NAKLİYE VE RO-RO TAŞIMACILIĞI
Hatay, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri
arasında geçiş noktasıdır. Hatay, taşımacılık sektöründe Türkiye’nin İstanbul ve
Mersin’den sonra 3. büyük filosuyla 8.711 TIR (çekici) sosyo-ekonomik yapıda
ulaştırma sektörünün ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Uluslararası eşya
taşımacılığı yapan 2018 yılı başı itibariyle 271 firma bulunmaktadır. Türkiye’de C2
belgeli firmaların yaklaşık %12’si Hatay da bulunmaktadır.
Suriye'deki iç karışıklıklardan sonra RO-RO şirketlerini ve Türk taşımacısını
desteklemek amacıyla, 2012 yılında Ekonomi Bakanlığımız tarafından gemi
şirketlerine araç başına 1.000 ($) dolar teşvik uygulaması başlatılmıştı. Söz konusu
destek ile Mısır üzeri RoRo hattı kurulmuştur. Söz konusu teşvik uygulamasının
sonraki dönemlerde kaldırılması ile hatta giren gemi şirketleri;
mali
yetersizliklerden dolayı, istikrarlı sefer düzenleyemeyerek, faaliyetlerini
durdurmak zorunda kalmışlardır. Tüm bu sorunlar ve zorunluluklar Hatay’lı
nakliyecilerin bir araya gelerek Hatay Ro-Ro A.Ş.’yi kurmuşlardır.
Günümüzde 63 Uluslararası nakliye firması, 2500 TIR kapasitesi ile Hatay RoRo A.Ş.’i coğrafyaya hizmet etmektedir. Süveyş kanalının transit geçilmesi ile
transit süre 3 güne düşmüş ancak maliyetlerin artmasından ötürü kapasitede her
geçen gün düşüş yaşanmaktadır. Aşağıda verilen maddeler yaşanan düşüşlerin en
önemli unsurlarıdır,

 Mısır Ro-Ro hattına verilen teşvik’in kaldırılması, kanal geçiş maliyetinin
yüksek olması gibi etkenlerden dolayı nakliyecilerin ödediği navlun bedelinin
firmaya yüksek maliyet oluşturması,
 Bazı gıda maddelerine verilen teşvik’in konteynerlere de verilmesi nedeniyle
deniz yolu Ro-Ro taşımacılığının deniz yolu konteyner taşımacılığıyla rekabet
edememesi,
Öte yandan,
 Suudi Arabistan tarafından verilen sürücü vizelerinde plaka bilgisi yazılması
zorunluluğu bulunmakta olup, mevcut uygulamada sürücülerin ancak
karadan girişi mümkün olabilmektedir.
 Şoförlere verilen 6 aylık çoklu giriş vizelerinde Suudi Arabistan’ın giriş-çıkış
için 14 günlük süreyi 7 güne indirmesi ve sürenin aşılması durumunda cezai
işlem uygulanması,
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 Suudi Arabistan ve Katar arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı Katar’a giden
araçların transit gidiş-dönüşü yasaklanmış olup araçların taşınması yüksek
maliyetle İran üzerinden yapılmaktadır.
 İskenderun limanından Suudi Arabistan limanına yapılan taşımalarda
özellikle Suriye kökenli ihracatçıların artmasından sonra ihraç edilen yükler
içinde çıkan uyuşturucu haplar nedeniyle 15 şoför Suudi Arabistan ‘da
tutuklu bulunmaktadır. Bu etken hem nakliyeci firmaları hem de şoförleri
olumsuz yönde etkilemekte ve Pazar kayıplarına neden olmaktadır.
 Firmaların aldığı C2 kartlarının 98 TL den 300 TL ye çıkartılması, trafik sigorta
bedellerinin geçen seneye oranla iki kat artması, karayolu, köprü ve mazot
fiyatlarındaki artışlar da nakliyeci firmalara yüksek maliyet oluşturmaktadır.
 İskenderun limanı Limak Portta Ro-Ro ile taşınacak olan araçların gümrüksel
işlemlerinin (X-ray,Tam tespit..vs) maliyetlerinin yüksek olması nakliyeci
firmaları ciddi anlamda maddi zarara sokmaktadır.

Şu an; Türk ihracat ve lojistiğini Ortadoğu'ya bağlayan tek Ro-Ro hattının devamını
sağlayabilmek için 2012 yılında Ekonomi Bakanlığımız tarafından verilen 1000
dolarlık ($) desteğin 1500 dolarlık ($) olarak tekrar hayata geçirilmesi veya Süveyş
kanalı üzerinden yapılan taşımacılığın en az %50 oranında desteklenmesi bölge ve
ülke lojistiği için oldukça büyük önem arz etmektedir.
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