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BAŞYAZI Hopa Lojistik 
Merkez olma 
yolunda

Meriç Burçin Özer
Hopaport Genel Müdürü

2017 
yılının 2. yarısına başlarken bu yılın ilk çeyrek 

verilerine baktığımızda genel olarak ülkemiz içinden 

geçtiği süreç nedeni ile durgunluk yaşamıştır. Bunu 

ekonomik verilere baktığımızda kolaylıkla anlayabiliyoruz. Her sektörde olduğu 

gibi limancılık sektöründe de mevsimsellik etkileri ile beraber 2017 yılının ilk 

çeyrek verileri 2016 yılını ilk çeyrek verilerine göre geride bulunmaktadır. İkinci 

çeyrek ile beraber bu verilerin olumlu olarak seyrettiğinden bahsedebiliriz. 

Örnek vermek gerekirse Hopa Limanı’nda 2016 yılının ilk 3 ayında elleçlenen 

tonaj miktarı 171.473 ton iken bu rakam 2017 yılını ilk çeyreğinde %30 azalarak 

120.576 ton’a düşmüştür. Buna rağmen 2. çeyrekte gözlenen olumlu ivme 

ile 2017 yılının ilk altı ayında elleçlenen tonaj miktarı 352.721 ton olarak 

gerçekleşmiş ve 2016 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 335.112 ton’a oranla 

%5 oranında artmıştır. 

Hopa merkezinde Hopa Limanı ile beraber bölgemizin lojistik anlamda 

gelişmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgemizin en 

güçlü yanı deniz, kara ve hava sınır kapısı olması nedeni ile transit aktarma 

merkezi olmasıdır. Hopa Limanı konumu nedeni ile yıllardır Kafkasya ve Orta 

Asya ülkelerine yapılan doğal gaz santralleri, çimento ve gübre fabrikaları ve 

bu gibi yatırımlar için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hopa’da 2018 yılında 

inşaatı bitirilerek taşınması planlanan balıkçı barınağı ile beraber Hopa Liman 

sahasında balıkçı barınağı olarak kullanılan bölgenin doldurulması sonucu 50 

dönüm alan kazanılacak ve bu saha lojistik faaliyetler için kullanılacaktır.

2017 senesi sonunda açılacak olan Cankurtaran Tüneli ve Kars, Tiflis, Bakü 

demiryolu hattı ile birlikte Hopa Limanı Doğu Anadolu bölgesinin Karadeniz’e 

ve Avrupa’ya açılan kapısı olarak çok daha fazla önem kazanacak mesafenin 

kısalması ile 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 ülkelerine rahatlıkla gönderilecektir.

Hopa Limanı olarak 2017 yılı hedefimiz 2016 yılı içinde gerçekleşen elleçleme 

hacmini %15 oranında arttırarak 1.000.000 ton’a çıkartmak ve bölgesel bir 

liman konumuna yükselmektir. Ayrıca Avrupa standartlarına uygun yeşil 

liman sertifikası almak, iş güvenliği standartlarını arttırmak, liman giriş ve çıkış 

modernizasyonlarını gerçekleştirmek, lpg ve çimento terminallerini faaliyete 

açmak 2017 yılı hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

16.08.2017 Hopa/ARTVİN

Hopa Limanı konumu 
nedeni ile yıllardır 

Kafkasya ve Orta Asya 
ülkelerine yapılan doğal 
gaz santralleri, çimento 

ve gübre fabrikaları 
ve bu gibi yatırımlar 

için yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Hopa’da 

2018 yılında inşaatı 
bitirilerek taşınması 

planlanan balıkçı barınağı 
ile beraber Hopa 

Liman sahasında balıkçı 
barınağı olarak kullanılan 

bölgenin doldurulması 
sonucu 50 dönüm alan 
kazanılacak ve bu saha 

lojistik faaliyetler için 
kullanılacaktır.
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KONUK YAZAR Değişimi Yaşamak

Atilla Yıldıztekin
HOPAPORT-Lojistik Yönetim Danışmanı

atilla@yildiztekin.com

Z
amanın gittikçe daha hızlı geçtiğini fark ediyorsunuzdur. Çocukluğumuzun 

derslerde geçmeyen zamanı, gençliğimizin boşa harcanan zamanı ve olgunlu-

ğun “yapacak çok şey var; zaman yetmiyor “düşüncesi. Rölativite işte. Zamanın 

hızı aslında sabittir. Zaman o anı yaşayan kişiye göre, o an yaptığımız işe göre hızlı veya 

yavaş geçiyor. Zamanın geçiş hızını belirleyen faktör, birim zamanda yaşanan deği-

şikliklerdir. Belli bir süre içinde, hiçbir şeyin değişmediği yaşam tarzı, zamanın yavaş 

geçtiği, çok şeyin farklılaştığı yaşam tarzı da zamanın hızlı geçtiği şeklinde algılanıyor. 

Bunu yaptığımız işlerde ve içinde çalıştığımız limancılık sektöründe de yakından gö-

rüyoruz. Sektör yoğun bir değişimi yaşıyor. Birçok kuruluş yeniden yapılanma içinde, 

yeni teknolojilerin uygulanması ile uğraşıyorlar, lokal ortak arayışları hızla devam edi-

yor, yabancı kuruluşlar Türkiye’ye gelmeye çalışıyorlar, gazetelerin insan kaynakları 

sayfalarında limancılık sektöründe çalışacak eleman arayışları artıyor. Yeni liman pro-

jeleri gerçekleştiriliyor. Kongreler, seminerler, konferanslar, sektör toplantıları yapılı-

yor, dergiler kalınlaşıyor ve yeni dergilerde deniz taşımacılığı sayfaları ilave ediliyor. 

Bütün bu değişiklikleri, gelişmeleri takip etmek, zamanın hızlı geçtiği hissini veriyor.

Dünya’da da benzer şekilde bir değişimin yaşandığı gerçek. Deniz taşıması ve liman-

cılık sektörü birçok alanda değişimin parçası olmuş durumdadır. Değişimi hızlandır-

makta ve yeni değişimlere yol açmaktadır. Küreselleşme bu hızlandırıcıların başın-

da gelmektedir. Dünya ticaretinin büyüme hızı dünya üretiminin büyüme hızından 

daha fazladır. Bunun nedeni ulusal sınırların yavaş yavaş kalkması, dünya ticaretinin 

serbestleşmesi, sermayenin global hale gelmesi, taşımacılık hızının artması ve taşı-

ma kapasitesinin daha büyük gemiler, daha güzel limanların yapılması ve intermodal 

taşımanın devreye girmesidir. 

Müşteri isteklerinin değişmesi ise limancılık sektöründeki değişimin ikinci faktörüdür. 

Müşteriler artık kendileri için esas iş kolu olmayan tedarik zinciri operasyonlarından 

kurtulmayı istemektedirler. Mevcut nakliye araçlarının verimli kullanılamaması, depo-

ların büyük veya küçük gelmesi, yerlerinin optimum noktada olmaması, stok kontrol, 

nakliye yönetimi, lojistik yönetimi programlarının fiyatlarının yüksek olması, bu işlere 

ayrılacak insan gücü ve finansmanın esas çalışma konusuna kaydırılarak daha fazla 

verim elde edilmesi, dışarıdan alımın (outsourcing) temel özelliğidir. Bunların yanında, 

hizmetlerin tek noktadan alınması, benzer müşterilerin hizmetlerinin konsolidasyonu, 

verimli bir şekilde kontrolü, raporlaması, hız, fiyat avantajı, katma değer yaratıcı işlem-

lerin artması, görünürlük ve takip edilme ihtiyacı değişimi hızlandırmıştır.

Yeni iş yapma teknolojilerin kullanımı da değişimin bir nedenidir. Internet üzerinden 

iletişim ve ticaret,  bu ateşin ilk kıvılcımı olmuştur. Bilgisayar programlarının geliştiril-

mesi, kullanıcı kolaylığı gelmesi, iletişimin hızlanması, mikro chiplerin ucuz ve yay-

gın olarak kullanımı, Radyo frekans (RF) sistemleri, bilgisayarların daha güçlü, daha 

küçük ve daha ucuz üretilebilmesi, mobil iletişimin devreye girmesi, dot.com kuru-

luşlarda yaşanan patlama, küresel yer bulma sistemlerinin (GPS) iletişimle ve mobil 

cihazlarla birlikte kullanımı, portallardan pazar yerlerine, virtual mall’lara gidiş, B2B 

sistemlerde B2C eklenmesi, bunun artık P2P ve M2M sitemlere dönüşmesi, satın 

almaların sektörel bazda birlikte yapılması, üretim ve satış planlamalarının artık yıllık, 

hatta kayar bütçe şeklinde, aylık değil online olarak üretici tüketici işbirliği ile (CPFR) 

anlık yapılması bu konulardaki değişimin nedenidir.

Bütün bu değişimin içinde Hopaport da yer almaktadır. Planlamadan başlayan uy-

gulamaya giden, ölçümleme yapacak alt yapıyı kuran, ölçerek yönetime fırsat veren, 

süreçleri iyileştiren, yeni sistemleri uygulayan, öğrenen ve öğreten bir yönetim şek-

line sahibiz artık. Tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte değişimi 

ve değişimin avantajlarını yaşıyoruz. 

Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla yaşayınız değişimi.

