
İSKENDERUN TİCARET VE SANAYİ ODASI – SORULAR 

-İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sn. Levent Hakkı Yılmaz'ın İskenderun 

ekonomisi ve İTSO'nun işlevi hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? 

Bölgemizin lokomotif sektörleri ticaret, tarım, sanayi, nakliye, inşaat ve sanayi olarak 

ifade edilebilir. Hatay ilinde demir çelik ürünleri, otomotiv filtresi, tarımsal ürünler başta 

olmak üzere yaş sebze ve meyve ile narenciye üretimi ve ihracatı yoğun olarak yapılmaktadır. 

Bölgemiz coğrafi konumu gereği, ülkemizin Ortadoğu’ya açılan kapısı ve üretim merkezi 

arasında yer almaktadır.2017 yılının ilk 6 ayında yapılan 1,22 milyar dolarlık ihracat ile ülke 

ihracatının %1,58’lik bölümü Hataylı firmalar tarafından yapılmıştır. Yılın aynı döneminde 

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. Hatay-

İskenderun, ülkemizin demir çelik ve filtre sektörlerinin merkezi pozisyonunda olup, lojistik 

sektöründe de yüksek potansiyele sahiptir.  

İskenderun’a dair kısa bilgiler paylaşmak gerekirse; Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 

alınan verilere göre, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Hataylı firmalar tarafından 1,22 

milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Yılın aynı döneminde İskenderun Ticaret ve 

Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılan ihracat tutarı ise; 651 milyon dolar olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu durumda, Hatay tarafından yapılan 1,22 milyar dolarlık ihracatın 

yaklaşık %53’lük bölümü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılmıştır. 

 

-İTSO'nun kuruluşu ve günümüze kadar geçen süreçte İskenderun ve Hatay 

ekonomisine katkılarını anlatır mısınız? 

Odamız;  üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. 

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bugüne kadar İskenderun’da birçok fakülte 

kurulmasına destek olduk. Bu fakültelerin açılmasıyla, önce bölgemize üniversite 

kurulmasının altyapısını oluşturmuş olduk ve ardından gelen adımlarımızla, şuanda 

bölgemizde İskenderun Teknik Üniversitesi kuruldu. Buna ek olarak, bütçemiz el verdiğince 

birçok kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli bağış ve yardımlar yapmaktayız. Okullarımıza 

yaptırdığımız ek derslik ve gerekli tadilatlar, Emniyet Müdürlüklerimize bağışladığımız 

araçlar ve Belen’de yaptırdığımız ortaokul bu yardımlara örnek gösterilebilir. Ayrıca 

odamızda yürütülmüş olan iki adet Avrupa Birliği Hibe Projesiyle, bölgemize yaklaşık 

400.000 avroluk bütçe aktarılmasında etkin rol oynadık. Şuanda odamızda yürütülen 

‘‘İskenderun’da Engeller Kalkıyor’’ adlı yaklaşık 200 bin euro bütçesi olan projeyi hayata 

geçirerek bölgemizdeki dezavantajlı grupların ticari hayata kazandırılmasına yönelik 

çalışmalar yapmaktayız. 

Odamız tarafından üyelerimizin mesleki ihtiyaçları ile ilgili eğitimler düzenlenmekte, 

iş hayatına ilişkin çeşitli mevzuat ve uygulama değişikliklerine yönelik seminer ve 

bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılar ile ilgili ticari hayata ilişkin güncel 

gelişmeler, oda üyelerimizle paylaşılmaktadır. 



Oda olarak devamlı surette paydaşlarımızla istişare toplantıları yapmakta, bölgemizin 

sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek bölgemizin yerel kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri 

karar verici mekanizmalara iletmekteyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 

gerçekleştirilen şura, sempozyum ve konsey toplantılarına katılım sağlayarak bölgemizin 

ekonomik durumu hakkında üst makamlara raporlar sunmaktayız. Esnaf, sanayici ve iş 

adamlarımızın sorunlarına çözüm üretebilmek için gerekli girişimlerde bulunmaktayız. 

Bugüne kadar birçok platformda gündeme getirdiğimiz projeler hayata geçirilmektedir. 

Paydaşlarımız olan diğer kurumlarla birlikte gündeme getirdiğimiz, Küçük Sanayi Sitesi’nin 

taşınması ve otoban bağlantısının yapılması konusunda ilerlemeler olması ve karayollarının 

yerinin İskenderun Belediyesi’nin projeleri arasında yer alması bizleri memnun etmektedir. 

Yine toplantılarda dile getirdiğimiz Alışveriş Merkezi kavşağındaki trafik sıkışıklığına, 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızla çözüm üretilmesi bizleri sevindirmektedir. 

Odamız bünyesinde bulunan KOSGEB Temsilciliği hizmetleri kapsamında, 

üyelerimizin KOSGEB’in hibe ve kredi desteklerinden yararlanmasını sağlamaktayız. Ayrıca 

TOBB nefes kredisi ile üyelerimize uygun faizli kredi kullanım imkânı sunuyoruz.  

-Odanızın üye sayısı ve sektörlere göre dağılımı nedir? 

