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Sayın Meclis Başkanım,/ 

Sayın Onursal Başkanım,/ 

Çok Değerli Yönetim Kurulu üyesi ve Meclis Üyesi arkadaşlarım./ 

2017 yılı Haziran ayı/ olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ 

sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Sözlerime başlamadan önce,/ kadir gecenizi kutluyor,/ bu kutsal 

gecenin/ İslam âlemi ve tüm insanlık için/ huzur,/ barış ve mutluluk 

getirmesini diliyorum./ 
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Değerli Arkadaşlarım,/ hepimizin basından takip ettiği üzere,/ dünya 

genelinde olağandışı pek çok gelişmenin yaşandığı bir dönemden 

geçiyoruz./ İngiltere’nin/ Avrupa Birliği’nden çıkış kararı Brexit,/ 

Avrupa’da günden güne artan terör olayları,/ Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki başkanlık seçimlerinde/ Donald Trump’ın başkan 

seçilmesi/ ve son olarak Katar krizi olarak adlandırılan/ Körfez 

Ülkeleri’nin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmeleri/ dünya 

gündemine damgasını vurdu./ Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni 

yönetim/ ve Avrupa’da yapılan seçimlerde yükselen popülizm 

anlayışı,/ gittikçe artan korumacılık yanlısı politik adımların/ daha da 

tırmanacağı sinyalini veriyor./ Dünyada bunlar olurken,/ çevre 

coğrafyamızdaki sıkıntılar da/ mevcudiyetini sürdürmektedir./ 
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Örneğin,/ Suriye’deki insanlık dramının yükünü/ ülkemiz omuzlamaya 

hala devam ediyor./ Yapılan son araştırmalara göre,/ ülkemizde 

bulunan Suriyeli sığınmacı sayısının/ 3 milyon 600 binin üzerine 

çıktığını görmekteyiz./ Yine bu süreçte,/ ülkemiz birçok terör 

örgütünün/ ortak hedefi haline gelmiştir./ 

Değerli Arkadaşlarım,/ ülkemizde özellikle son 1 yılda/ siyasi, / 

ekonomik ve sosyal açından/ birçok sorunla mücadele edilmektedir./ 

Ancak bu sorunların yanı sıra,/ sevindirici ve umut verici gelişmeler de 

yaşanmaktadır./ Geçtiğimiz günlerde/ Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından/ ülkemizin ilk çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme 

rakamları açıklandı./ Konuya yönelik rakamsal verileri/ kısaca sizlerle 

paylaşmak istiyorum. / 
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2016 yılının ilk üç aylık döneminde/ ülkemiz %4,5 oranında büyüme 

kaydederken;/ 2017 yılının aynı döneminde,/ ülkemiz beklentileri aşarak/ 

%5’lik bir büyüme sergilemiştir./ 2017 yılının ilk çeyreğinde/ sanayi 

sektöründeki büyüme yaklaşık %5,3 olarak gerçekleşirken,/ inşaat sektörü 

ise/ %3,7 oranında büyümüştür./ Ticaret,/ nakliye,/ konaklama/ ve gıda 

hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan/ hizmetler sektörünün katma 

değeri ise/ % 5,2 oranında artış göstermiştir./ Büyüme istatistiklerini 

incelediğimizde,/ Türkiye ekonomisinin yükseliş eğilimini sürdürdüğü/ ve 

güçlenmiş bir büyüme performansı sergilediği/ göze çarpmaktadır./  

Güçlü büyümeyi sağlayan unsurları ele aldığımızda ise,/ bu büyümenin 

tüketim artışı sebebiyle oluşan iç talep/ ve ihracat kaynaklı olduğu/ 

anlaşılmaktadır./ Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sorunlar/ ve riskler 

devam ederken,/ ekonomik büyüme rakamlarımızın/ beklentilerin üzerine 

çıkması da/ oldukça umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir./ 
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Değerli Arkadaşlarım,/ sizlerle kısaca ülkemizin dış ticaretine yönelik 

bazı bilgileri de/ paylaşmak istiyorum./ Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 

alınan verilere göre/ ülkemizin ilk üç aylık ihracat tutarı/ geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre/ %9,1’lik bir artış kaydederek/ 37,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir./ Ülkemizin ilk üç aylık ithalat tutarı ise/ 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre/ %7,7’lik bir artış kaydederek/ 50,4 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir./ 

İhracat rakamlarının artışını sürdürmesi,/ ülkemiz için büyük önem 

taşımaktadır./ Umuyoruz ki,/2017 yılı itibariyle yüksek ihracat elde 

ederek,/ 500 milyar dolarlık hedefimize/ bir adım daha yaklaşmış 

oluruz./ 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken,/ ramazan bayramınızı 

şimdiden kutluyor,/ sizlere saygılarımı sunuyorum./ 


