
ODAMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

1. KOBİ’lere Yönelik TOBB Nefes Kredisi 

TOBB tarafından 2016 yılsonu itibariyle düşük faizli bir kredi programı 

başlatılmıştır. Aktif üye sayısı 3.716 olan oda üyelerimiz arasından KOBİ vasıfları 

taşıyan 147 adet işletmeye 13.824.500 TL’lik kredi kullandırılmıştır. TOBB Nefes 

kredisi kapsamında aktif üyelerimizin yaklaşık %4’lük bölümüne finansmana 

erişim kolaylığı sağlanmıştır. 

 

2. TOBB Dijital Dönüşüm Projesi 

TOBB tarafından birçok kamu kurum ve kuruluşunun sistemlerinin 

entegre olarak çalıştığı bir proje başlatılmıştır. Söz konusu proje sonucunda, 

odamızca verilecek olan birçok resmi evrak internet ortamında üyelerimizin 

bilgisine sunulabilecek ve üyelerimiz odamıza gelmeksizin evrakları online 

olarak alabilecektir. Odamızın resmi internet sitesi, TOBB Dijital Dönüşüm 

projesine uyumlu olacak şekilde güncellenmiş olup, online hizmetler panelinin 

altyapı çalışmaları halen devam etmektedir. 

3. Şirket Kuruluşlarında Odaların Tek Durak Ofise Dönüşmesi 

Ticaret Sicili işlemlerine ilişkin Ticaret Sicili harçları Harç Takip Sistemi 

vasıtasıyla odalarımız tarafından tahsil edilmektedir. Bu uygulamayla harç 

ödemeleri için bankalara veya vergi dairelerine gitme zorunluluğu ortadan 

kaldırılmıştır.  

Şirket ana sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde 

hazırlanması konusunda da gerekli altyapı çalışmalarımız başlatılmıştır. 

4. Mesleki Eğitim Faaliyetleri 

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Anonim Şirketi’nin 

İskenderun İlçe Temsilciliği odamızca yürütülmekte olup, bir personelimiz bu 

kapsamda eğitime gönderilmiştir. Ayrıca odamızda 31.10.2016 tarihi itibariyle 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanının da katılımlarıyla Mesleki Yeterlilik 

Belgesi alma şartları ve süresi konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 



Toplantı neticesinde üyelerimiz bilgilendirilmiş olup, konuya ilişkin detaylar 

görüşülmüştür. 

İŞKUR ve odamız arasında yapılan protokole istinaden, odamız personeli 

İŞKUR Hizmet Noktası Yetkilisi olarak görevlendirilmiş ve eğitime tabi 

tutulmuştur. Personelimiz tarafından iş ve işçi arayan tüm vatandaşlarımıza 

İŞKUR destek programlarına ilişkin bilgi verilmektedir. 

 

5. Odamız tarafından Bölgemizde Hayata Geçirilen Projeler 

 Geçtiğimiz yıllarda odamız tarafından 2 adet Avrupa Birliği Projesi hayata 

geçirilmiştir. 2016-2017 yılları arasında odamızda ‘‘İskenderun’da Engeller 

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

Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 

hazırlanan "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam 

Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" hibe programı kapsamındaki bu projen, 

bölgemize birçok açıdan fayda sağlamıştır. Bu projeyle ticari ve sosyal hayatta 

dezavantajlı olan 100 adet engelli bireyin istihdam edilebilirlikleri artırılmakta 

ve bu bireylere girişimcilik özellikleri kazandırılmaktadır. Bu proje ile şehrimize 

yaklaşık 200 bin avroluk bir kaynak kazandırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, ‘‘Marka Kent Hatay’da, Turizm’de Eğitimden İstihdama’’ 

adlı bir Sosyal Destek Projesi’ne de başvuru sürecimiz başlamıştır. Bölgemizin 

turizm sektöründeki en büyük problemi olan nitelikli işgücü eksikliğini ortadan 

kaldırma amacı olan bu projeyle, bölgemizdeki turizm sektörüne katkı 

sağlayacağımıza inanıyoruz. 

6. Suriyeli Mültecilerin Bölgemize Entegrasyonunun Sağlanması 

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 halkın sosyal ve ticari 

yaşantısını da yakından ilgilendirmektedir. Odamız tarafından Alman Kalkınma 

Kuruluşu olan Sequa ile ‘‘Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme 

Projesi’’ kapsamında bir çalışma yürütülmektedir. Bu kuruluş ile oda olarak 



imzaladığımız protokol gereği, ülkemizde uzun zamandan bu yana bulunan 

Suriyeli Mültecilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve girişimsel yetenekler 

kazanmaları sağlanacaktır. Bu proje ile hem Suriyeli misafirlerimize hem de 

mesleği olmayan işsiz Türk vatandaşlarımıza çeşitli yetkinlikler kazandırılması 

planlanmaktadır. Projenin uygulama giderleri ise Sequa tarafından 

karşılanacaktır. 

Suriyeli sığınmacıların ticari hayata entegrasyonu kapsamında 01.05.2017 

tarihinde Türk Ticaret Kanunu’na yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

 

7. Çalışma Hayatında İstihdam Seferberliği Çağrısı 

Üyelerimizin istihdam desteğinden faydalanmaları ve ülkemizin işsizlik 

sorununu azaltmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından istihdam 

seferberliği çağrısı yapılmıştır. İTSO olarak bizler de, görev ve sorumluluk 

alanımız çerçevesinde bu çağrıyı hemen hemen her platformda dile getirerek, 

bu seferberliğe destek olmaktayız. Odamız tarafından yapılan birçok toplantıda, 

mart ayı meclis toplantımızda ayrıca Nisan 2017 İTSO Haber dergisinde olmak 

üzere birçok etkinlikte bu seferberliğin ayrıntıları üyelerimize anlatılmıştır. 

 

8. KOSGEB Temsilciliği Faaliyetleri 

Odamızda KOSGEB İskenderun Temsilciliği bulunmakta, KOSGEB Hibe ve 

Destekleri konusunda hizmet verilmektedir. KOSGEB tarafından verilen faizsiz 

kredi desteğine ilişkin odamızca birçok vatandaşımıza yardımcı olunmakta, 

kredi başvuru ve kullanım süreçlerinde danışmanlık desteği sağlanmaktadır.  

 

 

 


