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eğerli üyelerimiz ve dergimizin okurları,
Genel kurulda yönetim kurulunun
yeni üyeleri seçildiğinde, sizlere
bu cümleleri yazmanın bu kadar
zaman alacağını tahmin etmemiştim.
Yaşadığımız bu değişken ve tahmin edilemeyen
küresel salgın, hepimizin hayatını derinden
etkiledi ve rutinlerimizin değişmesine yol açtı.
Bunlara rağmen derneğimiz yeni düzene uyum
sağlayarak etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri
ve eğitimler düzenlemeye devam etti.
Bir senelik aradan sonra dopdolu bir sayıyla
karşınızdayız. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle
geleneksel olan protokol ziyaretlerimizi
günün şartlarından ötürü sosyal mesafeli
olarak gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde de
etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz online olarak
devam etti. Bu süreçte hızlanan dijitalleşme,
satış rekorları kıran bir sektör olan E-Ticaret,
önemini hiç kaybetmeyen liderlik ve daha birçok
alandaki etkinliklerimizle sizlerle bir araya geldik.
Bunun yanı sıra, bu dönemde en ön saflarda
bizleri savunan kıymetli sağlık çalışanlarımızın
adına ağaç dikimleri gerçekleştirdik. Gururla
söyleyebilirim ki “Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller”
projesi kapsamında 2. GAGİAD Hatıra Ormanı’nın
açılışını yaptık.
GAGİAD’ın ayrılmaz bir parçası olan Kadınlar
Kurulumuz, pandemi sürecinde aktifliğini
sürdürerek, rutin online toplantılarının yanı sıra
ebeveynlik, kişisel gelişim gibi alanlarda birçok
etkinlik düzenlediler.
Derneğimiz için büyük önem taşıyan Gaziantep
şehrimizin ekonomisi, bu zorlayıcı dönemde de
büyümeye devam edip, ülke ekonomisine katkı
sağlayan en büyük şehirlerden biri olmaya devam
etti. GAGİAD gibi farklı sektörlerdeki iş insanlarıyla
iç içe olan bir sivil toplum kuruluşu olarak
üyelerimizin gelişimleri için olan desteğimizi
sürdürmekteyiz.
Son olarak, her yıl olduğu gibi, bu yıl da aramıza
yeni kişilerin katılmasıyla GAGİAD Ailemiz biraz
daha büyüdü. Beraber nasıl işler başaracağımızı
görmeyi dört gözle bekliyorum ve aramıza hoş
geldiniz diyorum.
Sağlıkla kalın...

www.gagiad.org.tr
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GENÇ ÇİZGİ

B A Ş K A N ’ D A N

Sevgili Genç Çizgi Okurları;
Parçası olmaktan büyük bir gurur duyduğum
derneğimizin 27. yılında; 14. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı olarak sizlerle buradan hitap
etmek, benim için büyük bir onur…
GAGİAD olarak 27 yıldır; “Gücünüz, Gücümüzdür”
vizyonumuzla ve hedef odaklı çalışma disiplinimizle,
27 yılın içine birçok başarı sığdırdık. Bundan sonra da,
bizi bir arada tutan, aynı yöne bakmamızı sağlayan
değerlerimizin ışığında, yenilikçi hizmetler sunmaya, projeler
geliştirmeye ve derneğimizi sürdürülebilir kılmaya devam
edeceğiz. Üyelerimize, Gazişehrimize ve ülkemize olan
sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımıza yön vereceğiz.
Dünyamızda ve ülkemizde olumsuz etkilerinin yaşandığı,
pandemi koşullarının hâkim olduğu zorlu bir yılı geride
bıraktık. Aslına bakarsak; tarihi bir dönüşümün içindeyiz.
Bu süreçte; ekonomik, sosyolojik ve belki de en önemlisi
teknolojik dönüşüme tanıklık ettik. Virüs, tüm dünyada
yalnızca insan sağlığını ve sağlık sektörünü değil eğitim,
ekonomi, turizm ve sosyal hayat başta olmak üzere tüm
alanları da derinden etkiledi. Bundan sonra yeni normal
hayatımızda daha farklı bir yaşam tarzımız olacak ve
şüphesiz sosyal ve ekonomi başta olmak üzere toplumun
her alanında yeni iş modelleri ve kurallar ortaya çıkacak.
Dijitalleşmenin ön planda olacağı bu döneme hepimizin hazır
olması lazım.
Derneğimiz pandemi sürecinde yapılan denetim ve
değerlendirmeler sonucunda, TSE tarafından verilen COVİD-19
Güvenli Hizmet Belgesi’ni, GİAD’lar ve ülkemizde ki 122.392
adet dernek içerisinde alan Türkiye’deki ilk ve tek dernek
olmanın gururunu yaşadı. Virüsle mücadele kapsamında
kamu hizmetleri çalışanlarımız için Gaziantep Valiliğimize
120.000 adet, Gaziantep 5.Zırhlı Tugay Komutanlığına
ise 20.000 adet maske bağışında bulunarak ülkemize ve
şehrimize katkı sağlamaktan mutluluk duyduk.
Yine bu süreçte, yol gösterici olması ve iş sürekliliğini
sağlamanın önemi açısından iş dünyasına yönelik online
eğitimler düzenledik ve E-İhracat, E-Ticaret, alacak sigortası
gibi yeni normal hayatımızda yer alan bir çok ekonomi
alanında hem üyelerimize hem de üye dışı katılımcıların
faydalanması adına birçok video konferans düzenleyerek,
toplumsal gelişme ve ilerlemenin nabzını tuttuk.
14.Dönem Yönetimi olarak göreve geldiğimiz süreçte;
şehrimizin ekonomi, eğitim, çevre, kültür alanlarına titizlikle
yaklaştık. Gazi şehrimizin “gastronomi şehri “, “sanayi şehri”,
“kültür şehri” ve “fuar şehri” olarak Türkiye’de adından söz
ettiren bir şehir haline gelmesinin yanı sıra GAGİAD olarak
bizim arzumuz; Gaziantep’imizin bu unvanları arasına “yeşil
şehir” unvanını da kazanmasıydı. Bu arzumuzu GAGİAD
2.Hatıra Ormanı’nın açılışını yaparak gerçekleştirdik. Yeni
ormanımızda, şehrimizde ki 5.168 Covid-19 servisi çalışanı için
fidan dikimi gerçekleştirdik. Sağlık çalışanlarımız, yaptığı işle
insana nefes verirken bizde onların isimleriyle doğaya nefes
olduk.
Yakın zamanda Gaziantep Üniversitesi ile Üniversite-Sanayi
İş Birlikleri ve Girişimcilik Ekosisteminin Sürdürülebilirliği
protokolünü imzaladık. Mentörlükle başlayacak olan süreç
melek yatırımcılık ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi

Mehmet Cihan KOÇER
GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ve desteklenmesiyle devam edecek. Bu proje; üniversitenin
bilimsel potansiyelini sanayiye aktararak, ekonomik değere
dönüşmesine ve sanayinin tecrübesinin de, öğrencilere
aktarılmasına katkı sunacak bir proje olacak. Bir projemizi
de T.C Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yürütüyoruz. “Genç
Gaziantep Kodluyor” projemizle birçok gencimize analitik
düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı hareket etme
gibi önemli becerileri kazandırmak istiyoruz.
Bundan sonra ki süreçte de; sürdürülebilirlik her yönüyle
yakın gelecekte de en önemli gündem maddelerimiz
arasındaki yerini alacak. Dünyamızın ve yaşamlarımızın
sürdürülebilirliği ile ilgili gerçeklerle karşı karşıya kaldığımız bu
dönemde attığımız adımlarla dönüşüme ayak uyduracağız.
Yaşadığımız dünyaya ve topluma karşı sorumluluklarımızı göz
ardı etmeden ve değer yaratarak sürdürülebilirlik ilkelerimiz
doğrultusunda faaliyetlerimize devam edeceğiz.
Gaziantep her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla, üretkenliği,
çalışkanlığı ve atalarından gelen kararlılık genleriyle örnek
bir şehir olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bizlerde
tüm bu projeleri yaparken GAGİAD Ailemizle ve şehrimizde
ki paydaşlarımızla her zaman bir dayanışma içinde olduk.
Bundan sonrada her zaman ifade ettiğim gibi moral ve
motivasyonumuzu güçlü tutarak, birlik ve beraberliğimizi
koruyarak, hep birlikte geleceğimizi sağlam bir şekilde inşa
edeceğimize olan inancım tamdır.
Sözlerime son verirken; Amacımız 27 yıldır olduğu gibi
devraldığımız bayrağı; değerlerimize sahip çıkarak, yeniliklerle
daha yukarılara taşımak ve hem ülkemiz hem de şehrimiz
için katma değer yaratmak olacaktır.
Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inandığım; başta
Kurucu Başkanımız olmak üzere tüm Geçmiş Dönem
Başkanlarımıza, Yönetimlerine, Kadınlar Kurulu Başkanlarımıza
ve Yönetimlerine gönülden teşekkür ediyor; kıymetli
destekleri ve hizmetleri için minnetlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

www.gagiad.org.tr
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F A A L İ Y E T L E R

GAGİAD 14. GENEL

KURULU GERÇEKLEŞTİ
Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) 14. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. 14. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanlığına Cihan Koçer seçildi. Gaziantep’in önde gelen sivil toplum
kuruluşlarından Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) iki yılda bir gerçekleşen
ve bu yıl 14. sü düzenlenen Genel Kurulu, dernek merkezinde gerçekleşti.
eçmiş Dönem
GAGİAD Başkanları,
dernek üyeleri
ve eşlerinin
yoğun katılımı ile
gerçekleştirilen
toplantı, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması
ile başladı. Toplantının açılış
konuşmalarını GAGİAD 3.Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Topçuoğlu yaparak divan
teşekkülü için verilen önergeyi
okudu.
Faaliyet ve mali tabloların
sunumlarından sonra yeni
dönem için yapılan oylamada
yönetim kurulu asil ve yedek
üyeleriyle birlikte, denetleme
kurulu için asil ve yedek
üyeliklerin seçimi gerçekleştirildi.
GAGİAD 14.Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer
olurken, Kadınlar Kurulu
Başkanlığına ise Selin Akcan
seçildi.
Genel Kurulda yaptığı
konuşmasına İdlib’te canlarını
feda eden şehitlerimizin
isimlerini okuyarak başlayan
12. ve 13. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel;
“ 12. ve 13. Dönemde büyük bir
gurur ve onurla yürüttüğüm
GAGİAD’ımızın başkanlık
görevinin sonuna gelmiş
bulunuyorum. Her türlü zorluğu
birlikte göğüslediğimiz, mutluluğu
müştereken paylaştığımız bu
dernek, kıymetini bilen herkese
olduğu gibi bana da tarifi
imkânsız duygusal tatminler
yaşattı. Yeni dostluklara vesile
olurken, hem benim hem de
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ailemin hayatında büyük bir yer
kapladı. Derneğimiz geçmişinden
aldığı güç ile sağlam temeller
üzerinde yükselmeye, bu güne
kadar olduğu gibi bugünden
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sonra da geleceğe doğru
emin adımlarla ilerlerken hem
üyelerine, hem de şehrine
önemli hizmetler vermeye
devam edecektir.

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

Sözlerime son verirken geçen
4 yıl boyunca bana yol
arkadaşlığı yapan tüm Geçmiş
Dönem Başkanlarımıza, Yönetim
Kurulu Üyelerimize, Kadınlar
Kurulu Üyelerimize, Komisyon
Başkanlarımıza, kıymetli
üyelerimize ve üye eşlerimize,
tüm dernek personelimize
teşekkürü bir borç biliyorum”
şeklinde konuştu.
14. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer ise;
“Sözlerime başlamadan önce
Gazi Mustafa Kemal ve silah
arkadaşlarını, geçtiğimiz
gün İdlib’te hain bir saldırı
sonucu şehit olan kahraman
askerlerimizi ve tüm
şehitlerimizi, Antep’i Gaziantep
yapan bütün atalarımızı ve
ebediyete intikal eden dernek
üyelerimizi rahmet ve minnetle
anıyorum. GAGİAD, 1993
yılından bu yana, ortaya konan
anayasa çerçevesinde vatana,
millete ve şehrine sahip çıkan,
ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda şehrin ve ülkenin
gelişimine ışık tutan, dayanışma
ruhunu geliştiren, içimizde
her daim bulunan Gaziantep
tutkusunu perçinleyen bir
anlayışa model olmuştur ve
bu model ortaya bir okul
çıkarmıştır. Bu okulun adı,
GAGİAD okuludur.
Bu okul Gaziantep’in
mekanizmalarında etkin
rol oynayan, şehrin birçok
önemli konumlarını temsil
eden mezunlar vermiştir. Bu
kapsamda ben ve yönetim
kurulunda ki arkadaşlarım
sorumluluğumuzun ve bu
derneğin önemini çok iyi
bilmekteyiz. Gayemiz bundan
sonra da bu değerleri
taşıyacak mezunlar vermek
ve ilk gün ki inanç ve
değerlerle hareket ederek
devraldığımız bayrağı daha da
yukarılara taşımak olacaktır.
Bu sene kuruluşumuzun
27. yılını kutluyoruz. Bu 27
sene içerisinde derneğimizi
Atatürk ilkelerinin ışığı altında
temsil eden ve bugünlere

getiren eski başkanlarımıza
ve yönetimlerine, kadınlar
kurulu başkanlarımıza
ve yönetimlerine
şükranlarımı sunuyorum.
Gün,memleketimize ve
devletimize sahip çıkma
günüdür. Gün, bir ve beraber
olduğumuzu tüm dünyaya
gösterme günüdür. 14.Genel
Kurulumuzun hepimize hayırlı
olmasını diliyor, nice 27
senelere diyorum” dedi.
Genel Kurul sırasında teşekkül
edilen Başkanlığı Mustafa
Topçuoğlu, Üyeliklerini ise Erhan
Özmen ve Yaşar Erturhan’ın
yaptığı divan, başarı ile geçen
genel kurul sonrasında birlik ve
beraberlik mesajları verdi.

www.gagiad.org.tr

GAGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu
aşağıdaki isimlerden oluştu:
1- Cihan KOÇER
2- Mehmet AKCAN
3- Tuncay ÖZMERMER
4- Yiğitcan KONUKOĞLU
5- Tuğçe TOPÇUOĞLU
6- Metin TEPE
7- Emrah ÇETİNDAĞ
8- Halit GÜLEÇ
9- Peykan SAMLI
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COVİD-19 İLE MÜCADELEDE

GAGİAD DESTEĞİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Valiliğinin başlattığı “Gönül
Seferberliği” kampanyası kapsamında Kamu Hizmetleri Çalışanlarının Korona virüsünden
korunması adına 120.000 adet maskeyi valiliğe bağışladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD), dünya ve ülke genelinde
hızla yayılan, salgın olarak kabul
edilen COVİD-19 virüsüne karşı, kamu
hizmetleri çalışanlarına dağıtılmak
üzere hayırsever üyelerinin desteğiyle Gaziantep
Valiliğine 120.000 adet maske bağışında bulundu.
Koronavirüs ile mücadelede devletimize destek
amaçlı olarak yardım kampanyası düzenlediklerini
dile getiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer; “Virüsle mücadelede en önemli
görev, sorumluluk ve özveri şüphesiz sağlık ve
kamu hizmetleri çalışanlarımıza düşüyor. Onların
bu mücadelede bizler için göstermiş olduğu çaba
için ne kadar teşekkür etsek az. Maske kullanımı
bu süreçte tüm sağlık ve kamu çalışanlarımız için
çok önemli bir materyal. Bizde bu bilinçle sağlık
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ve kamu hizmetleri çalışanlarımıza Gaziantep
Valiliğimiz nezdinde Gaziantep Genç İşadamları
Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerimizin desteği
ile 120.000 adet maske bağışında bulunuyoruz.
Umuyorum ki bu salgın sürecini en az hasar
ve kayıp ile atlatacağız. Millet olarak, Gaziantep
halkı olarak üzerimize düşen görevleri yerine
getirmeliyiz. Bu bağlamda devletimizin çağrılarını
dikkate almalı, mümkün olduğu süre içerisinde
evde kalmalı ve temastan kaçınmalıyız. GAGİAD
dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehrimizin
ve ülkemizin yanında olmaya her zaman
devam edecektir. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç
duyduğumuz bu günlerde Gönül Seferberliği
kampanyasında bizleri ortak payda da
buluşturduğu için Gaziantep Valimiz Sayın Davut
Gül’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

www.gagiad.org.tr
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Z İ YA R E T L E R

GAGiAD’dan

VALİ GÜL’E ZİYARET

Gaziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer, beraberinde 14.Dönem Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Gaziantep Valisi Davut
Gül’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, yeni dönemde
yapmayı planladıkları projeler hakkında
bilgilendirmelerde bulunan GAGİAD Başkanı
Cihan Koçer; “27 yıllık köklü bir geçmişe
sahip olan derneğimizin yönetim kurulu
olarak, geçmiş dönemden devraldığımız
bayrağı, yukarı taşımak için elimizden
gelen çabayı göstereceğiz. GAGİAD olarak
şehrimizin değerlerine her zaman sahip
çıkıp, üzerimize düşen vazifeyi yerine
getirmeye gayret edeceğiz. Sizlerin
öncülüğünde ile de ilerleyen dönemlerde
yapacağımız çalışmalarda başarılı
olacağımıza inancımız tamdır’’ dedi.
GAGİAD 14. Dönem Yönetim Kurulu’nun
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getiren Vali Davut Gül ise; “Sivil toplum
kuruluşlarının önemini, bir şehrin ve
ülkenin kalkınmasında ne kadar etkili rol
üstlendiğini her zaman dile getiriyoruz.
Gaziantep’e geldiğimden bu yana
GAGİAD’ın yapmış olduğu çalışmalarını
destekliyor, şehrine gönül vermiş genç
işadamlarımıza başarılar diliyorum”
şeklinde konuştu.
Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in
Gaziantep Valisi Davut Gül adına dikilen
27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen
hatıra fotoğrafı ile son buldu.

www.gagiad.org.tr
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GAGİAD’DAN ORDUMUZA

TAM DESTEK
Gaziantep Genç
İşadamları
Derneği (GAGİAD),
5.Zırhlı Tugay
Komutanlığına
askeri ve idari
personelin Korona
virüsünden
korunması adına
20.000 adet maske
bağışında bulundu.

aziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD),COVID -19 küresel salgını
ile mücadele etmeye yardımcı olmak
adına Gaziantep 5.Zırhlı Tugay
Komutanlığına 20.000 adet maske
bağışladı.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi alan bu salgın
ile mücadele sürecinde ellerinden gelen yardımı
ve desteği sağlayacaklarını ifade eden GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Covid-19
küresel salgını ile sosyal, ekonomik ve kamu
sağlığı sorunlarını tehdit edecek unsurlara karşı
önlem alma yönünde gerekli olan yardımları
GAGİAD olarak elimizden geldiği kadar yapmaya
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çalışıyoruz. Bundan sonrada imkânlarımız
dâhilinde ülkemize ve şehrimize destek olmaktan
mutluluk duyacağız. Herkes elinden geleni
yaparsa birlik ve beraberlikle bu pandeminin
yarattığı zorlu sürecin üstesinden geleceğimize
inancımız tamdır. Bizler yüce Türk milletinin,
güçlü ordusunun kahramanca görevlerini yerine
getirebilmesi amacı ile askerlerimizin her
zaman ve her koşulda yanındayız. Bu vesileyle
vatanımızda ve sınır ötesinde görevlerini layıkıyla
icra eden kahraman askerlerimizi saygıyla anıyor,
şehit olan tüm askerlerimizin aziz hatıralarını
rahmet ve şükranla yâd ediyorum” şeklinde
konuştu.
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GAGiAD’dan BAŞKAN
FATMA ŞAHİN’E ZİYARET

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i
makamında ziyaret etti.

Gaziantep Genç İşadamları
Derneği’nin (GAGİAD)
yeni yönetimi Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin’i ziyaret etti.
Başkan Şahin’in makamında
gerçekleşen ziyarete GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer ve Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı.
Düzenlenen ziyarette, Belediye
Başkanı Fatma Şahin’e
Yönetim Kurulu Üyelerini
tanıştıran Koçer; “Derneğimiz
27 yıldır Gaziantep kültürüne
sahip çıkarak, şehrimize katkı
sağlamayı öncelikli hedef
olarak benimsemiştir. Yeni
dönem Yönetim Kurulumuz
ve üyelerimizin desteği ile
hizmetlerimizi ve projelerimizi
daha da ileriye taşıyacağız.
Gaziantep’e yapmış olduğunuz
güzel hizmetlerden dolayı
GAGİAD Ailesi olarak teşekkür
ediyoruz. Gazi şehrimiz için
bizlerde her zaman göreve
hazırız” dedi.
Ziyaretten memnuniyetini

dile getiren Fatma Şahin;
“Öncelikle GAGİAD’ın Yeni
Yönetim Kuruluna hayırlı olsun
diliyorum. Daima üretken ve
farklı projelere imza atan bu
dernek şehrimizin aydınlık
bir yüzü olmuştur. Ben
inanıyorum ki çalışmalarınızla
gençlerimize örnek olacak,

www.gagiad.org.tr

onlara yol göstereceksiniz”
şeklinde konuştu.
Görüşme, GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in
GAGİAD Ormanında Fatma
Şahin adına dikilen 27 adet
fidan sertifikası takdimi ve
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona
erdi.
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Dijital resim yarışmasında

ödüller verildi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği
resim yarışması, bu yıl pandemi sebebi ile dijital ortamda gerçekleşti. “Siz Olsaydınız
Koronavirüs ile Nasıl Mücadele Ederdiniz’’ konulu resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği tarafından 7-14
yaş arası Gaziantep’te
ikamet eden öğrencilerinin
katılımıyla düzenlenen “Siz
Olsaydınız Koronavirüs ile

Nasıl Mücadele Ederdiniz”
temalı resim yarışması bu
sene Covid-19 pandemi
nedeniyle digital ortamda
yapıldı. GAGİAD Yönetim
Kurulu ve Kadınlar Kurulu

Simya Ortaokulu-Çİğdem Şallı

Mustafa Marangoz İlkokulu-Alper Seyit Aysa
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tarafından değerlendirilen 105
eser arasından, dereceye giren
öğrencilere ödülleri evlerinin
önünde çocukların sokağa
çıkma izni zamanında teslim
edildi.

Aslı Alevli İlkokulu-Ramazan Emir Seçkin

Ombrosa Lyon okulu-Mina Göymen

www.gagiad.org.tr

Şehit Abdulkadir Yıldırım Ortaokulu-Tolga Aysa

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

Resim Yarışması 1..cisi : Çiğdem Şallı

Resim Yarışması 2.cisi : Ramazan Emir Seçkin

Resim Yarışması 3..cüsü : Alper Seyit Aysa
Mansiyon Ödülü Tolga Aysa

Mansiyon Ödülü : Mina Göymen

erçekleştirilen
yarışmanın
birincisi Simya
Ortaokulu öğrencisi
Çiğdem Şallı,
ikincisi Aslı Alevli
İlkokulu öğrencisi Ramazan Emir
Seçkin, üçüncü ise Mustafa
Marangoz İlkokulu öğrencisi
Alper Seyit Aysa oldu. Mansiyon
ödüllerine ise Ombrosa Lyon
okulu öğrencisi Mina Göymen
ile Şehit Abdulkadir Yıldırım
Ortaokulu öğrencisi Tolga

Aysa’ya layık görüldü. Öğrenciler
ödüllerini GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in
ellerinden aldı.
Dernek olarak çocukların sanatla
içiçe olmasını hedeflediklerini
dile getiren GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer;
“Koronavirüs salgını sebebiyle
okula gidemeyen, evlerinden
çıkamayan çocuklarımız için
bu yıl resim yarışmamızı
dijital platformda düzenledik.
Çocuklarımızın bu süreçle

www.gagiad.org.tr

ilgili duygu ve düşüncelerini,
yaptıkları resimlerde bizlere nasıl
aktardığını görüp, vereceğimiz
hediyelerle çocuklarımızın resim
ve resim sanatına olan ilgilerini
arttırmayı amaçladık. Gelecek
nesillerimizin farklı bakış açıları,
hayal gücü ve yetenekleri bizler
için çok kıymetli. Bu sebeple
yarışmamıza katılan ve derece
alan tüm çocuklarımızı kutlar,
gerek sanat alanında gerek
okul yaşamlarında başarılarının
devamını dilerim” dedi.

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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GAGİAD Başekonomist
Gizem Öztok Altınsaç ile

EKONOMİYİ
DEĞERLENDİRDİ

GAGİAD - Odeabank işbirliği kapsamında Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Bloomberg
HT Yorumcusu Gizem Öztok Altınsaç GAGİAD üyeleri ile video konferans sistemi aracılığıyla
buluşarak “Koronavirüsün Türkiye ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkilerini” konuştular.

aziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim
Kurulu ve Üyeleri,
Odeabank işbirliğiyle
hazırlanan Actus
Portföy Yönetimi Başekonomisti
ve Bloomberg HT Yorumcusu
Gizem Öztok Altınsaç’ın katılımları
ile gerçekleşen video konferansta
bir araya geldi. Koronavirüsünden

16

sonra Türkiye ve Dünya
ekonomisinin son halinin
konuşulduğu konferansta güncel
veriler ve istatistikler üzerinden
gelecekte ekonomiyi bekleyen
olası tahminler ele alındı.
Video konferansta konuşan
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer; “Tüm dünya gibi
ülkemizi de etkisi altına alan
pandemi sebebiyle ekonomimiz
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ve birçok işletme maalesef zor
günler geçiriyor. Bu süreçte
devletin, işverenin ve bankaların
rolü hepimiz için çok önemli.
Benim birlik ve beraberlik içinde
daha güzel günlere ulaşacağımıza
inancım tam. Bu bilgilendirme
toplantısıyla bizlere önemli
bilgiler veren Gizem Öztok
Altınsaç’a ve Odeabank ailesine
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

Dünya genelinde oluşan
virüs salgını ile makro
ekonomik dengeler değişti

Türkiye ekonomisinin dengelerini
ve kur seviyeleri hakkında
bilgilendirme yapan Gizem Öztok
Altınsaç ise; “Dünya genelinde
oluşan virüs salgını ile makro
ekonomik dengeler değişti.
Gerek küresel piyasalar, gerekse
Türkiye ekonomisi bu süreçte bir

zorluk yaşadı. Dünya piyasasında
gelişmekte olan ülkelerin
kur seviyelerine karşı direnç
göstermesi yönünde zorluklar
yaşayacakları kaçınılmazdır.
Geçmiş dönemdeki salgınların
dünya ekonomisinde nasıl bir etki
bıraktığına dair verilere bakarsak,

www.gagiad.org.tr

tahmini olarak bizi bekleyen
piyasa koşullarını da öngörebiliriz”
şeklinde konuştu.
Gizem Öztok Altınsaç’ın
GAGİAD üyelerinin sorularını
cevaplamasıyla video konferans
sona erdi.

