
SURİYELİ MÜLTECİLERİN HATAY’DAKİ MEVCUT DURUMU 

2011 yılından bu yana Suriye’deki yaşanan iç savaş Türkiye açısından önemli etkiler 

göstermekte ve Suriye’den komşu ülkelere doğru önemli oranda bir göç hareketi 

gerçekleşmektedir. Türkiye’nin Suriye ile en uzun kara sınırına sahip kenti olan Hatay 

ili de, bu göç dalgasından önemli derecede etkilenmiş ve ilin sosyoekonomik 

yapısında değişiklikler gözlenmeye başlamıştır. Akrabalık ve kültürel bağlar ayrıca 

coğrafi yakınlığın da etkisiyle Hatay ili en fazla Suriyeli misafir ağırlayan iller arasında 

yer almıştır. Yaklaşık 400.000 civarında Suriyeli ile Türkiye’deki Suriyeli misafirlerin 

yaklaşık % 15’lik bölümü Hatay ilinde misafir edilmektedir. Suriyeli sığınmacıların 

ilçelere göre dağılımı incelendiğinde ise Reyhanlı, Antakya, Kırıkhan, Yayladağı, 

Altınözü ve Kumlu ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Hatay İlinin ilçelere göre Suriyeli 

istatistikleri aşağıdaki gibidir. 

İlçe Adı Suriyeli Sayısı, 2016 İlçe Nüfusu, 2015 Oran (%) 

Reyhanlı 114.555 90.758 126,20% 

Antakya 109.516 360.652 30,40% 

Kırıkhan 54.299 108.918 49,90% 

İskenderun 37.548 246.207 15,30% 

Altınözü 17.175 60.743 28,30% 

Yayladağı 13.389 27.347 49,00% 

Dörtyol 10.482 118.761 8,80% 

Belen 8.666 30.842 28,10% 

Hassa 7.850 54.130 14,50% 

Erzin 6.699 41.290 16,20% 

Kumlu 6.622 13.060 50,70% 

Payas 4.490 40.434 11,10% 

Arsuz 1.072 82.498 1,30% 

Defne 0 140.097 0,00% 

Samandağ 0 117.770 0,00% 

Toplam 392.363 1.533.507 25,60% 

Not: Barınma merkezleri hariçtir.  



Suriye krizinin etkileri Hatay ilinin temel ekonomik verilerine de yansımıştır. Hatay 

ilinin dış ticareti; 2011 yılı öncesinde Türkiye ortalamalarının üzerinde büyürken, 

Suriye krizinin etkili olduğu 2011-2016 yılları arasında Türkiye ortalamalarının 

üzerinde küçülmüştür. Bununla beraber, aktif iş gücü olarak tanımlanan 15-65 yaş 

arası Suriyelilerin sadece % 29’u Hatay’da herhangi bir işte çalışmaktadır. Bu 

durumun, güvenlik ve toplumsal huzur ile ilgili yeni sorunlara yol açmaması için 

birtakım çalışmalar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde yaşayan Suriyeli sayısının 3 milyonun üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Başlangıçta geçici bir durum olarak görülmesinin rağmen, Suriyeli 

sığınmacıların uzun bir süre daha Türkiye’de kalacakları ya da önemli bir bölümünün 

bundan sonraki yaşamlarını ülkemizde sürdürecekleri tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla, Suriyeli mülteciler sorununun uzun vadeli bir bakış açısına sahip; 

ekonomiyi, iş hayatını, sosyal ve kültürel uyumu, eğitim, sağlık, barınma gibi temel 

hizmet alanlarını kapsayan geniş perspektifli bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin orta ve uzun vadede 

Türkiye’ye yerleşecekleri dikkate alınırsa, adaptasyonları açısından en gerekli 

konunun dil eğitimi olduğu düşünülmektedir. Ülkemizin gündeminde ön sıralarda 

bulunan Suriyeli mülteciler için kalıcı çözümler üretmek amacıyla sosyal, kültürel ve 

ekonomik hayata adaptasyonlarını sağlayıcı projeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda 

Hatay’da bir Mesleki Eğitim Merkezi kurulması büyük önem arz etmektedir. Mesleki 

Eğitim Merkezi tarafından hem Suriyeli Mültecilere hem de bölgemizdeki ihtiyaç 

sahiplerine gerekli eğitimler verilebilecektir.  

Kurulacak olan Mesleki Eğitim Merkeziyle; Tüm mesleki eğitim çalışmalarının tek bir 

çatı altında toplanması ve bu eğitimlerin etkinliğinin arttırılması, ilimizin sanayi yapısı 

göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan meslek kollarında eğitimlerin verilmesi ve 

işletmelerin kalifiye personel sorunlarına çözüm üretilmesi, Merkezin mesleki eğitim 

ve istihdam konularında çözüm merkezi olarak algılanması ile özel sektörün hem yeni 



personel hem de mevcut personellerinin eğitilmeleri ve gelişimleri için daha etkin bir 

süreç içerisine girmeleri sağlanacaktır.  