Odamızın yaklaşık 6 bine yakın üyesi olup, 21 farklı meslek grubunda üyelerimiz 

bulunmaktadır. 

-İskenderun'da özel bir yeri olan demir-çelik sektörünün ilçe için önemini anlatır 

mısınız? 

Demir çelik sektörü, ülke ekonomisi ve sanayileşmesinde lokomotif sektör olma 

özelliğine sahiptir. Demir çelik sanayisinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ülkemizin kalkınma sürecinde demir çelik sektörünün önemli 

bir rolü olduğu gözlenmektedir. Ekonomi Bakanlığı Demir Çelik sektör raporu verilerine göre 

ülkemiz; 2016 yılında 31,5 milyon ton ham çelik üreterek dünya ham çelik üretiminin 

yaklaşık %2,5’lik bölümünü oluşturmaktadır.  Ülkemiz tarafından 2016 yılında 

gerçekleştirilen 16,5 milyon ton ham çelik ihracatı ise dünya toplamındaki ham çelik 

ihracatının %2’si olarak belirlenmektedir.  Ülkemiz dünya genelinde ham çelik üretim ve 

ihracatında ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Çelik İhracatçıları Birliği 2016 yılı raporuna 

göre; ülkemiz tarafından üretilen 31,5 milyon ton ham çeliğin 3’te 1’i Hatay/İskenderun 

firmaları tarafından üretilmektedir. Ülkemizin 2016 yılında gerçekleştirdiği 16,5 milyon ton 

ihracatın ise yaklaşık %12’lik bölümü yine Hataylı firmalarca gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılının ilk yarısında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik olunarak 

gerçekleştirilen 391 milyon dolar tutarındaki demir çelik ihracatı, dünyanın dört bir yanındaki 

70’in üzerinde ülkeye yapılmıştır. 2017 yılının ocak-haziran döneminde İskenderun Ticaret ve 

Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılan 651 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık %60’lık 

bölümünü demir çelik ürünleri oluşturmaktadır. 

-Demir-çelik dışında hangi sektörler, faaliyetleri, ithalat-ihracatları ile dikkat 

çekmektedir. Bunların gelişme potansiyeli nedir? 

Özellikle filtre ve lojistik sektörlerinin lokomotif bölgemizde sektör olduğunu ifade 

edebiliriz. Otomotiv ana sanayi firmalarının taleplerine ve piyasadaki aktif taşıtların 

ihtiyaçlarına yönelik uygun parça üreten otomotiv yan sanayi sektörlerinden bir tanesi de 

filtre sektörüdür. Otomotiv endüstrisinin önemli bir kolu olan filtre sektörünün dünya 



genelinde yoğun olarak üretildiği ilk üç ülkeden birisi olan Türkiye’de, filtre üretim merkezi 

Hatay İskenderun’dur. Ülkemizin en güney bölgesinde bulunan Hatay; ekonomik ve 

demografik merkezleri birbirine bağlayan coğrafi konumu ile uluslararası ulaşım açısından 

önemli bir geçiş noktası olmaktadır. Bölgemiz, Avrupa’nın Ortadoğu’ya bağlanması 

noktasında stratejik açıdan oldukça önemli bir konumdadır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır 

kapılarının Ortadoğu Ülkelerine açılması, İskenderun Körfezi’nin stratejik konumu ve 

bölgemizin demiryolu ağı bir arada düşünüldüğünde, bölgemizin lojistik sektöründeki 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca bölgemizin tarım, turizm ve su 

ürünleri sektörlerinde yüksek potansiyeli olduğunu ifade edebiliriz. 

-Odanızın fiziksel ve teknik olanaklarını geliştirmeye yönelik çalışmalarınız var mı? 

Odamızın fiziksel ve teknik olanaklarına ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  

Odamızın web sitesi modern bir görünüme kavuşturulmuş olup, web sitesi üzerinden birçok 

bilgiye ulaşılabilmekte ve online olarak birçok işlem yapılabilmektedir. 

-Odanızın uluslararası alanda faaliyetleri var mı, varsa hangi ülkelerle ne tür çalışmalar 

yapıyorsunuz? 

Odamız 2012 yılında akredite olarak üyelerine 5 yıldızlı hizmet verdiğini 

belgelemiştir. Akreditasyon gereği odamızca üyelerin katılım sağladığı yurtdışı iş gezileri 

yapılmaktadır. Bugüne kadar Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya ve Hollanda’nın da 

aralarında bulunduğu birçok yurtdışı iş gezisi yapılarak, ülkeler arası işbirliği fırsatları 

görüşülmüştür. Buna ek olarak, odamız ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) üyesidir. Ayrıca 

Bükreş Ticaret Odası ile kardeş oda protokolü imzalanmıştır. 

 

-Üyelerinize yönelik eğitim ve diğer sosyal faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 

Üyelerimize ilişkin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Zaman Yönetimi, 

Pozitif Yönetim ve Kuşak Çatışması Eğitimleri, Dış Ticaret Eğitimleri ve Stok Yönetimi gibi 

eğitim programları yapılmaktadır. Ayrıca güncel mevzuat değişikliklerinde, ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla müşterek olarak birçok bilgilendirme semineri düzenlenmektedir. 


