
BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ ZİYARETİ 

BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI 

Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sivil 

Toplum Kuruluşlarımızın Saygıdeğer Temsilcileri, Değerli iş adamlarımız ve 

Basınımızın Güzide Mensupları. 

Toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başbakan Yardımcım, sizi aramızda görmekten ve odamızda 

ağırlamaktan dolayı büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek isterim. 

Ülkemizde son dönemde yaşanan problemlerin ardından, siz Değerli 

Devlet Büyüğümüzü yanımızda görmek bizlere güç vermekte, moral ve 

motivasyon kaynağı olmaktadır. 

Sayın Başbakan Yardımcım, hepimizin bildiği üzere ülkemiz son dönemde 

oldukça zor zamanlar yaşamakta, sosyal ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir 

süreçten geçmektedir. Önce Suriye’de ve Irak’ta yaşanan iç savaşın 

ülkemize olumsuz yansımaları olmuş, ardından Rusya ile uçak krizi 

yaşanmış ve ikili ilişkiler gerilmiş, sonrasında yaşanan 15 Temmuz hain 

darbe girişimi ile ülkemiz oldukça yıpranmıştır. Ülkemizde bir yandan 

dışarıdaki terör örgütleri ile mücadele edilirken, diğer yandan içimizdeki 

hainleri temizlemekle vakit kaybedilmiştir. Ancak tecrübe edilen bunca 

olumsuz hadise, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha 

hatırlatmış oldu. Sağladığımız bu birliktelikle, Türkiye Cumhuriyeti olarak 

tüm dünyaya da oldukça net bir mesaj vermiş olduk. Bu konuda gösterilen 

sağduyu ve özveri gerçekten de takdire şayan.  Milletimizi, devletimizi ve 

tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. 

Yaşanan olaylardan sonra ülke ekonomisinin yara aldığının bilincindeyiz. 

Ancak buna rağmen ülkemiz her geçen gün büyümeye devam etmektedir. 

2016 itibariyle ihracatımız 142 milyar dolar civarında olurken, ithalatımız 

ise yaklaşık 200 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 

ülkemizin potansiyelini tam manasıyla ortaya koymasa da, tüm negatif 

etkenlere rağmen ne denli güçlü ve sağlam bir ekonomiye sahip 



olduğumuzun önemli göstergeleri olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak 

bu hususta verilen devlet teşviklerinin, hibe ve destek kredilerinin, SGK ve 

Vergi borç yapılandırmalarının ve Torba Yasa’da yer alan birçok teşvikin de 

faydası olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Bu vesileyle esnaf, tüccar 

ve sanayicilerimize sağlanan bu desteklere ilişkin İskenderun Ticaret ve 

Sanayi Odası ve şahsım adına; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın 

Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve Sayın Milletvekillerimize 

teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Sayın Başbakan Yardımcım, ilimize ilişkin bazı hususları size arz etmek 

isterim. Hatay, gerek kozmopolit yapısı ve kültürel mozaiği, gerek coğrafi 

konumu ve iklimsel avantajları, gerekse ekonomideki başarısıyla ülke 

genelinde ön plana çıkmaktadır.  Bölgemiz; farklı din, mezhep ve inanışa 

sahip insanların yüzyıllardır dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığı ender 

iller arasında bulunmaktadır. Hatay tarafından 2016 yılı itibariyle 1 milyar 

744 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirilmiş olup, ülke genelinde 

en fazla ihracat yapan 10. il olmuştur. Ortadoğu’nun Anadolu’ya ve 

Avrupa’ya açılan kapısı olan Hatay, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin İskenderun Limanı’na bağlandığı koridorda stratejik öneme 

sahip bir ildir. Tarım, lojistik ve sanayi konusunda ulusal ölçekte rekabetçi 

konumda olan Hatay; turizm ve enerji sektörlerinde de önemli yatırım 

potansiyeline sahiptir.  

Ancak bölgemizin gelişimini olumsuz yönde etkileyen birtakım 

sorunlar olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim. Müsaade ederseniz bu 

sorunları ve çözüm önerilerini kısaca aktarmak isterim. 

