da öğreterek 
öğrenecekleri, deneyimlerini paylaşarak 
geri besleme sağlayacakları girişimcilik 
ve liderlik yetkinliklerinde karşılıklı 
gelişim gösterecekleri pozitif bir 
ortam oluşmasında önemli katkılar 
sağlayacaktır. Büyümenin yolu 
üretmekten geçer. Gaziantep bir 
sanayi ve ticaret şehridir. Gaziantep’in 
10 milyar dolar ihracat hedefi var. 
Bu hedefine emin adımlarla ilerliyor. 
Bu ilerlemede genç girişimcilerin 
öncülükleri var. Genç girişimciler 
bunu başarırken de yanında var olan 
çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor. 
Başarıyı sürdürebilir kılmak için de 
hepimize önemli görevler düşüyor.  
Hiçbir konuda çekinmeyin. Bütün 
mentorler sizler için çaba sarf 
edecek ve gelişmeniz için mücadele 
gösterecekler” şeklinde konuştu.
Öğrencilere eğitim hayatlarıyla 
ilgili tavsiyelerde bulunan Koçer; 
“Üniversitede öğrenmek ve 
kendinizi geliştirmek tamamen sizin 
sorumluluğunuzdadır. Planlarınızı en 
başından belirlerseniz hedeflerinize 
ve hayallerinize mutlaka ulaşırsınız. 
Teorik bilginin yanı sıra iş başında ki 
eğitimin kariyer sürecinizde büyük 
katkıları olacaktır. Nitelikli iş gücü 
şuan sektörler için oldukça önem 
arz eden bir konu. Bu program 
sayesinde üniversitede öğrenmiş 
olduğunuz bilgileri deneyimlemiş olup, 
projelerinizi hayata geçirebilirsiniz”
Mentorluk Programı’nın detayları ile 
ilgili bir sunum gerçekleştiren GAÜN 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı, programa 
katılacak mentor ve GAÜN öğrencilerini 
yüz yüze ve çevrimiçi olarak 
bilgilendirdi. 
Programa; GAÜN Rektörü Prof. Dr. 
Arif Özaydın, GAGİAD Başkanı Cihan 
Koçer, GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih Balcı, Gaziantep Teknopark 
Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve GAÜN 
TargeT TTO Genel Müdürü Samet 
Kürşat Başol, Gaziantep Teknopark 
İş Geliştirme Uzmanı Bünyamin 
Kahraman, GAGİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve öğrenciler katıldı..
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“GAZİANTEP ÜRETİM VE 
İHRACAT POTANSİYELİ 
YÜKSEK BİR ŞEHİR”

GAGİAD’ın düzenlediği “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Yerinde Gümrükleme” konulu 
video konferansta, Yeminli Mali Müşavir-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Dr. Mehmet 

Yıldırım, ithalat, ihracat yapan firmaların gümrükleme süreçlerinde oluşan maliyetlerinin 
azaltılması için kullanabilecekleri gümrük çözümleri; gümrük mevzuatının verdiği yasal 
imkânlar ve kolaylıklardan yararlanarak gümrükleme maliyetlerinin azaltılmasını anlattı.

aziantep Genç İşadamları Derneği 
(GAGİAD) bilgilendirme seminerlerine 
bir yenisini daha ekleyerek, online 
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve 
Yerinde Gümrükleme” video konferansı 
düzenledi. Yeminli Mali Müşavir-

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Dr. Mehmet 
Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı webinarda; 
katılımcılar İthalat-İhracat gümrük uygulamaları, 
gümrük kıymetinde önemli noktalar ve gümrük 
işlemlerini basitleştiren, maliyet avantajı sağlayan 
çözümler konuları hakkında bilgilendirildi.

Video konferansın açılış konuşmasını yapan 
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Gaziantep 
üretim ve ihracat potansiyeli yüksek bir şehir. 
Pandemiye rağmen, 2020 yılı Mart ayında yaklaşık 
607 milyon dolar ihracat yaparken bu yıl Mart 
2021 ayında sonu itibariyle ile ihracatını yüzde 
43.8 artırarak; aylık ihracatını 874 milyon dolara 
çıkarmıştır. Geçen sene ki ilk 3 aylık ihracat 1.854 
milyar dolar iken bu sene ilk üç ayda yüzde 23.4 
artarak 2.287 milyar dolar olmuştur. 
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Bu tempo ile giderse Gaziantep ihracatını tarihinde 
ilk kez 2021 yılı sonunda 10 Milyar doların üzerine 
çıkarmış olacaktır. Bu rakamlara ulaşılmasını 
sağlayan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, 
çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi kutluyorum” 
dedi.
Yerinde gümrükleme konusunda ülkelerin ticari 
önlem ve korumacı politikalarında artış yaşandığını 
dile getiren Koçer; “Tüm dünyayı etkisi altına alan 
pandemi sürecinde Gaziantep olarak ihracatımızı 
koruyup, geliştirmeye büyük özen gösterdik. Dış 
ticaretimizde güçlü performansımız ve büyüyen 
ivmemizle örnek bir şehir olduk. Hepimizin bildiği 
gibi dış ticarette rol alan her aşamanın güvenli 
olması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası, Gaziantep için oldukça önemli bir konu. 
YYS Sisteminin olumlu etkilerini görmekteyiz. Bu 
kapsamda bugün Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri 
Sayın Mehmet Yıldırım ile yerinde gümrükleme 
konusunu konuşup gümrük süreç ve işlemleri 
hakkında bilgi edineceğiz” ifadelerine yer verdi.
Yeminli Mali Müşavir-Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşaviri Dr. Mehmet Yıldırım; “Ticarette ürettiğiniz 
ürünün alıcıya en hızlı ve en güvenilir şekilde teslim 
etmek en önemli konulardan biridir. İhracat içinde 
birçok oyuncuyu barındıran bir sistemdir. Bu zincirin 
en büyük oyuncusu ise devlettir. Zincirin en güçlü 
halkasını YSS Sistemi ile oldukça kolaylaştırabiliriz. 
YYS, Gümrük olmadan ithalat ve ihracat yapma 
hakkıdır. Yeşil Hat sayesinde 10 dakikada 
gümrükleme yapılabilmekte, beyannameler yeşil 
hat sayesinde doğrudan vergi ödeme modülüne 
düşmektedir. Bu hakkımız olmasaydı, gümrükleme 
süresi ortalama, Sarı hatta 1 gün, Kırmızı hatta 5 
gün sürecekti. Böylece YYS sahipleri ithalat ve 
ihracatlarını hızla tamamlayarak ciddi bir zaman 
tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda bu model 
sayesinde maliyetlerde azalacak. Çünkü sistemde; 
demuraja düşmek yok, memur yolluğu yok, memur 

mesaisi yok, laboratuvar ücreti yok, taşıt üstünde 
ithalat yapıldığında antrepo ücreti yok, varış öncesi 
gümrükleme ile terminal ücreti, geçici depolama 
ücreti yok. Yakın gelecekte YSS Sisteminde daha 
da olumlu gelişmeler yaşanacaktır. TBMM’nin 
gündeminde olan AB’ye uyum kapsamında 
hazırlanan yeni Gümrük Kanunu Taslağında; kayıt 
yolu ile beyan ile gümrüğe her bir ithalat için 
gümrük beyannamesi verilmeyip, ay sonunda toplu 
tek bir beyanname verilecek, hesaplanan vergiler 
bir sonraki ay ödenebilecektir.  KDV beyanında 
olduğu gibi, böylece iki ay sonra vergiler ödenecek, 
işlemlerde de büyük kolaylık sağlanacaktır. VIP 
Gümrükleri ile Türkiye genelinde tüm ithalat ve 
ihracat işlemleri merkezin bulunduğu tek bir gümrük 
idaresinden yapılabilecektir” dedi.
YSS sahibi olmanın her geçen gün öneminin 
arttığını dile getiren Yıldırım ; “YYS sahibi 543 firma 
Türkiye’deki, ihracatın %33’ünü, ithalatın %42’sini 
gerçekleştirmektedir. Küreselleşmede sınırların 
kalkması en kaliteli ürünü, en ucuza üretip, en karlı 
pazarda piyasaya sürmektir. Bunun için de eşyaların 
serbest dolaşmasının önündeki engellerin kalkması 
gerekir” şeklinde konuştu.
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aziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD) adını son 
dönemde sıkça duymaya 
başladığımız, dünya genelinde 
kullanımı her geçen gün artan 
kripto para ve blockchain 
uygulamalarının yer aldığı 

“Blockchain, Dış Ticarette Kullanımı ve Ödeme 
Yöntemleri” webinarında bu teknolojinin 
günümüzde ve ileride ekonomi üzerinde 
oluşabilecek etkilerini konuştu.
Video konferansın açılış konuşmasını yapan 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Tuncay Özmermer; “Blockchain uygulaması 
gelişen dijital sistemin genel bir ifadesi olarak 
dış ticaret uygulamalarında yerini bulmuştur. 
Her ülke ve her kurum para birimleri açısından 
yatırımcılarını korumaya çalışıyor. Bugün 
gerçekleştirilen toplantı ve kıymetli bilgiler 
sayesinde bu uygulama hakkında daha detaylı 
bilgi sahibi olacağız. Gelişen ve dönüşen 
yeni dünyada şirketlerin ve kobilerin dijital 
dönüşüme artık hız vermeleri gerektiğini 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
Gers Danışmanlık Kurucu Ortağı Selçuk Şağban; 
“ Blockchain, bir aracıya ihtiyaç duymadan 

merkezi ya da çok merkezli sunucular 
olmaksızın internet üzerinde verinin taraflar 
arasında doğrudan değiş - tokuşunu mümkün 
kılan, istenildiğinde bütün verilerin şeffaflıkla 
incelenebileceği blokların oluşturduğu, 
yazılımlar aracılığı ile çalışan, dağıtık defter 
teknolojisidir. Blokchain yapısı itibariyle 
muhasebe defterlerine benzemektedir. 
Kriptografiye dayanmaktadır, işlemler anonimdir. 
Kayıt altına alınan veriler değiştirilemez, 
geriye dönük olarak silinemez; güvenlidir. Blok 
zincirdeki veriler ağdaki herkes tarafından 
görülebilir. Onay mekanizması kullanıcı 
mutabakatına dayanır. Aracıları, manuel 
işlemleri ve kâğıdın rolünü azaltır” dedi.
Türkiye’nin kripto para çalışmaları hakkında da 
bilgiler veren Şağban; “Kendi kripto parasını 
üretecek olan Türkiye’nin bu parayı ne zaman 
ve nasıl kullanacağı merak ediliyor. Çin, 
Rusya, Kanada, İsviçre, Türkiye gibi devletler 
kripto paralara yöneliyor. Bitcoin’deki değer 
artışının hızlanmasıyla beraber Türkiye’de ve 
dünyada bu yatırım türüne ilgi artıyor. Merkez 
Bankası geçen yıl dijital para çalışmasını 
başlatacaklarını duyurdu. Hatta proje için 
uzmanlar işe alındı” ifadelerine yer verdi.

GAGİAD’ın düzenlediği “Blockchain, Dış Ticarette Kullanımı ve Ödeme Yöntemleri” konulu 
video konferansta, Gers Danışmanlık Kurucu Ortağı Selçuk Şağban, Gers Danışmanlık Eğitim 
ve Gelişim Ortağı Gökhan Erol ve Dış Ticaret - Akreditif Uzmanı Hüseyin Tekgüç, blockchain 
uygulamasının piyasalara getirdiği yenilikleri anlatarak, dış ticarette karşılaşılan sorunlar ve 

çözümleri anlattılar.
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Gers Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Ortağı 
Gökhan Erol; “Önümüzde ki yıllarda bu 
blok zincirin akreditifin yerini alacağını 
düşünüyorum veya noterlik sisteminde 
kendine mutlaka yer bulacağını düşünüyorum. 
Blockchain tek bir teknoloji olmayıp, sürekli 
gelişen ve evrilen bir teknolojidir. Kripto 
paralarda yaşanan son gelişmelerden 
sonra mevzuatlar değişmeye başladı. Bu 
düzenlemeler ne kadar artarsa güven ortamı 
oluşup, talepler artacaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmasında uygulama örneklerine yer veren, 
Dış Ticaret ve Akreditif Uzmanı Hüseyin Tekgüç 
ise; “Şuan dış ticaretteki mevcut mevzuata göre 
bitcoinle yaptığınız tahsilat geçerli olmuyor. 
Yurt dışına bir ihracat yaptığınız zaman 

30.000 $ üstünde olan kısmı için bankanız 
ihracat bedeli kabul belgesi düzenlemek 
zorunda. Bunun içinde paranızın size döviz 
olarak yurtdışından gelmesi gerekiyor. Ancak 
beklenti ve tahminimiz bir süre sonra bitcoinle 
yapılan tahsilatın dövize çevrilmesidir. Bunun 
kabul edileceğini düşüyoruz ama bu bir 
beklenti. Blockchain teknolojisinin şeffaflık ve 
güven unsuru sayesinde, dünyada daha çok 
firma dış ticaret sektörüne dâhil olacaktır. 
Firmalarımızın sektör dışı kalmamaları ve 
önemli birer taraf olarak yer alabilmesi, ancak 
dijital dönüşümlerini gerçekleştirip teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmeleri ile mümkün 
olacaktır” dedi.
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ereye bakarsanız bakın dengenin 
kendisini ya da yansımasını 
görürsünüz. Tezatlar bile kendi 
içerisinde dengeli olduğu ölçüde 
güzeldir, şıktır. Denge bozulduğu 
zaman hayat zorlaşır, sorunlar doğar 

ve güzel yerini çirkine; iyi yerini kötüye; kolay 
ise yerini zora bırakır. Mesela, dengeli beslenme 
sağlıklıdır, bedensel ve ruhsal mutluluk verir, bireyi 
güzelleştirir. Beslenmede dengeden uzaklaşıldığında 
hayat zorlaşır, hastalıklar başlar ve birey mutsuzlaşır. 
Doğanın kendine özgü bir dengesi vardır. Bu denge 
korunduğu müddetçe ihtişam olur. Bir bozulmaya 
görsün… Felaketler birbirini izler, hayat çekilmez bir 
hal alabilir. İlişkilerde de sihirli formül dengedir. İfrat 
ve tefritlerden uzak tutulmuş, dışarıdan müdahale 
edilmeksizin yolunda giden bir ilişki tüm tarafları 
mutlu, huzurlu kılar. Toplumları bir arada tutan 
esas unsur dengedir. Eşitlik, adalet, inanç sistemi… 
Hepsinin hamurunda denge vardır. Yaradan dünyayı 
yaratırken yüzlerce formül kullanmış ama sanki 
her formülün kökenini tek bir unsura dayandırmış. 
Dengeye…

Mevzu insan olduğunda, mantık bir kenara bırakılıp 
ihtiraslar ön plana çıktığında denge de sorgulanmaya 
başlanır. Denge bozulmaya başladığında ilk etapta 
otomatik dengeleyici mekanizmalar hızır gibi 
imdada yetişir. Yaradan dengeye o kadar çok önem 
vermiş ki, bozulmaması için ek önlemler almıştır. 
Mesela, zararlı bakteriler ya da virüsler vücuda 
girdiğinde otomatik bir dengeleyici olan bağışıklık 
sistemi devreye girer. Ateş otomatik olarak yükselir 
ve başlar zararlı unsurlarla mücadele etmeye. Doğada 
da birçok otomatik dengeleyici sistem vardır. Mesela, 
insan dışında hiçbir canlı atık yaratmaz. Sistem 
öyle bir işler ki, atık olarak görülen birçok unsur ya 
sisteme geri döner ya da otomatik olarak bertaraf 
edilir. Mesela arı binlerce çiçeği ziyaret eder, polen 
toplar, bu esnada o çiçeklerin döllenmesini sağlar, 
meyve tutumunu iyileştirir, bal yapar. Ortaya çıkan 
bal her anlamda faydalıdır, insanlara şifa dağıtır. 

Atık olarak ortada kalan balmumu ise isterseniz sizi 
aydınlatır, cilalamada kullanılır; isterseniz eşyalardaki 
delikleri tıkar, iplerinizi kayganlaştırır veya yeniden 
petek haline getirilir.

Bu muazzam dengeyi bozduğunuzda veya 
otomatik dengeleyici mekanizmaları etkisiz hale 
getirdiğinizde dengesizlik baş gösterir. Denge bir 
kere bozulmaya görsün… Merkezkaç kuvveti devreye 
girer ve dengeden hızlıca uzaklaşılır. Kelebek 
etkisi gibi sonuçlarının neye sebebiyet vereceğini 
anlayamayacağımız etkiler baş gösterir. Kendi 
kendini besleyen bir dengesizlik oluşur. Alınan 
önlemler ya da atılan adımlar dengesizliğe esas 
neden olan unsuru etkisiz kılmadıkça çare etmez. 
Hele bir de bu adımlar otomatik dengeleyicilere 
de zarar veriyorlarsa… Kaotik bir durum oluşabilir. 
Mesela, kötü beslenme nedeniyle hasta olup ateşi 
yükselen bir bebeğin beslenmesini düzeltmez, 
ateşini düşürmeye yönelik bir tedavi uygularsanız 
ateşi belki düşürebilirsiniz. Ama ateşin otomatik 
dengeleyici olduğunu düşünürsek, atılan adımın 
sorunu çözmek bir yana, daha büyük bir 
dengesizliğe neden olduğunu söylemek için doktor 
olmaya gerek yok. Hastalık ilerler… Sonra ağır 
ilaçlar alırız ki dengesizliği aşabilelim. Bu ilaçlar 
bağırsak florasını bozar, böbrek ve karaciğeri yorar… 
Halbuki sorunun esası olan beslenmeyi düzeltsek 
ya da ateşe biraz müsaade etsek sorun kendi 
kendine çözülecektir. Yani, dengeyi bozmak, dahası 
tedavisinde yanlış noktalara gitmek daha büyük 
sorunlara yol açar.

İktisat da hayatın bir parçası. İlgi alanı insan olduğu 
için sosyal bir konu… Ancak, denge unsurundan 
dolayı bir o kadar da fizik ve matematiğin 
parçası. Öyle ki, iyi iktisatçılar ya fizik, matematik 
öğretilerinden ya da sosyoloji ile felsefe sahalarından 
çıkmıştır. Sanki, iktisadın dengesini matematik ve 
fizik teşkil ederken dengesizliğini yaratan insan 
ya da toplum unsurlarıyla ise sosyoloji ve felsefe 
bilimleri ilgileniyor.

Fatih KERESTECİ / Ekonomist
DNG Danışmanlık Kurucusu

HAYAT DENGEDEN
İBARETTİR

M A K A L E GENÇ ÇİZGİ
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Bu tanımın ilk kısmı klasik iktisat öğretisinin temelini 
oluştururken; ikinci kısmı ise Keynesyen öğreti 
üzerinden inceleniyor. Sonraki öğretiler bu iki unsuru 
bir araya getirmeyi amaçlasalar da insanoğlunun 
sınırsız isteklerini modellemek ve doğanın sınırlı 
olduğu iddia edilen kaynakları ile eşleştirmek daima 
çözümlenmesi gereken bir sorun olmuştur. Zaten 
iktisadın tanımı da budur. Ya da bize dikte ettirilen 
tanımı. Zira, bir dengeden bahsediyorsak, denklemin 
her iki tarafı da eşitlenebilecek bir yapıda olması 
gerekir. Aksi taktirde dengeden bahsetmemiz 
mümkün olmaz. Yani, bize dikte ettirilen iktisat 
tanımında bir hata olmalı. Ya kaynaklar sınırlı değil 
ya da istekler veya ihtiyaçlar sınırsız değil. Bu soru 
çözülmeden iktisattaki dengesizliğin giderilmesi 
mümkün değil. Mesela basit bir örnek: 2008 krizi 
öncesinde petrolün yeterli olmadığı iddia edilip; 
fiyatı varil bazında 150 dolara kadar yükselmişti. Aynı 
petrol için son yıllarda büyük bir arz fazlasından 
bahsediyoruz ve bu nedenle de geçen yıl varil fiyatı 
26 dolara kadar geriledi. Beşte birinin de altına…

Felsefik bir giriş ve iktisadi tanımlamadaki sorunlar 
ile devam edip denge öğretisine odaklanan yazımızın 
nihai hedefine gelirsek… Önümüzde basit bir havuz 
problemi var: Su topu ve havuz. Normal şartlarda 
top, havuzdaki su seviyesinin üzerinde dengededir. 
Batmaz da zıplamaz da. Ancak, oyun oynamak 
adına topu suya daldırmayı deneyebiliriz. İlk 
etapta sert bir basınç ile karşı karşıya kalırız. Buna 
suyun kaldırma kuvveti denir. Bilimle sabittir. Buna 
rağmen suyun kaldırma kuvvetinden daha fazla bir 
kuvvet uygularsak topu suya daldırmış olabiliriz. 
Kuvveti artırdıkça da top suyun içerisinde daha 
derinlere inebilir. Ancak, suyun kaldırma kuvveti de 

aynı oranda artar. Bir noktadan sonra ya biz top 
ile oynamaktan vazgeçince ya da top elimizden 
kurtulunca sert bir şekilde yukarı zıplar. Buna da 
bilimsel olarak etki-tepki prensibi deriz. Ne kadar etki 
uygulamışsak o derece de tepki gelir. Yani, top da o 
derece yukarı zıplar. Gelin bu örnekteki su seviyesini 
enflasyon, topu ise faiz olarak değiştirelim. Şimdi 
enflasyon/faiz ilişkisi daha iyi anlaşıldı diye tahmin 
ediyorum.

Geçen yılın Eylül ayından itibaren; TCMB topu suyun 
altına itiyor. Halbuki, Mart ayında başkanlık koltuğuna 
oturan Başkan Kavcıoğlu topu suyun üzerinde 
tutacağı taahhüdünde bulunmuştu: “En az enflasyon 
kadar faiz oranı”. TCMB, topu suya ittikçe doğal olarak 
direnç ile karşılaştı. Kur yukarı gitti. TCMB topu daha 
da ittikçe kur daha da yukarı gitti. Öyle bir yere geldi 
ki artık telafisi mümkün olmayacak seviyeleri gördü: 
ABD Doları/Türk Lirası döviz kuru 4 ay içerisinde iki 
kattan fazla artış kaydederek 18’li seviyelere ulaştı. O 
an itibariyle otorite bir adım atmaya karar verdi. Elini 
toptan çekerse oyunu kaybetmiş olacaktı. Çekmezse 
suyun kaldırma kuvveti dayanılır gibi değildi. Aklına 
bir fikir geldi. Topun içerisindeki iç lastiği serbest 
bırakıp içinde havası kalmayarak plastik yığın haline 
gelmiş olan topu bastırmaya devam etti. O sırada iç 
lastik doğal olarak suyun kaldırma kuvveti ile zıpladı, 
su yüzüne çıktı hatta havalandı. Elimizin altında ise 
top görünümlü ama havası alınmış bir plastik kaldı. 
Buradaki iç lastik faizleri temsil ediyor. 2021’in son 
günlerinde kredi faizleri %30-40’lara kadar yükseldi. 
TCMB’nin politika faizinden kat be kat daha yüksek. 
Demek ki neymiş, dengeyi bir defa bozdun yeniden 
dikiş tutabilmesi çok kolay olmuyormuş.
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PANDEMİ 
DÖNEMİNDE TEKSTİL 
SEKTÖRÜ ELE ALINDI

GAGİAD’ın düzenlediği “Tekstil Sektöründe Pandemi Dönemi ve Karar Matriksli Hedef Pazar 
Tespiti” konulu video konferansta, tekstil sektörünün son yıllardaki dış ticaret gelişiminin 
değerlendirmesi yapılarak, pandemi sürecinde hedef pazar tespitinin yeni normalde nasıl 

revize edilmesi gerektiğine değinildi.

Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) pandemi 
nedeniyle online 
olarak düzenlediği 
eğitimlerinde bu 

kez, Türk tekstil ve hazır giyim 
endüstrisinin ikinci önemli 
kategorisini oluşturan Tekstil ve 
Hammaddeleri sektörünü mercek 
altına aldı. Gers Danışmanlık 
Kurucu Ortağı Selçuk Şağban 
ve Gers Danışmanlık Eğitim 
ve Gelişim Ortağı Gökhan Erol 
‘un konuşmacı olarak katıldığı 
programın açılışını GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Akcan yaptı.
Akcan; “Tekstil ve hazır giyim 
sektöründe inovasyon ve dijital 
dönüşüm çok önemli bir hale 
geldi.  Covid-19’un E-Ticaret ve 
dijitalleşmeye geçiş üzerindeki 
hızlandırıcı etkisi göz önüne 
alındığında; Türkiye’nin yeni 
teknolojilere adaptasyonun 
nasıl olacağını, yeni normaldeki 
fırsatlara yönelik nasıl bir 
işbirliğine gideceği önemli 
konular arasındaki yerini alıyor. 
Pandemi sürecinde tekstilin 
ihracatta büyük sıçramayı yapan, 
üretimde hız kesmeyen bir sektör 
olduğunu gördük. Bundan dolayı, 
sürdürülebilir üretimi güçlendirme 
konusu üzerinde durmalı ve 
ülkenin en büyük 2. ihracatçı 

sektörü olan tekstilde, firmalar 
kendilerini yeni uygulamalara 
adapte etmelidir. Bu kapsamda 
bugün burada konuşacağımız 
“Tekstil Sektöründe Pandemi 
Dönemi ve Karar Matriksli Hedef 
Pazar Tespiti” webinarını çok 
yararlı buluyorum” dedi.
Gers Danışmanlık Kurucu 
Ortağı Selçuk Şağban; “Tekstil 
ve hammaddeleri sektörü 
ithalatımızın yaklaşık üçte 
biri pamuklu ürünlerde 
yapılmaktadır. Bu ithalatın büyük 
bir kısmını ise ham pamuk 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
pamuk fiyatlarında yaşanan 
değişimler, sektör ithalatına 
doğrudan yansımaktadır. Tekstil 
ve hazır giyim sanayinin üretim, 
istihdam ve ihracat bakımından 
ekonomimizdeki ağırlığı dikkate 

alındığında, bu sektöre girdi 
temin eden yan sanayinin de 
önemi ortaya çıkmaktadır. Bir 
hazır giyim ürününde kullanılan 
tüm yan sanayi ürünlerinin, o 
üründe yarattığı katma değerin 
yaklaşık %10 oranında olduğu 
kabul edilmektedir. Güçlü bir 
tekstil ve hazır giyim yan 
sanayi, tekstil ve hazır giyim 
sanayinin de entegrasyonu 
açısından son derece önemlidir. 
Bu malzemelerin yerli sanayi 
tarafından karşılanması, hem 
daha fazla katma değer 
yaratılması hem de tekstil ve 
hazır giyim sanayinin zamanında 
üretim ve zamanında teslimat 
süreçlerini olumlu yönde 
etkilemesi bakımından önem arz 
etmektedir” ifadelerine yer verdi.
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Gökhan Erol ise; “Avrupa 
Birliği’nin (AB) 2020 yılındaki 
iplik ithalatı, değer bazında %19,6 
oranında azalarak 7,3 milyar 
Euro, miktar bazında ise %9,3 
oranında azalarak 1,9 milyon 
ton değerinde gerçekleşmiştir. 
AB, iplik ithalatının %56,5’i 
olan 4,1 milyar Euro’yu birlik 
içinden, %43,5’i olan 3,2 milyar 
Euro’yu ise birlik dışından 
gerçekleştirmektedir. Türkiye ise 
%20,3 oranındaki payı ile AB’nin 
en büyük ikinci iplik tedarikçisi 
olma konumunu sürdürmektedir. 

AB’nin, Türkiye’den 2020 
yılında gerçekleştirdiği iplik 
ithalatı, değer bazında %19,9 
azalarak 645 milyon Euro, miktar 
bazında ise %15,8 oranında 
azalarak 222 bin ton değerinde 
gerçekleşmiştir. Uluslararası ticaret 
içerisinde tekstil üretimi Sanayi 
Devrimi’nden bu yana önemli 
bir segment olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tekstil sektörünün 
dünya ticaretine bakıldığında 
ihracatta ön plana çıkan ülkele;r 
Çin, ABD, Hindistan, Almanya 
ve İtalya’dır. Türkiye’nin tekstil 

ihracatı, 2019 yılında bir önceki 
yıla göre %4,6 oranında azalarak 
9,8 milyar dolar seviyesine 
gerilerken, 7’nci sıradaki yerini 
korumuştur. İthalatta ön plana 
çıkan ülkelerse ABD, Çin, 
Vietnam ve Almanya’dır. Dünya 
tekstil ithalatçıları arasında 
Türkiye’nin tekstil ithalatı, 2019 
yılında bir önceki yıla göre %0,5 
oranında azalarak 8,7 milyar 
dolar seviyesine gerilerken, 
7’nci sıradaki yerini korumuştur” 
şeklinde konuştu.
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MARKA PATENT’İN
ÖNEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

GAGİAD’ın düzenlediği “Marka, Patent ve Faydalı Modellerde Son Gelişmeler” konulu video 
konferansta, marka ve patentin önemi, yurt içi ve yurtdışı tescil işlemleri ve bu süreçteki 

devlet destekleri konuşuldu.

aziantep Genç İşadamları Derneği 
(GAGİAD) “Marka, Patent ve Faydalı 
Modellerde Son Gelişmeler” toplantısını 
video konferans sistemi üzerinden 
gerçekleştirildi. Türk Patent ve Marka 
Vekili - Avrupa Patent Vekili Hasan 

Demirkıran ve Markiz Patent Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Eriman’ın konuşmacı olarak katıldığı 
programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; 
“Covid-19’un ekonomiler üzerinde ciddi bir 
etki yarattığı bu dönemde, dijitalleşemeyen ve 
markalaşma sürecini tamamlayamamış firmalar 
maalesef varlıklarını sürdüremediler. Türkiye'nin 
teknolojik gelişimine, ekonomik anlamda 
kalkınmasına, rekabet ortamının 
yaratılmasına ilişkin konularda 
katma değerli ve markalı 
ürünler üreterek 
uluslararası pazarlara 
sunulması oldukça 
önemli bir konudur. 
Markalaşmak uzun 
soluklu bir süreçtir. 
Yoğun rekabetin 
yaşandığı günümüz 
koşullarında 
markalaşma ve patent 
konusu işletmelerin dış 
pazarlardaki konumunu 
güçlendirerek, daha güçlü sermaye 
yapılarının oluşmasını sağlayacaktır.”şeklinde 
konuştu.
Üretilen hizmet ve ürünlerin ancak fikrî mülkiyet 
hakları ile gerçek bir değere dönüştürüp güç ve 
kazanç elde edilebileceğini dile getiren Markiz 
Patent Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Eriman; 
“Markalaşma, etkin marka korumasıyla başlar. 
Yaptığımız tüm çalışmaları “marka” ile müşteriye 
sunarız. Markanın korunması için tescil şarttır. 
İyi bir marka araştırması yapılmadan başvurulan 
markalarda bazı problemlerin çıkma ihtimali 
yüksektir. Bu problemlerle; markanın bir benzerinin 
tescilli olmasından dolayı red olma ihtimali 

yükselir, yeniden marka bulmak için harcanan 
yatırımların maliyeti artar, zaman kayıpları 
pazarlama planlarının alt üst edebilir, markanın 
yayınlanmasına karar verilse bile itiraz ihtimali 

artar, marka için başvurulan sınıfların 
hepsi kabul olmadığı takdirde 

yeterli koruma elde 
edilemeyebilir” dedi.

Markaların tescil 
edildikleri ülkelerde 
korunduğunu 
söyleyen Türk 
Patent ve Marka 
Vekili-Avrupa 
Patent Vekili 

Hasan Demirkan 
ise; “Firmalar, ihracat 

yaptıkları ülkelerde ve 
potansiyel olarak pazar 

alanı olan ülkelerde markalarını 
tescil ettirmek durumundadırlar. Madrid 

Protokolü uluslararası marka koruması için bir 
fırsattır” ifadelerine yer verdi.
Taklit edilme riski, lisans imkânı, itibar, firma 
değerini arttırma, uluslararası ortaklıklar ve rakipleri 
engellemek için mutlaka patent alınmasını dile 
getiren Demirkıran; “Yeniliklerin ekonomik değeri 
varsa patent alınmalıdır. Temelde yeni olan üretim 
veya satış imkânı olan ürün, üretim yöntemi 
ve sistemler için patent alınır. Unutmayın; eğer 
bir üretim veya ticaret yapıyorsanız, ancak 
isminizi, logonuzu, tasarımlarınızı, yeniliklerinizi 
korumuyorsanız, boşuna para harcıyorsunuz 
demektir” dedi.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ
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YENİ YAPILANDIRMA 
KANUNU KONUŞULDU

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Firmalara Sağlayacağı Avantajlar” video 
konferansında, yeni yapılandırma kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte matrah artırımı, işletme 

kayıtlarının düzeltilmesi gibi konular konuşuldu.

aziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) “Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması 
ve Firmalara 

Sağlayacağı Avantajlar” 
toplantısını video konferans 
sistemi üzerinden gerçekleştirildi. 
Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız 
Denetçi Kurtuluş Ozan Keser’in 
konuşmacı olarak katıldığı 
programın açılış konuşmasını 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer yaptı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Pandemi sürecinde 
devletimiz vatandaşlar ve 
firmalar özelinde ekonomik 
etkilerini azaltmak ve istihdamı 
desteklemek amacıyla;  Kısa 
Çalışma Ödeneği, Esnafa Nakdi 
Destek Ücreti, KOSGEB Hızlı 
Destek Programı, Nefes Kredisi 
son olarakta Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması 
gibi çeşitli destekler verdi. 
Covid-19 salgınında üretimi 
korumak için matrah artırımının 
yeniden düzenlenmesi ve 
borç yapılanmasına ilişkin 
düzenlenen ve bazı destekleri 
içeren “Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun” bildiğiniz üzere 
geçtiğimiz günlerde yürürlüğe 
girdi. Bu kanun ile ekonomik 
yaşamdaki sakinliğin giderilmesi 
ve sektör dengelerinin korunması 
hedefleniyor. Milyonlarca kişinin 
yararlanacağı ve iş dünyasının 
yakından takip ettiği bu konuyu 
bugün özellikle konuşarak; hem 

üyelerimizi hem de kamuoyunu 
bilgilendirmek istedik” ifadelerine 
yer verdi.
Yeminli Mali Müşavir -Bağımsız 
Denetçi Kurtuluş Ozan Keser; 
“Kamuoyunda matrah artırımı 
ve kapsamlı vergi yapılandırma 
paketi olarak bilinen 7326 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarih 
ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Düzenlemeden yararlanmak 
için son gün 31.08.2021’dir.
Kanunda yer alan birçok 
düzenleme bulunmaktadır. Bu 
kapsamda kesinleşmiş alacakların 
yapılandırılması; genel olarak, 30 
Nisan 2021 öncesi dönemlere 
ait; vergiler, SGK ödemeleri, idari 
para cezaları, İl Özel İdaresi 
ve Belediye ödemeleri, YİKOB 
ödemeleri ile oda aidatları 
yapılandırma kapsamındadır. 
Kesinleşmemiş Alacakların 
Yapılandırılması; 9 Haziran 2021 
tarihi itibariyle ilk derece yargı 
mercileri nezdinde dava açılmış 
olan veya dava açma süresi 
henüz geçmemiş olan tarhiyatlar, 
istinaf veya temyiz süreleri 
geçmemiş ya da istinaf/itiraz 

veya temyiz yoluna başvurulmuş 
ya da karar düzeltme talep süresi 
geçmemiş veya karar düzeltme 
yoluna başvurulmuş tarhiyatlar, 
uzlaşma hükümlerinden 
yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü 
verilmemiş veya uzlaşma 
günü gelmemiş ya da uzlaşma 
sağlanamamış ancak dava açma 
süresi geçmemiş olan tarhiyatlar 
kapsamındadır. İnceleme 
Safhasında Bulunan Vergiler ise; 
9 Haziran 2021 tarihi itibariyle 
tamamlanmamış incelemelerin 
tamamlanması sonucunda tarh 
edilecek vergiler ile kesilecek 
cezalar kapsamındadır” şeklinde 
konuştu.

Keser; “2016, 2017, 2018, 2019 
ve 2020 yıllarına ilişkin olarak 
gelir ve kurumlar vergisi ile 
katma değer vergisi ve bazı gelir 
ve kurumlar vergisi stopajları 
için matrah ve vergi artırımı 
öngörülmüştür. Gelir ve kurumlar 
vergisi için artırılan matrahlar 
%20 oranında vergilendirilecek 
ve üzerinden ayrıca herhangi bir 
vergi alınmayacaktır. Belli şartların 
sağlanması halinde, vergi oranı 
%15 olarak uygulanabilecektir” 
dedi.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ
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aziantep Genç İşadamları Derneği 
(GAGİAD), gençleri bilişim dünyasına 
hazırlayarak yenilikçilik ve girişimcilik 
alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, 
buna yönelik altyapılarını ve hizmet 
modellerini geliştirmek amacıyla “Genç 

Gaziantep Kodluyor” projesi kapsamında Gazikent 
Gençlik Merkezinde kurduğu atölyenin kapılarını 
öğrencilere açtı. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer ve beraberinde ki Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tuncay Özmermer, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yiğitcan Konukoğlu, Halit Güleç ve Peykan 
Samlı atölye açılışında öğrencilerin heyecanını 
paylaştılar.
Gaziantep’in teknoloji altyapısının güçlendirilmesi 
ve gelecek nesillerin değişen dünyaya uyum 
sağlayabilmesi için robotik kodlamanın önemine 
değinen Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Hayatımızı daha rahat 
ve daha eğlenceli hale getiren teknolojinin son 
günlerde yaşadığımız pandemi de ne kadar önemli 
olduğunu gördük. Günümüz dünyasında bilim ve 
teknoloji hızla değişmekte, bu değişim bireyin ve 
toplumun ihtiyaçlarını değiştirmekte ve toplumda 
bireylere yüklenen rolleri doğrudan etkilemektedir. 
Bu kapsamda, teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim 
öğretim yöntemlerinde teknoloji kullanımı çok daha 
önemli bir noktaya gelmiştir. Teknolojiyi sadece 
kullanan değil geliştiren bireylere ihtiyacımız var. Bu 
proje özellikle gençlere teknolojiye uyumlu beceriler 

kazandırma ihtiyacından doğmuştur. Genç Gaziantep 
Kodluyor projemiz kapsamında amacımız 15-18 
yaş aralığında 168 gencimizin Gazikent Gençlik 
Merkezinde bulunan robotik ve kodlama atölyesinde 
verilecek olan eğitimlerden faydalanarak, analitik 
ve kavramsal düşünme kapasitesini arttırmak ve 
geleceğin dili niteliğindeki kodlama ve yazılım 
becerileri kazandırmaktır. Projemizin bir diğer önemli 
amacı; bireylerin en önemli gelişim ödevlerinden 
biri olan aidiyet duygusunun geliştirilmesine 
yardımcı olmaktır. Unutmayalım ki; genç nesil bizim 
geleceğimiz, bu yüzden gençlerimize yaptığımız 
her katkı, ülkemiz geleceğine yapılmış birer 
yatırım olarak değerlendirilmelidir. Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği olarak gençlerimize inanıyor ve 
önemsiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin birçok 
konuda hayatlarına dokunuyor, onların düşüncelerini 
ve projelerini değerlendiriyoruz. Bu projenin ile 
de gençlerimizin güzel işlere imza atacağına canı 
gönülden inanıyor, bu fırsattan başarılı bir şekilde 
yararlanacaklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Pandemi nedeniyle eğitimlerde sosyal mesafe, maske 
ve hijyen kurallarının üst seviyede tutulacağını dile 
getiren Koçer; “Genç Gaziantep Kodluyor” projemize 
ve ülke genelinde birçok projeye destek veren Sayın 
Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve 
tüm bakanlık ekibine çok teşekkür ediyor, atölyenin 
Gaziantep için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu.

“GENÇ GAZİANTEP KODLUYOR“ 
PROJEMİZ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından projelendirilen, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Genç Gaziantep Kodluyor” robotik 
kodlama atölyesinin eğitimleri başladı.
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Sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar 
arasındaki ilişkileri görebilme, farklı düşünebilme 
gibi beceriler kazandıran robotik kodlama eğitimin 
bilgilendirme toplantılarında gençlere dünyada 

gelişen yeni teknolojiler, kodlamanın geleceğin 
dünyasına sağlayacağı katkılar gibi konular 
konuşuldu.

“Genç Gaziantep Kodluyor”
bilgilendirme toplantıları 

gerçekleşti
GAGİAD tarafından yürütülen, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri tarafından 

desteklenen "Genç Gaziantep Kodluyor" projemizin Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayı, 
Eylül ayı, Ekim Ayı ve Kasım ayı bilgilendirme toplantıları GAGİAD Dernek Merkezinde 

gerçekleştirildi.
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aziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD), Gaziantep’te 
teknoloji altyapısının 
güçlendirilmesi ve 

eğitim kalitesinin arttırılması 
amacıyla hazırladığı ve T.C 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Destek Programı 
kapsamında yürüttüğü “ Genç 
Gaziantep Kodluyor” adlı projeyi 

tamamlayarak, gençlerin bu eğitim 
boyunca yaptığı projelerin yer 
aldığı robotik kodlama sergisi açtı.
Gazikent Gençlik Merkezinde 
sergilenen projeler hakkında 
öğrencilerden bilgi alan ve 
serginin açılış konuşmasını yapan 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Geleceğimizi 
inşa eden gençlerimizden 
beklentilerimiz büyük. Ülkemizin 

gençliğine inanıyor, geleceğe 
umutla bakıyoruz. Gençlerimizin 
projelerini, yeteneklerini 
ve hayallerini desteklemek, 
teknolojiye ve bilime daha çok 
alan açabilmek için hayata 
geçirdiğimiz “Genç Gaziantep 
Kodluyor” projemizle gençlerimize 
başarabilecekleri işlerle ilgili 
umarım ilham olmuşuzdur.

GAGİAD’DAN “GENÇ 
GAZİANTEP KODLUYOR” 

SERGİSİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik 

Destek Programı kapsamında yürüttüğü “Genç Gaziantep Kodluyor” projesini 
tamamlayarak Gazikent Gençlik Merkezinde robotik kodlama sergisi açtı.



GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr 57

Bu proje bizim çok 
üzerinde durduğumuz 
ve değer verdiğimiz 
bir proje. Geleceğin dili 
olan robotik kodlama; 
sağladığı kazanımlarla 
çocuklarımıza 
farklı bakış açıları 
kazandıracaktır” dedi.
Gençlere projede ki 
emeklerinden dolayı 
takdir ettiğini dile 
getiren Koçer; “Bugün 
sergide birbirinden 
kıymetli projeleri ve 
projelerin ortaya çıkış 
hikâyelerini dinleme 
fırsatı bulacağız. Böyle 
güzel bir sergide yer 
almak beni oldukça 
heyecanlandırdı. Bu 
heyecanı sizlerin 
gözünde de görüyorum. 
Ülkemizin gelişimi 
ancak ve ancak 
gençlerimizin eğitimiyle 
mümkündür. Bu 
kapsamda bizlere 
düşen de sizlere destek 
olmaktır. Hepinizi 
tekrar tebrik ediyor, 
başarılarınızın devamını 
diliyorum” ifadelerine 
yer verdi.
Cihan Koçer; “Gençlik 
ve Spor Bakanlığımızda 
bilimin ışığında 
yapılacak eğitimlere 
çok önem veriyor 
ve destekliyor. “Genç 
Gaziantep Kodluyor” 
projemize ve ülke 
genelinde birçok projeye 
destek veren Sayın 
Bakanımız Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na 
ve tüm bakanlık ekibine 
çok teşekkür ediyorum. 
Bugün sonlandırdığımız 
proje ile umarım 
gençlerimizle teknolojiye 
atılan güzel bir adım 
olur ve uzun vadede 
yerli ve milli teknolojik 
yeniliklere imza atarlar” 
şeklinde konuştu.
Sergi; projelerin 
tanıtımından sonra 
çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.

F A A L İ Y E T L E R GENÇ ÇİZGİ
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GAGİAD’IN EĞİTİME
DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep’te bulunan 23 Nisan 

Ortaokulu’nun spor salonunun tefrişi yaptırarak, öğrencilere spor alanında kendilerini 
yetiştirebilecekleri bir alan sağladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 
çocukların spor alanında gelişimlerini 
sağlamak, spora ve sporcuya dertek vermek 
amacıyla Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 
bulunan 23 Nisan Ortaokulu’na spor salonu 
tefrişi yardımında bulundu.
Konuyla ilgili açıklamalara yer veren 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer; “GAGİAD olarak bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da eğitime önem ve 
destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim 
sürecinde yeterli ve eşit imkânlara sahip 
olmayan okullara ulaşarak, öğrencilerin 
eğitim hayatlarındaki ihtiyaçlarını gidermek 
derneğimiz için çok önem taşımaktadır, bu 
kapsamda yapılan yeni salon çocuklarımıza 
hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Kurulduğu günden bu 
yana eğitime verdikleri 
desteklerle ön plana çıkan 
Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD), çocukların 
derslerinde daha verimli 
olabilmeleri ve daha çok 
bilgi sahibi olabilmeleri 
için Erzurum’da Şehit Özel 
Harekât Polis Memuru 
İshak Çelik Kütüphanesi'ne 
bilgisayar desteği verdi.
Eğitimin, ülkelerin gelişmişlik 

kriterleri arasında en önemli 
madde olduğunun altını 
çizen GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer; “Derneğimiz; eğitim 
kurumlarına her yıl mutlaka 
bir bütçe ayırıyor. Her 
öğrencinin eşit ve kaliteli 
hizmet alması bizim eğitim 
anlayışımızın omurgasını 
oluşturuyor. Bu kapsamda 
yapılan yardımları çok 
önemli buluyoruz” dedi.

GAGİAD’DAN
 KÜTÜPHANEYE DESTEK

Eğitime vermiş olduğu desteği sürdüren Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Şehit 
Özel Harekât Polis Memuru İshak Çelik Kütüphanesi'nde bilgisayar bağışında bulundu.
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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
MONT VE BOT YARDIMI YAPILDI

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına yönelik mont ve bot yardımında bulunuldu. 

aziantep 
Yardım Vakfı ile 
koordineli olarak 
gerçekleştirilen 
organizasyonda 

ihtiyaç sahibi çocukların 
mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu.
Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD), çocukların 
soğuk havadan korunması için 
yardım kampanyası başlattı. 
Gaziantep’te eğitim gören 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
yönelik düzenlenen yardım 
kampanyasında yaklaşık 
500 öğrenciye mont ve bot 
yardımı yapıldı.
Yardım kapsamında GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Gaziantep 
Yardım Vakfı’na ziyaret 
düzenledi. Düzenlenen eşya 
dağıtım törenine katılan 
GAGİAD Başkanı Cihan 
Koçer, Gaziantep Yardım 
Vakfı yöneticilerle birlikte 
öğrencilere mont ve botları 
takdim etti. GAGİAD Başkanı 
Koçer; “Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği olarak, 
hayırsever üyelerimizden 
topladığımız yardımlarla bugün 
çocuklarımızın tebessüm 
etmesine vesile olduk. 
Çocukların mutluluklarına 
ortak olmanın sevinci 
anlatılmaz. GAGİAD Ailesi 
olarak; geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın her 
zaman yanlarında olduk, 
bundan sonrada imkânlarımız 
dâhilinde çocuklarımıza destek 
olmaktan mutluluk duyacağız. 
Derneğimizin eğitim ve sosyal 
yardımlaşma projeleri her 

zaman devam edecektir” 
şeklinde konuştu.
Gaziantep Yardım Vakfı 
Başkanı Ergun Yetkin, 
desteklerinden dolayı GAGİAD 
Başkanı Cihan Koçer ve 
GAGİAD üyelerine teşekkür 
etti. GAGİAD yöneticilerine 
Vakıf çalışmaları hakkında 
bilgi veren Başkan Ergun 
Yetkin, 400'ün üzerinde 
aileye düzenli gıda ve ihtiyaç 

maddesi yardımının yanında, 
bu ailelerin üniversitede 
okuyan öğrencilerine de burs 
vererek hayırseverlerle ihtiyaç 
sahipleri arasında köprü 
olduklarını söyledi. Başkan 
Ergun Yetkin daha sonra, 
GAGİAD yöneticileri ile birlikte 
vakıf binasında gerçekleştirilen 
sanat ve meslek edinme 
kurslarını gezdi.
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ŞEHRİMİZİN TAKIMINA 
TAM DESTEK

Gaziantep Futbol Kulübü locasında GAGİAD 
üyeleri yerini aldı.GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer; “GAGİAD olarak şehrimizin 
takımı olan Gaziantep Futbol Kulübü’nün süper 
lig yolunda başarıya ulaşacağına inancımız 

tam. Bizler bu inançla her zaman takımımızın 
destekçisi olup, karşılaşmalardaki yerimizi alarak, 
takımımızı yalnız bırakmayacağız” şeklinde 
konuştu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Futbol 
Kulübü maçlarında takıma destek olmak ve üyelerle birlikte vakit 
geçirmek amacıyla Gaziantep Kalyon Stadyumundan loca aldı.



50 TL

100 TL

200 TL

Dilediğiniz tutarda
alışveriş çeki ve alışveriş kartını

şubelerimizden
temin edebilirsiniz.

BİLGİ İÇİN
Tel: 0342 326 12 18 (Dahili 134)

Cep: 0533 272  77 22 
toptan@olicenter.com

Paylaşmak Güzeldir!
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aziantep Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
gerçekleşen söyleşiye; GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
üyelerle birlikte birçok davetli 
katıldı.  Mutabakatın odak 

noktasının daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya 
oluşturmak olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı 
Cihan Koçer; “Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında 
AB’nin bu mutabakat ile çevresel, finansal ve sosyal 
sürdürülebilirliği tesis etmek istediği net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Bu kapsamda mutabakat, AB ile 

ilişkisi bulunan ülkelere çeşitli görev, sorumluluk ve 
yaptırımlar getirmektedir. Bizlerde Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği olarak bu konuda tüm şirketlere 
yol gösterici olma hedefiyle çeşitli bilgilendirme 
seminerleri düzenliyoruz. Hepimizin bildiği üzere 
iklim değişikliğinin yaratığı olumsuz koşullar, tüm 
ekosistemi etkilemektedir.  Çevre dostu teknolojilere 
yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik 
edilmesi ve karbon emisyonlarının sıfırlanması 
için tüm sektörlerin harekete geçmesi gerekiyor. 
Bu yüzden de mutabakatın herkes tarafından iyi 
anlaşılması gerekiyor.

Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Yeşil 
Mutabakat” konulu söyleşide; Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın kapsamı, ihracat ve ithalata 

yapacağı etki, Türkiye’nin bu duruma yönelik çıkardığı yol haritası konuşuldu.

GAGİAD’DAN YEŞİL 
MUTABAKAT TOPLANTISI
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Yeni büyüme ve kalkınma stratejisi olan mutabakat, 
emisyonları azaltırken muhakkak ki iş imkânları 
yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır diye 
düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu; 
“Yeşil Mutabakat AB ekonomisini sürdürülebilir 
bir gelecek için dönüştürme amacındadır.  Paris 
Antlaşması & AB Yeşil Mutabakatı’nın amacı; 
2050’de AB’nin sera gazı emisyonlarını belirli 
program dâhilinde azaltması, 2030 yılında %55 
azaltma 2050 ‘de ise NÖTR seviyesine getirmesi 
hedefini içermektedir. Temiz, erişilebilir, güvenilir 
enerji sağlama, sıfır kirlilik, ekosistemleri ve 
bioçeşitliliği koruma, “Tarladan çatala” stratejisi 
ile adil, sağlıklı ve çevreyle dost bir gıda sistemi, 
sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma, enerji ve kaynak 
kullanımı bakımından etkin yapılaşma, temiz ve 
döngüsel bir ekonomi için sanayiyi harekete 
geçirme, “Kimseyi arkada bırakmama” stratejisi ile 
bu dönüşümden en fazla etkilenecekleri destekleme 
için bir dönüşüm programı ve bu dönüşümü 
gerçekleştirmenin finansmanı sağlama gibi özellikleri 
barındırmaktadır.
Yenilenebilir kaynaklar, enerji tasarrufu, elektrikli 
araçlara geçiş, hidrojen kaynaklı enerji, karbon tutma 
ve depolama sayesinde 2050 yılında 37 Gt Karbon 
azaltımı mümkün görünüyor. Bu da dünya sıcaklığını 
1,5 C ‘nin altında tutmamız için yeterli olacaktır. 
2050’de üretilen enerjinin %50’si elektrik tüketimine 
harcanacak olup, taşımacılıkta ve ısınmada 
elektrikliye geçiş değişime büyük katkı sağlayacaktır. 
Taşımacılık sektörünün 2050 ‘de %80 elektrik enerjisi 
le çalışacağı tahmin ediliyor. Hidrojen ise özellikle 
Çelik – Çimento – Havacılık gibi enerji yoğun 
sektörler için çözüm vaat ediyor” şeklinde konuştu.
Erginoğlu; “Eğer sıcaklık artışı engellenemez ise; 
dünyadaki bazı bölgelerde dışarıda yaşam mümkün 
olmayacak, gıda fiyatları artacak, suların yükselmesi 
ile kıyılar sular altında kalacak, dünya nüfusun 
%5’i etkilenecek ve zayıflayan okyanus akıntıları 
yüzünden daha sert ve ani hava değişimleri 
yaşayacağız” dedi.