Dünya’da da benzer 
şekilde bir değişimin 

yaşandığı gerçek. Deniz 
taşıması ve limancılık 

sektörü birçok alanda 
değişimin parçası olmuş 

durumdadır. Değişimi 
hızlandırmakta ve 

yeni değişimlere yol 
açmaktadır. 
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KONUK YAZAR Lojistik Sektörünün 
Bugünü ve Yarını

Osman Akyürek
Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı

K
afkas Cumhuriyetlerinin Gürcistan hudut sınırında bulunan HOPA, coğrafi ko-

numu itibari ile önemli bir geçiş noktası niteliğindedir. Coğrafi konumunun 

verdiği avantaj ile ilçede gelişmiş olan lojistik sektörünün mevcut durumunu 

anlamak ve geleceğini planlamak son derece önemlidir. 

İlçemizde 60’ın üzerinde nakliye firması bulunup bunların 32 tanesi C2 belgeleriyle 

uluslararası taşımacılık alanında faaliyet göstermektedir. Bu firmalarımızda toplamda 

1 200’ü aşkın TIR VE 200’e yakın kamyon bulunmaktadır. Tüm ülke geneline bakıldı-

ğında ilçemizin nakliyecilik konusunda ilçe bazında birinci sırada iken iller bazında da 

ilk 10 içerisinde yer almaktadır. 

Kafkasya bölgesindeki pazara olan yakınlığı ve ülkenin en önemli limanlarından biri-

ne sahip olması nedeniyle sektörel başarının sağlanması için mevcut koşulların de-

ğerlendirilmesi ve sektör geleceğinin planlanması Hop Ticaret ve Sanayi Odasının 

gerçekleştirdiği çalıştayı önemli kılmaktadır. Yapılan çalıştayın temel mesajlarından 

biri olan ve haklı gerekçelere dayandırılan ‘Hopa’da Lojistik Köy kurulması’ talebi sek-

törün geleceği açısından son derece önem arz etmekte ve gerçekleştirilmesi halin-

de sektöre büyük bir ivme kazandıracak adım olacaktır.

Hopa limanı, sahip olduğu alt yapı ile İran ile ticarette önemli bir yere sahiptir. Bu 

çerçevede Hopa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2014 yılında Tebriz İRAN’ a yaptığı-

mız ziyaretle ikili ilişkilerin gelişmesine ve Hopa Limanının yeniden İran ile yapılan 

ticarette kilit nokta haline gelmesine katkı sağlamasının hedefledik. 

Diğer yandan Hopa-Batum Demiryolu projesi ile Hopa limanı ile Gürcistan’ın Batum 

şehrine bir demiryolu hattının bağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda TCDD 

tarafından fizibilite çalışması yapılarak projenin fizibil olduğuna dair rapor tamam-

lanmıştır. Bu Proje ile Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine yönelik deniz yolu ile gelen/

giden yüklerin, Hopa limanı üzerinden demiryoluna aktarılması sağlanabilecektir.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsayan 5 Cazibe Merkezi Pro-

jesi Hükümet programında yer almaktadır. Fakat Projede Karadeniz bağlantısı eksik 

kalmıştır. Cazibe merkezleri olarak düşünülen illerden biri olan Kars’a ulaşılabilmesi 

için bir deniz bağlantısı gerekmektedir. Hopa ilçesi konumu itibari ile Liman ve deniz 

yolu ilişkisi içerisinde Kars cazibe merkezinin Karadeniz ayağı olarak düşünülmelidir. 

Bu neden ve hedeflerle gerçekleştirdiğimiz 1. Lojistik Çalıştayı ile sadece mevcut du-

rumun analizi değil aynı zamanda sektörün geleceğine nasıl şekil verilebileceği ele 

alındı. Odamız tarafından her yılı düzenlenecek olan çalıştay ile lojistik sektörünün 

gelecek dizaynı yapılarak geleneksel bir çalışma haline getirilecektir. 

İlçemizde 60’ın üzerinde 
nakliye firması bulunup 

bunların 32 tanesi C2 
belgeleriyle uluslararası 

taşımacılık alanında 
faaliyet göstermektedir. 

Bu firmalarımızda 
toplamda 1 200’ü aşkın 

TIR VE 200’e yakın 
kamyon bulunmaktadır. 

Tüm ülke geneline 
bakıldığında ilçemizin 

nakliyecilik konusunda 
ilçe bazında birinci sırada 
iken iller bazında da ilk 10 
içerisinde yer almaktadır. 
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HOPA’DA 1. LOJİSTİK 
ÇALIŞTAY’I DÜZENLENDİ

H
opa TSO ve HOPAPORT’un bir-

likte organize ettiği 1. Lojistik 

Çaliştay’i düzenlendi. Hopa TSO 

hizmet binasında bulunan TSO Atatürk 

Kültür Merkezinde düzenlenen Çalistay 

hakkında bilgi veren TSO Y.K. Başkanı Os-

man Akyürek, İlçenin her türlü sorunun 

kendileri açısından önemli olduğunu, 

ilçede bir ilk’i gerçekleştirme ve Nakliye 

sektörünün sorunlarını da gündeme taşı-

ma adına 1.Lojistik Çalistayini düzenledik-

lerini ifade ederek, Çalistay’da:

“*Gürcistan Cumhuriyeti topraklarında 

nakliyecilerimizin karşılaştığı sorunlar

*Tır Parklarının durumu, sıra konusunda 

yaşanan aksaklıklar ve kesilen yüksek be-

delli cezaların firmalarımızın rekabet gü-

cünü azaltması, 

*Sarp Kara Hudut Kapısı Modernizasyonu 

nedeniyle boş veya dolu araçların Sarp 

Gümrüğü tarafından diğer gümrük ka-

pılarına yönlendirilmesi ve inşaat süreci 

nedeniyle uzun beklemelerin oluşması, 

*Türkiye topraklarında yabancı plakalı 

araçlara kesilen trafik cezaların uygulan-

maması nedeniyle nakliyecilerimizin re-

kabet gücünü azaltması, 

*Kars-Tiflis Demir yolu hattı ile Kars’ın ca-

zibe merkezi olması durumunda bu pro-

jede Hopa limanının deniz ayağı olarak 

değerlendirilmesi 

*Lojistik Sektörünün Geleceği’nin değer-

lendirildiğini ifade etti.

 LOJİSTİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

*UND Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Ender 

TOPALOĞLU’nun konuşması

Konu: Nakliye Sektörünün Karşılaştığı 

Sorunlar

*HOPA TSO Yön. Krl. Bşk. Osman Akyü-

rek’ in konuşması

Konu: Nakliye, İhracat-ithalat ve Bölge 

Ticaretine Genel Bakış

*HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer’ in sunumu

Konu: Hopa Limanı Tanıtımı ve Lojistik 

Sektörünün Geleceği

*Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdü-

rü Osman Göllüce’ nin sunumu

Konu: Gümrüklerin Genel Durumu ve 

Çalışma Anlayışı

*Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkon-

solosu Sayın Avtandil Mikatsadze’ nin İki 

Ülke Arasındaki İlişkiler ve Lojistik Sektörü 

konuşması

*Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın konuş-

ması ardından sona erdi.

1. Lojistik Çalıştayı sonuç bildirgesi yayın-

landı.
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NAKLİYE, İHRACAT-İTHALAT 
VE BÖLGE TİCARETİNE 
GENEL BAKIŞ

H
opa TSO Y.K. Başkanı Osman Ak-

yürek, gerçekleştirdiği çalıştayda 

yaptığı konuşmada öncelikle Lojis-

tik sektörünün temsilcileri ile Resmi erkânı 

bir araya getiren çalıştayın sorunların tespi-

ti ve çözüm yolların aranması noktasında 

önemine dikkat çekmiştir. Oda Başkanın 

konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar-

dır; 2.000 e yakın TIR ve kamyon aracı, 33 

C2 Belgeli firması, 7 TURSAB Belgeli şirketi 

ile lojistikte ilçe sıralamasında birinci sıra-

da olan Hopa turizmde de önemli mesafe 

kaydetti. Bir yılda 6 milyon 630 bin insanın 

geçtiği kara hudut kapısı başka yok.

HOPA-BATUM DEMİRYOLU PROJESİ: 

Hopa-Batum Demiryolu projesi ile Hopa 

limanı ile Gürcistan’ın Batum şehrine bir 

demiryolu hattının bağlanması hedeflen-

mektedir. Bu kapsamda TCDD tarafından 

fizibilite çalışması yapılarak projenin fizibil 

olduğuna dair rapor tamamlanmıştır. Bu 

Proje ile Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine 

yönelik deniz yolu ile gelen/giden yüklerin, 

Hopa limanı üzerinden demiryoluna akta-

rılması sağlanabilecektir.

CAZİBE MERKEZİ PROJESİNİN DENİZ 

AYAĞI HOPA OLMALI: Güneydoğu ve 

Doğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsa-

yan 5 Cazibe Merkezi Projesi Hükümet 

programında yer almaktadır. Fakat Projede 

Karadeniz bağlantısı eksik kalmıştır.

Cazibe merkezleri olarak düşünülen iller-

den biri olan Kars’a ulaşılabilmesi için bir 

deniz bağlantısı gerekmektedir. Hopa ilçesi 

konumu itibari ile Liman ve deniz yolu iliş-

kisi içerisinde Kars cazibe merkezinin Kara-

deniz ayağı olarak düşünülmeli.

