
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,/ 

Sayın Arsuz Belediye Başkanım,/ 

Akdeniz Tüccar ve/ Sanayici İş Adamları Derneği’nin/ Değerli Başkanı/ ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri,/ 

Saygıdeğer İş İnsanlarımız,/ 

Ve Değerli Katılımcılar./ 

Hepinize iyi akşamlar diliyor, / sizleri saygılarımla selamlıyorum./ 

Hepimizin bildiği üzere,/ ülkemiz siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan zor bir 

süreçten geçmektedir./ 7’den 70’e hepimizi etkileyen bu sürecin/ en az 

hasarla atlatılması,/ ülkemizin gelecek planları açısından da/ büyük önem 

taşımaktadır./ Ülke ekonomisinin 2017 yılındaki seyrini incelediğimizde,/ 

rakamsal verilerin artış kaydettiğini de/ gözlemlemekteyiz./ 

 Konuya ilişkin birtakım istatistiksel verileri paylaşmamız gerekirse;/ 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre,/ ülkemizde/ 2017 

yılının ilk 6 ayında/ 77,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir./ Bu 

tutar,/ 2016 yılının aynı döneminde 71,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş 

olup,/ 2017 yılının ilk 6 ayında/ ihracat rakamlarımız 2016 yılına oranla 

%8,2’lik bir artış göstermiştir./ 

2017 yılının ilk 6 ayında/ ülkemizden 108 milyar dolarlık ithalat 

gerçekleştirilmiştir./ Bu tutar,/ 2016 yılının aynı döneminde 99,6 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiş olup,/ 2017 yılının ilk 6 ayında/ ithalat 

rakamlarımız/ 2016 yılına oranla %8,7 oranında artmıştır./ 

Dış ticaret verilerini/ yerel bazda değerlendirirsek Hatay’ın oldukça olumlu 

bir tablo çizdiğini ifade edebiliriz./ 

Ülkemiz tarafından/ 2017 yılının ilk 6 ayında yapılan ihracatın %1,58’lik 

bölümü Hatay’dan yapılmış olup,/ ihracatın ise % 1,64’lük bölümü yine 

ilimizdeki firmalarımızca gerçekleştirilmiştir./ 

 



Hatay;/ Adana,/ Mersin,/ Kayseri gibi / üretim ve ihracatın yoğun olarak 

yapıldığı illeri geride bırakarak,/ ülke genelinde en fazla ihracat yapan iller 

arasında 9. sırada yer alırken,/ en fazla ithalat yapan iller arasında ise/ 7. 

sırada yer almaktadır./ 

2017 yılının ilk 6 ayında/ bölgemizden 1,22 milyar dolarlık ihracat 

gerçekleştirilmiştir./ 2016 yılının aynı döneminde/ 798 milyon dolar olarak 

gerçekleşen bölge ihracatımız,/ 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılının aynı 

dönemine oranla/ %53,7 oranında artış göstermiştir./ 

2017 yılının ilk yarısında,/ bölgemizden 1,78 milyar dolarlık ithalat 

gerçekleştirilmiş olup,/ bu tutar 2016 yılının aynı döneminde 1,21 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiş / ve % 46,23 oranında artış kaydetmiştir./ 

Paylaştığımız istatistiksel verilerden de anlaşılacağı üzere,/ hem ülkemiz/ 

hem de bölgemiz/ dış ticaret açısından olumlu bir grafik çizmektedir./ 

Umuyoruz ki,/ bu artış istikrarlı bir şekilde devam ederek,/ 2017 yılının 

ihracat rekorları kırarak tamamlarız./ 

Ben sözlerime son verirken,/ beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor./ sizlere 

saygılarımı sunuyorum./ 

 

 


