
Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanım,/ 

Sayın Valim,/ 

Sayın TOBB Başkanım,/ 

Değerli Mülki Amirlerimiz,/ 

Bölgemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri,/ 

Saygıdeğer Katılımcılar./ 

Hepinize saygılarımı sunuyorum./ 

Bugün,/ Değerli Bakanımızı ve TOBB Başkanımızı bölgemizde ağırlamaktan 
onur duyduğumuzu/ ifade etmek isterim./ Kendilerini bölgemizde misafir 
etmenin,/ bizler için gurur/ moral/ ve motivasyon kaynağı olduğunu 
özellikle belirtmek isterim./ 

Sayın Bakanım,/ Sayın Başkanım,/ 

Çok vaktinizi almadan Hatay-İskenderun bölgesinin ekonomik yapısına 
ilişkin/ sizlerle çok kısa bilgi paylaşımında bulunmak isterim./ 

Bilindiği üzere Hatay-İskenderun,/ ülkemizin demir çelik ve filtre 
sektörlerinin merkezi pozisyonundadır./ Son yıllarda Osmaniye’de de ağır 
sanayi yatırımlarının artmasıyla,/ İskenderun Körfez Bölgesi/ söz konusu 
sektörlerde/ daha da güçlü hale gelmekte,/ ülke çapındaki başarısını 
günden güne artırmaktadır./ Ayrıca bölgemizin coğrafi konumu gereği,/ 
lojistik sektöründe de oldukça yüksek potansiyeli olduğu bilinmektedir./ 
Bölgemiz demiryolu-denizyolu-karayolu taşımacılığının merkezi 
konumunda olup,/ Avrupa’yı Ortadoğu’ya bağlayan en yakın kapıdır./ 
Bölgemiz,/ ekonomik ve demografik merkezleri birbirine bağlayan,/ bir 
geçiş noktası pozisyonundadır./ 

Bölgemizin ihracat rakamları hakkında bilgi vermek gerekirse;/2017 yılının 
ilk 6 ayında yapılan 1,22 milyar dolarlık ihracat ile,/ ülke ihracatının 
%1,58’lik bölümü/ Hataylı firmalar tarafından yapılmıştır./ Yine aynı 
dönemde Hatay tarafından yapılan 1,78 milyar dolarlık ithalat/ ülke 
genelindeki ithalatın % 1,64’lük bölümünü oluşturmaktadır./  

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./ 

İstatistiksel veriler olumlu bir tablo çizse de,/ yaşamını bölgemizde idame 
ettiren ve/ yakın tarihte bölgemizi terk etmeyecekleri tahmin edilen 
Suriyeli sığınmacıların,/ şehrimize ciddi oranda yük getirdiği de/ hepimizce 
bilinmektedir./ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı verilerine göre 
Hatay,/ yaklaşık 393 bin Suriyeli sayısı ile en fazla Suriyeli misafir ağırlayan 
3. İl konumundadır./ Hatay’da yaşayan Suriyeli nüfusu,/ Hatay’ın toplam 
nüfusunun/ yaklaşık 4’te 1’ini oluşturmaktadır./ Çalışma çağında olan 15-
65 yaş aralığındaki Suriyeli sığınmacıların/ yalnızca %29’unun herhangi bir 
işte çalıştığı değerlendirildiğinde ise,/ karşılaşılan tablonun ne denli 
problemli olduğu/ daha net anlaşılacaktır./ 

Başka bir açıdan bakıldığında ise,/ geleceğe yönelik yüksek potansiyeli 
olan,/ ülkemizin 2023 hedeflerinde önemli bir sorumluluğu olduğuna 
inandığımız Hatay’ın/ devlet teşvik ve desteklerine/ çevre illerden daha 
çok ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz./ 

İş dünyasının temsilcileri olarak,/ öncelikle Hatay’ın 4. Teşvik bölgesinden 
5. Teşvik bölgesine alınmasının faydalı olacağına inanıyoruz./ Buna ek 
olarak,/ Antakya ve Hassa Organize Sanayi Bölgeleri’nin/ Teşvik Sistemini 
Düzenleyen Karar’ın 18. maddesine eklenmesinin/ bölgemizin gelişimi 
açısından önemli olduğunu düşünüyoruz./ Hatay’ın GAP bölgesine dâhil 
edilerek,/ GAP illeri statüsündeki teşviklerden yararlanmasının kısa ve orta 
vadede ekonomik canlılık yaratacağına inanıyoruz./ Ayrıca Hatay ilinin 
cazibe merkezleri programına dâhil edilmesinin,/ bölgemize ve ülkemize 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz./ 

İnanıyoruz ki,/ söz konusu taleplerimizin hayata geçirilmesiyle,/ Hatay 
ulusal ve uluslar arası arenada/ birçok yeni başarıya imza atacak/ ve 
ekonomik açıdan daha güçlü olacaktır./ 

Sözlerime son verirken,/ beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor,/ tekrar hoş 
geldiniz diyor,/ sizlere saygılarımı sunuyorum./ 


