
Sayın Kaymakamım, 

Sayın………………….., 

Sayın………………….., 

Ve Değerli Üyelerimiz. 

‘‘İnşaat Sektörü’ne İlişkin sorunlar ve çözüm önerileri’’ konulu toplantımıza hoş geldiniz 

diyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime bugünkü toplantımızı Sayın Kaymakamımız ile birlikte 

organize ettiğimizi ifade ederek başlamak istiyorum. Bu toplantıyı düzenlenmekteki 

amacımızın, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı, ilçemizin mülki amiri ile bir 

araya getirerek, sektöre ilişkin sorunları masaya yatırmak ve çözüm önerileri üzerinde 

karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu bağlamda, Sayın 

Kaymakamımıza şehrimizin önemli sektörlerinin sorunlarına karşı duyarlı yaklaşımlarından 

dolayı şahsım ve odamız adına çok teşekkür ediyorum. 

Ben de inşaat sektörünün sorun ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimi kısaca sizlerle 

paylaşmak istiyorum. 

Bilindiği üzere Suriye ve Irak’ta yaşanan karışıklıklar, coğrafi yakınlığı sebebiyle Hatay’ı 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum, birçok sektör ve iş kolunda olduğu gibi inşaat 

sektöründe de düşüşler yaşanmasına sebep olmuştur. Komşu ülkelerde yaşanan bu 

karışıklıklar, bölgemizde risk ve güvensizlik ortamı yaratmış, bu durum da faizlerin artmasıyla 

ve konut satışlarında talep daralmasıyla sonuçlanmıştır. Bölgemizde istikrarın tesis 

edilmesiyle, bu sorunların çözüme ulaşacağına inanıyoruz. 

Bir diğer soruna değinmek gerekirse; Türk Lirasının döviz karşısında değer 

kaybetmesi, inşaat girdi maliyetlerinin artmasına sebep olmakta, bu durum da direkt olarak 

konut fiyatlarına yansımaktadır. Bu gibi durumlarda faizlerin düşürülmesinin, sektörün 

ayakta kalabilmesi için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Sayın Kaymakamım, odamızın meclis üyeleri tarafından bizlere iletilen bir diğer 

soruna daha değinmek isterim. 

27.10.2008 tarih ve 2008/14273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hatay ilinin tamamı 

kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde 

kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerin taşınmaz ve 

sınırlı ayni hak edinemeyecekleri belirtilmiştir. Ancak bu durum, bölgemizin inşaat sektörünü 

olumsuz yönde etkilemektedir. Zira geçtiğimiz yıllarda İstanbul ve Ankara gibi illerin 

ekonomik sıkıntılarının büyük bir bölümü, yabancılara konut satışı ile bertaraf edilmiştir. 

Dolayısıyla, ilimiz sınırları içerisinde kat mülkiyeti yapılmış konut satışının serbest 

bırakılmasının yararlı olacağına inanıyoruz. 



Bunlara ek olarak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde belirli sayıda teknik 

eleman istihdam edilmesi ayrıca müteahhitlik belgesi alımına ilişkin çeşitli şart ve kriterler 

getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sorunların çözülmesinin, sektörün geleceği açısından 

oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ben kısaca konuya ilişkin görüşlerimi sizlere aktardım. Sizlerin 

de ifade etmek istediği problemler var ise, bunları paylaşırsak ilerleme kaydedeceğimize 

inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, beni dinlediğiniz için teşekkür 

ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 

 


