
NİSAN AYI BAŞKANIN MECLİS KONUŞMASI 

Sayın Başkan, 

Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, 

Ve Meclisimizin Değerli Üyeleri, 

Nisan ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi 

saygılarımla selamlıyorum. 

Hepimizin bildiği üzere, Anayasa ve yönetim sistemi değişikliğini içeren 

referandum oylaması, 16 Nisan itibariyle ‘‘evet’’ olarak sonuçlanmıştır. 

Milletimiz sandığa giderek, hür iradesini ortaya koymuş ve demokrasiye 

sahip çıkmıştır. Öncelikle %85’in üzerinde gerçekleşen yüksek bir katılım 

gösterilmesi sebebiyle tüm milletimizi tebrik ediyor, referandum 

sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Yaşanan siyasi tartışmaların geride bırakılmasının ardından, yapısal 

eksikliklerimizin giderilmesi ve dış hassasiyetin azaltılması ile ülkemizin 

yatırım potansiyelinin artacağına inanmaktayız. 2019 yılının sonuna kadar 

seçim gerekliliğinin olmadığı hesaba katıldığında, yurtiçindeki ve 

yurtdışındaki yatırımcılar için risksiz bir döneme girilecektir. Dolayısıyla 2,5 

yıllık stabilite döneminde ülkemizde yeni bir başarı hikâyesi ortaya 

konarak, güçlü bir yatırım atağına başlanacağını düşünmekteyiz. Bilindiği 

üzere, özellikle 2016 yılında Türkiye’deki siyasi atmosferdeki gerginlik ve 

güvenlik ortamındaki problemler, ekonomik performansımızı olumsuz 

yönde etkilemiştir. Dolayısıyla hayata geçirilecek ekonomik reformların, 

ekonomimizde güçlü bir canlanmaya imkân sağlanacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin gündeminden bahsederken, bölgemize 

ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini de sizlerle paylaşmak isterim. 

Sınır komşumuz Suriye’de yaşanan kaos nedeniyle Ortadoğu ülkelerine 

karayolu taşımacılığı yapma olağanı bitme noktasına gelmiştir. Büyük bir 

tır filosuna sahip olan Hatay ili, Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında 

taşıma sektöründe önemli oranda kriz yaşamaktadır. Sınır kapılarının 



hizmet veremez hale gelmesiyle; başta ticaret, lojistik ve turizm sektörleri 

olmak üzere hemen hemen tüm sektörler yara almıştır. Dolayısıyla sınır 

kapılarımızın yeniden faaliyete girmesi için çeşitli girişimlerde bulunulması 

gerektiğine inanmaktayız. 

Bilindiği üzere bölgemiz, tarımsal üretim açısından oldukça elverişli 

arazilere sahiptir. Ancak Amik Ovası’nın büyük bir bölümü, derin 

kuyulardan elektrik enerjisi harcanarak çekilen su ile sulanmaktadır. 

Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinden alınan verginin yüksek 

olması ve kuyulardaki su miktarının, yağışın olmadığı yaz mevsiminde 

azalması neticesinde, sulama maliyetleri artış göstermektedir. Dolayısıyla 

bölgemizde inşası devam eden Menzelet, Reyhanlı ve Karaçay Baraj 

Projelerinin hayata geçirilmesi hızlandırılmalıdır. 

27.10.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Hatay ilinin tamamı kamu 

yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişiler ile, 

yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe 

sahip ticari şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri 

belirtilmiştir. Ancak bu durum, bölgemizin inşaat sektörünü olumsuz 

yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, ilimiz sınırları içerisinde kat mülkiyeti 

yapılmış konut satışının serbest bırakılmasının yararlı olacağına 

inanmaktayız. Konu Sayın Başbakan Yardımcımıza ve Sayın Valimize arz 

edilmiş olup, Sayın Valimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede 

çözüme kavuşturulacağı ifade edilmiştir. 

2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan iç savaş ülkemiz açısından 

olumsuz neticelere yol açmıştır. Coğrafi yakınlığı itibariyle Hatay, bu 

durumdan en fazla etkilenen iller arasında yer almaktadır. Suriyeli 

sığınmacıların yakın bir gelecekte ülkelerine dönmeyecekleri, bundan 

sonraki yaşamlarını ülkemizde devam ettirecekleri değerlendirildiğinde, 

adaptasyonları açısından en gerekli konunun dil eğitimi olduğu 

değerlendirilmektedir. Ülkemizin gündeminde bulunan Suriyeli mülteciler 

için kalıcı çözümler üretmek amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik hayata 

adaptasyonlarını sağlayıcı projelerin hayata geçirilmesi gerektiğine 



inanıyoruz. Konuya ilişkin oda olarak bizler de elimizden geleni 

yapmaktayız.  Suriyeli mültecilere yönelik odamızda çeşitli çalışmalar 

yapılmakta, Arapça Dil kursları verilmekte ve Türk Ticaret Kanunu gibi 

birtakım eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak Suriyeli mültecilerin 

ülkemize adapte olabilmesi için, uluslar arası kuruluşlar ile protokoller 

imzalanarak çalışmalar da yapılmaktadır. 