BAKÜ-TİFLİS KARS DEMİRYOLU PROJE-

Sİ: 2008 yılında başlayan Demir İpek yolu 

olarak adlandırılan Bakü-Tiflis- Kars (BTK) 

Demiryolu projesi Azerbaycan’ın baş-

kenti Bakü’den başlamakta, Gürcistan’ın 

Tiflis  ve  Ahılkelek  şehirlerinden geçerek   

Türkiye’nin   Kars  şehrine ulaşmaktadır. 

Marmaray projesinin tamamlanması ile 

birlikte BTK hattı sayesinde Çin-Avrupa 

arasında kesintisiz bir demiryolu hattı olu-

şacaktır.

HOPA-İRAN GÜZERGÂHININ GÜÇLEN-

MESİ: Hopa limanı, sahip olduğu alt yapı ile 

İran ile ticarette önemli bir yere sahiptir. Bu 

çerçevede Hopa Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak 2014 yılında Tebriz İRAN’ a yaptığı-

mız ziyaretle ikili ilişkilerin gelişmesine ve 

Hopa Limanının yeniden İran ile yapılan 

ticarette kilit nokta haline gelmesine katkı 

sağlamasının hedefledik.

2016 YILININ RAKAMLARLA ÖZETİ: Geç-

tiğimiz yılın verilerine bakıldığında Hopa 

Gümrük Müdürlüğünde 115.457.423,43 

USD İthalat, 329.514.043,08 USD İhracat 

gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı ta-

şıt ve yolcu giriş çıkış durumunu değer-

lendirdiğimizde ise 194.772 TIR, 27 Tan-

ker, 109.237 Kamyon, 187.322 Otobüs, 

322,784 Otomobil, 69.299 karavan, rö-

mork, pikap vb. araç, 6.630.348 yolcu giriş 

çıkışı gerçekleşmiştir. Bu rakamlar lojistik ve 

turizm sektörü açısından Hopa’nın nedenli 

önemli bir konuma sahip olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ: Tür-

kiye’nin Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri ile 

mevcut ticari ilişkileri, ayrıca bölgedeki de-

mir yolu ve kara yolu projeleri (tüneller, oto 

yollar vb.) ile transit ticaretteki avantajı ile 

ticari hacmin tekrar artma potansiyeli bu-

lunmaktadır. Bunun yanında karayolu ta-

şımacılığı alanında modernizasyon süreci 

başlatılan Sarp Kara Hudut Kapısında giriş 

çıkış işlemlerinin hızlanacağı aşikârdır.

5 Cazibe Merkezi Projesi Hükümet programında 

yer almaktadır. Fakat Projede Karadeniz bağlantısı 

eksik kalmıştır.

Osman Akyürek Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı
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HOPA LİMANI TANITIMI VE 
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN 
GELECEĞİ

H
OPAPORT Genel Müdürü Meriç 

Burçin Özer’de Çalıştayda bir 

sunum gerçekleştirerek çalışma-

ları, projeleri, yatırımları ve hedefleri ko-

nusunda açıklamalarda bulundu. Hopa 

Limanı tanıtım videosunun gösterildiği 

çalıştayda Özer’in sunumunda öne çı-

kan noktalar şunlar oldu;

* Hopa limanı, Doğu Karadeniz’e eko-

nomik olarak önemli katkılar sağladı-

ğı gibi bölgenin dünyaya açılan kapısı 

olma özelliğini taşımaktadır. Karadeniz 

otoyolu ile tüm Batı ve Doğu Bölgele-

rinin tamamına etkin kara yolu taşıma-

cılığı sayesinde Orta Asya ve Orta Doğu 

ülkelerine bağlantılıdır.

*HOPAPORT coğrafi konumu ve yoğun 

talep nedeni ile günümüz limanlarından 

faklı olarak Proje Kargo Limanı olma yo-

lunda ilerlemektedir. 50 ton ile 600 ton 

arası her türlü proje yüküne yükleme, 

tahliye ve depolama hizmetleri veril-

mektedir

*Limanın gelişimi için konteyner projesi, 

yeni dolgu alanı projesi, LPG Terminali 

projesi, çimento terminali projesi, kru-

vaziyer terminali projesi ve Hopa-Batum 

Demiryolu projeleri için çalışmalar baş-

latılmıştır.

*HOPAPORT yaptığı yatırımlar ve ye-

nilikçi iş gücü ile doğu Karadeniz’in en 

önemli üslerinden olmayı hedeflemiştir. 

2017 yılı hedefini 1.000.000 Ton olarak 

planlayan Hopa limanı yük elleçleme 

kapasitesini her geçen yıl ciddi oranda 

arttırmak için yeni projeler ve yatırımla-

rına devam etmektedir.Meriç Burçin Özer 
HOPAPORT Genel Müdürü
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GÜMRÜKLERİN GENEL DURUMU 
VE ÇALIŞMA ANLAYIŞI

K
açkar Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürü Osman Göllüce çalışma-

ları hakkında kapsamlı bir sunum 

gerçekleştirildi. Slayt sunumu ile teknik 

bilgiler de veren Bölge Müdürü konuş-

malarında;

*Bölge Müdürlüğünün Rize, Artvin ve 

Ardahan illerini (Rize, Hopa, Sarp, Aktaş 

ve Türkgözü Gümrük Müdürlükleri ile 

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğü) kapsayacak şekilde 

hizmet vermek üzere kurulduğunu ifade 

ederek yedi yirmi dört demeden tüm 

bağlantı gümrükleri ile çalışmalarına de-

vam ettiklerini,

*Gümrük hizmetlerinin süratli, etkin, ve-

rimli, şeffaf ve standartlara uygun şekilde 

yürütülmesini sağlamanın ve denetle-

menin görevlerinin temelini oluşturdu-

ğunu,

*Sarp Sınır kapısında yeniden yapılan-

ma kapsamında hizmetlerde aksama 

yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri 

aldıklarını, geçiş rakamlarına bakıldığında 

2016 yılı ile bu yılın verileri kıyaslanırsa 

bir düşüş yaşanmadığının açıkça görül-

düğünü,

*Güçlü bir Bölge Müdürlüğü anlayışı içe-

risinde yerinde ve kaliteli hizmet verme 

hedeflerinden asla taviz verilmediğini,

*Modernizasyon süreci hem gümrük 

personelini hem de ihracatçıyı yormakla 

birlikte geçen yıla göre çok daha az sayı-

daki personelle aynı standartları yakala-

maya çalıştıklarını ve Sarp Sınır Kapısının 

modernizasyonu sonrası bu sorunların 

yaşanmayacağına inançlarının tam ol-

duğunu,

*Bölge Müdürlüklerine bağlı Ardahan il 

sınırları içerisinde Bakü-Tiflis- Kars De-

miryolu hattı üzerinden Demir İpekyolu 

Gümrük Müdürlüğü’nün kurulduğu ve 

projenin tamamlanması ile Orta Asya- 

Avrupa arasında demiryolu taşımacılı-

ğında ülkemizin hak ettiği yere gelece-

ğini,

*Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstih-

barat Müdürlüğünün önemli görevler 

üstlendiğini ve birçok kaçakçılık girişimi-

ni dikkatli kontroller sayesinde engelle-

diklerini,

*Kara, deniz ve tüm taşımacılık sektörü 

çalışanlarının ve firmaların Gümrük ida-

relerinde oluşabilecek her türlü sorunları 

ile işleyiş katkı sağlayacak önerilerine her 

zaman açık olduklarını dile getirdi.

Osman Göllüce 
Kaçkar Gümrük ve Ticaret 

Bölge Müdürü
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NAKLİYE SEKTÖRÜNÜN 
KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

H
opa Ticaret ve Sanayi Odası Mec-

lis Üyesi ve Uluslararası Nakliyeci-

ler Derneği Yönetim Kurulu (UND) 

üyesi Alişan Ender Topaloğlu gerçekleştirdi-

ği konuşmada nakliye sektörünün karşılaş-

tığı sorunlar ve çözüm önerilerine değindi. 

Topaloğlu’ nun konuşmasında önce çıkan 

notlar aşağıda verilmiştir.

Bugün burada sizlerle bir araya gelmiş 

olmanın bizim için anlamı elbette çok 

büyük. Sektörel anlamda çok büyük so-

runlarımız var. Sorunlarımızın birçoğuna 

sizlerde vakıfsınız. Hemen yanı başımızda 

inşaatı devam eden bir sınır kapımız var. 

TIR kabul kapasitesinin düştüğü böy-

le dönemlerde en büyük zararı kapının 

müşterileri olarak bizler görüyoruz. Sefer 

sayılarımız ciddi oranda daraldı. Azer-

baycan’a ayda 3 sefer yaparken 1,5 seferi 

güçlükle yapabiliyoruz. Yanlış anlaşılma-

sın yük konusunda bir problemimiz yok. 

Bizim problemimiz kapıdaki inşaatın bize 

olumsuz yansımaları. 

Gümrük personeli yetersiz ve yorgun.12-12 

olacak şekilde 2 vardiya çalışılıyor. Verimlilik 

açısından personel sayısı arttırılarak 3 var-

diya olmalı, nöbetler 12-24 olarak değişti-

rilmeli. Sahada koordineyi sağlayacak ve 

personeli aktif çalıştıracak etkin amirler 

olmalı. Bu amirler yeri geldiğinde Gürcü 

tarafıyla araç sevk trafiğini de koordine 

etmeli.

Türk gümrüğü ile Gürcü gümrüğü arasın-

da günlük araç kabulü hedef tayini olmalı. 

Çıkan TIR sayısı Giren TIR sayısına paralel 

olmalı. Kapasite takip edilmeli. 

