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BAŞYAZI Bizi ancak 
çalışmak kurtarır

Meriç Burçin Özer
Hopaport Genel Müdürü

2016 
yılının son günlerine yaklaşmakta olduğumuz bu 

dönemde ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. 

Bizim üzerimize düşen görev işimizi en iyi şekilde 

yaparak bulunduğumuz bölgeye katma değer sağlayıp, ülke ekonomisine ve 

merkezinde bulunduğumuz sosyal çevrenin gelişmesine fayda sağlayarak 

gelişmenin ancak ve ancak etkileşim sayesinde olacağı varsayımı ile yarınlara 

umut ve barış ile bakmak olacaktır. Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin 

kurucularından olan Anton Çehov’un çok sevdiğim “bizi ancak çalışmak 

kurtarır” sözünü bugünlere uyarlarsak bizi ancak çalışmak kurtaracak.     

Hopa Batum demiryolu hattının tekrar gündeme gelmesi için tüm çalışmala-

rımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2017 senesi içinde açılacak olan Can-

kurtaran Tüneli ve Kars, Tiflis, Bakü demiryolu hattı ile birlikte Doğu Karadeniz 

ve Doğu Anadolu bölgeleri için gerekli olan altyapı ulaşım çalışmaları tamam-

lanacaktır. Önümüzdeki sene Cankurtaran Tüneli’nin açılması ile beraber 

Hopa Limanı Doğu Anadolu bölgesinin Karadeniz’e ve Avrupa’ya açılan ka-

pısı olarak çok daha fazla önem kazanacak mesafe olarak yolun kısalması ile 

beraber artık geçit aşılmayacağı için yakıt tüketimi azalacak ve müşterilerimiz 

kötü hava koşullarından olumsuz anlamda etkilenmeyecektir. Ayrıca Kars’a en 

yakın deniz limanı olan Hopa Limanı sayesinde Kars, Tiflis ve Bakü demiryolu 

ile Avrupa’dan denizyolu ile gelen her türlü yük uygun taşıma maliyetleri ile 

Kars’a karayolu ile ulaştırılarak demiryolu bağlantısı sayesinde Orta Asya ülke-

lerine rahatlıkla gönderilecektir.

2017 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ve altyapı çalışmalarına önem 

verdiğimiz projeler ile beraber bu yıl sonu itibariyle elleçleme tonaj hedefimiz 

1.000.000 Ton‘dur. Bu hedefimiz Hopa Limanı’nı küçük ölçekli lokal bir liman 

olmaktan çıkartacak ve  orta  ölçekli bölgesel bir liman konumuna getirecektir. 

2017 yılı sonu için beklentimiz bu hedef doğrultusunda iş hacmini %15 ora-

nında arttırmaktır. Ayrıca entegre yönetim sistemleri, green port, iş güvenliği, 

liman giriş ve çıkış modernizasyonları, atık depolama tesisi, LPG ve çimento 

terminali, kapalı depolama kapasitelerinin arttırılması gibi çalışmalar devam 

edecektir. Tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve 2017 yılı-

nın barış, huzur, mutluluk ve sağlık dolu geçmesini diliyorum.

15 Ocak 2017, Hopa/ARTVİN

2017 yılında 
gerçekleştirmeyi 

hedeflediğimiz ve altyapı 
çalışmalarına önem 

verdiğimiz projeler ile 
beraber bu yıl sonu 

itibariyle elleçleme tonaj 
hedefimiz 1.000.000 

Ton‘dur. Bu hedefimiz 
Hopa Limanı’nı küçük 
ölçekli lokal bir liman 

olmaktan çıkartacak ve  
orta  ölçekli bölgesel 
bir liman konumuna 

getirecektir.
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KONUK YAZAR Hopa-Batum Demiryolu 
için Çalışmalarımız 
Devam Ediyor

Osman Akyürek
Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı

H
opa üzerinden son yıllarda ticaretten siyasete coğrafi konumundan  sosyal 

yapısına kadar  çok şeyler konuşuldu konuşulmaya da devam ediyor. Ben iki 

önemli konu üzerinde durmak istiyorum.

HOPA BATUM DEMİRYOLU

1996 Yılından sonra TCDD Hopa Batum demiryolu projesinin üzerinde durmaya 

başlamış. Yapılan çalışmaları TCDD Genel müdürünün makamına Millet vekilimiz Sn. 

İsrafil KIŞLA ile birlikte gittiğimizde dosya üzerinden bilgi aldık.

İlk resmi başvuruyu ise gerekçeleri ile birlikte HOPATSO olarak biz yaptık.

Gerekçelerimiz şunlardı. Ülkemizin en önemli limanlarından biri Hopa da. Toplam 33 

km ile HOPA-BATUM demiryolu Kafkaslar üzerinden Asya nın tamamına oradan  Çin 

ve Avrupa gibi geniş bir coğrafyaya ulaşacaktır. 33 km lik bu yatırımın toplam maliyeti 

648 322 988 TL olup  4 yıl 5ayda  kendini amorti edeceğine dair NİSAN 2015 tarihli  

bakanlığın raporu odamıza Millet vekilimiz sn İsrafil kışla tarafından teslim edildi. Li-

man  demir yolu bağlantısı olması halın de daha aktif çalışacaktır. Sadece demiryolu 

yük taşımak için değil insan taşımak içinde kullanıldığında turizme çok büyük katkı 

sunacaktır.

Bu yatırımın yapılabilmesi için Gürcistan hükümetinin de ikna edilmesi gerekli.Bu ko-

nuda lobi çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

* * *

2016 yılı içinde Hopa TSO olarak önümüze koyduğumuz hedeflerimize büyük ölçü-

de ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hopa’mıza yakışır güzellikte hizmet bi-

namızı küçük bazı noksanlar dışında hizmete sokmuş durumdayız. Hopa TSO olarak 

da kendi binamızda hizmet vermeye başladık. 

Hizmet binamız toplantı ve konferans salonlarımızla Hopa İş dünyasına ve STÖ’leri-

nin her zaman hizmetinde olacaktır.

* * *

Bütün bu çalışmalara ek olarak Hopa TSO’nun Kurumsallaşması ve üye beklentile-

rini en üst kalitede gerçekleştirme hedefiyle çıktığımız hizmet yolunda TS EN 9001: 

2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Toplam Kalite Yönetim Sistemleri denetiminin ar-

dından Kalite Belgesini almaya hak kazanmış bulunmaktayız.  

Hopa TSO olarak 12’inci dönem akreditasyon denetimi, TÜRKLOYDU Vakfı tarafın-

dan gerçekleştirildi. TOBB tarafından Türk Oda Sistemi’nin Avrupa oda sistemi ile en-

tegrasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen “Oda Akreditasyon Modeli” kapsamında 

Akredite 2015 yılında başlayan süreç yeni hizmet binamızda yapılan denetimlerle 

tamamlanmıştır. Bunu da okurlarımızla paylaşmanın gururunu taşıyorum.

2016 yılı içinde Hopa 
TSO olarak önümüze 

koyduğumuz 
hedeflerimize büyük 

ölçüde ulaşmış 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hopa’mıza 

yakışır güzellikte hizmet 
binamızı küçük bazı 

noksanlar dışında 
hizmete sokmuş 

durumdayız. Hopa 
TSO olarak da kendi 

binamızda hizmet 
vermeye başladık. 
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KONUK YAZAR Hopa-Batum 
Demiryolu Bağlantısı
Neden Önemlidir

Atilla Yıldıztekin
HOPAPORT-Lojistik Yönetim Danışmanı

K
aradeniz’in En Doğu ucunda, Gürcistan sınırına 16 km mesafede bir limanımız 

var. 1962 yılında projelendirilen, 1972 yılında inşaatı tamamlanan ve Türkiye 

Denizcilik İşletmeleri tarafından işletilen Hopa limanı. Bu liman 1997 yılında 30 

yıllık bir işletim süresi ile Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye devre-

dilmiş. 

Hopa Limanı, yeni koyulan adıyla HopaPort, 2013 yılı sonunda yeni bir yönetim an-

layışı ve yeni bir yönetici ile yeniden yapılanma, iş geliştirme, pazar yaratma, alt yapı 

iyileştirilmesi, yeni yükler bulunması, yeni kanallar oluşturulması çalışmalarına başla-

mıştır. 2016 yılında elleçleme miktarını 1.000.000 Ton’a çıkartacak.

HopaPort Limandaki iş potansiyelinin ve elleçlenen yükün artması Hopa halkına, 

taşımacısına, hizmet sağlayıcısına,  esnafına, otelcisine, restoranına yeni bir eko-

nomik güç getirmiştir. Karadeniz limanlarımızın artık Trabzon’da sona ermediğini, 

sınıra daha da yaklaştığımızın bir işaretidir HopaPort. Değişimi dışarıdan bakan bir 

göz olarak görmenin gururunu taşıyorum. Yöneticisinden, çalışanlarına kadar her-

kesi kutluyorum. 

TCCD’den devir alınan limanlarımız hariç olmak üzere; tüm özel limanlarımızın is-

teği olan demiryolu bağlantısı Orta ve Doğu Karadeniz’de sadece Samsun liman-

larında mevcuttur.  Karadeniz sahil yolu inşa edilirken ortada tek şerit bile olsa bir 

demiryolu hattının yapılmamasını her zaman eleştirmişimdir.  Uzun vadede de bu 

demiryolu hayalim bekleyecek gibi görünmekte. Her şeye rağmen HopaPort Lima-

nı’nın demiryolu bağlantısının kurulabileceğini görmekteyim. Hem de kolayca. Böy-

lece Karadeniz’in en uç noktasındaki ekonomik potansiyelin ortaya çıkabileceğine 

ve HopaPort’ta mevcut bulunan potansiyelin 10 milyon tonluk bir iş kapasitesine 

ulaşabileceğini görüyorum artık. 

Çözümü Batum’u Hopa’ya bir demiryolu hattıyla bağlamak olarak görüyorum.  Çıl-

gın bir proje değil bu, bölgenin istediği, benim hayal ettiğim, hem Gürcistan’a, hem 

de Türkiye’ye büyük katkısı olacak, Karadeniz’i Orta Asya Cumhuriyetleri’ne, İran’a, 

hatta yakında Doğu Anadolu’ya bağlayacak bir proje. Yaklaşık 20 km lik, Gürcistan ray 

ölçülerinde, tek hatlı bir demiryolu HopaPort’a, Hopa’ya bölge ihracatçısına, tüccarı-

na, sanayicisine katkıda bulunacak bir proje olacaktır.  Gümrüklü bir hat üzerinde Ha-

vaş’ın yaptığı gibi yolcular değil, bu kez yükler taşınacaktır. Altyapının belki Gürcistan 

ile ortak, belki AB fonlarıyla, belki de yerel desteklerle yapılabileceği bir çalışmanın 

ülkemizin Karadeniz’deki en Doğu limanını canlandıracağı ve TRASECA koridorunda 

Hopa’nın da yer almasını sağlayacağına inanıyorum.

Her proje bir hayalle başlar. Doğru hayallerin ortakları ve destekçileri olmaya hazır 

olalım. 

Hopa Limanı, yeni 
koyulan adıyla HopaPort, 

2013 yılı sonunda yeni 
bir yönetim anlayışı 

ve yeni bir yönetici ile 
yeniden yapılanma, iş 

geliştirme, pazar yaratma, 
alt yapı iyileştirilmesi, yeni 

yükler bulunması, yeni 
kanallar oluşturulması 

çalışmalarına başlamıştır. 
2016 yılında elleçleme 

miktarını 1.000.000 Ton’a 
çıkartacak.



6 HOPAPORT

HOPA HEYETİ ANKARA’YA 
ÇIKARMA YAPTI
HOPA - Hopa’da Ticaret ve Sanayi Odası 

ve HOPAPORT’un yıllardır yapılması için 

uğraş verdiği Hopa-Batum Demiryolu 

projesi nihayet geçtiğimiz yıllarda tozlu 

raflardan indirilerek yeniden masaya yatı-

rıldı. TCDD proje üzerinde fizibilite çalış-

malarını 2016 yılında başlatmıştı.

Hopa-Batum Demiryolu projesinin haya-

ta geçirilmesi için bu defa da Hopa heyeti 

Ankara’ya giderek TCDD Genel Müdürünü 

ziyaret etti. Hopa Belediye Başkanı Nedim 

Cihan, Hopa Ak parti İlçe Başkanı İlyas 

Güven, HOPAPORT Genel Müdürü Meriç 

Burçin Özer ve HOPAPORT Lojistik Da-

nışmanı Atilla Yıldıztekin’den oluşan heyet 

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ı maka-

mında ziyaret ettiler.

Ziyarette Hopa-Batum Demiryolu pro-

jesinin hayata geçirilmesi halinde ülke ve 

bölge ekonomisine katkısının önemine 

dikkat çeken Belediye Başkanı Nedim Ci-

han “Biz projenin başlangıç noktasındayız 

ama proje hayata geçirildiğinde ülkemiz 

ekonomisine katkısı çok daha fazla ola-

caktır” dedi.

Hopa Ak parti İlçe Başkanı İlyas Güven’de 

konuyu yıllardır gündeme taşıdıklarını 

ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’da Artvin ziyaretle-

rinde projenin önemine dikkat çekmiştir. 

Milletvekilimiz Sayın İsrafil Kışla’da projenin 

hayata geçirilmesi noktasında Ankara’da 

temaslarına devam etmektedir” dedi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer ziyarette yaptığı değerlendirmede 

projenin hayata geçirilmesi halinde ülke-

miz ticaretinin Hopa-Batum Demiryolu 

ağı üzerinden Kafkasya’ya, Rusya’ya, Türkî 

Cumhuriyetlere ve hatta Çin’e kadar uza-

nan bir demiryolu ağına bağlanacağını, ka-

rayolu ile haftalar ve aylar gibi süren nakli-

yenin daha kısa sürede tamamlanacağı, 

ihracatta ürün çeşitliliğin artacağını, bun-

dan ülkemiz ihracat sektörünün kazançlı 

çıkacağını ifade etti. Ayrıca Hopa Limanı-

nın son yıllarda yapmış olduğu stratejik ya-

tırımlar sayesinde 2015 yılında elleçlenen 

yük tonajını bir önceki seneye göre %38 

oranında arttırarak 880.000 Ton’a çıkart-

mış ve 2016 yılında da 1.000.000 Ton yük 

elleçleme hedefi ile her türlü yüke hizmet 

verebilen bölgesel bir liman olma yolunda 

ilerlediğini söylemiştir.

Lojistik Danışmanı Atila Yıldıztekin’de bu-

rada yaptığı değerlendirmede “TCDD’den 

devir alınan limanlarımız hariç olmak üze-

re; tüm özel limanlarımızın isteği olan de-

miryolu bağlantısı Karadeniz Bölgesi’nde 

sadece Samsun Limanı’nda demiryolu 

bağlantı hattı mevcuttur.  Karadeniz sahil 

yolu inşa edilirken ortada tek şerit bile olsa 

bir demiryolu hattının yapılmamasını her 

zaman eleştirmişimdir.  Her şeye rağmen 

Hopa Port Limanı’nın demiryolu bağlantı-

sının kurulabileceğini görmekteyim. Hem 

de kolayca. Böylece Karadeniz’in en uç 

noktasındaki ekonomik potansiyelin or-

taya çıkabileceğine ve HopaPort’ta mev-

cut bulunan potansiyelin yılda 10 milyon 

tonluk bir iş kapasitesine ulaşabileceğini 

görüyorum artık. 

