
Sayın Başkanım,/ Sayın Yönetim Kurulu Üyesi/ ve Meclis Üyesi Arkadaşlarım./ 

Mart ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ sizleri saygılarımla 

selamlıyorum./ 

2017 yılının ilk aylarında/ ülkemizin gündemini Anayasa Değişikliği 

oluştururken,/ Türkiye İstatistik Kurumu tarafından/ 2016 yılının 

değerlendirmelerini içeren/ birtakım ekonomik veriler de/ açıklanmaktadır./ 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre/ 31.12.2016 tarihi itibariyle 

Türkiye’nin Nüfusu/ 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanmıştır./ Ülkemizin 

nüfusu 2015 yılına göre/ 1 milyon 73 bin 818 kişi artış kaydetmiştir./ 2015 

yılında yıllık nüfus artışı/ binde 13,4 olurken,/ 2016 yılında bu oran/ binde 13,5 

olarak gerçekleşmiştir./ 

Aynı dönemde Hatay’ın nüfusu ise/ 1 milyon 555 bin 165 kişi olarak 

açıklanmıştır./ Hatay,/ 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da/ Türkiye 

genelinde nüfusu en fazla olan 13. il olmuştur./ 

Ülkemizin dış ticaret verileri hakkında/ kısaca bilgi paylaşmak gerekirse;/ 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre/ 31.12.2016 tarihi itibariyle/ 

Türkiye’nin ihracat tutarı 142 milyar 557 milyon 354 bin 645 dolar olurken,/ 

ithalat tutarı ise/ 198 milyar 610 milyon 256 bin 409 dolar olarak 

gerçekleşmiştir./ 2015 yılına göre/ ülkemizin ihracat tutarı %0,9 oranında 

azalmış olup,/ ithalat tutarı da %4,2 oranında azalmıştır./ 

Ülkemizden en fazla ihraç edilen ürünler;/ motorlu yolcu taşıtları,/ tekstil 

ürünleri,/ rafine edilmiş petrol ürünleri,/ motorlu taşıtların aksam ve parçaları 

olurken,/ en fazla ithal edilen ürünler ise;/ motorlu taşıt aksam ve parçaları,/ 

hava taşıtları uzay taşıtları aksam ve parçaları,/ telli telefon aksam ve parçaları,/ 

telsiz telefon aksam ve parçaları,/ bazı plastikler,/ demir çelik döküntü ve 

hurdaları olarak/ ifade edilebilmektedir./ 

Ülkemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler;/ Almanya,/ İngiltere,/ İtalya,/ 

Amerika Birleşik Devletleri,/ Birleşik Arap Emirlikleri,/ Irak ve/ İran olurken;/ 

ülkemize en fazla ithalat yapılan ülkeler ise;/ Almanya,/ Rusya Federasyonu,/ 

İngiltere,/ İtalya,/ Amerika Birleşik Devletleri ve/ Çin olmuştur./ 

Hatay’ın dış ticaret rakamlarına değinmek gerekirse;/ 2016 yılı itibariyle 

Hatay’ın ihracat tutarı/ 1 milyar 744 milyon 264 bin 869 dolar olurken,/ ithalat 



tutarı ise 2 milyar 571 milyon 249 bin 579 dolar olarak gerçekleşmiştir./ 2015 

yılına göre/ Hatay’ın ihracat tutarı %4,5 oranında azalırken,/ ithalat tutarı ise  

%20 oranında azalmaktadır./ 

Hatay’dan en fazla ihraç edilen ürünler;/ demir ve çelik,/ çimento,/ sebze ve 

narenciye,/ buğday ürünleri olurken,/ en fazla ithal edilen ürünler ise;/ taş 

kömürü,/ kok kömür,/ petrokok,/ rulo sac,/ hurda demir,/ gübre (üre) ve/ LPG 

olarak ifade edilebilmektedir./ 

Hatay’dan en fazla ihracat yapılan ülkeler;/ Suudi Arabistan,/ Irak,/ Mısır,/ 

Romanya ve/ Suriye olurken,/ en fazla ithalat yapılan ülkeler ise;/ Rusya 

Federasyonu,/ Brezilya,/ Hollanda,/ Amerika Birleşik Devletleri,/ Kanada,/ 

Almanya ve Çin olarak özetlenebilmektedir./ 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere,/ 

2016 yılında genel olarak azalma eğiliminde olan ekonomik verilerimizin,/ 2017 

yılında/ yükselişe geçeceği beklentisi içerisindeyiz./ Bu konuda ülkemizde bazı 

çalışmalar yapılmakta,/ tüm kamuyu/ ve iş dünyasını ilgilendiren iyileştirmeler/ 

ve teşvikler/ bir bir hayata geçirilmektedir./ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından yapılan çalışma hayatında milli seferberlik çağrısı,/ 