Şirketlerin bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını 
dile getiren Eser Erginoğlu; “Bu kapsamda şirketler; 
şirketim Paris Anlaşması ve AYM hedefleri ile uyumlu 
mu, karbon ayak izinizi ölçtürüyor muyum, karbon 
karne notum kaç, müşterilerim benden neler talep 
ediyor ya da edecek, 2030 yol haritam belirlendi 
mi, ESG çalışmalarına başladım mı, peki uygun 
finansman kaynaklarım nelerdir, Dönüşememenin 
maliyeti nedir? gibi soruları sorarak şirketlerinin 
sürdürebilirlik hedeflerini değerlendirebilirler” 
ifadelerine yer verdi.
Söyleşi; GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in, Eser 
Erginoğlu’na adına dikilen 27 adet fidan sertifikası 
takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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10 KASIM’DA ATATÜRK’Ü 
ANMA MÜZİK DİNLETİSİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) katkılarıyla “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” 

kapsamında, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Dernek sosyal medya hesaplarından 
canlı yayınlanan ve Kavaklık Parkında 
gerçekleştirilen dinletiye katılım 
yoğun oldu. GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer, Kadınlar Kurulu 
Başkanı Selin Akcan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve GAGİAD Üyelerinin katılım 
sağladığı programda; Ödüllü Piyanist 
Kaan Baydemir “Zeybek, Kıbrıs 
Türküsü” gibi eserleri piyano eşliğinde 
icra etti. Dinletide katılımcılar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının yıldönümü olan; 10 
Kasım’da duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Ata’mızın ebediyete intikalinin 83. 
yıldönümünde, bıraktığı eşsiz mirasını gelecek 
nesillere en güzel şeklinde aktarmak bizim en ulvi 
görevimizdir. Kurtuluş mücadelesinin meşalesini 
yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bu millete 

değil, askerliğiyle ve kahramanlığıyla tüm dünyada 
büyük izler bırakmıştır. Bu kapsamda vefatının 83. 
yıldönümünde Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit 
olan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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GAGİAD SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELECEĞİ KONUŞTU

VAT Enerji Genel Müdürü ve Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş ile Enerjisa 
Enerji Verimliliği Süreç Lideri Cengiz Ören’in konuşmacı olarak katıldıkları “ Yeşil 

Mutabakat Etkisi ve Endüstriyel Enerji Verimliliği Fırsatları” konulu söyleşide; 
endüstride yeşil mutabakat etkisi, enerji performans sözleşmeleri, enerji etüdü, 
sanayide enerji verimliliği potansiyelleri ve enerji verimliliği hibe, destek ve 

finansman modelleri konuşuldu.

aziantep Organize 
Sanayi Bölge 
Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda 
gerçekleşen söyleşiye; 

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, üyelerle birlikte birçok 
davetli katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer; “Sürdürülebilirlik 
konusu önümüzdeki sürecin en 
önemli konularındandır. İklim 
değişikliğiyle mücadele, sadece 
ülkelerin ekonomi ve ticaret 
politikalarını değil, uluslararası 
şirketlerin de vizyonlarının önemli 
bir parçası haline gelmiştir. 
Covid-19 pandemisi ülke ve 
dünya ekonomimizi etkilediği 
gibi yeni gündem maddelerini 
de önümüze getirdi. Bu gündem 
maddelerinin en önemlisi Yeşil 
Mutabakat ve Dijitalleşme oldu. 
Bu terimler aslında birbirleriyle 
iç içe. Yeşil Mutabakatın bir 
fırsat olduğunu düşünüyor, bu 
doğrultuda gerek yeşil dönüşüm 
kapsamındaki AB mevzuatı gerek 
iklim değişikliği konusundaki 
uluslararası gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Bu kapsamda 
yaptığımız konuyla ilgili 
söyleşilerimizi çok kıymetli 
buluyor, bugün burada bizlerle 
olan Vat Enerji Genel Müdürü 
Altuğ Karataş’a ve Enerjisa Enerji 
Verimliliği Süreç Lideri Cengiz 
Ören’e teşekkürlerimi sunuyorum” 

ifadelerine yer verdi.
VAT Enerji Genel Müdürü Altuğ 
Karataş; “Endüstriyel işletmelerde; 
enerji etüt çalışması ile belirlenen 
önlemlerin uygulanması ve 
enerji tasarruf potansiyelinin 
geri kazanılması için hazırlanan 
projeler Verimlilik Artırıcı Proje 
(VAP) olarak ifade edilmektedir. 
Elde edilen projelerin uygulanması 
için bakanlık tarafından %30 
destek verilmektedir. Verimlilik 
Artırıcı Proje Desteği ile %30 
Hibe desteği alabilir, 5.000.000 

TL’ye kadar yatırım yapabilirsiniz. 
Maksimum 5 projeye başvurabilir 
ve işletmenizin verimini 
arttırabilirsiniz” dedi.

Karataş; “Gönüllü Anlaşma, bir 
endüstriyel işletmenin geçmiş beş 
yıllık referans enerji yoğunluğuna 
göre anlaşma yapıldıktan sonraki 
40 ayda enerji yoğunluğunu 
ortalama olarak en az %10 
oranında azaltmayı taahhüt 
ederek yapılan anlaşmayı ifade 
etmektedir. 
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İşletmelerin, Gönüllü Anlaşma 
süresi içerisinde uyguladıkları 
Güneş Enerjisi Sistemi (GES) 
gibi yenilenebilir enerji üretim 
projelerinin ilk bir yılında elde 
edilen enerji miktarı, taahhüt 
edilen enerji yoğunluğu 
miktarından düşürülmektedir.

Gönüllü anlaşma ile taahhüt 
ettiği yoğunluğu düşürebilen tesis 
anlaşmanın yapıldığı yıla ait 
enerji giderinin %30’unu, Gönüllü 
Anlaşma süresince 1 Milyon TL’yi 
geçmeyecek şekilde hibe destek 
olarak almaya hak kazanacaktır” 
şeklinde konuştu.
Enerji Verimliliği Eylem Planları 
hakkında bilgi veren Enerjisa 
Enerji Verimliliği Süreç Lideri 
Cengiz Ören; “2017-2023 
döneminde uygulanacak Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı 
kapsamında, 6 kategoride 
tanımlanmış 55 eylem ile 

Türkiye'nin birincil enerji 
tüketiminin 2023'e kadar 
%14 oranında azaltılması 
hedeflenmektedir. Enerji 
Verimliliği Eylem Planına 
göre; ulusal enerji verimliliği 
finansman mekanizmasının 
geliştirilmesi, binalar için enerji 
tüketim verilerini de içeren 
bir veri tabanı oluşturulması, 
sürdürülebilir yeşil binaların 
özendirilmesi, enerji dağıtım veya 
perakende şirketlerine yönelik 
enerji verimliliği yükümlülük 
programı, enerji verimli taşıtların 
özendirilmesi, mevcut binalarin 
rehabilitasyonu ve enerji 
verimliliğinin geliştirilmesi, 
binalarda yenilenebilir enerji 
ve kojenerasyon sistemlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılması, 
elektrik iletim ve dağıtım 
faaliyetleri verimlilik artışının 
geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.
Ören; “Enerji Verimliliğinde 

geldiğimiz nokta 2017-2019 
döneminde kümülatif olarak 960 
milyon ABD Doları parasal karşılığı 
olan 2.744 kTEP enerji tasarrufu 
sağlandığı hesaplanmaktadır. 
2019 yılı için enerji verimliliğine 
toplamda 1.1 milyar ABD Doları 
yatırım ve bunun sonucunda 
300 milyon ABD Doları parasal 
karşılığı olan 858 ktep birincil 
enerji tasarrufu sağlanmıştır. 
Eylem Planı’nın 2019 yılı 
gerçekleşme yüzdesi %102 olarak 
hesaplanmıştır. Harcanan yaklaşık 
4,2 milyon $ kamu kaynağına 
karşılık 180 milyon $ enerji 
ithalatının önüne geçilmiştir” 
şeklinde konuştu.
Söyleşi; GAGİAD Başkanı Cihan 
Koçer’in, Altuğ Karataş ve Cengiz 
Ören’in adlarına dikilen 27 adet 
fidan sertifikaları takdimi ve 
çekilen hatıra fotoğrafı ile son 
buldu.
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Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve dernek üyeleri 
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında 25 Aralık Gaziantep Savunması 

ve Kahramanlık Panorama Müzesi’ne gezi programı gerçekleştirdiler.

KURTULUŞUN 100.YILINDA 
PANORAMA MÜZESİ GEZİSİ

AGİAD Ailesi, şehrimizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 
25 Aralık Gaziantep Savunması ve 
Kahramanlık Panorama Müzesi’ni 
gezerek, atalarımızın verdiği 
mücadeleye bir kez daha tanıklık 
ettiler.

Rus ressam Aleksander Samsonov’un dönemi 
yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 
alandan oluşan müzede, gazi ve şehit yakınlarının 
bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden 
binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede 
kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler 
yer alıyor.
Müzenin Gaziantep için önemini vurgulayan 
GAGİAD Başkanı Koçer; “Hem toplumsal değer hem 
de gençlerimizin tarihimizi öğrenmesi açısından 
bu müze çok önemli. 11 ay en çetin şartlarda 

başlarına yağan mermilere karşı kadın-erkek-çocuk 
demeden destansı bir bağımsızlık savaşı verildi. 
Atalarımızın yani bu toprakları bize tekrar yurt 
yapanların günüdür 25 Aralık. O yüzden bugün 
övünüyor, gururlanıyor ve şerefli geçmişimizi 
mutlulukla yâd ediyoruz. Aradan geçen 100 yılda 
“Gazi” şehrimiz tarih kenti, kültür kenti turizm 
kenti, gastronomi kenti, sanayi kenti olarak rüştünü 
dünyaya ispatlamış, adından sıkça söz ettirmiştir. 
Bugün bizlere düşen atalarımızın kanları pahasına 
miras bıraktığı bu topraklara ve bağımsızlığımıza 
el ele, birlik ve dirlik içinde sahip çıkmaktır. Bu 
da şehrimizin tarihini doğru öğrenip, gelecek 
nesillerimize doğru aktarabilmekle mümkündür. 
Atalarımızdan miras kalan değerlerimize sahip 
çıkmaya ve bu değerlerimizi yüceltmeye devam 
etmeliyiz.
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Bu bilinçle; şehrimizin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. yıl 
dönümünü kutluyor, 
başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşları 
olmak üzere, hem 
Gaziantep için hem 
de bu aziz vatan 
için dünden bugüne, 
canlarını veren tüm 
şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyor, 
tüm hemşerilerimizin 
Gaziantep Kurtuluş 
gününü kutluyorum” 
dedi.
Panorama Müzesi İdari 
Amiri Kadir Karabucak 
rehberliğinde gezilen 
müzede; 25 Aralık 
Antep savunmasının 
bir destan niteliği 
taşıdığını, kent halkının 
topyekün mücadele 
ederek Fransız ve 
İngilizlere karşı eşsiz 
mücadele örneği 
ortaya koyulduğu ifade 
edildi.
Gezi; hatıra fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.

GAGİAD’DAN SİNEMA ETKİNLİĞİ
Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği 
(GAGİAD) Ailesi; 
Sinema Etkinliği'nde 
bir araya gelerek "The 
Matrix Resurrections" 
filmini izlediler.
GAGİAD’ın sosyal 
etkinlikler kapsamında 
Sanko Park Avşar 
Sinemalarında 
gerçekleştirdiği “The 
Matrix Resurrections” 
filmi gösterimi 
üyelerimiz ve 
ailelerinin katılımıyla 
gerçekleşti.
Filmin ülkemizde 
vizyona girdiği gün 
izlenilen filmde keyifli 
zaman geçirildi.
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UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve UiPath Satış Direktörü Makbule Odabaş’ın 
konuşmacı olarak katıldığı “Robotik Süreç Otomasyonları” konulu söyleşide; dijital sistemler 

ve yazılımlarla etkileşime girerek insan eylemlerini taklit eden, yazılım robotlarının 
oluşturulması ve yönetilmesini kolaylaştıran yazılımı teknolojisi konuşuldu.

YENİ NESİL ROBOTİK SÜREÇ 
OTOMASYONLARI KONUŞULDU

AGİAD Dernek Merkezi Toplantı 
Salonunda gerçekleşen söyleşiye; 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve dernek üyeleri katılım sağladı.
GAGİAD Başkanı Cihan Koçer; 
“Teknolojinin hızla gelişmesi 

ve günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyin 
birbirine bağlı hale gelmesi ile birlikte işletmelerde 
dijital dönüşüm faaliyetleri hızla gerçekleşmektedir. 
Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle 
birlikte, yaptığımız işlerin içerikleri, çalışma 
şekillerimiz ve başarılı olmak için ihtiyacımız olan 
yetkinlikler sürekli değişkenlik göstermektedir. 
Dijital teknolojiler, halen devam eden COVID-19 

krizi sırasında toplum ve vatandaşlar için ne kadar 
gerekli olduklarını kanıtladılar. Bu kapsamda bugün 
yaptığımız robotik süreç otomasyonları söyleşisinde 
dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve 
şirketlerin geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiği 
hakkında öğreneceğimiz bilgilerin iş hayatımıza çok 
fayda sağlanacağına inanıyorum” ifadelerine yer 
verdi.

UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora; “Robotik 
Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ daha önce 
insanlar için gerekli olan yüksek hacimli ve 
tekrarlanabilir görevleri ele alan, teknolojiyi hızlı ve 
verimli kullanmayı mümkün kılan makine öğrenme 
süreçleridir.
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İş dünyasında büyümenin, rekabette öne 
geçmenin ve başarıyı sürdürmenin yolu, müşteri 
beklentilerine ve değişen pazar standartlarına 
uyum sağlamaktan geçiyor. Bu nedenle işletmelerin 
öncelikli gündemlerinden biri hız ve çevikliktir. Hız 
ve çeviklik sağlamanın yolu ise dijitalleşme sürecini 
en iyi şekilde yönetmek ve sürdürmekten geçiyor. 
Robotik Süreç Otomasyonu, işletmelerin uygun 
süreçlerini otomatikleştirerek pazardaki değişimlere 
ışık hızında uyum sağlamanıza yardımcı olmaktadır. 
Bir işletmedeki günlük rutinde çok tekrarlı ve 
sık bir şekilde yapılan, ancak aslında insan gücü 
ve zekâsına ihtiyaç duymayan çok sayıda görev 
bulunuyor. Gelen e-postaları ve ekleri açma, web 
uygulamalarına, kurumsal uygulamalara giriş yapma, 
dosya ve klasör taşıma, kopyala/yapıştır işlemler, 
form doldurma, okuma ve veri tabanına yazma 
bunlardan sadece birkaçı… Bu tür görevlerin insanlar 
tarafından yapılması, çalışanlar üzerinde fazla iş 
yükü oluşturarak süreçleri yavaşlatıyor, daha değerli 
işlere odaklanmak için gereken zamanı alıyor 
dolayısıyla verimliliği ve başarıyı önemli ölçüde 
etkiliyor. Günümüzde başarının belirleyici unsurları 
olan hız ve verimliliğe ulaşmak için bu görevleri RPA 
uygulamalarının üstlenmesi, işletmelere kayda değer 
bir rekabet avantajı sağlıyor” dedi.
UiPath Satış Direktörü Makbule Odabaş ise; “RPA 
teknolojisi ile yazılım robotları kullanarak iş 
süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. İnsan eylemlerini 
taklit ederek, tekrarlı ve kural bazlı görevleri 
otomatikleştirerek birçok iş sürecinde üst 

seviyede verimlilik, veri güvenliği ve optimizasyon 
sağlayabilirsiniz. Üstelik bunun için mevcut 
altyapıyı ve sistemleri değiştirmeye de gerek 
yok. Bu otomasyonu sayesinde; operasyon 
maliyetlerinizde yaklaşık %60 oranında iyileştirme 
sağlayabilir, iş süreçlerinizin büyük bir bölümünü 
robotların üstlenmesi ile işletmenizde verimliliği 
ve hizmet kalitesini artırabilirsiniz. Süreçlerinizi 
hızlandırabilirsiniz mesela RPA ile iki gün alan 
bir sürecin 30 dakika içinde tamamlanmasını 
sağlayabilirsiniz. Manuel süreçlerin hızlandırılmasıyla 
en az 32 kat verimlilik artışı sağlayabilirsiniz. 7/24, 
sıfır hatayla çalışan bir iş gücüne sahip olabilirsiniz. 
Çalışanlarınızın rutin süreçler için harcadığı 
zamandan kazanım elde edebilirsiniz. Mevcut 
iş gücünüz yaklaşık %30 ek zaman kazanabilir 
ve katma değeri yüksek işlere odaklanmak için 
gereken zamanı bulabilirsiniz. Zahmetli ve zaman 
alıcı süreçlerin otomasyona geçmesi ile çalışan 
memnuniyetini artırabilirsiniz. Araştırmalar, RPA 
uygulanan kurumlarda işten ayrılma oranlarının 
düştüğünü göstermektedir. Karar yetkinliğinde %55 
artış sağlayabilirsiniz. Ayrıca RPA devreye alındıktan 
sonra yöneticilerin ve liderlerin daha doğru kararları 
daha hızlı bir şekilde aldıklarını görebilirsiniz” 
şeklinde konuştu.
Söyleşi GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer’in UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve 
UiPath Satış Müdürü Makbule Odabaş’a takdim ettiği 
fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla 
sona erdi.
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GAGİAD’DAN EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Emre 

Başbuğ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.

AGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Cihan Koçer 
ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Gaziantep’e 

yeni görevine atanan 
Emniyet Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ’a hayırlı olsun 
dileklerini iletti.
İl Emniyet Müdürü Başbuğ’a 
derneğin kuruluşu, amacı, 
faaliyetleri hakkında bilgi 
veren GAGİAD Başkanı 
Koçer; “Bizler Gaziantep 
Genç İşadamları Derneği 
olarak, şehirdeki iç huzurun 
ve asayişin kalkınmadaki 
öneminin her geçen gün 

daha da farkına varıyoruz. 
Bu kapsamda huzur ve 
güvenliğin sağlanmasında 
ve şehrimizin ilerlemesinde 
emniyet güçlerimizin özverili 
çalışmaları göz ardı edilemez. 
Ülkemiz ve şehrimiz için 
çalışan asayiş sağlayan 
emniyet mensuplarına 
ve güvenlik güçlerimize 
teşekkürlerimizi sunarız” 
ifadelerine yer vererek 
Emniyet Müdürlüğü’nün 
çalışmalarına her zaman 
destek vermeye hazır 
olduklarını belirtti.
GAGİAD Yönetim Kurulu’nun 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 

İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ ise ; “Gaziantep; 
sanayisi, ekonomisi, ticaret 
ve turizmiyle cazibe merkezi 
haline gelen bir şehir. 
Böylesi güçlü özellikleri 
olan şehrimizde güven ve 
huzurunun sağlanması ve 
her geçen gün şehrin daha 
ileriye ve daha güzele gitmesi 
bilinciyle çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi. 
Ziyaret; GAGİAD Başkanı 
Cihan Koçer’in Gaziantep 
İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ adına dikilen 27 
adet fidan sertifikası takdimi 
ve çekilen hatıra fotoğrafı ile 
son buldu.
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aziantep Genç 
İşadamları 
Derneği 
(GAGİAD), 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan 

Koçer ve beraberinde ki 
heyet, görevine yeni başlayan 
Gaziantep İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Hidayet 
Arıkan’ı ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerini iletti.
GAGİAD Başkanı Cihan 
Koçer; “Gaziantep’te tüm 
kurum ve kuruluşların amacı 
şehrimizi ekonomi, sosyal ve 
kültürel anlamda her zaman 
daha yukarılara taşımak. 

El birliğiyle ve ortak akılla 
tüm kurumlarla uyum içinde 
çalışmak bu şehrin en güzel 
özelliği. Bunun için hepimize 
büyük görevler düşüyor. 
Kent halkının huzur, güven 
ve mutluluğunun şehrimizin 
daha çok gelişmesine katkı 
sağlayacağına inanıyorum. 
Huzur ve güvenin önemi 
ve gerekliliği tartışılmaz. 
Bu kapsamda şehrimize 
sağlayacağınız tüm katkılar 
ve emeğiniz için şimdiden 
teşekkür ederiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren 
Tuğgeneral Arıkan ise; 

Gaziantep’e katkı sağlayan 
tüm sanayici ve işadamları 
nezdinde GAGİAD heyetine 
teşekkürlerini sunarak; 
Gaziantep’te görev 
yapmaktan memnuniyet 
duyduğunu, görev alanlarında 
asayişi ve huzuru sağlamak 
amacıyla özverili çalışmalara 
devam edeceklerini kaydetti.
Ziyaret GAGİAD Başkanı 
Cihan Koçer’in, Gaziantep 
İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Hidayet Arıkan’a 
takdim ettiği fidan sertifikası 
ve hatıra fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan’ı 

makamında ziyaret ettiler.

İL JANDARMA 
KOMUTANLIĞI'NA ZİYARET
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GAZİANTEP CUMHURİYET 
BAŞSAVCISINDAN  

 GAGiAD’A ZiYARET
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Genç 

İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti.

Gaziantep 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Önder Kemal 
Sekücü, GAGİAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Cihan Koçer ve 
Yönetim Kurulu Üyelerini 
i-adeyi ziyarette bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade 
eden GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Koçer, 
Başsavcı Sekücü’ye dernek 
çalışmaları hakkında bilgiler 
vererek;  şehir olarak bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarla 
el ele vererek ortak akılla 
Gaziantep ve Türkiye için 
çalıştıklarını iletti.

Cumhuriyet Başsavcısı Önder 
Kemal Sekücü ise, GAGİAD 
Başkanı Cihan Koçer ve 
Yönetim Kuruluna Gaziantep’e 
hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ederek, görevlerinde 
kendilerine başarılar diledi.
Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.
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HAGİAD ÜYELERİNDEN 
GAGiAD’A ZiYARET
Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) yönetimi ve üyeleri, Gaziantep Genç 

İşadamları Derneği’ni (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve yönetimini ziyaret ettiler.

eçtiğimiz aylarda 
genel kurullarında 
yapılan seçimle 
başkanlığı 
devralan HAGİAD 
Başkanı Serhan 

Rende ve dernek üyeleri, 
gerçekleştirdikleri nezaket 
ziyaretleri kapsamında, GAGİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer ve GAGİAD Yönetim 
Kurulu ile bir araya geldiler.
Her iki dernek üyelerinin ve 
yönetim kurulunun katıldığı 
toplantı, GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in 
açılış konuşmasıyla başladı. 
Yönetim Kurulu Üyelerini 
kutlayarak başarılar dileyen 
Cihan Koçer, GİAD’ların şehrin 
tanıtımına katkı sağlamak, 
kültürel ve ekonomik 
değerlerine sahip çıkmak, birlik 
beraberliğini güçlendirmek 
gibi misyonları bulunduğunu 
belirterek; Gaziantep 
Ekonomisi ve GAGİAD ile ilgili 
bilgi verdi. Koçer, HAGİAD 
Yönetim Kurulu ve Üyelerini 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

HAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Serhan Rende ise; 
derneğin, amacı, yapmış 
oldukları faaliyetler ve üye 
profili ilgili bilgi vererek; birlik 
ve beraber olmanın kurumları 
ve toplumları daha güçlü 
kılacağını söyledi.
Her iki dernek üyelerinin 
tanışıp, fikir alışverişinde 
bulunduğu ziyaret; birlikte 
edilen fabrika ziyaretleri ve 
hatıra fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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AVRUPA’DAKİ SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARINDAN 

GAGiAD’A ZiYARET
EYE Projesi (Girişimcilik, Gençlik ve Çevre Projesi) temsilcileri; Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim 

Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti.

EGARE 
Derneği, 
SOJOVEM 
Derneği ve 
Horizonte 
XXII. Derneği, 

ortaklığında gerçekleşecek 
olan EYE Projesi kapsamında 
gerçekleşen ziyarette, proje 
temsilcileri; Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği (GAGİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer ve 14. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile dernek 
merkezinde bir araya geldiler.
Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer, düzenlenen ziyarette 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 
gelen misafirleri dernek 
çatısı altında ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; derneğin 
kuruluşu, amacı, faaliyetleri 
ve yapılacak olan projeler ile 
ilgili bilgi verdi. Cihan Koçer; 
“Dünya üzerinde yaşanan 
hızlı ekonomik ve teknolojik 
gelişmeler süreci içinde 
yerimizi alabilmemiz için, 
yeniliklerin yakından takip 
edilmesi ve dünya ülkeleriyle 
uyum içinde hareket edilmesi 
zorunluluğunu da beraberinde 
getirmektedir. Bu kapsamda 
derneğimiz kurulduğundan 
bu yana Gaziantep 
kültürüne sahip çıkarak, 
şehrimize ve ülkemize katkı 
sağlamayı öncelikli hedef 
olarak benimsemiş olup, 
hep ilklerle anılmaktadır. 

GAGİAD, Türkiye’deki GİAD’lar 
içerisinde TS EN ISO 
9001:2000 Kalite Güvence 
Belgesini ilk alan, benzer 
kuruluşlar arasında “Kadınlar 
Kurulu”nu ilk kuran, 1997 
yılında Gaziantep’e yeşil alan 
kazandırmak üzere 2 adet 
GAGİAD hatıra ormanı kuran, 
Türkiye’de ki STK’lar arasında 
Covid-19 Güvenli Hizmet 
Belgesini alan bir dernektir. 
Sene başında başlayıp hala 
devam eden Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile yürüttüğümüz 
“Genç Gaziantep Kodluyor” 
projemizle öğrencilerimizin 
bilimsel, sanatsal ve kültürel 
faaliyetlere katılımlarını 
arttırabilmek, kendilerini 
ifade edebilmelerine 
ve yeteneklerini ortaya 
çıkarabilmelerine katkı 
sunmayı amaçlıyoruz. 

Teknoloji sürekli gelişiyor, 
kendini yeniliyor. Bu 
kapsamda geleceğin dili 
olan robotik kodlama 
sağladığı kazanımlarla 
çocuklarımıza farklı bakış 
açıları kazandıracaktır. Nihai 
hedefimiz; tüketen değil 
üreten nesiller yetiştirmektir” 
dedi.