Çözümü Batum’u Hopa’ya bir demiryolu 

hattıyla bağlamak olarak görüyorum.  Çıl-

gın bir proje değil bu, bölgenin istediği, be-

nim hayal ettiğim, hem Gürcistan’a, hem 

de Türkiye’ye büyük katkısı olacak, Kara-

deniz’i Orta Asya Cumhuriyetleri’ne, İran’a, 

hatta yakında Doğu Anadolu’ya bağlayacak 

bir proje. Yaklaşık 20 km lik, Gürcistan ray 

ölçülerinde tek hatlı bir demiryolu Hopa-

Port’a, Hopa’ya bölge ihracatçısına, tüc-

carına, sanayicisine katkıda bulunacak bir 

proje olacaktır.  Gümrüklü bir hat üzerinde 

HAVAŞ’ın yaptığı gibi yolcular değil, bu kez 

yükler taşınacaktır. Altyapının belki Gürcis-

tan ile ortak, belki AB fonlarıyla, belki de ye-

rel desteklerle yapılabileceği bir çalışmanın 

ülkemizin Karadeniz’deki en Doğu limanını 

canlandıracağı ve TRACECA koridorunda 

Hopa’nın da yer almasını sağlayacağına 

inanıyorum” diye konuştu.

. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın Proje 

konusundaki hassasiyeti bildiklerini, ken-

dilerinin de konuyu çok yönlü olarak de-

ğerlendirdiklerini, ifade ederek konuklara 

verdikleri değerli bilgilerden ve ziyaretle-

rinden dolayı teşekkür etmesi ardından 

ziyarette sona erdi.
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TCDD HOPA-BATUM 
DEMİRYOLU FİZİBİLİTE 
ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI
HOPA - Hopa’da son 10 yıldır her toplan-
tıda dile getirilen Hopa-Batum Demiryolu 
projesi için TCDD Fizibilite çalışmaları için 
ilk adımı attı.

HOPAPORT ve Hopa TSO arasında imza-
lanan Hopa-Batum Demiryolu için ortak 
çalışma protokolü de ilk meyvesini verdi. 
Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek TOBB 
bünyesinde girişimlerde bulunurken, bir 
diğer girişimde Doğu Karadeniz İhracatçı-
lar Birliği tarafından yapıldı. DKİB Başkanı 
Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın girişimleri ile 
yıllar önce hazırlanan ön raporlarda raf-
lardan indirilerek tekrar masaya yatırılmıştı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer’de konuyla ilgili gerek Artvin Valisi 
Kemal Cirit ve gerekse AKPARTİ Artvin Mil-
letvekili İsrafil Kışla ve CHP Milletvekili Uğur 
Bayraktutan’ı bilgilendirerek konuyla ilgili 
yaptıkları çalışmaları ve Hopa-Batum De-
miryolu projesinin ülkemize kazançlarını 
içeren raporları kendilerine sunmuştu.

Yapılan bu girişimler sonrası TCDD’de Ho-
pa-Batum Demiryolu projesi ile ilgili fizi-
bilite çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili 
T.C.D.D Etüt Proje Ve Yatırım Daire Başkan-
lığı’da HOPAPORT’a bir yazı göndererek bir 
takım bilgiler talep etti.

T.C.D.D Etüt Proje ve yatırım daire Başkan-
lığı tarafından gönderilen yazıda “İhracat ve 
İthalat işlemleri açısından artan bir hacme 
sahip olan Hopa Limanı’nın mevcut po-
tansiyellerinin değerlendirilerek, ülkemiz 
ekonomisine katkısının artırılması ama-
cıyla kurulması planlanan Hopa-Batum 
Demiryolu hattı için İşletmemiz tarafından 
fizibilite raporu hazırlanacaktır. Söz konusu 
raporun hazırlanabilmesi için:

--Mevcut durumda Hopa Limanına gelen 
yük potansiyeli ve gelen yüklerin ne kada-
rının Batum’a gönderildiği,

--Demiryolu bağlantısı yapılması duru-
munda öngörülen yük taşıma potansiyeli,

--Taşıma parkurları (Bu yükün hangi oran-

larda Batum ve Kafkasya Orta Asya ve Çin 
vb. pazarlara gönderilebileceği),

--Taşıma parkurları itibariyle Demiryolu 
mesafeleri,

--TCDD’nin bu ülkelerde Tren çalıştırması 
durumunda talep edilecek hat kullanım be-
deli, gibi fizibilite hazırlanmasına yönelik ve-
rilere dayalı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

İhtiyaç duyulan verilerin temin edilerek 
teşekkülümüze gönderilmesi halinde fi-
zibilite etüdü yapılarak, Hopa-Batum De-
miryolu projesi hakkında sağlıklı bir karar 
verilebilecektir” denildi. HOPAPORT Ge-
nel Müdürü Meriç Burçin Özer TCDD’nin 
böyle bir talepte bulunmasını son derece 
önemli gördüklerini belirterek “Biz ve Doğu 
Karadeniz Bölgesi iş dünyası yıllardır bu ta-
lebi her fırsatta dile getirdi. Hopa-Batum 
Demiryolu projesi sadece Hopa-Batum 
arasındaki bir ticari alış veriş olarak görül-
memelidir. Hopa’dan Kafkasya coğrafya-
sındaki herhangi bir ülkeye ve hatta Rusya 
ve Çin’e de gönderilecek malların ve ora-
lardan ülkemize gelecek yüklerin en kolay 
ve en az maliyetle taşınmasının da yolunu 
açacaktır. Biz projelere tek yönlü olarak de-
ğil, bir bütün olarak bakan bir düşünceye 
sahibiz. Yük kaynağından alınıp hedef nok-
tasına tek bir organizasyon ile gönderilme-
lidir. Bu hareketliliğin içinde Hopa Limanı 

sadece işin bir bölümünü üstlenecek du-
rumdadır. Nakliye sektörü diğer bölümünü 
üstlenecektir. 

Hopa-Batum Demiryolu projesi Sarp sı-
nır kapısının yükünü azaltacak, Batum kent 
merkezindeki trafik yükünü azaltacak ve do-
layısı ile maliyetleri de ciddi anlamda düşü-
ren çevreci bir projedir. Uzak Doğudan deniz 
yolu ile gelen yükler de demiryolu ile getiril-
meye başlandığında ciddi bir zaman kazancı 
da ortaya çıkacaktır. Tüm bunları alt alta koy-
duğumuzda projenin uygulanabilirliğinin ar-
tılarının çok fazla olduğunu görüyoruz.

Biz Doğu Karadeniz bölgesinin şehirlerinin 
ve limanlarının da demiryolu ağ bağlantısına 
kavuşturulması düşüncemizi her fırsatta dile 
getirdik. Karayollarımızın yükünü denize ve 
demiryoluna kaydırmak zorundayız. Bunu 
sağlayabildiğimiz oranda ülkemiz ekonomisi 
de ciddi artıları kendi hanesine yazacaktır.

Bu projenin hayata geçirilebilmesi için tüm 
imkânlarımızı seferber ederek çalışacağız. 
Başta Milletvekilimiz Sayın İsrafil Kışla’ya, pro-
jeye destek veren Milletvekilimiz Sayın Uğur 
Bayraktutan’a, Sayın Valimiz ve İlçe Kayma-
kamımıza, İlçe Belediye Başkanımıza, Hopa 
TSO başkanı Osman Akyürek ve yönetimine, 
DKİB Başkanı Sayın Gürdoğan’a, TOBB nez-
dinde projeye destek veren herkese bir kez 
daha teşekkür ediyoruz” dedi.
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GÜRDOĞAN “HOPA-BATUM 
DEMİRYOLU BÖLGENİN UFKUNU 
AÇACAKTIR”
TRABZON-Doğu Karadeniz İhracatçılar 

Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ah-

met Hamdi Gürdoğan, demiryolu bağ-

lantılarının olmaması nedeniyle Doğu 

Karadeniz limanlarının uluslararası tica-

rette tercih edilme oranın her geçen gün 

azaldığını belirterek, bölgenin dış ticare-

tinin artırılması için Batum-Sarp ve Hopa 

Limanı’na ulaşacak demiryolu bağlantı-

sının bir an önce sağlanması gerektiğini 

belirtti.

Gürdoğan, Doğu Karadeniz’in 4 bin yıllık 

köklü tarihi boyunca tarihi İpek yolu gü-

zergâhında ve geçiş noktasında bulun-

masının yanında, her dönemde doğu ile 

batı arasında yapılan transit ticarette çok 

önemli rol oynadığını ifade etti.

Lojistikte gerekli altyapı yatırımlarının 

yapılmasıyla Doğu Karadeniz illeri ve li-

manlarının, Avrupa, Orta Doğu ve Orta 

Asya arasındaki mal ticaretinde önemli 

konuma ulaşacağını ve yeniden lojistik 

ve ülkeler arası mal ticaretinin yönlendi-

rildiği bölge haline geleceğini kaydeden 

Gürdoğan, uluslararası ticarette söz sa-

hibi olabilmenin, yeterli ve gelişmiş bir 

ulaşım altyapısıyla mümkün olacağına 

dikkati çekti. Gürdoğan, “Rekabet üstün-

lüğü sağlamada en önemli husus, mu-

hakkak ulaşım sistemindeki avantajların 

yakalanmasıdır. Ulaşım sistemleri içinde 

rekabet üstünlüğü yakalayabileceğimiz 

sistemin en önemlisi de demiryolu taşı-

macılığıdır” dedi.

Doğu Karadeniz’deki limanların demir-

yolu bağlantılarının olmaması nedeniyle 

uluslararası ticarette her geçen gün ter-

cih edilme oranının azaldığını dile getiren 

Gürdoğan, Avrupa, Orta Doğu ve Orta 

Asya ülkeleri arasındaki mal hareketleri 

ve transit ticaretin, demiryolu bağlantıla-

rı ve lojistik altyapı imkânları yeterli olan 

rakip ülke limanlarına kaydığına işaret 

etti. Gürdoğan, “Bugün Avrupa ile Orta 

Asya bölgesi arasındaki mal hareketleri 

Romanya’nın Köstence, Bulgaristan’ın 

Varna, Ukrayna limanları ile Gürcistan’ın 

Batum, Poti limanları ve Rusya’nın Ka-

radeniz Bölgesi limanları arasına, Orta 

Doğu ile Orta Asya bölgesi arasındaki 

mal hareketleri ise Dubai, Mısır ve İran 

limanları üzerinden yine Gürcistan, Rus-

ya ve Ukrayna limanlarına kaymış bulun-

maktadır. Oysaki geçmiş yıllarda bu mal 

hareketleri bölgemiz limanları üzerinden 

yapılmaktaydı” diye konuştu.

Gürdoğan, dünya mal ticaretini yön-

lendiren lojistik konteynır firmalarının, 

Batum ve Poti limanlarını uğrak desti-

nasyonlarına ilave ederek gerekli altyapı-

larını bu limanlarda yapmaya başladığını 

kaydetti. Bundan dolayı Doğu Karade-

niz’in demiryolu ağına bağlanması ön-

celiğinin, iç hat demiryolu bağlantısı ye-

rine yük potansiyeli daha yüksek olan ve 

çok daha düşük maliyetle yapılabilecek 

Batum-Hopa demiryolu bağlantısıy-

la sağlanması gerektiğine işaret eden 

Gürdoğan, “Fayda maliyet ekseninden 

bakıldığında en fizibıl hattın bu hat ol-

duğu açıkça ortaya çıkacaktır” ifadesini 

kullandı.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, Hopa Lima-

nı’na 33 kilometre gibi çok kısa mesa-

fesindeki Batum demiryolu hattı konu-

sunda, 1999 ve 2000 yıllarında Ulaştırma 

Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’n-

dan bağlantının fizibıl bulunduğu, strate-

jik önem ve üstünlüğe sahip olduğunun 

kendilerine bildirildiğini belirterek, “Bu 

demiryolu hattının öncelikli olarak Hopa 

Limanı, ardından Rize, Trabzon, Giresun 

ve Ordu üzerinden Samsun hattına bağ-

lanması, sonrasında da hızlı tren hattı 

olarak planlanan Erzincan hattına bağ-

lanması, Doğu Karadeniz ekonomisine 

büyük katkı sağlayacaktır” dedi.
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MENEMEN TİCARET ODASI 
YÖNETİMİ HOPA’DA

HOPA - İzmir Menemen Ticaret odası 

meclis üyeleri bir dizi ziyaret, iş gezisinde 

bulunmak üzere Hopa’ya geldi. Mene-

men Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Yılmaz Güral, Meclis Başkanı Ali Azgın, Mec-

lis Başkan Vekili Erkan Çoban ve Meclis üye-

leri Coşkun Yıldız, Önder Zorba, Mehmet Ali 

Akbarlak, Ahmet Selek, Haluk Akgün, Ozan 

Evlioğlu, Bilgin Tokul, Yaşar Atlan’ın yanı sıra 

Oda Genel Sekreteri Gönül Orun ve perso-

nellerden Fatih Sunay, Ali Günbay isimlerin-

den oluşan heyeti Havaş’ın Hopa limanında 

bulunan terminalinde Hopa TSO başkanı 

Osman Akyürek ve Oda Genle Sekreteri Ali 

Uzun tarafından karşılandılar. 

Hopa TSO’nun kardeş odası olan Mene-

men TO ilk olarak, yeni yapılan ve ay so-

nunda hizmete girmesi planlanan Ticaret 

ve Sanayi odası binasını ziyaret ettiler. 

Burada oda Başkanı Osman Akyürek ko-

nuklarına yeni bina hakkında bilgiler verdi. 

Programın ikinci gününde Menemenli 

konuklarla Hopa TSO’nun mevcut hizmet 

binasında her iki odanın meclis üyeleriyle 

birlikte meclis toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda Hopa TSO Y.K. Başkanı Osman 

Akyürek yaptığı açılış konuşmasında şun-

ları söyledi: ‘Karadeniz’in şirin ve son ilçesi 

olan Hopa’mız da, egenin şirin ilçesi olan 

Menemen’in Ticaret Odası mensuplarını 

ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hopa 

TSO olarak yapımını tamamlamak üzere 

olduğumuz Yeni Hizmet Binasındaki her 

bir ofis sizlerin ofisi gibi hizmetinizde ola-
caktır. Burada gerekirse bir ortağınız gibi 
gerekirse kendi eviniz gibi rahat edece-
ğiniz ticari çalışmalarınızda koşulsuz ya-
nınızdayız. Hopa’dan hem İran’a hem de 
Kafkas Coğrafyasına yapılan ticarette siz-
lerde yer alınız. Oldukça yüksek kapasiteli 
limanımızda sizlerin hizmetindedir. Bizler 
zaten Kardeş Odayız. Bu sadece kâğıt 
üzerinde değil uygulamada da kardeş ol-
duğumuzu bilmenizi isterim’ dedi.

Daha sonra söz alan Menemen Ticaret 
Odası Başkanı Yılmaz Güral karşılamada-
ki samimi duygular için teşekkür ederek 
“Hopalılardan da bu beklenirdi. Emin olun 
gerek biz gerek se Menemenli İşadamları-
nın buradan yapacakları ticarette kaygısız 
ve güvenli olarak sizlerin bu talebini dik-
kate alacaklardır. Hopa’da olmanın mut-
luluğunu heyetteki bütün arkadaşlarımız 
yaşamaktadır. Sizlerin bu sıcak karşılaması 
bizleri de mutlu etmiştir’ dedi. Yapılan ko-
nuşmaların ardan iki oda başkanı karşılıklı 
hediye sunumu gerçekleştirdiler. 

Daha sonra konuklara kısa bir Cankurta-
ran geçidi gezisi ve oradan Hopa’ya ba-
kış keyfi yaşatıldı.

HOPAPORT’U ZİYARET ETTİLER

Menemen Ticaret Odası heyeti progra-
mın daha sonraki bölümünü Hopa Li-
manı gezisine ayırdılar. HOPAPORT’ta 
Genel Müdür Meriç Burçin Özer tarafın-

dan karşılanan heyete Özer liman hak-
kında ayrıntılı bilgiler vererek, Hopa Li-
manının birçok artıları kendi bünyesinde 
barındırdığını, kendilerinin de bu artıları 
değerlendirme anlamında çalışmalarına 
ara vermeden devam ettiklerini söyledi. 
Hopa Limanının her geçen gün kendi 
bulunduğu konumunun gereği olarak 
geliştiğini ifade eden Genel Müdür 
Özer, “Gördüğünüz gibi bünyemizde 
tank terminali, Çimento ve Tahıl 
terminalini barındırıyoruz. Kapalı ve açık 
alanlarımızla her türlü yük elleçlemesinin 
rahatlıkla yapılabildiği Limanımız özellikle 
600 tona kadar ağırlığı olan Proje Kargo 
yüklerinin elleçlemesini yaparak artık 
orta ölçekli bir liman olma özelliğine 
kavuşmuştur. Bizde projeler ve yatırımlar 
bitmez” dedi.

