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ŞUBAT AYI MECLİS KONUŞMASI 

Sayın Başkanım,/ 

 Sayın Yönetim Kurulu Üyesi ve/ Meclis Üyesi Arkadaşlarım./ 

 Şubat ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ sizleri 

saygılarımla selamlıyorum./ 

2017 yılının ilk aylarında/ ülkemizin gündemini Anayasa Değişikliği 

oluştururken,/ Türkiye İstatistik Kurumu tarafından/ 2016 yılını 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 606 

milyon 247 bin 403 dolar olurken,/ ithalat tutarı ise/ 198 milyar 601 

milyon 933 bin 745 dolar olarak gerçekleşmiştir./ 2015 yılına göre/ 

ülkemizin ihracat tutarı %0,9 oranında azalmış olup,/ ithalat tutarı da 

%4,2 oranında azalmıştır./ 
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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 802 bin 392 

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./ 
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Paylaştığımız bilgilerden de anlaşılacağı üzere,/ 2016 yılında genel 

itibariyle azalma eğiliminde olan ekonomik verilerimizin,/ 2017 

yılında/ yükseliş eğilimine geçeceği beklentisi içerisindeyiz./ Bu 

konuda ülkemizde bazı çalışmalar yapılmakta,/ tüm kamuyu/ ve iş 

dünyasını ilgilendiren iyileştirmeler/ ve teşvikler/ bir bir hayata 

geçirilmektedir./ Ancak/ bu destek ve teşvikler/ kısa vadede 

sorunlarımıza çare üretmektedir./ Uzun vadede kalıcı çözüme 

ulaşabilmek için/ daha kararlı adımlar atılması gerektiğini 

düşünüyoruz./ Yapısal problemlerimizin çözümüne yönelik/ daha 

etkin olarak çalışmamız gerektiğine inanıyoruz./ Ülkemizin geleceği 

olan çocuklarımızın eğitimine/ her zamankinden daha fazla önem 

vermemiz,/ evlatlarımızı teknolojik gelişmeler ışığında/ daha çağdaş 

yaklaşımlarla yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz./ 

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

saygılarımı sunuyorum./ 


