
MART AYI MECLİS KONUŞMASI 

Sayın Başkan, 

Değerli Yönetim Kurulu Üyesi ve Meclis Üyesi arkadaşlarım, 

2018 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi 

saygılarımla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği üzere, odamızın organ seçimleri 1 Nisan 2018 tarihinde 

yapılacaktır. Bugünkü toplantımız ise, bu meclisimizle yapacağımız son 

toplantıdır. Acısıyla tatlısıyla yaklaşık 5 yılı geride bıraktık. Bu zaman diliminde, 

yapmış olduğumuz etkinliklerden kısaca bahsetmek istiyorum. 

Odamızın faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse ilk olarak 

eğitime verdiği destekten bahsetmek gerektiğine inanıyoruz. 

Geçtiğimiz yıllarda odamızın maddi ve manevi katkılarıyla bölgemizde 

kurulan fakülteler, bugün birçok öğrenciyi bünyesinde barındıran İskenderun 

Teknik Üniversitesi’nin temellerini oluşturmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda odamızca 2 adet Avrupa Birliği Projesi hayata 

geçirilmiştir. Bu projeler kapsamında, turizm sektöründe kadın istihdamı 

desteklenmiş ve demir çelik sektöründe istihdam edilmek üzere dış ticaret 

uzmanları yetiştirilmiştir. 2017 yılında ise odamızda ‘‘İskenderun’da Engeller 

Kalkıyor’’ adlı bir Avrupa Birliği projesi yürütülmüştür. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 

hazırlanan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam 

Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamındaki bu projenin, 

bölgemize birçok açıdan fayda sağladığına inanıyoruz. Sosyal hayatta ve ticari 

hayatta dezavantajlı olan engelli bireylerin, çok yönlü eğitimler almasını 

amaçlayan bu projeyle, 100 engelli kişiye; Temel Bilgisayar, İngilizce, Girişimcilik 

ve Ön Muhasebe eğitimleri verilmiştir. Ayrıca eğitimlere ek olarak kursiyerlerin 

talepleri dikkate alınarak bir kısmına iş kurmalarına yönelik danışmanlık hizmeti 

de verilmiştir. 12 ay süren proje kapsamında eğitimlerin yanı sıra engelli 

bireylerin yaşamlarını idame ettirirken karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi 

ve bu sorunların çözüme ulaştırılmasına ilişkin çeşitli çalışmalar da yapılmıştır. 

Bilindiği üzere Hatay, yatırım yapılmaya değer 15 marka kent arasında 

olup kültür turizm koridoru içerisinde yer almaktadır. Bölgemiz gastronomi ve 

inanç-kültür turizmleri alanında da 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 da 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 yapılan ‘‘Marka Kent Hatay’da, 

Turizmde Eğitimden İstihdama’’ adlı bir Sosyal Destek Projesi’ne başvurularımız 

olumlu sonuçlanmıştır. Odamızda yürütülen bu proje kapsamında, sektöre 

kalifiye eleman yetiştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca İskenderun Türk Kadınlar 

Birliği tarafından hazırlanan ‘‘Hünerli Eller Hünerli Kadınlar’’ SODES projesine de 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak katkıda bulunduğumuzu ifade etmek 

isterim. 

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 yaşayan Suriyeli 

Mültecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve bu sığınmacıların girişimcilik 

yetenekleri 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. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana, oda olarak üyelerimizin ve 

vatandaşlarımızın finansmana erişimleri konusunda da, bazı faaliyetlerde 

bulunmaktayız. Bilindiği üzere odamızda KOSGEB İskenderun Birimi 

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 KOSGEB’in diğer 

destek programlarına ilişkin devamlı olarak bilgilendirme toplantıları 

düzenlenmektedir. 2013 yılından bu yana odamız tarafından verilen KOSGEB 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonucu 1.100’ün üzerinde girişimci sertifika 

alarak KOSGEB desteklerine başvurmaya hak kazanmıştır. Bu girişimcilerin 



yaklaşık %20’lik bölümünün işyeri açarak ticari hayata katıldıkları tahmin 

edilmektedir. 

KOSGEB desteklerinin yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından sağlanan uygun faizli nefes kredisi de üyelerimizin finansmana 

erişimini kolaylaştırmıştır. TOBB’un öncülüğünde verilen Nefes Kredisi’nden 

yararlanan üye sayımız 150 civarında olup bu firmalarımıza toplamda yaklaşık 

14 milyon TL’lik finansal kaynak sağlanmıştır. 

Odamızda devamlı olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. 

Bakanlarımızın, Valilerimizin, Milletvekillerimizin ve mülki amirlerimizin katılım 

sağladığı bu toplantılarda bölgemizin sorunları ve çözüm önerileri 

görüşülmekte, buna ek olarak bölgemize değer katacak projeler hakkında fikir 

alışverişinde bulunulmaktadır. TOBB düzeyinde yapılan istişare, şura ve konsey 

toplantılarına da bölgemizdeki iş dünyasının beklentileri, sözlü ve yazılı olarak 

üst mercilere iletilmektedir. Akreditasyon gereği, odamızın tüm organ 

üyelerine, oda ve üyelerimize mütemadiyen eğitimler verilmektedir. Özellikle 

odamızın insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanabilmek adına, oda 

personellerimizin gerek oda içerisinde gerek TOBB ve Bakanlıklar düzeyindeki 

eğitimlere katılmasını çok önemsemekteyiz. 

Değerli meclis üyesi arkadaşlarım,/ 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan 

oda seçimlerimizin İskenderun ve oda üyelerimiz için hayırlı olmasını 

diliyorum./ Bugüne kadar odamız ve üyelerimiz için vermiş olduğunuz hizmetler 

ve sağladığını katkılardan dolayı/ sizlere çok teşekkür ediyorum./ Konuşmamı 

noktalarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum./ 