Menemen TO heyeti verilen bilgilerden 
oldukça etkilendiklerini, bu kadar kapa-
siteli bir limanı doğrusu beklemedikleri-
ni, kendi iş çevrelerine de HOPAPORT’u 
bütün bu artıları ile anlatacaklarını ifade 
ederek Genel Müdür Özer’e verdikleri 
bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.

Heyet daha sonra HOPAPORT bün-
yesindeki Tahıl terminali, Havaş, yeni 
hizmete alınacak olan LPG terminali ve 
Tank Terminali ve ardından Liman saha-
sında bulunan kapalı depolar gezdirile-
rek buralarda yapılan ve yapılacak işler 
hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. 
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HOPAPORT ÜLKEMİZ 
LİMANCILIK SEKTÖRÜNDE 
YÜKSELEN BİR DEĞERDİR

HOPA- HOPAPORT Limanı, devlet ta-
rafından yapılan özelleştirme ile 26 Ha-
ziran 1997 tarihinde Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri’nden Park Denizcilik Ve Hopa 
Liman İşletmeleri AŞ’ne 30 yıl süre ile 
işletme hakkı devri yöntemi ile devre-
dilmiştir. HOPAPORT Limanı Türkiye’nin 
özelleşen ilk limanlarında biri olma özel-
liğini taşımaktadır. TDİ tarafından kula-
nım hakkı devir sözleşmesi ile özelleştiri-
len 2. özel limandır. Park Denizcilik şirketi 
Hopa Limanı’nın işletme hakkını devir al-
dıktan sonra 2.000 m2 olan kapalı depo-
lama sahasını 18.120 m2’ye, 54.000 m2 
olan açık depolama sahasını 102.446 
m2’ye çıkartmış forklift, stacker, yüksek 
kapasiteli vinç, kantar, terminal araçları 
ve ekipman yatırımları yaparak Hopa Li-
manı’nı çağdaş donanımı ve deneyimli 
kadrosu ile bölgenin önemli bir liman 
kompleksi haline getirmiştir. HOPAPORT 
Limanı’nda dökme yük, genel ve proje 
kargo, Tank Terminalinde her türlü likit 
akaryakıt ve sıvı yağ, Tahıl Terminalinde 
her türlü tahıl ürünleri, Çimento Termi-
nalinde dökme çimento, muadili ürünler 
elleçlemektedir. Bunların dışında kon-
teyner boşaltma ve yükleme, terminal, 
depolama, kılavuzluk işletmeciliği hiz-
metleri vermektedir. HOPAPORT Limanı 
deniz, hava ve kara sınır kapısı bulunan 
tek liman olma özelliğini taşımaktadır. 
Ayrıca Hopa Limanı Türkiye’de her türlü 

yüke hizmet verebilen tek limandır. Ör-
nek vermek gerekirse pnömatik sistem 
ile dökme çimento, pnömatik sistem ile 
tahıl, akaryakıt ve petrol ürünleri, dökme 
ve genel kargo, Ro Ro, konteyner tahliye 
ve yüklemesi olmak üzere her türlü yüke 
hizmet vermektedir.     

HOPAPORT İŞLEM HACMİNİ SÜREKLİ 
ARTTIRIYOR

HOPAPORT 2014 yılını 637.226 ton ‘lük 
işlem hacmiyle kapatan HOPAPORT, 
2015 yılında sürekli kendini geliştirmesi 
ve yeni yeni ürünlerin limana gelmesini 
sağlaması ile bu rakamı %38 oranında 
arttırarak 878.497 ton’a çıkartmayı ba-
şardı. HOPAPORT’UN 2016 yılı hedefi 
2015 yılına göre elleçleme kapasitesini 
%15 oranında arttırarak 1.000.000 ton 
yük hedefine ulaşmaktır.

HOPAPORT’un 2017 yılı hedefleri ara-
sında konteyner taşımacılığının baş-
laması ve Hopa Liman’ından düzenli 
servislerin yapılarak ithalat ve ihracat 
konteyner yüklemelerinin yapılması bu-
lunmaktadır. Liman sahasında içinde 
bulunan 102.000 m2 açık beton saha 
konteyner depolama, iç yükleme ope-
rasyonları için kullanıma hazırdır. 

HOPAPORT’a özellikle son yıllarda yo-
ğunlaşan operasyonlarda 35.000/40.000 
DWT aralığındaki dökme gemiler ve tan-

kerler Hopa Limanı’na yanaştırılarak tahli-
yesi veya yüklemesi yapılmıştır.

HOPAPORT’TA YATIRIMLARIN SONU 
GELMEZ

HOPAPORT 2015 yılı projelerinden olan 
8.500 ton kapasiteli Çimento termina-
li projesini 2016 yılında tamamlamış ve 
toplam 5 silodan oluşan tesis 2017 yılı ilk 
çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak-
tır.

HOPAPORT’UN önemli projelerinden 
biri olan LPG Terminal projesinde gerekli 
yatırımlar yapılmış, tesis 2017 yılının 2.ya-
rısında hizmet vermeye başlayacaktır.

HOPA-BATUM DEMİRYOLU PROJESİ

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer, Hopa-Batum Demiryolu projesini 
katıldığı her toplantıda gündeme getir-
miş ve projenin Ülkemiz açısından ha-
yati derecede önemini anlatmaya çalıştı. 
Son olarak konuya sahip çıkan DKİB’ten 
sonra Hopa TSO oldu ve HOPAPORT ile 
Hopa TSO projenin takibi ve sürekliliği 
için ortak protokol imzaladı.

Konuyla ilgili bilgi veren HOPAPORT 
Genel Müdürü Özer “Hopa-Batum yeni 
demiryolu hattı için bir fizibilite çalış-
ması projesi   2004-2006  TRACECA 
Eylem Planında yer alması için öneril-
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miştir. DLH’nin yatırım programında yer 
alan proje kapsamında, güzergâh için 
teknik ve mali fizibilite çalışması devam 
etmektedir. Gürcistan’ın Batum ve Poti 
limanlan Kafkaslara ve Orta Asya’ya uza-
nan demiryolu ağına bağlıdır. Doğu Ka-
radeniz limanları olan Giresun. Trabzon, 
Rize ve Hopa limanlan ise Türkiye’nin 
demiryolu bağlantısı olmayan tek böl-
gesidir. Türkiye bu koridorda ancak kara-
yolu taşımacılığıyla bugüne kadar ayakta 
kalabilmiş ve varlığını sürdürebilmiştir. 
Ancak bu proje ile Kafkaslara ve Orta As-
ya’ya yapılan ihracatta bütün Türkiye bu 
yönü ile Hopa’ya bağlanacaktır. Bunun 
yanında Avrupa ülkelerinin nakliyesinde 
de bir rekabet üstünlüğü de sağlanacak-
tır. Bütün bunları üst üste koyduğumuz 
zaman Hopa-Batum arasında yapılacak 

bir demiryolu ile ihracat ve ithalatta ciddi 
bir gelişme yaşanacak, ihracatçı ve nak-
liye sektörü kazançlı çıkacaktır. Deniz 
taşımacılığında Poti ve Batum limanla-
rına yönelen gemiler de böylece Hopa 
limanını tercih edeceklerdir. Türkiye bü-
tün bunlardan dolayı ekonomik getirişi 
ve değeri yüksek olan bu projeyi hayata 
geçirmek zorundadır” açıklaması yaptı.

YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ARTVİN 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ

Türkiye’de OSB olmayan tek il Artvin İli-
dir. Bölgemizin gelişmesi adına Hopa 
Limanı’na yakın bir mesafede OSB’nin 
bir an önce hayata geçmesi çok önem-
lidir. Burada kurulacak bir OSB istihdam 
açısından bölgeye katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca üretim ve ihracat konularında de-
nizyolunun kullanılarak ve ileride yapıl-
ması düşünülen Hopa-Batum demiryolu 
projesi ile birleştirilmesi ile maliyet, za-
man ve ürünlerin standartlarını koruya-
rak ulaştırılması yatırımcıya çok önemli 
avantajlar sağlayacaktır. 

HOPAPORT SÜREKLİ GELİŞEN VE 
YÜKSELEN BİR DEĞERDİR.

HOPAPORT bulunduğu Coğrafi konumu 
ile stratejik bir öneme sahiptir. Kafkaslara 
açılan konumu ile bu coğrafyada oluşan 
ekonomik değerden ülkemizde bir pay ala-
caksa bunda HOPAPORT önemli bir ulaşım 
koridoru üzerinde bulunması nedeniyle 
ciddi katkı sağlayacaktır. Şu anda bunun 
bir kısmını, özellikle Proje Kargo yüklerinin 
transferinde yerine getirmektedir.

Liman sahası genişliği ve ciddi boyutta 
ihtiyaç duyulduğunda liman geri saha 
depolama olanakları da yaratılması ile 
HOPAPORT ülkemiz adına ayrı bir öne-
me sahiptir. HOPAPORT Ülkemiz yara-
rına olan her projeye sıcak bakmakta-
dır. Bu anlamda sürekli kendini Ulusal 

ve Uluslararası fuarlarda tanıtmaya ve 
potansiyelini anlatmaya devam ediyor. 
HOPAPORT Rusya, Ukrayna, Türkmenis-
tan, İran, İsveç, Hollanda, Güney Kore, 
Irak, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, 
Nahçıvan, Hindistan gibi ülkelerle ilişki-
lerini sürekli sıcak tutmaya devam edi-
yor. Özellikle Proje Kargo yüklerini 2.150 
metre uzunluğundaki ana mendireğin 
iç liman diye tabir ettiğimiz bölgeyi ko-
runaklı duruma getirmesi sayesinde her 
türlü operasyon sorunsuz bir şekilde 
gerçekleşmekte ve hatta gemiden ge-
miye limbo operasyonunu rahatlıkla ya-
pabilmesi nedeniyle aranan limanların 
başında gelmeye devam etmektedir.

HOPAPORT sürekli güncel ve standart-
ların gerektirdiği eğitimlerden geçirdiği 
tecrübeli personeli sayesinde üstlendiği 
işleri başarı ile yerine getirmekte, CİNER 
Holding ve IMISK Holding grup şirketleri 
ile koordineli tek parçası 600 ton’a kadar 
ağırlığı olan Proje kargo yüklerinin el-
leçlenmesini de bugüne kadar başarı ile 
yerine getirmiş ve bundan sonrada ge-
tirmeye devam edecektir.

DÜNYADA SINIR VE MESAFE 
TANIMIYORUZ

HOPAPORT, CİNER ve IMISK grupları 
ortak yatırımıdır. Ayrıca grup şirketle-
rinin dünyanın en uzak köşesinden al-
dığı bir işi ve projeyi hayata geçirmede 
yine bu projeyi ve projenin bir parçasını 
dünyanın en uzak bir ülkesine transfe-
rini rahatlıkla sağlanırken kendi üzerine 
düşen sorumluluğu da en rantabl şekil-
de yerine getirmeyi başaracak bir güce 
ulaşmıştır.

Dünya ekonomisi içinde deniz taşımacı-
lığının önemi her geçen yıl artmakta ve 
buna paralel limanlara ve gemilere sürekli 
yatırımlar yapıldığı bilinen bir gerçektir. 
Karayollarında geçen sürenin maliyeti ar-
tırdığı, Karayollarında hareket eden araç 

sayısının her geçen gün artış göstermesi 
Deniz yolu taşımacılığına önem vermiştir. 
Tüm bu gerçekler ışığında HOPAPORT’ta 
bugünden yarına bu gelişmelere paralel 
kendini geliştirmesini bilmiş ve kısa sü-
rede gerek yaptığı yatırımlar ve gerekse 
tanıtım atağı ile oluşan pazarda yerini al-
masını bilmiştir.

Ekonominin globalleştiği dünyada deniz-
yolu uzakları yakın kılmıştır. Güney Ko-
re’den veya Hindistan’dan bir limandan 
kalkan gemi artık Hopa Limanına gelme-
ye başlamıştır. Hopa Limanından yükünü 
alan bir gemide Hollanda’ya veya Akde-
niz’de limanı bulunan başka bir ülkeye 
yükünü rahatlıkla taşıyabilmektedir.

HOPAPORT tüm bu gelişmeler ışığında 
Profesyonel yöneticilik anlayışı ve Kurum-
sal kimliğinin verdiği avantajları en iyi şe-
kilde değerlendirmeye devam etmektedir. 
EYS ile ilgili çalışmalar 2016 yılında tamam-
lanarak gerekli olan standartlar belgeleri 
Ocak ayında temin edilecek ve bir sonraki 
aşama 2017 yılı hedefi olarak green port 
(yeşil liman) sertifikası alınacaktır
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KONGREDE İRAN VE 
HOPAPORT DA KONUŞULDU

Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ti-

caret ve Lojistik Kongresi Atatürk Üniver-

sitesi’nde gerçekleşti. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölümü’nün düzenlediği, II. 

Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Dış 

Ticaret ve Lojistik Kongresi açılışı, Ne-

nehatun Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Nenehatun Kültür Merkezi’ndeki açılış 

törenin ardından başlayan kongreye 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz-

met Üretenleri Derneği Başkanı Cavit 

Uğur, Kırgızistan Manas Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cusup Pirim-

bayev, Atatürk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Hüseyin Özer, Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fehim 

Bakırcı, Uluslararası Nakliyeciler Derne-

ği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Atı-

lım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Nevzat Saygılıoğlu, Erciyes Üniversitesi 

Atatürk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

tarafından düzenlenen 

Uluslararası Kafkasya-

Orta Asya Dış Ticaret 

ve Lojistik Kongresi’nin 

ikincisi sona erdi.
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Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Ku-

zeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan 

Ozan Gündüz ve HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer’de panelist 

olarak katıldı. 

 “Yeni ekonomik yapı içerisinde ekono-

mi yönetimlerinin, üretim maliyetlerini 

düşürme ve büyük tüketici kitlelerine 

ürün ulaştırabilme çabaları, lojistiğin ön 

plana çıkmasına katkıda bulunmuştur. 

Bu doğrultuda lojistik Dünyada ve ülke-

mizde hızla büyüyen sektörlerden biri 

haline gelmiştir” sözleriyle konuşmasına 

başlayan Atatürk Üniversitesi Rektör Yar-

dımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, ülkemizin 

avantajlı konumu sayesinde birçok oto-

rite tarafından lojistik üs olarak görüldü-

ğünü söyledi.

Türkiye’de lojistik sektörünün toplam 

büyüklüğünün 260 milyar TL olarak 

öngörüldüğünü belirten Yatkın, konuş-

masına şöyle devam etti: “Ülkemizin 

dünya üzerindeki konumu ve stratejik 

önemi ne ise bölgemiz ve şehrimiz de 

Türkiye için aynı konuma ve öneme sa-

hiptir. 

Bu alanda bölgesel kamu teşvik uygula-

malarının hayata geçirilmiş olması, özel 

ve kamu kuruluşlarının bölgeye yapa-

cakları yatırımların artması, bölgemizde 

olduğu kadar ülkemizde de lojistik ala-

nında hem hizmet sağlayıcılar hem de 

hizmet kullanıcıları için geniş yelpazede 

fırsatlar ve gelişmeye açık önemli alan-

lar oluşturacaktır. 

Sektörün tüm dinamikleriyle ve altyapı-

sıyla değişen koşullara ve beklentilere 

cevap verebilir hale gelmesi, ülkemizi 

bu alanda bölgesel liderliğin en önemli 

adayı haline getirmesi söz konusu ola-

cağı gibi, bölgemizi de ciddi bir gelişme 

potansiyeline ulaştıracaktır.

