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Sayın Meclis Başkanım,/ 

Yönetim Kurulumuzun Değerli Üyeleri,/ 

Ve saygıdeğer meclis üyelerimiz./ 

Ağustos ayı olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ sizleri 

saygılarımla selamlıyorum./ 

Sözlerime başlamadan önce,/ kurban bayramınızı şimdiden kutluyor,/ 

ülkemiz için barış,/ huzur/ ve başarı getirmesini diliyorum./ 

Değerli Meclis üyesi arkadaşlarım,/ 

Son günlerde/ bölgemiz ile ilgili bazı sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır./ 

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından/ bölgemizin 4. Yatırım Teşvik 

Bölgesi’nden/ 5. Yatırım Teşvik Bölgesi’ne alınmasına ilişkin/ bir imza 

kampanyası başlatılmıştır./ Bilindiği üzere yatırım teşvik sistemi,/ iller 

arasındaki bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı,/ üretim ve ihracat 

potansiyelini artırmayı hedefleyen/ bir sistemdir./ Teşvik Sisteminde 

bölgelere ayrılmış iller;/ KDV istisnası,/ Gümrük vergisi muafiyeti,/ vergi 

indirimi,/  Sigorta Primi İşveren Payı Desteği,/ Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği,/ Faiz Desteği,/ Yatırım Yeri Tahsisi gibi/ birçok farklı destekten 

faydalanabilmektedir./ Ancak,/ yatırım teşvik bölgesine göre destek 

türleri/ ve destek oranları/ farklılık göstermektedir./ Bu sistem ile/ 

gelişmiş illere daha az destek verilirken,/ gelişmemiş illere/ daha fazla 

yatırım yapılması için/ destek oranı artırılmaktadır./ 

Kalkınma Bakanlığımız tarafından/ 2011 yılında yapılan çalışma sonucu 

hazırlanan/ Sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre/ Hatay 46. sırada 

yer almıştır./ Bu sonuçlara göre 2012 yılında revize edilen/ Yatırım Teşvik 

Sistemi’nde Hatay;/ 4. Teşvik Bölgesi’nde bulunan 17 il arasında yer 

almıştır./ Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan alınan bilgilere göre;/ 2012 

yılının haziran ayından/ 2017 yılının mayıs ayına kadar/ Hatay ili 

toplamda/ 297 adet yatırım teşviki almıştır./ Bu teşvik neticesinde 9 milyar  
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TL’lik yatırım ve yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlanacağı 

öngörülmektedir./ Ancak Hatay’ın coğrafi konumu sonucunda yaşadığı 

güçlükler/ ve mevcut potansiyeli düşünüldüğünde,/ bölgemizin yatırım 

teşvikinde 4. bölgeden 5. bölgeye alınmasının/ önemli olduğuna 

inanıyoruz./ 

Bu konunun önemini;/ genel itibariyle sebep ve sonuçlarıyla/ sizlerle 

kısaca paylaşmak isterim./ 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü/ ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre;/ Hatay’da 400 bine yakın Suriyeli sığınmacı yaşadığı/ kayıt altına 

alınmakla birlikte,/ bu sayının 500 bini bulduğu tahmin edilmektedir./ 

Dolayısıyla Suriyeli sığınmacı nüfusu,/ şehrin toplam nüfusunun %25’lik 

bölümünü oluşturmaktadır./ Ülkemizde hayatını idame ettiren 

Suriyelilerin %13’ü Hatay’da yaşarken,/ 4.  Teşvik Bölgesi’nde bulunan 

diğer illerdeki her 100 Suriyeliden 89’u/ yine Hatay’da yaşamaktadır./ 

Verilerden de anlaşılacağı üzere,/ ülkemizde yaşayan Suriyelilerin 

yükünün/ büyük ölçüde Hatay’da olduğu gözlenmektedir./ 

Ayrıca/ Hatay’daki ilçeler ve sektörler arasında da/ büyük performans 

farklılıkları bulunmaktadır./ Sanayi şehri olarak bilinen ilimizin/ imalat 

sanayi net satışlarının %81,5’lik bölümünün,/ İskenderun ve Dörtyol 

ilçeleri tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir./ Hatay’ı bir bütün olarak 

ele aldığımızda ise,/ diğer ilçelerimizin katkılarının/ oldukça az olduğu 

gözlemlenmektedir./ Sonuç olarak ilçeler arası uçurumların kapanması 

da,/ ilimizin genel huzur ve refahı açısından/ önem arz etmektedir./ 

Hatay ilinin dış ticareti/ 2002-2011 yılları arasında Türkiye ortalamalarının 

üzerinde büyürken,/ Suriye krizinin etkili olduğu 2011-2015 yılları arasında 

ise/ Türkiye ortalamasının üzerinde küçülmüştür./ İlimizin ihracat verileri 

2016 ve 2017 yıllarında toparlanma eğiliminde olsa da,/ büyük oranda dış 

ticaret açığı vermektedir./ Ülkemizin/ 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat 