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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GAGİAD YENİ NORMALDE

2020’yi konuştu
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde
Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un konuşmacı olduğu ve
moderatörlüğünü Rauf Ateş’in üstlendiği webinarda buluşarak, yeni normal hayatın kuralları
içerisinde 2020 yılını değerlendirdi.
Tüm dünyada koronavirüs
tedbirleri nedeniyle insanların
gündelik yaşamlarında önemli
değişikliklerin olduğu yeni
normal hayat sürecini ele alan
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği, faaliyetlerine dijital
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ortamda devam ediyor.
Gaziantep Sanayi Odası Meclis
Başkanı Adil Sani Konukoğlu,
GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer ve NEF
Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur’un konuşmacı olarak yer
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aldığı webinar’da koronavirüsün
yeni normal hayata etkileri
ele alındı. Seminerin
moderatörlüğünü Fast
Company Türkiye dergisinin
Kurucusu Rauf Ateş yaptı.
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F A A L İ Y E T L E R

Sektörlerin normalleşme süreci,
iş dünyası için yeni normalin
ne anlama geldiği, normalleşme
sürecinin hızı ve eski haline
gelebilme zamanı, Tüketici-Müşteri
davranışlarında yeni eğilimler,
gayrimenkul ve ofis pazarının
yarını konu başlıklarının ele alındığı
webinar toplantısı dernek twitter ve
youtube hesaplarından canlı yayın ile
izleyicilerle buluştu.
KONUKOĞLU: BİR MÜDDET DAHA
TEMKİNLİ DAVRANMALIYIZ
Yeni normal hayatın gereklilikleri
hakkında düşüncelerini dile getiren
Gaziantep Sanayi Odası Meclis
Başkanı Adil Sani Konukoğlu;
“Pandemi ortamı bizler için aslında
oldukça yeni ve alışık olmadığımız
bir süreç oldu. Ama kurum olarak
yaptığımız çalışmalarla hızlı bir
adaptasyon sağladık. Ofislerimizin
yüzde 60 ı home office olarak
çalışıyor. Çalışanlarımızın mümkün
mertebe evde kalmalarını
sağlıyoruz. Üretim alanında çalışan
personellerimiz için ise sürecin
başından itibaren önlem almaya
çalıştık. Termal kamera, ateş ölçer,
maske ve eldiven kullanımı ile
çalışanlarımızı koruma altına aldık.
Personelimize pandemi sürecinde
maddi yardım desteği sağlayarak,
Gaziantep Valiliğimizin başlattığı “Biz
Bize Yeteriz” kampanyasıyla 60.000
aileye ulaştık. Yine Valiliğimizin
“Zimem Defteri” projesine katkı
sağladık. Müşterilerimiz için de
ödemelerin ötelenmesi konusunda
gerekli çalışmalarımızı yaptık. Elbette
ki bu süreçten etkilenmemek elde
değil. Bu yüzden bir müddet daha
temkinli davranmalıyız. Bundan
sonra ki hayatımızda bu tip olaylarla
karşılama olasılığımız daha fazla
olacak. Bu yüzden yeni bir yaşam
tarzımız olacak. İş dünyası da farklı
çalışma ortamlarına girecektir” dedi.
Konukoğlu; “Gaziantep pandemi
sürecinde dahi, üretime devam
eden sanayisi güçlü bir şehirdir. Bu
şehir toplam 7,5 Milyar Dolar ihracat
yapmakta ve üretiminin yüzde 40’ına
yakınını ihracata göndermektedir.
Şuan için gıda ve ambalaj sektörü
oldukça iyi bir şekilde ilerlemekte
olup, diğer sektörlerde bir yavaşlama
mevcuttur. Geçen ay ihracatımızda
yüzde 30 civarında bir düşüş
yaşadık. Ama toplam bir yıllık

ihracatımıza baktığımızda yüzde
7 civarında bir düşüşümüz oldu.
Gaziantep’te yine de beklenilenden
çok daha iyi bir durumdadır”
ifadelerini kullandı.
KOÇER : ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI
VE MUTLULUĞU BİZİM ÇOK ÖNEMLİ
Koronavirüs’ün iş dünyasına
etkilerinden bahseden Gaziantep
Genç İşadamları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer; “Covid-19
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de ani bir şok etkisi yarattı. Bu
süreçte şirket olarak neler yapabiliriz,
ne tür faaliyetler bizlere faydalı
olabilir gibi konularda beyin fırtınası
yaptık. Çalışanlarımızın sağlığı ve
mutluluğu bizim için çok önemlidir.
Şirketlerin en önemli varlığı çalışanları
ve en büyük sorumluluğu çalışanlara
karşı taşıyorlar. Şirketlerin müşterileri
için en yüksek katma değeri
yaratabilmenin yolu çalışanlarına
sağlıklı bir ortamı sağlamaktan
geçiyor. İş gücünün yeteri kadar
çalışamadığı bu dönemde, üretkenliği
tetikleyecek teknolojik altyapı
çalışmaların hızlandırıyoruz. Şirket
olarak daha dirençli, daha üretken
ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi
karşılayabilen bir yapıya geçişe dair
daha güçlü bir anlayış geliştirmeye
çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde
ekonomik faaliyetlerin yeniden
canlanması, sektörlerdeki işgücünün
sürdürülebilirliği, tekstil, sanayi
ve turizm sektörlerinin yeniden
canlanmasını kademeli ve tedbirli bir
şekilde devamlılığının sağlanmasını
umuyorum. Devletimizin ön
gördüğü normalleşme politikaları ve
belirli kurallara uyulduğu takdirde
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kontrollü olarak normal düzene
geçiş sağlayacağımıza inanıyorum”
açıklamalarında bulundu.
Koçer; “Bu süreçte sağlık
çalışanlarımıza destek olmak
amacıyla bizler GAGİAD Ailesi olarak
120.000 maskeyi kamu kurum
ve kuruluşlarına dağıtılması için
Gaziantep Valiliğimize, 20.000
maskeyi ise Gaziantep 5.Zırhlı Alay
Komutanlığımıza bağışladık. Bundan
sonra ki süreci de beraber, birlik
içinde atlatacağımıza düşünüyor,
paydaşlarımızla daha güzel günlerin
bizleri beklediğine inanıyorum”
şeklinde konuştu.
TİMUR: FARKLI İHTİYAÇLARA FARKLI
ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ
Pandeminin getirmiş olduğu etkileri
en aza indirgemek için çalıştıklarını
dile getiren NEF Yönetim Kurulu
Başkanı Erden Timur ise; “Koronavirüs
başta sağlık sistemi olmak üzere
kültür-sanat, eğitim ve tüm iş
dünyasını derinden etkiledi. Satış
ofislerinin kapanması ise bir akut
etkisi yarattı. Gayrimenkul sektöründe
çok fazla dijital pazara yer
olmamakla birlikte kendi sektörümüz
için dünyada yer alan yenilikleri
takip ediyoruz. Değişen koşullar ile
birlikte farklı çözümlerde beraberinde
gelmektedir. Örneğin, mobil evler
dediğimiz dönemlerin gelebileceğini
ön görmekteyiz. Farklı ihtiyaçlara,
farklı çözümler üretebilmek için
çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte biz
biriz, biz birlikteyiz hadisesini
milletçe görmüş olmak ve yan yana
durabilmek, ne kadar güçlü bir millet
olduğumuzu göstermektedir.
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MAKALE

2020 YILINI BiR
SPOR MÜSABAKASINA
BENZETELiM..
Maçın sadece başını ve sonunu izleyen biri için
oldukça başarılı bir performans kaydettiğimiz
kanaati hasıl olacaktır. Ancak, maçın tamamını
izleyenler uzun süre sıkıntılı dakikalara katlandıklarını
söyleyecektir. Peki sahadakiler? Onlar için maç
hiç bu kadar zorlu geçmemişti. Uzun süre mağlup
iken son dakikalarda, hoca değişimi ile birlikte,
oyun yüz seksen derece dönmüş, gitti denilen maç
çevrilmiş ve sahadan beraberlik sonucu ile ayrılma
başarısı gösterilmişti. Türkiye’nin 2020 yılı ekonomik
performansı bundan daha iyi betimlenemez…
2018 yılında yaşanan finansal türbülans sonrasında
2019 yılı tedavi süreci ile geçmişti. Faizler tek
haneli seviyelere yaklaştırılmış, TL’deki değer
kaybı azaltılmış, iktisadi faaliyetlerin düzeyi pozitif
alana çekilebilmiş, enflasyon makul seviyelere
indirilebilmişti. Ancak, uzun süren finansal
istikrarsızlık şirketler kesimini yormuş ve bağışıklık
sistemlerini zorlamıştı. Bu nedenle de 2020 yılına
girerken hastalık kısmen tedavi edilmiş ancak bir
süre evde nekahet sürecinde kalmamız istenmişti.
Yeni yıla bu havada, umutlu bir şekilde başladık.
Ocak ayı da bu paralelde iyimser bir tabloya sahne
oldu. Tam her şey yoluna giriyor derken pandemi
vuku buldu. Başlangıçta, tüm dünya gibi bunun gelip
geçici bir durum olduğunu düşündük. Ancak, Mart
sonu itibariyle karantina önlemlerini ülke çapında
uygulamak zorunda kalarak derdin ne kadar büyük
olduğunu bizzat yaşayarak anladık.
Pandemi, tüm dünyada olduğu üzere Türkiye
ekonomisinde de “ani duruşa” neden oldu. Tüm
faaliyetler bıçak gibi kesildi. Sokağa çıkma yasakları
nedeniyle hem tedarik hem de tüketim zincirleri
koptu. Savaş ortamını andırır bir tablo ile karşı
karşıya kaldık. Göremediğimiz ve nasıl saldıracağını
bilemediğimiz bir düşman karşısında… Panik
havasının hızla atlatılması sonucu ekonomideki
durmanın yol açtığı tahribatları azaltma stratejileri
geliştirdik. Şirketler kesimine ve hane halkına yönelik
teşvik ve destek paketleri açıkladık. Faizleri, olması
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gerekenden daha hızlı indirdik, “Aktif Rasyosu”
gibi dünyada pek de benzeri olmayan araçlar ile
bankaları kredi vermeye teşvik ettik. Bu adımlar,
pandeminin etkisini hafifletti hafifletmesine… Yaz
aylarında büyüme artıya geçti; konut, otomotiv,
beyaz ve elektronik eşya satışları patladı.
Ancak bir sorun vardı! Pandemi ile mücadelede
uyguladığımız politika araçları ciddi bazı yan etkilere
neden olmuştu. Tüketimi teşvik etmek adına
uyguladığımız ekonomi politikaları ithalat talebini
artırmış, reel anlamda negatife indirilen faiz oranları
yurt içi yerleşikleri döviz ve altına yöneltmiş, turizm
ve taşımacılık gelirleri ise pandemi nedeniyle bıçak
gibi kesilince de büyük bir finansal istikrarsızlık baş
göstermişti. Şöyle ki, artan ithalat talebine yatırım
amaçlı döviz ve altın talebi eklenmiş, turizm ve
taşımacılık alanlarından gelmesi gereken döviz
girişleri de olmayınca, döviz kurları üzerinde yukarı
yönde büyük bir baskı oluşmuştu. Dönemin merkez
bankası ve ekonomi yönetimi bu baskıyı hafifletmek
adına zaten uyguladıkları döviz satışlarını daha da
ivmelendirmişti. Ancak, döviz satışı talebi kesmek
bir yana döviz rezervlerinin miktarını sorgulatır hale
gelince panik havası katlanmış oldu. Buna iktisat
literatüründe “kendi kendini besleyen kriz olgusu”
deniyor. Bu gidişat ile Kasım ayı başında ABD
Doları/Türk Lirası döviz kuru 8,6; Euro/Türk Lirası
kuru ise 10,2’lere kadar yükseldi, Türkiye’nin risk
göstergeleri çok tehlikeli seviyelere ulaştı, eksi 60
milyar ABD Doları’na ulaşan döviz rezervleri korkuları
daha da pekiştirdi.
Bu noktada, 7-8 Kasım hafta sonunda radikal bir
olay yaşandı ve önce TCMB Başkanı Uysal görevden
alındı, sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın
görevden af talebi kabul edildi. İki ismin yerine uzun
kariyerlerini hem bürokrat hem de siyasetçi olarak
geçiren iki isim, Ağbal ve Elvan atandı ve sonrasında
hızlı bir rehabilitasyon ve restorasyon süreçlerine
girildi.
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İkilinin ivedilikle çözmeleri gereken bir sorun vardı:
Kredibilitenin yeniden tesis edilmesi. Gerek retorik
gerekse de aksiyonlarla bu sorun ele alındı ve
hafifletildi. TCMB, toplamda 7 puan faiz artırdı, önceki
dönemde alınan alışılmadık politika kararlarından geri
adım atıldı, kısacası finansal ve ekonomik anlamda
normalleşme sağlanması için kapsamlı strateji
belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sürece
dahil olarak gerek ekonomik ve finansal normalleşme
adımlarına destek oldu gerekse de diplomasi alanında
AB ve ABD ile ilişkilerin yeniden rayına koyulması
adına çabalar başlattı.
Bu adımlar bir nebze de olsa işe yaradı ve finansal
anlamda istikrar sağlandı. En azından, Türk Lirası’ndaki
(TL) değer kaybı durdu. TL cinsi finansal varlıklara
yönelik talep artınca BİST100 endeksi rekor kırdı,
Türkiye’nin kredi riski yarı yarıya azaldı. Yani, en
kötüsü geride kalmıştı. Ancak, hemen rahatlamamak
gerek zira önümüzdeki yol uzun ve de engebeli. Zira,
son yıllarda yaşanan ekonomik istikrarsızlık sistemi
yormuş ve bağışıklık sistemini de zayıflatmış durumda.
Bu noktada 5 kritik hususu çözmeden 2021 yılını gönül
ferahlığı ile bitirmek kolay olmayacak:
a) TL’ye olan güveni tesis edip yurt içi yerleşiklerin
dolarizasyon eğilimini tersine çevirebilmek;
b) TL’nin cazibesini artırıp yurt dışı kaynaklı fon
girişlerini teşvik etmek;
c) Son iki yılda eriyip yüksek tutarda eksiye dönen
döviz rezervlerini yeniden oluşturmak;
d) Reel sektör ve bankaların finansal durumunu
rehabilitasyona tabii tutmak;
e) Başta açıklanan istatistikler olmak üzere verilere
olarak güveni tesis edebilmek. Bu hususlarda başarı
sağlandığı müddetçe 2021 yılı da başarılı geçecektir.
Aksi durumda, dalgalanmanın bol olduğu ve suların bir
türlü durulamadığı bir yıl yaşanabilir.

Yukarıda zikrettiğimiz beş kritik hususun çözümünde
yurt dışı kaynaklı fon girişlerinin önemli olacağı aşikâr.
Eğer, yurt dışı kaynaklı para girişleri sağlanabilirse
TL’deki değerlenmenin daha da pekişmesi, bunun
enflasyon beklentilerini makul düzeye çekmesi,
TCMB’nin döviz rezervini artırabilmesi, bankalar ve
şirketler kesiminin rehabilite edilmesi daha kolay
olabilir. Bunun için Türkiye’nin diplomatik anlamda
sorunlarını çözmesi ön şart gibi görünüyor. Gerek
AB gerekse de ABD ile ilişkilerin rayına koyulması
durumunda bu olgu yabancı yatırımcı için yeşil
ışık etkisi yaratacaktır. Bu kapsamda Mart’ın ikinci
yarısının önemli bir kırılma noktası teşkil edebileceğini
tahmin ediyoruz. AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye-AB
ilişkilerinin ilerletilmesi yönünde bir karar çıkması,
ABD’nin yeni başkanı Biden ile kurulacak bir iletişim
kanalı ile de yeni dönemde ABD ile işbirliğinin
geliştirilebilecek olması olumlu gelişmeler olacaktır. Bu
alanlarda sorun yaşanması halinde yurtdışı kaynaklı
fon girişleri de şüpheli hale gelecektir ki ekonomik
normalleşmenin de sağlanması zora girecektir.
Baz senaryoda, yani ekonomik ve finansal
normalleşme adımlarının sürmesi, diplomaside bir
nebze de olsa olumlu adım atılması ve siyasetin
mevcut restorasyon eğilimini desteklemesi koşulu
altında Türkiye ekonomisinin bu yıl %4 civarında bir
GSYH büyümesi kaydedebileceğini tahmin ediyoruz.
Eskiden bu büyüme çoğunlukla bankacılık sektörü
kredileri üzerinden temin ediliyordu. Bu sene,
bankacılık sektörünün yüksek tutarda kredi verme
kabiliyeti olmadığından sermaye piyasalarının devreye
girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halka arz, tahvil ihracı,
yeni bazı borçlanma enstrümanları, kâr payı ortaklığı
gibi İslami finansal araçların bu yıl içerisinde kullanım
alanı yaygınlaşabilir.
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nflasyonun yılın ilk yarısında yüksek
seyredeceğini, ikinci yarıda düşüşe
geçip yılı %11,8 ile tamamlayacağını
düşünüyoruz. Buna paralel olarak,
TCMB’nin faiz indirimlerine yıl
ortasına doğru başlayacağını ve
şu an %17,0 olan politika faizini yıl sonunda
%12,0’ye indirebileceğini hesaplıyoruz. ABD Doları/
Türk Lirası döviz kurunun yılın ilk yarısında 7,00
seviyesini aşağı yönde test edebileceğini ancak bu
denemesinin kalıcı olmayacağını ve yılın özellikle
de son çeyreğinde yukarı yönde bir hareket
yaşanıp yılın 8,00 civarında kapanışa sahne
olabileceğini öngörüyoruz.
Bu öngörüler kurgulanırken pandeminin yaz
aylarından itibaren hafifleyeceğini ancak pandemi
ile yaşamın uzun yıllar süreceğini düşünüyoruz.
Bu noktada sorun yaşamamak için pandemi ile
uyumlu iş planları ve stratejiler oluşturmanın zaruri
olduğu kanaatindeyiz. Bu noktada yeni dünya
düzeninin gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını doğru
analiz edip iş modellerimizi bununla uyumlu
şekilde oluşturmamız farz gibi. Bu paralelde 4
önemli hususa değinmek yararlı olabilir: a) İklim
konusu önümüzdeki dönemde üzerine çok durulan
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bir husus olacak. Karbon ayak izinin silinmesi
birçok alanda önemli bir zorluk haline gelebilir; b)
Uzaktan erişim artık hayatın normal adımlarından
biri haline geliyor. Pandemi geçse bile uzaktan
erişim/çalışma sürecek. Buna uygun iş modelleri
ile bunu destekleyen teknik ve temel yatırımlar
ön plana çıkacak; c) Küresel ısınma ve kuraklık
riski yakın gelecekte hayatımızda çokça yer
tutabilir. Bu bağlamda tarımsal ürün fiyatlarındaki
artış, susuzluk sorunu, üretim ve pazarlama
tekniklerinin yenilenmesi gibi birçok alana
yoğunlaşmak gerekecek; d) Dünyada ekonomik
ve ticari güç değişimi yaşanıyor. Çin ve Uzakdoğu
Asya ve Pasifik Bölgesi’nin dünya ekonomisindeki
rolü artarken ticaret yolları ve ekonomik işbirliği
modelleri de yeniden şekillenecek gibi; e) Tedarik
zincirinin çeşitlenmesi ile Çin ve civarındaki üretim
tesislerinin bir kısmı başka coğrafyalara taşınacak.
Türkiye’nin bundan yararlanması için birçok
anlamda öncü adımları atması gerekecek. Bu
hususlarda ve alanlarda proaktif davranma yetisi
gösteren kurum ve bireylerin 2021 ve sonrasının
kazananları olacağına ilişkin inancımız kuvvetli.
Herkese sağlık ve huzurla dolu bir yıl dilerim.
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GAGİAD
yeni normal
buluşmalarında
E-TİCARET’İN
SEKTÖRE
ETKİLERİNİ
KONUŞTU
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yeni Normal Buluşmaları toplantıları kapsamında
canlı yayında Trendyol İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal İşler Başkanı Ozan Acar’ı ağırladı. GAGİAD
resmi instagram hesabından canlı yayınlanan programda; değişen dünya şartlarında ticari
alanlardaki stratejik değişimler, tüketici eğilimleri ve teknolojik gelişmelerle beraber yükselişe
geçen E-Ticaretin Covid-19 ile birlikte ticari alandaki değişimleri gibi konular ele alındı.
Konuşmasına gençlerin
bayramını kutlayarak başlayan
GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer; “Bugün 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramının 101. yılını
büyük bir onur ve gururla
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kutluyoruz. Atatürk’ün 1919’da
Samsun’a çıkışı, zor şartlar
altında bizlere kurtuluşun
yolunu açmıştır. Atatürk’ün bu
önemli günü gençlere armağan
etmesi, geleceğimiz mirasçıları
olan gençlerimize ne kadar
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güvendiğinin bir ispatıdır.
Bizlere düşen de bu değerli
emaneti layığıyla yaşatmak,
korumak ve gelecek nesillere
en iyi şekilde aktarmaktır”
dedi.
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Koçer; “Yeni
dönemde E-Ticaretin hem
firmalar açısından hem de
müşteriler açısından oldukça
faydalı bir sistem olduğunu
düşünüyorum. Tüketiciler bu
alanda istedikleri ürünlere
daha uygun fiyattan ulaşırken,
firmalar içinse maliyeti biraz
daha düşürdüğü için tercih
sebebi olmaktadır. Covid-19
ile alışveriş alışkanlıkları
değişecek, insanlar daha
kontrollü, daha hızlı ve
daha hijyenik bir şekilde
ürün isteyecek, bu da
pazar hacmini arttıracaktır.
Unutmamak gerekir ki KOBİ’ler
ne kadar güçlüyse ülkemizde
o kadar güçlü olacaktır.
Bu yüzden temennim yerli
ürünlerimizin uluslararası
arenada ürünlerini bir tıkla
satabilmesidir” şeklinde
konuştu.
ACAR: E-TİCARET
BEKLENMEYEN BİR ŞEKİLDE
HIZLA BÜYÜDÜ
Trendyol İcra Kurulu Üyesi
Ozan Acar ise ; “Şuan
yaşadığımız pandemi
sebebiyle dükkânlarımız
kapalı, fabrikalarımız
kapasitelerini düşürdü,
dışarı çıkamıyoruz. Hem
dünyada hem de ülkemizde
umutsuzluk havası hâkim.
Ama bugün 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı. O yüzden
umutsuz olmamamız
gerekiyor diye düşünüyorum.
101 yıl öncesine gidecek
olursak, Büyük Önder
Atatürk, Samsun’a çıkışıyla
milli mücadelemizin fitilini
ateşledi. O dönem dünyada
İspanyol gribi vardı. Mustafa
Kemal Atatürk’te gribe
yakalanmıştı, ama Samsun’a
çıkmaktan asla vazgeçmedi.
O şartlarla, bugün ki şartları
kıyaslarsak bizler kesinlikle
daha şanslıyız. Unutmayalım
dünya hiç durmayacak,
birlik ve beraberlikle biz o
günlere yine geleceğiz. Her
zaman fırsat var, her güne
pozitif uyanmak ve fırsatları
düşünmek lazım” dedi.
Pandemi sürecinde
E-Ticaretin insanlara nefes
alabilecekleri bir kanal
olduğunu dile getiren Acar;
“Bu kanalı da iyi bir şekilde
değerlendirdi insanlarımız.
E-Ticaret beklenmeyen bir
şekilde hızla büyüdü. Aslına
bakarsak, E-Ticaret, KOBİ’lerle
birlikte büyüyen bir alan. Tabi
arkasında üretim gücü olması
lazım çünkü önemli olan
üretim yapabilmek. Trendyol
platformuna baktığımızda
satış yapanların yüzde 95’i
KOBİ. Olaya şöyle bakmamız
lazım, Trendyol’un cirosu

www.gagiad.org.tr

artıyorsa, KOBİ’lerinde cirosu
artıyor demektir. E-Ticarete
başlayan KOBİ’lerimiz
yurtiçindeki tüketicilere
ürünlerini gönderiyor, o arada
kendini geliştiriyor, arkasından
da yurtdışına açılıyor. Bu
yüzden KOBİ’lerin şirketlerinin
geleceği için artık mutlaka
E-Ticaret sürecine dahil
olmaları lazım. Önümüzde
dönemde tüketiciler sadece
mal ihtiyaçlarını değil, başka
alanlarda da ihtiyaçlarını
internette karşılayacaklar
gibi gözüküyor. Bu da
Türkiye ekonomisi için hayırlı
olacaktır” ifadelerini kullandı.
Gaziantep KOBİ ile yaptıkları
sözleşmeden de bahseden
Ozan Acar; “Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, Gaziantep
Sanayi Odası Başkanı Adnan
Ünverdi ve Gaziantep Ticaret
Odası Başkanı Tuncay Yıldırım
ile bir proje geliştirdik. Bu
proje ile pandemi ile ortaya
çıkan süreçte Gaziantep’te
ki firmaların nasıl E-Ticaret
hacmini arttırırız düşüncesiyle
Trendyol’dan KOBİ’lerin
ürünlerini Türkiye’nin dört bir
yanına ulaştırmayı hedefledik.
Bu kapsamda KOBİ’lerimize
avantajlı bir paket çalışması
yaptık. 30.000 TL’ye kadar
yaptıkları satışlarda komisyon
almayacağız, böylelikle
bu zor dönemde
KOBİ’lerimizin yanında
olacağız. Trendyol’da
Gaziantep butiği
açmaya karar verdik.
Gaziantep’te üreticilerin
tüm ürünlerini tek bir
butikte toplayacağız.
Böylece tüketiciler
Bakırcılar Çarşısında
dolaşır gibi, Gaziantep’in
butiğinde online olarak
dolaşabilecekler. Dijital
pazarlama desteği de
vereceğiz. Şuana kadar
Gaziantep’te ki satıcı
sayımız yaklaşık 500
firma oldu. Umarım bu
cumaya kadar bu fırsattan
daha çok KOBİ’miz
faydalanabilir” dedi
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GAGiAD’ın 5.ZIRHLI

TUGAY KOMUTANLIĞI ZİYARETİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep 5.Zırhlı Tugay Komutanı Hacı
Halil Osma’yı makamında ziyaret etti.
AGİAD Başkanı
Cihan Koçer
konuşmasında,
Gaziantep’in tüm
kurum, kuruluşlar
ve sivil toplum
örgütleriyle birlikte ortak akılla
hareket ederek şehre katkı
sağladıklarını dile getirdi. Koçer;
“Sınır ötesinde Türk halkının
güvenliği ve asayişi için
sağladığınız kıymetli katkılar için
sizlere teşekkürlerimizi sunarız.
Kahraman Türk Ordusunun,
vatanımızın bir bütün olmasında
çok önemli bir yapı taşı olduğu
muhakkak bir gerçektir. GAGİAD
olarak her zaman askerimizin,
polisimizin, güvenlik güçlerimizin
ve şehit ailelerimizin yanındayız.
Bizlerde birlik ve beraberliğin
ne kadar önemli olduğunun
bilinciyle şehrimiz için kararları
şehrimizin kurum, kuruluş ve
sivil toplum kuruluşları ile ortak
akılla birlikte alıyoruz. Böylece
hem şehrimiz kazanıyor, hem
de demokrasi ve saydamlık
sağlanıyor” diye konuştu.
5.Zırhlı Tugay Komutanı Osma
ise, sivil toplum kuruluşlarının
Gaziantep için önemini ve
GAGİAD’ın yapmış olduğu
faaliyetler ile ilgili aldığı
bilgilerden ve ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Ziyaret GAGİAD Başkanı Cihan
Koçer’in Gaziantep 5. Zırhlı
Tugay Komutanı Hacı Halil
Osma’ya adına dikilen 27 adet
fidan sertifikası takdimi ve
çekilen hatıra fotoğrafı ile son
buldu.
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GAGİAD İŞ DÜNYASI’NA

ONLİNE
EĞİTİMLER
DÜZENLEDİ

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan
Covid-19 pandemi nedeniyle iş dünyasına yol gösterici olması ve iş sürekliliğini sağlamanın
önemi açısından eğitimlerini video konferans olarak gerçekleştirdi.
aziantep
Genç
İşadamları
Derneği’nin
(GAGİAD),
pandemi
nedeniyle bu sene
eğitimlerini online
olarak gerçekleştirdi.
Düzenlenen eğitimler
hakkında bilgi veren
GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan
Koçer; “ Yaşadığımız
bu zor günleri el ele
vererek atlatacağımıza
ve geleceğe daha
emin adımlarla
ulaşabileceğimize
inancım tamdır. GAGİAD
olarak toplumsal
gelişme ve ilerlemenin
eğitimle sağlanacağını
biliyor, geleceğe yatırım
yapmanın en iyi yatırım
olacağını düşünüyoruz.
Düzenlenen eğitimlerde
konu ve konuşmacıları
özenle seçiyor, alanında en
iyilerini programımıza dahil
ederek, eğitimlerin iş dünyası
açısından faydalı olmasını
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Eğitimler kapsamında;
Dijital Pazarlama& E-Ticaret,

Finansal Yönetim ve Stratejik
Planlama, Dijital Çağda Liderlik,
Marka Hikayeleştirme, Nöro
Pazarlama, Sürdürülebilir
Olmak ve Dijitalleşen Dünyada
Sürdürülebilir Girişimler
gibi güncel konular işlendi.
Video konferans üzerinden
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gerçekleşen eğitimler sonrası
katılım sağlayanların maillerine
online olarak sertifika
gönderildi.Online eğitimler,
GAGİAD Üyelerine ve kendini
geliştirmek isteyen herkese
açık ve ücretsiz olarak
sunuldu.
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GSO ve GAGİAD işbirliğinde,

“Dijital çalışma ortamı
nasıl yaratılır?”
toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) işbirliğinde,
videokonferans yöntemi ile ‘’Dijital Çalışma Ortamı Nasıl Yaratılır?’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Ünverdi ve GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer’in açılış konuşması yaptığı
toplantıda Uzman Başak Tecer
ve Yücel Bağrıaçık katılımcılara
büyük veri, yapay zeka, endüstri
4.0 ve makine öğrenmesi gibi
kavramlarla işyerlerinin dijital
dönüşüme ne kadar hazır
olduğu ve neler yapmaları
gerektiği konusunda katılımcılara
bilgiler verdi.
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GSO YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ

yapan GSO Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi, tüm
dünyanın bir taraftan krizlerle
boğuştuğunu, bir taraftan da
müthiş bir değişim yaşandığını
belirterek, “Adeta bir zaman
makinasındayız ve hızla
başka bir zamana yolculuk
yapıyoruz. pandemi öncesinde,
‘Dijital çağa hazır olmalıyız.
Kendimizi de buna göre
hazırlamalıyız. Teknolojik devrimi
gerçekleştirmeliyiz’ derken,
bunun ne kadar doğru olduğunu
pandemi ile birlikte bir kere
daha gördük” dedi.