Bu anlamda, ana teması ‘Karadeniz, 

Kafkasya-Orta Asya Hattında Kombine 

Taşımacılık, Ticaret ve Enerji Hatları: Böl-

gesel Farkındalık’ olarak belirlenmiş olan 

bu kongrenin bu hedefe hizmet edebi-

leceğini ve beklenen farkındalığı oluş-

turabilmesini umut ediyorum” şeklinde 

konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Hüseyin Özer konuşmasında, 

kurulma aşamasında olan lojistik köyün 

Erzurum’da bulunması ve kongrenin 

Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleşecek 

olmasından memnuniyet duyduğunu 

söyleyerek emeği geçen herkese teşek-

kür etti.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm 

Başkanı ve aynı zamanda kongrenin dö-

nem başkanı olan Prof. Dr. Fehim Bakırcı 

ise konuşmasına 15 Temmuz şehitleri-

mizi yâd ederek başladı.

Bakırcı, endüstrileşme, üretim, kalite 

ve performansın yanı sıra, dış ticaret ve 

lojistiğin de küresel rekabet gücünün 

önemli unsurları arasında her geçen gün 

daha fazla yer almaya başladığını belirte-

rek, Türkiye’nin özel coğrafi konumuyla, 

dünya ticaretinin en önemli lojistik ak-

törlerinden birisi olabilme potansiyeline 

sahip olduğunu söyledi.

Bakırcı: “Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin 

ürün ve enerji kaynaklarının Türkiye üze-

rinden batı ve güney yönlerinde aktarıl-

ması için geliştirilen uluslararası projeler, 

kombine taşımacılığa yönelik altyapı 

yatırımları, ülkemiz ve bölgemizin gelişi-

minde çok büyük bir öneme sahiptir. 

Yapılan bütün bu yatırımlar, teşvik uygu-

lamaları vb. ekonomik, sosyal ve siyasal 

kararlar, bölgenin bir cazibe merkezi 

haline getirilmesi çabalarına katkı sağ-

layacaktır. Bütün bu gelişmeler ışığında; 

akademik araştırma, bilimsel bakış ve 

objektif yaklaşım tarzıyla olayların ve ko-

nuların değerlendirilerek, kamu ve özel 

sektörün gücünü birleştirmek, bölgesel 

ekonomik kalkınma hızına katkı sağla-

mak, bölgesel potansiyeli ortaya çıkara-

rak bir farkındalık oluşturmak maksadıyla 

geliştirilen Uluslararası Kafkasya Orta 

Asya Kongresi’nin İkincisini 60 yıllık bir 

mazisi olan Atatürk Üniversitesi bünye-

sinde gerçekleştiriyor olmaktan büyük 

bir mutluluk duymaktayız” ifadelerini 

kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kongre-

de oturumlara geçildi. Prof. Dr. Nevzat 

Saygılıoğlu’nun moderatörü olduğu, 

‘Geçmişten Geleceğe Karadeniz – Orta 

Asya Ticaret, Lojistik ve Enerji Hatları 

Merkezi: Erzurum’ isimli oturuma, Prof. 

Dr. Rıfat Yıldız, Prof. Dr. Cusup Pirimba-

yev, Cavit Uğur, Ozan Gündüz ve Fatih 

Şener ise konuşmacılar olarak katıldılar.

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ MERİÇ 

BURÇİN ÖZER’DE SUNUM YAPTI

Ülkemizin her geçen yıl gerek yaptığı 

yatırımlar ve gerekse kendi bünyesinde 

yenilikler ile gözde limanları arasında 

gösterilen Hopaport Genel Müdürü Me-

riç Burçin Özer’de kongreye katılarak iki 

sunum gerçekleştirdi.

Özer ilk sunumunu 9 Eylül Üniversite-

si Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetim 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner 

Esmer’le birlikte “İran’ın Dış Ticaretinde 

Hopa Limanının Stratejik Önemi” konu-

sunda yaptı.

Hopaport Genel Müdürü Özer’in ikinci 

sunumunun konusu da “Kafkasya-Orta 

Asya hattında kombine taşımacılık faali-

yetleri ve Hopa Limanının rolü” oldu.
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HOPAPORT’UN DA İÇİNDE 
BULUNDUĞU TSO HEYETİ İLE 
BİRLİKTE ARDAHAN’I ZİYARET ETTİK

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının 

Bölge Ticaret odaları ile diyaloğ ve iş İliş-

kileri geliştirme anlamında yaptığı çalış-

ma ve girişimler aralıksız devam ediyor. 

2015 yılında Kars-İzmir-İzmit TSO’ları 

ziyaret eden ve oralardan gelen heyet-

leri Hopa’da konuk eden Hopa TSO bu 

girişimlerine bu yılda devam ediyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası bu kap-

samda Meclis üyeleri ve HOPAPORT Ge-

nel Müdürü ile birlikte Ardahan’a çıkarma 

yaptı. Hopa TSO meclis üyelerinden olu-

şan heyet Ardahan ziyaretine Ardahan 

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek 

başladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Demirci ve Oda Genel Sekreteri 

Süleyman Tırpancı tarafından ATSO Bi-

nasında karşılanan heyet, ATSO ve Hopa 

TSO tarafından planlanan ziyaret takvimi 

çerçevesinde temaslarına başladı.

Çıldır/Aktaş Sınır Kapısı Ziyaret Edildi.

Ardahan ziyaretinin ikinci adresi 2015 

yılına açılan Çıldır/Aktaş Sınır Kapısına 

gerçekleştiren heyetimiz Aktaş Gümrük 

ve Turizm İşletmeleri Müdürü İbrahim 

Tomul tarafından makamlarında ağır-

landı. Tomul ile makamında gerçekleşti-

rilen ziyaretin ardından Mülki İdare Amiri 

(Vali Yardımcısı) Taner Tengir makamın-

da ziyaret edildi. Ziyaretten dolayı duy-

duğu memnuniyeti ifade eden Tengir 

misafirlerini VIP Toplantı salonuna alarak 

Sarp Sınır Kapısı ve Çıldır/Aktaş Sınır Ka-

pısı hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 

Tengir Başkanlığında gerçekleştirilen 

toplantıda Gümrük Müdürü Vekili Arif 

Kemal Vekiloğlu da hazır bulundu. 

Ardahan TSO Başkanı Demirci’de bu 

konuda ellerinden geleni yapacaklarını 

ifade etti.  Vali Yardımcısı Taner Tengir’ e 

ziyaret anısına bir sunum gerçekleştirildi 

ve gümrük sahasının gezilmesinin ar-

dından ziyaret sona erdi. 

Ardahan Organize Sanayi Bölgesinde 

incelemelerde bulunuldu

Hudut kapısından ayrılan Hopa heyeti 

daha sonra Ardahan Organize Sanayi 

Bölgesine giderek Öz Ardahan Et Sucuk 

ve Kavurma fabrikasını gezdi. Fabrika 

çalışanları ile sohbet eden heyet bazı 

bilgileri aldı. OSB’nin şehir merkezinden 

21 km uzakta olmasının büyük bir kayıp 

olduğu dikkatlerden kaçmadı. 

Ardahan Valisi Ahmet Deniz ziyaret 

edildi.

Hopa Heyetinin daha sonraki ziyaret 

adresi Ardahan Valisi Ahmet Deniz oldu.  

Konuklarını makamında ağırlayan Vali 

Deniz, Ardahan ile ilgili yapılan çalışma-

lar ve turizme yönelik yatırım planlarını 

paylaştı. Altyapı sorunlarında büyük aşa-

ma kaydedildiğini ifade eden Vali Deniz  

“yollarımızın yenilemeye devam ediyo-

ruz,  hem şehir içi hem de Çıldır/Aktaş 

Sınır kapısına giden yollar tamamlanmak 

üzere” dedi. 

Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, 

“Ardahan ile ticari ilişkilerimiz artarak 

devam edeceğine inancımız tam’ ifade-

lerini kullanırken, OSB konusunda şehir 

merkezinden 21 km uzaklıkta kurulan 

Bölge yatırımcıyı teşvik etmekten çok 

uzak kalmış” şeklinde konuştu. 

HOPAPORT Genel Müdürü Özer 

Hopa Limanını ve İş potansiyelini 

anlattı.

Yapılan toplantıda HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer Hopa Lima-

nı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

Genel Müdür Özer “Ardahan şehrinin 

konumu itibari ile Hopa Limanı için böl-

geye açılan bir kapı olması mümkündür, 

bu bağlamda ticari ilişkiler geliştirilebil”  

ifadelerini kullanırken, limanın teknik ka-

pasitesi hakkında da toplantıya katılan-

larla bilgi de paylaşarak sunumunu sona 

erdirdi.  

Ardahan TSO Başkanı Çetin 

Demirci’den Hopa heyetine teşekkür

ATSO Başkanı Demirci, ziyaretten do-

layı Hopa TSO heyetine teşekkürlerini 

sunarken, iki kardeş oda olarak ticaret 

ağının geliştirilmesine katkı sunmak için 

birlikte çalışacaklarını ifade etti. 

Hopa TSO Başkanı Akyürek’de son dere-

ce verimli bir ziyaret olduğunu, ilgilerin-

den ve gerçekleştirilen diğer ziyaretlere 

öncülük etmelerinden dolayı Ardahan 

TSO ye teşekkürlerini iletti. 

Karşılıklı plaket sunumlarının ardından 

Hopa TSO heyetinin şehirden ayrılması 

ile ziyaret sona erdi.  
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HOPA-Geçtiğimiz yıl Hopa TSO tarafından 
ziyaret edilen Iğdır TSO heyeti, Hopa’ya iade-i 
ziyarette bulundu. Iğdır Iğdır Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Arslan, 
Y.K. Başkan Yardımcıları Efgan Aydın ve Tahir 
Talay, Y.K. Üyesi Ali Yalçın ve Genel Sekreter 
Gökçen Turan’dan oluşan heyet Hopa ziyare-
tine TSO’yu ziyaret ederek başladı. 

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Akyürek, Meclis Başkanı Metin Karaman ve Y.K. 
üyeleri tarafından karşılandı.  Hopa TSO Y.K. 
Başkanı Osman Akyürek konuk heyete “Hoş 
geldiniz” diyerek, kendilerini odamızda ağırla-
maktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 
Iğdır Oda Başkanı Kerim Arslan’da sıcak karşıla-
ma nedeniyle Hopa TSO Başkan ve yönetimine 
teşekkürlerini ifade etti. Iğdır ve Hopa TSO Baş-
kanları karşılıklı yaptıkları açıklamalarda Iğdır ve 
Hopa’nın geçmişten bugüne dostane ilişkileri 
olduğunu ve amaçlarının bu samimi duygular 
üzerine kurulan ilişkilerde hem sosyal ve hem 
de ticari anlamda orta ve uzun vadeli ilişkileri 
geliştirmek olduğunu söylediler. Ziyaret karşılıklı 
verilen hediye ve plaketlerin ardından sona erdi.

IĞDIR TSO HEYETİ HOPAPORT’U 
ZİYARET ETTİ.

Iğdır TSO heyeti daha sonra beraberlerin-
de Hopa TSO Y.K. Başkanı Osman Akyürek, 
Başkan yardımcısı Okan Poyraz, Meclis üyesi 
Reşat Aydın, Genel sekreter Ali Uzun ve Halkla 
İlişkiler sorumlusu Hamdi Yıldırım ile birlikte 
Bölgenin en önemli kurumsal şirketlerinden 
olan HOPAPORT’u ziyaret ettiler.  HOPA-
PORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ta-
rafından Liman konferans salonunda samimi 
bir ortamda karşılandı. Konuklarına “Komşu ve 
dost bir İl’in TSO heyetini limanımızda ağırla-
maktan büyük mutluluk duydum. Hoş gel-
diniz” diyen Genel Müdür Özer, daha sonra 
sunum eşliğinde heyete Hopa Limanını tanıttı.  

Hopa Limanın her geçen gelişen bir liman 
olduğunu, Kara-Hava ve Deniz sınır kapısı-
nı kendi bünyesinde barındırması nedeniyle 
Türkiye’nin tek limanı sayıldığını, Karadeniz’de 
Samsun ve Trabzon’dan sonra üçüncü büyük 
liman olduğunu ve limanlarında Tank termi-
nali, Tahıl ve Çimento terminali bulunduğunu, 
her türlü yükün Hopa Limanında rahatlıkla el-

IĞDIR TSO BAŞKAN VE 
YÖNETİMİ HOPA’DA TSO VE 
HOPAPORT’U ZİYARET ETTİ

leçlenebildiğini ifade etti. Genel Müdür Özer 
Hopa Limanında son yıllarda Proje Kargo 
yükü elleçlemesinde ciddi artış yaşandığını, 
2016 yılında bu artışın artarak devam ettiği-
ni, Güney Kore ve Hindistan gelen tek par-
çası 350-400 ton ağırlığı bulunan parçaları 
rahatlıkla elleçlediklerini, Limanlarında 500 
ton kaldırma kapasiteli paletli vinç ve değişik 
kaldırma kapasitesi vinçler ve makine parkı ile 
kendileri açısından hiçbir yükün artık zor bir 
yük olmadığını, Şu an itibariyle limanlarındaki 
depoların %90 doluluk oranı ile çalışmaya de-
vam ettiklerini söyledi.

Özer, HOPAPORT olarak sürekli gelişen bir li-
man olma özelliğini koruduklarını, her yıl yeni 
yeni projeleri hayata geçirmek için çalıştıkları-
nı,  2016 yılında da LPG terminali projesinde 
sona geldiklerini, önümüzdeki aylarda bu ter-
minalinde hizmete alınacağını ifade etti. 2016 
yılında Konteynır taşımacılığına ağırlık verdikle-
rini, halen TANAP Projesinde HOPAPORT’un 
Lojistik üs olduğunu söyleyen Özer, Iğdır İş 

dünyasının da Hopa Limanını rahatlıkla kulla-
nabileceğini ve bu konuda ellerinden gelen 
her yardımı yapacaklarını da söyleyerek sunu-
munu tamamladı. Konuk heyette Limanla ilgili 
ayrıntılı sorular sorarak, hiç beklemedikleri bir 
limanla karşılaştıklarını, Hopa Limanında ciddi 
işlerin yapılmasına sevindiklerini, bunu Iğdır iş 
dünyası ile paylaşacaklarını ifade ederek Genel 
Müdür Özer’e teşekkür ettiler.

SARP SINIR KAPISINI ZİYARET ETTİLER

Hopa Liman ziyaretini tamamlayan Iğdır he-
yeti daha sonra Sarp sınır kapısına geçerek 
burada Vali Yardımcısı ve Mülki İdare amiri 
Mehmet Ali Öztürk’ü makamında ziyaret etti-
ler. Öztürk konuk heyete “Hoş geldiniz” diye-
rek Sarp Sınır kapısı hakkında bilgi verdi. Sarp 
sınır kapısı ziyareti Gümrük sahasının gezil-
mesinin ardından sona erdi.

Iğdır TSO heyeti programlarının ardından bir-
likte yenen akşam yemeği ardından ilçeden 
ayrıldılar.
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HOPAPORT YENİ YILA TEK YÜREK 
OLARAK GİRDİ

HOPA-Ülkemizin ve bölgemizin önemli 

limanlarından olan ve son yıllarda yaptığı 

yatırımlar ve işlerle adından sıkça bah-

settiren HOPAPORT yeni yıla Peronti 

Otel’de düzenlediği yılbaşı balosu ile 

girdi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer, Lojistik danışmanı Atilla Yıldızte-

kin, KN İBRAKOM Proje Yönetici Asistanı 

Oğuz Baş ve tüm departmanlarda çalı-

şan personeller eşleri ile yılbaşı balosuna 

katıldılar.