hedefi göz önünde bulundurulduğunda,/ yüksek potansiyeli olan Hatay’ın/  
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stratejik bir il olduğu/ ve devlet destekleriyle/ ülkemizin kalkınmasına/ ve 

uluslar arası rekabete/ olumlu katkı yapacağına inanmaktayız./ 

Ancak altını çizmekte yarar gördüğümüz bir noktayı/ özellikle ifade etmek 

istiyoruz./ Hatay ilinde gerçekleştirilen 9 milyar TL’lik yatırımın 7,6 milyar 

TL’lik bölümü/ İskenderun Körfez Bölgesi’ndeki 7 firma tarafından 

gerçekleştirilmiştir./ Bu değerli firmalarımıza,/ bölgemize sağlamış 

oldukları katkılardan dolayı/ çok teşekkür ediyoruz./ Ancak yatırım 

teşvikinin,/ KOBİ’lerimizin de içerisinde yer aldığı/ daha geniş kitlelere 

ulaşması gerektiğine inanıyoruz./ Firma sayısının daha fazla olmasının/ ve 

sektörel olarak daha çeşitli olmasının,/ her açıdan fayda sağlayacağını 

düşünüyoruz./ Böylelikle ekonomimizin en önemli taşı olan 

KOBİ’lerimizin,/ üretim ve ihracat kapasiteleri de artmış olacaktır./ 

Değerli Meclis Üyesi arkadaşlarım,/ Yönetim Kurulu olarak göreve 

geldiğimiz günden bu yana,/ bölgemize ve odamıza katkı sağlamanın 

gayreti içerisinde çalışmalar yapmaktayız./ Bölgemizin sorun ve çözüm 

önerilerini,/ sözle ve yazılı olarak/ birçok ortamda ifade etmekteyiz./ 

Hatay’ın Yatırım Teşvikinde 4. Bölgeden/ 5. Hatta 6. bölgeye alınması 

konusu da,/ devamlı gündemimizde olan bir konuydu./ Bakanlarımıza,/ 

Milletvekillerimize/ Valilerimize,/ TOBB Yetkililerine/ kısaca katılım 

sağladığımız hemen hemen her platformda/ bu talebimizi ifade 

etmekteyiz./ Hatay Büyükşehir Belediyemizin farklı bir seviyeye taşıdığı bu 

çalışmayı,/ İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak desteklediğimizi/ 

ifade ediyor,/ imza kampanyasının başlatılmasında emeği geçen herkese 

teşekkür etmek istiyorum./ 

Bununla birlikte,/ Hatay’ın yatırım teşvikinde 5. bölgede yer almasının yanı 

sıra/ farklı desteklere de/ ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz./ 

Teşvik Sistemini düzenleyen/ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 

Kararın 18. Maddesinde;/ “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer 

alan/ 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile/ Kilis ilinde yer 

alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel,/ büyük  
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ölçekli/ ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar,/ tabi 

olunan uygulama kapsamında/ 6. bölgede uygulanan desteklerden aynı 

oran,/ miktar,/ süre ve şartlarda yararlanır.”/ maddesi yer almaktadır./ 

Antakya OSB’nin genişlemesi/ ve Hassa OSB değerlendirildiğinde;/ bu 

maddeye/ Hatay ili Antakya ve Hassa ilçelerinin eklenmesi de/ mutlaka 

gündeme alınmalıdır./ 

Hatay;/ sahip olduğu değerleriyle/ özellikle inanç turizmi açısından/ GAP 

illeri olan Diyarbakır,/ Şanlıurfa,/ Mardin/ ve Gaziantep gibi illerle/ tarihi 

ve kültürel bağları güçlü olan/ önemli bir merkezdir./ DOĞAKA tarafından 

hazırlanan/ 2017-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 

kapsamında,/ GAP Bölgesi illerinin de yer aldığı / Gastronomi ve inanç 

turizmi destinasyonları oluşturulmuştur./ Plana göre;/ TR63 bölgesinde 

yer alan Hatay’ın,/ 2014-2023 Bölge Planı stratejileriyle/ GAP Planı Strateji 

ve Eylemlerinin/ gösterdiği paralellik göz önünde bulundurularak,/ 

Hatay’ın GAP bölgesine dâhil edilmesinin de/ pozitif etkisi olabileceğini 

düşünüyoruz./ 

Ayrıca 23 ilin bulunduğu Cazibe Merkezleri Programına,/ Hatay ilinin de 

dâhil edilmesinin/ oldukça önemli olduğuna/ ve bölgemizin gelişimine 

katkı sağlayacağına inanıyoruz./ Cazibe Merkezleri Programlarının 

teşvikleri olan;/ Yatırım ve Üretim Destek Paketi,/ Üretim Tesisi Taşıma 

Destek Paketi,/ Çağrı Merkezi Destek Paketi/ ve Veri Merkezi Yatırım ve 

Enerji Destek Paketi gibi/ farklı desteklerden yararlanabilecektir./  

Bu gibi desteklerin/ kentimizin sosyal ve ekonomik durumunu/ ileri 

seviyeye taşıyacağını düşünüyoruz./ 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken,/ hepinize saygılarımı 

sunuyorum./ 