Koçer; “Kurumlar arası 
işbirliğini artırmak ve 
gelecekteki projeler 
için tanışma ortamının 
sağlanması bizler için çok 
önemli

Girişimcilik ekonomiye hayat 
verip, refah ve fırsat yaratır. 
Yeni fikirler geliştirmek sorun 
ve fırsatlara yeni bakış açısını 
keşfetmesinde yardımcı olur. 
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Son yıllarda küresel ısınmayla 
beraber önem kazanan çevre 
koruma kavramı araştırmacı ve 
yatırımcılar tarafından dikkat 
çeken bir konu haline geldi. 
Özellikle yenilenebilir enerji 
kaynaklarını odağında olan 
“yeşil girişim” kavramını daha 
iyi anladığımız günler yaşıyoruz. 
Çevre kirliliğini azaltmak ya da 
tamamen ortadan kaldırmak 
amacıyla çözümler üretmek, 
sürdürülebilir çözümler bulmak 
için yenilik ve yaratıcı fikirlerin 
önemi çok büyüktür. En 
nihayetinde çocuklarımıza daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmanın 
tüm insanların ortak hayali 
olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cihan Koçer; “Gaziantep 
Türkiye’nin en büyük 
şehirlerinden biri olmakla birlikte 
jeopolitik konumu sebebiyle 
çok önemli bir cazibe merkezi 

noktasında bulunmaktadır. 
Bölgemizin lokomotif ili 
olan Gaziantep, 2020 yılında 
8 milyar $’a yakın ihracat ile 
Türkiye’nin en çok ihracat yapan 
beşinci ili konumundadır. 2021 
yılı içinse 10 milyar $ hedefine 
doğru gitmektedir. Gaziantep’in 
sanayide de, ekonomide de, 
bilimde de sürdürebilir bir 
politika ile bu başarısını uzun 
yıllar devam ettireceğine inancım 
tam. Dünyanın gittiği noktada, 
önümüze çıkan yeni gelişme 
ve fırsatları takip etmemiz 
gerekiyor. Bu kapsamda Avrupa 
ile olan ticari ilişkilerimizde 
atılan adımları ve ülkeler arası 
işbirliklerini bu anlamda çok 
değerli buluyor ve bu ilişkileri 
güçlendirmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

EYE projesinden bahseden 
İspanya AEGARE Derneği Genel 

Sekreteri Arturo Jose Gonzales; 
“Girişimcilik 2020 Eylem 
Planı, Avrupa’nın girişimcilik 
potansiyelini açığa çıkarmak, 
mevcut engelleri kaldırmak ve 
AB’deki girişimcilik kültüründe 
devrim yaratmak amacıyla 
ortaya atılmıştır. Bu projenin 
ana hedefleri, özellikle yeşil 
fikir ve özlemleri olan gençler 
arasında girişimci ilgi ve 
yeteneği teşvik etmek, gençlerin 
aktif ekonomiye katılımını teşvik 
etmek ve ortak ülkelerdeki 
gençleri başlangıç   için gerekli 
temel araçlar konusunda 
eğitmektir. Bu kapsamda 
bizde EYE projesiyle 18-35 yaş 
aralığındaki kişilerin “yeşil” iş 
fikirlerini nasıl oluşturacakları 
ve uygulayacakları ve kendi 
KOBİ’lerini/Start-up’larını nasıl 
oluşturacakları konusunda gerekli 
beceri ve araçları edinmelerini 
sağlamayı ve kendilerini 
eğitmeyi amaçlamaktayız” dedi.

SOJOVEM Derneği Proje 
Koordinatörü Luis Ramalito 
ise; “Bu projeyi yaparken ki 
hedefimiz; özellikle yeşil fikri 
olan gençler arasında girişimci 
ilgi ve yeteneği teşvik etmek, 
gençlerin aktif ekonomiye 
katılımını teşvik etmek ve ortak 
ülkelerdeki gençleri yeşil iş 
projesi başlatmak için gereken 
temel araçlar konusunda 
eğitmektir” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret; çekilen hatıra fotoğrafıyla 
sona erdi.



82 GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ www.gagiad.org.tr

Z İ Y A R E T L E R GENÇ ÇİZGİ

EMNİYET MÜDÜRÜ 
BAŞBUĞ’DAN 

 GAGiAD’A ZiYARET
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Genç 

İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim 
Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ziyaret etti.

aziantep 
İl Emniyet 
Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ, 
Gaziantep 
Genç İşadamları 

Derneği’ni ziyaret ederek, 
GAGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer ve 
14. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile dernek merkezinde 
bir araya geldi.
Gaziantep Genç İşadamları 
Derneği ( GAGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 
düzenlenen ziyarette İl 
Emniyet Müdürü Mustafa 

Emre Başbuğ’u dernek 
çatısı altında ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek; derneğin 
kuruluşu, amacı, faaliyetleri 
ve yapılacak olan projeler 
ile ilgili bilgi verdi. Koçer; 
“Sayın Müdürümüze 
yaptıkları ziyaretten dolayı 
teşekkür ediyorum. Huzur 
ve güvenliğin sağlanmasında 
ve şehrimizin ilerlemesinde 
emniyet güçlerimizin 
özverili çalışmaları göz ardı 
edilemez. Bu kapsamda her 
zaman olduğu gibi şimdi de 
emniyet ve derneğimizin 

daima koordineli bir şekilde 
işbirliği içerisinde olacağımıza 
inanıyorum” dedi.
İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Emre Başbuğ ise; “Görev 
süremiz boyunca Gaziantepli 
vatandaşlarımızın huzur 
ve güveni için çalışacağız. 
Gaziantep’in huzur kenti bir 
şehir olması için 7 gün 24 
saat görevimizin başındayız. 
Sanayicilerin ve emniyetin 
daima işbirliği içerisinde 
olmasından yanayız.
Ziyaret; çekilen hatıra fotoğrafı 
ile son buldu.
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GAGİAD YÖNETİMİ
MODEL FABRİKA’YI GEZDİ

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurlu Başkanı 

Adnan Ünverdi eşliğinde Gaziantep Model Fabrika’ yı ziyaret etti.

GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer; “Gaziantep 
Model Fabrikanın 
deneyimleyerek öğrenme, 
süreç iyileştirme, enerji 
verimliliği, yalın üretim, 
ürün geliştirme, dijital 
dönüşüm gibi konularda 
işletme çalışanlarının 
bilgi ve becerilerini 
artırmaya yönelik bir 
oluşum olduğunu gördüm. 
Büyüyen ve gelişen 
Gaziantep Sanayisi için 
bu oluşumda emeği geçen 
ortak kurum ve kuruluşları 
çalışmalarından dolayı 
kutluyorum’’ dedi. 
Gaziantep’in içerisinde 
bulunduğumuz zor 
dönemlerde bile gösterdiği 
başarı ile her zaman örnek 
olduğunu vurgulayan Koçer 
‘’Sürdürülebilir; bir başarı 
için çağımızın gerektirdiği 
teknolojik dönüşümü de 
gerçekleştirmek gerektiğinin 
bilincindeyiz‘’ dedi.
GSO Başkanı Adnan 
Ünverdi ise; 
Ziyaret program 
kapsamında model fabrikayı 
gezen ve yetkililerden bilgi 
alan GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Gaziantep Sanayi Odası 
Başkanı Adnan Ünverdi ve 
Gaziantep Model Fabrika 
Yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaret; çekilen hatıra 
fotoğrafı ile sona erdi.
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TÜRK KIZILAY GAZİANTEP 
ŞUBESİNDEN GAGİAD’A 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ

TÜRK Kızılay Gaziantep Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve beraberindeki 
heyet, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan 
Koçer’e, GAGİAD’ın Ramazan ayında TÜRK Kızılay’ına yapmış oldukları destekler 

nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Dernek merkezinde düzenlenen 
ziyarette, GAGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 
TÜRK Kızılay Gaziantep Şube 
Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım 
ve beraberindeki heyeti, dernek 
çatısı altında ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, derneğin kuruluşu, 
amacı, faaliyetleri ve yapılacak 
olan projeler ile ilgili bilgi verdi. 
TÜRK Kızılay'ı, Gaziantep Genç 
İşadamları Derneği’ne (GAGİAD) 
Ramazan ayında başlayan 
“İyilik Sofraları” kampanyasına 
katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti.
GAGİAD olarak en büyük 
önceliklerinin Gaziantep 
halkı ve şehri olduğunu 
vurgulayan Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Koçer; “Sadece 
ülkemizde değil tüm dünyada 
insani yardım hizmetinde 
model alınan, insanların en 
zor anlarında yanında olan, 
toplumda yardımlaşmayı 
geliştiren TÜRK Kızılay’ına, 
GAGİAD olarak elimizden gelen 
katkıyı sunmak için gayretimiz 
sürecek. Ramazan ayı insanlar 
için arınma ve yenilenme 
vesilesidir. Kardeşlik, dayanışma 
ve paylaşma zamanıdır. Bizlerde 
dernek olarak  bağlarımızın 
güçlendiği, hoşgörü ve barış 
ortamının pekiştirildiği Ramazan 
ayında hayırsever üyelerimizle 
birlikte Türk Kızılay’ının başlattığı 
“İyilik Sofraları” kampanyasına 
dâhil olmaktan büyük mutluluk 

duyduk. Bundan sonrada Türk 
Kızılay’ı ile Gazi şehrimiz için 
işbirlikleri ve projelerde bir araya 
gelmekten memnun olacağız” 
şeklinde konuştu.

TÜRK Kızılay Gaziantep 
Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat 
Yıldırım ise; “Bütün insanlar 
arasında karşılıklı anlayışı, 
dostluğu, işbirliğini ve kalıcı 
barışı destekleyen TÜRK 
Kızılay’ı her Ramazan olduğu 
gibi bu Ramazan’da da 
ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmaya devam etti. Covid-19 

salgınının tüm dünyayı esir 
aldığı, ekonomik anlamda ciddi 
hasarlar bıraktığı ve etkisinin 
hala devam ettiği bir atmosferde 
ve ihtiyacın daha fazla arttığı 
bu dönemde dayanışmanın, 
kardeşliğin ve yardımlaşmanın 
önemi bir kez daha anlaşılmıştır. 
Bu kapsamda Ramazan ayında 
yapmış oldukları kıymetli 
desteklerden dolayı Gaziantep 
Genç İşadamları Derneği’ne 
teşekkür ediyor, hayırlarının 
kabul olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla 
sona erdi.
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GEEMDER’DEN
GAGİAD’A ZİYARET 

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çığır Şahin ve beraberindeki heyet; Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan Koçer'i dernek merkezinde ziyaret ettiler.

İki kurum tarafından yürütülen 
çalışmalar hakkında istişarelerde 
bulunulan ziyarette; GAGİAD 
Başkanı Koçer, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi
GEEM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Çığır Şahin; yaptığı konuşmada 
GAGİAD’ın çalışmalarını takdirle 
izlediklerini belirterek, Gaziantep’in 
kalkınması birlik ve beraberliği 
toplumsal bütünlüğü için yapmış 
oldukları çalışmalardan dolayı dernek 
yönetimini tebrik etti.
Ziyaret; GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in 
GEEM Başkanı Ahmet Çığır Şahin’e 
takdim ettiği hatıra hediye takdimi ve 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Gaziantep Bil Koleji İletişim Müdürü Ayşe Çakmak 
ve Bil Koleji ilkokul Müdürü Esra Özdemir Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cihan Koçer’i dernek merke-
zinde ziyaret ettiler.

BN Hotel Genel Müdürü Alp Atilla ve Kurumsal Satış 
Şefi Zafer Engin, Yönetim Kurulu Başkanımız Cihan 
Koçer'i dernek merkezinde ziyaret etti.

BİL KOLEJİ’NDEN 
GAGİAD’A ZİYARET

BN HOTEL’DEN 
GAGİAD’A ZİYARET

Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
Müdürü Doç.Dr. İbrahim Giritlioğlu ve GÜSEM Proje 
Uzmanı İpek Tezel, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Cihan Koçer'i dernek merkezinde ziyaret ettiler. 
Gerçekleşen ziyarette eğitim alanında yapılabile-
cek işbirlikleri hakkında görüşüldü.

GÜSEM’DEN
GAGİAD’A ZİYARET

Gaziantep Hentbol Kulübü Başkanı Canan Deniz 
Kaçar, Gaziantep Genç İşadamları Derneği’ni ziyaret 
ederek, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’i 
makamında ziyaret ederek kadın ve erkek takımlarının 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep Hentbol Kulübü Başkanı Canan Deniz Kaçar’ın 
GAGİAD Başkanı Koçer’e kulübün formasını hediye ettiği 
ziyaret; hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

HENTBOL KULÜBÜ'NDEN
GAGİAD’A ZİYARET
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KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy, 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer'i 
dernek merkezinde ziyaret etti. Gerçekleşen 

ziyarette KOSGEB destekleri ve yapılabilecek 
işbirlikleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

KOSGEB’DEN GAGİAD’A ZİYARET

KAGİDEM Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Evran ve 
Proje Koordinatörü Nihal Sabak, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Cihan Koçer ile Kadınlar Kurulu 
Başkanımız Selin Akcan'ı ziyaret etti. Ziyarette ya-
pılan çalışmalar ve derneğimizin projeleri ile ilgili 
karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

KAGİDEM’DEN
GAGİAD’A ZİYARET

Okul Müdürü Mehmet Suat Güzel ve okul idarecileri 
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer'i 
dernek merkezinde ziyaret ettiler.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 
MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ’NDEN 
GAGİAD’A ZİYARET
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KADINLAR KURULU’NDAN  
GÜLDEN GÜL'E ZİYARET

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan ve Kadınlar Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi 
Davut Gül'ün eşi Gülden Gül’ü ziyaret ettiler.

Gaziantep Valiliğinde gerçekleşen ziyarette; 
GAGİAD 14. Dönem Kadınlar Kurulu Başkanı Selin 
Akcan, derneğin Kadınlar Kurulu olarak yaptıkları 
projelerden ve etkinliklerden bahsederek 
önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan 
sosyal sorumluk projelerine değindi. 
Başkan Selin Akcan, Gaziantep’te sürdürülen 
kadın çalışmaları ve kadın sorunlarına 
yaklaşımın çevre illerin çoğuna göre daha aktif 
ve etkili olduğundan bahsederek, Valilik- STK 
işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Akcan; “Şehrimize ekonomik, kültürel, sosyal ve 
teknolojik anlamda katkı sağlamak adına sürekli 
yeni projeler üretiyoruz. Kadınların sosyal hayat 
içerisindeki rollerini çok önemsiyoruz” şeklinde 
konuştu.
Vali eşi Gülden Gül ise; ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek GAGİAD Kadınlar 
Kurulu’na çalışmalarında başarılar diledi.
 
Ziyaret; GAGİAD 14. Dönem Kadınlar Kurulu 
Başkanı Selin Akcan’ın, Gaziantep Valisi Davut 
Gül’ün eşi Gülden Gül’e hediye takdimi ve çekilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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GAGİAD KADINLAR KURULU 
KADIN GİRİŞİMCİLERİ ZİYARET ETTİ

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan ve 
Kadınlar Kurulu Üyeleri Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) ziyaret etti.

AGİAD Kadınlar Kurulu Üyeleri, Kadın 
Girişimci Destek Merkezi’ni ziyaret 
ederek KAGİDEM Genel Koordinatörü 
Nihal Paker Sabak ile bir araya geldi. 
KAGİDEM’in önemine değinen Kadınlar 

Kurulu Başkanı Akcan; “KAGİDEM sayesinde 
kadınlarımız, yeteneklerinin farkına varıyor ve bu 
yolda yalnız olmadıklarını görüyorlar. Bu kapsamda 
burada yapılan çalışmaları çok değerli buluyoruz. 
Fikirlerini ve hayallerini projeye dönüştürmüş, 
projelerini hayata geçirerek kendi işlerini kurmuş 
kadınlarımızı tebrik eder, iş hayatlarında başarılar 
dilerim” ifadelerine yer verdi.
KAGİDEM Genel Koordinatörü Sabak; “Girişimcilik 
en önemli konulardan bir tanesi. Kadınlarımıza 
bir fırsat verince elde ettiği tecrübeleri çok güzel 
eserlere dönüştürüyorlar. Bu da pazarlama imkânı 
sunduğumuzda büyük bir aile ekonomisine 
dönüşüyor. KAGİDEM’de birçok başarı hikâyesi var. 
Kadının önündeki engeli kaldırarak aile ekonomisini 
güçlendireceğiz. Böylelikle şehir ve ülke ekonomisi 

güçlenecek” dedi. 
Kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler ve 
yapılan çalışmaların incelendiği ziyarette ilerleyen 
süreçte hayata geçirilecek projeler ve kadın 
girişimcilerin yapacağı çalışmalar üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret; hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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KADINLAR KURULU  
ÇOCUKLAR İÇİN OBJE BOYAMA 

ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu’nun, çocuklarımızın el 
becerilerine katkı sağlamak amacıyla D&S Atölye'de düzenlendiği "Obje Boyama" 

etkinliğinde çocuklar eğlenceli zaman geçirdiler.

Çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve 
yetenekleriyle gelişim özellikleri dikkate alarak, 
onların potansiyel gelişimlerini desteklemek 
amacıyla yapılan etkinlikte; obje boyamanın 
incelikleriyle renkler, boyalar ve fırçalar hakkında 
bilgi verildi.

Çocukların vakit ayırıp özenle yaptıkları 
boyamaların özgüveni de geliştirdiğini dile getiren 
Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan; “Çocukların 
yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak 
problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı 
düşünmesine olanak tanıyan bu etkinlik, aynı 
zamanda ifade yeteneklerini de geliştirmektedir. 
Bu anlamda çocuklarımıza yönelik yaptığımız 
etkinlikleri çok değerli buluyorum” ifadelerine yer 
verdi.

Pandemi tedbirleri kapsamında maske ve hijyen 
kurallarına uygun bir şekilde uygulamalı olarak 
gerçekleştirilen etkinlik, fotoğraf çekimi ile sona 
erdi.
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“Sonbahara Merhaba” temasıyla 14. Dönem 
Kadınlar Kurulu Üyeleri tarafından MSM Erikçe’de 
gerçekleştirilen kahvaltıya, Kadınlar Kurulu Başkanı 
Selin Akcan, 14.Dönem Kadınlar Kurulu, Geçmiş 
Dönem Kadınlar Kurulu Başkanları ve çok sayıda 
üye katıldı.Sohbet havasında geçen ve Gaziantep’e 

özgü ikramların olduğu kahvaltıda; yöresel bir 
lezzet olan bastık yapımı, Şef Doğa Çitçi’nin 
sunumuyla üyelerimize ikram edildi.
Etkinlik; Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’ın 
Şef Doğa Çitçi’ye hediye takdimi ve çekilen hatıra 
fotoğraflarıyla sona erdi.

SONBAHARA MERHABA 
KAHVALTISI DÜZENLENDİ
GAGİAD Kadınlar Kurulu ve Üyelerimiz sonbahara merhaba kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.
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GAGİAD KADINLAR 
KURULU KİTAP KULÜBÜNDE 

BİRARAYA GELDİ
GAGİAD Kitap Kulübü Zülfü Livaneli’nin "Balıkçı ve Oğlu" adlı romanını konuşmak 

için dernek merkezinde bir araya geldi.

Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı 
Zülfü Livaneli, Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan 
bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğildiği 

yeni romanı olan “Balıkçı ve Oğlu” kitabı Kadınlar 
Kurulu tarafından ilgiyle okunup değerlendirildi.
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DÜNYA MUTFAĞINDAN 
SEÇMELER ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

GAGİAD Kadınlar Kurulu tarafından düzenlenen; Şef Merve Ozansoy eşliğinde 
gerçekleştirilen "Dünya Mutfağından Seçmeler Atölyesi" etkinliğinde dünya mutfağından 

farklı lezzetler uygulamalı olarak gösterildi.

aziantep Genç İşadamları Derneği 
(GAGİAD) Kadınlar Kurulu aşçılık 
workshopunda bir araya geldiler. Şef 
Merve Ozansoy eşliğinde gerçekleşen 
etkinlikte Noddle, Tavuklu Taco ve beyaz 

çikolatalı browni yapımı gerçekleştirildi.
Etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini dile getiren 
Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan; “Şefimizin ve 
katılımcıların yüksek enerjisi sayesinde workshop 

etkinliğimiz çok renkli ve keyifli geçti. Gastronomi 
kenti Gaziantep’te dünya mutfağından seçme 
lezzetler denedik ve bu yiyecekleri yaparak hem 
öğrendik hem de eğlenceli vakit geçirdik. Tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi. 

Workshop; Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan’ın Şef 
Merve Ozansoy’a hediye takdimi ve hatıra fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.
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KADINLAR KURULU 
SERAMİK ATÖLYESİNDE BULUŞTU

Çamurun sanata dönüştüğü seramik atölyesinde üyeler, hem ruhlarını 
dinlendirdi hem de yeteneklerini konuşturdu.

aziantep Genç İşadamları 
Derneği (GAGİAD) Kadınlar 
Kurulu tarafından düzenlenen 
Seramik Atölyesi KAGİDEM 
Kadın Girişimci Merkezi’nde 

yapıldı. GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı 
Selin Akcan ve kadın üyelerin katıldığı 
etkinlik; Eğitmen Nursena Yayıcı tarafından 
verildi. Seramikten kahve fincan yapımı ve 
süslemesi gösterilen atölyede; kadın üyeler 
eğlenceli vakit geçirdi.
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Akcan; 
“Kadınlar Kurulu olarak kadınlara yönelik 
projeler üretiyor, etkinlikler ve eğitimler 
düzenliyoruz. Aynı ya da benzer 
disiplinlerdeki kişilerin bir araya gelerek 
kısıtlı bir süre içerisinde kendi yetenekleri 
ve hayal güçleri doğrultusunda bir şeyler 
meydana getirmeleri ve kendilerini 
geliştirmelerine yarayan faaliyetleri çok 
önemsiyoruz” dedi.
Etkinlik; GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı 
Selin Akcan’ın, Eğitmen Nursena Yayıcı’ya 
verdiği fidan sertifikası takdimi ile sona erdi.
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“GAZİANTEPLİ OLMAK, BİZLERE 
DOĞARKEN TAKILMIŞ BİRER 

ŞEREF MADALYASIDIR”

25 Aralık 1921…  Antep’in kurtuluşu… Sergilediği benzersiz mücadele ile dünyadaki bütün milletlere 
örnek olan Gaziantep, kendi imkanları ile cephanesini yaparak düşman işgaline tek başına göğüs 
gerenlerin şehridir. 6.317 şehidimizin kanıyla sulanmış bu şanlı topraklara verilen ‘’Gazi’’ unvanı 

ile şehrimiz, gazilik unvanına sahip olan ilk ve tek şehir olma gururunu yaşamaktadır. Bu kurtuluş 
gününü bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz… 

Peki, Gaziantep bu mücadeleyi nasıl verdi? Gaziantepliler şehri nasıl savundu? Bu soruların 
cevapları için sizleri gerçekleştirdiğimiz röportaj ile 100 yıl geriye götürüyoruz. Kurtuluşumuzun 

100. Yılına özel olarak Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Panorama 25 Aralık 
Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu ile yapmış olduğumuz röportajımıza başlıyoruz.

SITKI SEVEROĞLU DR. SAMET BAYRAK
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Okuyucularımız için sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

SAMET BAYRAK : Ben 1950 
yılında Gaziantep’in Şehreküstü 
mahallesinde doğmuşum ama 
nüfus kaydımı 01.01.1951 olarak 
yazmışlar. Eğitimimi sırasıyla; 
Cumhuriyet İlkokulu, Gaziantep 
Lisesi ve son olarak da Tıp 
Fakültesinde tıp eğitimi ile 
tamamladım. Gaziantep Hükümet 
Tabipliği, Eskişehir Osmangazi Tıp 
Fakültesi’nde ilk baş asistanlık 
görevlerini yaptım. Sarıkamış Askeri 
Hastanesi’nde vatani görevimi, 
mecburi hizmetimi iki yıl süre ile 
Hakkâri’de yaptım ve Gaziantep’ e 
döndüm.  Daha sonra Gaziantep’te 
Kamu Hastaneleri’nde yöneticilik 
ardından da Hakkâri’de Sağlık 
Müdürlüğü yaptım. Daha sonra 
memleketimde çoğu insana sağlık 
alanında hizmet ettim. Tabi tarih 
ile ilgili de çalışmalarım oldu.

SITKI SEVEROĞLU: Ben 
Gaziantepliyim ve bütün 
Gaziantepliler gibi iki gazinin 
torunuyum. Savaş döneminde 
yaşayan her Antepli birer gazi 
idi. Bu sebepten bende gazi 
torunuyum. Mimarlık mesleğim 

ve inşaat müteahhitliği. tarihi 
yapılara duyduğum yakın ilgiden 
dolayı Gaziantep’in yakın tarihini 
inceleme inceleme gibi özelliklerim 
öne çıktı. Zaman zaman eski 
Gaziantep fotoğraflarını günümüzle 
karşılaştırdığım meslek grubumuz 
adına da geçmişte yapılanları; 
bu günümüzdeki kıyaslayınca 
gerek mevzuat gerekse yapılanlar 
açısından üzüntü duyduğum 
zamanlar oldu. Geçmişe olan 
saygım arttı. Her Gaziantepli 
geçmişte yaşamayı ister ama bu 
zaman dilimleri arasında Antep 
Savunması başlı başına bir konu. 
Unutulmuş birtakım konuların 
gündeme getirilmesi açısından, 
kişisel çabalarım aşağı yukarı otuz 
yıldan beri devam ediyor. Takvim 
yapraklarında unutulmuş bilgilerle 
başlayan süreç; bir çizgi roman 
yazdırıp şehrin bütün okullarına 
dağıtmaya kadar vardı. Peşinden 
başka çizgi romanlar gelir diye 
düşündüm ama yenisi de pek 
ortaya çıkmadı. Böyle kendi mesleki 
faaliyetlerini, boş zamanlarında 
sürdüren bir Gaziantepli olduğumu 
söyleyebilirim.
Gaziantep tarihi ile ilgili 
araştırmalarınız nasıl başladı?

SAMET BAYRAK: Bu tabii yetişme 
ve yürek meselesi. Dedem Ali 
Hoca Antep harbinde bizzat görev 
almış, amcamız Mehmet Tevfik 
Hoca Mağarabaşı semt reisi, halam 
birinci kuruluş harekâtına katılmış, 
büyük dayımız Antep’te harpte 
İaşe subayı olarak görev yapmıştır. 
Tevfik Dayı’nın yazdığı cephelere 
giden günlük iaşelerin miktarını o 
zamanki ölçü birimi olan dirhem 
olarak yazılmıştır. Ne kadar, kimden 
ne alınmış, nerelere kimden kaç 
dirhem, ne kadar gönderilmiş 
onların hepsi kaydedilmiştir. Gazi 
Kültür İbrahim Halil Yakar Hoca 
tarafından; günümüz Türkçesine 
çevrilerek, İaşe Defteri şeklinde 
yayınlanmıştır. Şimdi bu insanlar, 
evlerde bir araya geldiklerinde 
yani 1956-1957 yılları gibi; o harpte 
yaşanılanları tekrar yaşarlardı. 
Gözlerinin nasıl yaşla dolduğunu 
ve heyecanlandıklarına bende 
onlardan dinlerdim. Akabinde 
bunları dinleye dinleye büyüdüğüm 
için mesela; 1962 yılında yayınlanan 
bir kitap var. O kitapta benim 
beşinci sınıf iken giydiğim çete 
elbiseli resmim var. Çocukluktan bu 
işe başladık.