Aktaş ve Türkgözü gümrüğünün çalışma 

kapasiteleri yükseltilmeli.

Türkiye’ye döviz kazandıran hizmet sektör-

leri içinde turizmden sonra en yüksek gelir 

bu sektörce, uluslararası nakliye sektörün-

ce kazandırılmaktadır. Biz bunu da teşvik al-

madan, desteklenmeden sürdürme gayreti 

içerisindeyiz.

Biz milliyetçi bir sektörüz. Biz bu ülkenin 

lojistik gücüyüz. Haksız rekabet dolayısıyla 

milyonlarca doların uçup gitmesinden ra-

hatsızız.  

Alişan Ender Topaloğlu 
UND Yönetim Kurulu Üyesi
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İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ

G
ürcistan Cumhuriyeti Trabzon 
Başkonsolosu Avtandil Mikat-
sadze Sarp Gümrük kapsısının 

açılışından bu yani iki ülke arasındaki 
ilişkilerin sürekli bir gelişim içerisinde 
olduğunu vurgulayan Başkonsolosun 
yaptığı konuşmada önemli konulara 
değinmiştir.

Avtandil Mikatsadze 
Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu

*Hopa TSO Hizmet Binası başta Batum 
Ticaret Odası olmak üzere diğer tüm STK 
ve kurumlara örnek teşkil edecek bir ya-
pıya sahip.

*Sarp Sınır Kapısı açıldıktan sonra Rusya 
Silahlı güçlerinin nezaretinde başlayan 
ilişkilerde her zaman dostluk ve beraber-
lik havası hâkimdi. İlişkilerimiz her geçen 

gün daha da gelişmektedir.

*Yaşanan sorunları ve aksaklıkları biliyo-
ruz, gerek Türk mevkidaşım olsun gerek 
Sarp Mülki İdare yetkilileri ve Artvin valisi 
olsun her zaman uyum içerisinde çalıştık 
ve çalışmaya da hazırız.

*Sorunlardan haberdar olduğumuzda 
hemen müdahale ederek çözümü için 
çaba harcıyoruz. Saat kaç olursa olsun 
her daim göreve hazırız ve elimizden ge-
len her şeyi yaparız.

*İki ülke arasında ki önemli huşulardan 
biri de insan haklarına saygılı olunmasıdır. 
Ben Türk yetkililerinden Sarp sınır kapsın-
dan giriş çıkış yapan Gürcü vatandaşlarını 
saygılı olunmasını istiyoruz. Aynı şekilde 
Gürcü tarafında da Türk vatandaşlarına 
saygılı olunmasını sağlıyoruz.

*Sıra ve tır parkları konusunda da yaşadı-
ğınız sorunların farkındayız. Bunu engel-
lemek için elektronik sistem kurulması 
için hükümetimiz çalışmayı başlattı. En 
kısa sürede hayata geçirilecek ve inanıyo-
ruz ki bu konuda yaşanan sorunlar çözü-
me kavuşacak.
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1. LOJİSTİK ÇALIŞTAYI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Lojistik sektörünün yaşadığı sorunların 
çözümüne yönelik yürütülecek çalışma-
ların uluslararası bir boyut da taşıması 
nedeniyle gerçekleştirilmiş olan çalıştayın 
bir ayağı gibi düşünülerek Batum’ da Gür-
cü yetkililerinin de katılımı ile bir çalıştay 
daha gerçekleştirilmesine,

2. Türkiye ve Gürcistan Başkonsoloslukla-
rının Gürcistan’da gerçekleştirilecek çalış-
tay için iletişime geçerek gerekli çalışma-
ları yürütmelerine,

3. Lojistik sektörüne yönelik çalışmaların 
devamlılık arz etmesi için çalıştayın her yıl 
düzenli olarak yapılmasına,

4. Modernizasyon sürecinde olan Sarp 
Kara Hudut Kapısında 1-1,5 yıl boyunca 
aksaklıkların yaşanmasının muhtemel 
olduğu, olası sorunların giderilmesi nok-
tasında tüm sektör paydaşlarının birlikte 
hareket etmesine

5. Çalıştay süresince de tespiti yapılan 

bazı sorunlarla ilgili çözüm yolu buluna-
bilmesi için farklı platformlarda ve daha 
üst mercilere sorunların iletilmesi konu-
sunda daha fazla çaba gösterilmesine ve 
her platformda sorunların dile getirilme-
sine,

6. Genel tartışma ve değerlendirmelerde 
ileri sürülen fikirlerin Çalıştay kararı olarak 
benimsenmesine,

7. Lojistik sektörü kadar sınır kapısındaki 
aksamalardan olumsuz etkilenen Turizm 
sektörünün sorunları ile ilgili yetkililer ve 
sektör temsilcilerinin katılımı ile kısa süre 
içerisinde bir toplantı tertiplenmesine,

8. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan çö-
züm önerilerinin gerçekleşip, gerçekleş-
mediği hususlarının takip edilmesine, bu 
noktada Hopa Ticaret ve Sanayi Odasının 
sorumlu kurum olarak belirlenmesine ve 
takip aşamalarındaki tespitlerini yetkililer 
ve sektör temsilcileri ile paylaşmasına,

9. Çalıştayın daha etkin kılınması için alı-
nan kararların ve çalıştay sürecinin ele 
alınacağı çalıştay raporunun başta resmi 
makamlar olmak üzere tüm paydaşlara 
iletilmesine karar verilmiştir.

Hopa Ticaret ve 

Sanayi Odası’nda 

gerçekleştirilen “1. 

Lojistik Çalıştayı” 

sürecinde katılımcıların 

ortaya koyduğu 

görüş ve öneriler 

doğrultusunda Çalıştay 

Sonuç Bildirgesinde 

yer alacak aşağıdaki 

kararlar alınmıştır.
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HOPAPORT 2017 HEDEFLERİNİ 
YÜKSELTTİ

H
OPAPORT bünyesinde bulundur-
duğu çok farklı terminallerle sek-
törün ilgi odağı olmaya devam 

ediyor. Kara-Deniz ve Hava Liman kapıları 
sektöre her türlü hizmeti en kısa sürede 
verebilen HOPAPORT’ta tecrübeli perso-
nel ile tüm elleçlemeler de en kısa sürede 
işin sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Son yıllarda Hindistan, Japonya ve K.Ko-
re’den gelen proje kargo yüklerine ev 
sahipliği yapan HOPAPORT, 2017 yılı he-
defleri arasına Tank ve LPG terminalini en 

verimli şekilde kullanılmasını koydu.

Toplam kapasitesi 32 bin ton olan 6 adet 
Tank’tan oluşan terminalde her türlü Kim-
yasal ve sıvı petrol türevlerini depolamak 
mümkün. Bunun dışında 2016 yılı başla-
rında yapımına başlanan ve yılsonunda 
yapımı tamamlanan LPG terminalinde 
her biri 210 m3 kapasiteli 2 adet tank ve 
aynı anda 6 dolum kolu ile 6 tankere do-
lum yapabilecek sistemin kurulumu ta-
mamlandı.

HOPAPORT Tank terminalinde son sis-

tem yangın koruma sistemi kurulmuş ve 
2017 yılı başından itibaren de bu sistemin 
daha güvenilir noktaya taşınması için ek 
çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 
Alev detektörleri, İhbar panelleri, Köpük 
sistemi gibi ekipmanlarla donatım çalış-
maları da tamamlanma aşamasına geldi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer hedeflerinin ulusal ve uluslar arası 
sektöre en güvenli bir şekilde Tank termi-
nalinde sunmak olduğunu ifade ederek 
“Biz hiçbir masraftan kaçınmayarak yatı-
rımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsam-
da Tank terminalimizde modernleştirme 
çalışmalarını yaptık. Ek güvenlik tedbirleri 
yatırımlarımızı da tamamlama aşamasına 
geldik.

HOPAPORT Tank terminalimiz 2017 yı-
lında sektörün hizmetine sunulmuştur. 
LPG Terminali yapım çalışmaları tamam-
lanmış, gerekli izinler alınmış, kalan birkaç 
bürokratik işlemin tamamlanması ardın-
dan işletici firma tarafından 2017 yılı orta-
sında hizmete açılması planlanmaktadır.

HOPAPORT olarak tek hedefimiz Ülke-
miz ekonomisine katkı sunmak, Bölge ve 
İlimiz ve İlçemiz için istihdam yaratmak 
ve yaratılan bu istihdamın başta nakliye 
sektörü olmak üzere bir sinerjiye dönerek 
komple kalkınmada ön ayak olma gayreti 
içinde çalışmalarımıza ara vermeden de-
vam ediyoruz” denildi..
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HOPAPORT’A BİR GÜNDE 
7 GEMİ GELDİ

H
OPAPORT’a bir günde gelen 7 gemi yüzleri güldürdü. 

Tahıl Terminali, Çimento terminali, Kömür gemileri, 

Kireç ve Bakır Konsantre ve Proje Kargo gemileri ile 

hareketlenen HOPAPORT’ta tüm departmanlarda gözlenen 

hareketlilikte gözlerden kaçmıyor.

HOPAPORT’un aynı anda 10 gemiye kadar hizmet verme 

potansiyeli bulunması dikkate alındığında bu sayıda önem-

senmeyecek bir potansiyel olarak değerlendirildi. Tahıl termi-

naline gelen geminin yükü silolara alınırken, Proje Kargo ge-

misinin yükleri de liman sahasında depolamaya devam ediyor. 

