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Dörtyol-Hassa Tünel Projesi ve Hassa Organize Sanayi Bölgesi İnşaatı 

Dörtyol-Hassa Tünel Yolu Projesi, Hatay ilinin Dörtyol ve Hassa 

ilçelerini birbirinden ayıran Amanos Dağları’nın bir tünel vasıtasıyla 

geçilmesini sağlayan mikro hedefli bir proje olmayıp, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki illerle birlikte, Kuzey Irak Bölgesi’nin İskenderun 

Körfez Bölgesi’ne erişimini kolaylaştıran makro hedefli ve stratejik açıdan 

oldukça önemli bir proje olma özelliğine sahiptir. 

Söz konusu bölgeler için İskenderun Körfezi’nin önemi ise; bu 

coğrafyaların Akdeniz ve Akdeniz yolu ile açık denizlere erişebilen ilk liman 

olmasından kaynaklanmaktadır. Mevcut durumda bu bölgelerin 

İskenderun Limanı’na ulaşmak için kullandıkları yollardan Nurdağı-

Kırıkhan-İskenderun güzergâhında yer alan Belen Geçidi, yüksek eğime ve 

keskin virajlara sahip olması sebebiyle, ağır tonajlı vasıtaların ortalama 

hızlarını minimum düzeye düşürmelerine neden olmakta, İskenderun 

Limanı’na ulaşımı güçleştirmekte ve limanın cazibesini gölgelemektedir. 

Coğrafi konumundan dolayı Mersin Limanı ile kıyaslandığında Doğu 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak hinterlandı için büyük bir 

avantaja sahip olan İskenderun Limanı’nın rekabetçi yapısının 

güçlendirilebilmesi için, Liman’a erişim seçeneklerinin artırılmasına ve 

alternatif yolların sahip oldukları dezavantajların ortadan kaldırılmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Dörtyol-Hassa Tünel Yolu projesinin hayata geçirilmesiyle; 

Gaziantep-İskenderun arası mesafe 211 km’den 192 km’ye, 

Kahramanmaraş-İskenderun arası mesafe ise 174 km’den 155 km’ye 

düşmüş olacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte; Hatay’ın ve çevre 

illerin üretim süreçlerinde kullandıkları ithal girdilerin ulaşım maliyeti 

azalmış olacak, dolayısıyla ihracatta nakliye avantajı da sağlanmış 

olacaktır. Bununla beraber, Dörtyol-Hassa Tünel Yolu Projesinin; 

bölgemizdeki yatırımlar açısından destekleyici bir yönü de bulunmaktadır. 

Hatay ili Hassa ilçesinde 10.600 hektarlık yatırıma elverişli alanın ilk 

aşamada 4.100 hektarlık bölümü sanayi bölgesi olarak ilan edilmiş ve bu 

alan için yatırım ön talepleri toplanmıştır. Ön talep aşamasında 322 

yatırımcı tarafından, 41 bin kişiye istihdam öngören yaklaşık 3,1 milyar 

dolarlık yatırım talebi alınan, arazi bakımından Türkiye’nin en büyük 

Organize Sanayi Bölgesi olması beklenen Hassa Organize Sanayi Bölgesi 

Projesi’nin başarıya ulaşması Dörtyol-Hassa Tünel Yolu Projesinin faaliyete 

geçmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte Hassa Organize Sanayi 

Bölgesi için Kahramanmaraş ilinden 16, Gaziantep ilinden 14, Diyarbakır 

ve Kilis illerinden 1’er yatırım yeri talebi, söz konusu illerde yer alan 

yatırımcıların limana ve deniz gümrüklerine yakın bölgelerde yatırım 

yapma planı içerisinde oldukları şeklinde değerlendirilmektedir. 
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Dörtyol-Hassa Devlet Yolu Projesi’nin, Hassa Organize Sanayi Bölgesi 

ve diğer yatırım planları ile birlikte değerlendirildiğinde ise, söz konusu 

yatırımları gerçekleştiren illerin dış ticaret rekabetçiliğine katkı 

sağlamasının yanı sıra, yerli ve yabancı yatırımcılar için de Doğu Akdeniz ve 

GAP Bölgeleri’nin yatırım cazibesini artırması beklenmektedir. 

Amanos Tüneli Projesi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte özellikle 

diğer ülkelerden Kuzey Irak’a gönderilen ürünlerin Mersin Limanı 

üzerinden değil de, bu bölgeye lokasyon olarak daha yakın olan 

İskenderun Limanı üzerinden taşınması çok daha cazip hale gelmiş 

olacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin batısının karayolu ile Suriye ve 

Suriye üzerinden Ortadoğu ile gerçekleştireceği dış ticarette hem ulaşım 

altyapısı iyileşmiş, hem de mesafeler kısalmış olacaktır. Suriye ve Irak’taki 

politik ve ekonomik zorlukların aşıldığı bir ortamda transit yük trafiğinin 

çok hızlı bir şekilde artacağı da tahmin edilmektedir. 

İskenderun Limanı’nın etki alanı içerisindeki Gaziantep, Şanlıurfa, 

Mardin, Adıyaman ve Siirt gibi Güneydoğu Anadolu bölgesine ait Organize 

Sanayi Bölgeleri yer almaktadır. Dörtyol-Hassa Tünel Yolu Projesi ile 

birlikte yapımı planlanan organize sanayi bölgeleri de birlikte 

düşünüldüğünde, İskenderun Limanı’nın hem etki alanı içerisinde yer alan 

organize sanayi bölgelerinin sayısı artacak, hem de mevcut organize sanayi 

bölgelerinin etkinliğinin artacağı öngörülmektedir. 