2016 aralık ayı itibariyle/ %12,7 civarında olan işsizlik rakamlarımızın/ 

düşürülmesini amaçlamaktadır./ Artı 2 milyon istihdamın hedeflendiği bu 

seferberlik ile/ yeni istihdam edilen personelin/ işverene toplam maliyeti 

azalacak olup/ işveren çalıştıracağı her personelden 773 TL kar sağlamış 

olacaktır./ Geçtiğimiz hafta/ SGK ve İŞKUR Hatay Müdürlerimizin katılımıyla/ 

odamızda yapmış olduğumuz toplantıda/ Hatay için 21.000 civarında artı 

istihdam hedefinin olduğunu öğrendik./ Dolayısıyla ben de bu çağrıyı/ 

huzurlarınızda yinelemek istiyorum./ Karlılık oranları/ yeni istihdam sağlamaya 

müsait olan tüm üyelerimizden/ bu çağrıya kulak vermelerini/ özellikle rica 

ediyorum./ Ayrıca bu seferberliğin,/ üyelerimiz arasında yaygınlaştırılması 

amacıyla/ odamızda temsilcilik açılmış olup,/ oda personellerimiz bu konuda 

eğitim görmektedir./ İstihdam ile ilgili olarak/ geçtiğimiz hafta/ paydaşımız olan 

birçok kurum ve kuruluş ile birlikte/ Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam 

Fuarı’nın 10.’sunu gerçekleştirdik./ Bu fuarda kayıt masası oluşturularak,/ işsiz 

bireyler ile işverenler bir araya getirildi./ Odamızda yapılan diğer çalışmalara 

değinmek gerekirse; odamız tarafından projeler yürütülmekte/ ve yeni 

projelerin başvuru çalışmaları yapılmaktadır./ 



Şuanda odamızda/ ‘‘İskenderun’da Engeller Kalkıyor’’ isimli bir Avrupa Birliği 

projesi yürütülmektedir./ Bu projeyle/ ticari ve sosyal hayatta dezavantajlı olan 

engelli bireylerin/ istihdam edilebilirlikleri artırılmakta/ ve bu bireylere/ 

girişimciliközellikleri kazandırılmaktadır./ Bu proje ile şehrimize yaklaşık 200 bin 

avroluk bir kaynak kazandırmıştır./  

Bunun yanı sıra,/ ‘‘Marka Kent Hatay’da, Turizmde 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./  

Ayrıca Alman Kalkınma Kuruluşu olan Sequa ile/ ‘‘Türk-Alman İşbirliğinde 

Mesleki Beceri Geliştirme Projesi’’ kapsamında bir çalışma yapılmaktadır./ Bu 

kuruluş ile oda olarak imzaladığımız protokol gereği/ ülkemizde uzun zamanda 

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./  

3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hatay’da Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 

düzenlenecek olup,/ bu hususu da sizlerle şimdiden paylaşmak isterim./ 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim de dahil olduğumuz,/ 

Hatay’daki kamu kurum ve kuruluşlarının/ ortak çalışmasıyla düzenlenecek olan 

bu fuara/ ülke genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok önemli 

firmanın katılacağı ifade edilmektedir./  

Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım, 

Odamızın yönetim kurulu olarak,/ bölgemize değer katacağına inandığımız her 

projenin/ ve her çalışmanın içerisinde yeralmaktayız./ Hatay’ın ve 

İskenderun’un sorunlarının analizlerini yaparak,/ devamlı surette karar 

vericilere iletmekteyiz./ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şura toplantılarına/ ve 

sektörel çalıştay toplantılarına mümkün olduğunca katılmakta,/ 

Milletvekillerimizle,/ Sayın Valimizle,/ bölgemizdeki kamu kurumları/ ve Sivil 

Toplum Kuruluşlarıyla/ devamlı olarak görüşmeleryapmaktayız./ Birlikte 



belirlenen bölge sorunlarını/ ve çözüm önerilerini/ raporlar halinde üst 

makamlara sunmaktayız./ 

Sizlerden de/ bu çalışmalarımıza katılmanızı ricaediyoruz./ Bölgemizde sorun 

olarak değerlendirdiğiniz/ veya ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz hususları 

bizlere iletirseniz,/ çok daha yerinde ve faydalı çalışmalar yapacağımıza 

inanıyoruz./ 

Sözlerime son verirken,/ beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor,/ hepinize 

saygılarımı sunuyorum. / 