Toplantının açılış konuşmasını

“Daha önceki sanayi devrimlerini
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kaçırmış bir ülke olarak, içinde
bulunduğumuz sanayi 4.0’ı
kaçırmak gibi bir lüksümüz yok”
diyen Ünverdi, “Biliyoruz ki, artık
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Bunun hepimiz farkındayız ama
bunu özümsemek ve kendimize
buna uygun yeni yol haritaları
çizmek durumundayız. Kurulacak
bu yeni dünya düzeninde
sadece üretmek değil,
sürdürülebilirlik ve kendinizi
koruyabilmek için de teknolojiye
uyum sağlamak zorundasınız.
Artık savaşlar bile bilindik
konvansiyonel yöntemlerle
yapılmıyor.

GENÇ ÇİZGİ
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Bugün biyolojik savaşlar
konuşuluyor, dijital dünyada
siber saldırılar yapılıyor.
Bununla birlikte, tabi her
dönem kendi fırsatlarıyla
birlikte geliyor, sıfırdan başlama
imkanı bulabiliyorsunuz.
Türkiye’nin yerli otomobil
hamlesi de buna en iyi örnektir.
Benzinli ve dizel motorlara
yatırım yapmanın maliyetler ve
pazar açsısından çok zor hale
geldiği bir dönemde, elektrikli
motor teknolojisi ile bu yeni
çağda ülke olarak biz de varız
diyebiliyoruz” dedi.
Bugüne kadar fabrikaların
büyüklüğü, çalıştırılan insan
sayısı, makine sayılarının en
büyük referans kaynakları
olduğunu ancak günümüzde
artık fikirlerin yarıştığının altını
çizen Adnan Ünverdi, “Bu
yüzden de en başta düşünsel
dönüşümü gerçekleştirmek,
yeniliğe açık olmak,
alışkanlıklarımızı değiştirmek
zorundayız. Bunu yapacak da
bizleriz
Bu noktada GAGİAD’ın yenilikçi
çalışmalarını çok değerli
buluyorum.
GAGİAD geçmişten günümüze
çok güzel projelere imza atmış,
yol gösterici olmuştur. Yeni
başkanımız Sayın Cihan Koçer’in
de yönetim kurulu ile birlikte çok
önemli çalışmalar yürüttüğünü
biliyorum. Çalışmalarında
başarılar diliyorum” diye konuştu..
GAGİAD YÖNETİM KURULU
BAŞKANI CİHAN KOÇER
Gaziantep için güzel işler
yapmaya, güzel projeler
geliştirmeye devam edeceklerini
kaydeden GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer de,
yeni dünya düzeninde yeni
çalışmalar ortaya koyacaklarını
ifade ederek, “Yaşadığımız süreç
hepimiz için yeniliklerle dolu.
Bir taraftan normalleşmeye
çalışırken, bir taraftan da yeni
dünya düzenine alışmaya
çalışıyoruz. Biz GAGİAD olarak bu
sürece uygun hazırlıklar yapıyor

ve kendimizi adapte etmeye
gayret ediyoruz. Tüm dünyada
alışkanlıklar değişiyor ve sisteme
ayak uydurmamız gerekiyor. Artık
sadece ofis, işyeri anlayışı yok,
dijitalleşme ile her yer iş ortamı.
Bulunduğunuz her noktadan
iş süreçlerini yönetebilirsiniz.
Böylesi bir dünyada endüstri
4.0, dijitalleşme ve e-ticaret gibi
çağın önemli unsurlarına şehir
olarak bizler de katkıda bulunmalı
ve ülkemizi geleceğin dünyasına
birlikte taşımalıyız” şeklinde
konuştu.
UZMAN BAŞAK TECER
Dijital dönüşümün süreçlerini
sunum eşliğinde anlatan Uzman
Başak Tecer de, “Günümüzde
adından sıkça söz edilen, dijital
bir çalışma ortamı gerçekten
gerekli mi?” başlığı altında konu
hakkında bilgiler verdi.
Dijital dönüşümün ekonomiye
çok önemli yansımalarının
olduğunu ve öncelikle zihinsel
dönüşümün gerçekleşmesi
gerektiğini aktaran Tecer,
“Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren
sanayinin dijital dönüşümü,
çalışma hayatımızda gündemin
başköşesine oturmuştur. Artık
işyerinin sadece mesai saatleri
içinde çalışanlar tarafından
kullanılan fiziksel alanlar
olmadığı bir çağı yaşıyoruz.
Dijital çalışma alanı; teknoloji,
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çalışanlar ve iş süreçlerini
birleştirerek, işletmelerin
operasyonel verimliliğini artıran,
kurumsal hedeflere ulaşılmasını
kolaylaştıran bir sistemdir. Bu
yeni konsept, çalışanların iş
hayatında kullandıkları tüm
teknolojileri kapsamaktadır.
Kurumsal e-postalar, anlık
mesajlaşma programları, kurumsal
sosyal medya, İK uygulamaları,
sanal toplantı araçları gibi
teknolojileri içermektedir. Tüm bu
teknolojiler, birlikte gruplandırarak,
dijital çalışma ortamı ile iletişim
yöntemlerini daha verimli bir
hale getirmektedir. Yapay zeka
olmazsa olmaz konular arasında
yer almaktadır” ifadelerini
kullandı.
UZMAN YÜCEL BAĞRIAÇIK
Şirketlerin dijital dönüşümü
muhakkak başarmaları
gerektiğinin altını çizen Yücel
Bağrıaçık da, şunları kaydetti: “Bu
dönüşüm bütün bileşenler ile
yapılması gereken bir çalışmadır.
En alttan CEO’ya kadar bunu
yapmalısınız. Bu süreçte iş
ortakları ve müşterilerin istekleri
göz önünde bulundurmalı.
Yeni dünyada çok sayıda
fırsat bizi bekliyor. Dünyada
çok büyük bir potansiyel var.
Gaziantep’in de bunu çok
iyi yönetebileceğini ve bu
dönüşümü gerçekleştirebileceğini
düşünüyorum.”
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GAGİAD TÜRKİYE’DE TSE COVİD-19 HİZMET BELGESİNİ ALAN

İLK DERNEK OLDU
GAGİAD yapılan denetim ve değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’de TSE
tarafından verilen “COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni”,GİAD’lar ve dernekler
içerisinde alan ilk ve tek dernek olmanın gururunu yaşadı.

aziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD), Türk
Standartları
Enstitüsü (TSE)
tarafından
“COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol
Belgelendirme Programı”
kapsamında yapılan denetleme
sonucu, koronavirüs salgınına
karşı aldığı önlemlerin
yeterliliği göz önüne alınarak
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet
Belgesi almaya hak kazanan ilk
GİAD ve ilk dernek oldu.
Kuruluşundan bu yana yaptığı
çalışmalarla üyelerine ve
Gaziantep’e kaliteli hizmetler
sunmayı kendine ilke edinen,
hep ilklere imza atmaya
çalışan, Türkiye’deki benzer
kuruluşlar arasında ISO-9001
Kalite Güvence Belgesi alan
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ilk ve tek kuruluş unvanını
kazanarak bir ilke imza
atan GAGİAD, TSE Covid-19
Güvenli Hizmet Belgesini
alarak belgelerine bir yenisini
daha ekledi. GAGİAD Dernek
Merkezinde gerçekleşen belge
teslimine GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer,
TSE Güneydoğu Koordinatörü
Rıza Okumuş ve GAGİAD
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Belgeyi TSE Güneydoğu
Bölge Koordinatörü Rıza
Okumuş’un elinden teslim
alan GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer yaptığı
konuşmada ilklerin derneği
olmayı kendilerine misyon
edindiklerini dile getirdi.
Dünyada ve ülkemizde
yaşanan pandemi sebebiyle
yaşanan sürece değinen Koçer,
GAGİAD’ın üstlendiği önemli
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misyonun diğer kurum ve
kuruluşlarda rol model olacağını
belirtti. Koçer; “GAGİAD olarak
Covid-19 pandemi sürecinin
ilk gününden beri gelişmeleri
yakından takip ediyor,
üyelerimizin ve çalışanlarımıza
güvenli hizmet vermek
amacıyla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İş sağlığı ve
güvenliğini sağlamaya yönelik
şartların sağlanması her
zaman önceliğimiz olmuştur.
Bu sebeple Güvenli Hizmet
belgesini almak bizler için
büyük önem arz etmektedir.
Sağlık Bakanlığımızın ve
TSE’nin tüm şartlarına uyarak
bugün bu belgeyi almayı hak
kazandık. Umarım bu belgeyi
almamız diğer kurum ve
kuruluşlara da rol model olur,
tüm işyerlerinde sağlıklı, güvenli
ve huzurlu çalışmalar devam
eder” şeklinde konuştu.
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İl Jandarma Alay

Komutanlığına
ziyaret
Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri İl Jandarma Alay Komutanı Hüseyin
Bekmez’le makamında bir araya geldi.

GAGİAD 14. Dönem Başkanı
Cihan Koçer, dernek olarak yeni
dönem için gerçekleştirmeyi
planladıkları faaliyet ve projeler
hakkında Gaziantep Jandarma
Alaya Komutanı Bekmez’e
bilgilendirmelerde bulundu.
Koçer; “GAGİAD olarak
bizlerin her zaman öncelikleri
vardır. Bu önceliklerimizin
başında ülkemiz, bölgemiz
ve şehrimiz için çalışmak,
üretmek ve istihdam sağlamak
yer almaktadır. Bir şehrin
kalkınmasında huzur ve güven

ortamı en önemli etkendir. Bu
etken sanayi, üretim, ekonomi
ve sosyal yaşama oldukça
önemli katkılar sağlar. Ülkemiz
için durmadan çalışan siz
değerli jandarma güçlerimize
teşekkürü borç biliriz. Yeni
dönemde de kentimize
yapacağınız güzide projelerde
bizde GAGİAD Ailesi olarak her
türlü desteğe hazırız” dedi.
GAGİAD 14. Dönem Yönetim
Kurulu’nun ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Bekmez ise; “Şehrimiz
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ve ülkemizin, güvenlik ve
asayişinin korunması bizlerin
en önemli görevidir. Bu görev
doğrultusunda çalışmalar
yapmaktayız. Ülkemizin daha
çok üretmeye, daha çok
istihdam sağlamaya ihtiyacı
gün geçtikçe artmaktadır.
Özellikle de Gaziantep bu
konuda oldukça başarılı bir
şehirdir. Sizin gibi sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları
Gaziantep’in başarılarını
taçlandırmaktadır” şeklinde
konuştu.
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GAGİAD İLE ENYAKIT ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Protokolü imzalandı
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ile ENYAKIT arasında GAGİAD Üyelerine
özel bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, GAGİAD Üyeleri akaryakıt
alımında ENYAKIT uygulamasıyla özel indirimlerden yararlanacaklar.
AGİAD üyelerinin
daha uygun
fiyata akaryakıt
alabilmesini
sağlamak
amacıyla
EnYakıt ile bir yıllık protokol
imzalandı. Gerçekleştirilen
protokole GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer ile
EnYakıt yetkilileri katıldı. Dernek
binasında gerçekleştirilen
protokol töreninde konuşan
GAGİAD Başkanı Cihan Koçer;
“EnYakıt sisteminde, uygulama
mobil telefonlardan indirilip,
araç plakaları ve bilgilerin
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sisteme tanımlanması ve
GAGİAD’a özel şifrenin girilmesi
gerekmektedir. Sonrasında
araçlara ücretsiz monte edilen
halka montajla tüm dernek
üyelerimiz Türkiye’nin her
yerindeki SHELL Akaryakıt
istasyonlarında indirimli
akaryakıt uygulamasından
yararlanabilecekler. Böylece
istasyonlarda işlemlerini para
veya kredi kartı kullanmadan,
temassız pratik ve hızlı bir
şekilde yapabilecekler. Bu
kapsamda protokolümüzün
tüm üyelerimize hayırlı uğurlu
olmasını dilerim” şeklinde
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konuştu. Akcanlar Petrol Genel
Müdürü Feridun Akcan ise;
“Akaryakıt sektöründe 30
yıllık bir tecrübe ve geniş bir
hizmet ağı ile hizmet sağlayan
Akcanlar Petrol A.Ş, Türkiye’nin
uzman satış kadrosu ve
kaliteli hizmet anlayışı ile
EnYakıt mobil uygulamasıyla
hızlı, güvenli ve iyi bir hizmet
vermeyi hedeflemektedir. Bu
anlamda Gaziantep Genç
İşadamları Derneği üyelerine
hem kolaylık sağlanması hem
de indirimli akaryakıt alımına
katkı sağlanması bizleri mutlu
etti” dedi.
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GAGiAD’dan Emniyet
Müdürü Zeybek’e ziyaret
Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve
beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz
Zeybek’e ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cengiz
Zeybek’e derneğin
kuruluşu, amacı, faaliyetleri
hakkında bilgi veren
GAGİAD Başkanı Koçer;
“Gaziantep, farklı kültürlere
sahip insanları barındıran,
onlara her zaman
hoşgörüyle yaklaşan,
sanayisi ve ticareti ile
Türkiye’nin kalkınmasında
önemli rol oynayan bir
şehirdir. Bizler Gaziantep
Genç İşadamları Derneği
olarak, şehirdeki iç huzurun
ve asayişin kalkınmadaki
öneminin her geçen
gün daha da farkına
varıyoruz. Bu bağlamda
siz değerli emniyetimize
ve polis güçlerimize çok
şey borçluyuz. Elimizden
geldiği kadar ortak payda
ve istişare ile her zaman
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destekçisi olacağımız
emniyetimize güvenimiz
ve inancımız tamdır’’ dedi.
Gaziantep Genç İşadamları
Derneğinin başarılı
çalışmalarının bundan
sonra da devam etmesi
dileğinde bulunan Zeybek
ise; “Yaşadığı şehir için,
içinde bulunduğu topluma
değer katan GAGİAD, Sivil
Toplum Kuruluşları için
güzel bir örnek teşkil
ediyor. Elele vererek
Gaziantep için her zaman
en iyisini yapacağız”
şeklinde konuştu.
Ziyaret GAGİAD Başkanı
Cihan Koçer’in Gaziantep
İl Emniyet Müdürü Cengiz
Zeybek adına dikilen
27 adet fidan sertifikası
takdimi ve çekilen hatıra
fotoğrafı ile son buldu.
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GAGİAD YÖNETİM KURULU

DEMOKRASİ NÖBETİNDE
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu, 15 Temmuz
Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen Milli Birlik Günü kapsamında darbe
girişimine karşı demokrasi nöbeti tuttu.

AGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Cihan Koçer,
yaptığı
açıklamada,
Türkiye’nin 15
Temmuz gecesi önemli bir
sınav verdiğini belirterek,
“Bugün tarihimizin en önemli
dönüm noktalarından 15
Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’nün yıldönümünü
kutluyoruz. 15 Temmuz 2016
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti,
tarihe adını altın harflerle
yazdıran kahramanca bir destan
yazmıştır. Milletin iradesi ve
demokrasi dışında hiçbir iradeyi
tanımayacağımızı tüm dünyaya
kanıtladığımız bu günde, büyük

bir kararlılık emsali gösterdik.
Darbe girişiminin önlenmesinde
emekleri yadsınamaz olan
vatandaşlarımızın cesaret ve
fedakârlık timsali tutumları,
hür ve bağımsız bir şekilde
bayrağımız altında yaşamak
için şüphesiz gelecek
nesillerimize yol gösterici
olacaktır. Hain darbe girişiminin
ortaya çıkmasıyla birlikte,
Gazi şehrimizde tepkisini
ilk anda ortaya koymuştur.
Kahraman halkımız sokaklara
dökülerek demokrasisine, milli
iradesine ve bağımsızlığına
sahip çıkmıştır. Unutulmasın
ki Edirne’den Kars’a
milletimiz vatanımıza sahip
çıkmış, çıkmaya da devam
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edecektir. Ülkemiz birliğine ve
demokrasimize karşı olanların
her zaman karşısına olacağız.
İş dünyası olarak ta taşın altına
elimizi koyuyor, her zaman aynı
inançla çalışmayı sürdürüyoruz.
Ülkemiz ekonomisinin hak
ettiği yeri alması için yine hep
birlikte, el ele çalışmalarımızı
sürdüreceğiz.
Milli birlik ve beraberliğimize
ve demokrasimize sahip
çıkıyor, 15 Temmuz zaferinin
yıldönümünde bu uğurda
canlarını hiç tereddüt etmeden
feda eden şehitlerimizi rahmet
ve saygıyla, gazilerimizi
minnetle anıyorum” şeklinde
konuştu.

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

37

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

GAGiAD E-İHRACATI

değerlendirdi
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve E-İhracat Türkiye işbirliğinde düzenlenen
“Gaziantep E-İhracat’ı Konuşuyor” video konferansında, Türkiye’nin ihracatta mihenk
taşlarından biri olan Gaziantep’te, Dış Ticaret ve Uluslararası Yatırım İlişkileri konuşuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan
pandemi sürecinde ihracatta
yaşanan olumsuzluklar ve ticaret
hacmindeki daralmaların, yeni
normalde E-İhracat ile ekonomiyi
canlandıracak etkileri hakkında
görüşülen video konferansa
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer ve E- İhracat Türkiye
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Başkanı Mert Tanciğer konuşmacı
olarak katıldı.
E-İhracat ile ticarette ulaşılamayan
mesafelere ulaşmanın mümkün
olduğunu dile getiren GAGİAD
Başkanı Cihan Koçer; “Derneğimiz,
27 yıldır ekonomiden eğitime,
kültürden spora hem şehrimiz
hem de ülkemiz için farkındalık
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yaratmaya ve bu konular
üzerinden projeler üretmeye
çalışıyor. Gaziantep sanayi şehri
olduğundan bizler için ihracat çok
önemli bir konu. 2019 yılında 7
milyar 471 milyon 526 bin dolarlık
bir ihracatımız oldu ve Türkiye’de
6.sırada yer aldık
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Bu bizim için büyük bir
gurur. İhracat sadece
bölgemiz için değil,
ülkemiz içinde çok
önemli. E-İhracat kavramı
özellikle son birkaç yıldır
alıcıların hızla artarak
genişlemesi sonucu,
satıcılar açısından
ülkemizin ve dünyanın
en tercih edilen ticaret
şekillerinden biri
haline geldi. Pandemi
süreci, dijitalleşmeyi
zorunlu hale getirdi.
Dijitalleşmenin de
desteği ile artık ülkelerin
sınırları ve iş yapma
fırsatının sınırlı bir
coğrafyada kalmasının
önündeki engel kalkmış
durumda. Gaziantep Genç
İşadamları Derneği olarak, ihracat
ve ticaret yapmak isteyenlerin
ihracat kapılarını aralamak,
bilinçlendirmek ve dijital ortamda
pazara girişlerini sağlamak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmasında dijital dönüşümü,
fırsatlar dönemi olarak
nitelendiren E- İhracat Türkiye
Başkanı ve AMZ Hint’s Kurucusu
Mert Tanciğer ise; “Teknolojinin
gelişimi ile birlikte aynı hızla

iş hayatında dijitalleşmenin de
arttığını söyleyebiliriz. Günümüz
teknolojisini ve dijitalleşmeyi
yakalamayanlar, pazarda uzun
süre ve kalıcı yere sahip
olamayabiliyorlar. Türkiye’nin
özellikle sınır ötesi E-ticarette
rakip ülkelerin gerisinde kalması,
ihracat menzilini daraltmaktadır.
Diğer ülkeler ise E-Ticareti
kullanarak menzillerini
genişletmektedir. Bu yüzden
E-Ticaret ve E-İhracatı birbirinden
bağımsız düşünemeyiz. Gaziantep
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ihracat ve büyüme rakamlarına
bakarsak gerçekten Türkiye’de çok
önemli rol ve paya sahip. Gerek
sanayicilerin, gerek bölgedeki
ihracatçıların çabası ile bu
konuda başarılı bir yol kat ediyor.
Pandemi sürecinde E-ticaret ve
E-ihracat gibi dijital uygulamalar
sayesinde ticaret hacminde
yaşanabilecek hızlı bir daralmanın
önüne geçildi. E-İhracatın alt
yapısını çok önceden hazırlayan
ve teknolojik gelişmeleri yakından
takip eden ülkeler uyum sağlama
konusunda çok başarılı oldu” dedi.
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KOÇER : GAZİANTEP
ÜRETİM KAPASİTEMİZLE
TÜM ÜLKEYE YETEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİ

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer, Bloomberg HT’de “ İş Dünyası” programında pandemi sonrası Türkiye ve
Gaziantep piyasalarının ve ekonomisinin son durumunu değerlendirdi.
aziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı
Cihan Koçer,
Bloomberg HT'de
Hande Berktan'ın sunumuyla
canlı yayınlanan, İş Dünyası
programında piyasaları ve
ekonomiyi değerlendirdi.
Programa Skype üzerinden canlı
olarak bağlanan GAGİAD Başkanı
Cihan Koçer Gaziantep’in birçok
alanda olduğu gibi sanayi, üretim
ve ihracat alanında da bölgenin
ve Türkiye’nin lokomotifi
haline geldiğini, önümüzdeki
dönemlerde yüksek katma
değerli ürünlerin geliştirilmesi,
üretilmesi ve global pazarlarda
etkin pazarlanması için dernek
olarak her türlü çalışmaya destek
vereceklerini ifade etti.
Ekonomi değerlendirmesi yapan
Koçer; “TÜİK’in açıklamış olduğu
işsizlik rakamlarına bakacak
olursak Türkiye genelinde
haziran ayında işsizlik oranı
0,5 puanlık artış ile yüzde
13,4 seviyesinde gerçekleşti.
Bu veriler en zor dönemlerde
bile ülkemiz açısından umut
verici bir gelişme olduğunu
gösteriyor. Reelde bu oranlar
istediğimiz seviyede değil ama
olağanüstü yaşanan bu süreçte
devletimizin işten çıkarma
yasağını getirmesiyle yine
de verilerin olumlu olduğunu
düşüyorum. Bölgemizde de
son yıllarda olumsuz gelişmeler
olmasına rağmen şehrimiz
ve bölgemiz üretmeye ve
ihracat yapmaya devam ediyor.
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2019 yılında Gaziantep’in 7,5
milyar dolarlık bir ihracatı
oldu. Türkiye’de en çok ihracat
yapan 6. il konumundayız. 190
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Gaziantep bu süreçte
durmadan üretmeye ve yatırım
yapmaya devam ediyor. Şuan
organize sanayi bölgemizde
yatırımlarımız hız kazanmış
şekilde, hedeflerimiz arasında ise
savunma sanayisini Gaziantep’e
kazandırmak var. Şehrimizin
bu yönde ki çalışmalarını
destekliyoruz. Bu kapsamda
sanayi alt yapımız çok müsait
ve 155 tane kalemde imalat
yapıyoruz. Pandemi sürecinde
de gördük ki, Gaziantep sağlık ve
gıda alanında üretim üssü oldu.
Türkiye’nin güvenini kazanan
şehrimiz, üretim kapasitemizle
tüm ülkeye yetebileceğimizi
gösterdi” ifadelerini kullandı.
İhracatta dijitalin öneminden
bahseden Cihan Koçer;
“Gaziantep’in çok fazla dinamiği
ve zenginliği bulunmaktadır.
Şehrimiz hem sanayi şehri, hem
turizm şehri, hem kültür, hem de
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gastronomi şehridir. Covid-19’ün
etkileriyle şuan düzenlenecek
olan şehrimizin tarihini ve
önemini yansıtan festivaller
bu sene dijital ortamda
düzenlenecek. Bizler bu süreçte
teknolojiden faydalanarak hem
üyelerimize, hem şehrimizde
ki girişimcilere, hem de
Gaziantep’ten ürün almak
isteyenlere dijital ağ üzerinden
teşvik etmeye, farkındalığı
arttırmaya ve E-İhracatın
öneminden bahsetmeye önem
veriyoruz” dedi.
Gaziantep’in ekonomisi,
kültürü, sanayisi için dernek
olarak kazandıracakları projeler
hakkında açıklamalarda
bulunan Koçer; “Gaziantep
için değer ve fark yaratan,
şehrin kültürü ve ekonomisine
katkı sağlamayı amaç edinen
derneğimiz, projeleriyle içinde
bulunduğumuz sorunlara sırt
çevirmeyip ülkemizin, bölgemizin
ve şehrimizin gelişmesine katkı
sağlamaya ve bölgede yeni
potansiyel oluşturmaya destek
vermektedir.” şeklinde konuştu.
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GAGiAD’dan

Cumhuriyet Başsavcısı
Sekücü’ye ziyaret
GAGİAD’DAN Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Akcan ve Tuncay Özmermer Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Önder Kemal Sekücü’yü makamında ziyaret etti.

aziantep Genç
İşadamları
Derneği (GAGİAD)
Yönetimi,
Gaziantep’te
göreve başlayan
Cumhuriyet Başsavcısı Önder
Kemal Sekücü’ye hayırlı olsun
ziyareti gerçekleştirdi.
Görev yaptığı Rize Cumhuriyet
Başsavcılığı görevinden
Gaziantep Cumhuriyet

Başsavcılığına atanan Başsavcı
Önder Kemal Sekücü’yü
tebrik ederek, hayırlı olsun
dileklerinde bulunan GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer, ziyarette GAGİAD’ın 27
yıllık köklü bir sivil toplum
kuruluşu olduğunu dile getirdi.
GAGİAD’ın Gaziantep’te ve
bölgede bugüne kadar birçok
projeye imza attığını, bundan
sonra da hizmet bayrağını
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daha ileri taşımak için
çalışmaya devam edeceklerini
ve Gaziantep için her türlü
hizmete hazır olduklarını ifade
etti.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Sekücü ise, Koçer’e ve başkan
yardımcılarına ziyaretlerinden
dolayı teşekkür etti. Ziyaret,
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona
erdi.
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GAGiAD’dan ŞAHİNBEY
BELEDİYESİNE ZİYARET