Antep Kalesi
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Savunma Yılları-Gaziantep Panoraması

izim çocukluğumuzda; 
25 Aralık kutlamaları 
şehirde bir coşku ile 
kutlanırdı,  ayrı bir 
anlamı vardı. Ama 

yıllar içerisinde bu coşkunun 
kaybolduğunu görmek beni üzüyor. 
Geçmiş yıllarda Gaziantep’in 
kurtuluş kutlamalarında okullar tatil 
olur, gerek İstasyon Caddesi’nde 
gerek Hürriyet Caddesi’nde, 
yani eski hükümet konağının 
adliyenin olduğu caddede 
bayram kutlamaları yapılırdı. 
Orada Şahinbey, Şehitkâmil ve 
Karayılan canlandırılırdı. Hatta o 
zamanlar Şehitkâmil’in şehadeti 
canlandırılırken kimse Fransız 
askeri olmak istemezdi. Böyle 
bir duygu ve görüş vardı. Şimdi 
o duygunun kaybolduğunu 
görmek beni çok üzüyor. Eskiden 
kutlamalarda örneğin; bakırcılar 
üstü açık bir kamyonda bakır 
döve döve, bir başka kamyonda 
makarnacılar, bir başka kamyonda 
bir başka esnaf böyle konvoy 
halinde şehir gezerler ve o günü 
coşkuyla kutlarlardı. Maalesef 
ve maalesef bu duygunun 

kaybolduğunu görmek, tekrar 
söylüyorum beni çok ama çok 
üzüyor.

SITKI SEVEROĞLU : Özellikle son 
dönemde benim yapmış olduğum 
çalışmalar bazı kimselerin dikkatini 
çektiği için, bu panorama ile 
sonuçlanan çalışmaya nereden 
gelindiği şeklinde bir cevap 
vermem gerekirse; 2005 yılında 
Gelibolu Kolordu Komutanı olan 
ve geçmişte Gaziantep Tugay 
Komutanlığı görevini yapmış, şimdi 
ise emekli Korgeneral Dursun 
Bak’ın bana yazdığı bir mektupla 
başladı. O mektupta, o dönem 
Genelkurmay Sanat Danışmalığı 
yapan; Güzel Sanatlar Eski Genel 
Müdürü rahmetli Mehmet Özer, en 
uzun süre Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü yapan kişidir. Onlar 
Antep savunmasının öneminin 
farkına varmış. Anıtkabir’deki 
Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale 
Savaşı dioramalarının yapılmasını 
sağlamış ve bu konuda önemli 
görevler üstelenmiş kişilerdir. Antep 
savunması ile ilgili bir konuyu 
da Antep ile çok yakından ilgili 

olan Dursun Paşa’ya götürmüşler. 
Dursun Paşa da bu konuyla 
ilgilenmem için bana bir mektup 
yazmıştı. Daha sonra; Dursun Paşa 
emekli olunca Gaziantep’e geldi. 
Ve çalışmaları beraber yürütmek 
kısmet oldu. 2005’de başlayan 
bu süreç 2006’da Panorama tarzı 
bir müze yapma çalışmasına 
dönüştü ve bu noktada yoğun 
çalışmalarımız başladı. 2009 
yılında yapım aşamasına geldik 
ama çalışmalar bir şekilde direkten 
döndü bu çalışmalar. Fatma Şahin 
Hanımefendinin o zamanlar 
Aile, Sosyal Politikalar Bakanı ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı adaylığını açıklayacağı 
günlerdi. Ben de o zaman Mimarlar 
Odası Gaziantep Şube Yönetim 
Kurulu Başkanlığı sıfatımla, o 
dönem Gaziantep’in sorunları ve 
çözüm yolları başlıklı bir dosya 
hazırlamıştım. O dönem, o dosyayı 
tüm siyasi partilere gönderdiğimiz 
gibi Fatma Şahin Hanımefendi’ye 
de yolladık. Kendisi bu konu ile 
ilgilenerek bizi davet etti. Üç gün 
süren kentin sorunları ile neler 
yapılabilir diye çalışmalar yaptık
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Panorama Müzesi onlardan bir 
tanesiydi. Fatma Hanım, panorama 
müzesini seçim programına aldı 
ve sözünü verdi. Hikâye orada 
başlamış oldu.
Antep savunmasında o kadar 
büyük acılar çekilmiş ki, o insanlar 
o kadar ızdırap çekmişler ki 
bu kentin o zamanlar özellikle 
kadınları ve çocukları çok 
büyük acılar çekmişler. Ankara 
Anlaşması ile savaş bittikten 
sonra Gaziantep’in kurtuluşu 
gerçekleşiyor. Fransızlar 
istemeyerek bu toprakları terk 
ediyor. O dönemde Antep’ten, 
Fransız işgal bittikten sonra da 
çok yara var. Sonra  “Bu yaralar 
nasıl sarılacak, Bu çekilenlerin 
gelecek nesillere ders olması için 
neler yapmalıyız” tartışmaları 
başlıyor. Yani o ne yapabiliriz 
tartışmaları, bugünkü çalışmaların 
önemini daha da iyi ortaya 
koyuyor. Çünkü o dönemde 
Türkiye Cumhuriyeti henüz 
kurulmamış, Cumhuriyet henüz 
ilan edilmemiş. Ama yaraların 
sarılması konusunda bir şeyler 
yapılması lazım. Cumhuriyet’in 
ilan edilmesinin hemen önce; 
Antepliler Fransızların kestikleri 
ağaçların yerine ağaç dikerek 
yaraları sarmaya başlıyorlar. 
Cumhuriyet kurulduktan sonra 
Lohanzade Mustafa Nurettin’in 
yazmış olduğu kitap; “Antep 
Savunması” kitabı ile birtakım 

şeyler kayıtlara girmiş oluyor. 
Sonrasında 1935 yılında, Gaziantep 
Halk Evi’nde çok önemli kaynaklar 
ve yayınlar elde ediliyor. Savaşın 
gazileri ve savaşa katılmış 
insanların kayda geçmesi 
konusunda birtakım çalışmalar 
yapılıyor. Ama geçmişte bu 
ağaç dikilmesinden sonraki en 
önemli karar; 1931 yılında Kurtuluş 
Bayramı’mızın 10.yılında alınıyor. 
Şehit Şahinbey’in ve şehitlerin 
anılacağı bir anıt yapılması 
kentin önemli meselelerinden 
biri halini alıyor. İmkânlar kısıtlı. 
Anıt çalışması; Mimar Sırrı 
Bilen tarafından yapılan proje 
1935 yılında tamamlanıyor. 
Şehitlerimizin kemikleri oraya 
naklediliyor. Çeşitli camilerde 
bulunan, şehit kemikleri tabutlara 
koyulmak suretiyle Şehitler 
Abidesi’ne getiriliyor ve anıt 
yapılıyor. Sonrasında 1938 
yılında Antep’in ilk imar planı 
tamamlanıyor. 1936 yılında 
Gaziantep’te çalışmalar yapan 
Hermen Jansen, o bölge için yeni 
çalışmalar yapıyor.
Orayı seçmesinin nedeni; 
Antep savunmasının kalbinin 
orada atıyor olmasıdır. Antep 
savunmasının en önemli cephesi 
Çınarlı Cephesidir. Cephenin doğu 
ucuna biz bugün Panorama 25 
Aralık Müzesi’ni yapmayı başardık. 
Tabi Fatma Şahin Hanımefendi’nin 
duruşu ve üzerine düşenleri 

eksiksiz yapmasıyla gerçekleşti. 
Bu müzenin yapımında herkes 
el ele, imkânlar dâhilinde, 
üzerimize düşeni yaparak müzeyi 
yapmayı başardık. Bu çalışmayı 
diğerlerinden ayıran özellik; 
mesela Antep savunmasının da 
içinde yer aldığı Genelkurmay 
Başkanlığı’nın, Milli Savunma 
Bakanlığı’nın Harp Dairesi’nin 
yayınlamış olduğu Türk İstiklal 
Harbi kitabı var. Onun dördüncü 
cildinde, Güney Cephesi 
dolayısıyla Antep savunmasına 
çok geniş biçimde yer verilir ama 
kitabın önsözünde bir itiraf da 
vardır. Yazan General, “Düşman 
belgeleri elimizde olmadan, bunları 
yazmak zorunda kaldık” diyor. Bu 
panoramanın yapımı aşamasında 
özellikle biz Dursun Paşa ile 
çok önemli bir çalışma yaptık. 
O, Geçici İcra Komitesi, ben de 
Geçici Tarih Kurulu Başkanı olarak 
görev üstlendik. Ve çok sayıda 
tarihçi hocalarımız ile çalışmanın 
yanı sıra o dönemde Paris Askeri 
Ataşesi ile irtibat kurmak suretiyle; 
Paris Askeri Ataşesi şuanda o 
dönem albay rütbesindeydi. Yücel 
Özel bugün yanılmıyorsam Ege 
Ordu Kurmay Başkan Yardımcısı 
ve yine yanılmıyorsam Tuğgeneral. 
O dönemde; 1.5 yıllık bir çalışma 
sonunda bir takım harcama 
ve ödemeleri de cebimizden 
gerçekleştirerek tarihi belgeler 
getirdik. Bu belgeler ticari amaçlı 
yayınlanmamak üzere bize verildi 
ama biz bilimsel olarak bunları 
kullanıyoruz.
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Bu müzenin yapımında, o 
dönemde Anteplilerin çektikleri 
acıları ve düşman iş birliklerini 
belgeleyecek hale geldik. Müzede 
Fransızların buradaki mezalimini, 
Türk belgelerine dayanarak 
anlattık. Her olayı düşmanın 
belgesi ile teyit ettik. 16 yıllık 
bir çalışma ile bunları sağlamış 
olduk. Son 6 yıllık bir süreçte 
Fatma Hanım ile ilgili çok keyifli 
bir çalışma yaptık. Alexander 
Samsonov bu müzeye benimle 
birlikte geldikten sonra; “Ben 
ortaya bu kadar muhteşem bir 
eser çıkacağını hayal etmedim”  
dedi. Dünyadaki diğer müzeler 
panoramadan ibaret. Burada 
ise; hem müze tekniği hem 
bir okul gibi hem de akademi 
gibi. Buradaki en önemli 
emektarlardan olan biz tarih 
kurulu ne anlattıysak onu tuvale 
dökmeye başaran ve alanında ki 
uzman ressam bu müzeye hayran 
kaldı

Geçmişten bugüne bakarsak 
100.yılında Gaziantep’in 
Kurtuluşunu nasıl anlatırsınız?

SAMET BAYRAK: Önce İngilizler 
işgal etti, sonra Fransızlar işgal 
etti. Baktığımızda çekilen bu 
eziyetler ve acıların fasiküller 
halinde bir sürü kitapları 
dolduracak kadar acı ve çok kötü 

günler yaşanmış o zamanlarda. 
Baktığımızda tabi ben de 
doktorum. Antep’te de Kuvay-i 
Milliye’yi; Doktor Hamit Uras 
kurmuştur. Beyrut’tan Antep’e 
gelerek, burada bulunduğu 
sıralarda 5 Eylül 1919’da Mustafa 
Kemal Paşa Sivas’tan Antep’e 
bir telgraf gönderir. Bu telgrafta 
aynen şöyle der  “1- Göç 
etmeyiniz 2- Din adamlarının 
etrafında birleşiniz ve direnmek 

için kuvvet oluşturunuz” der. 
Arkasından Sivas Kongre’sinden 
gönderilen emirde “Bütün 
alışverişler Türkler ve Müslümanlar 
arasında yapılacaktır. Yabancılarla 
alışveriş etmeyin”  der.  Yine 
gönderilen telgrafta; Mustafa 
Kemal Paşa “Bu direnişi 
başlatanların, hayatlarını korumak 
için tertibat alın yani suikasta 
maruz kalmasınlar ve bunlar 
koruma altına alın” der.



GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr 105

R Ö P O R T A J GENÇ ÇİZGİ

Telgraf emirler zinciri ile Antep’e 
gelir ve Dr. Hamit Uras Kuvay-i  
Milliye’yi kurmak  için faaliyetlere 
başlar. Fakat Antep2e gönderilen 
bu yazı o zamanın kaymakamı 
Celal Kadri Barlas tarafından 
sümen altı edilerek saklanır. 
Bu arada gönderilen telgrafta ‘’ 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuksal Hakların Korunması 
Cemiyeti’nin kurulmasına 
başlansın.’’ der. Gizlenen telgraf 
kaymakamlık kâtibi Ragıp Bey 
tarafından ele geçirilir ve bu 
diğer konuda gönüllü olanlar ile 
paylaşılır. 23 Ekim 1919’da Dr. 
Hamit Uras   tarafından Antep 
Kuvay-i Milliye Cemiyeti kurulur. 
Ve Mustafa Kemal Paşa’ya bildirilir. 
Dr. Hamit Uras kendi anılarında 
‘’ Ben Antep’te Kuvay-i Milliye’yi 
kurarken şehrin eşrafı ve uleması 
karşı çıktı ancak ben Kuvay-i 
Milliye’yi aydın din adamları 
halkla beraber köylülerle beraber 
kurdum.’’ der. Daha sonra Antep’te 
Kuvay-i Milliye’nin Heyet-i 
Merkeziye’si yani Yönetim Kurulu 
toplanır. Gümüş Kestel’deki 

Belediye Başkanı Güceylizade’nin 
evinde toplanılır görev bölümü 
yapılır ve Antep’ten bir direniş 
başlanması için faaliyete başlanır.  
Antep 27 semte ayrılır, her 27 
semtin bir semt reisi, etrafında 
da 100 kişilik bir çete yani 
direniş için bir hazırlık başlanır. 
Her semt reisi bu 100 kişinin 
iaşesini, silahını temin etmekle 
görevlidir. Mustafa Kemal Paşa’nın 
çok büyük bir önsezisi vardır. 
Mondros Mütarekesi imzalanmıştır 
ama Mustafa Kemal Paşa 
mütarekeden iki gün evvel Kilis’e 
Hamdi Kutlar’ın yanına gelerek ‘’ 
Yakında bir anlaşma imzalanacak, 
silahlarınızı bırakmayınız burada 
yani askerlik şubesinin altında 
saklayınız, gün olur harman 
olur ve bunlar bize  lazım olur.’’ 
der. Arkasından Kuvay-i Milliye 

kurulduktan sonra, Ankara  ile 
haberleşme telgrafla sağlanır. 
Telgrafta Karagöz Caddesi’nden 
aşağıya Elmacı Pazarı’na 
doğru inerken sağ kolunuzun 
üstünde Hükümet Konağı var ve 
Telgrafhane de oradadır. Fransızlar 
şehre girince Telgrafhaneyi kontrol 
altına alırlar ve haberleşme 
engellenir. Zaten Ragıp Bey’in 
Kuvay-i Milliye kurulduktan sonra 
çektiği telgraf da haberleşmede 
en son telgraftır. Mustafa Kemal 
Paşa da cevap yazar ve başarılar 
diler. Bunun halka duyurulmasını 
ister. Fransızlar şehre gelip 
Telgrafhane ’ye el koyunca elden 
gider. Telgrafhane şimdiki Aktoprak 
olan yere taşınır. Harp boyunca 
günlük olarak Mustafa Kemal Paşa 
ile Antep’teki durum paylaşılmış, 
haberleşme sağlanmıştır.
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SITKI SEVEROĞLU: Bugün 
hiçbir şeyin değişmediğini 
değerlendirebiliriz. Gaziantep’te 
gerek yaşadığımız bir takım 
koşulları değerlendirdiğimizde 
gerekse bulunduğumuz coğrafyada 
Suriye bölgesinde, Irak bölgesinde, 
Afrika’nın kuzeyinde yaşanılanlara 
baktığımızda batı emperyalizminin 
hiçbir şeyden vazgeçmediğini 
görüyoruz. O dönemde ki 
kurtuluş mücadelesine şimdi 
de ihtiyacımız var. 100 yıldan 
çıkartılması gereken çok önemli 
dersler var. Bilinçlenme anlamında 
biz o güne göre çok daha 
unutkan hale gelmişiz. Kurtuluşun 
35, 40  ve 50. yıllarında atılmış 
olan önemli adımlar var. O 
zamanlarda Antep’te bir müze 
yapılması düşüncesine dair 
çabalar var. 1980’lere gelindiğinde 
yine benzer çalışmalar var. Hatta 
1980’lerde o dönemde Ali Nadi 
Ünler’in, Tahsin Saraçoğlu’nun 
olduğu, Adil Dai’nin bulunduğu, 
bu kentte yaşayan gazilerin hep 
birlikte verdiği mücadele sonunda 
müze yapılması başarılıyor. Ama 
dernek imkânları yetersiz olduğu 
için o müze kapanmak zorunda 
kalıyor. Orada bulunan eserler 
müzeye devrediliyor. Antep’te 
savunmada kullanılan silahlar bazı 
yerlere gönderilmiş ve dağıtılmış. 
Bunların yeniden getirilmesi 
açısından Fatma Hanım ile 
çok ciddi çalışmalar yaptık ve 
başardık. Antep’in sancağını Troya 
Müzesi’nden getirdik. 12-13 tane 
silahın buraya geri getirilmesini 
sağladık.
Ben Gaziantep Ticaret Odası 
meslek üyesiyim. Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı’nda kullanmış 
olduğu bir sancak var. O sancağı 
önerdik odaya ve müzayededen 
satın alınarak müzeye koyuldu. 
Bu çok önemli çünkü Antep’in 
sancakları geldi buraya yerleşti. 
100 yıllık süreç içerisinde; 
Antepliler bu meseleyi çok fazla 
gündeme getirdiler ama bugün 
bakacak olursak dünyada eşi 
benzeri olmayan bir müzeyi 
Antep’e kazandırmış olduk. Bu 
başarının sonuca varabilmesi, bu 
coğrafya içerisinde çektiğimiz 
sıkıntılar göz önüne alınınca; 
bütün insanlarımız bu kentin 

yaşayanları, herkesin günlerini 
ayırarak bu müzeyi gezmeleri 
lazım. Bu çok önemli çünkü 100 
yıl önce olan bugünde geçerli.

Gaziantep Savunmasının diğer 
direnişlerden ayrılan tarafı 
nedir?

SAMET BAYRAK :Şehrin kendi 
insanları bu işe sahip çıkıyor. 
Fransızlar şehre saldırıyor ve 
şehre girmeye çalışıyorlar. İki 
sefer Mağarabaşı’ndan girmeye 
çalışıyorlar, iki sefer Çınarlı 
Caddesi ve bir sefer de Musullu 
Cephesi’nden girmeye çalışıyorlar 
ve bir türlü şehre giremiyorlar. 
Fransızlar, şehrin yedi tepesine 
155’lik toplarını yerleştiriyorlar. 
Ortalama günde 500 bomba 
atmışlardır, bu kayıtlarda vardır. 
Antep’te o zaman 10.000 kadar 
ev, işyeri yani hane var. Bunun 
8.500 tanesi harap olmuştur. 
Hatta bir anıda der ki “Artık 
kuşlar bile Ayıntap’a gelmez 
oldu çünkü konacak bir ağaç 
dalı bile yoktur” der. Ayrıca, 
bu savunmada 27. ve 25. Alay 
daha sonra 9. Tümen bunlar 
şehir savunmasına yardımcı 
olmuşlardır. Dışarıdan da Mustafa 
Kemal Paşa buraya yardım 
etmiştir. Örneğin; Maraş’tan 
iki tane dağ topu İbrahimli’ye 
yerleştirilmiş ve Maraş’tan 
Fransızlar çekilince bir sıhhiye 
taburu var, o taburu Antep’e 
yaralılara yardım etmek üzere 
göndermişlerdir.. 
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Bu direnişi diğer direnişlerden 
ayıran tarafı; Antep’te ki o 
zamanki adıyla Ayıntab’ta 
ki çetelerin sayısı. Antep’te 
3 bin 200 kişi ama Fransız 
kuvvetleri 16 ila 20 bin arasında 
değişiyor. Fransızların tankı, 
topu ve tayyaresi var. O zaman 
Fransızların havaalanı şimdiki 
25 Aralık Hastanesi’nin olduğu 
yerdi. Antep direnişinde halk 
özellikle bayrak ve İslamiyet 
etrafında birleşmişler fakat 
Antep’te direniş başladığı zaman 
birtakım adamlar ki bunların 
hepsi belgeli “Biz teslim olalım, 
harbe devam etmeyelim; İngilizler 
zamanında geldi ezanımıza ve 
bayrağımıza karışmadı. Fransızlar 
da karışmazlar, teslim olalım” 
derler. Bunlar yerli işbirlikçilerdir. 
Bunlar İstanbul’daki Sadrazam 
Vahdettin’in adamlarıdır ve 
teslim olalım derler. Sulh ve 
Selamet Cemiyeti olduklarını 
söylerler. Antepliler ise; bu 
insanlara Erbah-ı Habise 
demiştir. Yani kötü ruhlar.  
1920 yılının 10 Ağustos’una 
gelindiğinde; Fransızlar bu 
tayyarelerle beyanname atarlar, 
“teslim olun, Kuvay-i Milliyecilere 
inanmayın”diye.  Ayıntablılarda 
o zamanlar Fransızlara şu 
cevabı vermiş, “Ayıntab’da 
taş taş üstünde kaldıkça, bir 
gövde üstünde baş kaldıkça 
bu şehir teslim olmayacaktır, 
ancak bu şehrin enkazı ile şehre 
girersiniz” derler. Bunun üzerine 
şehirde bir çalkalanma başlar. 13 
Ağustos 1920 galiba Cuma günü; 
Karatarla Camii’nde bir toplantı 
yapılır. Bu toplantıda; şehrin ileri 
gelenleri toplanır, oylama yapılır. 
Yani; harbe devam edelim mi 
etmeyelim mi, teslim olalım mı 
olmayalım mı diye. Toplantıda 
bazı kimseler teslim olalım diye 
laflar ederler. Fakat Taşçızade 
Hakkı Efendi silahını çıkarır 
ve havaya ateş eder; ‘’ Harbe 
devam edeceğiz!’’ diye bağırır 
ve oylama yapılmaz. Fransızlar 
attıkları beyannamelerinde 
der ki “Teslim olun ve kaleye 
beyaz bayrak çekin!” Bunun 
üzerine Antepliler kaleye Türk 
Bayrağı’nı çeker, kolejdeki Fransız 
komutanı dürbünle o bayrağı 

görünce ateş emrini verir ve 
şehir bombalanmaya başlanır. 
Antep kalesi bombalanır ama o 
ay yıldızlı bayrağa hiçbir mermi 
isabet etmez.  29 Temmuz 
1920’de Antep’te iki hastane 
var. Biri Hamidiye Gureba 
(Garipler Hastanesi),  Hamidiye 
Nisa ( Kadın Hastanesi) yerleri 
de Amerikan Hastanesi’nin 
altında Bahçelievler. Burada 
Türkler barınıyor diye o medeni 
Fransızlar o hastanelerimizin 
ikisini de bombalamıştır. Bu 
arada Antep’te yaralı çok. 1 
Nisan 1920‘de şehir içinde 
çatışmalar başlamıştır. Daha 
evvel Karayılan’ın, Şahinbey’in, 
Şehitkâmil’in şehadetleri var 
Ocak ayında. Şehir içinde 
çatışmalar başlayınca Fransızların 
top menzilinden daha uzakta 
diye Şehreküstü’deki Şıh Camii 
Kuvay-i Milliye Hastanesi adı 

altında faaliyete geçer. Bu arada 
Nisan ayında şehre gelen Kılıç 
Ali, şehirde gerek askeri gerekse 
düzen açısından birtakım 
düzenlemeler yapmış. Bir de 
mecruhenin sargı yeri yani 
yaralılara ilk yardım yeri dahi 
düşünülmüştür. Bunu burada 
ilk defa söylüyorum. Neresi? 
Şirehanı’nın altındaki Tuz Hanı 
yani eski belediye binası ve bir 
de Tabakhane’deki Ali Nacar 
Mektebi. Buralarda yaralılara ilk 
yardımı istasyonları kurulmuştur. 
Ayrıca sağlık hizmetlerinden 
bahsedilmesi lazım; mesela 
orada Şıh Camii’ndeki hastanede 
Ağustos ayından ateşkes tarihi 
8 Şubat 1921’e kadar 2.024 
hastaya bakılmış.Bunun 229 
tanesi kadın, 34 tanesi çocuk, 162 
tane de hariçten gelen hastalara 
bakmışlardır. Yani Yemen’den, 
Trablusgarp’tan gelen hastalara 
bakılmıştır. Ayrıca 17 tane hastayı 
da Maraş’a sevk etmişlerdir. Sevk 
edilen hastalar ; o zamanda 
devenin iki yanına iki tane kavak 
ağacından ve üzerine yatak 
konulan sedyeler ile o şekilde  2 
yada 3 günde o yaralıları sevk 
etmişlerdir. Doktor Mecit Bey o 
hastanede gece gündüz çalışmış, 
beyin ameliyatları dahi yapmıştır. 
Anestezi malzemesi bitmiş; 
bunlar klorofor ya da eter gibi 
malzemeler. Ameliyat edilen 
hastalarda tetanoz başlamış. 
Amerikan Hastanesi’ndeki 
doktordan tetanoz serumu ve 
narkoz istemiş fakat Fransız 
Komutanı sadece bir tetanos 
serumu verilmesine müsaade 
etmiş ama klorofor verilmesine 
müsaade etmemiştir.
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Macit Bey’in kendi anılarında da 
var. Orada hastanede Mustafa 
Kemal Paşa tarafından gönderilen, 
Yüzbaşı Fahri Can cepheye gitmiş, 
savaşmış. Yaralılar varsa almış, 
Şıh Camii’ne getirilmiş. Yani bu 
şehir kendine yetmeye çalışmış. 
Mustafa Kemal Paşa dışarıdan 
destekler sağlamış. Örneğin;  17 
Aralık 1920’de şimdiki Karataş’tan, 
40 deve yiyecek ve silah 
göndermiş. Bu arada Fransızlar 
şehri tel örgülerle cevirmiş. O 
zamanlar Burçlu Mehmet sürekli 
haber ve yaralılar için ağrı kesici 
getirmiş onun da hizmetlerini 
burada anmak lazım. Geldik Ekim 
ayına; İskenderun Körfezi’ne, 
Fransız gemileri erzak ve silah 
getirir. Bu erzaklar oradan Kilis’e, 
oradan da Antep’e geliyordu. 
Mustafa Kemal Paşa Antalyalı 
Şanlı Bedri ve Tekirdağlı iki tane 
subayı Kilis’in güneyi Halep’in 
kuzeyine gönderir. Orada Arap 
milliyetçilerini örgütlemeye 
başlarlar. Özellikle Arap milliyetçisi 
İbrahim Hanuni gibi. Onlarla 
birlikte olarak tıpkı bizim Kuvay-i 
Milliye gibi milli bir kuvvet 
oluştururlar. Kasım - Aralık ayı 
gelince Fransızların gelen iaşeleri 
pat diye kesilir. Bu sefer Antep’te 
ki Fransızlar telaşe düşerler. 
Aralık ayında Fransız komutanı 
General Goro birinci tümeni alıp, 
bu yardım kolunu kesenlerle 
mücadele etmek için Antep’ten 
ayrılmaya başlarlar. Fransız 
kuvvetleri Antep’te azalmaya 
başlar. Bu arada o Karataş’tan 
gelen kırk deve yardım malzemesi 
de, şehre çekilen tel örgüler 
sebebiyle şehre girememiştir. 
Aralık ayında Fransızlar azalınca 
daha önce şehre tayyarelerle 
attıkları beyannamede belirtilen 
tazminattan vazgeçtiklerini, 
sıkıştıkları için  anlaşalım gibi işleri 
yumuşatmaya başlarlar. 8 Şubat’ta 
da zaten ateşkes sağlandığında 
da, herhangi bir tazminat yok, 
şehrin idaresini beraber yapalım, 
hem Türkler hem Fransızlar 
birbirimize karışmayalım, derler.
Fransızlar özellikle cuma günleri 
camilerimizi bombalamıştır. 
Bütün amaç; camide 
Müslümanların ibadet ettiği ve 
kalabalık olduğu zamana denk 
getirmektir. Ayrıca Fransızlar 

minarelerimizi bombalamıştır. 
Sebebi de; minarelerde dürbünle 
gözetlediğimiz bilgisinde 
olmalarıdır.
 