Yılbaşı balosuna katılan Genel Müdür 

Meriç Burçin Özer burada yaptığı ko-

nuşmada mesai arkadaşları ile yılın son 

günlerinin yaklaştığı bu günde birlikte 

olmak istediklerini ifade ederek “Yılbaşı 

balomuza “Hoş geldiniz” dedi. Özer “Ar-

kadaşlar biliyorsunuz HOPAPORT he-

defleri olan, yeni yeni projelerle her yıl 

bir önceki yıl hedefini geçerek yeni ufuk-

lara yelken açan bir limandır. 500 bin ton 

yük elleçlemesi hedefini önümüze koy-

duk, 875 bin ton yük elleçledik, 2016 yılı 

için 1 milyon ton yük hedefini önümüze 

koyduk, dünyada ve ülkemizde yaşanan 

onca olumsuzluklara rağmen bu hedefi 

yakalamaya yanaştık. Yani biz hep müca-

dele ettik, ediyoruz, edeceğiz de. 

Hedefe ulaşmak el ele vermekten geçi-

yor, Bizde tüm departmanlarda çalışan 

müdüründen sahada çalışan arkadaşla-

rımıza kadar el ele vererek bu hedeflere 

ulaşıyoruz. 2017 ülkemiz,  bölgemiz, Art-

vin’imiz ve Hopa’mız için, tüm vatandaş-

larımız için, hepimiz için, HOPAPORT 

bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımız 

için, limanımız bağlantılı iş yapan tüm 

nakliyeci kardeşlerimiz ve aileleri için 

önce sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesi 

dileğimle hepinizin yeni yılını şimdiden 

kutluyorum. Yılbaşı balomuza katıldığınız 

için tekrar teşekkür ediyorum. İyi eğlen-

celer, İyi yıllar” dedi.

Peronti Otel restauranttaki HOPAPORT 

Yeni yıl balosu daha sonra gecenin iler-

leyen saatlerine kadar süren eğlencenin 

ardından sona erdi.



17HOPAPORT



18 HOPAPORT

HOPAPORT’TA KABOTAJ’A 
YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YERİ 
AYRI BİR ÖNEME SAHİPTİR
HOPA-HOPAPORT Limanı, devlet tara-

fından yapılan özelleştirme ile 26 Haziran 

1997 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletme-

leri’nden Park Denizcilik Ve Hopa Liman 

İşletmeleri A.Ş.’ne 30 yıl süre ile işletme 

hakkı devri yöntemi ile devredilmiştir. 

HOPAPORT Limanı Türkiye’nin özelleşen 

ilk limanlarında biri olma özelliğini taşı-

maktadır. TDİ tarafından kulanım hakkı 

devir sözleşmesi ile özelleştirilen 2. özel 

limandır. Park Denizcilik şirketi Hopa Li-

manı’nın işletme hakkını devir aldıktan 

sonra 2.000 m2 olan kapalı depolama sa-

hasını 18.120 m2’ye, 54.000 m2 olan açık 

depolama sahasını 102.446 m2’ye çı-

kartmış forklift, stacker, yüksek kapasiteli 

vinç, kantar, terminal araçları ve ekipman 

yatırımları yaparak Hopa Limanı’nı çağdaş 

donanımı ve deneyimli kadrosu ile bölge-

nin önemli bir liman kompleksi haline ge-

tirmiştir. HOPAPORT Limanı’nda dökme 

yük, genel ve proje kargo, Tank Termi-

nalinde her türlü likit akaryakıt ve sıvı yağ, 

Tahıl Terminalinde her türlü tahıl ürünleri, 

Çimento Terminalinde dökme çimento, 

muadili ürünler elleçlemektedir. Bunların 

dışında konteyner boşaltma ve yükleme, 

terminal, depolama, kılavuzluk işletme-

ciliği hizmetleri vermektedir. HOPAPORT 

Limanı deniz, hava ve kara sınır kapısı bu-

lunan tek liman olma özelliğini taşımak-

tadır. Ayrıca Hopa Limanı Türkiye’de her 

türlü yüke hizmet verebilen tek limandır. 

Örnek vermek gerekirse pnömatik sistem 

ile dökme çimento, pnömatik sistem ile 

tahıl, akaryakıt ve petrol ürünleri, dökme 

ve genel kargo, ro ro, konteyner tahliye 

ve yüklemesi olmak üzere her türlü yüke 

hizmet vermektedir.     

Liman faaliyetlerinde kabotaja yöne-

lik çalışmaların yeri oldukça önemlidir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ihtiyacı olan 

ve bu bölgede üretimi olmayan tüm 

malzemeler ve özellikle çimento, çubuk 

demir, rulo saç vb. gibi inşaat malze-

melerinin tamamı kabotaj kapsamında 

Hopa Limanı’na gelmektedir. Ayrıca ge-

len bu yüklerin bir kısmı Hopa Limanı’nın 

stratejişk konumu sayesinde Kafkasya 
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en az %15 oranında arttırarak 1.000.000 

Ton olarak gerçekleştirmektir. Böylelik-

le Hopa Limanı yerel bir liman olmaktan 

çıkıp orta ölçekli bir bölgesel bir liman 

olarak Karadeniz’in en önemli limanları 

arasında kendine bir yer edinecektir

2016 yılında ürün çeşitliliğimizi arttırarak 

şu anda elleçmiş olduğumuz yükler dı-

şında katma değeri daha yüksek ve içinde 

bulunduğumuz bölge için daha stratejik 

yüklere hizmet vermek istiyoruz. Bugüne 

kadar limanımızda elleçlenmeyen dök-

me çimento ve lpg yüklerini 2016 yılının 

2.yarısında limanımızda yatırımları biten 

çimento terminali ve lpg terminalinde 

elleçleyerek hizmet vermeyi planlıyoruz. 

Ayrıca gene 2016 yılının 2.yarısında daha 

önce Hopa Limanı’nda gerçekleşmeyen 

konteyner servislerini başlatarak düzenli 

konteyner gemileri ile hem transit hem 

de ithalat ve ihracat kapsamında tüm 

yüklere hizmet vermek öncelilikli hedef-

lerimiz arasındadır. Bu projemizi hayata 

geçirdiğimizde Marmara Bölgesinden 

karayolu gelen yüklerin Hopa Limanı’n-

da transit gümrük işlemleri yapıldıktan 

sonra Orta Asya ülkelerine giden kon-

teyner ve açık yükler için de kabotaj kap-

samında taşıması yapılarak aynı kontey-

ner servisini kullanılabilecektir. 

2014 senesinde yıllık elleçleme tonajı 

637.000 Ton iken bu rakam 2015 yılında 

%38 oranında artarak 880.000 Ton’a çık-

tı. Tüm Türkiye genelinde limanlarda top-

lam elleçlenen tonajlarda %14 oranında 

bir düşme yaşanırken Hopa Limanı’nda 

bu oranın %38 oranında artması 2015 

yılının başarılı geçtiğini göstemektedir. 

2016 yılına ait ilk 5 ay verilerine baktığı-

mızda ise 2015 yılının ilk 5 ay verilerine 

göre yük elleçleme tonajında artış vardır.  

Bu yıl hedef olarak koymuş old¬uğumuz 

yıllık elleçleme tonajı 1.000.000 Ton ve bu 

hedefi gerçekleştirmek için gerekli olan iş 

bağlantılarının büyük bir kısmı yapılmıştır. 

Bu hedef bizler için önemli çünkü bu hede-

fi gerçekleştirdiğimiz takdirde Hopa Limanı 

küçük ölçekli bir liman olmaktan çıkarak 

kendi kendine yetebilen, kendini yenileye¬-

bilen ayakları yere sağlam basan kendinden 

emin bir orta ölçekli liman olacak ve deyim 

yerinde ise bir üst lige çıkacaktır. Hopa Li-

manı’nın büyümesi ve iş hacminin artması 

ile Kabotaja yönelik faaliyetlerimizde de ar-

tış devam etmektedir. Doğu Karadeniz ve 

Doğu Anadolu Bölgelerinin gelişmesi ile 

beraber bugüne kadar karayolu ile gelen 

yükler de denizyoluna kayacak ve böylelikle 

nakliye maliyeti avantajı sağlanacaktır.  Ci-

romuzda kabotaja yönelik faaliyelerimizin 

payı yaklaşık %25 civarındadır. Kabotaj kap-

samında elleçlenen tonaj ve ciromuzdaki 

kabotaja yönelik faaliyet oranını arttırmak 

2016 yılı hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Kabotaj taşımaları limanların süreklilik ve 

sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. 

Kabotaj taşımaları genelde düzenli bir 

taşımacılık türü olduğu için limanlarda 

süreklilik oluşturur ve bölge için avan-

taj teşkil eder bu sayede bölgeye daha 

kaliteli ve daha uygun maliyette ürün 

gelir. Diğer bir konu kabotaj taşıması bir 

liman için sürdürülebilirlik hedefi açısın-

dan önemlidir. Bu tür taşıma yöntemleri 

limanı gelişimi açısından farklı projelere 

baz teşkil ederek limanın gelişimi için 

faydalı olmaktadır. Hopa Limanı için de-

ğerlendirmek gerekirse stratejik konumu 

sayesinde Hopa Limanı’na kabotaj kap-

samında gelen yüklerin  bir kısmın bu 

bölgede satılırken bir kısım yükün ihra-

catının yapılması yük konsolidasyonunu 

sağlamaktadır.  

Bölgesi’ne satılarak bölge ihracatına 

önemli bir katkı yaparak ülke ekonomisi-

ne döviz girdisi sağlamaktadır. 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer “Hopa Limanı 2015 yılı yük eleçle-

me tonajı yaklaşık 880.000 Ton olarak 

gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşen tonajın 

243.000 ton’u kabotaj kapsamında ger-

çekleşen yük miktarıdır. Toplam gerçekle-

şen kabotaj kapsamındaki tonajın 131.000 

ton’u yükleme 112.000 ton’u tahliye ola-

rak ggerçekleşmektedir. Buradan da an-

laşılacağı üzere limana gelen toplam yük 

miktarının %28’lik bir kısmı kabotaj kapsa-

mındaki dahili yüklerden oluşmaktadır. 

2015 yılında Hopa Limanı’nda elleç-

lenen başlıca kabotaj yükleri arasında 

yüklemesi yapılan bakır konsantresi ve 

tahliyesi yapılan çimento, çelik boru, ge-

nel kargo, gübre ve demir çelik ürünleri 

bulunmaktadır” açıklamasında bulundu. 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Bur-

çin Özer, “Hopa Limanı olarak öncelikli 

hedeflerimiz arasında geçen yıl 880.000 

Ton olarak gerçekleşen elleçleme tonajını 
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HOPA-HOPAPORT Limanı, devlet tarafın-
dan yapılan özelleştirme ile 26 Haziran 1997 
tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden 
Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri 
A.Ş.’ne 30 yıl süre ile işletme hakkı devri yön-
temi ile devredilmiştir. HOPAPORT Limanı 
Türkiye’nin özelleşen ilk limanlarında biri 
olma özelliğini taşımaktadır. TDİ tarafından 
kulanım hakkı devir sözleşmesi ile özelleş-
tirilen 2. özel limandır. Park Denizcilik şirketi 
Hopa Limanı’nın işletme hakkını devir aldık-
tan sonra 2.000 m2 olan kapalı depolama 
sahasını 18.120 m2’ye, 54.000 m2 olan açık 
depolama sahasını 102.446 m2’ye çıkartmış 
forklift, stacker, yüksek kapasiteli vinç, kantar, 
terminal araçları ve ekipman yatırımları ya-
parak Hopa Limanı’nı çağdaş donanımı ve 
deneyimli kadrosu ile bölgenin önemli bir 
liman kompleksi haline getirmiştir. HOPA-
PORT Limanı’nda dökme yük, genel ve proje 
kargo, Tank Terminalinde her türlü likit akar-
yakıt ve sıvı yağ, Tahıl Terminalinde her türlü 
tahıl ürünleri, Çimento Terminalinde dökme 
çimento, muadili ürünler elleçlemektedir. 
Bunların dışında konteyner boşaltma ve yük-
leme, terminal, depolama, kılavuzluk işlet-

HOPAPORT TANAP VE KARGO 
PROJELERİNDE LOJİSTİK ÜS 
OLMUŞTUR

meciliği hizmetleri vermektedir. HOPAPORT 

Limanı deniz, hava ve kara sınır kapısı bulu-

nan tek liman olma özelliğini taşımaktadır. 

Ayrıca Hopa Limanı Türkiye’de her türlü yüke 

hizmet verebilen tek limandır. Örnek vermek 

gerekirse pnömatik sistem ile dökme çi-

mento, pnömatik sistem ile tahıl, akaryakıt ve 

petrol ürünleri, dökme ve genel kargo, ro ro, 

konteyner tahliye ve yüklemesi olmak üzere 

her türlü yüke hizmet vermektedir.     

Liman faaliyetlerinde kabotaja yönelik ça-

lışmaların yeri oldukça önemlidir. Doğu Ka-

radeniz Bölgesi’nin ihtiyacı olan ve bu böl-

gede üretimi olmayan tüm malzemeler ve 
özellikle çimento, çubuk demir, rulo saç vb. 
gibi inşaat malzemelerinin tamamı kabotaj 
kapsamında Hopa Limanı’na gelmektedir. 
Ayrıca gelen bu yüklerin bir kısmı Hopa Li-
manı’nın stratejişk konumu sayesinde Kaf-
kasya Bölgesi’ne satılarak bölge ihracatına 
önemli bir katkı yaparak ülke ekonomisine 
döviz girdisi sağlamaktadır. 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer “Hopa Limanı 2015 yılı yük eleçleme 
tonajı yaklaşık 880.000 Ton olarak gerçekleş-
miştir. Bu gerçekleşen tonajın 243.000 ton’u 
kabotaj kapsamında gerçekleşen yük mikta-
rıdır. Toplam gerçekleşen kabotaj kapsamın-
daki tonajın 131.000 ton’u yükleme 112.000 
ton’u tahliye olarak ggerçekleşmektedir. 
Buradan da anlaşılacağı üzere limana gelen 
toplam yük miktarının %28’lik bir kısmı kabotaj 
kapsamındaki dahili yüklerden oluşmaktadır. 

2015 yılında Hopa Limanı’nda elleçlenen 
başlıca kabotaj yükleri arasında yüklemesi 
yapılan bakır konsantresi ve tahliyesi yapı-
lan çimento, çelik boru, genel kargo, güb-
re ve demir çelik ürünleri bulunmaktadır” 
açıklamasında bulundu. 

Tüm Türkiye 

genelinde limanlarda 

toplam elleçlenen 

tonajlarda %14 

oranında bir düşme 

yaşanırken Hopa 

Limanı’nda bu 

oranın %38 oranında 

artması 2016 yılının 

başarılı geçtiğini 

göstermektedir. 
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yapıldıktan sonra Orta Asya ülkelerine gi-
den konteyner ve açık yükler için de kabotaj 
kapsamında taşıması yapılarak aynı kontey-
ner servisini kullanılabilecektir. 

2014 senesinde yıllık elleçleme tonajı 
637.000 Ton iken bu rakam 2015 yılında 

HOPAPORT Genel Müdür Meriç Burçin 
Özer, “Hopa Limanı olarak öncelikli he-
deflerimiz arasında geçen yıl 880.000 Ton 
olarak gerçekleşen elleçleme tonajını en az 
%15 oranında arttırarak 1.000.000 Ton he-
defini yakalama aşamasına geldik. Böylelikle 
Hopa Limanı yerel bir liman olmaktan çıkıp 
orta ölçekli bir bölgesel bir liman olarak Ka-
radeniz’in en önemli limanları arasında ken-
dine bir yer edinmiştir.

2016 yılında ürün çeşitliliğimizi arttırarak şu 
anda elleçmiş olduğumuz yükler dışında 
katma değeri daha yüksek ve içinde bulun-
duğumuz bölge için daha stratejik yüklere 
hizmet vermeye başladık. Bugüne kadar li-
manımızda elleçlenmeyen dökme çimento 
ve çalışmaları tamamlanma aşamasına ge-
len LPG yüklerini 2017 yılında limanımızda 
elleçleyerek hizmet vermeyi planlıyoruz. 

