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1. GİRİŞ 

Hatay son aylarda gerçekleşen olaylar yüzünden ekonomik sıkıntılara yeni çözümler 

aramaktadır. Bu çözümlerin başında da “Serbest Şehir” hamlesi gelmektedir. Şehirlerini 

“Barış ve Hoşgörü Kenti” olarak tanımlayan Hataylılar yeni bir kalkınma modeli için 

çalışmalara başlamıştır. Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği şehrin topyekûn serbest 

bölge haline getirilmesini amaçlamaktadır.  

 

2. HATAY SERBEST BÖLGESİ 

“Serbest Bölge” hedefi altında çalışan Hataylı yetkililer, şehrin özerk bir ekonomik yapıyla 

yeniden düzlüğe çıkmasını amaçlamakta ve 2023’e doğru büyüme hızını artırma amacı 

taşımaktadır. 

HATİAB kısa adıyla hizmet veren derneğin girişimleriyle oluşturulan kamuoyu ile birlikte 

2015 Mart ayında bir forum düzenlemesi planlanmaktadır. Her iki ayda bir de İstanbul’da 

“Hatay Günleri” düzenlenerek iş hacmi ve ticaret ağı genişletilmeye çalışılacaktır. Dubai ve 

Singapur örneklerinden esinlenen yetkililer, bu illerde olduğu gibi Hatay’ın da özel bir 

statüyle tekrar kalkınmaya hazırlanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 

83 milyon dolar ihracat yapan Hatay, bu stratejiyle ihracatın 10 yıl içinde 25 milyar dolara, 

kişi başına milli gelirin ise 50 bin dolara ulaşmasını hedeflemektedir.  

 

Proje Kapsamında Talep Edilenler: 

 

 Her iki yılda bir yapılacak Ortadoğu Ekonomi Zirvesi adı altında “Hatay Ekonomik 

Forumu”nun dokuz ana başlıkta toplanarak kent ekonomisine dinamizm 

kazandırılması 

 Kentlerdeki misafir Suriyelilere geçici çalışma izni verilmesi 

 Suriye’deki olaylardan ve kente gelen göçlerden olumsuz etkilenen esnafa “acil 

destek kredisi” verilmesi 

 Devletin, Ro-Ro ve ROPAX seferlerinde araç başına bin dolar teşviği yeniden 

yürürlüğe koyması 

 İhracatçıların ve nakliyecilerin SSK prim ödemeleri ve vergi borçlarının 

ertelenmesi, 

 Artan kuraklık sorunu için Reyhanlı Barajı ile Büyük Karaçay Projesi’nin bir an 

evvel bitirilmesi 
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Tarımda basamak atlamak için 4 pilot bölge seçeceklerini belirten yetkililer, "Bir 

kooperatifin kurulacağını bunun da Tarım İl Müdürlüğü, Belediye, Ziraat Fakültesi, HATİAB 

ve üreticilerden oluşacağı belirtilmektedir. Ortaklaşa alınacak tarım makineleri ile üretimi 

daha ucuza yapmayı hedefleyen Hataylılar, bu ürünlerin pazarlanması için İstanbul’da bir 

ofis kurulacağını ve Ofis, marketlere ve ihracat pazarlarına ulaşarak ürünün gerçek değerini 

bulmasını sağlayacaklarını iddia etmektedirler. 

 

Hatay’daki Diğer Projeler 

 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Kara taşımacılığında 

yaşanan güvenlik sorunlarından dolayı 55 nakliyecinin bir araya gelip Ro-Ro şirketi 

kuracağını ve Şirketin isminin de Hatay Ro-Ro olacağını söylemiştir. 

 Hatay mutfağını dünyaya duyurmak için düşünülen projelerden birisi “Mutfak 

Müzesi”. ATSO Evleri’nin bu müze için kullanılacağı ve bu müzelerde mutfak 

kültürüyle yemek kültürünün bir arada sergileneceği belirtilmektedir. 

 Önemli projelerden bir tanesi de Organize Hayvancılık Bölgesi ve Mobilya Kenti. 

Oda, Bu iki projeyle de hem yeni üretim alanları açmak hem de sosyal sermayeyi 

ziyaretlerle şehrin dokusuna entegre etmeyi amaçlamaktadır. 

 

3.  SONUÇ 

Hatay “Serbest Şehir” projesiyle, Kalkınma Bakanlığı’nın başlattığı Cazibe Merkezleri 

projesine benzer bir düzlemde devlet imkanlarını kullanmak istemektedir. Hatay’daki durum 

göz önüne alındığında ve devlet kademelerine projelere dair yeterli güven verildiğinde 

Hatay’ın son birkaç yılda yaşadığı ekonomik ve sosyal olumsuzlukları ortadan kaldıracağı 

görünmektedir. Konya’nın yaklaşık bir katı ihracat yapan Hatay, yaşanan tehditleri ve krizi 

bu çalışmaları sayesinde fırsata dönüştüreceğe benzemektedir. Bu takdirde Hatay’ın geçen 

yılki 2 milyar 83 milyon dolarlık ihracatının 2015 sonundan itibaren 4 milyar dolar civarına 

yükseleceğini tahmin edilmektedir. 

 