SITKI SEVEROĞLU:  Ankara 
Anlaşması’nın öncesinde 
Londra’da süren konferanslar 
var. Bu konferanslar sırasında 
Antep’teki işgal komutanlarının 
oradaki Fransız uzmanlara 
yazdıkları mektuplar var. O 
yazılan mektuplarda Antep’in 
coğrafi olarak önemli olduğu 
anlatılıyor. Coğrafya kaderdir 
ama Gaziantep’in içerisinde 
bulunduğu coğrafya mesela; Antep 

ile ilgili oradaki Albay, “Antep’i 
elinde tutan Suriye’yi elinde 
tutar” gibi yorumlar yapıyor. 
Antep Savunması ile diğer şehir 
savunmalarını ayrı tutmamak 
gerekiyor. Antep Savunması aynı 
zamanda Kilis Savunması, aynı 
zamanda Maraş Savunmasıdır. 
Mesela; Antep’te Kara Bıyıklı 
baskını Maraş ‘a giden kolların 
Antepliler tarafından bozguna 
uğratılması gibi onlara birtakım 
zararlar verilmese belki de Maraş 
kurtulamayacaktı. Biz Güney 
Cephesinin tamamını Adana, 
Antep, Urfa ve Kilis bir bütün 
olarak görüyoruz.
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Bir gerçeği bilmek gerekiyor. 
Anadolu’da Kurtuluş Savaşı 
hazırlıklarının sürdüğü dönemde; 
zaman zaman Anadolu’nun 
hiçbir yerinde silah sesi yokken, 
direniş yokken en uzun süreli 
direniş burada yaşanıyor. Burada 
mücadele var.  Dolayısıyla 
Anadolu’nun her şehrinden 
Antep’e desteğe gelen insanlar 
vardı. Mesela; o dönemdeki 
fotoğraflara baktığınızda Antepli 
bir kahramanı, Hataylı kahraman 
ile beraber görüyorsunuz. 
Dolayısıyla Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de dediği gibi 
“Antepliler sadece Antep’i değil, 
bütün vatanı kurtardılar” sözü 
Antep’in direnişinin zorlu olması 
ve herkesin takip etmesi, gözlerin 
burada olması meselesi var. Vatan 
için mücadeleye; Anadolu’nun her 
yerinden gelenler olmuştur.1920 
yılında Antep Türkiye’nin kalbi 
olmuştur.

Şehrimizin savunmasında 
adı geçen çok önemli 
kahramanlarımız var, bu 
kahramanlarımızın Gaziantep’in 
kurtuluşundaki rolleri nelerdir?

SITKI SEVEROĞLU: Kaynaklarda 
çok net bir şekilde açıklanıyor. 
Mustafa Kemal Paşa, Suriye’de 
7. Ordu Komutanı iken, Misak-i 
Milli sınırına Türk ordusunu 
geri çekip, o dönemde yok 
olmakta kurtardığı o hamlede 
katma tren istasyonunda, o 
dönemin Osmanlı Halep Mebusu 
olan Antepli Ali Cenani ile 
karşılaşıyor. Ona birtakım şeyler 
anlatır ve bazı talimatlar verir. 
Yakında bu bölgeyi;  Fransız 
ve İngilizlerin işgal edeceğini, 
onlara karşı direnişin önemli 
olduğunu ve harekete geçmesi 
konusunda uyarılarda bulunur. 
“Ben size ihtiyacınız olan silahları 
askerlik şubesi vasıtasıyla 
göndereceğim”der. İki gün sonra 
Kilis’e de bir telgraf çeker ve işgal 
olacağı ile ilgili bilgilendirmeyi 
Kilislilere de anlatır, ardından 
talimatlar verir. Sonrasında 
Adana’ya giderek, 3 gün sonra 
kendisi Yıldırım Orduları Grup 
Komutanı olacaktır. Ama o 
dönemde; Mondros Mütarekesi 

imzalanacak ve direniş öyle 
başlayacaktır. Müzemizin arşivinde 
1.304 belge var. Ve zaman zaman 
değişikli olarak yayınlıyoruz.  O 
dönem Antep’te ne olup ne 
bittiyse; Sivas, Erzurum ve 
Ankara ile yazışılmış. Mondros  
Mütarekesi ile Osmanlı Orduları 
dağıtılmış ama hiçbir ordu 
dağılmamış. Mesela; burada 
Şahinbey bizim için çok önemli.  
Şahinbey, 1877 senesinde Boyacı 
Mahallesi’nde Tabakhane’de 
doğmuş. 1899 senesinde askere 
gitmiş. 22 yaşında askere 
gidiyor. Tabi o tarihte askere 
gitmesi evliliği dolayısıyla 
gecikiyor.1908 de Antep’e 
dönüyor ve 9 yıl askerlik yapıyor. 
Bir Antepli olan Mehmet Sait 
Antep’e döndüğünde kendisine 
burada teğmenlik rütbesi tevdi 
ediliyor. Askerlik döneminde 
de başçavuşluk rütbesi geliyor. 
3 yıl Antep’te kalıyor ve çeşitli 
işlerde çalışıyor. O dönem Boyacı 
Mahallesi’nden bir ev satın oluyor 
ve 2 oğlu o evde dünyaya geliyor. 
1911 de Mehmet Sait İtalyanlar 
Trablusgarp’ı işgal ettiğinde 
gönüllü askere yazılıyor. Gönüllü 
askerlerin arasında Enver Paşa 
ve Mustafa Kemal Paşa da var. 
Mehmet Sait 1919 da İngilizlere 
esir düşünceye kadar nerdeyse 
bütün cephelerde mücadele 

veriyor. 1919 senesi Ocak ayında 
İngilizler binlerce savaş esirini 
getirip İstanbul’ a bırakıyor.  Mısır 
Seydi Beşir esir kampından 
aldıkları askerleri Akdeniz’in 
herhangi bir noktasında 
bırakmayıp İstanbul’a getiriyorlar, 
neden? Yedi ay öncesinde 
Mustafa Kemal Paşa Samsun’a 
çıkmış arkasında Amasya, 
Erzurum ve Sivas Kongreleri 
gerçekleşmiş. Teğmen Sait 
İstanbul’a gelip Harbiye’de görev 
istediğinde kendisine verilen 
görevi yerine gitmek yerine 
tıpkı diğer asker ve komutanlar 
gibi Anadolu’daki örgütlenmeye 
katılıyor. Antep’e geliyor ve 
burada Heyet-i Merkeziye’de 
görev istiyor. Askerlik hayatı 
boyunca aldığı eğitimler ve 
bulunduğu çatışmalardan dolayı; 
Mehmet Sait’e, Kilis yolundan 
düşmanı Antep’e sokmaması için 
görev verildiğinde verdiği cevap, 
“Antepliler müsterih olunuz, 
düşman cesedimi çiğnemeden 
Antep’e giremez” oluyor.  Bu 57. 
Alay’a Mustafa Kemal Paşa’nın 
“Ben size savaşmayı değil, ölmeyi 
emrediyorum” şiarının Antep’te 
yansımasıdır. Bu Sivas’ta yeni bir 
devlet kurulmasıyla, alınan kararla 
“Ya istiklal, ya ölüm” kararı için 
vatanın bağımsızlığının Antep’e 
yansımasıdır. 



110 GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ www.gagiad.org.tr

R Ö P O R T A J GENÇ ÇİZGİ

Dolayısıyla o dönemde; 
bugünkü gibi iletişim yok. O 
dönem bütün yürekli insanlar; 
telgraflarla, gazetelerle bu 
vatanın bağımsızlığı için, 
namus için, inanç için, Allah 
için bu mücadeleye giriyorlar 
ve mücadeleyi başarıyorlar. 
Şahinbey gibi on binlerce 
insan şehit olarak; bu vatanın 
kurtulmasını sağlıyorlar. 
Fransız belgelerinde bir şeyi 
çok net görüyoruz. Antep’teki 
savunmacıların hepsine 
Kemalist diyorlar. Onlarla iş 
birliği yapanlara Anti-Kemalist 
diyorlar. O Kemalistlerin açtıkları 
ve kurdukları cephelerin 
nasıl bir kurmay mücadele 
olduğu konusunda Fransızların 
tespit ve değerlendirmeleri 
var. Dolayısıyla o dönemde 
Türkiye’de her şey bir 
koordinasyon içerisinde, yurt ve 

vatan sevgisiyle vatan ve namus 
için çok büyük bir başarı elde 
edilmiştir

Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

SAMET BAYRAK: Öncelikle 
geçmiş tarihimizi çok iyi 
bilmemiz gerekir. Nereden 
nerelere geldik, nasıl gelindi, 
ne zorluklar çekildi bunları 
gelecek nesillere anlatmamız 
gerekir. Bunun anlatılması 
için de; bu kenti yönetmekle 
görevli ve sorumlu kişilerin, 
sivil toplum örgütlerinin bu 
işe gönül vermesi gerekir. 
Başka çaresi yok. Harp 
Akademileri’nde “Antep Harbi” 
ders olarak okutulmuştur. 
Ama Gaziantep’teki okulların 
hepsinde de anlatılmalı ve 
gelecek nesillere bu bilgiler 

aktarılmalıdır. Yoksa biz gelecek 
günlerimizi milli değerlerimizi 
kaybetmiş oluruz.

SITKI SEVEROĞLU: Kaynaklarda, 
kayıtlarda yok ama dedemden 
dinlediğim bir şeyi sizinle 
paylaşayım. Bizim bütün 
kaynaklarımızda açlık meselesi 
çok önemli bir yer tutar. Açlıkta 
özellikte zerdali çekirdeği 
önemli bir yer tutar. Zerdali 
çekirdeğinden dolayı insanlar 
zehirlenirler. Bununla ilgili açlık 
beyannamesi müzede şuan da 
yer alıyor. O dönemde bir de 
açlıktan; şıradan artan üzüm 
çekirdekleri yenirmiş. Tek 
başına çok yendiği zaman ciddi 
anlamda kabızlığa yol açarmış. 
Yani; açlık bu kentin en büyük 
felaketiymiş. Böyle de yaşanan 
bir şey var, bunu da sizinle 
paylaymış oldum.

Gaziantep Kalesi



Gaziantep
Batıkent Mah. İnanıcı Cad. No:33H/1 Şehitkamil

T: +90 342 999 71 42
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-Tuğçe Özkeçeci kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?

Lisans eğitimimi aldığım süre zarfında 
yabancı dilimi geliştirmek için 
İngiltere’nin Bristol şehrinde bulunan 
ELC English Language Center’da dil 
eğitimi aldım ve yine bu süre zarfında 
Sağlık Hukuku, Marka-Patent Hukuku 
ve Temel Hak ve Özgürlükler üzerine 
sertifika programlarına katıldım. Sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında 
Hayaller Kuruyoruz Derneği’nde aktif 
olarak yer aldım. Lisans eğitimimi 
tamamlamamla birlikte Gaziantep’te 
Denge Hukuk Bürosu’nda yasal stajımı 
sorumluluğumu yerine getirerek 
avukatlık ruhsatnamemi aldım. Şu 
an Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 
kamu hukuku üzerine tezli yüksek 
lisans eğitimi almaktayım.
 
-İş yaşamına nasıl başladınız?        

Küçük yaşlardan itibaren yaz 
tatillerinde ve boş zamanlarımda 
vaktimi şirkette değerlendirdim. 
Üniversite yıllarımda ise İstanbul’da 
mesleğim adına Egemenoğlu Hukuk 
Bürosu’nda iki yaz dönemi boyunca 
yaz stajı yaptım. Eğitim-öğretim 
hayatımı tamamlayıp Gaziantep’e 
dönmemle birlikte mesleki olarak 
iş hayatına ilk girişim yasal stajım 
sebebiyle; Denge Hukuk Bürosu’nda 
olmuştur. Şu anda yüksek lisans 
eğitimimin yanı sıra aile şirketimiz 
olan Flament Tekstil Ticaret A.Ş’ ye 
hukuki bazda destek olmakla birlikte 
avukatlık mesleğimi de aktif olarak 
yürütmekteyim.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Mesleki hayatıma henüz atılmamla 
birlikte hukuk alanının yaşam 

devam ettiği sürece sürekli gelişim 
ve değişim içerisinde olduğu 
dikkate alındığında; bizler de genç 
hukukçular olarak uzmanlaşmak 
istediğimiz alan üzerine okumalar 
ve araştırmalar yaparak; topluma 
daha faydalı olabilmek adına 
kendimizi geliştirmemiz gerekliliği 
kanaatindeyim.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

İş hayatına yeni başladığım için şu 
an öncelikli gayem hukuk alanında 
kendimi gerek yüksek lisans ile 
gerekse de mesleki deneyim ile 
donatmaktır.

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Öncelikli olarak büyüklerimizin 
tecrübelerinden yararlanarak akabinde 
de şahıs ve ortaklı şirketlere hukuki 
anlamda yeni vizyonlar katmak, yeni 
farkındalıklar yaratmak ve hukuki 
temelde ticaret erbaplarının biraz 
olsun iş yükünü azaltmak konusunda 
genç girişimcilerinin rolünün etkin 
olduğunu düşünüyorum. 

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

GAGİAD’ın yürüttüğü etkinlikleri ve 
faaliyetleri takip ediyordum. Derneğin 
verdiği seminer ve eğitimlerle 
bizlere farklı bakış açısı sağladığını 
düşünüyorum. Çeşitli sektörlerden 
iş insanları ile bir araya gelerek; 
farklı düşüncelerin paylaşılması ve 
sosyalleşmeyi sağladığı için GAGİAD’a 
üye oldum. Ben de GAGİAD’ın 
tecrübelerini ve bakış açısını 
öğrenerek bu derneğe faydalı olmak 
istiyorum.

Tuğçe 
ÖZKEÇECİ

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

1997 yılında 
Gaziantep’te doğdum. 
İlköğretim ve lise 
eğitimimi Özel 
Sanko Okulları’nda 
tamamladım. Daha 
sonra Özyeğin 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun 
oldum.
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Arif BAYRAM 

06.01.1998 Gaziantep 
doğumluyum. İlkokul 
ve ortaokul eğitimlerini 
Gaziantep’te 
tamamladıktan sonra 
EF Academy New 
York ABD’de lise 
eğitimini tamamladım.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-Arif Bayram kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme 
Bölümünden mezun oldum. Haskan 
Şirketler grubunun bünyesinde 
bulunan Bayteks ve Baymed 
şirketlerinin Dış Ticaret Sorumlusu ve 
Almanya merkezli Harzberg Fibers 
Solutions’ta Yönetim Kurulu Üyesiyim.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

Üniversiteden mezun olduktan 
sonra Almanya’da bulunan şirketim 
Harzberg Fibers’te çalışmaya başladım. 
1 yıldan fazladır Harzberg’te çalıştıktan 
sonra Türkiye’de Haskan Şirketler 
grubunun bünyesinde bulunan 
Bayteks ve Baymed’in ihracat 
satışlarını yapmaktayım.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Koronavirüs 2019 yılının sonunda 
başlamasının ardından Nonwoven 
sektörüne olan ilgi arttı. Koronavirüse 
hazırlıksız yakalanan dünya, uzun 
süre virüsten dolayı çeşitli anlamda 
zorluklar yaşadı. 2020 yılının 
neredeyse tamamını yoğun geçiren 
Nonwoven sektörü; 2021 yılının ilk 
aylarından sonra yoğunluk azalışa 
geçti. Şuanda Nonwoven sektörü 
Koronavirüsünün yeni varyantları, 
ülkelerin stoklarını yüksek tutma 
isteği ve kış aylarında hastalığın 
artma riskine karşılık sektör canlılığını 
2020 yılı kadar olmasa da korumakta. 
Koronavirüs diğer sektörlerdeki 
işlerimizi olumsuz etkilemekteyken, 

sektörler yavaş bir şekilde yeniden 
virüslerle boğuşan dünyaya ayak 
uydurmakta.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Türkiye’de bulunan Haskan Şirketler 
Grubu’nun bünyesindeki bütün 
şirketlerin ihracat satışlarını arttırmak 
ve yeni pazarlara giriş yapmasını 
sağlamak en büyük hedefim ve 
projemdir.

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde bizim gibi 
genç girişimcilerin daha katma değerli 
ürünler üretmesi, hali hazırdaki 
girişimlerini veya yeni kurmak 
istedikleri girişimleri kurumsallaşma, 
dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi 
anahtar kelimelerin üzerinde 
durmalıdır. Rekabetin her geçen gün 
büyüdüğü dünyada, genç girişimciler 
kendilerini her anlamda geliştirmeli 
ve dünyadaki yenilikleri sürekli takip 
edip; bu yenilikleri hem kendilerine 
hem kuracakları veya hali hazırdaki 
girişimlerine katmalıdırlar.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

GAGİAD’ın Gaziantep ve Türkiye’ye 
sağladığı katkılar ortada. Kendi 
network’umu ve sosyal ilişkilerim ile 
katkı sağlamak ve kendi network ve 
sosyal ilişkilerimi geliştirmek amacı ile 
GAGİAD’a üye oldum.
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Hüseyin ERTURHAN

15 Mart 1995 
Gaziantep 
doğumluyum. İlkokul 
ve ortaokulu Özel 
Sanko Okullarında, 
lise öğrenimimi Özel 
Seçkin Koleji’nde 
tamamladım.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Hüseyin Erturhan kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?

Daha sonra yükseköğrenimimi 
Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesin de tamamlamamın 
ardından yabancı dil eğitimi 
için Kings London dil okulundan 
İngilizce yabancı dil sertifikası 
alarak öğrenim sürecimi 
tamamladım. Genel olarak 
disiplinli, sosyal ve yenilikçi bir 
yapıya sahibim.

-İş yaşamına nasıl 
başladınız?        
 
İş yaşamına üniversiteyi 
bitirmemin ardından zorunlu yasal 
hukuk stajımı İstanbul’da bulunan, 
uluslararası ticaret hukuku ve 
uluslararası sözleşmeler hukuku 
alanında faaliyet gösteren bir 
hukuk bürosunda 1 yıl süreyle 
çalışarak tamamladım. Ardından 
Gaziantep’e dönerek aile 
şirketimiz olan Yıldız Polimer 
A.Ş firmasında Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak göreve başladım. 
Son bir yıldır şirketimizin hem 
hukuki iş ve işlemleriyle hem 
de finans departmanın da görev 
almaktayım. 

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Biz 1987 yılında kurulmuş bir 
kimya şirketiyiz. Su bazlı Sentetik 
kauçuk üretimi ana faaliyet 
konumundadır. Halı, tekstil, 
nonwoven ve kâğıt sektörlerine 
yönelik çalışıyoruz. Sektörümüzde 
ki arz fazlalığı birçok sektörde 
olduğu gibi bizde de mevcut. Bu 
arz fazlalığının doğal bir sonucu 
olarak kalitesizlik de beraberinde 
geliyor. Biz kaliteli üretimi öncelik 
haline getirmiş bir firma olarak 
sektörümüze pozitif katkıda 
bulunmak adına gayret sarf 
ediyoruz.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

2017 yılında 5. Organize Sanayi 
Bölgesinde yeni tesisimizi 
devreye alarak üretime başladık. 
Önümüzde ki 5 ve 10 yıllık 
süreçte üretim kapasitemizi 
ve ürün gamımızı genişleterek 
sektörümüze katma değer 
yaratmak istiyoruz. Bunun yanında 
pandemi döneminin etkisiyle hız 
kazanan, dijitalleşen Dünya’ya 
ayak uydurmak ve hızla değişen 
ve gelişen teknolojiyi yakalamak 
adına devamlı daha iyisi nasıl olur 
prensibiyle çalışıyoruz. 

-Gaziantep ticaret hayatının 
ve sanayisinin gelişiminde 
sizin gibi genç girişimcilerin 
rolü nedir?

Gaziantep bu konuda şanslı 
bir şehir. Genç iş insanlarının 
önemli üniversitelerden mezun 
olup, önemli şirketlerde iş 
tecrübesi edindikten sonra tekrar 
Gaziantep’e dönerek şehirlerine 
ve şirketlerine katma değer 
sağladıklarını düşünüyorum. Biz 
gençlerin aldığı yeni nesil eğitim 
ve büyüklerimizden edineceğimiz 
paha biçilmez tecrübelerle 
Gaziantep sanayisine önemli 
katkılar sağlayarak daha dinamik 
bir şekilde ilerleyeceğimize 
inanıyorum. 

-GAGİAD’ a üye olma 
amacınız nedir?

GAGİAD; küçük yaştan beri 
ailemizin bir parçası olmuştur. 
Annem Yeşim Erturhan ve babam 
Yaşar Erturhan’ın 90’lı yılların 
ortasından itibaren GAGİAD çatısı 
altında üyelik süreciyle başlayıp 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Kadınlar Kurulu Başkanlığıyla 
devam eden süreçte hemen 
hemen her gün gündemimizde 
olmuştur. Bu nedenle GAGİAD 
ruhuyla büyüdüğüme ve GAGİAD 
ile küçük yaştan itibaren bir gönül 
bağım olduğunu düşünüyorum. 
En büyük gayem; Gaziantep’in 
ekonomik ve sosyo kültürel 
anlamda gelişimine katkıda 
bulunmak ve ortak akıl ile sivil 
topluma faydalı işler yapmaktır.
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Anıl CİNGİSİZ

1994 yılında Gaziantep’te 
doğdum, eğitim 
hayatımın ilköğretim ve 
lise kısmını Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel 
Okullarında tamamladım. 
Yabancı dil yetkinliklerimi 
geliştirmek için Kanada, 
British Columbia 
eyaletinde bulunan 
ELS Vancouver’da dil 
eğitimimi tamamladım.. 
Sonrasında Lisans 
eğitimi için İstanbul 
Teknik üniversitesi 
ve Binghamton 
Üniversitesinin 
Uluslararası Ortak 
Lisans Programı (UOLP) 
kapsamında Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği 
okumaya karar verdim 
ve buradaki eğitimimi de 
2019 yılında tamamladım. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-İş yaşamına nasıl başladınız?  
 
Eğitimlerimi tamamlayıp, Gaziantep’e 
döndükten sonra aile şirketimiz olan 
Koza Halı bünyesinde çalışmaya 
başladım. Eğitim hayatımda olduğu gibi 
iş hayatımda da her zaman amacım 
kendimi geliştirmek ve daha iyisine 
ulaşmak oldu. Bu nedenle mezun 
olduktan sonra ilk 6 ay şirketimizin 
üretim bölümünde çalıştım. İşi 
mutfağında öğrenmek, kariyerimin 
gelişimi için attığım en önemli 
adımlardan biri. Çok küçük yaşlarımdan 
beri üretim sürecinin içerisinde olmayı 
sevmişimdir, bu nedenle işe uyum 
sağlamakta zorlanmadım. Üretimde 
edindiğim deneyimler ışığında Müşteri 
Temsilciği alanında çalışmaya devam 
ettim. Tüm bu basamaklarda edindiğim 
tecrübeler beni Satış Pazarlamaya 
yöneltti. Üretimin inceliklerini bilmek, 
müşteri isteklerini doğru analiz 
edebilmek ve onlarla kurduğum sağlıklı 
iletişim bana satış ve pazarlama alanında 
ivme kazandırdı. Şu anda ailenin 
şirketteki 4. kuşak üyesi olarak Koza Halı 
firmasında Satış Pazarlama Direktörlüğü 
görevimi sürdürüyorum.

Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Türkiye ve hatta dünyada, halı 
sektörünün temsili ve üretim kapasitesi 
anlamında Gaziantep bugün çok önemli 
bir noktada. Her geçen gün sektörün 
bu gücü daha da büyüyor. Büyüyen 
sektör şartları beraberinde rekabeti de 
getiriyor. Bu rekabet ortamını doğru 
değerlendirdiğinizde firmaları kendilerini 
geliştirmeye yönlendirdiğini görüyoruz. Bir 
başka açıdan ise sektördeki arzın talep 
edilenden fazla olması ürünün değerini 
düşürüyor ve ürünü doğru fiyattan 
satmanıza engel oluyor. Dolayısı ile 
yüksek rekabet ve arz talep dengesinin 
bozukluğu genel anlamda sektöre bazı 
açılardan da zarar veriyor diyebiliriz. 

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Koza Halı olarak proje ve hedefler 
konusunda birbirinden bağımsız 
yürüttüğümüz fakat özünde birbirine sıkı 
sıkıya bağlı iki oluşumumuz var.