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ile 14.Dönem
Yönetim Kurulu Üyeleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette,
yeni dönemde yapmayı
planladıkları projeler hakkında
bilgilendirmelerde bulunan
GAGİAD Başkanı Cihan
Koçer; “14. Dönem Yönetim
Kurulu olarak 27. Yıllık köklü
bir geçmişe sahip olan
derneğimizde devraldığımız
bayrakla, şehrimizin ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarının
gelişimine katkı sağlayarak
gerçekleştireceğimiz projelerle
Gazişehrimizin etkin sivil
toplum kuruluşu olmaya
devam edeceğiz. Süregelen
pandemi döneminde
belediyelerimizin etkin
çalışmalarını yakından takip
ediyor ve bu çalışmaları
destekliyoruz. Şahinbey
Belediyesi siz değerli
başkanımız sayesinde bu
süreci başarılı bir şekilde
yönetiyor olmakla beraber,
vaka sayılarının Gaziantep’te
gelecek zamanlarda
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azalacağını ümit ediyorum”
dedi.
Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu ise,
sivil toplum kuruluşlarının
Gaziantep için önemini ve
GAGİAD’ın yapmış olduğu
faaliyetler ile ilgili aldığı
bilgilerden ve ziyaretlerinden
duyduğu memnuniyeti
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dile getirerek yeni dönem
yönetim kuruluna başarılar
diledi.
Ziyaret, GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer
tarafından GAGİAD Ormanında
Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu’na adına
dikilen 27 fidan sertifika
takdimi ile sona erdi.
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GAGİAD SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ADINI

ORMANINDA YAŞATACAK
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını
sürecinde virüsün yayılmasının önlenmesi, salgından etkilenen vatandaşlarımızın tedavilerinin yapılması ile
virüsün ortadan tamamen kaldırılmasına yönelik hastanelerde yoğun çaba sarf eden ve risk altında görevlerini
sürdüren Gaziantep bölgesinde ki sağlık çalışanlarının adlarına ormanında fidan dikerek moral desteği sağlıyor.
Gaziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) tüm
dünyayla birlikte
Türkiye'yi de etkileyen
Covid-19 salgınıyla
mücadele kapsamında birlik
ve beraberlik içinde gösterilen
toplumsal mücadeleye bir kez daha
katkıda bulundu. Bu dönemde daha
önce kamu personeline 140.000
adet maske bağışlayan GAGİAD, yeni
hatıra ormanı projesiyle 5.140 sağlık
çalışanı adına, ormanında fidan
dikimi gerçekleştirerek topluma her
anlamda destek olmayı sürdürüyor.
Sağlık çalışanlarının pandemi
sürecini sağlıklı ve başarılı bir
şekilde atlatmalarının önemini dile
getiren GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer; “Sağlık
çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz
olağanüstü pandemi koşullarında,
her gün her saat kahramanca
çabalarla mücadele etmeye devam
ediyor. Bu kapsamda onların
adına GAGİAD Ormanında fidan
dikerek moral desteği vermek
istedik. Sevdiklerinden uzak,
özveriyle zor şartlarda çalışan, her
gün görevinin başında olan sağlık
çalışanlarımıza minnettarız ve
onların bu mücadelesinde yanlarında
olduğumuzu bilmelerini istedik”
ifadelerine yer verdi.
Cihan Koçer; “Bu salgına karşı
bugüne kadar başarılı bir mücadele
verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Sağlık çalışanlarına şuan en
önemli desteğin moral olduğunu
düşünüyoruz. Sevgi demek emek
demek, bizlerde değerli sağlık
çalışanlarımızın adına fidan dikerek

onlara sevgimizi göstermek ve
moral vermek istedik. Diktiğimiz her
ağacı gelecek nesillere nefes olsun
diye onlar adına yaşatacağız. Sağlık
çalışanlarımız, yaptığı işle insana
nefes verirken bizde adlarıyla doğaya
nefes vereceğiz. Süreç içerisinde
her bir sağlık kahramanımız işini
titizlikle yapmış olup, bu pandemi
savaşında mücadele vermiştir.
Bugüne kadar tüm mücadelelerden
alnının akıyla çıkmış olan ülkemizin,
sağlıkçılarımızın desteği ve birlik
beraberlik ruhumuzla bu salgından
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da kurtulacağına olan inancımız
tamdır. Bizler de elimizden
geleni yapmalı maske, mesafe
ve temizlik kurallarına uyarak
bireysel sorumluluklarımızı yerine
getirmeliyiz” dedi.
Koçer; “Gayret dolu mücadeleleri ve
emekleri için sağlık çalışanlarımıza
sonsuz teşekkürlerimizi sunar,
pandemi sebebiyle kaybettiğimiz
sağlık personellerine Allah’tan
rahmet ve ailelerine başsağlığı
dilerim” şeklinde konuştu.
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Dijitalleşme ile Verimli Çalışma

GSO ve GAGİAD

işbirliğinde ele alındı
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD)
işbirliğinde ‘’Geleceğin İş Dünyasında Var Olmak İçin Kurumsal Performansı Nasıl
Arttırabiliriz?’’ konulu videokonferans düzenlendi.
oplantıda, endüstri 4.0
ile hayatımıza giren
dijital çalışma ortamları
ve mobil çalışma
devrinin bundan sonraki
dönemde geleceğimizi
nasıl şekillendireceği ile
ilgili bilgiler verildi.
GSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN
ÜNVERDİ
Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi,
toplantı başlığının aslında bir soru cümlesi
ile doğrudan mesajı verdiğine dikkati
çekerek, “Geleceğe kurumunuzu hazırlayın.
Önceden firmamız kar ediyorsa gerisini
pek de aramıyorduk. Verimlilik, bilanço
hesabı gibi parametreler çok da dikkate
alınmıyordu. Kamu kurumlarımız da
hantaldı, bir belge alabilmek için saatlerce
kamu kurumlarında beklemek zorunda
kalıyordunuz. Devletimiz dijitalleşmeye
önemli yatırım yaptı ve bu süreç devam
ediyor. Olması gereken de zaten bu” dedi.
“Bizler de kişilerden başlayarak
kurumlarımızı günümüz teknolojilerine
uygun olarak dizayn etmeli, bu büyük
veriyi kullanabilmeliyiz” diyen Adnan
Ünverdi, “Veriyi işleyen bir dijital akıl var.
Bütün olasılıkları hesap ediyor ve sonuçlarını
anında alıyorsunuz. Bunun için de, önce
zihnimizde bu dönüşümü yapmak zorundayız.
Bu zaten kurumsal dönüşümü de beraberinde
getirecektir” diye konuştu.
Günümüzde artık evlerin bir nevi işyeri,
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işimizin de evimiz olduğunu dile getiren
Ünverdi, “Bundan 10 günce Singapurlu bir
heyetle videokonferans üzerinden ikili ticareti
konuştuk. Önceden bunun için uzun bir
zaman ayırmanız ve ciddi para harcamanız
gerekiyordu.
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Salgın nedeniyle eğitimler dijital
ortamda verilmeye başladı,
birçok kurum artık elden belge
vermiyor, tümüyle dijital imzayla
hizmet veriyor. Robotların iş
yaptığı günümüz dünyasında
artık daha büyük adımlar atmak
durumundayız. Endüstri 4.0 ile
hayatımıza giren dijital çalışma
ortamları ve mobil çalışma
devri bundan sonraki dönemde
geleceğimizi şekillendirecek.
Gelecekte bir kurumda iş sahibi
olmak isteyenlerin, dijital çağa
uygun donanım sahip olması,
insan ilişkileri, sorumluluk
alma gibi alanlarda kendilerini
yetiştirmeleri gerekecek. Yeniliğe
direnenler kaybedecek. Bu
sebeple yeni dünya düzeninin
tüm gereklerini yerine getirmek
durumundayız. Kazanan tarafta
olmak için buna da mecburuz”
ifadelerini kullandı.
Günümüzde verimli çalışma
ortamının arttırılmasının altını
çizen Ünverdi bu noktada işverene
ve çalışanlara eğitimler verilmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
GAGİAD YÖNETİM KURULU
BAŞKANI CİHAN KOÇER
Gaziantep Sanayi Odası ile daha
önce yaptıkları ortak çalışmalara
değinen ve bundan sonra da

işbirliği içerisinde çalışmalarına
devam edeceklerini kaydeden
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer de kurumsal
performansı artırabilme konusunun
her zaman bir gereklilik olduğunu
söyledi.
Dijitalleşen dünyada yeniliklerin
sürekli değiştiğini vurgulayan Koçer,
“Yeniliğe karşı olanlar mutlaka
kaybeder. Bu noktada Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep
Sanayi Odası tarafından inşaatı
devam eden Gaziantep Yetkinlik
ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model
Fabrika) Projesi kent ve ülkemiz
için çok faydalı olacak ve büyük
katkı sunacak.
HÜLYA GÜRDAMAR
Değişime ayak uydurmanın ve
işletmelerin insan kaynaklarının
hayati bir konu olduğunu belirten
ve sunum eşliğinde katılımcılara
bilgiler veren Hülya Gürdamar,
dijital dönüşüm sürecine ayak
uydurma, süreklilik, verimliliği
arttırmak için neler yapılması
gerekir, insan kaynakları ve
performans yönetimi nasıl olmalı
konularını anlattı.
Bilgi endüstrisinde her an
aynı yerde durulamayacağını
aktaran Gürdamar, “Artık devir
mobil çalışma devri oldu. Mobil
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çalışma devrinde başarılı olmak
için kurumsal performansımız
ön plana çıkacaktır. Günün
sonunda işyerimizde neler
yaptığımızı değerlendirmeliyiz.
Bunun yanında kişisel gelişime
büyük önem vererek çalışma
performansını arttıracak çalışmalar
yürütmeliyiz. Objektiflik ayrıca çok
önemli bir konudur. Misyon ve
vizyonumuzu belirleyerek belirli
bir hedef doğrultusunda gayret
göstermeliyiz. Bu noktada ölçme
yapmak durumundayız. İşin iyi mi,
kötü mü yapıldığını ancak ölçme
ile anlayabiliriz. Burada bireysel
performansı ölçümlemeliyiz. Bunu
yaptığımız zaman işletmeye ne
kadar katma değer sağlandığı
rahatlıkla görülebilir. Verimi
arttırmak ve başarılı olmak için
bireysel ve kurumsal açıdan aynı
vizyon doğrultusunda ilerlemeliyiz”
ifadelerini kullandı.
BAŞAK TECER
Günümüz dünyasında çevikliğin
çok önemli olduğuna vurgu yapan
Başak Tecer de, şunları kaydetti:
“Başarılı olmak için hemen
harekete geçmek gerekli. Yaratıcı
ve esnek çalışmayı korumak
gerekir. Çok hızlı hareket etmezsek
treni kaçırırız. Çünkü her şey çok
hızlı değişiyor.”
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GAGiAD YÖNETİMİNDEN

BAŞKAN FADILOĞLU’NA ZİYARET
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 14. Dönem Yönetim Kurulu,
Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret etti.
Gaziantep
Genç İşadamları
Derneği (GAGİAD)
Başkanı Cihan
Koçer ve
beraberindeki
14.Dönem Yönetim Kurulu
Üyeleri Şehitkâmil Belediye
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Şehitkâmil Belediyesi ile ortak
projelerde yer almaktan her
zaman mutlu olacaklarını ve
Gaziantep yararına olacak her
türlü desteğe hazır olduklarını
belirten GAGİAD Başkanı
Cihan Koçer; “GAGİAD olarak,
Başkanımızın şehrimize
kazandırdığı projelerini takdir
ve takip ediyoruz. Bizim
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her zaman önceliğimiz
Gaziantep’tir. Şehrimizin
kalkınmasında, pandemi
sürecinin atlatılmasında
elimizden gelen desteği
sağladık, sağlamaya da
devam edeceğiz. İnanıyorum
ki bu zorlu süreçten de hep
beraber birlik ve beraberliğimiz
sayesinde çıkacağız. Bu
kapsamda Belediyemizle
birlikte en etkin şekilde
çalışmaya devam ederek,
Gaziantep’e hizmetlerimizi
sunacağız” dedi.
Düzenlenen ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Şehitkâmil Belediye
Başkanı Rıdvan Fadıloğlu;
“İçinde bulunduğumuz
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pandemi sürecinde şehrimizde
ortak bilinç oluşturarak,
her kaynaktan toplumu
bilinçlendirmeye yönelik
çalışmalarımızı sürdürmeye
devam edeceğiz. GAGİAD’ın
bu dönemi, her zaman olduğu
gibi çok aktif geçirdiğine
inanıyorum. Bu vesileyle Yeni
Dönem Yönetim Kurulunuza
hayırlı olsun dileklerimi iletiyor,
başarılar diliyorum” şeklinde
konuştu.
Ziyaret, GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer
tarafından GAGİAD Ormanında
Şehitkâmil Belediye Başkanı
Rıdvan Fadıloğlu adına dikilen
27 fidan sertifika takdimi ile
sona erdi.

GAGİAD Siemens CEO’SU
Hüseyin Gelis ile GÜNDEMİ

DEĞERLENDİRDİ
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F A A L İ Y E T L E R

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yeni normal buluşma toplantıları kapsamında
“Covid-19 Sonrası Yeni Dünya’da Dijitalleşme” konusunda düzenlenen video konferansta
Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis’i ağırladı.

aziantep Genç
İşadamları
Derneği’nin
(GAGİAD) pandemi
süreci sonrasına
ilişkin farklı bir
bakış açısı kazandırma amacıyla
düzenlendiği “Covid-19 Sonrası
Yeni Dünya’da Dijitalleşme”
konulu webinarında, Siemens
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Gelis konuşmacı olarak
yer aldı. Moderatörlüğünü
GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in
yaptığı video konferansta
Gelis, pandemi sürecinde
dijitalleşmenin öneminden
bahsederek gelecek dönemi
değerlendirdi.
KOÇER: DİJİTAL TEKNOLOJİ
YÜKSELİŞE GEÇTİ

Türkiye’nin dijital dönüşümüne
ışık tutmak istediklerini dile
getiren GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Koçer; “Tüm
dünya ile ülkemizi de etkisi
altına alan pandemi sürecinde
dijitalleşmeyle krizlerin nasıl
fırsatlara dönüştürülebileceği
çok net bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Dijital platformların
kullanımı bu süreçte hızlı bir
artış göstermiş, dijital teknoloji
yükselişe geçmiştir. Girişimcilik,
sürdürülebilirlik ve yenilikçilik
E-Ticaret, E-İhracat gibi
yöntemler ile büyük bir ivme
kazanmıştır. Gaziantep 2019
yılında 8 milyar dolara yakın
ihracat gerçekleştirmiştir. Hali
hazırda 5 OSB’si ile 200.000
kişiye istihdam sahası yaratan
şehrimiz 190 ülkeye ihracat
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yapmakta, makine/metal, gıda,
kimya ve plastik başta olmak
üzere 155 farklı sektörde yatırım
alanı bulmaktadır. Sanayinin
böylesine güçlü olduğu bir
şehirde dijitalleşme sürecinin
öneminin farkındayız ve bizler
Gaziantep sanayicileri olarak
bu dönüşüme katkı sağlamaya
çalışıyoruz.
Bugün burada pandemi
sürecini ve dijitalleşmeyi çok
iyi yöneten bir marka olan
Siemens A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Hüseyin
Gelis’i ağırlamaktan büyük
bir memnuniyet duyuyor,
dijitalleşmeyle ilgili farkındalığı
arttırmak ve dijital ortamda
pazara girişlerini sağlamak
istiyoruz” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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‘KRİZLER FIRSATLARIDA
BERABERİNDE GETİRİYOR’

ürkiye’nin krizi
en iyi yöneten
ülkelerden biri
olduğunu ve
bu süreçten
başarılı bir
şekilde çıkacağını
dile getiren Siemens Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis;
“Dünya her zaman bir değişim
ve dönüşüm içinde. Bu
süreçte Siemens olarak önce
sağlık diyerek “Her yer ofis”
mottosuyla çalışanlarımızın
istediği yerde çalışmalarını
sağladık ve bu kararın
verimliliğimizi %25-30 oranlarda
arttırdığımızı gördük. Aslında
krizler, fırsatları da beraberinde
getiriyor. İstihdam konusunda
da önümüzde ki yıllarda evden
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çalışarak yeni yeni fırsatlar
çıkacağına inanıyorum. Bu
kapsamda Covid-19 pandemi
süreciyle pazarlarda gelişti ve
değişti. Artık yeni dünyada
geleneksel olarak büyümek
zor. Dijital dünyada belli
aplikasyonlarla birlikte verileri
de anlamak lazım. Bu sürecin
en büyük getirilerinden biri
yeni teknolojilerde 5-7 yıl ileri
gitmemiz oldu” dedi.
Değişen tedarik zincirlerinden
bahseden Gelis; “Tedarik
zinciri konusu şuan en
popüler gündemlerden biri.
Avrupa Birliği’nin tedarik
zincirini genişleteceğini
düşünüyorum. Küreselleşmenin
bitmediğini ve bölgeselleşmeye
başlanılacağını düşünüyorum.
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Şuan tedarik zincirinde Çin’e
odaklanılıyor ama yakın
zamanda kritik malzemeler
ve hizmetler AB’ye ve AB’ye
yakın olan ülkelere tedarik
edilecektir. Komşu ülkelerin
sanayilerine baktığımızda
bizim sanayileşmemiz üst
seviyede o yüzden Türkiye bir
köprü görevi görecektir. Bu
süreçte iletişim çok önemli.
Kendimizi doğru kanallardan,
doğru bir şekilde anlatmamız
lazım. Aynı zamanda yeni iş
modelleri üretmemiz gerekiyor.
Ve bunu yalnız başımıza
değil paydaşlarla kurduğumuz
ekosistemle yürütmemiz
gerektiğine inanıyorum”
şeklinde konuştu.

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

EULER HERMES YÖNETİCİLERİ
‘ALACAK SİGORTASINI’ ANLATTI
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) pandemi sürecinde online düzenlediği
bilgilendirme toplantılarına bir yenisini daha ekleyerek Euler Hermes Yöneticilerini “Global
Ekonomik Görünüm ve Alacak Sigortası”nın konuşulduğu webinarda ağırladı.
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği’nin (GAGİAD) pandemi
sürecinde farklı bir bakış açısı
kazandırma amacıyla online
olarak düzenlediği “Global
Ekonomik Görünüm ve Alacak
Sigortası” konulu webinara Euler
Hermes Pazarlama, Dağıtım
Kanalları ve Ticari Tahsis
Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Gürcan Köseoğlu, Euler Hermes
Acente ve Direkt Satış Kanalı
Müdürü Berna Aktuvar, Euler
Hermes Pazarlama Müdürü
Seda Hocaoğlu ve PRM Sigorta
Alacak Sigortası Portföy ve Risk
Yöneticisi Dicle Ergün konuşmacı
olarak katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer; “Küresel
bir salgın haline gelen Covid-19
birçok şirketi farklı noktada
etkilemektedir. Dijitalleşme
ile günümüzde iş yapma
modellerimizin farklılaşması
ve buna ayak uydurma
zorunluluğumuzun olduğunu
yadsınamaz bir gerçektir.
Gazi Şehrimizin sanayici ve
işadamları, bu zorlu süreçte
gerek ülke ihracatına sağladıkları
katkı, gerekse sektörlerin ihtiyaca
yönelik her zaman ve her
koşulda hızlı cevap vermeleri ile
günün getirdiği koşullara uyum
sağlamışlardır” dedi
Ömer Gürcan Köseoğlu; “Haziran
ayında gevşetilmeye başlayan
karantina önlemlerinin vaka
sayılarında ki artışa paralel
olarak tekrar devreye alınması
birçok ülke de günlük faaliyet
ortamındaki toparlanmanın
yataya geçmesine neden
oldu. İmalat sanayi sektöründe
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üretim beklentileri de mevcut
seviyelerde yataya geçiş olacağı
yönünde. İspanya, Fransa
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gibi karantina önlemlerinin
sıkılaştırıldığı ülkelerde endeksler
yeniden daralmaya başladı.
Ülkemizde yumuşak döviz
kuru kontrolleri zaten
uygulanıyordu, ancak sermaye
kontrolünün aşırıya kaçması
beklenmiyor. Bunun yerine,
TL’nin değer kaybının kontrol
altına alınabilmesi için 2020
yılı sonuna kadar politika faiz
oranının yeniden artırılması
gerekiyor. İhracat için doğru
bir dönemde olduğumuzu
düşünüyoruz. Önümüzde
ki dönemde Gaziantep’te
daha fazla firmamızla işbirliği
kurmayı ve firmalarımızın
ticari faaliyetlerini güvenle
gerçekleştirmelerini sağlamayı
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

GAGİAD’DAN “GENÇ
GAZİANTEP KODLUYOR”
PROJESİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Destek
Programı kapsamında “Genç Gaziantep Kodluyor” projesi ile Gazikent Gençlik Merkezine robotik
kodlama atölyesi kuracak.

aziantep Genç
İşadamları
Derneği (GAGİAD),
Gaziantep’te
teknoloji
altyapısının
güçlendirilmesi ve eğitim
kalitesinin arttırılması amacıyla
“ Genç Gaziantep Kodluyor” adlı
projeyi hazırlayarak, T.C Gençlik
ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik
Destek Programı’na başvurdu.
Değerlendirme sonrası başarılı
bulunan ve destek almaya hak
kazanan proje, Gaziantep’te
bulunan Gazikent Gençlik
Merkezinde kurulacak atölyede
hayata geçirilecek.
Yapılan basın açıklamasında
proje hakkında bilgi veren

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer; “GAGİAD olarak,
ülkemize ve şehrimize faydalı
projeleri hayata geçirmek bizler
için çok önemli. Kuracağımız
robotik kodlama atölyemizde
öğrencilerimize analitik düşünme,
eleştirel düşünme, problem
çözebilme, tasarım odaklı
düşünme gibi önemli becerileri
kazandırmak istiyoruz. Bunun
yanı sıra 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
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olan robotik kodlama sağladığı
kazanımlarla çocuklarımıza farklı
bakış açıları kazandıracaktır. Nihai
hedefimiz; tüketen değil üreten
nesiller yetiştirmektir” dedi.
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. Kuracağımız
bu atölye umarım gençlerimiz
için teknolojiye atılan güzel bir
adım olur ve uzun vadede yerli
ve milli teknolojik yeniliklere
imza atarlar” şeklinde konuştu.
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MAKALE

YÖNETİCİLER
PANDEMİ SÜRECİNİ
NASIL GEÇİRDİ?

Şafak SALICI
BASIN VE YAYIN KOMİSYON ÜYESİ

Merhabalar,
Yaklaşık bir yıl önce dünya ve
dolayısıyla Türkiye gündemine
adeta demir atan koronavirüs
pandemisi artık iş ve özel
ayrımı yapmadan yaşam
biçimimizde belirleyici rol
oynuyor. Dünya genelinde
olduğu gibi Gaziantep’te de
özel ve resmi kurumlar, yeni
iş yapış yollarına yöneldi,
beyaz yakalıların uzaktan,
yani evden, işin mecburiyeti
nedeniyle işyerinde çalışanların
ise dönüşümlü çalışması
uygulamasına geçildi. Personel
servislerinde, işyerlerinde
pandemi önlemleri üst düzeyde
alınarak, sürecin en risksiz bir
şekilde yönetilmesi hedeflendi.
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İşin içerisinde olmayanların,
dışarıdan bakınca “onlara göre
ne var ki?” diye düşündüğü
yöneticiler acaba bu süreci
nasıl yönetiyor? İnanıyorum
ki, çalışanlardan, yani
esirgediklerinden daha çok
yoruluyor ve risk altındalar.
Sorumluluk sahibi her yönetici,
işletmelerde üretim ve genel
işleyişin düzenli gerçekleşmesi
için odasında oturduğundan fazla
zamanı çalışanlarla bir arada olur.
Elbette, pandemi döneminde
bunun risklerini de göğüslemek
durumunda kalır.

alır. Bunu yapmak insani görev
olmakla beraber yöneticiliğin
getirdiği sorumluluktur. Tanık
olduğumuz kadarı ile Gaziantep
bu anlamda çok başarılı bir sınav
verdi. Bu görevlerde bulunanları
yürekten kutluyoruz.

Yöneticiler mal ve hizmet
üretiminin gerçekleşmesi için
önlemler alırken, çalışanların ve
dolayısıyla ailelerinin sağlığını da
koruyacak önlemleri uygulamaya

Bu dönemde yöneticiler sadece
işletmelerinin değil, çözüm
ortaklarının da yeni sürece
sorunsuz uyumu için önlemler
aldı. İş yapış şekilleri değişti.
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“Camdan da olsa candan
görüşme” dönemi başladı. En
az 10 yıl sonrası için öngörülen
dönemi pandemi sayesinde
yaşamaya başladık ve başarılı
da olduğumuzu söyleyebiliriz.
COVID-19 pandemisi, ticaret
başta olmak üzere her alanda
“yeni normal” diye yakın
zamanda gündeme geleceğini
hayal dahi edemeyeceğimiz bir
kavramı yaşam biçimimiz haline
getirdi.

Maske, mesafe ve hijyen
ile sağlık, uzaktan erişim
ile toplantı, E-Ticaret
ile pazarlama, evden
çalışma ile istihdam, eve
kapanarak salgından
korunma kültürünü günlük
yaşamın tartışılmaz ve artık
garipsenmez gerçeği haline
getirdik. Sağlığın önemini
çok acı bedeller ödeyerek
anladık.
Dijital altyapının önemi
ortaya çıktı. Toplantılar
uzaktan erişimle
gerçekleştirilmeye, beyaz
yakalılar için evden
çalışmaya başlanıldı. Şu bir
gerçek ki, pandemi koşulları
sona erse de artık evden
çalışma ve uzaktan erişim

ile toplantı dönemi bundan
sonra da devam edecektir.
Pandemi dolayısıyla, gıda,
sağlık, medikal, lojistik ve
ambalaj sektörleri öne çıktı,
her şeye rağmen Türkiye
bu süreci dünyada en
başarılı yöneten ülkelerden
birisi olurken, ülkemizde
Gaziantep, yeni döneme
yönelik alınan önlemler
sayesinde kısa sürede
toparlandı. Pandemi dönemi
gıda, sağlık, medikal, lojistik
ve ambalaj sektörlerini
öne çıkardı. Salgın riski
dolayısıyla bireysel ve
çekirdek aile yaşam tarzının
tercih edileceği görülüyor.
Yazımı, SANKO Holding
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Onursal Başkanı
Sayın Abdulkadir
Konukoğlu’nun şu
saptaması ile sonlandırmak
istiyorum; “Artık
normalleşme denildiğinde
pandemi öncesi dönemden
çok farklı bir normal
yaşayacağımızı bilmeliyiz
ve eski günleri normalleşme
denildiğinde aklımıza dahi
getirmemeliyiz. Milattan
Önce (M.Ö) ve Milattan
Sonra (M.S) tarihlemesinin
yerini sanırım bundan sonra
Pandemiden Önce (P.Ö) ve
Pandemiden Sonra (P.S)
tarihlemesi alacak”
Sağlıklı günlerle tekrar
buluşmak dileğiyle…
Hoşça kalın.
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Z İ YA R E T L E R

GAGİAD Yönetiminden

GAÜN Rektörü
Özaydın’a ziyaret

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Arif
Özaydın’ın makamında
gerçekleşen ziyarette
hayırlı olsun dileklerini
ileten GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan
Koçer; “Şehrimizin ve
ülkemizin kalkınmasında
üniversitelerimizin
üstlendiği rolü çok
önemsiyoruz. Bugüne
kadar Gaziantep’e
önemli katkılar sağlayan
Gaziantep Üniversitesinin
bugünden sonra da
bu katkıları arttırarak
sağlamaya devam
edeceğine inancımız
tamdır. GAGİAD olarak
üniversitelerimizle
işbirliğini çok önemsiyor,
birlikte önemli
projelere imza atmaya
ve şehrimize katkı
sağlamaya çalışıyoruz.
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Gaziantep, ülkemizin
parlayan ve gelecek
vadeden önemli
şehirlerinden. Bu şehri
korumak ve ileriye
götürmek için bizlere
önemli görevler düşüyor.
Sizlerle işbirliği içerisine
olmaktan, önümüzdeki
günlerde de şehrimize
ve ülkemize beraber
katkı sağlamaktan onur
duyacağız” dedi.
Gaziantep Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Arif Özaydın ise;
“Gaziantep’in en önemli
özelliği güçlü bir yapıya
sahip olmasıdır. Bir
şehrin kalkınmasında ki
en önemli etkenlerden
bir tanesi üniversiteler.
Bizler de bu şehir için
her türlü çalışmaya
hazırız” şeklinde konuştu.
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GAGİAD Ekonomist
Fatih Keresteci ile

“YENİ NORMALDE
TÜRKİYE
VE DÜNYA
EKONOMİSİNİ’’
konuştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) pandemi sürecinde online düzenlediği
etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek DNG Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Fatih
Keresteci’yi “Yeni Normalde Türkiye ve Dünya Ekonomisi”nin konuşulduğu webinarda ağırladı.
ünya ve Türkiye
Ekonomisinin
pandemi ile
zorlu mücadelesi,
Türk varlıklarda
süregelen değer
kaybının nedenleri,
Covid-19’un neden olduğu yapısal
değişimler, yeni normalde yeni
yatırım temaları, Türk şirketlerinin
finansal yapılarında yaşanan
değişimler gibi konu başlıklarının
ele alındığı webinarda tahminler
ve öngörüler paylaşıldı.
KOÇER: SANAYİDE ÇARKLAR
DÖNMEYE DEVAM EDİYOR
GAGİAD 14. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer;
“Gaziantep sanayisiyle, turizmiyle
ve gastronomisiyle çok zengin
ve dinamik bir şehir. Bu
sene pandemi sebebiyle bazı
sektörler durumdan etkilense
bile sanayide çarklar dönmeye
devam ediyor. 2019 yılı totaline
bakacak olursak 8 milyar dolara
yakın ihracat gerçekleştirildi.
Bu sene ise Eylül ayı geçen
yıl aynı ayına göre %15,3’lük
artış sağlayarak aylık bazda
tarihi bir rekor kırdık. Pandemi
sürecinde tüm olumsuzluklara
rağmen Gaziantep 5.OSB’si ve
200.000’i aşkın istihdamıyla
güçlü bir yapıya sahip.
Gaziantep, ihracat rakamları ve
üretimdeki başarısı ile ekonomik
kalkınmada bir örnektir. Yeni
Normal süreçte finansman
yapılarından başlayarak, yeni
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fikirlere, yenilikçi yöntemlere her
zamankinden daha çok ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. İçinde
bulunduğumuz mevcut durumu
gözetirsek, iş dünyasının uzaktan
erişime dayalı bir dönüşüm
içerisinde olduğunu ve bunun
uzun vadeli bir dönüşüm süreci
olacağını belirtmek isterim. Bu
dönüşümde öncelikle şirket
sahiplerine kamu kurum ve
kuruluşlarına ve bireylere önemli
roller düşmektedir. Bizlerde bu
yenilikçi dönüşüme GAGİAD
olarak katkı sunmaya çalışıyoruz”
dedi.
KERESTECİ : DEĞİŞEN DÜNYA
ŞARTLARIYLA İŞ YAPMA
MODELLERİ DE DEĞİŞİYOR
Küresel gelişmeler ışığında
Türkiye ekonomisi ve mali
piyasalarına yönelik stratejik
olarak değerlendiren Ekonomist
Fatih Keresteci ise; “Dünyanın
majör bir değişim içinde.
Türkiye’de yaşananları dünyadan
bağımsız olarak görmemek lazım.
Şu anda yaşanan değişimler,
Türkiye’nin diplomasi ya da
jeopolitik alanda yaşanan soru
işaretleri sadece bize özgü değil,
tüm dünyayı etkilemektedir.
Bu değişim dünyayı hem
daha korumacı hem de daha
çatışmacı hale getirmektedir.
Değişen dünya şartlarıyla iş
yapma modelleri de değişiyor.
Nasıl insanlar doğar, büyür,
yaşlanır ve ölürse sektörlerde
doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

www.gagiad.org.tr

ölebilirler. Önemli olan sektörlerin
büyüdüğünü, yaşlandığını ve
ilerde ölebileceğini düşünüp buna
göre yeni iş alanları bulabilmemiz
gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Pandemi ile birlikte dünya
ekonomisinde ani duruş
yaşadığını vurgulayan Keresteci;
“Dünya ekonomisi Mart, Nisan,
Mayıs aylarında ani bir duruşla
karşı karşıya kaldı. Ekonomik
gelişmeler ülkelerin büyüme
oranlarını da etkiledi, işsizlik
oranları yükseldi. Merkez
bankaları ilk önce bu krize eski
alışkanlıkları ile hızlı bir şekilde
faizleri indirdi. İkinci adım olarak
aşırı likidite genişlemesine
yöneldiler. Son hamle ise maliye
politikaları üzerinden geldi.
Devletler, pandemi tahribatını
azaltmak için multi-trilyonlarca
dolarlık destek paketleri açıkladı.
Şimdilik atılan radikal adımlarla
pandeminin etkisini kısa sürede
hafifletildi” dedi.
Dünyada paranın değerinin
azaldığı, mal- mülk ve fiziksel
varlığın değerinin arttığı ve
bunun devam edileceği bir
döngüye girildiğini söyleyen
Fatih Keresteci; “Türkiye pandemi
ile mücadelede tıpkı dünyanın
yaptığı uygulama adımlarını attı.
Ekonomik durgunluğumuzu şuan
biraz daha atlattık. Önümüzdeki
dönemlerde de yeni kırılmalara
ve dönüşümlere hazır olmalıyız.
Sektörlerimizin bağışıklık
sistemimizi kuvvetlendirmemiz
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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GAGİAD’DAN

GSO BAŞKANINA ZİYARET
Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Sanayi Odası
Başkanı Adnan Ünverdi'yi makamında ziyaret etti.

aziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı
Cihan Koçer,
Gaziantep Sanayi
Odası (GSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi’yi
makamında ziyaret ederek,
yapılacak ortak projelerde
hizmet vermeye hazır
olduklarını ifade etti.
GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer;
“Gaziantep ülkemiz için
gelecek vadeden dinamik bir
şehir. Bizler Gaziantep Genç

İşadamları Derneği olarak
ekonomik, sosyal, kültürel ve
eğitim alanında birçok çalışma
ve proje yürütmekteyiz. Bu
şehir hepimizin ve bu şehri
ve ülkemizi ileriye götürecek
olan bizleriz. Sanayi Odamız
her zaman derneğimizin önem
verdiği birlikte projeler yaptığı
önemli kurumlar arasında yer
almaktadır” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adnan Ünverdi ise; “Girişimci
ruha sahip Gaziantep insanı
pandemi sürecinde de gece
gündüz demeden çalışmaya,
üretmeye devam ediyor. Bizim
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atalarımızdan aldığımız vizyonu
devam ettirmemiz gerekiyor. Bu
bağlamda şehrimizi ve ülkemizi
kalkındıracak ve geliştirecek
projelerinize GSO olarak her
zaman destek vermeye hazırız.
El ele, omuz omuza kentimizin
sanayisine yön vermek için
çalışmaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Gaziantep’e dair ekonomik,
sosyal ve kültürel konular
hakkında istişarelerde
bulunarak, geleceğe dönük yeni
işbirliklerini değerlendirilen
toplantı çekilen hatıra
fotoğrafıyla sona erdi.
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GAGİAD 2. HATIRA ORMANININ

AÇILIŞINI YAPTI

Tüm Türkiye’de gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” fidan dikim programıyla
eşzamanlı yapılan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller”
projesi kapsamında dikilecek 27 milyon fidan etkinliğine katkı sunan Gaziantep Genç
İşadamları Derneği (GAGİAD), 2. Hatıra Ormanının açılışı yaparak, fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir bir geleceğe ve
doğal yaşama katkı sunmayı
kendine misyon edinen Gaziantep
Genç İşadamları Derneği (GAGİAD)
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,
100.000 metre kare alan üzerine
kurulu GAGİAD Hatıra Ormanı2’nin açılış törenini gerçekleştirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
ile başlanan törenin açılış
konuşmasını yapan GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Cihan Koçer; “GAGİAD olarak
oluşturduğumuz Eğitim-Çevre
fonuyla daha yeşil bir Gaziantep
için her sene binlerce fidanı
toprakla buluşturuyoruz. Biz,
yeryüzündeki yaşamın sürekliliği
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açısından ormanlarımızın gelecek
kuşaklara bırakabileceğimiz
en kıymetli kaynaklardan biri
olduğuna inanıyoruz. Gazi
şehrimizin “gastronomi şehri “,
“sanayi şehri”, “kültür şehri” ve
“fuar şehri” olarak Türkiye’de
adından söz ettiren bir şehir
haline gelmesinin yanı sıra
GAGİAD olarak bizim arzumuz;
Gaziantep’imizin bu unvanları
arasına “yeşil şehir” unvanını
da kazanmasıdır. Derneğimizin
27.yılında başlatılan 27 milyon
ağaç kampanyası bizim için
çok anlamlı olmuştur. Biz de
bu projede varız ve şehrimiz
için her zaman var olacağız. 27
milyon ağaç projesi için yoğun
emek ve çaba sarf eden Valimiz
Sayın Davut Gül’e ve Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Fatma
Şahin’e özellikle teşekkür etmek
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istiyorum. Rehberlikleri bizim
için çok önemli ve değerlidir.
Bu kapsamda GAGİAD olarak 27
milyon ağaç hedeflerinde fidan
dikimlerimizle şehrimizin yeşil
alanına katkı sağlamaktan onur
duyuyoruz” dedi.
Yeni Orman alanı içerisinde
sağlık çalışanları adına fidan
dikildiğini belirten Koçer; “Şuan
içinde bulunduğumuz yeni hatıra
ormanımızda, pandemi sürecinde
ülkemiz için özveriyle çalışan
gecesini gündüzüne katarak görev
yapan değerli doktorlarımıza
hemşirelerimize ve tüm sağlık
çalışanlarımıza teşekkür olarak
5.168 Covid servisi çalışanı adına
fidan dikerek, onların adına
geleceğe bir nefes olmak istedik.
Onlara minnettarız” ifadelerine yer
verdi.
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ŞAHİN : ŞEHRİMİZDE Kİ 2 MİLYON İNSAN BİZE
EMANET VE BİZ BU EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Gaziantep’in “Yeşil Şehir” olarak anılması için
çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; “Sivil
toplum kuruluşları şehirlerin en önemli güçlerinden
birisidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD, ivmesini
daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernektir.
Bugün dünyaya baktığımızda eğer küresel ısınma
devam ederse çocuklarımıza bırakacak bir dünya
kalmayacak. Bizlere düşen şanlı tarihimizden
aldığımız bu şehri ve bu ülkeyi gelecek nesle
iyi bir şekilde teslim edebilmektir. Ağaçlandırma
konusunda şuan da Avrupa’nın en iyisi, dünyada ise
4.sırasındayız. Yapmamız gereken çok önemli bir şey
var. Bu durumda Yeşil Ekonomi dediğimiz koruyucu
önlemler almalıyız. Yani toprağı, suyu ve havayı
koruyacağız. Bu bizler için bir tercih değil, zorunluluk.
Kirletmeyi azaltarak, çok hızlı tedbirler alacağız.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Valiliğimiz
eşliğinde yılda 1 milyon fidan dikeceğiz. Şehrimizde
ki 2 milyon insan bize emanet ve biz bu emanete
sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.
GÜL: HEM ŞEHİR HEM İNSAN OLARAK DAHA ÇOK
YEŞİL ALANA İHİTYACIMIZ VAR
Törende konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül;
“Yatırımlar genelde potansiyele yapılır. Gaziantep’in
de en önemli potansiyeli insan kaynağıdır, beşeri
sermayesidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD, şehrimizde

adeta bir okul gibi faaliyet gösteren, sosyal, kültürel,
ekonomik meselelere duyarlı bir dernek. Bu yüzden
kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkese
teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere, Türkiye’de yeşil
alan miktarı ve dikilen ağaç sayısı her sene artıyor.
Ama bunun yanında nüfusumuz artıyor, araç sayımız
artıyor ihtiyacımız her geçen gün daha da çok
artıyor. Hem şehir, hem insan olarak daha çok yeşil
alana ihtiyacımız var. Bu kapsamda dikilen 1 fidan
bile çözümün parçası olacak. Hedefimiz 27 milyon
ağaç dikilmesi ve inşallah hedeflerimize ulaşacağız”
dedi. Program, fidan dikimi ile son buldu.
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GAGİAD’DAN
GTO ZİYARETİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep
Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’u
ziyaret etti. Ziyarette, yapılacak iş birlikleri ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

aziantep’in
mevcut ticari
ilişkilerin ve
önümüzdeki
pandemi
sürecinde neler
yapılabileceği
konularının görüşüldüğü
ziyarette karşılıklı fikir alışverişi
yapıldı.
GAGİAD’ın yaptığı çalışmalar
hakkında bilgiler veren
Yönetim Kurulu Başkanı
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Cihan Koçer, 27 yıllık köklü bir
kültüre sahip olan GAGİAD’ın
pandemi sürecinde yaptığı
projeler hakkında bilgi vererek,
Gaziantep için yapılacak ortak
projelerde her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını dile
getirdi.
YILDIRIM:GAGİAD’IN BAŞARILI
PROJELERDE İMZASI VAR
Ziyaretleri için Gaziantep Genç
İşadamları Derneğine teşekkür
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eden Gaziantep Ticaret Odası
Başkanı Tuncay Yıldırım ise;
GAGİAD’ın başarılı projelerde
imzasının olduğunu, 27 yıldır
süre gelen düzenli ve titiz
çalışmalarıyla güçlü bir bayrak
yarışının olduğunu ve bu
yarışta yeni Yönetim Kurulunun
çok güzel işler yapacağından
şüphe duymadığını belirtti.
Ziyaret, hatıra fotoğraf çekimi ile
sona erdi..
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GAGİAD’DAN 25 ARALIK’A

ÖZEL SÖYLEŞİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gazişehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun
99.yıldönümünde “Milli Mücadele Döneminde Gaziantep” konulu video konferansında İstanbul
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’yü ağırladı.
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği (GAGİAD), 25 Aralık
Gaziantep’in düşman işgalinden
kurtuluşunun 99.yıldönümü
münasebetiyle bir webinar
düzenledi. Antep savunmasının
milli mücadele ki yeri ve
öneminin anlatıldığı video
konferansa İstanbul Üniversitesi
Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü
katılımcılara savunmanın ana
hatlarını ve yaşanan olayları
aktararak tarihte duygusal ve
anlamlı bir yolcuğa çıkardı.
Video konferansın açılış
konuşmasını gerçekleştiren
GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer; “Bugün,
Gaziantep’imizin Kurtuluşunun
99. yıl dönümünü birlik ve
beraberlik içerisinde, onur ve
gururla kutlamanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 25 Aralık 1921 tarihi
bu şehir için milattır. Yeniden
doğuşun ve bağımsızlığın
sembolüdür. Atalarımız şehrimizin
işgalinde tüm imkânsızlıklara
rağmen çocuk, kadın, erkek
demeden milli mücadelede
seferber olmuş, bu uğurda 6 bin
317 kahramanımızı şehit vererek,
azmin ve zaferin destanını
yazmıştır. Zor kazanılan bir zaferin
kıymetinin her zaman bilincinde
olan halkımız, atalarından aldığı
bu güç, çalışkanlık ve azimle
şehrine her daim sahip çıkmayı
görev edinmiştir. Tarihte eşi
benzeri olmayan bu savunma
sonrası Antep’e “Gazilik” unvanı
verilmiştir. Bizlerde “Gaziantep”
halkı olarak bize bırakılan bu
kutsal mirasa her zaman sahip
çıkarak, geleceğe emin adımlar
ile birlik beraberlik içinde hep
beraber ilerleyeceğiz. Bu vesileyle
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bir kez daha tüm şehit ve
gazilerimizi rahmet, minnet ve
saygıyla anıyorum” şeklinde
konuştu.
GÜLLÜ: BU SAVUNMA VE
DİRENİŞTE Kİ EN ÖNEMLİ
NOKTALARDAN BİRİ DE HALKIN
CESARETİ VE FEDAKÂRLIĞIDIR.
Milli Mücadele döneminde
Gaziantep Savunmasının çok
önemli bir yeri olduğundan
bahseden Doç. Dr. Ramazan
Erhan Güllü ise; “Gaziantep
Savunması’nın, milli mücadele
sürecinde yürütülen bütün
bağımsızlık destanları arasındaki
yeri ayrıdır. Bütünün içinde çok
önemli bir parçadır. Bu yüzden
de “Gazi” unvanı Antep’e daha
Milli Mücadele devam ederken
verilmiştir. Savaş sırasında bile
basın, Gaziantep Savunmasına
oldukça fazla yer vermiştir.
Bu süreçte Başkumandamız
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Antep’i hem siyasi anlamda
hem de askeri anlamda oldukça
desteklemiştir. Bu savunma
ve direnişte ki en önemli
noktalardan biri de halkın
cesareti ve fedakârlığıdır. Antep
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ahalisi sadece merkezden
gelecek kuvveti beklememiş,
orduya destek vermiş hatta
orduya öncülük yapmışlardır.
Bu kararlıkları diğer bölgelerin
direnişine de örnek teşkil etmiştir”
dedi.
Gaziantep halkının vatan toprağını
bırakmamak adına şahadet
şerbeti içtiğini dile getiren Güllü;
“Antep Savunmasının bir farklı
ve önemli noktası da; bağımsızlık
mücadelesi verirken bütün siyasi
kimliklerin bir tarafa bırakılmasıdır.
Mücadele bitinceye kadar siyasi
görüşler hiç dile getirilmemiş
herkes vatanı kurtarmak ve
bağımsızlık gayesiyle bir ve
beraber olmuştur. Bakın Antep
halkı savunmayı bırakarak, bu
sorunu İstanbul Hükümeti çözsün
de diyebilirdi. O zaman ne bu
kadar aç kalırlardı, ne de genç
yaşta toprağın altına girerlerdi.
Ama onlar direndi. Bağımsız
yaşayalım diyerek hem açlığı,
hem de şehit olmayı tercih ettiler.
Onlara çok şey borçluyuz ve bize
bıraktıkları bu emaneti ilelebet
koruyacağız. Buradan bir kez daha
şehit ve gazilerimizi rahmetle
anıyorum” ifadelerine yer verdi.
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GAGİAD BAŞKANI
KOÇER’DEN GAİB ZİYARETİ
GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci'yi
makamında ziyaret etti.

aziantep Genç
İşadamları
Derneği
(GAGİAD)
Yönetim
Kurulu Başkanı
Cihan Koçer,
Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri Başkanı (GAİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Kileci’yi makamında ziyaret
ederek pandemi sürecinde de
ihracat değerlendirmesi yaptı.
Gerçekleştirilen ziyarette,

karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulurken, gündeme ve
ekonomiye dair gelişmeler
değerlendirildi.

katmak için elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

Gaziantep ve Türkiye’nin
yarınları için çalışmaya devam
ettiklerini belirten GAGİAD
Başkanı Cihan Koçer; “Yaptığınız
çalışmalar şehrimiz ve ülkemiz
için büyük önem arz ediyor.
Sizlerin özverili çalışmaları
bizlere her zaman güç veriyor.
Bizler de GAGİAD olarak
kentimize ve ülkemize değer
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GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer’e
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
eden GAİB Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Kileci ise
kentimizin ve ülkemizin
büyümesi için gençlere çok
büyük görevler düştüğünün
altını çizdi.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf
çekimi ile sona erdi.
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GAÜN İLE GAGİAD ARASINDA

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ” PROTOKOLÜ
İMZALANDI

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) arasında
Gaziantep ilinin stratejik konumu, sahip olduğu beşeri ve ekonomik üstünlüğünün ve temel
kaynaklarının etkin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülecek bilgi ve teknoloji
transferi çalışmalarının temeli olan “Üniversite-Sanayi İş Birlikleri ve Girişimcilik Ekosisteminin
Sürdürülebilirliği” konularında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan GAÜN
Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın,
güçlü olmanın yolunun üretimden
geçtiğini söyleyerek, “GAGİAD’la
imzaladığımız bu sözleşmeyi,
üretime katkı anlamında
imzalamaktan haz duyuyorum.
İmzalamak yetmez ürüne
dönüştürmemiz gerekiyor. Genç
iş adamları olarak sahadasınız,
biz de teorik olarak sizlerle
her şeyi paylaşmak istiyoruz.
Üniversitemizin müthiş bir alt
yapısı var. Uluğ Bey Yüksek

68

Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde sanayinin her dalında
analiz yapılabilecek alt yapımız
var. İnsan kaynağımız ve paramız
var, üretim yapacağız. Yarınların
genç iş insanları olarak ülkenin
geleceği elinizde olduğunu
düşünerek sizleri ayrıcalıklı olarak
görüyorum” ifadelerini kullandı.
KOÇER; “ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİNİ” ÖNEMSİYORUZ
GAGİAD Yönetim Kurulu
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Başkanı Cihan Koçer ise, bu
üniversite-sanayi işbirliğiyle
Gaziantep Üniversitesi’nin
bilimsel potansiyelini sanayiye
aktararak ekonomik değere
dönüşmesine ve ayrıca sanayinin
tecrübesinin de genç kuşaklara,
öğrencilere aktarılmasına katkı
sunulması olduğunu vurguladı.
Koçer, “Mentörlükle başlayacak
olan bu süreç melek yatırımcılık
ve girişimcilik ekosisteminin
geliştirilmesi ve desteklenmesiyle
devam edecek.

GENÇ ÇİZGİ

F A A L İ Y E T L E R

Biz GAGİAD olarak bu konuları
çok önemsiyoruz. Bu işbirliği
için de Rektörümüz Prof. Dr.
Arif Özaydın’a ve ekibine
çok teşekkür ediyoruz. Bu
işbirliğimizin GAGİAD’a, Gaziantep
Üniversitesi’ne, Gazi şehrimize ve
ülkemize hayırlı olmasını temenni

ediyorum” şeklinde konuştu.
İmza töreninde, GAÜN Rektörü
Prof. Dr. Arif Özaydın, GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer, Naci Topçuoğlu Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Hüseyin Bozkurt, Uluğ Bey
Yüksek Teknoloji Uygulama ve
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Araştırma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Mustafa Bayram, GAGİAD
Genel Sekreteri Şeyda Helvacı
Kerse, Gaziantep Teknopark
Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve
Target TTO Genel Müdürü Samet
Kürşat Başol yer aldı.
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GAGİAD’DAN “DIŞ TİCARETE

YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ”

EĞİTİMİ

GAGİAD, "Dış Ticarete
Yönelik Devlet
Destekleri ve Devlet
Yardımları Sistemi"
webinarında Gers
Danışmanlık Şirketi
Kurucu Ortağı
Selçuk Şağban ve
Eğitim ve Gelişim
Ortağı Gökhan
Erol ile şirketlerin
uluslararası rekabette
güçlendirilmesi
için yapılan devlet
desteklerini konuştu.
aziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) iş
dünyasına yönelik
online eğitimlerine
bir yenisi ekledi.
Gers Danışmanlık
Şirketinin vermiş olduğu “Dış
Ticarete Yönelik Devlet Destekleri”
eğitiminde ihracata yönelik devlet
destekleri ve UR-GE projeleri ele
alındı.
Programın açılış konuşmasını
yapan GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer; “Devletlerin
üretim faaliyetlerinin yanı
sıra piyasalarda denetleme
ve düzenleme gibi önemli bir
rol alması devlet teşviklerinin
önemini arttırmıştır. Teşvikler;
belirli ekonomik faaliyetlerin,
üretimin, istihdamın, ihracatın
artırılması gibi genel amaçlarının
dışında sektörel gelişmenin
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sağlanması, fuarlara katılımın
sağlanması konusunda çok
önemli bir yere sahip olduğunu
düşünüyorum ve bundan
fayda sağlanması gerektiğine
inanıyorum” dedi.
Eğitimde, tek aşamada destek
başvurusu, sahip olunan DİR/
HİR belgelerini tek ekranda

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

www.gagiad.org.tr

görme, ihracatçı birlikleri ve
yurtdışı ticaret müşavirlikleri ile
tam entegrasyon, yurtdışı fuarlar,
sektörel bazda destekler gibi
konulara değinilerek DYS sistemi
hakkında bilgilendirmelere yer
verildi.
Eğitim, katılımcıların sorularının
yanıtlanması ile sona erdi.
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GAGİAD “HEDEF PAZAR ANALİZİ

VE TİCARET İSTİHBARAT EĞİTİMİ”Nİ

TAMAMLADI

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek, “Hedef
Pazar Analizi ve Ticaret İstihbaratı" webinarında doğru satış kanalı, hedef pazar seçim kanalları
ile bölgesel ve sektörel fuarların durumu konuşulduğu eğitimini tamamladı.
ERS Danışmanlık
Kurucu Ortağı
Selçuk Sağban
ve Eğitim ve
Gelişim Ortağı
Gökhan Erol’un
eğitmenliğini
üstlendiği “Hedef Pazar Analizi
ve Ticaret İstihbaratı” eğitiminde
hedef pazarların, fuarların
anlatıldığı eğitimde ticaret
istihbaratı ile ilgili bilgilere yer
verildi.
Eğitmen Selçuk Şağban;
‘’Satış kanalları, ürünlerin ve
hizmetlerin üretici işletmeden
tüketicilere akışında yer alan
çeşitli faaliyetleri, işlemleri ve
aracıları kapsayan bir sistemdir.
Satış kanalları, ürünlerin ve
hizmetlerin üretici işletmeden
tüketicilere akışında yer alan
çeşitli faaliyetleri, işlemleri ve
aracıları kapsar. Tüketim ürünleri,
endüstriyel ürünler ve hizmetler
için kullanılan pazarlama kanalları
bazı farklar gösterir. Endüstriyel
ürünler ve hizmetler için kullanılan
pazarlama kanalları genelde daha
kısadır. Katı tüketim artıkların geri
kazandırılması sürecinde olduğu
gibi, geleneksel ileriye dönük
kanalların yanı sıra geriye dönük
pazarlama kanalları da vardır.
Hedef ülke seçimi ürünler için
hedef pazarların belirlenmesinde
ilk adımdır. Ancak seçtiğiniz
ülkeyi hedef pazar olarak
tanımlayabilmemiz için masa
başında ve hedef ülkede araştırma
yaparak ülkenin pazar anlamındaki
potansiyelini değerlendirmemiz
gerekir. Çünkü ihracat demek

sadece ürünümüzün kendi
sınırlarımızı aşıp, başka bir
ülkenin sınırlarına ulaştırılması
değil, ihraç ürünümüzün hedef
ülkenin pazarındaki alıcılara en
karlı ve verimli bir şekilde teslim
edilmesidir” dedi.
Fuarlar konusunda da
bilgilendirmeler yapan Gökhan
Erol ise Fuar konusuna genel
bakış, fuar seçimi ve hazırlığı, fuar
katılımı ve fuar ziyaretinde dikkat
edilecek konulara da değinerek;
Ürünlerimizi nasıl sergilemeliyiz?
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Fuarda hedef ürünümüz ne
olmalı? Dağıtılacak katalog,
broşür, numunelerimiz zamanında
hazır olacak mı? Fuarda
görevlendireceğiniz dil bilen ve
iyi bir satış personeliniz mevcut
mu? Fuardan sonra bu pazarın
geliştirilmesi için gerekli para
ve zaman yatırımı yapılabilecek
midir? gibi soruların yanıtlarını
katılımcılar ile paylaştı.
Eğitim; katılımcıların ve üyelerin
sorularının cevaplanmasının
ardından sona erdi.
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MAKALE

