
Meslek Komitelerimizin/ Değerli Başkanları/ ve Üyeleri,/ 

2017 yılı mart ayı müşterek meslek komite toplantımıza hoş geldiniz 

diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Değerli arkadaşlarım,/ bugünkü müşterek meslek komite toplantımızda,/ 

son dönemde odamız tarafından yapılan bazı çalışmalardan bahsetmek 

istiyorum./ 

Geçtiğimiz günlerde/ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından/ ‘‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ çağrısı yapılmış olup,/ 

bu çağrı/ ülke genelindeki tüm kamu ve özel sektör temsilcilerini 

hareketlendirmiştir./ Kamu kurum ve kuruluşları/ bu seferberliğe katkı 

sağlamak adına/ tüm imkânlarını kullanırken,/ iş dünyası da/ bu 

seferberliğin sağlayacağı avantajları değerlendirmektedir./   

Tarihimizin en büyük istihdam seferberliği olarak adlandırılan bu program 

kapsamında/ artı 2 milyon yeni istihdam hedeflenmektedir./ 01.02.2017-

31.12.2017 tarihleri arasında/ yeni istihdam edilen çalışanların tüm vergi 

ve prim ödemelerinin/ devlet tarafından karşılanacağı bu seferberliğin/ 

oldukça önemli olduğuna inanıyoruz./ Bu seferberlik neticesinde/ sosyal 

ve ekonomik birçok soruna sebep olan işsizliğin/ minimum seviyeye 

indirileceğini düşünüyoruz./ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak,/ 

İŞKUR İskenderun Hizmet Merkezi ile bir protokol imzalanmıştır./ Bu 

seferberliğin oda üyelerimiz arasında yaygınlaştırılması için/ odamızdaki 

çalışanlarımız eğitim almaktadır./ 

Geçtiğimiz yıllarda odamızca/ 2 adet Avrupa Birliği Projesi hayata 

geçirilmiştir./ Şu günlerde ise odamızda/ ‘‘İskenderun’da Engeller 

Kalkıyor’’ isimli bir Avrupa Birliği projesi yürütülmektedir./ Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

