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TEKNOKENT HATAY A.Ş. YE ÜYE OLUNMASI.

BAŞKANLIK MAKAMINA
Hatay ilinin serbest bölgelere yakınlığı, deniz, kara ve hava ulaşımı arterlerine hızlı erişimi
bölgeye yatırım yapılmasını cazip kılmaktadır. Demir-çelik, enerji, tarım, teknoloji ve gıda başta
olmak üzere birçok sektörde önemli sanayi kuruluşları bölgede faaliyet göstermekte ve önemli
gelişmeler yaşanmaktadır.
Üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması, bilimsel bilginin ticarileştirmesi, üniversitelerin
eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek üniversitelerin vereceği hizmetleri
zenginleştirip etkinleştirmek, teknolojiye dayalı bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmeyi hızlandırmak,
teknolojik bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlenmelerini sağlamak amacıyla
Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde TEKNOKENT kurmanın gerekliliği hususunda karar
kılınmıştır.
Bu doğrultuda Antakya ve İskenderun Bölgelerinde iki adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi
kurulması adına 2011 yılının başlarından itibaren yürütülen çalışmalar 20 Mart 2013 tarihinde Hatay
Valiliği önderliğinde Kurucu Heyetin oluşturulmasının ardından 23/08/2013 tarihinde Bilim, sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’ na müracaatta bulunulmuştur. Bu müracaat neticesinde Bakanlar kurulunun
2014/5939 sayılı kararı ile 04.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak Hatay Teknoloji Bölgesi
ilan edilmiştir.
Üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilebilecek türden araştırma bilgisi gerektiren
yeni iş alanlarının oluşumu ve gelişimini harekete geçiren; bulundukları bölgenin teknolojik altyapısı
ve gelir düzeyini arttıran; yetişmiş işgücü için iş olanakları sağlayan ve yabancı yatırımcıları
bölgemize çekme açısından TEKNOKENT, sadece bölgemizin değil ülkemizin de kalkınmasına katkı
sağlayacaktır.
Nüfusu bir buçuk milyon olan Hatay’ da merkez ilçe Antakya ve İskenderun’un diğer ilçelere
göre nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu görülmektedir. İl nüfusunun yaklaşık yarısının toplandığı
bu iki bölge coğrafik olarak dağlarla ayrılmasından dolayı farklı alanlara sahip ticaret merkezleri
haline dönüşmüştür. Bu doğrultuda iki bölgede Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasının amaca daha
uygun hizmet vereceği düşünülmektedir.
Şehrimiz ekonomisinin gelişmesi ve güçlenmesi anlamında büyük hizmetler verileceğine inandığımız
bu çalışmaya bizzat katkı ve destek sağlamak amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanunu ‘Belediyenin
görev ve sorumlulukları’ başlıklı 14.maddesinin (a) fıkrası ile aynı kanunun 18.maddesi gereğince
Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan HATAY TEKNOKENT A.Ş’ye üye
olunmasının kabulü ile üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye, Belediyemizi temsil gerektiğinde,
Belediyemiz adına taahhüt vermeye, imza atmaya Belediye Başkanı Sayın İsmail KİMYECİ’ ye yetki
verilmesi hususunda gerekli Meclis kararının alınması ile ilgili teklifin okunmasına müteakip;
Gündem maddesi üzerinde Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra, 5393 sayılı Belediye
kanunu ‘Belediyenin görev ve sorumlulukları’ başlıklı 14.maddesinin (a) fıkrası ile aynı kanunun
18.maddesi gereğince Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan HATAY TEKNOKENT
A.Ş’ye üye olunmasının kabulü ile üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye, Belediyemizi temsil
gerektiğinde, Belediyemiz adına taahhüt vermeye, imza atmaya Belediye Başkanı Sayın İsmail
KİMYECİ’ ye yetki verilmesi hususu mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.
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