Ayrıca gene 2017 yılında daha önce Hopa 
Limanı’nda gerçekleşmeyen konteyner 
servislerini başlatarak düzenli konteyner 
gemileri ile hem transit hem de ithalat ve 
ihracat kapsamında tüm yüklere hizmet 
vermek öncelilikli hedeflerimiz arasındadır. 
Bu projemizi hayata geçirdiğimizde Mar-
mara Bölgesinden karayolu gelen yüklerin 
Hopa Limanı’nda transit gümrük işlemleri 

%38 oranında artarak 880.000 Ton’a çıktı. 
Tüm Türkiye genelinde limanlarda toplam 
elleçlenen tonajlarda %14 oranında bir 
düşme yaşanırken Hopa Limanı’nda bu 
oranın %38 oranında artması 2016 yılının 
başarılı geçtiğini göstermektedir. 

Bu yıl hedef olarak koymuş old¬uğumuz 
yıllık elleçleme tonajı 1.000.000 Tondur ve 
yılın son günlerine geldiğimiz bugünlerde 
bu hedefe ulaşmada çok az biro ran kalmış-
tır. Bu hedef bizler için önemlidir,  çünkü bu 
hedefe ulaştığımız bugünlerde Hopa Lima-
nı küçük ölçekli bir liman olmaktan çıkarak 
kendi kendine yetebilen, kendini yenileye¬-
bilen ayakları yere sağlam basan kendinden 
emin bir orta ölçekli liman olma yoluna 
girerek,  deyim yerinde ise bir üst lige çık-
manın son virajındayız. Hopa Limanı’nın 
büyümesi ve iş hacminin artması ile Kabo-
taja yönelik faaliyetlerimizde de artış de-
vam etmektedir. Doğu Karadeniz ve Doğu 
Anadolu Bölgelerinin gelişmesi ile beraber 
bugüne kadar karayolu ile gelen yükler de 
denizyoluna kayacak ve böylelikle nakliye 
maliyeti avantajı sağlanacaktır.  Ciromuzda 
kabotaja yönelik faaliyelerimizin payı yak-
laşık %25 civarındadır. Kabotaj kapsamında 
elleçlenen tonaj ve ciromuzdaki kabotaja 
yönelik faaliyet oranını arttırmak 2017 yılı 
hedeflerimiz içinde yer almaktadır.

Kabotaj taşımaları limanların süreklilik ve 
sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. 
Kabotaj taşımaları genelde düzenli bir ta-
şımacılık türü olduğu için limanlarda sü-
reklilik oluşturur ve bölge için avantaj teşkil 
eder bu sayede bölgeye daha kaliteli ve 
daha uygun maliyette ürün gelir. Diğer bir 
konu kabotaj taşıması bir liman için sür-
dürülebilirlik hedefi açısından önemlidir. 
Bu tür taşıma yöntemleri limanı gelişimi 
açısından farklı projelere baz teşkil ederek 
limanın gelişimi için faydalı olmaktadır. 
Hopa Limanı için değerlendirmek gerekir-
se stratejik konumu sayesinde Hopa Lima-
nı’na kabotaj kapsamında gelen yüklerin  
bir kısmın bu bölgede satılırken bir kısım 
yükün ihracatının yapılması yük konsoli-
dasyonunu sağlamaktadır.  
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Bizlerin Hopa TSO ile birlikte üzerinde 

çalıştığımız 2 projemiz limanımız ve böl-

gemiz içinde hayati öneme sahiptir. Birisi 

Hopa Batum Demiryolu projesi ve diğeri 

de ülkemizde OSB’si olmayan 2 ilden biri 

olan Artvin OSB’nin limanımıza en yakın 

noktada kurulmasıdır.

HOPAPORT’un doğrudan bağlı olduğu 

kurum sizlersiniz. Bizlerde sizlere verdiği-

miz taahhütlerimiz doğrultusunda lima-

nımızda iş potansiyelini artırarak istihdam 

sağlamada üzerimize düşen sorumlulu-

ğun bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu-

gün 100’ün üzerinde personel istihdam 

ediyoruz. Yaptığımız iş gereği özellikle 

nakliye firmalarına ve şoför esnafımıza 

ciddi bir girdi sağlıyoruz. HOPAPORT ya-

rattığı iş potansiyeli, sağladığı istihdam ile 

Hopa ve Artvin ekonomisine önemli katkı 

sunmaya devam ediyor” dedi.

TDİ Genel Müdürü Mehmet Ali Yığcı’da 

dönem dönem kendilerine bağlı limanları 

ziyaret ettiklerini, HOPAPORT’u da ziya-

ret etmekten, burada yapılan çalışmaları 

yakından görmek ve doğrudan birinci 

yetkiliden dinlemek bizler için önemli idi. 

HOPAPORT’ta yapılan çalışmalar ve pro-

jeler bizleri sevindirmiştir. Çalışmalarınız-

da başarılar diliyorum” dedi.

HOPA - HOPAPORT’UN bu defaki misa-

firleri Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel 

Müdürü Mehmet Ali Yığcı ve Özelleşen 

Limanlar Daire Başkanı Erol Topçu idi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer ve İnsan Kaynakları Müdürü Turan 

Kılıç tarafından sıcak bir ortamda misafir 

edildiler. Genel Müdür Özer misafirlerine 

son beş yıldır HOPAPORT’ta yapılan ça-

lışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında 

bilgi verdi. Özer “Ülkemizin Kuzeydoğu 

ucunda stratejik öneme sahip limanı-

mızda her yıl bir önceki yıla oranla işlem 

hacmimizi artırmaya devam ediyoruz. 

Hedefimiz yük çeşitliliğini artırarak bu 

yükselişi daha ileri noktalara taşımaktır.

TDİ GENEL MÜDÜRÜ YIĞCI’DAN 
HOPAPORT’A ZİYARET

Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri Genel 

Müdürü Yığcı 

ve Özelleşen 

Limanlar Daire 

Başkanı Topçu 

HOPAPORT’u 

ziyaret etti.
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HOPA-Son günlerde hareketliliği ile göz-

lerin üzerine çevrildiği HOPAPORT’a zi-

yaretlerinde ardı arkası kesilmiyor. HOPA-

PORT’un bu defaki ziyaretçileri de Kars’tan 

geldi. Kafkas Üniversitesi İİBF Uluslar arası 

Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Gö-

revlilileri ve Öğrencileri tarafından HOPA-

PORT’a bir teknik gezi düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi İİBF Uluslar arası Ti-

caret ve Lojistik Bölümü Öğretim Görev-

lilileri Yard..Doç. Dr. N. Savaş Demirci ve 

Yard. Doç. Dr. Adem Karakaş ve bölüm 

Öğrencilerini HOPAPORT’ta Genel Mü-

dür Meriç Burçin Özer, Lojistik  Müdürü 

Hakan Pak, İSG Uzmanı Emine Gümüşk-

kaya ve Terminal şefi Mustafa Ahmetoğ-

lu tarafından karşılandılar.

HOPAPORT toplantı salonunda konuk 

edilen Öğretim Görevlileri ve Öğrencile-

re burada HOPAPORT Lojistik Danışma-

nı Atilla Yıldıztekin ve HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer tarafından 

liman hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. 

Konuk öğrencilere daha sonra gerek 

Lojistik Danışmanı Yıldıztekin ve gerekse 

Genel Müdür Özer tarafından öğren-

cilerin okul dönemi ve okul sonrası iş 

dünyası içinde nasıl yerlerini alabilecek-

leri, işe başlama, işte yükselme, kariyer 

yapma, meslek seçme gibi konularda 

HOPAPORT’UN KARS’TAN 
ÖĞRENCİ KONUKLARI VARDI

ayrıntılı bilgiler verdiler. Kendi iş kolların-

daki yükselişlerinin başarı öykülerini de 

anlatan Yıldıztekin ve Özer,e öğrenciler-

de çeşitli konularda sorular sorarak bilgi 

sahibi oldular.

Toplantı sonrası öğrencilere HOPA-

POR Terminal şefi Mustafa Ahmetoğlu 

tarafından Liman sahası gezdirildi. Ta-

hıl-Çimento ve Tank terminali gezileri 

ardından gemi yükleme ve boşaltma iş-

lemlerinin yapıldığı ana rıhtımda yapılan 

işlemler hakkında da Ahmetoğlu öğren-

cilere ayrıntılı bilgiler verdi.

Kafkas Üniversitesi İİBF Uluslar arası Tica-

ret ve Lojistik Bölümü Öğretim Görevlili-

leri ve Öğrencilerinin HOPAPORT’a dü-

zenledikleri teknik gezi Yalı Restaurantta 

birlikte yenen yemek sonrası sona erdi.
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hazırız. Karadeniz’de aynı tavanın balık-

larıyız. Ne kadar güçlü olursak kazanan 

biz oluruz” dedi.

ÇOK ANLAMLI VE DEĞERLİ PROJE

Hopaspor ile Trabzonspor arasında oy-

nanması planlanan dostluk maçı pro-

jesine sonuna kadar destek olacaklarını 

belirten Özer “Sayın Başkan Külekçi ve 

dernek üyelerini tebrik ediyorum. Bu çok 

anlamlı ve değerli bir proje. Biz hertür-

lü desteği vermeye hazırız. Trabzon ile 

Artvin arasında kurulan dostluk ve gönül 

köprüsünün pekişmesine bu karşılaşma 

önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

HOPA-Trabzon Artvinliler Derne-

ği Başkanı Ahmet Külekçi Artvin Ho-

paspor-Trabzonspor dostluk maçı pro-

jesi kapsamında HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer’i ziyaret ede-

rek bilgilendirme yaptı. Külekçi dernek 

olarak amaçlarının iki komşu il arasında 

spor-kültür ve sosyal alandaki işbirlikleri-

ne renk katmak ve dostlukların pekişme-

sine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

HOPA LİMANI YÜZAKIMIZ

Hopaport’un Artvin’in ticaretinin gelişme-

sinde büyük katkı sağladığını ve ilimizin 

yüz akı konumunda başarılara imza attı-

ğını belirten Külekçi şunları söyledi.”Sayın 

genel Müdürümüzün bu başarıda büyük 

emeği ve gayreti var. Ekip çalışmasının en 

güzel örneği burada sergileniyor. Hedef-

lerinin her yıl bir üst seviyeye çıkan Hopa-

port’u yürekten kutluyoruz” dedi.

HERTÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ah-

met Külekçi’nin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Hopaport Ge-

nel Müdürü Meriç Burçin Özer “ Biz HO-

PAPORT olarak ilimizin, ilçemizin ve böl-

gemizin gelişimi doğrultusunda ortaya 

koyacağınız her projeye destek vermeye 

HOPAPORT’UN TRABZON’DAN 
MİSAFİRİ VARDI

Külekçi’nin 

ziyaretinde 

konuşan Meriç 

Burçin Özer 

“Karadeniz illerinin 

her konuda güç 

birliği yapması 

bölge ekonomisine 

katkı sağlayacaktır” 

dedi.
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HOPAPORT’un bu defaki misafirleri Hopa 
Belediye Başkanı Nedim Cihan n ve Or-
tahopa’da bulunan mahallelerin muhtar-
ları oldu.

HOPAPORT Genel Müdür Meriç Burçin 
misafirlerini makamında konuk etti. Ziyare-
te Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan’ın 
yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 
Zafer Reisoğlu, Merkez Kuledibi Mahallesi 
Muhtarı, Osman Ersoy, Orta Hopa Mahal-
lesi Muhtarı Turgut Adalı, Bucak Mahallesi 
Muhtarı Nevzat Adalı’da katıldı. 

Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ziya-
ret sırsında yaptığı konuşmada Hopa Lima-
nının İlçe ekonomisi açısından önemine 
değinerek, bunun yanında çevre sakinleri-
nin de bazı konularda rahatsız olduklarını, 
Liman olarak bu konularda daha dikkatli 
olunmasından çevrede ikamet eden va-
tandaşlarında rahatlayacağını ifade etti.

Mahalle muhtarları da vatandaşlardan bu 
konularda şikâyetler aldıklarını ifade ede-
rek HOPAPORT’un bu konularda daha 
titiz olması gerektiğini belirttiler.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek teşekkür etti. Özer konunun 
özünün kömür olduğunu bildiklerini, Hopa 
Limanında da yıllar itibariyle Kömür ithala-
tında bir azalmanın söz konusu olduğunu, 
Hopa’lı herkesin Hopa Limanını koruması 
gerektiğini ifade ederek “Hopa Limanına 
gelen her gemi bir şekilde Hopa ekonomi-
sine ciddi bir katkı sunmaktadır. Hopa Lima-
nına gelen gemiden tahliye edilen yükün 
çoğunu Hopa’lı kamyoncular çekmektedir. 
Hopa Limanına gelen misafirler Hopa’da 
konaklamakta ve Hopa’da yemek yemek-
te ve alışveriş yapmaktadırlar. Madalyonun 
bu yönü ile bakıldığında biz her Hopalının 
Hopa Limanına sahip çıkmasını bekleriz.

Sorunlar yok değil ama biz günde 10-15 
gemi gelen bir liman değiliz. Lokal ola-
rak işler yapmaya çalışan, yaptığımız işi 
de hakkını vererek en iyi şekilde yapma 
gayreti içindeyiz. Nerede bir liman var ise 
orada muhakkak bir sorun vardır. Çünkü 
yapılan iş ağır iştir.

HOPAPORT olarak biz özellikle kömür 
tozunu minimuma indirme konusunda 

BAŞKAN CİHAN VE MUHTARLARDAN 
HOPAPORT’A ZİYARET

çalışma içindeyiz. Bu kapsamda oldukça 
fazla çalışma yapılıyor. Bu konuda yapı-
lan en önemli çalışmalar arasında kömür 
tahliyesi esnasında kullanılan bunkerler 
ile ilgili yapılan değişikliklerdir. Kömür tah-
liyesi esnasında pulvarize su sistemi ile 
çalışan bunkerler yaptırılarak tahliye es-
nasında ortaya çıkan tozuma minimum 
seviyeye indirilmiştir. Bu konuda 50.000 
Usd yatırım yapılmıştır. Ayrıca gemi tahli-
yesi esnasında gemide bulunan kömür ve 
limana ait itfaiye aracı ile kömür tahliyesi 
esnasında sürekli saha sulaması yapılmak-
tadır. Bunlar ile beraber kömür tahliyesin-
de daha tozumanın azalması için bir adet 
yeni iş makinesi kiralanarak direkt araç içi-
ne kömür yüklemesi yapılmaktadır ve bu 
sayede tahliye esnasında da araç üzerin-
deki kömür tozuması azalmıştır. 

Bunun dışında vinçlerdeki arkadaşlarımızı 
kömür tozunu asgariye indirme konusun-
da eğitimden geçirdik ve bu konuda has-
sasız. Size hak vermiyor değilim, ama söz 
konusu konuşulan konu bir sanayi ve hiz-
met sektörü yatırımı Liman olunca herkes 
bazı fedakârlıkları göz önüne alacak.

Bizler bu konuda en az yanı başımızdaki 
komşularımız kadar rahatsızız ve bundan 
dolayı bu tozu en asgariye indirmek için 
elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi de 
bilmenizi isterim.

Diğer bir konu gemiden indirdiğimiz ve 
kamyonlara yüklediğimiz kömürün kalitesi 
tozumayı etkilemektedir. Bazı dönemler-
de kömür cinsine ve kalitesine bağlı olarak 
kömürün aynı şekilde tahliye edilmesine 
rağmen tozuma şiddeti değişmektedir.

Kömür nakliyesi konusunda motorlu ta-
şıyıcılar kooperatifi ve kömür sahibi fir-
malarla da görüşerek nakliye sırasında 
araçların branda ile düzgün bir şekilde 
örtülerek gerekli özenin gösterilmesini 
o kuruluşlardan talep edin. Hopa Lima-
nı olarak bizim görevimiz gemi ile gelen 
kömürü direkt olarak araçlara yüklemektir. 
Kömür yüklenen araçların nakliyesi bize 
ait olmadığı için araçlar liman dışına çık-
tıktan sonra bizim sorumluluk alanımıza 
girmemektedir.