Hatay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamında, yatırım 

yapılmaya değer 15 il arasında yer almaktadır. İnanç ve Kültür turizmi 

açısından büyük rağbet gören Hatay turizmi, bölgedeki savaş algısı 

sebebiyle ciddi ölçüde azalmıştır. Bu açıdan Hatay’da turizm sektörünün 

canlandırılması için gerekli teşvik ve desteklerin verilmesi önemlidir. Buna 

ek olarak ilimizde ulusal çaplı spor müsabakaları, kültürel ve sanatsal 

organizasyonlar düzenlenmesi, bölgemizdeki savaş algısının ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, turizm sektörüne 

ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle 2017 yılında ülkemizin elde 

edeceği turizm gelirleri, ülkemizin yılsonu büyüme rakamlarını ciddi 

oranda etkileyecektir. Bu hususun dikkate alınmasını özellikle belirtmek 

isterim. 2017 yılı için, yerli ve yabancı yatırımların artması konusu da en az 

turizm gelirleri kadar önemlidir. Hatay’daki Organize Sanayi Bölgeleri’nin 

doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle, yatırımcılar arazi bulmakta 

zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle, bölgemize yatırım yapmak isteyen 

yatırımcıların büyük bir çoğunluğu farklı illere yönelmektedir. Dolayısıyla 

bölgemize yatırım yapmak isteyen özel sektör yatırımcıları için yeni sanayi 

alanlarının yaratılması gerektiğine inanmaktayız. 

Bölge için önemli olan; Lojistik Köy Master Planı’nda yer alan Lojistik 

Köy’ün inşa edilmesi, İskenderun Küçük Sanayi Sitesi’nin taşınması ve Gıda 

Toptan Sanayi Sitesinin yapımı gibi çalışmaların hayata geçirilmesinin 

fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Yine bölgemizin en değerli projeleri 

arasında yer alan Amanos Tüneli projesi ile ilgili yapılan çalışmaların 

hızlandırılması ve Hassa Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımıyla entegre 

olacak şekilde planlanması da önemlidir. Bölgemizdeki diğer Organize 

Sanayi Bölgeleri’nin kurulum çalışmalarının hız kazanması, yatırımcıların 



bölgemize yönelmeleri açısından gerekli olduğuna inanıyoruz. Buna ek 

olarak, Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlayan bölünmüş yol projesinin 

çalışmalarının hızlandırılmasını da önemsemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 2015 yılının ekim ayından bu yana, Amanos 

Dağlarında terör eylemlerine son vermek amacıyla, krom madencilerinin 

dağlarda maden arama faaliyetlerini durdurmaları istenmiştir. Kısa 

süreceği düşünülen bu durum halen devam etmekte olup, madencilerimiz 

sıkıntı yaşamaktadır. 1,5 yıldan bu yana üretimleri azalan maden 

şirketlerinin ödemede zorlandığı orman izin harçları, yıllık ruhsat harçları 

ve idari para cezaları ile ilgili devlet haklarının 1 yıl süreyle ertelenmesi, 

bununla birlikte başlatılmış yasal takiplerin de 1 yıl süreyle ertelenmesi 

talebi, bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizce odamıza iletilmiştir.. 

Konuya ilişkin odamız tarafından Hatay Valiliğimize ve ilgili 

Bakanlıklarımıza gerekli müracaatlar yapılmış olup, neticesi 

beklenmektedir. 

Bölgemizdeki Nardüzü Sanayi Sitesi’nin altyapısı oldukça yetersiz olup, 

devamlı surette elektrik ve internet kesintileri yaşanmaktadır. Bu durum 

bu bölgede faaliyet gösteren firmaların üretimde kesintiler yaşamasına, 

cihazlarının arızalanmasına ve sonuç olarak üretim maliyetlerinin 

yükselmesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak, Nardüzü Sanayi Sitesi’nin 

altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerektiğine inanıyoruz.   

Arsuz Samandağ Sahil Yolunun 12-14 kilometrelik bölümü, dalgaların 

aşındırması sonucunda bozulmuş olup, rutin bakımlar yolun kalıcı olarak 

düzelmesini sağlayamamaktadır. Yolun bozuk olması sebebiyle, mesafe 

yaklaşık 20 dakika uzamakta, özellikle kış aylarında trafikte aksaklıklar 

yaşanmaktadır. Bu sorun ile ilgili olarak; Hatay Büyükşehir Belediyesi 

tarafından, farklı bir güzergâha ilişkin proje çalışması yapılmıştır. Ödenek 

ayrıldığı takdirde proje çalışması hayata geçirileceği ifade edilmektedir. 

Sorunun kalıcı olarak çözülmesi için alternatif güzergâh projesinin hayata 

geçirilmesi önem arz etmektedir. 

 



Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım, 

Paydaşlarımızla devamlı olarak yapmış olduğumuz toplantılar ve 

görüşmeler sonucunda belirlemiş olduğumuz bu hususları, tüm 

bürokratlarımızla paylaşmaktayız. Geçtiğimiz günlerde odamızı ziyaret 

eden Başbakan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli’ye hem şifahen hem de 

rapor sunmak suretiyle bölgemizin problemlerini aktarma imkânı bulduk. 

Kendileri sorunlarımızla yakından ilgilendiler. Yine Sayın Valimize bu 

konuları mütemadiyen arz ediyoruz. Umuyoruz ki, bölgemizin sorunları 

mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulur.  

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sizlere saygılarımı 

sunuyorum. 