Operasyon rıhtımlarında Kömür yüklü iki geminin boşaltılması 

çalışmalarına da ara vermeden devam ediliyor.

Akçansa tarafından işletilen Çimento terminaline yaklaşan 

gemiden de Çimento depolara taşınması çalışmaları devam 

ederken, Kireç Yüklü geminin yükünün boşaltılması sürüyor. 

Tank terminal limanına yaklaşan gemiye de Konsantre Bakır 

yükleme çalışmalarına da devam ediliyor.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer limanlarında 

yaşanan hareketliliğin belli bir çalışma ve girişim sonucu ger-

çekleştiğini ve devam edeceğini ifade ederek “Aynı anda tüm 

gemilerde yükleme ve boşaltma işlemleri devam etmektedir. 

HOPAPORT’ta yaşanan hareketliliği böyle devam ettirebilirsek 

yeni istihdam yaratma da bizde üzerimize düşeni yaparız. Li-

manımızda yaşanan hareketlilik Artvin ekonomisine de katkı 

sunarken, özellikle Nakliye sektörüne de ciddi istihdam oluş-

turuyoruz” değerlendirmesi yaptı.
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H
opa Limanından 2017 yılının ilk ma-
den ihracatı gerçekleştirildi. Erzu-
rum’un Pasinler ilçesinden volkanik 

kayalıklardan çıkartılan ve KALEBLOKBİMS 
Fabrikalarında işlenen 2.000 Ton Perlit Ma-
deni M/V Suadiye isimli gemiye yüklendik-
ten sonra Rusya’ya ihraç edildi.

 İzolasyondan, Gıda, Kimya, Deterjan sa-
nayine kadar birçok alanda kullanılan Perlit 
madeninin Rusya’ya ihracatının önümüz-
deki aylarda da HOPAPORT üzerinden ger-
çekleştirilecek.

HOPAPORT’un gerek depolama ve gerek-
se her türlü ürünün elleçlenmesine uygun 
makine parkı sayesinde kısa bir sürede M/V 

Suadiye gemisine yüklemesi tamamlanan 
Perlit madeni HOPAPORT’un ilk olarak ih-
racatı yapılan ürünler kategorisinde yerini 
almış oldu.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer, bilgi birikimi ile araştırmacı bir ruha 
sahip olan girişimleri ile yeni ürünlerin de 
limana gelmesinin yolunu açtığını ifade 
ederek “Ülkemizin tek kara ve deniz sınır 
kapısı olan HOPAPORT, 2017 ve daha son-
raki yıllara bugünden hazırlık yapmaktadır. 
Liman sahamızda Aşkale Çimento tarafın-
dan mayıs ayı içinde hizmete alınacak olan 
5 adet çimento silolarının ardından Cengiz 
Holding şirketlerinden Eti Bakır tarafından 

Murgul’da çıkartılan konsantre halinde HO-
PAPORT üzerinden taşınması sağlanan Ba-
kır madenine ek olarak Perlit madenini de 
HOPAPORT üzerinde Rusya’ya ihracatını 
gerçekleştirdik. 

Biz HOPAPORT’un 18.000 m2’lik kapalı de-
polama ve 102.000 m2’lik açık ambar saha-
mızla, 38.000 m3’luk tank terminalimizle, her 
biri 1.000 ton olan 10 tanktan oluşan toplam 
10.000 ton’luk tahıl terminalimizle, 600 tona 
kadar olan her türlü proje kargo yük elleç-
lemeye uygun makine parkıyla ve tecrübeli 
personelimizle her türlü zor işin üstesinden 
gelecek tecrübeli personelimizle sektörümü-
ze hizmet vermeye devam ediyoruz.”

HOPAPORT’TAN RUSYA’YA 
MADEN İHRACATI DEVAM 
EDİYOR
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HOPAPORT’UN ZİYARETÇİLERİ 
GENEL MÜDÜRÜN ÖĞRENCİLERİYDİ

H
OPAPORT’un bu defaki ziyaretçile-
ri Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa 
Meslek Yüksek Okulu Deniz ve Li-

man İşletmeciliği Bölümü öğrencileri oldu. 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer’in girişim ve tavsiyelerinin bir sonu-
cu olarak açılan bölümde Özer’de gönüllü 
olarak branş derslerine girerek eğitim veri-
yor.   Bu defa Genel Müdürün öğrencileri 
de Hopa Limanını ziyaret ettiler. HOPA-
PORT İGS uzmanı Emine Gümüşkaya ve 
saha amiri Mustafa Ahmetoğlu tarafından 
karşılanan öğrencilere ilk olarak Liman sa-
hası gezdirilerek yapılan çalışmalarla ilgili 
bilgiler verildi. Ziyaret sırasında öğrencile-
rin sordukları sorulara cevap veren HOPA-
PORT personeli ne de öğrenciler teşekkür 
etti.

Liman sahası gezisi ardından Liman top-
lantı salonuna geçildi. Burada Emine Gü-
müşkaya ve Mustafa Ahmetoğlu tarafın-
dan öğrencilere HOPAPORT’un tanıtımı 
ve liman sahasında bulunan tesisler ve ya-
pılan işler hakkında ayrıntılı bilgiler sunum 
eşliğinde verildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer ziyaret sonrası yaptığı değerlendir-
mede, Deniz ve Liman İşletmeciliği bö-
lümünün ilçede açılmasının çok önemli 
bir karar olduğunu, aslında bu okulun alt 
yapısını oluşturma anlamında Denizci-
lik Lisesinin ilçede açılmasının zamanının 
geldiğini söyledi.

Bölgede Hopa-Rize ve Trabzon Liman-
larının bulunduğunu, son dönemlerde 
Denizcilik sektöründe ciddi gelişmelerin 
yaşandığını, Limanlarda modernleşme 
ve peş peşe yeni yatırımların yapılmasına 
paralel gemi sayısında da ciddi artışlar ya-
şandığını ifade ederek “Gerek gemilerde 
çalışacak bilgili personel ve gerekse Li-
manlarda bilinçli olarak yetişen personele 
ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
anlamda Hopa MYO Deniz ve Liman İşlet-
meciliği bölümünden mezun olan öğren-
cilerde bizler açısından istihdam edilecek 
birer nitelikli personel olarak düşünülebilir.

Limanımızı ziyaret eden öğrencilerime 
hoş geldiler diyor, gelecekte bu ziyaretle-
rin daha sık gerçekleşmesini ümit ediyo-
rum” diye konuştu. 
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BATUM ÖNEMLİ BİR KONGREYE 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

G
ürcistan’ın Acara Özerk Bölgesi 
Başkenti Batum Turizm yatırımları 
ile artık Uluslararası kongrelerin de 

yapıldığı merkezlerden biri olmaya doğ-
ru gidiyor. Bunun ilk adımı 1. Uluslararası 
Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresine ev 
sahipliği yaparak attı.

Wyndham Batumi Hotel salonlarında ger-
çekleşen kongreye branşlarında uzman 
çok sayıda akademisyen ve işadamı katıldı. 
Kongre dönem başkanlığını Prof. Dr. Salih 
Öztürk yaparken, kongreye konuşmacı 
olarak Prof.Dr. Otar Gogolıshvılı, Prof.Dr. 
Caner Karavit, Prof. Dr. Lile Tandilava, Doç.
Dr. Mehmet Çavaş ve Doç.Dr. Emzar Kak-
hidze katıldılar.

UMTEB kongresine 161 bildiri kabul edi-
lerek sunumu gerçekleştirildi. Kongreye 
HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer’de Artvin Çoruh Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Veysel Tatar ile birlikte “Sür-
dürülebilir Limanlar Liman Çevre Yöne-
tim Sistemleri” ve “Avrupa Kafkasya Asya 
Ulaştırma Koridoru (Traceca) Kapsamında 
Hopa Limanın Rolü” konularını içeren iki 
sunum gerçekleştirdiler.

Kongreye Artvin’den katılan AÇÜ Öğre-
tim görevlilerinin sunumları damga vurdu. 
Öğr. Gör. Veysel Tatar’ın sunduğu “Deniz 
taşımacılığının iklim değişikliği üzerindeki 
etkileri” ve “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”, 
Öğr. Gör. Nurullah Yelboğa “Üniversite 
Öğrencilerinin Yaşlılık Algısı: Borçka Acar-
lar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örne-
ği” ve “Borçka Acarlar MYO Öğrencilerinin 
Sosyal Medya kullanımları”, Yrd. Doç.Dr. 
Murat Berberoğlu- Yrd. Doç.Dr. Muham-
med Ardıç ve Yrd. Doç.Dr. Uğur Uzun’un 
ortak sundukları “Üniversitenin Kobi Per-
formansı Üzerine Etkisi: Artvin Örneği”, 
Serden Başak ve Kazım Onur Demirars-
lan’ın ortak sundukları “Artvin Merkez-Bor-
çka Arasındaki Serbest Akan Suların Ya-
şama Muhtemel Etkileri Ve Çözünmüş 
Oksijen Konsantrasyonlarının Tespiti”, Öğr. 
Gör. Cuma Kara ve Yrd. Doç. Dr. İlknur 
Bekem Kara’nın birlikte sunduğu “ Borçka 
Acarlar MYO Öğrencilerinin İşçi Sağlığı Ve 
İş Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi” 
sunumları da UMTEB kongresinde ilgi gö-
ren sunumlar arasında yerlerini aldı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer’e kongre sonrası kongreye sunum-
ları ile katkı verdiği için bir teşekkür belgesi 
verildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 
Özer kongre sonrası yaptığı değerlendir-
mede son dönemlerde peşpeşe gerçek-
leşen kongrelerin artık sektörlerde kendini 
yenileme ve dönüştürme adına ciddi kat-
kılar sunduğunu, Kurumların kurumsallaş-
maya her zamankinden daha çok önem 
vererek bugünden yarının uluslararası 
ekonomik gelişmelere kendilerini hazırla-
mada önem arz ettiğini ifade ederek “HO-
PAPORT olarak bizim işimiz de kendimizi 
bu tür Uluslararası kongrelerde tanıtmak, 
hedeflerimizi ve neleri nereye kadar ya-
pabileceğimizi sektör temsilcilerine du-
yurmaktır. HOPAPORT bugünün uyuyan 
bir devidir. Çünkü HOPAPORT’un bağlı 
bulunduğu CİNER ve İMİKS Holding’in 
ve grup şirketlerinin Uluslararası ticarette-
ki potansiyelleri bizim geleceğe güvenle 
ve ümitle bakmamıza neden olmakta ve 
bizde kendimizi bugünden yarına bunun 
bilinci içinde hazırlamaktayız.