tarafından hazırlanan/ "DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU 

ile/ İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" hibe programı 

kapsamındaki bu projenin,/ bölgemize birçok açıdan fayda sağlayacağına 

inanıyoruz./ Sosyal hayatta/ ve iş hayatında dezavantajlı olan engelli 

bireylerin/ çok yönlü eğitimler almasını amaçlayan bu projeyle/ 100 



engelli kişiye/ Temel Bilgisayar, İngilizce, Girişimcilik ve Ön Muhasebe 

eğitimleri verilmesi planlanmıştır./ Eğitimlere ek olarak/ kursiyerlerin 

talepleri dikkate alınarak/ bir kısmına iş kurmalarına yönelik/ danışmanlık 

hizmeti de verilecektir/. 12 ay sürecek olan proje kapsamında/ eğitimlerin 

yanı sıra/ engelli bireylerin yaşamlarını idame ettirirken karşılaştıkları 

problemlerin belirlenmesi/ ve bu sorunların çözüme ulaştırılmasına ilişkin/ 

çeşitli çalışmalar da yapılacaktır./ 

Hatay,/ yatırım yapılmaya değer 15 marka kent arasında olup,/ kültür 

turizm koridoru içerisinde yer alan bir ildir./ Bölgemiz/ gastronomi ve 

inanç-kültür turizmleri alanında da/ birçok kentin arasından sıyrılarak ön 

plana çıkmış/ ve büyük bir marka değerine sahip olmuştur./ EXPO 2021’in 

de Hatay’da yapılacağı düşünüldüğünde,/ bölgemizin turizm sektöründeki 

potansiyelinin ne denli yüksek olduğu/ dikkat çekmektedir./ Ancak 

sektördeki en büyük problemin,/ nitelikli işgücü eksikliği sebebiyle/ hizmet 

kalitesinin istenen seviyeye ulaşamaması olduğu da bilinen bir gerçektir./ 

Bu bağlamda/ odamız tarafından ‘‘Marka Kent Hatay’da, Turizmde 

Eğitimden İstihdama’’ adlı bir Sosyal Destek Projesi’ne başvuru sürecimiz 

başlamıştır./ Bu proje kapsamında,/ sektöre kalifiye eleman yetiştirmek 

amaçlanmış olup,/ projemizin kabul edilmesi halinde,/ sektöre katkı 

sağlayacağımıza inanıyoruz./ 

Bilindiği üzere Hatay’da 400 binin üzerinde Suriyeli mülteci yaşamaktadır./ 

Bu misafirlerin kısa ve orta vadede ülkelerine dönemeyecekleri tahmin 

edilmektedir./ Dolayısıyla bu misafirlerimizin ülkemize ve bölgemize 

adapte olabilmeleri/ sosyoekonomik açıdan oldukça önem arz 

etmektedir./ Bu durum yalnızca mültecileri ilgilendiren bir husus olmayıp,/ 

yerel halkı da yakından ilgilendirmektedir./ Bu ihtiyaçtan yola çıkarak,/ 

Alman Kalkınma Kuruluşu olan Sequa ile birlikte/ bir proje üzerinde 

çalışmaktayız./ ‘‘Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi 

(TAMEB)’’ kapsamında yapılan bu çalışma/ özellikle bölgemizde misafir 

ettiğimiz Suriyeli mültecileri konu almaktadır./  Bu kuruluş ile oda olarak 

imzaladığımız protokol gereği/ ülkemizde uzun zamandan bu yana 

bulunan Suriyeli Mültecilerin/ mesleki becerilerinin geliştirilmesi/ ve bu 



sığınmacıların girişimsel yetenekler kazanmaları sağlanacaktır./ Suriyeli 

misafirlerimize olduğu kadar,/ mesleği olmayan Türk vatandaşlarımıza da 

çeşitli yeterlilikler kazandırılacak olan bu projenin/ uygulama giderleri ise/ 

Alman Kalkınma Kuruluşu olan Sequa tarafından karşılanacaktır./ 

Değerli Meslek Komitesi üyelerimiz,/ oda olarak üyelerimizin ve 

vatandaşlarımızın/ finansmana erişimleri konusunda da,/ bazı 

faaliyetlerde bulunmaktayız./ Bilindiği üzere odamızda KOSGEB 

İskenderun Temsilciliği bulunmakta,/ KOSGEB Hibe ve Destekleri 

konusunda hizmet verilmektedir./  Son dönemde KOSGEB tarafından 

verilen/ faizsiz kredi desteğine ilişkin/ odamızca birçok vatandaşımıza 

yardımcı olunmakta,/ kredi başvuru ve kullanım süreçlerinde/ danışmanlık 

desteği sağlanmaktadır./ Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından verilen nefes kredisi de/ verilmeye devam etmektedir./ 

Son olarak konuşmamı kısa bir duyuru yaparak sonlandırmak istiyorum./ 

3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında/ Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 

düzenlenecektir./ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim de katkı 

sağladığımız,/ Hatay’daki kamu kurum ve kuruluşlarının/ ortak çalışmasıyla 

düzenlenecek olan bu fuara,/ ülke genelindeki büyük firmaların da katılım 

sağlayacağına inanıyoruz./ Ayrıntıları henüz netleşmemiş olan bu 

organizasyona ilişkin/ önümüzdeki günlerde edineceğimiz güncel bilgileri 

sizlere aktaracağız./ 

Meslek Komitelerimizin Değerli Üyeleri,/ 

Bugün sizlerden de/ meslek gruplarınıza ilişkin sorunlarınızı dinlemek,/ 

ortak akılla çözüm önerileri sunmak,/ bölgemizin ihtiyaçlarını sizlerle 

birlikte değerlendirmek istiyoruz. Konuşmama son verirken,/ 

katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum./ Sözü sizlere 

bırakıyor,/ saygılarımı sunuyorum./ 