Birincisi, yurtdışı pazarında iddialı 
olduğumuz koleksiyonlarımızı çoğaltmak. 
Ar-Ge olarak güçlü bir firmayız. Dolayısı 
ile bu gücümüzü en doğru şekilde 
kullanarak hedeflerimiz doğrultusunda 
her gün daha iyisini yapmak ve sektöre 
yön veren firma konumunda olmak. 
Şu anda outdoor halıda dünyanın en 
büyük ikinci üreticisiyiz. Çok daha iyisini 
yapabileceğimizi biliyoruz ve bu noktada 
gelişmeye üretmeye devam ediyoruz. 
İkincisi ise; yurtiçi için planladığımız ve 
alt yapısını hazırladığımız, çok yakında 
lansmanını yapacağımız yeni markamız 
Koza Home. Yeni markamız ile artık 
evlerde sadece halı olarak tercih edilen 
bir firma değil tüm ev tekstili alanında 
da tarzı ve bir ruhu olan ürünleri 
bulabilecekleri bir konuma gelmeyi 
hedefliyoruz. 

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?

Bilgiye erişimin giderek daha kolay 
hale geldiği küresel sistemde, biz genç 
girişimciler, çocukluktan bu yana birçok 
bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşabiliyoruz. 
Dolayısı ile zamanı daha iyi yönetebilme 
ve daha kısa sürede daha fazla yol 
kat edebilme olasılığımız var. Sektörde 
bulunduğum 2 yılda da pandeminin 
büyük etkisi dolayısıyla uzun yıllarda 
edinilmesi muhtemel pek çok tecrübeyi 
kısa zamanda edinme şansı yakalamış 
olduk. Bu durumun bizler için büyük 
şans olduğuna inanıyorum. 

GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

GAGİAD, Gaziantep’e verdiği önem 
ve öz değerlerimize sahip çıkması 
yönünden, şehrimizde bulunan Sivil 
Toplum Kuruluşları arasında bayrağı 
başarı ile taşıyor. Birbirine samimiyetle 
ve dostlukla bağlı, yalnızca bir dernek 
üyesi olmaktan öte büyük bir aile haline 
gelmiş olan genç iş insanlarının varlığının 
derneğin başarısında önemli bir payı 
olduğunu düşünüyorum. Dolayısı ile 
ben de Gaziantepli genç bir iş insanı 
olarak, öncelikle yaşadığım bu şehre 
faydalı olabilmek ve şehrimizi daha 
iyiye taşıyabilmek için GAGİAD’a üye 
oldum. Bilgi ve deneyimlerin paylaştıkça 
fayda sağlayacağını ve GAGİAD’ın bu 
noktada bizlere çok kıymetli deneyimler 
kazandıracağı inancındayım.
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Tuğçe BESNİLİ

1994 Gaziantep 
doğumluyum. İlkokulu 
ve Ortaöğrenimimi 
TED Kolejinde, Lise 
öğrenimimi de 
Sanko Kolejinde 
tamamladıktan 
sonra. 2017 yılında 
Marmara Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
Fakültesinden mezun 
oldum.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-Tuğçe Besnili kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?

2019 yılında Amerika’da University 
Of California San Diego (UCSD) 
Üniversitesinde, Dijital Marketing 
eğitimimi tamamlayıp Gaziantep’e 
döndüm.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

Okulum devam ederken 2015 yılında 
Coca-Cola içecek firmasının üretim 
bölümünde staj yapmaya başladım. 
Ardından Kibar Holding ve Kıraça 
Holding’in farklı departmanların 
da çalışarak kendimi geliştirmeyi 
hedefledim. 2019 yılında Amerika’da 
ki eğitimimi tamamlayıp döndükten 
sonra aile şirketimiz olan Bertuğ Halı 
da aktif olarak çalışmaya başladım. 
Daha önce çalışmış olduğum 
Firmalarda ki kurumsallığı aile 
şirketimize kazandırmaya çalıştım.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Rekabetçi bir sektör olmasından 
dolayı sürekli dinamik ve yenilikçi 
bir tutum sergilemeliyiz. Şu an tüm 
sektörlerde olduğu gibi artan döviz 
kurları, navlun fiyatlarının yükselmesi 
ve piyasada ki ham madde 
sıkıntısından kaynaklı, halı
sektöründe de bir belirsizlik ortamı 
oluşmuştur. Oluşan bu durum köklü 
firmaların iş yapma ivmelerine 
hız kazandırırken, yeni firmaların 
bu pazar ortamında yer edinmesi 
zorlaştırmıştır.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

E-Ticaret; dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de hızla büyümeye devam 
ediyor.
Dijitalleşen bu dünyada ekonominin 
itici gücü E-Ticaret diye anılırken, 
ben de bu piyasada var olmak 
istedim. Tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarını doğru analiz edip onlara 
yenilikçi bir marka yaratmak ve 
dijitalleşen bu pazarda yerimizi 
almak ilk hedefimdi. Bu doğrultuda 
hazırlamış olduğumuz altyapıyı 
Türkiye’de faaliyete geçirmiş olup,
ilerleyen günlerde yurtdışı satışlarında 
da aktif rol almak hedeflerim 
arasındadır.

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Geleneksel yöntemler ile yönetilen 
aile şirketlerini globalleşen dünyaya 
uyarlamak, yeniliklere ve gelişime 
açık dinamik bir ortam yaratmak en 
önemli rollerinden biridir.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Yenilenen ve sürekli gelişen iş 
dünyasında, girişimciliği ön planda 
tutan tecrübeli iş insanlarının bilgi 
ve edinimlerinden yararlanarak nasıl 
bir istihdam alanı yaratabileceğimi 
keşfetmek ve yeniliği tecrübeyle 
birleştirip başarılı olmayı hedeflediğim 
için buradayım.



GAZİANTEP GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİwww.gagiad.org.tr 119

Ali GÖKSEVEN

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

1992 yılında 
Gaziantep’te doğdum. 
İlk, orta ve lise 
öğretimini Gaziantep 
Kolej Vakfı’nda 
okudum. 2010 
senesinde American 
Field Service Derneği 
ile Amerika’nın 
Chicago eyaletinde 
Amerikan bir ailenin 
yanına yerleşerek 
Greenway College’da 
dil eğitimi aldıktan 
sonra Minnesota’da 
Duluth East High 
School’dan mezun 
oldum. 

-Ali Gökseven kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?

2012 senesinde başladığım Yeditepe 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünü bitirdikten sonra 2016 
senesinde London Anatolia Consultancy 
Academy’de Uluslararası İlişkiler üzerine 
eğitimimi tamamlamış bulunmaktayım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

İnşaat Mühendisliği; küçük yaşlardan bu 
yana aşina olduğum heves ettiğim bir 
meslekti. Üniversite sürecim boyunca 
Acıbadem Proje Yönetim - Kozyatağı 
Hastane Şantiyesi,  Ağaoğlu - Maslak 
1453, İç-Taş Kuzey Marmara Otoyol 
Projesi ve 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
gibi firma şantiyelerinden deneyim ve 
tecrübe edindikten sonra; 2015 Yılında 
İstanbul’da Uluslararası Retail - Arch 
Engineer pozisyonunda Shell & Turcas 
firmasında, 2017 Yılında  İstanbul’da 
Kiptaş bünyesinde 5.Levent’te bulunan 
Tem Medya Merkezi projesinin Kalyon 
Grup’un yaptığı yatırımın en başından 
sonuna kadar çalıştım.
Erzincan’da askerliğimi tamamladıktan 
sonra, 2019 Aralık ayı itibari ile kendi 
şirketim olan Gökseven İnşaat ve 
Mühendislik firmasında proje geliştirerek 
müteahhitlik ve inşaat uygulamaları 
yapıyorum.      
 
- Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Gaziantep’te yaklaşık 10 yıldır 
ivmelenerek büyüyen ve gelişen inşaat 
ekonomisinde benim kuşağımdaki 
yatırımcı ve girişimcilerin üçüncü kuşak 
olduğunu düşünüyorum. İlk kuşağın 
sıkıntılı büyüme süreçleri ve tecrübelerini 
eğitim ve teknolojiyi kullanma yetkinliği 
ile birleştirebilen girişimcilerin katma 
değer içeren projeler ile şehrimizin marka 
değerini arttıracağını ve piyasalarda 
daha büyük piyasa paylarına ulaşacağını 
düşünüyorum. 
Bulunduğumuz sektörde özellikle 
son zamanlarda yaşanan ekonomik 
dalgalanmalardan dolayı inşaat sektörü 
hem ham madde, hem planlama hem de 
uzun vadeli yatırım alanlarında sıkıntılı 
bir süreçten geçiyor. Ancak uzun vadede 
Gaziantep’in jeopolitik konumundan 
dolayı gelişerek daha da büyümesini 

öngörüyorum. 

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Gaziantep’in çeşitli noktalarında hem 
endüstriyel hem de konut olarak 
tamamladığımız ve devam eden 
projelerimiz var. Şu an İbrahimli 2. 
bölgede ormana hakim bir lokasyonda 
site projemizi planlıyoruz. Aynı zamanda 
reel olarak Müteahhitlik ve Taahhüt 
üzerine faaliyet gösteren bir firmayız. 
Hedefim; Gaziantep için her zaman 
doğru insanların rahat edebileceği 
ve sorunsuz, mutlu bir şekilde 
yaşayabilecekleri kullanışlı kaliteli yapılar 
sunabilmektir.
 

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?
  
Bir Gaziantepli olarak öncelikle 
şehrimi çok seviyorum. Gaziantep 
yıllar içerisinde sanayisi ve ticaretiyle 
marka haline gelmiş bir şehir. Biz 
genç kuşağın üzerine düşen; bizden 
önceki jenerasyonun tecrübesini ve 
bilgi birikimini dengeli bir şekilde 
harmanlayarak; gerek yeni iş dallarına 
girebilmenin gerekse de mevcut 
şirketlerdeki üretim ve yönetim 
şekillerini modernize ederek verim 
artışının önünü açabilecek fikirler 
üretmek ve bunları uygulayabilmektir. 
Ailelerimizin birikimlerini, günümüz 
gelişen dünyasındaki yenilikleri daha 
hızlı bir şekilde onlara aktararak şirketin 
gelişmesini sağlamaktır.
 
-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?
  
Çevremin GAGİAD’a üye olmam da 
büyük etkisi oldu. Yaşadığımız toplum 
içerisinde oluşan sosyal sorunların 
çözümünde sivil toplum örgütlerinin 
önemli olduğunu ve bu açıdan böyle 
bir oluşumun içerisinde görev almanın 
topluma karşı sorumluluğum olduğuna 
inanıyorum. Kendi dallarında başarılı olan 
insanlarla tanışma fırsatı, tecrübelerinden 
faydalanma, bilgi alışverişi ve ayrıca 
“Gaziantep için ne yapılabilir?” sorusuna 
en güzel cevabı verecek derneklerden 
biri olması ve fikir alışverişi yapabilme 
şansı GAGİAD’a üye olma amaçlarımdan 
birisidir.
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Zeynep 
TOPÇUOĞLU

İlköğretim ve lise 
hayatımı Gaziantep’te 
tamamladıktan sonra, 
Koç Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
bölümünden 2019 
yılında mezun oldum.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-Zeynep Topçuoğlu kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?

Eğitim hayatıma Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yer alan UC 
Berkeley’de, işletme ve yönetim 
alanlarında sertifika programı yaparak 
devam ettim. Oradaki eğitimimi 
tamamladıktan sonra Türkiye’ye 
dönüş yaptım ve aile şirketimiz olan 
Gülsan Holding’de bir mühendis 
olarak çalışmaya başladım. Şu anda 
bu görevime devam ediyorum.
Kişisel hobilerim arasında ise; resim 
yapmak, film izlemek, egzersiz 
yapmak ve kayak yapmak var.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

Resmi olarak; 2021’in başında tam 
zamanlı iş hayatına başlamış olsam 
da küçüklüğümden itibaren iş 
hayatına aile şirketimiz dolayısıyla 
bir aşinalığım vardı. Üniversite 
döneminde de hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında gerçekleştirdiğim 
stajlar beni iş hayatına iyi bir şekilde 
hazırladı diyebilirim.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Her sektör gibi bizim de aktif 
olduğumuz sektörler pandemi 
sürecinden etkilendi. Bazı sektörlerde 
düşüş yaşarken, pandemi döneminde 
önemi fark edilen bazı sektörlerde 
ise bir artış yaşandı. Her şeyi göz 
önünde bulundurduğumuzda orta 
ve uzun vadede olumlu bir bakış 
açısına sahibim.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Yakın zamanlarda işletmelerimizden 
birinde gerçekleştirdiğim bir 
iyileştirme projem vardı, projenin 
fizibilite çalışmaları bitti ve şimdi 
uygulama aşaması için hazırlık 
yapmaya başladım. Uzun vadeli 
hedeflerimin arasında şirketin 
farklı alanlarına teknolojiyi entegre 
etmek ve şirketi gelecek için daha 
sürdürülebilir hale getirmek var.

Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Bizler gibi genç girişimcilerin 
Gaziantep’in ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişmesinde çok mühim 
bir rol oynayacağını düşünüyorum. 
Yeni fikir ve düşüncelerle iş hayatına 
zenginlik katıp, büyüklerimizin 
tecrübeleriyle birleştirildiğinde ortaya 
güzel işler çıkacağına inanıyorum.

-GAGİAD’a üye olma amacınız 
nedir?

Gaziantep’te iş yaşamına 
başladığımda bütün hayatım 
boyunca hayatımın bir parçası olan 
GAGİAD’a üye olmak benim için 
olmazsa olmazdı. GAGİAD ailesinde 
kendi kimliğimle yer almak hep 
yapmak istediğim bir şeydi. Kendi 
jenerasyonumun görüş ve fikirlerini 
daha tecrübeli üyelerle paylaşmak ve 
onlardan yeni şeyler öğrenmek üye 
olmamın amaçlarından birisi.
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Mehmet Onur 
KONUKOĞLU

1993 yılında 
Gaziantep’te doğdum. 
İlkokul, ortaokul ve 
lise öğrenimimi Özel 
Sanko Okulları’nda 
tamamladım. 
2016 yılında 
Koç Üniversitesi 
Ekonomi ve İşletme 
bölümlerinden mezun 
oldum..

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-Mehmet Onur Konukoğlu 
kimdir? Kendinizi tanıtır 
mısınız?

Üniversitede tanıştığım eşim 
İdil ile 2020 yılında hayatımı 
birleştirdim. Öğrenmeyi ve 
öğretmeyi seven bir insanım. İyi 
bir Gaziantep FK taraftarıyım. 
SANMED’de (Sanko Okulları 
Mezunlar Derneği) Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev 
alıyorum.
 
-İş yaşamına nasıl 
başladınız?        

Ailemin yanındaki “çocuklar 
için yaz stajı” diye 
adlandırabileceğimiz kısa 
dönemli iş tecrübelerinden 
sonra üniversitede Akbank, 
Opet, Garanti Bankası, EY gibi 
şirketlerin staj programlarına 
katılarak iş yaşamına 
merhaba dedim. Üniversite 
mezuniyetinden hemen 
sonra 3 yıl boyunca Deloitte 
Türkiye Finansal Danışmanlık 
Bölümü’nde Şirket Birleşme 
ve Satın Almaları alanında 
çalıştım. Daha sonra 2019 
yılında Gaziantep’e dönerek aile 
şirketimiz olan Seç Turizm’de 
çalışmaya başladım.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Faaliyette bulunduğumuz 
karayolu yolcu taşımacılığı 
sektörü havayolunun hızla 
yaygınlaşması neticesinde her 
geçen sene daralıyor. Ancak 
coğrafya ve kültürel şartlar 
(insanların fazla eşya ile seyahat 
etmesi, havaalanlarının şehre 
uzak olması vb.) dolayısıyla 
Türkiye’de karayolu ile yolculuk 
sektörünün küçülse de belirli 
bir seviyede devam edeceğini 
düşünüyorum. Tabii bu noktada 
kaliteli ve uygun fiyatlı bir 
hizmet sunmak çok kritik 

hale geliyor. Bunu başarabilen 
firmaların yoluna devam 
edeceğini düşünüyorum.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Diğer bir iş kolumuz olan 
baklava üretimi ile alakalı yeni 
projelerimiz var. Bunun yanı sıra 
İstanbul’daki iş tecrübelerimden 
ve gözlemlerimden yola çıkarak, 
Gaziantep’teki firmaların yabancı 
ortaklık yoluyla finansmana 
ulaşma konularında diğer büyük 
şehirlerdeki firmalara kıyasla 
daha fazla gidecek yolu var. 
Oysaki doğru stratejik veya 
finansal yatırımcılarla beraber 
yüksek büyüme oranlarına 
ulaşmak daha da kolaylaşıyor. 
İlerleyen dönemlerde 
Gaziantep’te bu konuda bir 
proje gerçekleştirme hedefim 
var ve bu konuda çalışmalarım 
sürüyor.

-Gaziantep ticaret hayatının 
ve sanayisinin gelişiminde 
sizin gibi genç girişimcilerin 
rolü nedir?

Bizler ailelerimizden ve 
büyüklerimizden gördüğümüz 
saygıyı, sevgiyi ve çalışma 
azmini hayatımızın değişmez 
bir parçası haline getirip, bir 
sonraki kuşağa doğru bir şekilde 
aktarabilirsek üzerimize düşen 
en büyük görevi başarmış 
olacağız.

-GAGİAD’ a üye olma 
amacınız nedir?

Gaziantep doğduğumuz ve 
hayatımıza devam ettiğimiz 
şehir. Bu şehrin daha iyi 
yerlere gelmesi için hep 
birlikte çabalamamız gerekiyor. 
GAGİAD’a üye oldum çünkü 
şehrimize ve ülkemize fayda 
sağlayacak faaliyetlerde yer 
almak ve şehrimizde bu vizyona 
sahip diğer insanlarla tanışmak, 
vakit geçirmek istiyorum.
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Mehmet İbrahim 
BAKBAK

Ben 3 Eylül 1995‘te 
Gaziantep’te doğdum. 
Yeditepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği 
mezunuyum. Şuanda 
yine kendi üniversitem 
olan Yeditepe 
Üniversitesinde 
yüksek lisansımı 
yapmaktayım.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Mehmet İbrahim Bakbak kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?

Aynı zamanda aile şirketimiz olan 
Baksan Yürüyen Merdiven A.Ş’de 
AR-GE Mühendisliği yapıyorum.

Genel anlamda sosyal ve sıcakkanlı 
bir yapım var. Gezip, görüp ve 
keşfetmek benim için çok önemli. Bu 
yüzden pandemi süreci beni hayli 
zorlasa da, kendimi farklı şekilde 
geliştirmemi de sağladı.
 
-İş yaşamına nasıl başladınız?   

Küçük yaşlarımda gitmeye başladığım 
aile şirketim olan Baksan Yürüyen 
Merdiven A.Ş.’ deki yolculuğuma,  
yetişmesi ve gelişmesi gereken bir 
mühendis olarak devam ediyorum. 
Akademik ve kişisel olarak kendimi 
geliştirerek, 3. Kuşağı olduğum 
şirketimizi ileriye taşımak en büyük 
hedefim. 

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Bulunduğumuz sektör metal sektörü; 
tüm  üreticiler gibi ekonominin 
bileşenlerinin stabile halde seyretmesi 
şirket faaliyetlerimiz için de çok 
önemli. Dövizle temin ettiğimiz ara 
girdiler üretim maliyetlerimizi yükseltti. 
Fiyat artışlarından etkilenmemek için 
yurtiçi üretimlerimizin arttırılması 
ve çeşitlendirilmesinin gerektiğini 
düşünüyorum. 

Her anlamda dünya olarak zor 
ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 
Covid-19 salgının yarattığı 
olumsuzluklar hem sektörümüzü,  
hem de üretim süreçlerimizi etkiledi. 
Salgın başladığından itibaren 1-2 aylık 
süreçte yavaşlasak ta, bu zorluğu 
büyük bir özveri ile göğüsledik ve 
adapte olarak işlerimize devam ettik. 

Ben inanıyorum ki “Türkiye” bunun 
altından başarıyla kalkacaktır.
 
-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Evet, tabi ki benimde gerek kendi 
alanımdan olan inşaat sektöründe 
gerekse Baksan Yürüyen Merdiven 
olarak gerçekleştirmeyi planladığım 
projelerim var. 
Az maliyetle, zamandan tasarruflu, 
sağlam ve hafif çelik yapılar üzerine 
bir çalışmam var. Üniversitedeki 
hocalarımla geliştirdiğimiz bir proje. 
Bu konuda  heyecanlı ve hevesliyim. 
Bu heyecanı kaybetmeden yavaş 
ve emin adımlarla projelerini 
gerçekleştirme çabasındayım. 
 
-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?

Teknoloji çok hızlı ilerliyor, dünya 
artık parmaklarımızın ucunda. 
Bizlerde buna uyum sağlayarak, gerek 
şirketlerimizi  gerekse Gaziantep 
sanayisini bu hızlı ilerleyişe dahil 
etmemiz için çalışmamız gerekiyor. 
Bununla beraber markalaşma ve 
patentli ürünlerimizin sayısını da  
arttırmada etkin rol almalıyız. 

 
-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Çocukluğumdan beri annem ve 
babam vesilesiyle içinde olduğum bu 
topluluğun bireysel olarak içinde yer 
almaktan mutluyum.
Mezun olup, iş hayatına başlamamla 
birlikte ilk adımım GAGİAD üyeliğim 
oldu. Gerçek bir samimiyetle 
karşılandığım bu ailenin bir parçası 
olmak, hem sosyal hem de iş hayatım 
açısından ayrıcalıklı ve avantajlı diye 
düşünüyorum.
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Murat ÖZKAYA

10 Mart 1985 
doğumlu, evli ve iki 
çocuk babasıyım. 
Lise eğitimime 
Gaziantep Kolej 
Vakfı’nda başlayıp 
Amerika’da Shelby 
County High School’da 
tamamladım.. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Murat Özkaya kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?

Türkiye’ye döndükten sonra 
Bahçeşehir Üniversitesi, Endüstri 
Mühendisliği bölümünden mezun 
oldum. Şu anda Pudra Mobilya Tekstil 
ve İnşaat firmasında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmaktayım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?        

Üniversite’den mezun olduktan 
sonra aile şirketimiz olan Ayçiçek 
Yağı ve Pamuk ipliği üreten 
fabrikalarımızda İşletme Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
çalışmaya başladım. Daha sonra 2009 
yılında aile şirketlerinden ayrılarak 
İstanbul’da Hamamcıoğlu Şirketler 
Grubu firmasında Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. 
2014 yılında Gaziantep’e dönerek 
kurucularından olduğum Pudra 
Mobilya’da çalışma hayatıma devam 
ediyorum. Pudra Mobilya bünyesinde 
Fuga Mobilya, Stella Mobilya, Dr Light 
Aydınlatma bayilikleri ve inşaat 
bulunmaktadır. 

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Gaziantep’te modern mobilyaya 
yoğun ilgi var.  Modern ve spor 
tarzda üst segment mobilya 
olmadığı için bu alanda bu açığı 
kapattığımızı düşünüyoruz. Önceden 
mobilya almak için Ankara veya 
İstanbul’a gidilip daha çok çeşit 
görmek istenirdi fakat bu açığın 
kapanmasıyla birlikte Gaziantep, 
modern mobilyada bölgenin merkezi 
olma yolunda ilerliyor. Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
başka temsilciliklerimiz olmadığı 
için şehir dışındaki misafirlerimizi 
Gaziantep’de ağırlamaktan 

memnuniyet duyuyoruz. 

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Modern mobilyada yeni projelerimiz 
mevcuttur. Gaziantep için birkaç 
marka ile görüşüyoruz. Ayrıca bayisi 
olduğumuz markaları Adana ilinde de 
temsil etmek istiyoruz. Bunun için 
fizibilite çalışmalarımızı tamamladık 
ve uygun mağaza arıyoruz. 

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Girişimciler rekabetçi bir ortamda 
ayakta kalabilmek için fiyatlarını 
ayarlamak,  üretim kalitesini 
arttırmak ve pazar payını arttırmak 
durumundadır. Gelişen teknolojiyle 
birlikte yenilik yaratan girişimciler 
yeni pazarlar yaratmakta ve 
müşterinin ne istediğini daha çabuk 
anlayabilmektedir. Girişimcilerin 
geleneksel ticaret şekillerinden 
çıkarak yeni yöntemleri tümüyle 
benimsemesi, piyasa koşullarını 
zorlaması, mevcut iş yapma 
kültürünü değiştirmesiyle son yirmi 
yıldaki işletmelerden daha da öne 
geçeceğine inanmaktayım.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Sektörün en başarılı isimleriyle 
bir araya gelerek deneyimlerinden 
faydalanmak, GAGİAD’ın düzenlediği 
konferans ve seminerlere katılarak 
profesyonel gelişim sağlamak, ilkeli 
ve samimi ilişkiler kurmak, sosyal 
sorumluluk projelerinde birlikte yer 
almak için GAGİAD’a üye oldum.
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-Mehmet Can Kurt kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?
 
2010 senesinde Maltepe Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesine girdim. Evli ve 1 
çocuk babasıyım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?        
 
Üniversite hayatına devam ederken 
A.B.D’ de yaklaşık 1 yıl süren dil 
eğitiminden sonra memleketim 
Gaziantep’e dönüp kendi firmamız 
Kurt Kumaş A.Ş. firmasında Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak iş hayatına 
başlamaya karar verdim.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
 
Şuan faaliyette bulunduğumuz 
Nonwoven kumaş sektörü; Türk tekstil 
sektörünün yükselen yıldızı olarak 
tanımlayabiliriz. Özellikle pandemi 
dönemiyle daha fazla kullanım alanı 
artan nonwoven kumaşının Avrupa 
pazarı başta olmak üzere 50’ye yakın 
ülkeye ihracat yapmaktayız.

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Belirttiğim gibi nonwoven kumaş 
çok çeşitli kullanım alanına sahip 
bir tekstil ürünü. Bizlerde bu 
kullanım alanlarında daha akıllı 
yatırımlar yaparak katma değere 
bir miktar daha katkıda bulunmak 

istiyoruz. Bulunduğumuz sektörler 
bizleri devamlı olarak yeni proje ve 
inovasyonlara yönlendirmektedir. 
Amacımız yönetmiş olduğumuz 
şirketleri bir sonraki nesile aynı vizyon 
ve misyon doğrultusunda büyütmeye 
devam etmektir.
 
-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?

Dünyada ve Türkiye’deki ticari ortam 
büyük oyuncular ve büyük sermayeler 
için dizayn edilmiş şekilde, küçük 
ölçekli firmalar için bu şartlar oldukça 
zorlu bu açıdan sermaye piyasasını 
geliştirmek , fon yaratmak , finansman 
maliyetini düşürerek şehrimizin hızlı 
endüstriyeleşme sürecine daha fazla 
katkıda bulunmak, istihdamı arttırmak 
küreselleşme ve serbest hareket 
yeteneğini geliştmesinde fayda 
sağlamak olarak belirtebilirim.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

GAGİAD’a üye olmakta ki amacım; 
derneğimizin iş, etik, sosyo kültürel 
sorunlar hakkında ki çalışmalarına 
katılmak ve destek vermek. Sosyal 
sorumluluk projelerinde ki aktiflikleri 
ile birlikte dernek çatısı altında 
bulunan üyeler ile bilgi alışverişinde 
bulunarak yeni fikirlerle şehrimiz  ve 
ülkemiz için daha neler yapabiliriz 
diye ortak akılda bulunmak. 