Deniz Taşımacılığı geleceğin Uluslararası 
ticaretinde payını sürekli artıracaktır. Ülke-
mizde de yapılan onlarca modern ve po-
tansiyeli yüksek limana yapılan yatırımda 

bunun göstergesidir. Karayolundaki büyük 
araç yükü her gün beraberinde sıkıntılar 
doğurmaktadır. Bu yükün Deniz veya de-
mir yolu taşımacılığına aktarılmasının he-
saplarının yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. 
İşte Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi proje-
ler hep bu ihtiyaçlardan doğmaktadır.

Biz HOPAPORT olarak tüm bu gerçeklerin 
ışığında yatırımlarımızı yaptık ve yapma-
ya devam ediyoruz. Bizim tek eksiğimiz 
demiryolu bağlantımızın olmamasıdır. 
Hopa-Batum Demiryolu projesini de bu 
gerçeklerden yola çıkarak gündeme ta-
şımaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ba-
kü-Tiflis-Kars Demiryolu, Diğer taraftan 
Hopa-Batum Demiryolu, Cankurtaran tü-
nelinin hizmete alınması, Sahara Tünelinin 
yapımının tamamlanması önümüzdeki 
yıllarda HOPAPORT’un potansiyelini bir-
kaç kat artıracak projelerdir.

Biz bunları öngörerek çalışmalarımıza de-
vam ederken, diğer taraftan da limanımızı 
her platformda tanıtmaya devam ediyoruz 
ve edeceğiz ’de. 

Batum’da düzenlenen 1. UMTEB Kongresi 
da amacına ulaşarak sona ermiştir. Kong-
reyi organize edenlere de teşekkür ediyo-
rum. Bu arada AÇÜ Öğretim Görevlisi Sa-
yın Veysel Tatar hocamıza da katkılarından 
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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H
OPAPORT Saha çalışan personeli 

Mesleki Yeterlilik kurumu tarafın-

dan zorunlu görülen Mesleki Ye-

terlilik sınavından başarıyla çıkmasını bildi.

TÜRKLİM KOORDİNE ETTİ

TÜRKLİM Koordinasyonunda AÇÜ-Ho-

pa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfi 

salonunda gerçekleşen sınava HOPA-

PORT bünyesinde5 meslek grubunda 21 

personel girdi. Sınava TÜRKLİM Derneği 

bünyesinde faaliyet gösteren Kariyerport 

Mesleki ve belgelendirme biriminden 

Personel Bilgilendirme Müdür Yardım-

cısı Ozan Aktürk, MARPORT Limanın-

dan Tehlikeli Yük ve Hasar Uzmanı Nihat 

Uygur, KUMPORT Limanından Operas-

yon Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz ve 

YİLPORT Limanından Sıvı Yükler Formeni 

Kemal Bulan ve HOPAPORT İnsan Kay-

nakları Müdürü Turan Kılıç ve HOPAPORT 

İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya sınav ko-

ordinasyonunda görev aldı.

Yapılan sınav sonunda sınava katılan per-

sonelin tamamına yakını geçer puan ala-

rak Performans sınavına tabi tutuldular. 

HOPAPORT Liman sahasında aldıkları 

görevlerle ilgili performansa tabi tutulan 

personelde buradan geçer notu alarak 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak ka-

zandılar.

GENEL MÜDÜR ÖZER TEŞEKKÜR ETTİ

Sınav sonucunun bir değerlendirmesini 

yapan HOPAPORT Genel Müdürü Me-

riç Burçin Özer sınavda başarı gösteren 

personellerini tebrik ederek “Bilindiği gibi 

Hükümetimizin aldığı bir karar gereği 

kurumsal firmalarda çalışanlara Mesleki 

Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu geti-

rilmişti. Personelimizin büyük bir kısmın-

da bu belge mevcut idi. Belgesi olmayan 

çalışanlarımızda Teorik ve Performans 

dallarında sınava tabii tutuldular ve bu sı-

navları da başarıyla tamamlayarak belge 

almaya hak kazandılar. Biz HOPAPORT 

olarak çalışanlarımızın İş güvenliği ve 

sağlığına büyük önem veriyoruz ve ge-

rekli hallerde çalışanlarımıza da İş Güven-

liği uzmanımız tarafından da gerekli eği-

timlerin verilmesini sağlıyoruz. Limanımız 

personelinin her biri bizim için önemlidir 

ve kendileri de bunun bilinci içinde ya-

pabileceklerinin en iyisini yapma gayre-

ti göstermektedirler. Bundan dolayı da 

tüm çalışanlarıma bir kez daha teşekkür 

ediyor, sınavda başarı gösteren perso-

nelimize de belgelerinin hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi.

HOPAPORT PERSONELİ MESLEKİ 
YETERLİLİK SINAVINDAN TAM 
NOT ALDILAR
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Ü
lkemizin önemli limanları ara-

sında bulunan HOPAPORT son 

dönemlerde yaptığı yatırımlar ve 

çalışmalar ile adını sürekli gündemde tut-

maya devam ediyor. 

HOPAPORT geçtiğimiz yıllarda olduğu 

gibi bu yılda Proje Kargo taşımacılığında 

Lojistik Üs olmaya devam ediyor. Hin-

distan, Japonya, G. Kore gibi ülkelerden 

gelen büyük tonajlı yükleri elleçlemede 

gösterdiği başarı HOPAPORT’un ufkunu 

açmaya devam ediyor.

Bölgede Uluslar arası bir yatırım olan 

Azeri Doğalgazını Avrupa ya taşımaya 

amaçlayan TANAP Projesinde önemli rol 

üstlenen HOPAPORT binlerce borunun 

liman sahasında depolanmasına ve bu-

radan da şantiye sahalarına sorunsuz bir 

şekilde ulaştırılması operasyonunu başarı 

ile tamamlamıştı.

HOPAPORT bu defa da TANAP projesinin 

elektromekanik parçalarının aktarımında 

yeniden Lojistik Üs oldu. Bu kapsamda 

İtalya’dan aldığı 935 parça yükü ile M/V 

Fortuna isimli gemide HOPAPORT’a ge-

lerek operasyon rıhtımına demir attı.

İçinde 90 ton’luk ağır parçaların da bu-

lunduğu Proje Kargo yüklerinin Liman 

sahasına ve kapalı ambarlara boşaltılması 

çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Projenin aktarım çalışmalarında ÇABA&-

MİSNAK ağır yük taşıma araçları da gemi-

den indirilen yüklerinde Liman sahasına 

taşınması ve depolanmasında nakliye 

hizmeti vermeye devam ediyor.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer sezonun başlaması ile birlikte Proje 

Kargo gemilerinin de limanlarına gelme-

ye başladığını ve sezon sonuna kadar da 

değişik zamanlarda gelmeye devam ede-

ceklerini ifade etti.

Genel Müdür Özer “Biz 2.500 metre uzun-

luğundaki ana mendireğimiz sayesinde yılın 

12 ayı gece-gündüz demeden güvenli ça-

lışma kapasitesi olan bir limanız. Lojistik ve 

Operasyon departmanlarımızın koordineli 

çalışmaları başarıyı da beraberinde getir-

mektedir. Her zaman dedik ki Ciner ve İmisk 

Holding’in potansiyel gücü ve grup şirketi 

ÇABA&MİSNAK’ın tecrübesi ile bizim yapa-

mayacağımız iş yoktur. Uluslar arası boyutta 

birçok projeyi bugüne kadar başarı ile yerine 

getirdik ve bundan sonra da getirmeye de-

vam ediyoruz ve edeceğizde. TANAP projesi 

de kendi çapında Dünya’nın gözünü üzeri-

ne çevirdiği projelerin başında gelmektedir. 

Bizde HOPAPORT olarak TANAP projesinde 

Lojistik Üs olmaya devam ediyoruz.

Projenin HOPAPORT durağında her aşa-

masına destek verenlere ve Limanımızda 

projenin başarılı bir şekilde organizasyo-

nunu yapan Lojistik ve Operasyon servisi-

mize ve alın teri döken tüm saha çalışan-

larımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HOPAPORT’TA PROJE 
KARGO SEZONUNU AÇTI
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T
ürkiye Liman İşletmecileri Derne-
ği-TÜRKLİM-tarafından İstanbul Divan 
Otelde 2 gün süren İSG-Çevre Çalış-

tayı yapıldı.