Altının
Günümüzdeki
Değeri
Altın, çok eski çağlardan beri
yatırım değerini kaybetmeyen
takas edilebilen bir yatırım
objesidir. Peki altın bu eşsiz
yatırım gücüne nasıl sahip oldu?
Yüzyıllardır popülaritesini asla
kaybetmez, yatırım denilince
akla ilk gelen isimlerdendir.
Günümüzde en güncel haberleri
takip ettiğimiz zamanlarda her
zaman altınla ilgili haberlere
rastlarız. Tüm bu avantajları
altına, diğer madenlerden
bambaşka bir ticari kimlik
kazanmıştır. Bu ticari kimliğe
rağmen altının ihtişamı ve
zarafeti insanların onu tasarlayıp,
işlemesine ve aksesuar olarak
kullanılmasına yol açmıştır.
Yapılan kazı çalışmalarından
elde edilen verilere bakılarak,
altının milattan önce dört binli
yıllarında Avrupa’da çıkartıldığı
ve değerli bir maden olduğu
insanlar tarafından bilinmektedir.
Özellikle Doğu Avrupa yaşayan
bazı kabile toplulukların bu
madeni bilinçli olarak çıkartıp
ve işleyip eşya ve aksesuar
olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Öte yandan altının tarih olarak
milattan önce dört binli yıllara
dayanıyorsa, insanoğlunun altınla
olan ilişkisi yaklaşık altı bin yıl
civarındadır. Altın kimyasal olarak
tepkimeye girmez, kararmaz ve
paslanmazdır. Altının işlenmesi
diğer madenlere göre daha
kolaydır. Altın eğer ekonominin
durumu kötüye giderse fiyatı
yükselen bir madendir. Küresel
krizler, siyasi olaylar, ekonominin
kötüleşmesi ve tabii altının
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fiyatının artmasına neden olan
pandemi durumu. Kısacası
dünyayı ve ülkemizi etkileyen
her olumsuz durumlar altının
fiyatının yükselmesine yol açar.
Bu gibi durumlar merkez bankası
kararları ve enflasyon gibi
hususlar fiyat dalgalanmalarında
etkili olabiliyor… Altın yatırımlar
arasında en güvenilir olanı
olarak görüldüğü için pandemi
döneminde en çok yatırım
için tercih edilen yöntem oldu.
Zira altın çok uzun zamandır
güvenilir bir değer saklama aracı
olarak kabul edildi ve altının bu
güçlü itibarının yakın zamanda
değişmesi beklenmiyor. Uzun
zamanlı iyi bir yatırım aracı
olarak görülüyor zira yirmi yıl
önce 24 ayar saf altının bir
kilosu 8.500$ (dolar) olarak
görülürken günümüzde bu
60.000$ (dolar) civarındadır.
Altın fiyatları dünyada ve
Türkiye’de son 7 yılın en
yüksek rekorunu kırdı. Periyodik
tabloda altının kodu AU olup
fiyatının belirlenmesi için dünya
genelinde genel bir kabul olarak
ABD Doları kullanılmaktadır.
Altının fiyatlarını son 10 yılın
grafiklerine bakılarak yatırım
yapılabilir. Altının geçmiş fiyatını
takip etmek, ileride nereye
gidebileceğine dair oldukça iyi
fikirler verebilir. Uzun vadede
altın her zaman kazandıran
değerli madenlerdendir.
Altının ons başına birim
değeri ABD doları cinsinden
olduğundan, dolar daha zayıfsa;
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Simge OZANSOY
BASIN VE YAYIN KOMİSYON ÜYESİ

Türk lirası, Japon yeni veya
euro para birimi cinslerinden
altın satın alanlar altını göreceli
olarak daha düşük fiyatlı bulabilir.
Ancak unutmamak gerekir ki,
döviz kurları nedeniyle diğer
para birimlerinde altını nispeten
daha pahalı hale getirebilir.
Peki Gaziantep nasıl etkilendi?
Gaziantep de insanlar son 10
yıla göre altını daha çok ticari
amaçtan ziyade takı olarak satın
almaya başladı. Gaziantep halkı
olarak yeniliğe açık olduğumuz
için artık daha yeni, modern ve
sanata yönelmiş tasarım takılar
tercih ediliyor. Altın takılarda
çok seviliyor ama insanlar daha
çok mücevherler tasarımlarına
yönelmiş durumda. Pandemide
fiyat dalgalanması fazla olduğu
için az olarak da olsa olumsuz
yönde bir etkilenme görüldü.
Pandemi döneminde ziynet
ve gram altına çok talep
oldu ve insanlar pandemi
sürecinde yatırımı altında
buldu. İnsanlar bu dönemlerde
dolar ve tahvil yerine altına
ve değerli madenlere daha
çok yöneldi. Platin, gümüş
ve diğer kıymetli metaller en
az altın kadar yükseldi. Bu
kıymetli ticaret ve estetik aracı;
her zaman popülaritesini ve
ekonomik değerini koruyacak
gibi görünüyor. Türkiye özelinde
Gaziantep’te ticari farkındalığı
sayesinde altına hak ettiği değeri
gösteriyor. Yastıkaltı olarak
da hisse aracı olarak da altın
değerini hiç kaybetmeyecek.

KADINLAR
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KU RU LU

GAGiAD 14.DÖNEM
KADINLAR KURULU

Gaziantep Genç İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) iki yılda bir gerçekleşen ve bu yıl 14. sü
düzenlenen Genel Kurulu, dernek merkezinde gerçekleşti.

GAGİAD 14. Dönem Kadınlar Kurulu
aşağıdaki isimlerden oluştu:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Selin Akcan (Başkan)
İpek Koçer
İpek Özmermer
Deniz Yüksel Konukoğlu
Ece Tepe
Seda Güleç
Elif Çetindağ
Özge Samlı
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Bu kapsamda, sosyal
sorumluluk bilinci içerisinde
toplumsal fayda yaratmak
düşüncesi taşıyan, kültür,
sanat, sağlık ve eğitim
alanlarında belli dönemlerde
düzenlediği faaliyetlerle,
Gaziantep’te kadının rolünü ve
gücünü en iyi ve anlamlı bir
şekilde temsil eden GAGİAD
Kadınlar Kurulu 14.Dönem
olarak göreve başladı.

KADINLAR
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KURULU

GAGİAD GAZİANTEP MUTFAĞINI

EVLERE GETiRDi

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu, Gaziantep’in Ünlü Şeflerinden Doğa
Çitçi’yi sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın ile Gaziantep Mutfağının sevilen yemeklerinden
‘’Yalancı Öz Çorba’’ tarifi ve yapımı ile konuk etti.

Selin AKCAN

Yayında Gaziantep Mutfağının
eşsiz lezzetlerinden biri olan
Yalancı Öz çorbası tarifi veren
Şef Doğa Çitçi; “Bugün burada
Gaziantep Genç İşadamları Derneği
takipçileriyle evimizde güzel bir
zaman geçirdik. Hem yapımı pratik,
hem lezzetli, hem de Gastronomi
kenti Gaziantep’in geleneksel
çorbası olan Yalancı Öz Çorbası’nın
eminim ramazan sofralarına çok
yakışacaktır” dedi.
GAGİAD 14. Dönem Kadınlar Kurulu
Başkanı Selin Akcan; “Covid-19’un

76

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

www.gagiad.org.tr

yaratmış olduğu etkilerden dolayı
dernek olarak birçok faaliyetimizi
interaktif olarak sürdürmekteyiz.
Gaziantep mutfağının kıymetini,
önemini, lezzetini tartışmak
mümkün değildir. Ramazan
hazırlıklarının başladığı günlerdeyiz.
Evlerimizde olduğumuz bu süreçte,
iftar sofralarımızı süsleyecek yöresel
bir çorba olan Yalancı Öz Çorbasını
Şefimiz Doğa Çitçi sayesinde
evlerimizde deneyimlemiş olacağız.
Hayat evde de çok güzel. Evde
kalın, sağlıklı kalın” şeklinde
konuştu.
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GAGİAD Kadınlar Kurulu
Derin Beyin işbirliği ile

Hey Beynim Nasılsın?
eğitimi

Gaziantep Genç İş adamları Derneği (GAGİAD) ve Derin Beyin İşbirliğinde Eğitmen Oğuzhan
Gözek’ in konuşmacı olarak katıldığı Hey Beynim Nasılsın? eğitimini online olarak gerçekleştirildi.

Alman metodu uygulaması
ile, beynin performansını
artırmaya yönelik dikkat
konsantrasyon ve hafıza gibi
yetilerde artış sağlamak üzere
yapılan eğitimde, ebeveynler
ve çocuklar üzerinde beynin
fiziksel koordinasyonu
sağlamaya yönelikte çalışmalara
yer verildi.
Eğitmen Oğuzhan Gözek;
“Beyninize yeni deneyimler
kazandırmak, beyninizin daha
sağlıklı kalmasını sağlar. Hafıza
kaybını önlemek ve zihninizi
keskinleştirmek için fiziksel ve
zihinsel koordinasyonu aynı
anda sağlamak gerekmektedir.
Bedenimizi yönlendiren ve belki
de en iyi bakmamız gereken
yerimiz beynimizdir. Beynimizle
duyularımızı birleştiren yeni
deneyimler kazandırmak, farklı
beyin bölgeleri arasında daha

fazla bağlantıyı uyandırır.
Yapacağımız mini beyin
egzersizleri uygulamada yer
alan metotlarla hafızamızı
güçlendirerek belleğimizi canlı
tutabiliriz” dedi.
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Pandemi koşulları sebebi
ile katılımcıların uygulamalı
olarak görseller eşliğinde
gerçekleştirilen etkinlik, soru
cevap bölümü ile sona erdi.
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KADINLAR KURULUNDAN
BELLEK YANILGISI EĞİTİMİ
GAGİAD Kadınlar
Kurulunun katkıları
ile Eğitmen
Oğuzhan Gözek’in
katılımları ile ‘
’Bellek Yanılgısı’’
eğitimi
online olarak
gerçekleştirildi.

Selin AKCAN

Eğitmen Oğuzhan Gözek ile ikinci
online eğitimi alan katılımcılara;
“Sahip olduğumuz en değerli
varlığımızın bellek olduğu,
beynimizin görsel ve düşünsel
tepkilerle nasıl yanılabileceği,
nesne ve kavram ilişkisi üzerine
görsel destekleyicilerle konu
başlıkları anlatıldı.
Gözek; “Benliğimizin

neler oluştuğunu, kişisel
alışkanlıklarımız, sevdiğimiz
şeyler, sevmediklerimiz
çocukluğumuz gibi bizi oluşturan
parçaların tamamı belleğimizle
doğrudan ilişkilidir. Ellerimizin
de hafızası vardır. Sürekli
yapmış olduğumuz egzersizler,
antrenmanlar, yazı yazdığımız
ellerimiz alışkanlığımız ve

öğrenilmiş belleğimiz olmuştur.
Unutmayalım ki bu bazen de
yanıltıcı olabilmektedir. O zaman
“Beynimiz bizi aldatıyor mu?” da
diyebiliriz” dedi.
Soru- cevap kısmı ve eğlenceli
içeriklerin yer aldığı uygulamada,
katılımcılar kendilerine gösterilen
egzersizleri online olarak
tamamlandı.

“Ebeveyn Olmak” konuşuldu
GAGİAD Kadınlar Kurulu ve üyeleri,
İnsan Yetiştirmenin En Büyük Okulu
“EBEVEYN OLMAK’’ webinarında
Uzman Psikolog Fatma Yağcı ile
online olarak bir araya geldi.
Psikolog Fatma Yağcı; “Hangimiz,
doğup büyüdüğümüz evde
sorun yaşamadı ki, hangimiz ev
kurduğumuzda ve çocuk yetiştirirken
zorluk çekmedi ki, hangimizin
çözmek istediği problemi yok ki.
Herkes kendince sorun yaşıyor.
Kısacası hepimiz mutlu olmak için
çaba veriyoruz. Kimi zaman, çabamız
işe yarıyor kimi zaman ise istenilen
bir türlü olmuyor ve umutsuzluk
yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki, olgunlaşma,
mutluluk emek vermeden gelmiyor.
İnsan varlığını hissetmek ve varlığını
geliştirmek için diğer insanların
varlığına muhtaçtır. İnsanı insana
bağlayan tüm unsurlara “iletişim’’
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diyebiliriz” şeklinde konuştu.
Yağcı; “ Bizler doğar doğmaz iletişimin
içine doğarız. Aile içi iletişim kalitesi,
bizim yaşantımıza direk iz bırakır.
İnançlarımızı, düşünme şeklimizi,
değerlerimizi belirler. Kişiliğimizi,
kısacası hayata duruşumuzu belirler.
Anne baba olmak çift yönlü bir
duruş. Ebeveynler hem kendileri
için öğrenir, hem de çocuklarına
öğretirler. Kendileri için öğrenmeyen
ve kendilerini geliştirmeyen anne
babalar, kendilerinde ne kadar
çözülmeyen sorun varsa çocuklarına
miras bırakırlar. O nedenle kim olursa
olsun insan öncelikle kendisi için
öğrenmelidir. Ebeveyn olmak hem
kendi içinizde halen yaşayan kendi
çocukluk halinizle hem de sizden
doğan çocuğunuzla iletişim demektir”
dedi.
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KADINLAR

GENÇ ÇİZGİ

KURULU

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü

MÜZİK DİNLETİSİ

Gaziantep Genç işadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu’nun katkılarıyla “10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü” kapsamında, Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan müzik dinletisini gerçekleştirildi.

Covid-19 Pandemisi
nedeniyle, dernek sosyal
medya hesaplarından canlı
yayınlanan dinletiye katılım
yoğun oldu. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi
sanatçılarının ‘’Vardar Ovası,
Havada Bulut Yok, Sarı
Zeybek” gibi eserlerin kanun,
piyano ve gitar eşliğinde icra
ettiği dinletide katılımcılar,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının yıldönümü olan
10 Kasım’da duygusal anlar
yaşadı.
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KADINLAR

GENÇ ÇİZGİ

KURULU

“ATIKLARI DÖNÜŞTÜRÜYOR
AN’I ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUM”
ETKİNLİĞİ
GAGİAD Kadınlar Kurulu’nun katkılarıyla, geri dönüşüm hakkında farkındalık yaratma amacıyla
8-12 yaş gurubuna yönelik ‘’Atıkları Dönüştürüyor An’ı Ölümsüzleştiriyorum’’ online atölye
etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Ekolojik
Bina da çocuklara
yönelik etkinlikler
ve geri dönüşüm
uygulamaları
yapan Eğitmen Elif
Karakaş ile evdeki malzemeleri
kullanarak fotoğraf makinası
yapımını online uygulamalı
olarak gerçekleştirildi. Geri
dönüşüme önce evimizden
başlamamız gerektiğini
vurgulayan Karakaş “Plastik, cam
ve evsel atıkları ayırarak bile
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işe başlayabiliriz ve gündelik
yaşamımızda çeşitli yerlerde
kullanarak değerlendirebiliriz”
dedi.Etkinlik, çocukların kendileri
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için yapmış olduğu ve tamamı
kullanılmayan malzemelerden
oluşan fotoğraf makinasını
tamamlamaları ile son buldu.

KADINLAR

GENÇ ÇİZGİ

KURULU

Fatma Şahin ve Gülden Gül’den

GAGİAD Kadınlar Kuruluna
8 Mart ziyareti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden
Gül ve Gaziantep Kadın STK Temsilcileri şehirde yapılması planlanan çalışmalar ve projeler ile
ilgili GAGİAD 14. Dönem Kadınlar Kurulunu ziyaret ettiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında, Gaziantep’te
ki kadın STK temsilcileri ile
görüşen Fatma Şahin ve
Gülden Gül, Gaziantep Genç
İşadamları Derneği’ni ziyaret
ettiler. Dernek merkezine yapılan
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.
Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren ve
teşekkür eden Selin Akcan,
Gaziantep’te sürdürülen kadın
çalışmaları ve kadın sorunlarına
yaklaşımın çevre illerin çoğuna
göre daha aktif ve etkili
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olduğundan bahsederek, ValilikBelediye-STK işbirliğinden
ayrıca duyduğu memnuniyeti
ifade etti.
Ziyaret; Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin’in
GAGİAD 14. Dönem Kadınlar
Kurulu Başkanı Selin Akcan’a
ve Kadınlar Kurulu üyelerine
hediye takdimi ve çekilen hatıra
fotoğrafı ile sona erdi.
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KADINLAR

GENÇ ÇİZGİ

KURULU

GAGİAD “İLHAM VEREN
KADINLARI” AĞIRLADI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, GAGİAD Kadınlar Kurulu’nun katkılarıyla düzenlenen
“İlham Veren Kadınlar” söyleşisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve
Oyuncu-Yazar-Yönetmen Ümmiye Koçak konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) Kadınlar
Kurulu tarafından
hazırlanan,
Moderatörlüğünü
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı
Selin Akcan’ın yaptığı, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin ve Oyuncu-Yazar
ve Yönetmen Ümmiye Koçak’ın
konuşmacı olarak yer aldığı “İlham
Veren Kadınlar” söyleşisi Gaziantep
Panorama Müzesi’nde gerçekleşti.
AKCAN: KADIN BİR TOPLUMUN
CAN DAMARI, BEL KEMİĞİDİR
Açılış konuşmasını yapan Selin
Akcan; “Kadın bir toplumun can
damarı, bel kemiğidir. Bir toplumun
sürdürülebilir kalkınması için önce
kadının eğitilmesi gerekir. Çünkü
bir kadın eğitilirse bir toplum eğitilir.
Bundan yola çıkarak biz GAGİAD
Ailesi olarak her zaman kadın
merkezli, kadınların aktif olarak
çalıştığı komisyonları olan ve kadın
istihdamını destekleyen bir dernek
olduk.” şeklinde konuştu.
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ŞAHİN: TOPLUMUN MİMARI
OLAN EN KIYMETLİ HAZİNE
KADINLARIMIZDIR
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin; “Sivil toplum kuruluşları
şehirlerin en önemli güçlerinden
birisidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD,
ivmesini daima yukarılara taşıyan
vizyoner bir dernek ve üyeleri için
gerçek bir okuldur. Kurucu Başkanına
ve görevini bu zamana kadar
layıkıyla sürdüren tüm başkanlarına
Gaziantep adına teşekkür ederim.
GAGİAD, bünyesinde Kadınlar
Kurulu’nu kurarak, eşitlikçi yaklaşımın
öncülerinden biri olmuştur.
Unutmamak lazım ki toplumun
mimarı olan en kıymetli hazine
kadınlarımızdır. Çünkü kadın geleceği
inşa eder. Bu kapsamda bizlerde
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
olarak kadınlarımızın yeteneklerini
keşfetmelerine yönelik çalışmalarımız
devam etmekte olup, şehrimiz
ve bölgemiz kadının her daim
arkasında olacağız” dedi.
Oyuncu-yazar Ümmiye Koçak;
“Ben her zaman çocukluğun çok
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önemli olduğunu savunuyorum.
Çocuklukta yaşanmamış, bastırılmış
her şeyi büyüdüğünde dışarı
çıkartmak çok zor. Ben çok özgür
büyüdüm. Hiç oyuncağım olmadı
ama oyuncaklarımı elimde hangi
malzeme varsa onlarla yapardım.
Şimdiki çocuklara her şey hazır
bir şekilde geliyor. Oysaki bizler
çocuklarımıza özgüven aşılamalıyız.
Onlara rol model olmalıyız. Gözlem
yaptığımda bazen kız çocuklarıyla,
erkek çocuklarına farklı yaklaşıldığını
görüyorum.
Bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve
eşitlikçi yaklaşımı destekliyorum.
Erkek çocuklarına tanınan hak
ve özgürlükler kız çocuklarına da
tanınsa kendini daha iyi ifade eden
ve zorluklar karşısında yere ayakları
daha sağlam kadınlar yetiştirebiliriz.”
ifadelerine yer verdi.
Pandemi sebebiyle izleyicisiz
gerçekleşen söyleşi, GAGİAD
Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan
tarafından Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’e ve OyuncuYazar ve Yönetmen Ümmiye Koçak’a
hediye takdimi ile sona erdi.

GENÇ ÇİZGİ

MAKALE

YENİ KONUTUNU SEÇ!
KARAVAN MI,
MİNİK EV Mİ?
Barınma ihtiyacımızı karşılamak
için ilk aklımıza gelen mekânlar
apartman daireleri veya müstakil
evler olmaktadır. Tatil mekânları
deyince de oteller ve tatil köyleri
öne çıkan mekânlardır. Ancak
pandemi süreci dünyadaki
birçok alışkanlığı değiştirdiği
gibi yaşam mekânları, tatil ve
tatil mekânları anlayışımızı da
değiştirdi. Çekirdek aileyle
geçirilen sürenin arttığı bu
sürecin ilk başlarında, özellikle
apartman dairesinde yaşayan
insanlar kendilerini, dört
duvar arasında kısılmış gibi
hissetmeye başladılar. Pandemi
öncesinde ailece yapılan
hafta sonu gezileri, pandemi
nedeniyle yapılan gönüllü veya
mecburi kısıtlamalar nedeniyle
yapılamamaya başladı.
Tüm yıl iple çekilen yıllık
tatil izinleriyse pandeminin
ilk zamanlarında turizm
tesislerinin kapalı olması,
sonrasında ise açık olmalarına
rağmen bulaş riskinin fazlalığı
dolayısıyla tercih edilemedi.
İşte bu süreçte, ABD ve
Avrupa ülkeleri başta olmak
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üzere birçok ülkede eskiden beri
yaygın kullanımı olan karavan ve
minik ev (tiny house), ülkemizde
de çokça tercih edilmeye ve
kullanılmaya başlandı. Karavanlar
ve minik evler, gerek mobil
oluşları gerekse düşük maliyetli
oluşları sebebiyle kısa sürede
yoğun taleple karşılaştılar.
Kendi içinde birçok çeşidi olan
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Taner BUDEYRİ
BASIN YAYIN KOMİSYON ÜYESİ

bu mobil konutları gelin biraz
daha yakından tanıyalım.
Öncelikle karavanlardan
bahsedecek olursak; karavanlar
ilk olarak 19. yüzyılda sirk
çalışanlarının konaklama
ihtiyacını karşılamak üzere imal
edildi. Karavanlar genel olarak
ikiye ayrılmaktadır.

GENÇ ÇİZGİ

MAKALE

Bunlar;

-Çekme karavanlar: Adından

da anlaşılacağı gibi çekme
karavanlar kendi başına hareket
kabiliyeti olmayan ancak bir
motorlu taşıt tarafından çekilerek
hareket ettirilebilen karavanlardır.

-Motokaravanlar: Motorlu

bir kara taşıtının kasasına
bir yaşam alanı tasarlanarak
oluşturulan bir mobil ev
çeşididir. Motokaravanların
bir kısmı alkovenli olarak
tasarlanabiliyorlar. Alkovenli
karavan, motorlu taşıtın şoför
mahalinin üzerinde bir veya
iki kişilik yatak yeri olan
karavanlardır.

Mobil konutların bir diğer çeşidi
de minik ev (tiny house)’dir.
Büyüklükleri 8-10 m2’den
başlayıp, 25-30 m2’ye kadar
olan, sabit veya tekerlekli olarak
imal edilebilirler. Genelde tek
kat olmakla beraber tam veya
kısmi olarak da çift katlı olan
çeşitleri de var. Bu minik evlerin
tekerlekli olanları istenilen yere
motorlu bir taşıtla çekilerek
getiriliyor. Tekerleksiz olanları da
konumlandırılacağı mahale tır
dorsesi üzerinde getirilip vinç
yardımıyla indirilebildiği gibi
sabit minik evler yerinde de
imal edilebilmektedir. Önceleri
ikinci bir konut veya tatil konutu
gibi amaçlarla kullanılmakta olan
minik evler, son zamanlarda
bazılarının tam zamanlı konutu
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olmuş durumda.
Dünya nüfusunun son yüzyılda
üç kat arttığı düşünülürse,
mevcut kaynakların çok da uzak
olmayan bir gelecekte yetersiz
gelmeye başlayacağı aşikârdır.
Nasıl ki büyük motorlu benzinli
arabalar yerlerini daha küçük
ve karbon salınımı yapmayan
elektrikli arabalara bırakıyor, artık
büyük evler de yavaş yavaş
yerlerini daha az malzeme ve
enerji harcanarak yapılan ve
daha az enerji tüketen mobil
evlere bırakmaya başlayacaktır.
Böylece belirli bir yere bağlı
yaşam son bulacağı gibi
insanoğlu yaradılış kodlarına
dönerek doğayla iç içe yaşama
şansına kavuşacaktır.
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Z İ YA R E T L E R

Vali Gül ve Başkan Şahin’den

GAGİAD’A ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
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
Vali Gül ve Başkan Şahin’i dernek
çatısı altında ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, derneğin kuruluşu,
amacı, faaliyetleri ve yapılacak
olan projeler ile ilgili bilgi verdi.
Koçer, GAGİAD olarak en büyük
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önceliklerinin Gaziantep halkı ve
şehri olduğunu vurguladı.
Sivil toplum kuruluşlarının
Gaziantep için önemini dile
getiren Gaziantep Valisi Davut
Gül, GAGİAD’ın yapmış olduğu
faaliyetler ile ilgili aldığı bilgilerden
ve yapılan çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Görüş alışverişinde bulunulan
ziyarette, Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin ise,
Gaziantep için ortak akılla hareket
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ederek yatırım, üretim, istihdam
ve ihracatı artırmak için gayret
göstermeye devam edeceklerini
söyledi.Ziyaretin devamında
14.Dönem GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Cihan Koçer’e görevinin
hayırlı olması temennisinde
bulunan Gaziantep Valisi Davut
Gül ve Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
yeni yönetime görevlerinde
başarılar diledi.Ziyaret çekilen
hatıra fotoğraf ile son buldu.

GENÇ ÇİZGİ

Z İ YA R E T L E R

GAGİAD Yönetiminden

HKÜ Rektörü
Dereli’ye ziyaret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer
ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr.
Türkay Dereli’yi makamında ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Düzenlenen ziyarette,
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği’nin projelerinden
bahseden Yönetim Kurulu
Başkanı Koçer; “GAGİAD
olarak bölgemizin ve
ülkemizin ticari ilişkilerini
geliştirmek, yeni yatırımlar
ve iş ortaklıklarına
zemin hazırlamak üzere
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda üniversitelerle
yaptığımız işbirlikleri bizim
için oldukça mühim bir
konu. Geçtiğimiz yıllarda
üniversiteler ile birlikte
çeşitli etkinliklere imza
attık ve yeni projelerimizle
işbirliklerine devam
ediyoruz. Amacımız, ortak
çalışmalarla daha fazla proje
yürüterek; hem sanayimize
hem de üniversitelerimize
daha fazla fayda
sağlayabilmek" dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Rektörü Türkay Dereli
ise; “Hasan Kalyoncu
Üniversitesi olarak,
Gaziantep’e, bölgeye ve
ülkemize katma değer
sunacak her türlü projede
elimizi taşın altına koymaya
hazırız. Kamu kurumları,
sanayi kuruluşları ve
STK’larla verimli ve etkili
işbirliklerini güçlendirerek
sürdürmekte kararlıyız.
Hepimizin ortak hedefi
ülkemiz için projeler
üretip, hayata geçirmektir”
ifadelerine yer verdi.
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Z İ YA R E T L E R

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI’NA ZİYARETİMİZ
GAGİAD
Yönetim Kurulu
Başkanımız
Cihan Koçer
ve Başkan
Yardımcılarımız
Gaziantep Vergi
Dairesi
Başkanı Mehmet
Tarık Törer'i
makamında
ziyaret ederek
hayırlı olsun
dileklerinde
bulundular.

GAGİAD YÖNETİMİNDEN İKA’YA ZİYARET
GAGİAD
Başkanımız Cihan
Koçer ve Başkan
yardımcılarımız
Mehmet Akcan
ve Tuncay
Özmermer İpek
Yolu Kalkınma
Ajansı Genel
Sekreteri Burhan
Akyılmaz’ı
makamında
ziyaret etti.

GAÜN ÖĞRETİM ÜYESİ DÜNYA GAZETESİ’NDEN
DR. FATİH BALCI’DAN
GAGİAD’A ZİYARET
GAGİAD ZİYARETİ
Gaziantep
Üniversitesi
Enerji Sistemleri
Mühendisliği
Öğretim Üyesi
Dr. Fatih Balcı,
GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Cihan Koçer’e
dernek merkezinde
ziyarette bulundu.
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Dünya
Gazetesi
Gaziantep
Bölge
Temsilcisi Tekin
Çiçek, GAGİAD
Başkanı Cihan
Koçer’i dernek
merkezinde
ziyaret etti.