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle Suriye ve Ortadoğu ülkelerine 

karayolu taşımacılığı yapma imkânı kalmamıştır. İstanbul’dan sonra en 

büyük tır filosuna sahip olan Hatay ili taşımacılık sektöründe, Suriye krizi 

sonrasında ciddi ölçüde daralma meydana gelmiştir. Sınır kapılarının 

kapanmasıyla; başta ticaret, nakliye ve turizm sektörleri olmak üzere 

neredeyse tüm iş kolları sekteye uğramıştır. Dolayısıyla sınır kapılarımızın 



yeniden faaliyete girmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine 

inanmaktayız. 

Bilindiği üzere bölgemiz oldukça verimli tarım arazilerine sahiptir. 

Amik ovasının büyük bir bölümü, derin kuyulardan elektrik enerjisi 

harcanarak çekilen su ile sulanmaktadır. Tarımsal sulamada kullanılan 

elektrikten alınan verginin yüksek olması ve kuyulardaki su miktarının yaz 

aylarında düşmesi sonucunda sulama maliyeti artmaktadır. Bu kapsamda 

yapımına uzun süre önce başlanan Menzelet, Reyhanlı ve Karaçay Baraj 

Projelerinin bitirilmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Hatay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamında 

bulunan 15 il arasında yer almaktadır. İnanç ve Kültür turizmi açısından 

ulusal ve uluslar arası platformda büyük ilgi gören Hatay turizmi, savaş 

algısı sebebiyle ciddi oranda azalmıştır. Bu açıdan Hatay’da turizm 

sektörünün canlandırılması için gerekli teşvik ve desteklerin verilmesi 

önemlidir. Buna ek olarak ilimizde ulusal çaplı spor müsabakaları, kültürel 

ve sanatsal organizasyonlar düzenlenmesi, bölgemizdeki savaş algısının 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. 

27.10.2008 tarihli 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. Dolayısıyla, ilimiz sınırları içerisinde kat mülkiyeti 

yapılmış konut satışının serbest bırakılmasının yararlı olacağına 

inanmaktayız. 

2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan karışıklıklar ülkemiz 

açısından önemli negatif etkiler göstermektedir. Sınır komşusu olması 

itibariyle Hatay, bu durumdan en fazla etkilenen iller arasında yer 

almaktadır. Suriyeli sığınmacıların orta ve uzun vadede ülkelerine 

dönmeyecekleri, bundan sonraki yaşamlarını ülkemizde sürdürecekleri baz 

alındığında adaptasyonları açısından en gerekli konunun Türkçe dil eğitimi 



olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizin gündeminde bulunan Suriyeli 

mülteciler için kalıcı çözümler üretmek amacıyla sosyal, kültürel ve 

ekonomik hayata adaptasyonlarını sağlayıcı projeler hayata geçirilmelidir. 

Sanayi yatırımlarına ilişkin bir konuyu da paylaşmak isterim. Hatay’daki 

Organize Sanayi Bölgeleri’nin dolu olması sebebiyle, yatırımcılar arazi 

bulmakta güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle, bölgemizde girişimde 

bulunmak isteyen yatırımcıların büyük bir çoğunluğu farklı illere 

yönelmektedir. Dolayısıyla bölgemize yatırım yapmak isteyen özel sektör 

yatırımcıları için yeni sanayi alanları yaratılmalıdır. 

Bölgemiz için çok önemli olduğuna inandığımız; Doğu Akdeniz Kalkınma 

Ajansı tarafından hazırlanan Lojistik Köy Master Planı’nda yer alan Lojistik 

Köy’ün inşa edilmesi, İskenderun Küçük Sanayi Sitesi’nin taşınması ve Gıda 

Toptan Sanayi Sitesinin inşası gibi çalışmaların hayata geçirilmesi fayda 

sağlayacaktır. Bölgemizin en önemli projeleri arasında yer alan Amanos 

Tüneli projesi ile ilgili yapılan çalışmaların hızlandırılması ve Hassa 

Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımıyla entegre olacak şekilde planlanması 

da büyük önem arz etmektedir. Bölgemizdeki diğer Organize Sanayi 

Bölgeleri’nin kurulum çalışmalarının sürat kazanması, yatırımcıların 

bölgemize yönelmeleri açısından oldukça önemlidir. 