Çalıştay’a dernek üyesi Limanların üst düzey 
yöneticileri ve İSG uzmanları katıldılar. HO-
PAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer 
ve HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüş-
kaya’da katildi.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Türkiye 
Liman işletmecileri Derneği Genel Sekreter 
İrfan Bilgin, düzenledikleri ’ Çalıştay a katılan 
tüm Liman temsilcilerine “Hoş geldiniz” diye-
rek şunları söyledi: “Sayın Üyeler, Ülkemizde 
iş kazaları konusunun hiç gündemden düş-
memesi ve yakın geçmişte İzmit körfezinde 
meydana gelen kirlenme nedeniyle dikkat-
lerin limanlar üzerine çevrildiği bu günlerde 
yanlış izlenimleri azaltmak ve iyi örnek uy-
gulamalarının yayılmasını sağlamak üzere 
Yönetim kurulumuz İSG – Çevre Çalıştay 
yapılmasına karar vermiştir.

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından Divan 
Otelde Çalıştay’ımızı düzenledik. Çalıştay 
’ımız bu konuda tecrübeli bir organizatör fir-
ma tarafından bu noktaya taşinmiştir. 

Geçmişte Yeşil Liman uygulamaları konu-
sunda üye limanlarımızla yapmış olduğumuz 
ankette “yeşil liman stratejileri ve uygulama-
ları ile İSG gereklerinin üst düzey yöneticiler 
tarafından yeterince anlaşılmadığı” belirlen-
mişti. Fiziki gerekliliklerin yerine getirilmesinin 

yanı sıra, operasyon yetkilileri ile çevre ve İSG 
sorumluları arasında optimum buluşma şart-
larının tespit edilmesi, bu iki gurubun empati 
yapması limanın verimliliği açısından   çok 
önemli görülmektedir. 

Çalıştayın bir diğer amacı da limanlar arasın-
da iyi örnek uygulamalarının ortaya konarak, 
tüm limanlarımız tarafından uygulanmasını 
sağlamaktır.

İş güvenliği ve çevre kültürünün limanlarda 
yerleşmesi, limanlar arasında bilgi ve iyi uy-
gulamaların paylaşımı ve limanların konuya 
verdiği önemin kamuoyuna duyurulması 

açısından tüm üyelerimizin Çalıstayi’ımıza 

katılmalarından dolay memnuniyet duyduk. 

Bu duyarlılık nedeniyle bir kez daha ayrı ayrı 

hepinize teşekkür ediyor, Çaliştay’ımızın ül-

kemize ve sektörümüze hayırlı olmasını te-

menni ediyorum” dedi.

Çalıştayın Moderatörlüğünü Akademika Ge-

nel Müdürü Kemal Özgirin yaptı., 

Farklı görev ve birimlerden katılımcıların katıl-

dığı ve 2 gün süren çalıstay’a “İSG ve Çevre” 

konularında sunulan bildiriler okundu. 

TURKLIM tarafından düzenlenen bu çalışta-

yın amacının Liman işletmeciliği konusunda 

faaliyet gösteren kuruluşlarda “İş Kazalarını 

Önlemek”, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” açısın-

dan ilgili süreçlerde gerçekleştirilebilecek 

iyileştirmeler konusunda beyin fırtınası yap-

mak, olduğu ifa edildi.

Çalıştayda Genel Bilgilendirmenin ardından 

Grup Dinamiği, Hayallerimiz, ,neler yapılabi-

lir,  Projelendirme, İSG ve Çevre Forum Tiyat-

ro, Yönetici Paneli ardından Çaliştay deklaras-

yonunun açiklandi.

Çalıştay da HOPAPORT Genel Müdürü Me-

riç Burçin Özer’de Limanlarında İş Sağlığı ve 

Güvenliği konularında yaptıkları çalışmalar 

ve verdikleri eğitimler konularında bir sunum 

gerçekleştirdi.

Çalıştay sonunda yapılan değerlendirmede 

“Bu aşamada gruplar, zaman yolculuğu ya-

parak 25 yıl ilerisine gidecekler. Ellerindeki 

sihirli değnekle geleceği değiştirebilme gü-

cüne sahipler. Geleceğin dünyasında Liman 

işletmelerini gözlemleyecekler. Özellikle İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği süreçleri açılarından 

mükemmel sonuçları gözlemledikten sonra 

tekrar günümüze dönerek hayallerini yaza-

caklar. Her grupta önce bireysel olarak yazı-

lacak hayaller, sonra grup olarak birleştirile-

cek ve her grubun hayali kendi flipchartlarına 

yazılacaktır” denildi..

TÜRKLİM İSG – ÇEVRE 
ÇALIŞTAYI YAPILDI
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C
umhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından başlatılan 

“İstihdam Seferberliği, Çalışma 

Hayatında Milli Seferberlik” çağrısı ile 

Kaymakam Ferit Görükmez Başkanlığın-

da  bilgilendirme toplantısı Hopa Sana-

yi ve Ticaret Odası Toplantı   Salonunda 

Yapıldı. 

 

Toplantıya Kaymakam Ferit Görükmez, 

Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdü-

rü Kahraman Derece, İş Kur İl Müdürü 

Cevdet Ertürk, Belediye Başkanı Nedim 

Cihan, HOPAPORT Genel Müdürü Me-

riç Burçin Özer, Sivil Toplum Kuruluş 

Temsilcileri, İşadamları, Muhasebeciler, 

Mali Müşavirler  ve çok sayıda işveren ve 

şirket yetkilileri katıldı.

 

Kaymakam Ferit Görükmez, toplantı-

nın açılışında TOBB Ekonomi Şurası’nda 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

talimat ve himayeleri ile başlatılan ve daha 

sonra 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete 

yayınlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile mevzuatı şekillenen 

İstihdam Seferberliği ile ilgili birinci elden 

ilgili kurum temsilcileri ile birlikte bilgi-

lendirmek amacıyla böyle bir toplantıyı 

tertip etmiş olduklarını belirterek şunları 

ifade etti;   “Türkiye´nin geçtiği süreçler 

göz önüne alındığında en fazla etkisinin 

göründüğü kesimlerden birisi ticaret ve 

sanayi alanları oldu. İstihdamdan üreti-

me, devletin yapacağı vergi ve teşvikler-

den sizlerin yapacağı fedakârlıklara kadar 

hepimize bazı vazifeler düşmekte, büyük 

ve küçük sanayicinin ne tür sıkıntılar çek-

mektedir, sıkıntının bir tarafı da istihdam 

edilen insanlar oluyor. İstihdam edilen 

insanların hep genç olmasını arzu ediyo-

ruz. Bir yandan nüfusumuz gençleşirken 

bir yandan da istihdam etmemiz gere-

kiyor. Biz de ilçemizde  en büyüğünden 

en küçük esnafına kadar tek tek gezerek, 

dertlerini dinleyerek bu seferberlikte on-

ların da ellerini taşın altına koymalarını 

isteyeceğiz” diye konuşan Kaymakam 

Görükmez, “slogan “artı bir istihdam” 

olsa bile yapabilecek dostlarımızdan bir 

değil de hiç yapamayacakları da düşü-

nerek maksimum derecede istihdam 

sağlamalarını istiyoruz. Mağdur insanların 

işe kavuşup evlerine ekmek götürmeleri 

manevi açıdan da önemli olacak ve eko-

nomiye de can verecektir. Bu bir döngü. 

Bir taraftan istihdam artıracağız ki tüketim 

artsın. Tüketim artınca üretim de artacak. 

Üretim artınca yatırım artacak,   Çeşitlili-

ğimiz de var. Turizmden tarıma, ticarete, 

geniş bir yelpazemiz de var. Bu anlamda 

birçok şehirden avantajlıyız. Hepinizden 

destek bekliyoruz, üstünüze düşeni fazla-

sıyla yapacağınızı biliyoruz” diye konuştu.

Çalışma hayatında milli seferberlik 

programında devam eden ve yeni baş-

layacak teşvikler ile istihdam bilgilendir-

me toplantısı, soru-cevap bölümünün 

ardından Kaymakam Görükmez, 2017 

yılının istihdam konusunda güzel neti-

celerin alındığı bir yıl olması temennisi 

ile son buldu

HOPA’DA İSTİHDAM’DA 
MİLLİ SEFERBERLİK 
TOPLANTISI YAPILDI
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A
k parti Artvin milletvekili İsrafil Kışla 

beraberinde İlçe Başkanı İlyas Gü-

ven olduğu halde HOPAPORT’u 

ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer ve Terminal şefi Mustafa Ahmetoğ-

lu tarafından karşılanan Kışla ve Güven’e 

Genel Müdür Özer “Sizleri limanımız da 

görmekten mutluluk duyduk, Hoş gel-

diniz” dedi. Genel Müdür Özer HOPA-

PORT’un son yıllarda sürekli gelişen ve 

yaptığı yatırımlar ile de bugünden kendini 

geleceğe hazırlayan bir liman olduğu-

nu söyleyerek, “Hopa Limanı 2015 yılın-

da başlayan çalışmalar sonucunda ISO 

9001 Kalite Yönetimi, , ISO 14001 Çevre 

Yönetim sistemleri ve OHSAS 18001 İş 

Sağlığı Ve Güvenliği konusunda belge-

lendirilmiştir.Hopa Limanı’nın diğer bir 

hedefi green port (yeşil liman) olarak bi-

linen gemi ve liman operasyonlarından 

kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması 

yönünde idari ve teknik tedbirler alınarak 

idare tarafından belirlenen kriterlerin uy-

gulanması konusunda çalışmalar devam 

etmektedir. Hopa Limanı’nın hedefi 2017 

yılının sonuna kadar bu çalışmaları bitire-

rek Karadeniz Bölgesinde bu belgeyi alan 

ilk liman olmayı hedeflemekteyiz.

