HATAY’IN EKONOMİSİ
Hatay ili nüfusu 2018 Sayım sonuçlarına göre, 1.609.856 kişidir. Hatay ilinin
nüfus yoğunluğu km² başına 267 kişi olup bu bakımdan Türkiye'nin en yoğun
nüfusa sahip 7. ilidir. Hatay ili ilçelerinin nüfus oranları incelendiğinde, en
fazla nüfus sırasıyla %23,47 Antakya, %15,43 İskenderun, % 9,32 Defne’de
olduğu görülmektedir.
Hatay‘da ki ilçe sayısı 15, belediye sayısı büyükşehir belediyesi ile birlikte
16’dır.
Hatay ilinin ekonomik hayatına hâkim sektörler; ticaret, tarım, demir çelik,
ulaştırma ve inşaat sanayisidir.
Antakya bölgesinde ağırlıklı sektörler; Ulaştırma (Nakliye) Yaş Sebze Meyve
İhracatı(en çok narenciye), Ayakkabı Üretimi ve Mobilya’dır.
Son yıllarda İhracatçı firma sayında ki artış, Hatay ekonomisine çok önemli bir
hareketlilik kazandırmıştır.
İlimiz 2018 yılında;




896 ihracatçı firması ile 81 ilin içerisinde 10. sırada yer almaktadır.
Hatay’ın ihracat değeri diğer illerle karşılaştırıldığında, son on yılda
devamlı ilk 10’da olduğu görülmektedir.
Hatay 2018 yılında; 146 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Hatay; 2018’de 2 milyar dolar üzeri ihracat yapan 11 il arasında yer almakta
ve 2018 ihracatını 2017’ye oranla en çok artıran 2. il olmuştur.
2017 Yılı sonu itibariyle; Hatay’ın İhracat rakamı: 2 milyar 336 milyon dolar
iken,
2018 Yılı sonu itibariyle % 23 artan ihracat rakamımız 2 milyar 871 milyon
dolar olmuştur.
2011 yılında Suriye’de başlayan savaş söz konusu ülkeyle ihracatımız durma
noktasına gelmişse de bu durum yurtdışı pazarlarını her geçen gün artıran
Hatay’ın ihracatında önemli bir olumsuzluğa yol açmamıştır. Ortadoğu
ülkelerine savaş öncesi karayolu vasıtasıyla yapılan ihracat savaş sonrasında
daha yüksek maliyetli olan deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Buna rağmen
Ortadoğu hala Hatay’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği bölgedir. Ortadoğu’da
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tekrar istikrar sağlandığı takdirde, lojistik maliyetlerin tekrar düşmesiyle
Hatay firmalarının söz konusu bölgede rekabet gücünün artması
beklenmektedir.
2018 yılı Hatay ili ihracatı büyük ölçüde AB ve Ortadoğu ülkelerinde
yoğunlaşmıştır. İhracatımızın % 65 i’ AB ülkelerine yapılmış olup;
İtalya, 2018 yılında 2017 yılına göre % 74,17’lik artış ve 195 milyon $ ile Hatay
ilinin en fazla ihracat yaptığı ülke olmuştur.
2018 yılında Hatay’ın en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla; İtalya,
Romanya, Belçika, Suudi Arabistan ve Irak olmuştur. (kaynak: TİM)
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