


"BALIKESİR MİLLÎ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ" TOPLANTISI ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında "Millî İstihdam Seferberliği" toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğin azaltılmasına yönelik yaptığı çağrının ardından Vali Yazıcı başkanlığında 
"Çalışma Hayatında Millî Seferberlik" adı altında toplantı yapıldı.
Toplantıya Balıkesir Valisi  Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, SGK İl Müdürü, İŞKUR İl 
Müdürü,Oda ve Borsa Başkanları,   kurum müdürleri , STK temsilcileri ve yatırımcı, sanayici iş adamları,Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıbaş  ve Meclis Başkanı Mustafa Aysel katıldı.

BALIKESİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI  

Toplantıda, katılımcılara özel sektöre verilecek teşviklerin düzenlendiği 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili 
bilgi verilirken; istihdam seferberliğinin hem çalışan hem de işveren açısından bir fırsata dönüştürülmesi, ilimizde istihdamın 
dolayısıyla da üretimin arttırılarak Balıkesir ve ülke ekonomisine katkı sunulması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

 15.02.2017 tarihinde, Burhaniye Ticaret Odası toplantı salonunda, yapımı planlanan orta ölçekli sanayi sitesi ile ilgili olarak, 
Burhaniye Ticaret Odası yönetimi tarafından üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantıda ilk olarak sözü alan Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarıbaş, “Burhaniye ekonomik hayatına 
katkı sunmak adına yapabileceğimiz en önemli adımlardan biri orta büyüklükte işyerlerinin yapımına öncelik etmek olacaktır” 
dedi. 

Ardından söz alan Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Aysel, “Bir süredir orta ölçekli sanayi sitesi yapımı ile 
ilgilenmekteyiz. Üyelerimizin talebi üzerine bu öncülüğü yapıyoruz. Mevcut durumdaki işyerlerinden daha büyük ölçekte işyeri, 
ihtiyaç olduğu kadar zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle hem yer seçimi hem de teşvikler ile ilgili araştırmalarımız yaptık. 
Bürokrasi ile ilgili ayrıntıları da değerlendirdik. Yer seçimi konusunda mevcut planladığımız yer dışında başka alternatiflerde 
bakıyoruz. Burada prensip olarak üyelerimizin talepleri ile hareket ettiğimizden bir kez daha yer, teşvikler ve imalat hakkında 
görüşleri almak ve bugüne kadar ki gelişmeleri aktarmak istedik. En önemli husus büyük işyerlerinin üretimi ve istihdamı 
arttıracak olması, yeni iş imkanları da yaratacak olmasıdır. Yöremiz insanına da yeni iş imkanı sağlanmış olacaktır. ” dedi.
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    İşgücü arz ve talebini bir araya getirmek ve danışmanlık hizmeti vermek, işverenlerin nitelikli işgücü teminine yardımcı olmak, 
üniversite gençlerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, tanıtmak, onları çalışma hayatına hazırlamak, mezun olma durumunda 

olanlara çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi sağlamak ve rehberlik etmek, staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları 
hakkında bilgilendirmek amacıyla Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Burhaniye Ticaret Odası ve İŞKUR 

Edremit Hizmet Merkezi işbirliğinde 03.03.2017 tarihinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Sektörel İşbirliği Günleri etkinliği 
düzenlenecektir.

    Düzenlenecek olan Sektörel İşbirliği Günleri etkinliği ile; İş arayanlar, öğrenciler ve bölgemizin farklı sektörlerdeki işyerleri aynı platformda 
buluşturularak, istihdama girişin kolaylaştırılması, işverenlere nitelikli işgücünün temininde yardımcı olunması, Üniversite-İstihdam-Sanayi ilişkisinin 
güçlendirilmesi, öğrencilerin,işyerlerinin personel politikaları, çalışma koşulları, personel tercihindeki kriterleri, sektörel bazda işgücü profili hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlanarak, firmaları tanıyabilmeleri ve çalışma hayatları ile ilgili hedeflerini belirlemede yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna'da, diğer Balkan ülkeleri ve Karadağ'da yaşananlarla niçin ilgiliyse Suriye'de, Irak'ta yaşananlarla da aynı sebeple ilgili 
olduğuna dikkat çekerek, Hatay'ın yanı başındaki Bayırbucak Türkmenleri zulüm altında ezilirken Türkiye'nin yüzünü başka tarafa çevirip 
oturamayacağını vurguladı.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ


