
Sayın SGK il Müdürüm,/ 

Sayın Ticaret il Müdürüm,/ 

Sayın Hatay Vakıflar Bölge Müdürüm,/ 

Sayın KOSGEB il Müdürüm,/ 

Sayın DOĞAKA Genel Sekreterim,/ 

Sayın Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım,/ 

Sayın Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanım,/ 

TOBB MEYBEM A.Ş./ ve ABİGEM A.Ş.’nin/ Değerli Yöneticileri,/ 

Ve saygıdeğer katılımcılar./ 

TOBB MEYBEM A.Ş. ile/ ABİGEM A.Ş. arasında imzalanacak olan/ iş 

protokolü törenine hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Bilindiği üzere,/ 04.04.2015 tarih ve 6645 sayılı/  İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ile/ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde/ Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun,/ 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir./ Söz konusu kanunun ilgili 

maddeleri doğrultusunda,/ Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da,/ 

değişiklikler yapılmıştır./ 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işler arasında yer alan,/ Mesleki 

Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanmış/ Çalışma ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen mesleklerde,/ 

belirlenen birtakım hususlara göre,/ Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip 

olmayan kişilerin/ bundan sonraki süreçte çalıştırılamayacağı ifade 

edilmektedir./ İnşaat, otomotiv, asansör, metal ve bunun gibi birçok 

sektörde/ hâlihazırda istihdam edilen kişilerin,/ Mesleki Yeterlilik Belgesi 

olmadan,/ çalışmaya devam edemeyeceği hüküm altına alınmıştır./ 

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından,/ İskenderun Ticaret ve Sanayi 

Odası olarak,/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkililerinin katılımıyla 

bilgilendirme toplantısı yaparak,/ bu hususta üyelerimizin farkındalığını 

artırma noktasında birtakım girişimlerimiz oldu./ Bugün imzalanacak 



protokolün de/ bu konuda atılan somut bir adım olarak,/ üyelerimize 

hizmet açısından oldukça önemli olduğuna inanıyoruz./ 

Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın ve çalışanlarımızın/ yasal 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,/ işsizliğin azaltılması,/ nitelikli 

istihdamın geliştirilmesi/ ve verimliliğin artırılması amacıyla,/ TOBB 

MEYBEM Anonim Şirketi ile ABİGEM Anonim Şirketi arasında,/ 

imzalanacak protokolün,/ bölgemizin işgücü piyasasına ve ticari hayatına/ 

önemli ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz./ Bu iki güzide 

kuruluşumuza,/ bölgemizin menfaatleri doğrultusunda/ yaptıkları 

işbirliğinden dolayı/ çok teşekkür ediyoruz./ Odamızın da ortak olduğu 

ABIGEM Anonim Şirketi ile/ TOBB MEYBEM Anonim Şirketini bir araya 

getiren,/ Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hikmet Çinçin’e,/ 

Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sayın Abdulkadir Teksöz’e,/ ve emeği 

geçen herkese teşekkür ediyor,/ sözlerime son verirken,/ sizlere 

saygılarımı sunuyorum./ 