GENÇ ÇİZGİ

MAKALE

COVİD- 19 PANDEMİSİNİN
SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
(MÜCBİR SEBEP)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
Covid-19 salgınını uluslararası
endişe duyulan bir halk sağlığı
durumu olan Pandemi olarak
ilan etmiştir. Dünyanın dört
bir yanında bilim adamları yeni
türün tedavisi ve önlenmesi
için uğraşırken Covid-19 sadece
insan ölümlerine neden olmadığı
gibi dünyadaki sosyal ve
ekonomik düzene zarar verdiği
görülmektedir.
Salgınının kontrol altına alınması
amacıyla dünyada ve ülkemizde
birçok işyerinin faaliyetlerinin
durdurulmasına karar
verilmiştir. Ticari işletmeler ise
çalışanlarının ve müşterilerinin
salgına maruz kalma riskini
bertaraf etmek için ve tedarik,
dağıtım kanallarında aksamalar
nedeniyle faaliyetlerini azaltmış
veya tamamen durdurmuştur.
1 Salgından en çok zarar
gören sektörlerin başında,
ulaşım, turizm, kültür, sanat ve
eğlence sektörleri gelmektedir.
Ayrıca, çeşitli ithalat ve ihracat
yasakları, gümrüklerde aksamalar,
arz ve talep azlığı gibi sebeplerle
uluslararası ticaret hacmi de
ciddi oranda düşmüştür. Bu
kararlar nedeniyle faaliyetlerine
ara vermek zorunda kalan
işletmeler yönünden mücbir
sebebin varlığı kabul edilebilir.1
Covid-19 salgını ve salgının
yayılması, mevcut sözleşmelerde
taraflarının yükümlülüklerini
yerine getirmeleri konusunda
engeller yaratmaktadır. Taraflar
sözleşmeye ilişkin borçlarını
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yerine getiremez duruma
gelmişlerdir. Sonuçta sözleşmeye
ilişkin yükümlülükler yerine
getirilememiştir.1 sözleşmenin
duruma göre uyarlanması
mecburiyeti gibi sorunlar
ortaya çıkmıştır. Bu gibi
mağduriyetler en az zararla
çözüme kavuşması için, öncelikle
salgın hastalığın “mücbir sebep”
olarak kabul edilip edilmediğini
değerlendirmek gerekmektedir.
Sözleşmenin tüm hükümlerinin
birlikte değerlendirilmesi, salgın
hastalığın mücbir sebep teşkil
edip etmeyeceğinin sözleşmenin
amacına ve konusuna göre
belirlenmesi gerekmektedir.
“Mücbir sebep, hukuki çerçevede
genel olarak “Borçlunun faaliyet
ve işletmesi dışında meydana
gelen, genel bir davranış
normunun ya da borcun ihlaline,
kaçınılmaz ve mutlak şekilde
neden olan, öngörülmesi ve karşı
konulması mümkün olmayan
olağanüstü bir olay” olarak
adlandırılır.
Bu durumda ilk olarak mevcut
sözleşmelerde mücbir sebep
düzenlemesi olup olmadığını
ve mücbir sebep haline ne gibi
sonuçların bağlandığını kontrol
etmek gerekmektedir. Çoğu
sözleşmede salgın hastalığın bu
madde kapsamında yazılmadığı
göze çarpmaktadır. Sözleşmede
mücbir sebeplerin sınırlı sayıda
belirtilmesi halinde “salgın
hastalık” ibaresinin varlığı
aranacaktır.2* Ancak, uygulamada
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genellikle, sayılan mücbir
sebep hallerinin sınırlı sayıda
tutulmayarak “ve benzeri” gibi
ibarelerle ucu açık bırakılmakta
olduğu görülmektedir. Bunun
sözleşmeye eklenmiş olması
borçlu açısından olumlu
olup, mücbir sebep halinin
eğer aşağıda belirtilen
şartlar gerçekleşmişse sıkıntı
yaratmayacağı düşünülmektedir.
Gecikme sırasında meydana
gelen imkânsızlıktan gecikmeye
(temerrüde) düşen borçlu
sorumludur. Borçlu temerrüde
düşmekte kusurlu olmadığını
yahut borcunu zamanında yerine
getirmiş (ifa etmiş olsaydı) dahi
beklenmeyen halin (veya mücbir
sebebin) ifa konusu şeye zarar
vereceğini ispat etmek suretiyle
bu sorumluluktan kurtulabilir.
Sözleşmede mücbir sebep
hükmüne, mücbir sebepler sınırlı
sayıda tutularak yer verilmemesi
ihtimalinde, sözleşmenin genel
ilkelere göre sona erdirilmesi söz
konusu olacaktır.2
Salgın hastalık mücbir sebep
sayılacağı için de sözleşmenin
mücbir sebep halinde öngördüğü
düzenlemeler uygulanacaktır.
Doktrinde, mücbir sebebin
tespitinde genel geçer bir
kabulün söz konusu olmadığı,
her sözleşme özelinde somut
olayın şartları değerlendirilerek
sonuca ulaşılması Borçlunun
sorumlu olacağı imkânsızlık
nedenleri sözleşmede tek tek
sayılabilir.
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Örneğin, borçlunun beklenmeyen
halden veya mücbir sebepten
dahi sorumlu olacağı
kararlaştırılabilir. Sözleşmede
açık hüküm bulunmasa
dahi imkânsızlığın sözleşme
kurulurken salgın hastalığın
etkilerinin öngörülebilir olması
halinde, borçlunun imkânsızlıktan
sorumluluğu zımni(üstü kapalı)
olarak üstlendiği kabul edilir.
Öngörülebilirlik, aynı durumdaki
makul kişinin göstereceği özen
ölçüsüne göre takdir edilir.2 Zarar
veren olay ile, olayın meydana
geldiği şekil arasında bir bağlantı
olmamalıdır.
Normal şartlarda Sözleşmeye
bağlılık ilkesi uyarınca,
sözleşmenin içeriğine her hal
ve şartta uyulması gerekir.
Kanundan ve sözleşmeden
kaynaklanan durumlar
dışında sözleşme tek taraflı
olarak feshedilemez. Ancak,
sözleşmenin kurulduğu andaki
şartların, salgın hastalık gibi
beklenmeyen hal veya mücbir
sebep nedeniyle değiştiği
durumlarda edim dengesi
bozulabilir. *1 Buna rağmen,
edimlerin aynen ifası talep
edildiği takdirde, sözleşmeye
bağlılık ilkesinin sağladığı işlem
güvenliği hakkaniyete aykırı
sonuçlara yol açar. Bu durumda
ifa imkânsızlığı nedeniyle borç

ilişkisinin sona ermesi veya ifa
güçlüğü nedeniyle sözleşmenin
değişen şartlara uyarlanması
imkânı gündeme gelebilecektir.
Tam iki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde borçlunun sorumlu
olmadığı sonraki imkânsızlık
halinde karşı edimi ifa borcu da
sona erer. Borçlu, kendisine ifa
edilmiş edimleri de sebepsiz
zenginleşme hükümleri uyarınca
iade etmekle yükümlü olur. 2
Mücbir sebep kaçınılmaz bir
olay olmalıdır. Türk Borçlar
Kanunu’nun 138. maddesi
uyarınca; sözleşmenin yapıldığı
sırada taraflarca öngörülmeyen
ve öngörülmesi beklenmeyen
olağanüstü bir durumun
ortaya çıkması, bu durumun
borçludan kaynaklanmamış
olması, sözleşmenin yapıldığı
sırada mevcut olguları
kendisinden ifanın istenmesini
dürüstlük kurallarına aykırı
düşecek derecede borçlu
aleyhine değiştirmiş olması ve
borçlunun borcunu henüz ifa
etmemiş(yerine getirmemiş)
veya aşırı ifa güçlüğünden
doğan haklarını saklı tutarak
ifa etmiş olması halinde borçlu,
hakimden sözleşmenin değişen
şartlara uygun şekilde yeniden
uyarlanmasını isteyebilir. 1
Bunun mümkün olmaması
halinde ise sözleşmeden
dönebilir. Sözleşme ya da
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kanunda şartların değişmesine
dair bir düzenleme bulunmaması
halinde (veya uygulanmasında
bir uyuşmazlık çıktığı takdirde)
uyarlama hakim tarafından
dürüstlük kuralı çerçevesinde
yapılır.1 Önceden imzalanan
sözleşmelerde, mücbir sebep
ve değişen şartlara uyarlama
hakkında taraflar için tatmin
edici hüküm barındırmayan
sözleşmeler açısından, tarafların
durumu iyi niyetle müzakere
etmeleri ve arabuluculuk
yolunu tercih etmeleri fesih
veya uyarlamaya ilişkin olarak
sözleşmenin eki ve ayrılmaz
parçası niteliğinde ek protokoller
tanzim edilebileceği, böylelikle
riskin paylaşımı konusunda
anlaşmazlıkların öncelikle taraf
iradeleri ile bunun en geçerli
yolu olan arabuluculuk veya
medar (arabuluculuk&tahkim)
yolu ile çözülmesi en iyi çözüm
olacaktır.
*blog.lexpera-Av. Dr. R. Tamer
Pekdinçer, Av. İrem Toprakkaya
Babalık
**Av. Prof. Dr. Arzu Oğuz /
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi/
ankara.edu.tr/
***Ekonomi Maliye İşletme
Dergisi -2020- 3(1) Araştırma
Makalesi
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GETKS YÖNETİM
KURULUNDAN

GAGİAD’A ZİYARET
Gazikent Eğitim Tarih Kültür ve Sanat Derneği
(GETKS) Başkanı Muhittin Bay ve üyeleri, Gaziantep
Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Koçer’i dernek merkezinde
ziyaret ettiler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

VERGİ DAİRESİ VE
SGK’DAN GAGİAD’A
ZİYARET

KARİYER GAÜN’DEN

GAGİAD’A ZİYARET
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve
Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun GAGİAD
Dernek Merkezimizde Yönetim Kurulu Başkanı Cihan
Koçer’i ziyarette bulundular.Pandemi sonrası Gaziantep
ve Türkiye ekonomisi hakkında görüş alışverişinde
bulunulan ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
çalışmalarıyla oluşturulan Yetenek Kapısı kariyer
platformu ve yeni eğitim döneminde öğrencilerimiz
için hayata geçirmeyi planladığımız projelerle
ilgili Gaziantep Üniversitesi Kariyer Planlama Ve
Girişimcilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü
Dr.Öğr.Üyesi Hasan Aksoy ve Proje Uzmanı İpek
Tezel ile fikir alışverişinde bulunduk.
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COVİD-19 SÜRECİNDE
AİLELER İÇİN YAŞ GRUBU
ÖZELLİKLERİ VE UYGUN
ÖNERİLER
Tüm dünya olarak küresel bir
afet yaşanmaktadır. Salgın
hastalıklar doğa kaynaklı diğer
felaketler gibi (ör., deprem, sel vb.)
afet olarak nitelendirilmektedir.
İnsanın afet yaşantısı karşısında
psikolojik olarak etkilendiği ve
belirli psikolojik tepkiler verdiği
bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla,
her afet gibi COVID-19 Salgını
da insanları psikolojik olarak
etkilemektedir. Afetin olumsuz
etkileri risk grupları içerisinde olan
çocuklar üzerinde yadsınamaz
seviyede olup, aileler için kaygı
uyandırmaktadır.
Ülkemizde, salgının yayılmasını
önlemek amacıyla eğitim ve
öğretim kurumlarının uzaktan
eğitime geçmesi, 0-20 yaş
arası bireylerin acil/zorunlu
durumlar dışında sokağa
çıkmalarının yasaklanması
gibi çeşitli önlemler alınmıştır.
Günlük hayat düzeninde yaşanan
bu değişiklikler çocukların ve
ebeveynlerin bu sürece uyum
sağlamalarını zorlaştırmaktadır.
Özellikle okulların kapanması ve
çocukların dışarı çıkmalarının
kısıtlanması ile birlikte
çocukların bazı gelişimsel
becerileri için destekleyici
olabilecek etkinliklere katılımları
ciddi düzeyde azalmıştır.
Bu etkinliklerin azalması
ruhsal zorlukların oluşumuna
zemin hazırlayabileceği gibi,
ebeveynlerinde bu süreçle
baş ederken zorlanmasına
yol açabilir. Ebeveynlerde
gözlemlenen, “çocuğumun okulu
kapalı ve onunla ilgilenebilmek
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için yardıma ihtiyacım var”,
“çocuğum evde çok sıkılıyor,
ne yapacağımı bilemiyorum”,
“çocuğum Koronavirüs sürecinden
dolayı endişeli nasıl yaklaşmam
gerektiğine karar veremiyorum”
gibi kaygıların doğal ve gerçekçi
olduğu unutulmamalıdır. Bu
nedenle, farklı yaş gruplarının
sahip olduğu özellikler ve salgın
nedeniyle karşılaşılabilecek olası
sorunlar ve çözüm önerileri
aşağıda sunulmuştur.

Bebeklik dönemi (0-2
yaş): Yaşamın ilk yıllarını

kapsayan bu dönemde bebek
duyusal deneyimlerini fiziksel,
motor eylemlerle koordine
ederek dünyayı anlamaya
çalışmaktadır. Bakım verenle
kurulan güvenli ilişki, dünyanın
iyi ve yaşanası bir yer olduğu
şeklinde bir anlayış geliştirmesini
sağlar. Dünyayı, çevresini ve
kendini anlamaya çalıştığı,
güven duygusunun geliştiği bu
dönemde bebekler virüs, salgın
gibi kavramları anlayamazlar
ancak etrafındaki insanlar
telaşlanıp endişelendiğinde
bunu sezebilirler. Bu nedenle
ebeveynlerin endişe, üzüntü ve
öfke gibi olumsuz hislerini etkili
bir şekilde düzenleyebilmeleri
bebeklerin gelişen güven
duygusu ve özerkliğinin
olumsuz etkilenmemesi için
önemli olacaktır. Nitekim bakım
verenlerin olumsuz hislerini
düzenleyemedikleri durumda
bebeklerde uyku sorunu,
huzursuzluk, ağlama nöbeti gibi
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uyumsuz davranışlar gözlenebilir.
Bebeklerin yaş dönemine uygun
oyunlar oynamak (-ceee oyunu),
şarkılar söylemek, birlikte ince ve
kaba motor gelişimi destekleyecek
etkinlikler yapmak (örn. iç içe
geçebilen bardaklar, kaplar) ve
ev içinde çevreyi keşfetmesini
sağlamak faydalı olabilir.

Erken çocukluk (3-5 yaş): Okul
öncesi dönemde çocuklar kendi
başlarına bir insan olduklarına
ikna olmuşlardır ve nasıl bir insan
olacaklarına dair keşifler yapmaya
başlarlar. Algısal, motor, bilişsel ve
dil becerileri geliştikçe daha fazla
kullanırlar. Ebeveynleri tarafından
desteklenmeleri girişimcilik
yönlerinin ortaya çıkmasını
sağlar. Ayrıca bu dönemin önemli
özelliklerinden biri de ilkel akıl
yürütme stratejileri kullanmaları
ve her türlü sorunun cevabını
bilmek istemeleridir. Dönemin
bu özelliklerini göz önünde
bulundurduğumuzda çocuklar
salgın ve virüsle ilgili çok fazla
soru sorabilirler. Covid-19 Salgın
süreci, bu dönemdeki çocukların
yaşına uygun video ve öykü
kitaplarıyla anlatılmalıdır. Bu
dönemdeki çocukların kaygılarını,
meraklarını göz ardı etmemek
suçluluk duygularını azaltacaktır.
Ek olarak, çocuklar bu dönemde
benmerkezci düşünmektedirler,
kendi bakış açıları ile başkalarının
bakış açısı arasındaki farkı
kavrayamadıkları için başkalarının
da kendileri gibi düşündüğünü,
algıladığını ve hissettiğini
zannederler.
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Dolayısıyla dış dünyada olup
biten olumlu ve olumsuz olayların
sebebi olarak da kendilerini
görürler. Bu nedenle hastalığa
yakalanmanın kimsenin suçu
olmadığı hastalıktan veya
virüsten korunma yollarının da
olduğu ve neler yapılabileceği
anlatılmalıdır. Özellikle el yıkama,
sosyal mesafenin önemi, maske
takma ve sokağa çıkma yasağı
gibi konular oyunlaştırılarak
konuşulabilir. Çocukların
bu süreci doğru bir şekilde
öğrenmesi, sorularının açık ve
net bir şekilde somutlaştırılarak
cevaplanması daha az kaygı
duymalarını sağlayacaktır. Bu
dönemde COVID-19 ile ilgili basın
yayın organlarındaki haberleri
sürekli takip etmek ve evde
tartışmak doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Bunun yerine
çocukların fiziksel, bilişsel ve
sosyal becerilerini destekleyecek
etkinlikler (resim yapmak, öykü
anlatmak, körebe oynamak
gibi) planlayarak bir rutin içinde
çocuklara sunulmalıdır. Bu dönem
oyun dönemi olduğundan ev
içerisinde oynanacak oyunlar
çeşitlendirilmelidir. Tüm aile
bireylerinin yer aldığı oyunlar
ailedeki herkesin keyifli zaman
geçirmesini sağlayacaktır.

Okul çağı (6-10 yaş):

Okul çağı çocukları belirli bir
rutin içerisinde yaşamlarını

sürdürürken, salgın nedeniyle var
olan düzenlerinde değişiklikler
meydana gelmiştir. Bu dönemdeki
çocukların gelişimsel becerilerinin
desteklenmesinde ve yeni şeyler
öğrenip deneyimlemelerinde okul
ortamı ve öğretmen rehberliği
oldukça önemlidir. Çocukların
bu süreçte arkadaşlarıyla
ve öğretmenleriyle yüz
yüze görüşememeleri, dışarı
çıkamamaları, eğitime uzaktan
devam etmeleri gibi nedenler
mutsuzluk verici ve kaygı
uyandırıcı olabilir. Dolayısıyla
arkadaşları ile sesli veya
görüntülü iletişim kurmaları
onların motivasyonlarını olumlu
etkileyebilir. Ev ortamının
yeniden düzenlenmesi ve yeni
bir rutin oluşturmak sürece
uyum sağlamak için önemli
olacaktır. Daha önce olduğu gibi
uyku-yemek saatleri, okul saati
(derslerin takibi ve ev ödevleri),
giyinme ve hazırlanma, temel
öz bakım ve kitap okuma/
oyun/etkinlik gibi serbest
zaman etkinlikleri için bir
zaman tablosu kullanmak hem
çocukların hem de ebeveynlerin
kaygısını azaltabilir. Zaman
tablosu hazırlarken çocuğun
ihtiyaçlarının ve ebeveynlerin
beklentilerinin dengeli olması
önemli olabilir. Özellikle bu zaman
tablosu hazırlarken çocukların da
görüşünü almak, onları sürece
katmak, onların kendilerini ifade
etmelerini sağlamak sağlıklı bir
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etkileşim kurmak için değerli
olacaktır.
Ergenlik dönemi (11-18 yaş):
Ergenlik dönemi bireyin farklı
rolleri deneyimlemek, kendi
kimliğini bulmak istediği bir
gelişim dönemidir. Bu dönemde
daha fazla özerklik arayışı içine
giren ergen ve ebeveyn ilişkisi
yeniden yapılanmakta; ergen
bireyselleşme ve özerkliğini
kazanma çabası içerisindedir.
Bu dönemde ergen, ebeveyni
ile daha az vakit geçirmekte, bu
zamanı arkadaşlarına ve yakın
ilişkilerine ayırmak istemektedir.
Covid-19 Salgını nedeniyle,
günlük aktivite ve eğlence
rutinleri farklılaşmıştır. “Sosyal
mesafe” kuralı ile fiziksel mesafeyi
korumak zorunda olan ergenlerin
akran ilişkileri bu durumdan
etkilenmiştir. Bu nedenle bu
süreçte ebeveynlerin ergenlerin
sosyal medyada arkadaşlarıyla
daha fazla iletişim kurmasına
destek olması önemlidir. Yine
bu dönemde ebeveynlerin
çocuklarının farklı uğraşılar/hobiler
edinmesine yardımcı olması
kimlik arayışı içinde olan ergenler
için yararlı olacaktır. Spor, müzik,
kitap, sinema vb. konularda
çocuğuna fırsat tanıması ve
destek olması önemlidir. Ayrıca
bu dönemde alınacak önlemler ile
ilgili ailece yapılacak planlamalar,
kurallar konusunda konuşulması;
aile üyelerinin birbirlerini
desteklemesi yararlı olacaktır.
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PANDEMİ İLE
DEĞİŞEN İŞ HAYATI..
İlk vaka tarihi net olarak
bilinmemekle birlikte;
tanımlanabilen ilk vakalar
Aralık 2019 yılında bildirilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
11.03.2020 tarihinde küresel salgın
bir başka deyişle pandemi ilan
edilmiştir. Bu yazının yazıldığı
tarihte Covid-19 virüsünün
üzerinden 1 yıl aşkın süre geçmiş
bulunmaktadır. İlk vakadan
itibaren virüs, tüm dünyaya çok
hızlı şekilde yayılmış ve hala
tam olarak yüzde yüz etkili bir
çözüm bulunamamıştır. Toplumları
derinden etkileyen ve büyük
değişimlere zorlayan Covid-19
virüsünün insan sağlığından
sonra en çok etkilediği ikinci alan
ülkelerin ve onların yapı taşları
olan şirketlerin ekonomik ve
çalışma koşullarıdır.
Birçok ülke ve şirketin bu
tür krizler karşısında finansal
durumlarının, planlama
yetkinliklerinin, tedarik süreç
yönetimlerinin, çalışma
koşullarının ve teknolojik alt
yapılarının hazır olmadığı
görülmüştür. Devletlerin krizle baş
etmek için getirdiği yeni yasal
düzenlemeler bir yandan insan
sağlığını korumak, diğer yandan
ekonominin yara almadan devam
etmesini sağlamak için olsa da
nihayetinde getirilen kısıtlamalar
ve tedbirler neticesinde
ekonomide ve çalışma hayatında
ciddi değişiklikler gerçekleşmiştir.
Virüs özellikle yaşı büyük
insanlarda kalıcı veya ölümcül
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etki bırakmaktadır. Bu sebeple
emekliliği gelip de çalışmaya
devam edenler ile emekliliğine
az süre kalanlar kriz ile beraber
daha erken emekli olmayı tercih
etmişlerdir1. Aynı şekilde aile
şirketlerinde alt kuşaklar daha
etkin ve görünür hale gelmiştir.
İş hayatında kuşkusuz ki en
önemli öncelik çalışanların
sağlığını güvence altına
almak olmuştur. Ülkelerin
yasal düzenlemeleri ve maddi
desteklerinin yardımıyla kısa/yarı
zamanlı çalışma, evden/uzaktan
çalışma, dönüşümlü olarak çalışma
modelleri birçok şirkette uygulanır
hale gelmiştir. Çalışanlarını
salgından korumak ve aynı
zamanda ekonomik sürekliliği
sağlamak isteyen şirketler işlerinin
imkânı dâhilinde dönemsel
olarak evden/uzaktan çalışma
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Hasan ÖZMERMER
BASIN YAYIN KOMİSYON ÜYESİ

sistemine geçmiştir. Kimi şirketler
ise kalıcı olarak uzaktan çalışma
sistemine geçmiştir. Nitekim
Mynet şirketi de 2020 yılı Mayıs
ayından itibaren kalıcı olarak
uzaktan çalışma kararı almıştır.
Evden/uzaktan çalışma sistemi
için kimi şirketler teknolojik
altyapıya yatırım yaparken,
kimileri yatırım maliyetlerini
azaltacak şekilde kişilerin kişisel
bilgisayarlarının şirkete erişimine
izin vermiştir. Fiziken çalışma
alanında bulunmaya ihtiyacı olan
şirketler hibrit çalışma modelleri
uygulamaya başlamıştır. Bu
çalışma modelinde ekibin bir
kısmının evde diğer kısmının ise
işyerinde çalışması sağlanarak
işyerlerinde insan sayısı
azaltılması ve salgının önüne
geçilmesi hedeflenmiştir. Bu
sayede şirketler işlerin sürekliliğini
sağlamıştır.

GENÇ ÇİZGİ

MAKALE

Şirketler çalışanların
motivasyonlarını arttırmak
ve şirket içi siber kültür
yaratmak amacıyla
destekleyici faaliyetlerde
bulunmuştur. Örneğin
Borusan şirketler grubu www.
dayanismaplatformu.com
adlı bir web sitesi kurarak
grup şirketlerde çalışanlar
için bir alt yapı oluşturup
burada şirketin Covid-19 için
aldığı önlemleri anlatmıştır.
Dayanışma buluşmaları
altında belirli aralıklarla
yapılan canlı yayınlarla şirket
içinde ve diğer paydaşlarla
aktif iletişim sağlanmaya
çalışılmıştır.
Birçok şirket, çalışanların
seyahatlerini kısıtlamış
veya tamamen kaldırmıştır.
Şirketler işyerine gelen
misafirlere kısıtlama getirmiş
ve kontrol altına almıştır.
Kuşkusuz bu dönemde
birçok şirket yönetim
kurulu toplantılarından,
müşteri görüşmelerine,
tedarikçi toplantılarından
işe alım görüşmelerine
kadar birçok toplantılarını

online platformlarda
gerçekleştirmiştir. Fuarların
iptali ile sanal fuarlar
kurulmuş, müşteriler
ve satıcılar bu online
tabanlı fuarlarda buluşarak
ekonominin sürekliliğini
sağlamaya çalışmıştır.
Sürekli değişen yasal
düzenlemeler ve kontroller
karşısında şirketlerin daha
hızlı hareket kabiliyeti
artmıştır. Çalışanların
ulaşımından, içecek ve
yeme kurallarına, asansör
kullanımından düzenli ateş
kontrollerine kadar her alanda
yapılan düzenlemelerle
şirketlerin çalışma koşullarında
esaslı değişiklikler yaşanmıştır.
Tüketiciler hastalık riskini
azaltmak ve evde geçirdikleri
zaman dilimi daha uzun
olduğu için online alışverişe
yönelmiştir. Uzun zamandır
büyüyen bir pazar olan
E-Ticarete mesafeli duran
şirketler için bu dönem,
E-Ticarete yatırım yapmaları
ile sonuçlanmıştır. Bireysel
üretim yapan ancak ulusal
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satış ağlarına giremeyen
üreticiler online satış
platformları sayesinde
tüketicilere doğrudan ulaşma
şansına erişmiştir. Şirketler
de satış departmanları
yerine reklam, sosyal medya
ve online satış alanlarına
daha çok yatırım yaparak
müşterilere daha hızlı ve
birebir ulaşmaya hedeflemiştir.
Çalışma koşullarında ve
şekillerinde değişim devam
edecektir. Çünkü pandeminin
ne zaman biteceğine ilişkin
belirsizlik sürmektedir.
Globalleşme ve dijitalleşme
uzun zamandır devam
etmekte ise de pandemi,
online devrin gerçek miladi
haline gelmiştir. Küresel
salgının getirdiği zorlamalarla
geleneksel kalıplar bir bir
yıkılarak yeni bir düzen
yaratılacaktır. Bu bağlamda
teknolojik altyapılarını
güçlendiren ve dijitalleşen
şirketlerin gelecekte var
olacağı açıktır. Nihayetinde
yeni normalleşme birçok
alanda kalıcı hale gelecektir.
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Caner Batuhan Özdemir kimdir?
Kendinizi tanıtır mısınız?
Bu süre zarfında İkinci Üniversite olarak
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden
mezun oldum. Lisans öğrenimlerim ve
işletme faaliyetlerindeki başarımı ise;
Liderlik ve İşletme Yöneticiliği, Finansal
Yönetim Eğitimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi Eğitimi sertifika programları ile
harmanladım ve Şu anda CNR İnşaat
A.ş’de Yönetim kurulu Başkanı ve Album
Triko Ticaret Ltd Yönetim kurulu Başkanı
olarak çalışmaktayım.

