HASSA OSB VE AMANOS TÜNEL PROJESİ
Amanos dağları geçilerek İskenderun Limanı ile Kırıkhan, Hassa, Gaziantep
Bölgesini birbirine bağlayacak olan Hassa Tünel projesinin Hatay ve bölge
ekonomisine canlılık kazandıracağı ve bu proje Hatay’ın komşuları olan, sadece
Kilis’i, Gaziantep’i, Kahramanmaraş’ı değil, Adıyaman ve Şanlıurfa’ya kadar olan
çok geniş bir coğrafyayı kapsayacak bir projedir.
Hassa tüneli ile beraber Gaziantep, Kilis, Kırıkhan, İskenderun hattından
aşağı yukarı 85 kilometre tasarruf edilecektir. Gaziantep, Nurdağı, İskenderun
güzergâhından 62 kilometre tasarruf edilecektir.
Yine Gaziantep, Nurdağı, Osmaniye ve İskenderun güzergâhından 68
kilometre, Kahramanmaraş, Nurdağı, Kırıkhan, İskenderun güzergâhından da 35
km tasarruf edilecektir. Bu durum uluslararası rekabette, yatırımcıya,
sanayiciye, üreticiye fayda sağlayacaktır.
Bu iller de, bizim kadar bu projenin bir an evvel bitmesini bekliyorlar.
Çünkü yüzlerce, binlerce kamyon yükü buradan limana ulaşacak olup, ulusal ve
uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen sanayicilerin, ulaşımdan tasarruf
etmesiyle, taşıma maliyeti de düşecektir.
Hassa Tüneli projesi kapsamında yapılacak yolun toplam uzunluğu 31
km olup, proje kapsamında yapılacak olan 4 adet tünelin toplam uzunluğu ise
19 bin 327 metre planlanmıştır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projelerini
İskenderun körfezine bağlayacak olan bu proje ülkemiz ekonomisine büyük
katkı sağlayacaktır.
Tünel projesi ile ilgili yapım ve ihale çalışmaları devam eden proje
yapım çalışmaların hızlandırılması ve Hassa Organize Sanayi Bölgesi yapımıyla
birlikte planlanması büyük önem arz etmektedir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2018 yılında
başlatılacak, Dörtyol-Hassa Tünel ve Bölünmüş Yol Projesinin etüdünün T.C
Kalkınma Bakanlığımız tarafından biran önce onaylanarak, etüt ihalesine
çıkılması, süreç açısından büyük önem arz etmektedir.
Hassa Tünel Projesinin devamı niteliğindeki Hassa’da bulunan yaklaşık
80.000 dekarlık hazine arazisinin sanayi alanı olarak yatırıma açılması ve

Organize Sanayi Bölgesi kurulması için tahsis edilmesi İlimiz ve bölgemiz için
çok büyük bir önem taşımaktadır. İlk etapta Hassa’daki yer tespiti yapılan
45.000 dekarlık alanın Organize Sanayi Bölgesi ve beraberinde Hatay Serbest
Bölgesi olarak planlanarak açılması ülkemizin sanayisi için büyük önem arz
etmektedir.
Hatay- Hassa OSB Müteşebbis Heyet;
 Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın % 72,
 Hassa Belediye Başkanlığı’nın %10,
 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nın %6,
 Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası’nın %12, oranlarında katılımı ile
oluşturulacaktır.
Hassa OSB’nin Müteşebbis heyetin oluşması için kuruluş protokolü
hazırlık çalışmaları
sürdürülmektedir. Kuruluş Protokolunun onayı
sonrasında Bölge Tüzel kişilik kazanacaktır. Çalışmalar YİKOB tarafından
sürdürülmektedir.