Özetlemek gerekirse; Irak ve Suriye’de yaşanan sorunların Hatay’daki 

ihracat, lojistik ve turizm sektörlerine negatif etkileri, Rusya ile yaşanan 

kriz sonrası Hataylı narenciye üreticilerinin yaşadığı zararlar, ayrıca 

ilimizin en fazla Suriyeli sığınmacı ağırlayan illerin başında gelmesi gibi 

sorunlar bir arada düşünüldüğünde; Hatay için bölgesel teşviklerin 

artırılmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda; iş dünyası için 

yerel bazda devlet destekleri sağlanmalı, Hatay için ayrılan devlet desteği 

bütçeleri artırılmalı, Bölgemiz 4. Teşvik bölgesinden 6. Teşvik bölgesine 

alınmalıdır diye düşünüyoruz. Bu sorunlara ilişkin daha detaylı bir raporu 

da tarafınıza ulaştıracağız. 

 



Sayın Başbakan Yardımcım, 250.000’e yakın nüfusu ile Hatay’ın en büyük 

2. ilçesi olan İskenderun hakkında kısaca bilgi paylaşımında bulunmak 

isterim. Ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısı oldukça gelişmiş olan 

ilçemizin lokomotif sektörleri; demir çelik endüstrisi, filtre ve lojistik 

sektörü olarak ifade edilebilir. Ayrıca bölgemizin su ürünleri ve turizm 

sektörlerinde de yüksek potansiyeli olduğu söylenebilir. Bölgemiz, demir 

çelik ve filtre sektörlerinin Türkiye çapındaki merkezi pozisyonundadır. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği istatistiklerine göre; ülkemizin ham çelik 

üretim kapasitesinin %31,7’lik bölümü İskenderun Körfez Bölgesi’nden 

karşılanmaktadır. Bölgemizde üretilen demir çelik ürünleri Ortadoğu, 

Kuzey Afrika ve Avrupa’daki birçok farklı ülkeye ihraç edilmektedir. 

Otomotiv sektörünün önemli bir kolu olan filtre sektörünün ülkemizdeki 

üretim merkezi de Hatay İskenderun’dur. Ülkemizde filtre sektörünün 

toplam üretim kapasitesinin ve üretiminin yaklaşık %60-65’lik bölümü 

İskenderun’dan yapılmaktadır. Son beş yıllık veriler incelendiğinde, 

bölgemizden yıllık olarak yapılan filtre ihracatı 35 – 40 milyon dolar 

arasında değişmektedir. Ülkemizin en güney bölgesinde bulunan Hatay 

İskenderun; ekonomik ve demografik merkezleri birbirine bağlayan coğrafi 

konumu ile uluslararası ulaşım açısından önemli bir geçiş noktasıdır. 

Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının Ortadoğu ülkelerine açılması, 

İskenderun Limanı’nın stratejik konumu ve bölgemizin demiryolu ağı bir 

arada düşünüldüğünde, bölgemizin lojistik sektöründeki potansiyelinin 

oldukça yüksek olduğu ifade edilebilir. Bölgemizde birçok liman ve iskele 

bulunmaktadır. Doğal liman özelliğine sahip İskenderun Limakport Limanı, 

Akdeniz’in en büyük ve en modern konteynır terminalleri arasında yer 

almaktadır. Kurulum çalışmaları başlayan Hassa Organize Sanayi Bölgesi ve 

Amanos Tüneli gibi yatırımların tamamlanmasıyla bölgemizin lojistik 

sektörü açısından daha da yükselişe geçeceği öngörülmektedir. Bir Körfez 

Kenti olan İskenderun’da su ürünleri sektörü de oldukça gelişmiştir. 

Bölgemizden; Lübnan’a, Libya’ya, İsrail’e ve Irak’a yıllık yaklaşık 20 milyon 

dolarlık su ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Bölgemizin; deniz, yayla, 

gastronomi ve kültür turizmindeki potansiyeli neticesinde turizm 

yatırımları ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. İskenderun’da birçok 



termik santral bulunmakta olup, enerji sektörüne ilişkim yatırımlar da 

halen devam etmektedir. Hatay ve İskenderun’un mevcut durumuna 

ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Sözlerime son verirken, beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor ve saygılarımı 

sunuyorum. 

 

 

 

 