Bahsedilen konularla ilgili verdiğiniz bilgi-
ler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 
konularda hassas olduğumuzun bilinme-
sini de özellikle rica ediyorum” dedi.

Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan’da 
Genel Müdür Özer’e teşekkür ederek “Bir 
kez daha gerekli önlemlerin daha hassas 
bir şekilde alınmasını rica ediyoruz. Kömür 
firmaları ve Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi 
ile de konuyu görüşeceğiz. Limanın Hopa 
için önemini biliyoruz. Bunun için sorun 
var ise yerinde konuşarak çözülmesi ge-
rektiği düşüncesine sahibiz.” dedi.
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HOPA - Ülkemizin Kuzey doğu ucundaki 

önemli limanlarından olan HOPAPORT’ta 

bir taraftan ticari hareketlilik artarken, diğer 

taraftan güvenlik ve çevre konularında peş 

peşe yapılan tatbikatlarla her türlü tehlikeli 

duruma karşı acil müdahaleye hazır oldu-

ğunu bir kez daha gösterdi.

HOPAPORT’ta bu defa da Deniz Çevresinin 

Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlen-

mesinde Acil Durumlarda Müdahale Planı 

kapsamında deniz çevresinin petrol ve di-

ğer zararlı maddeler ile kirlenme riskinden 

korumak için teorik ve pratik eğitim gerçek-

leştirildi. Tatbikata Hopa Liman Başkanı Sala-

haittin Erdemir, Liman Başkanlığı Şefi Turgay 

Karaşah,  HOPAPORT İK Müdürü Turan Kılıç, 

HOPAPORT Tank Terminal Müdürü İbrahim 

Dağıstanlı, HOPAPORT İSG Uzmanı Emine 

Gümüşkaya, Departman Müdürleri ve HO-

PAPORT Acil Müdahale ve Acil Durum İdare 

ekibi, anlaşmalı firma MEKE firma temsilci-

leri Yasin Latif Yazan ve Hüseyin Aytekin ka-

tıldılar. HOPAPORT bünyesinde çalışanlara 

yönelik verilen pratik tatbikat Tank Terminal 

rıhtımında gerçekleştirildi.

5312 sayılı yasa gereği hazırlanan Hopa 

Limanı acil müdahale eylem planı geçtiği-

miz yıllarda bakanlık onayından geçmişti.  

HOPAPORT HER TÜRLÜ TEHLİKEYE 
KARŞI ACİL MÜDAHALEYE HAZIR

Yasanın yönetmelikleri gereği bakanlık ta-

rafından yetkilendirilmiş aracı kurum MEKE 

tarafından verilen eğitimlerin son gününde 

de eğitimlerin pratikte uygulanması ger-

çekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği HOPAPORT rıh-

tımına yanaşmakta olan Furtuna 1 isimli 

gemi manevra esnasında iskeleye çarpınca 

tankında delinme olur denize fuel oil dökü-

lür.  Olayı öğrenen HOPAPORT Acil Müda-

hale ekibi olay yerine gerekli malzemeler ile 

gelir. Hemen Acil Müdahalede kullanılacak 

malzemeler olay yerine çıkartılır ve zaman 

geçirilmeden denize bariyer serpilerek pet-

rol sızıntısının yayılmasının önüne geçilir. 

Bu esnada Acil Durum Müdahale ekibi de 

olay yerine gelerek çalışmalara destek ve-

rir. Bariyer çevrilmesinin tamamlanmasının 

ardından ikinci aşamaya geçilir denize sızan 

kısmı Petrolu temizleme çalışmasında kul-

lanılacak malzeme kısa sürede kurulur. 

İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya koordine-

sinde gerçekleştirilen ikinci etap çalışmada 

denize bırakılan skimmer denilen yüzey 

sıyırıcı deniz pompası bağlı olduğu moto-

pomp vasıtasıyla çalıştırılır. Vakumlu yüzey 

temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biri-

ken petrol sızıntısı geçici depolama havu-

zuna çekilerek deniz yüzeyi petrol sızıntı-

sından temizlenmesi tamamlanır. Tatbikatın 

son aşamasında da denizden çekilen atık-

lar, liman katı atık depolama sahasına getiri-

lerek buradaki atık tanklarına alınır.

Eğitim hakkında bilgi veren Operasyon Ko-

ordinatörü ve HOPAPORT Genel Müdürü 

Meriç Burçin Özer, Hopa Limanı olarak her 

tehlikeli duruma karşı alınması gereken tüm 

önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettikle-

rini ifade ederek “Biz HOPAPORT’un coğrafi 

ve stratejik açıdan öneminin bilinci içinde ha-

reket ediyoruz. Çalışan tüm personelimiz de 

bu sorumluluk duygusu içinde kurumlarını 

yarınlara en güvenli şekilde taşıma bilinci ile 

görevlerini yerine getiriyorlar.  HOPAPORT’ta 

verilen eğitimin ardından yapılan tatbikatta 

amacına ulaşmış ve HOPAPORT’un gerek 

personel ve gerekse malzeme olarak her tür-

lü tehlikeye karşı hazır olduğu bir defa daha 

görülmüştür. Tatbikatın başarılı bir şekilde so-

nuçlanmasında katkı sunan HOPAPORT İSG 

Uzmanı Sayın Emine Gümüşkaya ve tüm De-

partman Müdürlerine, Acil Müdahale ekibi ve 

Acil Durum İdare ekibine, Güvenlik persone-

limize ve tüm saha görevlilerimize ve bütün 

çalışanlarımıza gösterdikleri üstün başarı için 

candan teşekkür ediyorum. 

Yine tatbikatımız son gününde bizlerin ya-

nında olan Hopa Liman Başkanı Sayın Sa-

lahittin Erdemir ve Liman Şefi Sayın Turgay 

Karaşah’a, Tatbikatımızın başarılı bir şekil-

de sona ermesini sağlayan MEKE firması 

temsilcileri Sayın Yasin Latif Yazan ve Sayın 

Hüseyin Aytekin’e de ayrıca teşekkür ediyo-

rum” dedi.
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GAZİANTEP-Çeşitli ziyaret ve temaslarda 

bulunmak üzere Gaziantep’e 3 günlük iş 

gezisi için gelen Hopa Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis 

üyelerinden oluşan 13 kişilik heyet Gazi-

antep Ticaret, Borsa ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı olarak ticaretin ve iş-

birliğinin geliştirilmesi noktasında karşı-

lıklı neler yapılabileceği konusunda fikir 

alış verişinde bulunurken her iki oda da 

çalışmaları ve faaliyetleri hakkında slayt 

sunumu eşliğinde bilgilendirmelerde bu-

lunuldu. 

Hopa’nın Gaziantep gibi 2 milyon nü-

fusa sahip bir yer olmadığını ama 20 bin 

nüfuslu bir ilçe olmasına rağmen ülkenin 

çok önemli yerleşim yerlerinden birisi ol-

duğunu düşündüklerini kaydeden Akyü-

rek “Hopa Kafkaslara açılan sınır kapısının 

tam eşiğinde. Günlük 20 bin insanın geç-

tiği, yıllık 7 milyon insanın hareket ettiği bir 

nokta. Kara hudut kapıları arasında en fazla 

insanın giriş çıkış yaptığı bir yer. 7 milyon 

insanın gelip geçtiği yerde ihracattan, tu-

rizmden kültürel etkinliklerden bahsetme-

mekte elde değil. Hopa ticareti, limanı ve 

Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı ile 

ülkemizde önemli bir yere sahiptir.” diye 

konuştu.

Hopa tarımda, balıkçılıkta, ihracatta, lo-

HOPA TSO GAZİANTEP İŞ GEZİSİ 
DEVAM EDİYOR

jistikte, turizmde aktif olan bir yerleşim 

yeri olarak gelişmeye açık bir ilçe oldu-

ğunu kaydeden Akyürek, “Hopa Sarp 

Hudut Kapısıyla birlikte Karadeniz’de çok 

hızlı gelişen ekonominin yıldızları diye-

bileceğimiz ilçelerden biri. Limanımı-

zı kapımızı kendimizi tanıtmaya geldik. 

Bizlerde sizleri Hopa’da ağırlamayı arzu 

ediyoruz. Ticaret Odamız sizinki kadar 

büyük değil ama yaklaşık 4200 metre 

büyüklüğünde içerisinde tüm hizmet-

leri verebileceğini düşündüğümüz yeni 

bir hizmet binasını çok yakında açmayı 

planlıyoruz. Antep’ten Hopa uzanacak 

el zaten uzanmış. Hububatın dağıtımını 

Asya’ya Avrupa’ya gönderiyoruz. Turizm 

1500 yatak kapasitesi ile Karadeniz böl-

gesinin belki de en etkili ağırla yapısına 

sahibiz. Sanayi olarak çay fabrikalarımız 

vardı. Şimdi bir özel çay fabrikamız ya-

pıldı. Çay fabrikası yapmak isteyenleri 

Antep’ten Hopa’ya davet ediyoruz. İrili 

ufaklı çay fabrikalarımız var. Çelik üzeri-

ne, tekstil üzerine iş yerlerimiz var. İlçe-

mizde plastik ürünler üzerine imalatla-

rımız var. Nakliyede 35 C2 belgeli 60’a 

yakın firmamız var. 2 bine yakın nakliye 

aracıyla ülkemizin en önemli lojik nok-

talarından biriyiz. Burada çok şey öğre-

neceğiz. Döndüğümüzde Hopa’da neler 

yapabiliriz diye çalışacağız.

“2016 YILSONU İTİBARIYLA DA 
TÜRKİYE’NİN 5’İNCİ BÜYÜK İHRACATÇI 
ŞEHRİ OLACAĞIZ”

Gaziantep’in ticaretini ağırlıklı olarak kom-

şularıyla yaptığını belirten Bartık,  şunları 

söyledi: “Pazar anlamında ticaretimizin yüz-

de 30’unu Irak’la yapıyoruz. İran’la,  Suudi 

Arabistan’la yaptığı ticareti büyüten Ameri-

ka’ya İngiltere’ye de ciddi anlamda ihracat 

yapan bir şehiriz. Bu aslında bizim ihracatçı 

şehri olduğumuzu gösteriyor. Rakamlara 

baktığımızda Türkiye’nin 6’ncı büyük ih-

racatçı şehriyiz. 2016 yılsonu itibarıyla da 

Türkiye’nin 5’inci büyük ihracatçı şehri ola-

cağız. Gaziantep’in hızlı büyüyüp büyüme-

diği benzer ilerle kıyaslayıp görüyoruz. Bak-

tığımız zaman 2000 yılında ihracatımızdan 

bugün ki ihracatımız 3 kat daha fazla. Ça-

lışarak başaramayacağınız hiçbir şey yok. 

Hopa’ya,  Karadeniz’e Ortadoğu ve Kaf-

kasya’ya açılan çok önemli bir kapı. Bunun 

doğru değerlendirileceğini düşünüyorum. 

İran’ın tüm dünyaya kapılarını açmasından 

sonra en önemli limanın Hopa Limanı ola-

cağını düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki 

önümüzde çok fırsatlar var. Türkiye bugün 

dünyada hak ettiği yerde değil. Yıllarca fır-

satları görmemişiz. Ben diyorum ki bugün 

ki ve bizden sonra gelecek Jenerasyon 

Türkiye’yi hak ettiği yerlere getirecek. Genç 

dinamik bir nüfusa sahibiz. 10 yıl 20 yıl son-

ra Türkiye’nin ne kadar iddialı büyüdüğünü 

göreceğiz. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası-

nın değerli üyelerini ilimizde ağırlamaktan 

dolayı son derece memnunuz. Oda üye-

lerinin heyecanlı ve ufuklarının açık oldu-

ğunu gördük. Bizde Gaziantep’teki iş dün-

yamızı tamamen gezdirmeye odaklıyoruz. 

Gaziantep iş aş ekmek için çalışan önemli 

bir kent. ” diye konuştu.

Buradaki ziyaretin ardından Hopa heyeti 

sırasıyla Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryaki-

oğlu ile Gaziantep Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu zi-

yaret ederek, Hopa ve Gaziantep kentleri-

nin genel yapısı, sosyo-ekonomik, ticaret 

borsası ve sanayisi konularından bilgilen-

dirmelerde bulundular. 
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ÖZER, KİLİS İŞ DÜNYASINI 
HOPAPORT’A DAVET ETTİ

GAZİANTEP-Gaziantep ve Kilis’e iş gezisi 

düzenleyen Hopa Ticaret ve Sanayi Odası 

heyeti, Gaziantep Organize Sanayi Bölge-

leri, Kilis Organize Sanayi Bölgesi ile Kilis 

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, 

kentlerin ticaret, ekonomileri ve genel du-

rumu hakkında çeşitli bilgiler aldı.  Hopa 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Osman Akyürek, Meclis Baş-

kanı Reşat Aydın ve meclis üyelerinden 

oluşan heyet, iş gezisinin son gününde 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 

incelemelerde bulundu.

Burada 1975 yılından beri faaliyet göste-

ren Güney Değirmen Makine ve Hele-

zon San. Tic. Ltd. Şti (GÜNMAK)’ı ziyaret 

eden heyet, bir süre fabrikayı gezdi. 

Hopa heyetinin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren fabrika sahibi 

Sıddık Kayabaş, fabrikada ürettikleri, baş-

ta yurt içi olmak üzere 18 farklı ülkeye ih-

raç ettikleri bulgur, mercimek, bezelye, 

nohut makinelerin üretimi konusunda, 

bilgilendirmelerde bulundu.

Fabrikalarında üretim projesi, makine 

üretimi, montajı ve devreye alınması ve 

üretime geçilmesi dahil olmak üzere en 

son teknolojik imkanları kullanarak en 

verimli şekilde makine üretimini ger-

çekleştirdiklerini ifade eden Kayabaş, 

“Üretimin yüzde 65’ini 18 ülkeye ihraç 

eden yurt içi ve yurt dışında yüzlerce re-

feransıyla uluslar arası kabul görmüş ka-

lite belgeleriyle bu gün sektörde büyük 

kuruluşlardan olan şirketimiz müşterile-

rimize yüksek verimi tesisleri ekonomik 

olarak sunmaktadır” dedi.

Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 

Mehmet Erdal Öndeş,  Kilis’in Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesinde Suriye sınırında 

küçük bir il olduğunu ifade ederek daha 

önce Gaziantep’e bağlı bir ilçe iken 1995 

yılında il statüsüne kavuşmuş olup Türki-

ye’nin 79’uncu ili olduğunu söyledi.

Kilis’in kuruluş tarihinin bilinemeyecek 

kadar eskilere dayandığını kaydeden Ön-

deş,  şehrin kendine özgü şivesi, mutfa-

ğı, folkloru, han, hamam, kervansaray, 

kale ve cami gibi kültür varlıkları ile tarihi 

bir özelliğe sahip olduğunu kaydetti.

Özdeş “En önemli tarım ürünü üzüm ve 

zeytindir. Öteden beri Suriye-Anadolu 

ticaret yolu üzerinde bulunmasından 

dolayı her zaman canlı bir ticarete sahip 

olmuştur. Sanayisi gelişmemiştir. Ancak 

sanayileşme çabası ve gayreti içerisin-

dedir. 90 hektar alan üzerine kurulu bir 

organize sanayi bölgemiz bulunmakta-

dır. Bu bölgede yer alan 43 parselin de 

tamamı dolmuştur. 28 parselde üretim 

yapılmaktadır. 6 parselde inşaat deva-

nı etmektedir. Genişletilme çalışmaları 

devam etmekle olup, 12 hektar alanın 

kamulaştırma ve parselasyon işlemi ta-

mamlanmıştır. Ayrıca il merkezine 18 

km. mesafede bulunan Polateli ilçemiz 

sınırları içerisinde Kilis Polateli Şahinbey 

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge-

sinin kuruluş çalışmaları Odamızın gi-

rişimleri ile devam etmektedir. Organi-

ze Sanayi Bölgesi Kilis’in Polateli ilçesi 

sınırları içerisinde 15 bin dönüm arazi 

üzerinde kurulacaktır. Gelişme sahasın-

da bulunan hazine arazileri ile birlikte 45 

bin dönüme katlar büyütülmesi müm-

kündür. Kurulduğunda alan olarak Ülke-

mizin en büyük Organize Sanayi Bölgesi 

olacaktır. Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam 

sağlayacaktır. Bu güne kadar bütün etüt 

çalışmaları bitirilmiş, ÇED raporu çıkartıl-

mış, mera vasıflı arazilerin vasıf değişikli-

ği yapılarak hazine adına tescili yapılmış, 

müteşebbis heyet oluşturularak bakanlık 

onayına sunulmuştur. Fazla vaktinizi al-

madan, özet olarak Odamızdan ve Su-
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riye’de yaşanan olaylardan bahsederek 

sözlerimi tamamlamak istiyorum. Kilis 

Ticaret ve Sanayi Odası 1922 yılında ku-

rulmuş Ülkemizin en eski Odalarından 

biridir. 1292 aktif üyemiz bulunmaktadır. 