Caner BATUHAN
ÖZDEMİR
23 Haziran 1994
Gaziantep’te doğdum.
İlk ve ortaöğrenimimi
Bahçeşehir Koleji
ve Gaziantep Kolej
Vakfı Okulları’nda
tamamladım. Lisans
öğrenimi ise İstanbul
Aydın Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun
olarak tamamladım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?
Tekstil sektörüne üretim ve satışa
karar vermemde bana ilham olan ; 3
kuşaktan Tekstil ve Triko sektöründe
Gaziantep’te büyük başarılara imza
atmış dedem ve babamın yanında
küçük yaşlarda yetişmemin büyük
payı olduğunu düşünüyorum. İnşaat
Sektöründeki maceram ise ; 2017 yılında
ise 4 katlı bir apart inşa ederek başladı.
2018 yılında mezun olur olmaz Albüm
Triko Tekstil firmamı kurup üretim
yapmaya başladım.

-Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
İnşaat ve Tekstil ’i ayrı iki sektör olarak
incelediğimizde; İnşaat Sektörü , Ne
yazık ki son dönemlerdeki mali kriz
sebebiyle çimento ve demir başta
olmak üzere, alüminyum, mdf, pvc, cam,
mobilya gibi birçok malzemede fiyat
artışı ve de tedarik sorunu yaşamaktadır
Bu sorun mühendis ve müteahhitleri
mağdur etmekte ve konut piyasasında
fiyat artışlarını olumsuz etkilemektedir.
Tekstil sektöründe Gaziantep’i Tekstil
başkentleri arasında tanımladığımız
düşünüldüğünde ise; küresel salgın ,
döviz hareketliliğini ve tam kapasite
çalışma sürecini olumsuz etkilemektedir.
Pandeminin etkisi ile bu süreç; ne
yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek
olumsuz sonuçları doğuracak gibi
görünüyor. İnanıyorum ki en kısa zaman
içerisinde daha güçlü ve tam kapasite
çalışacağımız günler bizi bekliyor
olacaktır
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-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Tabi, Triko Tesisimde iç ve dış
piyasa için üretime devam edip, ürün
yelpazemi geliştirmeye yönelik yeni
fikir ve projelerimiz bulunuyor. Bunları
şimdiden tedarik etmeye başladık. Yeni
dönemdeki hedeflerimiz ise; daha fazla
üretim ile daha geniş kapsamda iç ve
dış piyasada yer almak ve küresel olarak
imalat hacmimizi büyütmektir. Bunun
yanı sıra; inşaat sektöründe kaldığım
yerden devam edip yeni proje ve farklı
inovatif tasarımlarla şehrimize değer
katacak birçok konut projelerim olacaktır.

-Gaziantep ticaret hayatının ve
sanayisinin gelişiminde sizin gibi
genç girişimcilerin rolü nedir?
Öncelikle; Gaziantep gibi sanayi ve
üretim sektörünün öncü şehrinde
doğup büyüdüğüm için kendimi çok
şanslı hissediyorum. Bu şehrin uzun
yıllara dayanan üretim ve sanayideki
güçlü alt yapısı, biz genç girişimcileri
teşvik edip emin adımlarla hep ileri ve
eskisinden güçlü bir duruma getireceğine
inanıyorum.
Vizyonumuz, Şu an ki mevcut
projelerimizdeki inovasyonları geliştirmek
ve üretim kapasitemizi daha da
artırarak tekstil başkenti olan şehrimizin
gücünü tüm dünyaya tanıtmaktır.
Ayrıca ülkemizin kültürünü, tecrübesi, iş
gücü ve teknolojisi bize büyük katkılar
sağlayacak; biz genç girişimcilere yol
göstericisi olacaktır.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız
nedir?
GAGİAD; şehrimizde yıllardır yürütmüş
olduğu faaliyetlerle ve ülkemize değer
katan projeleri ile örnek teşkil etmektedir,
bu sebeple de başarılarınızı yakından
takip etmekteyim. GAGİAD ‘ ın başarılı
olduğu birçok proje ve faaliyetleri
ile üyelerine ve şehrine önemli
katkılar sağlayan bir dernek olduğunu
düşünüyorum. Bu derneğin bir parçası
olup tecrübelerinden ve bakış açısından
faydalanacağımın büyük bir ayrıcalık ve
avantaj olduğunu düşünüyorum.
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-Mustafa Kaplama
kimdir? Kendinizi tanıtır
mısınız?

rakiplerimizden bir adım daha
öne geldik. İşgücü ve üretim
planlamasında ki başarılarımız
dünya pazarında tercih
edilebilirliğimizi arttırmıştır.

Sosyal sorumluluk içeren
projelerde görev aldım.
Daha sonrasında BOSTON
COLLEGE ‘da 2 yıl lisans ve
dil tamamlayıcı eğitim aldım.
Evli ve 1 çocuk babasıyım.
Şu an da AKTİF TEKSTİL A.Ş
‘DE yönetim kurulu üyesi
ve Genel Müdür olarak
çalışmaktayım.

Mustafa KAPLAMA
1986 yılında
Gaziantep’te
doğdum. İlk ,orta
ve lise eğitimimi
Gaziantep Kolej
Vakfı’nda tamamladım.
Üniversite yıllarında
çeşitli gençlik
kulüplerinde çalıştım.

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Ar-ge konusunda şirket
olarak her zaman ürünlerimiz
de farkındalık yaratmak ve
katma değeri yüksek ürünler
üzerinde çalışmaktayız. Pazar
payımızı arttırmak için yüksek
kalite ve inovatif ürünlerimizle
Dünya’da ki tüm noktalara
ulaşmayı hedeflemekteyiz.

-İş yaşamına nasıl
başladın?
Amerika’da ki eğitimimi
tamamladıktan sonra
aile şirketimizde ilk
görevime pazarlama
departmanında başladım.
Daha sonrasında sırası ile
üretim,kalite kontrol,ar-ge
departmanlarında çalıştım.
Son olarak şimdi yürüttüğüm
Genel Müdür pozisyonunu
devam ettirmekteyim.

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

-Gaziantep’de faaliyette
bulunduğunuz sektörün
şu an ki durumu hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Bilindiği gibi halı ipliği üretimi
Dünya’da Türkiye ,Türkiye’de
Gaziantep’in liderliğinde
ilerleyen bir sektördür. İçinde
bulunduğumuz 2020 yılında
pandeminin üretiminden
tedariğe tüm şirketlerin
oyun kurallarını tekrar
değiştirdiği zor ve özel bir
yıl. Bu meşakkatli yılda
halı ipliği üreticileri olarak
gerek kalite gerekse ulaşım
altyapısıyla Gaziantep’li
firmalar olarak Dünya’da ki
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Cumhuriyet’in ilk yıllarından
itibaren Gaziantep bu ülkenin
üretim beşiği olmuştur. Her
yeni gelen jenerasyonla
üretimi ve ihracatı kendine
vazife edinmiş genç
nesillerin şehrine ve ülkesine
büyük hizmetleri olmuştur.
Genlerinde üretmek ve
çalışmak olan bu insanlar
aldıkları yeni dünya düzeni
eğitimiyle bulundukları
sektöre yön vermektedirler.

-GAGİAD’a üye olmanızın
amacı nedir?
Şehrimizin önde gelen
STK’larının biri olması dışında
genç iş adamları için bir
aile olan GAGİAD benim için
öncelikliydi. Sosyal Sorumluluk
Projeleri’nde ki aktif tavrı ve
üyelerinin iş dünyasında ki
iletişimi beni bu aileye dahil
etmiştir.

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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Y ENİ

Abdullah SERMEST
TAZEBAY
21 Kasım 1987
Gaziantep
doğumluyum. Liseyi
Gaziantep Kolej
Vakfında tamamladım.
Evli, iki çocuk
babasıyım.
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-İş yaşamına nasıl
başladınız?

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?

İş yaşamına, aile iştiraki
olan bir kurumda en temel
süreçlerden başlayarak
girdim. En temel süreçlerden
başlamak yalnızca iş öğrenmeyi
değil aynı zamanda empati
kurabilmeyi de öğretti.

İnsanı diğer canlılardan ayıran
en önemli özellikleri taktik
planlamanın yanı sıra stratejik
planlama da yapabilmesidir.
Projektif düşünceye sahip birisi
olarak, katma değerli yapılanma
ve gelişme hedeflerim
bulunmaktadır.

-Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün
şu anki durumu hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Sanayi devrimini gerçekleştiren
ve yaşayan ülkelerin gelişim
süreçleri; sanayi toplumundan
hizmet sektörleri toplumuna
evirilmiş ve son olarak bilgi
toplumuna ulaşmışlardır.
Ülkemiz gibi sanayi devriminde
geç kalan ülkeler ise; sanayihizmet ve bilgi toplumu
gelişmelerini aynı anda
yaşadıkları için krizler ve
fırsatların bir döngüsünde
akıp gitmektedir. Şu an kriz
sürecinde olan bir yapı, ortauzun vadede fırsatlar sunan bir
yapı haline dönüşebildiğinden,
kısa dönemli düşüncelerin
şaşırtıcı ve yanıltıcı olacağını
düşünüyorum.
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-Gaziantep ticaret
hayatının ve sanayisinin
gelişiminde sizin gibi genç
girişimcilerin rolü nedir?
-Önceki kuşakların sağladığı
sağlam temeller üzerinde,
yenilikçi ve rekabetçi bir yapıyı
bizim gibi genç girişimciler
sağlayacaktır.

-GAGİAD’ a üye olma
amacınız nedir?
Ülkemizin en kıymetli
STK’larından biri olan bu büyük
ailenin bir parçası olmak
benim için önemliydi. Amacım
derneğimize katma değer
sağlamak ve mevcut katma
değerden yararlanmak aynı
zaman da GAGİAD’ın sosyal
yaşamdaki yardımsever rolünün
bir parçası olmak.
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Abdulkadir Güllüoğlu kimdir?
Kendinizi tanıtır mısınız?
Şu anda inşaat ağırlıklı yürüttüğümüz
aile şirketlerimizde yönetici olarak görev
yapmaktayım. Sorumluluklarını bilen, her
zaman yeni fikirlerin ve düşüncelerin
takipçisi olan bir yapıya sahibimdir.

-İş yaşamına nasıl başladınız?

Abdulkadir
GÜLLÜOĞLU
1 Mart 1996’da
Gaziantep’te doğdum.
İlkokul, ortaokul
ve lise eğitimimi
Gaziantep Kolej Vakfı
Özel Okulları’nda
tamamladıktan sonra
Hasan Kalyoncu
Üniversitesi’nde
İşletme bölümünü
bitirdim. GAGİAD’ın
yanı sıra TOBB
Gaziantep Genç
Girişimciler Kurulu
üyesiyim ve fanatik
taraftarı olduğum
Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün kongre
üyesiyim.

Aslında iş hayatına çok küçük yaşlarda
başladım diyebilirim. İsmini gururla ve
övünerek yaşatmaya çalıştığım dedemin
teşvikleriyle ata mesleğimiz olan baklava
imalatının meşakkatli işleyişini ustalıkla
ifa etmeyle yola çıktım. Daha sonra
ailemizin bir diğer iş kolu olan inşaat
sektöründe devam ettim ve bu sektörde
de üretkenlikle tecrübelenmeye devam
ediyorum.

-Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Ülkemizin geçen son çeyrek asırda konuta
dayalı inşaat ve inşaat endeksli yatırımı
olduğu hepimizin malumudur. İnşaat
sektörünün içerisinde barındırdığı irili
ufaklı iki yüzden fazla sektör vardır. İnşaat
sektörü bu bağlamda ülkemizin istihdama
katkısı bakımından tartışılamayacak kadar
çok öneme sahiptir. Türkiye’deki müteahhit
sayısı Avrupa genelinin tamamının
çok çok üzerindedir. Bu durumu bir
nebze olsa da süspanse edebilmek için
geçen sene müteahhitlik sınıflandırma
zorunluluğu getirildi, yerinde ve müspet
bir karardı. Haliyle her müteahhit kimliğine
sahip tacir ve tüzel kişilikler istediği
projeye ruhsat alamayacaklardı, niteliğine
uygun projeleri yapabilme zorunluluğu
gelmesi müteahhit kimliğinin biraz daha
ulaşılması zorlaştırılmış ve bu işi layıkıyla
yapanların değerine değer katmıştır.
Sektörümüzün girdi maliyetleri %80 döviz
endekslidir. Ülkemizin kur endeksi özellikle
geçirdiğimiz son 6 yılda çok büyük bir
oynaklık yapısına sahip olup yukarı yönlü
hareket etmiştir. Bunun neticesinde
konut üreticilerinin satış fiyatlarına
maliyetlerini yansıtmaları kaçınılmaz
olmuştur. Gaziantep konut fiyat artış
endeksinde en yukarıda olan şehirdir. Bu
sonucunun oluşmasını tetikleyen üç ana
unsur vardır; 1- Gayrimenkule olan talebin
hiç azalmaması. 2- Girdi maliyetlerimizin
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büyük çoğunluğunun ithal oluyor olması.
3- Sosyal niteliklerle ve donatılarla dolu
yeni yerleşim yerlerinin imarlanmamış
olması. Şunu açıkça söyleyebilirim ki
barınma ihtiyacı her insanın kaçınılmaz
doğal hakkıdır. Yetişmeye devam eden,
sorgulayan ve bayrağı devralıp olması
gerektiği yere çıkarmaya namzet biz
Türk gençleri; ustalaştığımız sektörlerde
insanlarımızın en ucuza ve en kalitelisine
ulaşmasını kolayca sağlayacağız.

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Yerel ve ulusal olarak birden fazla projemiz
var. Projelerimizde ve hedeflerimizde ticari
düşünceler hep bir sonraki adımdadır. Biz
her zaman kalitenin vazgeçilmezliğini ve
nasıl daha eşsiz işlenebileceğinin üzerinde
çalışıyoruz. Tabi ki önceliğimiz şehrimizin
kalkınmasında ve markalaşmasında
rol oynamak. Her zaman ulaştığımız
hedeflerimizin bir takipçisi olmuştur ki
bu bizim en önemli pozitif ayrımcılığımız
olmuştur. Hedefim, geçmişte Türk
sanayisinde ve Türk ticaretinde büyük
bir öneme sahip olup şu an unutulan
kooperatifçiliği yeniden hayata geçirmektir.
Bu düşüncemin olgunlaşmasını sağlayan
unsur ise tüccar kimliğimizin olduğu
bölümde edindiğim çoklu rekabetin
keyifsizliğine dayanmasıdır. Ana hatlarıyla
özetlersem eğer: Sermaye sahiplerini;
yapılmayanın ve üretilmeyenin alt yapısını
oluşturmaya teşviklendirmek. Diğer taraftan
yapılan ve üretilenin; yaratıcılarına daha
sistemli bir konsorsiyum mekanizması
hazırlamaktır.

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

-GAGİAD’ a üye olma amacınız
nedir?
GAGİAD, benim küçüklüğümden beri içinde
bulunduğum, babamın kurucularından
olduğu şehrimizin en değerli sivil toplum
örgütüdür. Şehrimizin paydaşlarıyla
bir bütünlüğe ulaşmanın ve yenilikçi
projelerinin hayata geçmesinde rol almak
hem benim hem de şehrimiz açısından
çok değerli olacağı kanısındayım.
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Tayfun Sakıcı kimdir? Kendinizi
tanıtır mısınız?

Tayfun SAKICI
1980 yılında
Gaziantep’te doğdum.
Lise eğitiminden sonra
üniversite eğitimi için
ABD San Francisco’ya
gittim. Burada 4,5 yıl
kalarak uluslararası
işletme eğitimimi
tamamladım.

Bu eğitimin ardından 2 yıl boyunca
Yunanistan’ın Atina şehrinde yaşadım.
Bu uzun yurt dışı deneyiminden sonra
2005 yılı itibariyle Gaziantep’te Kaşmir
Halı bünyesinde 9 yıl boyunca yöneticilik
görevinde bulundum. Şu anda İngiliz
menşeili Melrose Interiors isimli tekstil
firması ile ortak iştirakçi olarak uluslararası
ticaret yapmaya devam ediyorum. Tam
bir kahve bağımlısı olduğum söylenebilir
ve bu kapsamda hobiden işe dönüşen
bir yatırım sürecimde bulunuyor. Evliyim;
Eylül ve Başar Tayfun adında iki çocuk
babasıyım.

-İş yaşamına nasıl başladınız?
İş yaşamına başlamam üniversite
yıllarıma dayanıyor. Yurt dışında uzun
süreli yaşama fırsatı yakaladığım sırada,
bir yandan eğitimime devam ederken
bir yandan da uluslararası ticaret
konusunda girişimlerime başlamıştım. Bu
süreçte Amerika, Türkiye ve sonrasında
Yunanistan olmak üzere farklı sektörel
ürünlerin ticaretine başladım. Bu
yolla ciddi bir tecrübe kazandığımı
söyleyebilirim. Türkiye’ye döndükten sonra
ilk ve uzun süreli iş deneyimim Kaşmir
Halı bünyesindeki dış ticaret yöneticiliği
pozisyonumdu. Gülsan Holding bu
bağlamda benim için bir okul gibiydi. Bu
firmada geçen yoğun ve keyifli çalışma
hayatının ardından, kendi işimi kurdum.
Birleşik Krallık ve Türkiye ekseninde
çalışma alanımı genişleterek şu anda
tekstil başta olmak üzere, birkaç sektörde
de Melrose Interiors UK ile birlikte çalışma
hayatıma devam etmekteyim.

- Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok
sektörde olduğu gibi çalıştığım sektörde
de süregelen bir arz talep ölçüsüzlüğü
söz konusu, tabii bu yoğun iş hacmi
nedeniyle de hammadde yetersizliği
yaşanmakla beraber olumlu geri
dönüşlerinden de bahsedebiliriz. Son
yılların en üst seviyesine çıkan bu
durumun öncelikle istihdama olumlu
etkilerinin olduğuna işaret edebilirim,
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tabii bunun yanında ülkemizin ihracat
rakamlarını yukarı çekerek ekonominin
canlanmasına direk olarak sebep
olmaktadır. Bu durumun 2021 yılının
ortasına kadar bu şekilde devam
edeceğini öngörüyorum.

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Brexit süreciyle beraber Türkiye’nin
Birleşik Krallıkla olan iş hacminin artması
bekleniyordu. Türkiye’nin Birleşik Krallık
ile yaptığı serbest ticaret anlaşması
neticesinde de yatırım planlarımız bu
yönde oldu ve hali hazırda çalıştığım
firma ile iş ortaklığımızı tüm zemin
kaplama sektörüne yayarak yeni bir
yatırım projesi planlamış olduk. Şu anda
bu yatırımın çalışmaları devam ediyor.

-Gaziantep ticaret hayatının ve
sanayisinin gelişiminde sizin gibi
genç girişimcilerin rolü nedir?
Öncelikle Gaziantep ve Türkiye
ekonomisine katkı sağlamak ve
bizden sonra gelmeye devam eden
diğer genç girişimcilere rol model
olabilmek hepimizin gayesi ve gururu
olacaktır. Dolayısıyla genç girişimciler
olarak ülkeler arası diplomasiye katkı
sağlamaya çalıştığımızı, işbirliklerini
arttırmaya yönelik birer köprü vazifesi
üstlendiğimizi söylemek yanlış olmaz
diye düşünüyorum. Zira ülkeler arası
işbirliklerini geliştirirken, bir yandan
da ülkemize gelen yatırımcı sayısını
arttırmaya ve buradaki yerleşik firmaların
vizyonunu uluslararası boyuta taşımaya
vesile olduğumuzu düşünüyorum.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız
nedir?
Kurumsallaşmayı başarabilmiş sivil toplum
kuruluşlarının sivil, ticari ve ekonomik
hayata katkısının oldukça önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda
GAGİAD, Gaziantep ve Türkiye’nin iş
hayatına yön veren ve önde gelen sivil
toplum kuruluşları arasında yer alıyor.
Diğer yandan sahip olduğu ve içerisinde
farklı sektörlerden temsilci üyelerinin
ve paydaşlarının yer aldığı ağ, bizler
gibi girişimciler için çok önemli fırsatlar
sunmaktadır. Dolayısıyla bende bu yapının
bir parçası olmanın gururunu yaşıyorum.
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-Simge Ozansoy kimdir?
Kendinizi tanıtır mısınız?

Simge OZANSOY
1998 yılında
Gaziantep’te
doğdum..2016 yılında
Özel Kolej vakfı
lisesinden mezun
oldum.2016 yılında
Altınbaş üniversitesi
Güzel sanatlar ve
Tasarım fakültesinde
Mücevher Tasarımı
bölümüne başladım.

Müşteri odaklı hizmet
anlayışını her şeyden üstün
tutarak; tasarım ve fiyat
porfoyumüzü pandemi şartları
ile uyumlu hale getirdik.

Okuduğum süre zarfında
Lizay pırlanta ve Manuks
Workshop firmalarında
tasarım ve pırlanta
eğitimi aldım. Bununla
birlikte HDR Antwerp Pırlanta
eğitimi, Mahreç Art
school Mücevher ve takı
tasarım çizim teknikleri
eğitimi, Mücevher ve takı
üretimi akademik sertifika
programlarını tamamladım.
2017 ve 2018 CNR Expo
mücevher fuarında
tasarımlarımı
sergiledim. Mezun olduktan
sonra İbrahim Ozansoy
Mücevheratta başladım.
Kendimi kara kalem ve dijital
çizim yaparak tamamlıyorum.
Boş vakitlerimde ise
Pilates ve Tenis sporu ile
ilgilenmekten hoşlanırım.

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Bulundugum sektörde
kreatif tasarımlar yaratıp,
dijitalleşmenin de içinde
olduğu yeni projeler,
koleksiyonlar hazırlamak.
Hedefim ise insanların
kendilerini daha fazla
yansıtabileceği tasarımlar
yapmak ve E-Ticaret ile daha
fazla insana ulaşmak.

-Gaziantep ticaret
hayatının ve sanayisinin
gelişiminde sizin gibi
genç girişimcilerin rolü
nedir?
Yeni kuşak olarak yeni
dünyanın hızlı ve kompleks
yapısı ile daha çok iç içeyiz.
Vizyonumuz daha dijital
ve daha esnek. Bu güncel
ve dinamik yapı ile kafa
tutan bir ticaret anlayışıyla
Gaziantep’in ekonomisine
yeni bir soluk vermektir.

-İş yaşamına nasıl
başladınız?
Profesyonel iş hayatıma
Lizay Pırlantada başladım.
Lisans eğitimi kapsamında
olan zorunlu stajımı Manuks
Wokshopda tamamladım.
Matrix tasarım programı
eğitimi aldım ve atölye
derslerinde çeşitli takılar
yaptım. Daha sonrasında
İbrahim Ozansoy
Mücevheratta tasarımcı
pozisyonumla iş hayatımı
sürdürmekteyim.

-GAGİAD’ a üye olma
amacınız nedir?

-Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün
şu anki durumu hakkında
neler düşünüyorsunuz?
Gaziantep, sanayi ve ticari
alt yapısıyla kendi kendine
yetebilecek ekonomik
potansiyele sahiptir. Ancak
pandemi nedeni ile her sektör
gibi bulunduğum sektör
bu durumdan etkilenmiştir.

www.gagiad.org.tr

Yeni iş modellerini
Gaziantep’in tecrübeli
iş insanlarından bizzat
öğrenmek. Gaziantep kültür
geleneksel iş ahlakı ve
etiğini kavramak istiyorum.
İş ağımı genişleterek
yeni insanlar tanımayı ve
ufkumu onlarla birlikte
genişletmeyi hedefliyorum.
Hep birlikte Gaziantep’i
daha güzel hedeflere
ulaştırmalıyız. Deneyimlerimizi
harmanlayarak gelişen iş
vizyonumla gagiada değer
katmak istiyorum.
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-Burak Ateşsönmez kimdir?
Kendinizi tanıtır mısınız?

Burak ATEŞSÖNMEZ
Merhabalar ben
Burak Ateşsönmez,
23 yaşındayım.
İlkokul ve lise
hayatımı Gaziantep’te
geçirdikten sonra
üniversite için
İstanbul’a yerleştim.
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Fakültesi 2020
mezunuyum.

Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım,
futbol tutkunuyum. Küçük yaşlarımdan
beri eğitim hayatımın yanı sıra hep
bir spor aktivitesinde yer aldım.
Futbolun dışında snowboard, binicilik
ve yelken sporlarıyla ilgileniyorum.
Üniversite yıllarında MG International
Fragrance ve Vodafone şirketlerinde
stajyer olarak çalıştım ve şu an aktif
olarak Ateşsönmez Kimya şirketinde
Operasyon sorumlusu olarak görev
alıyorum. Üniversitemin ve staj
yaptığım kurumsal şirketlerin bana
verdiği öğrenimlerle iş hayatında emin
adımlarla yürüyeceğime güveniyorum.
Kendime güvenen, dinamik, ikna
kabiliyeti yüksek ve en önemlisi hayal
kurmaktan hiç vazgeçmeyen biriyim.

-İş yaşamına nasıl başladınız?
İlk iş deneyimimi üniversite hayatımın
ilk yılında ABD’de Work and Travel
programına katılarak gerçekleştirdim.
Sahil kenarında güzel bir mağazada
uçurtma satarak geçirdiğim ilk iş
tecrübem benim için çok öğretici
oldu. Kendimi dil, sosyal ilişkiler ve
satış tecrübesi açılarından oldukça
geliştirme fırsatım oldu. Kariyerim
için ise en büyük hedefim daima
ailemin kurduğu ve geliştirdiği şirkette
çalışmak oldu. Onların emeklerini
devam ettirmek amacıyla hep
kendimi en iyi şekilde geliştirmek
istedim. Gerek okuduğum üniversite
gerekse yaptığım stajlarla hep bir
adım ileriye gitmeyi hedefledim.
Üniversitemden mezun olur olmaz
Ateşsönmez Kimyadaki görevime
başladım.

-Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Hijyen sektörü hep ihtiyaç duyulan
ve gelişen bir sektördür. Özellikle
günümüzün pandemi koşulları bize
temizliğin ne kadar önemli olduğunu
bir kere daha hatırlattı. Sık el yıkama
ihtiyacının arttığı bu günlerde sektöre
duyulan ihtiyaç daha da arttı. Hijyen
hayatımızın hep bir parçası olacağı
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için, değişen koşullara adapte
olunduğu müddetçe bu sektörde
geleceğin olduğu fikrindeyim.

-Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
En büyük hedefim ailemden
aldığım bayrağı birkaç adım ileriye
taşıyabilmektir. Şirket olarak pazarda
rekabetçi, söz sahibi olmak ve
marka kimliğini oluşturarak emin
adımlarla ihracat yaptığımız ülke
sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bunu
başarmak için değişen ve gelişen
global koşullara en hızlı şekilde
uyum sağlamanın ve ürünlerimizi
sürekli güncel tutmanın çok önemli
olduğu düşüncesindeyim. Bana göre
bir şirketin en önemli birimlerinden
birisi Ar-Ge’dir ve buraya yapılacak
yatırımlarla güzel kazanımlar elde
edilebilir.

-Gaziantep ticaret hayatının ve
sanayisinin gelişiminde sizin
gibi genç girişimcilerin rolü
nedir?
Gaziantep’in oturmuş sanayi ve
üretim gücünü bizim gibi genç
girişimcilerin dinamik yapıları
sayesinde arttıracağını düşünüyoruz.
Hayat değişimlerden ibarettir ve
gençlerin buradaki en önemli katkısı
bu değişimler ile bir önceki nesil
arasında köprü kurmak olacaktır.
Şirketlerin daha da kurumsallaşması,
endüstrilerin dijitalleşerek otomasyon
sistemleriyle üretime geçilmesi
konusunda gençlerin rolünün büyük
olduğunu düşünüyorum.

-GAGİAD’ a üye olma amacınız
nedir?
GAGİAD’ın Gaziantep için
gerçekleştirdiği faaliyetleri çok
beğeniyorum. Bu başarılı faaliyetler
de ben de aktif olarak görev almak
istedim. Ayrıca iş dünyasında kurulan
networklerin çok değerli olduğunu
düşünüyorum. GAGİAD sayesinde
kuracağım değerli arkadaşlıklar benim
için çok önemli. Gaziantep sanayisi
için çabalayacağımız ve çalışmalar
yürüteceğimiz GAGİAD’a üye olduğum
için çok heyecanlı ve mutluyum.