HOPAPORT’un ülkemiz ve bölgemiz ile 

Artvin’in yarattığı iş gücü ve sağladığı İs-

tihdam ile göz bebeği olduğunu, ”Buna 

rağmen bazı yatırımlarda bürokrasiye 

takıldıklarını, bunları aşmada da Artvin 

Milletvekili olarak bizlere verdiğiniz des-

tek için şükranlarımızı sunuyor, şahsınıza 

teşekkür ederim” dedi.

Genel Müdür Özer HOPAPORT’un yatı-

rımlarına devam ettiğini, 2017 yılı içinde 

LPG Terminalini devreye almak istedik-

lerini, bunun için gerekli tüm yatırımların 

yapıldığını, izin içinde gerekli tüm müra-

caatların yapıldığını ve izinlerin alındığını 

ifade ederek “Artık HOPAPORT statü at-

layarak orta ölçekli bir liman olma yoluna 

girmiştir. Biz tüm personelimizle çalışma-

larımıza ara vermeden devam ediyoruz” 

dedi.

Artvin Milletvekili İsrafil Kişla’da HOPA-

PORT’un çalışmalarını yakından takip et-

tiğini İfade ederek “İlçe Başkanımız Sayın 

İlyas Güven’inde sorunlar olduğu zaman 

kendisine aktardığını ve sorunların çö-

zümü noktasında da gerekli girişimlerde 

bulunduğunu” ifade ederek “Sizleri ve 

tüm personelinizi tebrik ediyorum. Ça-

lışmalarınıza dur durak vermeden devam 

ediyorsunuz. Hedeflerinize koşmaya de-

vam edin, önünüze çıkan engel olursa, 

engelleri de bizler el ele vererek aşarız” 

dedi.

Ziyaret karşılıklı başarı ve iyi dilek temen-

nileri ardından sona erdi. 

VEKİL KIŞLA’DAN HOPAPORT’A 
ZİYARET
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U
luslararası Sosyal Araştırmalar 

Kongresi İstanbul Divan Oteli sa-

lonlarında yapıldı.

İndense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri 

Ltd. Şti, tarafından düzenlenen Ulusla-

rarası Sosyal Araştırmalar Kongresinde 

branşlarında başarı göstermiş akademis-

yenleri ve iş dünyasında başarılı olmuş 

yöneticileri bir araya getirmesiyle adın-

dan bahsettirdi.

Amerika’nın saygın üniversitelerinin de 

destek verdiği kongrede onlarca akade-

misyen den oluşan Bilim ve Düzenle-

me kurullar kongrenin hatasız organize 

edilmesinde önemli rol aldılar. Kong-

re düzenleyicileri kongrenin amacını 

“Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kong-

resi’nde nitelik açısından akademisyen-

lerin çalışmalarına ve araştırmalarına en 

üst düzeyde katkı sağlamak hedeflen-

mektedir.  Sempozyumda kabul edilen 

bildirilerin tam metinleri sempozyum 

kitabında yayınlanacaktır. 

Kongremizde konu başlıkları olarak Ban-

kacılık, Bilim Felsefesi ve Yöntembilim, 

Coğrafya, Çevrebilim, Eğitim Bilimleri, 

Ekonomi, Felsefe, Finans, Girişimcilik ve 

Küçük İşletmeler, Hukuk, İletişim, İstatis-

tik, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çev-

re Sorunları, Lojistik, Maliye, Muhasebe, 

Pazarlama, Psikoloji, Sigortacılık, Sosyo-

loji, Spor, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, 

Turizm, Türk Kültürü, Uluslararası İlişki-

ler, Uluslararası Ticaret, Üretim, Yönetim 

Bilişim Sistemleri, Yönetim, Türk Dili ve 

Edebiyatı olarak belirlenmiştir. Sempoz-

yum bünyesinde Poster sunumlara yer 

verildi. 

İstanbul Divan Oteli salonlarında 2 gün 

süren kongreye HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç Burçin Özer’de katılarak 

Deniz Taşımacılığı ve HOPAPORT’un 

ülkemiz ve bölgemiz Limancilik sektö-

ründeki önemi konusunda bir sunum 

gerçekleştirdi.

Kongre sonunda bir değerlendirme ya-

pan Genel Müdür Özer “Biz HOPAPORT 

olarak her alanda kendimizi tanıtmaya 

devam ediyoruz ve edeceğiz de. Çünkü 

HOPAPORT bulunduğu coğrafi konumu 

ile önemli bir geçiş noktası üzerindedir. 

Türki Cumhuriyetlerle ticarette olsun, 

Uzakdoğu ülkeleri ile ticarette olsun, İran 

ve Irak gibi ülkelerle ticarette olsun en 

rantabl değerlendirilecek liman Hopa Li-

manıdır. Alt yapısı, makine parkı ve tecrü-

beli personeli ile her türlü işin üstesinden 

gelebilecek olan HOPAPORT’un arkasın-

da CİNER ve İMİKS gruplarının potansiyel 

gücü vardır. ÇABA ve MİSMAK gibi yaptık-

ları yüzlerce başarılı operasyonu alnının 

akıyla yerine getiren bu devasa Güç’ün 

buluşma ve transit aktarım noktası HO-

PAPORT’tur. İşte biz bu gücümüzü katıl-

dığımız her toplantı-panel ve fuarda tanıt-

ma ve anlatma gayreti içindeyiz. 

Bugün burada düzenlenen Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Kongresinde kendi-

mizi anlatma adına bir fırsat olmuştur. 

Uluslararası alanda çok sayıda Akade-

misyene de ve İş dünyasından katılan 

değerli konuklara da HOPAPORT’u an-

latma fırsatı bulduğum için mutluyum. 

Verimli bir kongre olmuştur. Düzenle-

yenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ULUSLARARASI SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
DÜZENLENDİ
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H
opaport’un bu defaki misafiri Ke-

malpaşa Belediye Başkanı Ergül Ak-

çiçek idi. Misafirini sıcak bir ortamda 

karşılayan Genel Müdür Özer “Sayın Başkan 

sizi limanımızda görmekten büyük mutlu-

luk duyduk. Hoş geldiniz” dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçi-

çek’de Hopaport’un çalışmalarını yakın-

dan takip etmeye çalışıyorum. Güzel ça-

lışmalara imza atıyorsunuz. Hopaport’un 

bölgemiz, İlimiz ve Hopa’mız açısından 

önemini biliyorum. Gerek çalıştırdığınız 

personel sayısı ve gerekse İlçemiz ve 

beldemize sağladığınız istihdam açısın-

dan Hopaport bizim göz bebeğimizdir. 

Hopaport’un bizlerden istediği bir talebi 

de olursa seve seve yerine getirmeye de 

çalışırız” dedi.

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer’de, Başkan Akçiçek’e güzel te-

menni ve dilekleri için teşekkür ederek 

“Sayın Başkan sizi limanımızda görmek-

ten büyük mutluluk duydum. Bizler tüm 

çalışanlarlarımızla Limanımızı daha ile-

ri bir noktaya taşıma gayreti içindeyiz. 

Hopaport ülkemizin gözbebeği liman-

ları arasında sayılan bir limandır. Kendi 

bünyemizde dökme yük’ten tutun, Tank 

Terminaline, Tahıl ve Çimento terminal-

lerimize kadar ve gerekse açık ve kapalı 

alanlarımızla ve en önemlisi uzun bir 

mendireğe sahip olmamızdan dolayı yı-

lın 12 ayı güvenle iş yapabilme özelliğine 

sahibiz. 

Kemalpaşa’da Ülkemizin sayılı beldele-

rinden biridir. Her gün binlerce turistin 

günü birlik komşu ülkelerden Kemalpa-

şa’ya alış veriş yapmaya gelmesi dikkate 

şayan bir olaydır. Size de bu anlamı ile 

önemli sorumluluklar düştüğünü görü-

yorum. Çalışmalarınızı bende yakından 

takip ediyorum. Kemalpaşa beldemiz 

ticari anlamda sürekli gelişen özelliğinin 

yanı sıra son zamanlarda yeni yeni işyer-

lerinin açılması da Turizm adına önemli 

bir gelişmedir. 

Kemalpaşa’mıza gelen bir turist günübir-

lik zamanını dolu dolu geçirebilir. Sizler-

de bu durumu düşünerek Turizm adına 

beldenin tanıtımına daha bir önem ver-

melisiniz diye düşünüyorum. Özellikle 

Merkezde Kemer Köprü etrafında Tu-

ristlere hoş gelecek yeni bir yapılanma 

önemlidir. Bundan Kemalpaşa esnafı da 

kazançlı çıkar diye düşünüyorum. İşin kı-

sacası İşiniz uzun soluklu bir mücadeleyi 

gerektiriyor. 

Tüm bu süreçte bizlerden de bir isteğiniz 

olursa bizde elimizden geldiğince des-

tek vermeye çalışırız.” dedi.

Ziyaret karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin 

ardından sona erdi. 

HOPAPORT’UN KONUĞU 
KEMALPAŞA BELEDİYE 
BAŞKANI AKÇİÇEK’Tİ