Bunun 638 kişisi tüzel, 654 kişisi de ger-

çek kişilerden oluşmaktadır. 13 Meslek 

Komitemiz mevcut olup, meslek komi-

tesi üye sayımız 71 kişidir.” diye konuştu. 

Kilis’in 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç 

savaş nedeniyle büyük bir mülteci göçüne 

maruz kaldığını ifade eden Özdeş, “ Halen 

kendi nüfusundan daha fazla mülteciye 

ev sahipliği yapmaktadır. 127 bin kişi nü-

fusu bulunan Kilis’te 140 bin kişi civarında 

Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bunların 

yaklaşık 40 bin kişisi Öncüpınar ve Besi-

liye adlı 2 mülteci kampında barınmakla, 

diğerleri ise şehir içerisinde konaklamak-

tadır. Kilis’in tek başına aldığı mülteci sayısı 

tüm Avrupa devletlerinin aldığı mülteci sa-

yısından fazladır. Kilisliler bütün zorluklara 

rağmen bu yükü omuzlamayı başarmış 

ve tüm dünyaya örnek olacak bir yardım-

laşma ve dayanışma içerisinde olmuştur. 

Ancak yanı başımızda devam eden savaş 

ortamı birçok terör örgütünün sınırımıza 

yerleşmesine sebep olmuştur. Bunun ne-

ticesinde 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren 

Suriye’deki terör örgütlerinin hedefi haline 

gelmiş ve bu örgütlerin roketli saldırılarına 

maruz kalmıştır. Bu güne kadar Kilis’e yak-

laşık 100 adet Katyuşa roketi atılmıştır. Bu 

saldırılar neticesinde biri güvenlik görevlisi 

olmak üzere 25 kişi şehit olmuş, 100’ den 

fazla kişi de yaralanmıştır. Halen zaman 

zaman devam eden bu saldırılar nedeni 

ile Kilis’in güvenliği tehdit altındadır. Yine 

bu saldırılar nedeni ile ekonomisi ve sosyal 

hayatı olumsuz etkilenmiştir. Temennimiz 

barışın bir an önce sağlanarak, Suriyeli 

mültecilerin kendi vatanlarına dönmeleri 

ve Kilis’imizin de eski huzurlu günlerine 

kavuşmasıdır” dedi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başka-

nı Osman Akyürek ise bu ülkenin hangi 

toprağında nerede ne sıkıntı varsa, bu sı-

kıntılardan dolayı Türk Halkının Anadolu 

geleneğinden kaynaklı olarak yüreğinin 

yandığını söyledi.

Akyürek “Buraya bomba düştü, ülke-

mizin başka yerlerine de düşüyor ama 

emin olun ülkemizin her tarafı bu acıyı 

ve üzüntüyü yaşıyor. Sizlerin şehitleri 

bizimde şehidimizdir. Acı sizin kadar bi-

zimde acımızdır. Buradan tüm şehitle-

rimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine 

sabırlar, yaralılarımız ve gazilerimize de 

acil şifalar diliyorum” dedi. 

Hopa’nın Gürcistan üzerinden Kafkas ül-

kelerine Sarp Sınır Kapısına sahip oldu-

ğunu kaydeden Ak yürek “İlçemiz 35 bin 

nüfusu olan, Kafkas Cumhuriyetlerine 

Gürcistan Üzerinden sınır kapsı bulunan 

bir yer. Günlük 20 bin, yılda yaklaşık 7 mil-

yon yolcunun giriş ve çıkış yaptığı Sarp Sı-

nır kapısına sahibiz. En çok yolcunun giriş 

çıkış yaptığı bu hudut kapısında sorun ve 

sıkıntılarımızda olmuyor değil ama bu giriş 

çıkışlar ekonomiye ciddi bir canlılık getiri-

yor. Ticaret sadece kendi sınarlarımız, ken-

ti topraklarımız kendi ilçemiz ve şehrimiz 

içinde dönmüyor. Nerede yabancı varsa 

nerede hareket varsa ticaret orada var.  

Hopa’da 7 milyon insanın geçtiği bir kapı 

var. Türkiye’nin en önemli limanlarından 

biri Hopa PORT özelleştirme kapsamında 

2’inci sırada özelleştirilen bir liman. Hem 

transit yüklere hem de bölgesel ve iç pi-

yasaya hitap eden bir limanımızıdır” dedi.

Hopa Limanının lojistik açıdan Hopa’ya 

önemli katkılarının olduğunu belirten Ak-

yürek “Güneydoğu’dan bizim bölgelere bir 

yük nakli varsa, Hopa’da çok iyi bir liman 

var ve bu liman sizlerin hizmetine hazırdır.  

Karadeniz’de, Ortadoğu ve iç turizmden 

kaynaklı yoğun bir turizm artışı var. Son 5 

yılda hayal edilemeyecek derecede turizm 

ekonomisi doğdu. Bu turizm ekonomisin-

den bizler yeterince pay alabiliyor muyuz? 

Tecrübe etmek için beklemek gerekmez. 

Tecrübelilerden yararlanmak maliyetin 

düşürülmesi ve riskin azaltılması anlamı-

na geliyor. Bu yüzden tecrübelerinizden 

yararlanmak istiyoruz. Bin 500 yatak ka-

pasitesine sahip olan ilçemizde  yaz döne-

minde boş yatak bulmak çok zor. 10’uncu 

aydan sora da yüzde 50 kapasite ile çalışı-

yoruz. Gelişen bu turizmden yeteri kadar 

pay alabilmek için yağışın ve yeşilin yok 

denecek kadar az olduğu Ortadoğu ülke-

lerine diyoruz ki cennetin bütün ihtişamı 

Karadeniz’de var. Herkesi bu güzelliği ve 

doğayı görmeye davet ediyoruz.” dedi.

Hopa Limanı hakkında bilgiler veren 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Bur-

çin Özer ise,  Hopa Limanın konumu 

itibariyle merkezi bir yerde olmadığını 

bu durumun beraberinde bazı avantaj ve 

dezavantajları getirdiğini söyledi. 

Özer “Bu dezavantajı avantaja çevirmek 

istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölge-

mizin kömür ihtiyacı limanımızdan ulaş-

tırılıyor. Diğer limanlardan gelen inşaat 

malzemeleri de buranda iç ve yurt dışı 

piyasasına ihraç ediliyor. Bunların dı-

şında limanımızda farklı terminaller var. 

Bunların bir tanesi de petrol ve akaryakıt 

terminali. Romanya ve Bulgaristan’da-

ki rafinerilerden gelen akaryakıt doğru 

Anadolu bölgesine veriliyor” dedi.

Ziyaretin sonunda Hopa Ticaret ve Sana-

yi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Baş-

kanları ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Baş-

kanları birbirlerine günün anısına kent-

lerinin el sanatlarını yansıtan hediyeler 

takdim ettiler.

-Suriye sınırındaki Öncüpınar sınır 

kapısına ziyaret 

İş gezinin son ziyaretini Suriye sınırındaki 

Öncüpınar Sınır Kapısına gerçekleştiren 

Hopa TSO, üç günlük ziyaretin ardından 

kentten ayrıldı. 
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HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ ÖZER 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

HOPA-Hopa’da başarıları ile adından sık-

ça söz ettiren Nuri Vatan Anadolu Lisesi-

nin 12 sınıf öğrencilerine yönelik düzenle-

diği Kariyer günleri etkinliği devam ediyor. 

Daha önce İlçe Kaymakamı Mehmet Ali 

Özkan’ı okullarına davet eden Okul yö-

netimi bu defa da Bölgenin ve Artvin’in 

en önemli kurumsal şirketlerinden olan 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer’i etkinliklerine davet etti.

Okul Müdürü Numan Dindar ve Rehber 

Öğretmen Ufuk Şad tarafından organi-

ze edilen Kariyer günleri toplantılarının 

amacının öğrencilerini meslek seçimi 

noktasında bilinçlendirme olduğunu 

söyleyen okul müdürü Dindar “Geçtiği-

miz yıllarda düzenlediğimiz Kariyer gün-

leri etkinliğinin öğrencilerimiz açısından 

çok verimli geçmiş ve öğrencilerimizin 

büyük çoğunluğu da sınavlarda başarı 

göstererek Yüksek okul ve Üniversitelere 

yerleşmiştir” dedi.

Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesinde 

düzenlenen Kariyer günleri etkinliğinin 

konuşmacısı olan HOPAPORT Genel 

Müdürü Özer, okul yönetimine davet-

leri için teşekkür ederek kendi öğrenim 

yıllarındaki hayat tecrübesini öğrenci-

lerle paylaştı. Özer Başarıya giden yolun 

emin olun. İstediğiniz okulda okumak 

için mücadele edin. Okurken geleceğe 

kendinizi hazırlama anlamında gerek 

staj, gerekse çalışma anlamında yüksek-

lerde gözünüz olmasın. Bilgiye en kolay 

nasıl ulaşabileceğinizi belleğinizde iyi 

analiz edin. Buda orta ölçekli istediğiniz 

branş da bir işletme oldu mu kendinizi 

geleceğe hazırlamada önemli bir baş-

langıç yapmış olursunuz.

Ben İTÜ Gemi İnşaat ve Makine Bölü-

münü bitirdim ama şimdi Liman genel 

müdürüyüm. Bu tercihte çalıştığım iş-

yerlerinin fonksiyonu olmuştur. AKÇAN-

SA’da çalıştım. Daha sonra Hopa Lima-

nına geldim. 5 yıldır buradayım. Hopa’yı 

ve mesleğimi seviyorum. Mesleğimde 

hep hedeflerim olmuştur. Nitekin Hopa 

limanında bunu da yakaladım sanıyo-

rum. 2014 de 500 bin ton yük elleçler-

ken geçen yıl 2015’te bu rakam 875 bin 

ton oldu ve hedefimiz 2016 yılında bir 

milyon ton yük elleçlemektir.

Hopa Limanı sürekli kendini geliştiren 

ve yeni yeni projeleri hayata geçiren bir 

liman olma özelliği ile artık orta ölçekli 

bir liman statüsüne yönelmiştir. Hopa Li-

manındaki bu hareketlilik ülke ekonomi-

sine, bölge ekonomisine, Artvin ve Hopa 

ekonomisine ciddi katkılar sunmaya ve 

istihdam yaratmaya devam etmektedir.

Hopa’da Meslek Yüksek Okulu bünyesin-

de Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü 

açılmıştır ve bende burada ders veriyo-

rum. Limanımızın okumuş insan gücüne 

ihtiyacı vardır. Bu bölümü seçen arka-

daşlarımız olursa ve mezun olduklarında 

Limanımıza iş başvurusu yaptıklarında 

ciddi anlamda öncelikli değerlendirile-

ceğini bilmenizi isterim ve bu bölümü 

de yazmanızı öneririm” dedi.

Etkinliğin son bölümünde öğrenciler ta-

rafından sorulan sorulara Genel Müdür 

Özer’in verdiği cevapların ardından Kari-

yer günü toplantısı da sonla erdi..

HOPAPORT Genel 
Müdürü Meriç Burçin 

Özer Nuri Vatan Anadolu 
Lisesi tarafından 

düzenlenen Kariyer 
günlerinde tecrübelerini 

öğrencilerle paylaştı.

planlı ve programlı bir yaşamdan geçti-

ğini, merdivenleri adım adım çıkmanın 

sonunda başarıyı da beraberinde getirdi-

ğini söyleyerek “Önce ne istediğinizden 
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HOPA- Artvin Hopa Ticaret Sanayi Oda-

sı Meclis Başkanı Metin Karaman, Hopa 

Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Ak-

yürek ve başkan yardımcısı Okan Kara-

man ile HOPAPORT Genel Müdürü Me-

riç Burçin Özer Trabzon’da İran ve Rusya 

Konsolosluğu ile birlikte Ulaştırma11.

Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Hopa 

heyeti ziyaretlerinde ilçenin ekonomide-

ki hedefleri ve oda olarak yaptıkları faali-

yetler noktasında bilgilendirme yaptılar.

HOPA İŞ DÜNYASININ 
TRABZON ZİYARETLERİ 
DEVAM EDİYOR

HEM İRAN HEM DE RUSYA 
KONSOLOSLARI İLE GÖRÜŞME

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkon-

solosu Reza Baghan Kondori ve Rusya 

Federasyonu Trabzon Başkonsolosu 

Dmitry Talanov ile görüşmelerin oldukça 

samimi ve dostça bir ortamda geçti. 

Trabzon ziyaretlerine devam eden Hopa 

İş dünyası heyetinin Rusya Federasyonu 

Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov ile 

yaptığı görüşmede oldukça sıcak ve sami-

mi bir ortamda gerçekleşti. Rusya Başkon-

solosluğu, Başkonsolosluk makamında 

gerçekleşen ziyarette Başkonsolos Talanov 

ziyaretçilerini “Hoş geldiniz” diye karşıladı.

Ziyarette hem Hopa TSO Başkanı Osman 

Akyürek ve hem de HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer Hopa, Sarp 

Sınır kapısı ve Hopa Limanı hakkında ay-

rıntılı bilgiler vererek, ilişkilerin her açıdan 

geliştirilmesi noktasında görüşlerini ifade 

etti Görüşme verilen hediyeler ve çekilen 

hatıra fotoğrafı ardından sona erdi.

Ziyaret çıkışı Hopa Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Osman Akyürek “Her iki 

konsolumuza teşekkür ederiz. Görüş-

melerimizin ana temasında karşılıklı iyi 

niyet, barış ve dostluk hâkimdi. Bu bizim 

için her şeyden önemli” dedi.

Her iki konsolosta Türkiye ile ortak pay-

daların tarihsel süreç, coğrafya ve kültür 

olduğunu belirterek “Bütün olumsuzluk-

ları ve kötü izleri barış ve hoşgörü içinde 

çözebiliriz” mesajı verdi.

DOSTLUKLARA HER ZAMAN ÖNEM 
VERMELİYİZ
HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer ise Rusya ve İran ile önemli bir eko-

nomik bağlarının olduğunu belirterek 

şunları söyledi: “Hopa limanı bu bağların 

güçlenmesinde en kilit nokta. Hem İran 

hem de Rusya ile ticari işbirliklerimiz var, 

Ticaret de geri düşersek bedeli ağır olur. 

Onun için komşu ülkelerle her zaman di-

yaloglarımızı iyi tutmalıyız” diye konuştu

HOPA HEYETİ TRABZON ULAŞTIRMA 
BÖLGE MÜDÜRÜNÜ DE ZİYARET ETTİ
Hopa heyeti, Trabzon ziyaretine daha 

sonra TSE Bölge Müdürünü de ziyaret 

etti. Bu ziyaretin ardından Trabzon’da 

bulunan Ulaştırma 11.Bölge Müdürü İh-

san Gümrükçü’yü de makamında ziyaret 

etti. Ulaştırma Bölge Müdürü ile yapılan 

görüşmede bir dizi konu gündeme geldi. 

Ziyaretlere Trabzon Artvinliler Derneği 

Başkanı Ahmet Külekçi’de eşlik etti.