Mehmet Can 
KURT

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

1992 Gaziantep 
doğumluyum. Ortaokul 
ve lise öğrenimimi 
Gaziantep Kolej 
Vakfı özel okullarında 
tamamladım. 
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-Barış Cem Özpolat kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?
Özellikle karmaşık finans problemleri, şirket 
değerleme ve risk analizi, finansal türevler ve 
bunların hesaplarını yapmak benim için çok 
keyifli. 

-İş yaşamına nasıl başladınız?
Üniversiteden mezun olduktan sonra 1 yıl 
daha ABD’de kalıp orada çalıştım. Güzel bir 
evim, çok güzel bir arabam vardı ve kariyerim 
için iyi bir başlangıç yapmıştım. Yine de 
eksik olan bir şey hissettim. Bütün ailem, 
bütün yakınlarım Gaziantep’teydi. Üstelik 
geleceğime dair en büyük hayallerimin hepsi 
Gaziantep’te yapılmayanları yapmakla ilgiliydi. 
Daha fazla dayanamadım ve ABD’den ayrılıp 
Gaziantep’e döndüm. 
56 yıllık aile şirketimize ben 49. yılında 
katıldım. İtiraf etmeliyim, başlangıçta işler hiç 
de düşündüğüm gibi olmadı. 
İlk bir iki ay yönetim danışmanı gibi 
çalışmışım, bunu şimdi anlıyorum. Ben 
şirketteki eksikleri veya gelişmeye açık yönleri 
tespit ediyorum, yönetime sunuyorum, şurayı 
düzeltelim diyorum, onlar da tamamdır ama 
sen düzelt diyorlar. Ben hiç böyle bir şey 
beklemiyordum; biz talimat vereceğiz ve 
sistem düzelecek sanıyorum. Meğer işler hiç 
de o kadar kolay değilmiş. 
Birkaç yıl sonra aynı hafta içinde uğraştığım 
konuları listeleyince şunu gördüm: İçinde satış, 
pazarlama, finans, ARGE, montaj planlama, 
İK, bilgi işlem; bir sürü farklı farklı şey var. O 
zaman öğrenmiştim ben yönetici olmanın 
kulağa geldiği kadar kolay olmadığını. 

-Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz 
sektörün şu anki durumu hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Gaziantep makina imalatçıları açısından hem 
avantajlı hem de dezavantajlı bir konumda. 
Avantajlı çünkü Gazianteplinin kafası 
çalışır. Bizim işimiz tekdüze veya ezbere 
yapılabilecek bir iş değil. Tüm çalışanlarımızın 
hem becerikli hem de akıllı olmaları gerekiyor. 
Gaziantep bu anlamda bizim için bir avantaj. 
Dezavantajlı bölümü de sanki iyi üniversite 
mezunlarının çalışmak için şehrimizi tercih 
etmemeleri. Yani Gaziantepliyseniz bir gün 
dönüp geliyorsunuz, bu bir gerçek. Peki ya 
Gaziantepli olmayan yetenekli ve çalışkan 
insanlar? Genç mühendislerden üst düzey 
yöneticilere, eğer bir profesyonel Gaziantepli 
değilse onu burada çalıştırmakta zorlanıyoruz. 
Eğitimli insan kaynağına erişim konusunda 
İstanbul’daki bir makinacının bizden daha 
şanslı olduğunu düşünüyorum. 

-Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz 
nelerdir?

2017 yılında uluslararası bir fuarda “akıllı 
değirmen” vizyonumuzu sergilemiştik. 
Bu doğrultuda sürekli yatırım yapıyoruz. 
Brezilya’daki bira fabrikasında da, Fas’taki 
köy değirmeninde de bizim makinalarımız 
çalışıyor. Ben geldikten sonra ilk işim pazar 
çeşitlemek oldu. Brezilya, Etiyopya, Senegal 
veya Rusya’daki tesisleri hep son birkaç yılda 
kurduk. Bu planlı bir atılımdı, kendiliğinden 
gelişmedi. 
Sonra 2. aşamaya geçtik: İş modelimizi 
değiştirdik. Anahtar teslimi fabrika kurulumu 
tanımını çok değiştirdik, birkaç yıl içinde 
daha da değişeceğini göreceksiniz.
3. aşama da aslında kafamda belli. En büyük 
hayalim Gaziantep’ten kendi alanımızda bir 
dünya markası çıkarmak.

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi genç 
girişimcilerin rolü nedir?

İyi birer eğitim aldık, hemen hepimizin en az 
1 yabancı dili var, bir sürü ülke gördük ve hâlâ 
görmeye devam ediyoruz, en önemlisi de 
dünya’yı tanıyoruz. Bence anne babalarımızın 
bizim yaşımızdayken sahip olmadığı şey 
buydu. Onlar bizim yaşımızdayken dünya’yı 
bizim kadar iyi izleyemiyorlardı. Ben bugün 
uçağa atlayıp dünya’nın bir ucuna gidip 
orada müşteri ziyareti yapıyorum, o bitince 
tabletimden fabrika kameralarına göz atarken; 
anlık üretim raporlarını okuyorum, hemen 
arkasından dünya’nın başka bir ucundaki 
temsilcimle görüntülü konuşuyorum. Bunlar 
çok büyük imkânlar. Ama bize büyük de bir 
görev yüklüyorlar:
Bundan sonra hedef; ancak dünya markası 
olmak olabilir. Yerel konuşmuyoruz, yerelde 
planlama yapmıyoruz, yerel haberlerle 
yetinmiyoruz ve en önemlisi Gaziantep’ten 
vazgeçmezken Gaziantep’le sınırlı kalmıyoruz. 
Ben yaşıtlarıma, meslektaşlarıma baktıkça 
20 sene sonrasının Gaziantep’i için çok 
heyecanlanıyorum. Gaziantep’ten en az birkaç 
Dünya markası çıkaracağımızı biliyorum.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
GAGİAD benim eskiden beri aşina olduğum 
ve faaliyetlerini severek takip ettiğim bir 
dernek. Her şey sanayiciyi ve tüccarı her 
alanda geliştirmek ve Gaziantep’e faydalı 
olmak üzerine kurulu. Bundan daha güzel 
bir yapı olabilir mi? En az 200 yıldır 
Gaziantep’te yerleşik bir ailenin ferdi olarak 
ben de GAGİAD’ın bir parçası olmak ve hem 
sanayimizin hem de şehrimizin gelişimine 
sosyal sorumluluklar alarak katkıda bulunmak 
istedim. Dernekteki bütün arkadaşlarla; 
başkanımız önderliğinde çok güzel işler 
yapacağımıza inanıyorum.

Barış Cem 
ÖZPOLAT

Yabancı dil ve seyahat 
meraklısı, internet 
araştırmacısı, kitap 
düşkünü, İTÜ mezunu 
ve finanssever bir 
mühendisim.
Hem İstanbul Teknik 
Üniversitesi hem 
de Güney Illinois 
Üniversitesi’nden 
Endüstri Mühendisi olarak 
mezun oldum. 
Yüksek lisansımı yine 
Illinois’de ama bu kez 
Ekonomi ve Finans 
üzerine yaptım. 

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ
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Muhammed Sinan 
ÖZDİNÇ

01.04.1985 tarihinde 
Gaziantep’te doğdum. 
İlköğretim ve liseyi 
Gaziantep Kolej Vakfı 
ve Gaziantep Anadolu 
Lisesi’nde okudum.

Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

-Muhammed Sinan Özdinç 
kimdir? Kendinizi tanıtır 
mısınız?

Daha sonra Mustafa Kemal 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünde lisans öğrenimimi 
tamamladım. Evli ve 1 çocuk 
babasıyım. Teknoloji, e-spor ve 
bilgisayar programcılığı ile yakından 
ilgileniyorum. Bu konuda kendimi 
daha da geliştirebilmek için şu 
anda Bilgisayar Programcılığı 
okuyorum. Vakit buldukça spor 
yapmayı çok severim. Özellikle 
çocukluk zamanlarımdan beri büyük 
ilgi duyduğum; bir Uzak Doğu Sporu 
olan Wing Chun ( kung fu) ile 
ilgileniyorum. Bu sporun felsefesini 
çok seviyorum. Bu alanda 4 yıldır 
eğitimime devam ediyorum.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

Üniversiteyi bitirdikten sonra 
doğalgaz alanında faaliyet gösteren 
bir firmada iş hayatıma başladım. 
Bu kısa süreli çalışmamdan sonra 
Sanko Çimko Çimento fabrikasında 
Makine Bakım Bölümünde Makine 
Bakım Mühendisi olarak işe 
başladım. Burada 2 yıl çalıştıktan 
sonra kendi işimi yapmak üzere 
kamera, alarm sistemleri ve 
otomasyon hizmeti veren İnan 
Güvenlik ve Elektronik firmasını 
kurdum. Bunun yanı sıra aile 
kuruluşumuz olan; Gaziantep’in ilk 
kuyumcularından rahmetli dedem 
Ender Özdinç’in kurmuş olduğu 
Ender Kuyumculuk’ta babam ve 
ağabeyime destek vermekteyim. 

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Bulunduğum sektörde devamlılık 

çok önemli. Hizmet kalitemizi 
ve değişen teknolojiye ayak 
uydurabilmek için ürün gruplarımızı 
revize edip kalitemizi en üst 
seviyede tutmaya çalışıyoruz. 
Kişilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına 
yönelik ürün ve hizmet verebilmek 
bizim önceliğimizdir.

-Gaziantep ticaret hayatının 
ve sanayisinin gelişiminde 
sizin gibi genç girişimcilerin 
rolü nedir?

Günümüzde bilgiye ulaşmak çok 
kolaylaştı. Kendi sektörümüze 
yönelik bilgileri öncelikle bizim 
edinmemiz, kendimize uyarlamamız 
ve uygulamaya almamız önem 
arz ediyor. Farklılık yaratmak 
için mevcut uygulamalarla sınırlı 
kalmamalı, sürekli iyileştirmeye 
açık olmalı ve üretmeye yönelik 
çalışmalıyız. 

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

İnan Güvenlik olarak 
kendi bünyemizde mevcut 
uygulamalarımız için yazılımlar 
geliştiriyoruz. Zamanla bunları 
daha da geliştirerek ürün ve 
hizmetlerimizi tek bir sistem 
üzerinden yönetebilecek kendimize 
ait bir yazılımımız olmasını 
hedefliyoruz.

-GAGİAD’a üye olma amacınız 
nedir?

Babam Sedat Özdinç, GAGİAD’ın 
kurucu üyelerindendir. Onun gibi, 
kuruluşundan itibaren aktif bir 
dernek olarak faaliyet gösteren 
GAGİAD ailesinin üyesi olmak ve 
derneğin değerli üyeleriyle birlikte 
edineceğim tecrübe ve bilgilerle 
şehrimize ve ülkemize katkıda 
bulunmak istiyorum.
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Y E N İ  Ü Y E L E R GENÇ ÇİZGİ

Kaan ÖZMEN

21 Ağustos 1996 
yılında Gaziantep’te 
doğdum. İlk-orta-
lise eğitimimi Özel 
Sanko Okulları’nda 
tamamladım.
Ardından Sabancı 
Üniversitesi’nde 
Endüstri Mühendisliği 
eğitimi aldım. 2019 
senesinde lisans 
eğitimimi bitirdikten 
hemen sonra 
İstanbul’da kurumsal 
bir firmada iş hayatına 
başladım.  

-Kaan Özmen kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?
2020 Kasım ayında Gaziantep’e 
döndüm ve kendi firmamız olan Rad 
Tekstil San. Tic. A.S. şirketinde Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya 
başladım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?        
İş yaşamına küçük yaşlardan 
itibaren, tatillerde ve boş 
zamanlarımızda ailemle birlikte 
fabrikaya giderek başladım. Genellikle 
o zamanlar istemeyerek gittiğim 
dönemlerin şimdi kıymetini daha 
iyi anlayabiliyorum. Hayat şartları, 
hiçbir şeyin kolay kazanılmadığı ve 
hayatta her zaman mücadele etmemiz 
gerektiğini bana aşılayan aileme ne 
kadar teşekkür etsem azdır. Resmi 
olarak iş hayatına başladığım kurum 
ise bio-inovasyonda dünya lideri olan 
Danimarka merkezli Novozymes’ın 
Pazarlama Departmanıdır. Burada 
kurumsal hayatı biraz tecrübe ettikten 
sonra 2020 Kasım ayında Gaziantep’e 
dönerek aile şirketimiz olan Rad 
Tekstil’de çalışmaya başladım.

-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Gaziantep sanayisi bulunduğu 
bölgenin en dinamik sanayi gücüne 
sahiptir. Bulunduğumuz Tekstil ve 
Gıda sektörleri şehrin iş kapasitesi 
ve istihdam açısından en önemli 
iki sektörüdür. Pandeminin etkisiyle 
son 2 yıldır neredeyse bütün 
sektörlerde bilinmeyen bir arz talep 
dengesizliği söz konusu oldu. Sadece 
bulunduğumuz sektörlerde değil 
neredeyse bütün sektörlerde yoğun 
iş hacmi ve bunun sonucunda da 
hammadde yetersizliği ve lojistik 
konusunda problemler meydana geldi. 
Önümüzdeki dönemde ise çoğu alanda 
yoksunluk olacağını düşünüyorum. 
Bu yıl dünyadaki kuraklığın gıda 
sektöründeki hammaddelere kıtlık 
yılı olarak yansıyacağını şimdiden 
görebiliyoruz. Yıllardır 3 aylık 
projeksiyonlar yapan analistler bu sene 
1 yıllık projeksiyonlar yapmakta; bu 
da senaryonun iyi olmadığı anlamına 
gelmektedir. Dünya’nın hali hazırda 
talep olan sektörlerden alternatif 
sektörlere geçiş yaptığını görüyoruz. Bu 

geçiş sürecini Gaziantep sanayisinin 
de en hızlı şekilde yapacağı bir 
gelecek öngörüyorum. Tedarikçinin 
önündeki kamçı etkisi, siparişlerin 
yüksek boyutlarda gelmesi bir yerde 
yavaşlayacak. Bunların sonucunda da 
arz ve talep dengelenmesinin olacağını 
düşünüyorum. 

-Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?
Elbette, önümüzdeki dönemde yeni 
projelerimiz ve planladığımız yatırımlar 
mevcut. İş hayatına yeni başladığım 
için öncelikli hedefim; tecrübe 
kazanmak ve ailemizin bizlere aktardığı 
bilgi, kültür ve saygının ışığında 
başarılı bir yönetici olmak. Orta 
vadeli hedefimiz; şirketimizin dijital 
dönüşümünü tamamlamak olacak. 
Orta-Uzun vadeli hedefim olarak da; 
lisans eğitimimin ve daha sonrasında 
aldığım eğitimlerin bana öğretmiş 
olduğu teknikleri uygulayarak şirketimizi 
büyüme hedefleri doğrultusunda 
geliştirmek olacaktır. 

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi 
genç girişimcilerin rolü nedir?
Bizim gibi genç girişimcilerin Gaziantep 
ticaret ve sanayi hayatındaki en önemli 
rolü, büyüklerimizin tecrübelerinden 
faydalanarak kendi vizyon ve 
misyonumuzu geliştirerek hızla 
değişen dünya dinamiklerine ayak 
uydurmak olduğunu düşünüyorum. 
Genç girişimcilerin dijital zekâsı ve 
gelişmekte olan vizyonu; Gaziantep 
sanayi ve ticaretinin geleceğine ışık 
tutuyor. Şirketlerin kurumsallaşması 
ve dijital dönüşümlerinde gençlerin 
rolünün çok önemli olduğu aşikar.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?
GAGİAD; küçüklüğümden beri içinde 
bulunduğum bir dernek. Kurulduğu 
ilk günden bu yana aktif üye olan 
babam ve annem sayesinde gördüğüm 
dostluklar ve samimi ortamın içinde 
büyümüş olmam en önemli üye olma 
sebebimdi. Bunun yanı sıra farklı 
sektörlerden insanları ortak paydada bir 
araya getirerek üyelerin tecrübelerini 
paylaştığı ve birbirlerine iş hayatında 
farklı bakış açıları kazandıran insanların 
bir arada bulunması gerçekten çok 
değerli.
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Ceren PAKHUYLU

Uzun yıllardır hizmet 
sektöründe faaliyette 
bulunan Gamze ve 
Uğur Acıoğlu çiftinin 
kız çocuğu olarak 
1995 yılında dünyaya 
geldim. 

-Ceren Pakhuylu kimdir? Kendinizi 
tanıtır mısınız?

Hasan Kalyoncu Hukuk Fakültesi’nden 2017 
yılında mezun oldum. Anne ve babam, 
kardeşimle beni yeniliklere açık, toplumsal 
olaylara duyarlı ve girişimci bireyler olarak 
yetiştirdi. Hayallerimizin peşinden koşmamız 
için daima önümüzü açarak bize destek 
olmuşlardır. Hayattaki en büyük idolüm her 
zaman annem ve babam olmuştur. 

-İş yaşamına nasıl başladınız?        
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdikten sonra staj eğitimim için 
İstanbul’a giderek iş hayatına atıldım. Uzun 
süren eğitim ve öğrencilik hayatından sonra 
bir anda İstanbul’da aktif olarak çalışmak 
bakış açımı değiştirdi. Memleketimizdeki 
her gencin imkanı dahilinde daha gelişmiş 
şehir veya ülkelere giderek gerek eğitim, 
gerekse çalışma hayatında aktif olarak yer 
alıp; şehrimize geri dönmelerini temenni 
ediyorum. Çünkü şehrimize dönen her 
bireyin ilerde beyin göçü alacak bir Gaziantep 
inşa edeceğine, çok daha güzel projelere 
imza atarak şehrimizi geliştireceğine olan 
inancım sonsuz. Bu hususta, Gaziantep’in 
eğitim ve iş alanında büyük başarılar elde 
etmiş kişilerin de gençlerin önünü açması 
ve imkan tanıması gerekmektedir. İstanbul 
Çağlayan Adliyesinde zorunlu staj eğitimimi 
tamamlayarak, şehrimize geri döndüm. Şu 
anda ise kendi ofisimde bağımsız olarak 
mesleğimi icra ettirmekteyim. 

-Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz 
sektörün şu anki durumu hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Öncelikle mesleğimizin çok saygın bir meslek 
olduğu inkar edilemez bir gerçek ancak 
son zamanlardaki üniversite sayılarında ve 
buna bağlı olarak hukuk fakültelerindeki 
artış mesleğimizi seyrini değiştirmektedir. 
Ülkemiz genelinde ifade etmek gerekirse, bu 
denli bir artış meslektaşlarımızı farklı alanlara 
yöneltmektedir. Derneğimizin daha önceki 
projesinde de ayrıntılı olarak ele almış olduğu 
üzere, ülkemizde arabuluculuk ve tahkim 
faaliyetleri alanı oldukça genişletilmeye 
başlamıştır. Bu sebeple meslektaşlarımız bir 
yandan bu alanlara yönelerek faaliyetlerini 
devam ettirmektedir. 
-Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz 
nelerdir?
Bir kadın olarak benim de en büyük hedefim; 
kadınların iş dünyasının her alanında aktif 
olarak faaliyette bulunmasına katkı sağlamak. 
Düzeni eleştirmek yerine değiştirmeyi 
hedefleyen bir düşünce yapısının temel 
alınarak çeşitli projeler ve farkındalık 

çalışmaları ile bunu gerçekleştirebileceğimize 
inanıyorum. Çünkü geçmişten gelen 
alışkanlıklar ve düzen,  eleştiri ile değil çaba 
ile değişir. Bu sebeple, belirli bir yaş aralığı 
ile sınırlamaksızın her kadının hayalleri ve 
becerileri doğrultusunda teşvik olması ve 
gayret etmesi için her türlü çalışmanın 
gerçekleştirilmesi ve önünün açılması 
gerektiği düşüncesindeyim. 

-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin gibi genç 
girişimcilerin rolü nedir?
Kıdemli iş insanlarının deneyimlerinin önemi 
yadsınamaz bir gerçek ancak dünya değişiyor, 
her alanda değişen dünyaya ayak uydurmak 
ve revize olmak gerekiyor. Sosyal medya ve 
sanal dünyanın etkileri günlük hayatımızı 
dahi bu kadar etkilerken iş hayatına etkisini 
inkar edemeyiz. Günümüz dünyasında 
uygulamalar sayesinde tek bir tıkla müze 
ziyareti dahi yapabilmekteyiz. Büyüklerimizin, 
bu ve bunun gibi bir çok yenilikten haberdar 
olması beklenemez. Tabiri caizse gençlerin 
kurdu olduğu bu dünyada tek bir tıkla dahi 
kendini geliştirebildiğini görmekteyiz. Bu da 
en doğal sonucuyla iş hayatına ve yaratıcılığa 
yansımaktadır. Ticaret hayatını kıdemli iş 
insanlarının deneyimleri ve genç girişimcilerin 
yenilikçi yapısı ile birbirini tamamlayan bir 
puzzle gibi düşünmeliyiz.  

-GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
GAGİAD; Gaziantep’teki dernekler arasında 
uzun soluklu ve en prestijlisidir. Derneğin 
kurulduğu günden bu yana küçük yaşlardan 
bu yana derneğimizin bir çok etkinliğine 
tanıklık ettim. Yaş aldıkça derneğin 
faaliyetlerinde aktif bir şekilde yer almak 
istediğimi fark ettim.  Mesleğim gereği, her 
kesimden insanla iletişim halinde olmam 
nedeniyle olaylara karşı çok yönlü bakış 
açısı kazandım. Bu kapsamda, başta insan 
hakları olmak üzere, çocuk, hayvan hakları 
ve diğer tüm toplumsal olaylarda duyarlı 
olmayı, eleştirmek yerine çözüm odaklı 
yaklaşmayı kendime hedef edinmiş olup 
bu hedefimi etrafıma da kazandırmaya 
çabalıyorum. Derneğimizin de özellikle 
kadın girişimcileri destekler yapısına, doğal 
yaşamı korur faaliyetlere ve güncel toplumsal 
sorunlara olan yaklaşımını gördükçe bu 
yapının bir parçası olmak ve aktif rol 
almak istedim. GAGİAD’ın geçmiş ve güncel 
toplumsal olaylara karşı yaklaşımı, hiçbir konu 
atlamaksızın her olayda adını etkin bir şekilde 
geçirmesi beni çok etkilemiş ve bireysel 
olarak yürüttüğüm faaliyetlerin GAGİAD 
topluluğu adı altında daha geniş kitlelere 
ulaşacağından bunun bir parçası olmaktan 
keyif duyuyorum.
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Adilcan ATAOĞLU

Haziran 1996 
Gaziantep 
doğumluyum. 
Üniversite’ye kadar 
olan eğitim-öğretim 
yaşantımı Gaziantep 
Kolej Vakfın’da 
tamamladım.

-Adilcan Ataoğlu kimdir? 
Kendinizi tanıtır mısınız?

Lisans eğitimimi Özyeğin 
Üniversitesinde Uluslarası İşletmecilik 
ve Ticaret programında tamamladım. 
Lisans eğitimim henüz bitmeden 
önce PwC bağımsız denetim 
şirketinde Audit departmanında bir 
sene kadar çalışma fırsatım oldu. 
Güncel olarak aile şirketimiz olan 
Gaziantep Çelik Döküm firmasında 
aktif olarak çalışmaktayım.
 
-İş yaşamına nasıl başladınız?  

Ortaokula henüz başlarken aile 
şirketimizde çalışmaya başladım. 
Üretim ve idari kısımdaki 
departmanların çoğunda tecrübe 
edinmeye gayret gösterdim. Devam 
eden süreçte tecrübe kazanmak 
adına farklı firmalarda çalışma fırsatı 
buldum. Açıkçası bu durumun; kişisel 
gelişimim açısından çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum.      
 
-Gaziantep’te faaliyette 
bulunduğunuz sektörün şu 
anki durumu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Şehrimizin, sanayi, üretim gücü ve 
kapasitesi açısından ülkemizde çok 
önemli bir pozisyonda konumlandığı 
fikrindeyim. Bundan dolayı, bu 
durumun sadece bulunduğum sektöre 
değil bütün sektörlere erişilebilirlik 
ve üretim gücü gibi konularda 
pozitif anlamda çok katkısı olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla, şehrimizin 
üretim yetkinliği sektörümüze, 
sektörümüzün paydaşlarına ve bize 
çok katkı sağlıyor.
 
 Yeni projeleriniz var mı? 
Hedefleriniz nelerdir?

Birincil hedefim; mevcut düzeni 
korumak, ilerleyen günlerde ise 
doğru zamanda ve emin adımlarla 
şirketimizi bulunduğu konumdan daha 
ileriye götürmek ve sürdürülebilir 
başarı elde etmektir. En büyük 
projem ise; beni yetiştiren ailemin 
evlatlarıyla ileride gurur duymasını 
sağlayabilmektir.
 
-Gaziantep ticaret hayatının ve 
sanayisinin gelişiminde sizin 
gibi genç girişimcilerin rolü 
nedir?                                                                                                                                        

Jenerasyonumuzun geçmiş 
dönemlerdeki büyüklerimize göre 
çok şanslı olduğu kanaatindeyim. 
Çünkü bilgiye erişimin çok kolay 
olduğu, iletişim ise hızlı olduğu 
bir dönemdeyiz. Gençler olarak, 
bu kolaylıkları lehimize çevirirken, 
büyüklerimizin tecrübesinden ve 
bilgi birikimlerinden faydalanmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Sahip 
olduğumuz kaynakları efektif 
bir şekilde kullanarak ülkemize 
ve şehrimize çok ciddi katkı 
sağlayabileceğimiz fikrindeyim.

 
-GAGİAD’ a üye olma amacınız 
nedir?

Bizleri yetiştiren memleketimize 
katkıda bulunma arzusuyla GAGİAD’a 
üye olmuş bulunmaktayım. 
Derneğimizin, sosyal ve toplumsal 
konularda şahıslara göre; 
erişebilirliğinin daha fazla olduğunu 
düşünüyorum ve geçmişte topluma 
çok önemli katkılarda bulunduğunu 
biliyorum. Gelecekte ise daha fazlasını 
yapabileceğini bildiğimden dolayı 
bende bu süreç içerisinde şehrimize 
katkıda bulunma isteği ve aruzuyla 
görev alma amacıyla üye oldum.
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