
TEMMUZ AYI BAŞKAN’IN MECLİS KONUŞMASI 

Sayın Meclis Başkanım,/ 

Değerli Yönetim Kurulu Üyesi/ ve Meclis Üyesi Arkadaşlarım,/ 

Temmuz ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ sizleri 

saygılarımla selamlıyorum./ 

Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım;/ 

Hepimizin bildiği üzere/ 15 Temmuz 2016 günü/ milletimizin hür 

iradesine,/ demokrasimize/ ve hukukun üstünlüğü ilkesine karşı/ hain bir 

darbe girişiminde bulunulmuştur./ Milletimiz ve devletimiz/ birlikte 

hareket ederek,/ demokratik değerlerimize karşı yapılan bu saldırıyı/ çok 

kısa bir zaman zarfında püskürtmüştür./ Geçtiğimiz bir yılda,/ birçok terör 

örgütünün birlik halinde,/ ülkemizin bütünlüğünü hedef aldığını/ ve 

ülkemizi siyasi,/ sosyal/ ve ekonomik açıdan yıpratma amacıyla hareket 

ettiğini/ üzülerek görmekteyiz./ Ancak devletimizin özverili çalışmalarıyla/  

yargıyı,/ Türk Silahlı Kuvvetlerini,/ Emniyet Güçlerini/ ve devletin birçok 

kurumunu ele geçirmiş darbeci zihniyetin/ büyük ölçüde yok edildiğini 

biliyoruz./ Bu konudaki özverili ve kararlı çalışmalarından dolayı 

devletimizi,/ sağduyulu davranışlarından dolayı da milletimizi/ tebrik 

ediyoruz./ Ülkemizin birliğine,/ kardeşliğimize/ ve demokrasimize düşman 

olanların/ her zaman karşısında olacağımızı da/ bir kez daha belirtmek 

istiyoruz./ 15 Temmuz günü verdiğimiz bu demokrasi mücadelesinde 

kaybettiğimiz şehitlerimize/ Allah'tan rahmet,/ yakınlarına ve tüm 

milletimize/ baş sağlığı diliyoruz./ 

15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde/ odamızın meclis başkanı,/ yönetim 

kurulu,/ meclis üyeleri/ ve personelimizin katılım sağladığı demokrasi 

yürüyüşünde bulunduğunuz için/ siz değerli arkadaşlarıma yürekten 

teşekkür ediyor;/ oda-borsa camiası olarak,/ dün olduğu gibi yarın da,/ 

demokrasiden,/ milletimizden,/ devletimizden yana olmaya devam 

edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz./ 

 



Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım,/ 

Ülkemizin ve bölgemizin ekonomik durumuna ilişkin bazı bilgileri,/ özet 

halinde sizlerle paylaşmak istiyorum./ 

Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde,/ Ekonomi Bakanlığımız 

tarafından,/ bu ayın Türkiye ihracat tarihinin en önemli artış oranlarını 

yakalayacağına ilişkin görüşler paylaşılmaktadır./ Yüzde 20’nin üzerine 

çıkacağı tahmin edilen ihracat artışının,/ 2011 yılından bu yana ulaşılması 

beklenen en büyük oransal artış olacağı ifade edilmektedir./ 2017 yılının 

yılsonu ihracatına ilişkin olarak ise;/ ihracat tutarımızın 155 milyar dolar 

civarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmektedir./ Bu rakamlar umut 

verici olsa da,/ bu artış oranlarının kalıcı ve istikrarlı olabilmesi,/ oldukça 

önem arz etmektedir./ İhracat rakamlarımızın,/ kriz öncesi dönemlere 

ulaşabilmesinin de,/ ihracatçılarımızın yaşadıkları sorunların çözümüne 

bağlı olduğunu da biliyoruz./ 

Öncelikle,/ ihracattaki bürokrasinin azaltılması gerektiğine 

inanıyoruz./ Buna ek olarak,/ bakanlıklar arasındaki iş ve süreçlerin daha 

süratli işlemesi amacıyla/ koordinasyonun artırılmasının/ büyük önem arz 

ettiği de bilinmektedir./ Ayrıca ihracatçılarımızın devamlı olarak dile 

getirdiği KDV iadelerinde yaşanan gecikmelerin/ finansal bir yük haline 

gelmeden çözülmesi/ en önemli problem olarak karşımıza çıkmaktadır./ 

Bu sorunların çözümü neticesinde;/ işlem süreçlerinin kolaylaşmasıyla 

bürokratik engeller azalmış olacak/ ve KDV iade süreçleri 

hızlanarak,/ uluslararası rekabet koşullarına ayak uydurmamıza yardımcı 

olacaktır./  KDV uygulamasının mevcut haliyle;/ yatırımın,/ üretimin,/ 

istihdamın/ ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturduğu 

düşünülmektedir./ Bu noktada, / 32 yıllık katma değer sisteminin revize 

edilmesi gerektiğine inanıyoruz./  Maliye Bakanlığımız tarafından KDV 

Reformu’na ilişkin çalışmalar yapıldığını da bilmekteyiz./ Bu çalışmaların 

bir an önce sonuçlandırılmasını diliyor,/ ülkemizin ekonomik durumuna 

olumlu yansımaları olacağını umuyoruz./ 

 

 



Değerli arkadaşlarım,/ konuşmamı/ bölgemizin ihracatı hakkında kısaca 

bilgi vererek noktalamak istiyorum./ 

2017 yılının ilk 6 ayında,/ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik 

olunarak,/ toplam 653 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır./ En fazla ihraç 

edilen ürün olan,/ demir ve çelik ürünleri kalemi/ 391 milyon dolarla/ 

toplam ihracatımızın %60’lık bölümünü oluşturmaktadır./ Demir ve çelik 

ürünlerini,/ 77,5 milyon dolarla muhtelif yakıtlar/ ve 74 milyon dolarla 

tekstil ürünleri ihracatı izlemektedir./ Bölgemizden en fazla ihracat yapılan 

ülkelerin başında gelen İngiltere,/ 100 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ön 

plana çıkmaktadır./ İngiltere’yi;/ 43 milyon dolarla İtalya,/ 40 milyon 

dolarla İsviçre/ ve 39 milyon dolarla İspanya takip etmektedir./ Verilerden 

de anlaşılacağı üzere,/ yılın ilk yarısında,/ bölgemizin ihracatındaki ilk 5 

ülkeden 4’ü Avrupa ülkesi olmuştur./ 

Değerli arkadaşlarım,/ sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için 

teşekkür ediyor,/ sizlere saygılarımı sunuyorum./ 

  

 

 

 


