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BAŞYAZI Lojistik

Meriç Burçin Özer
Hopaport Genel Müdürü

2018 
yılının 2. yarısına başlarken bu yılın ilk 3 ayı ve-

rilerine baktığımızda genel olarak 2017 yılının 

aynı dönemine göre Hopa Limanı iş hacminde 

ciddi oranda bir artış yaşanmıştır. 2017 yılının ilk 3 ayında 120.576 ton olarak 

gerçekleşen yük tonajı 2018 yılının ilk 3 ayında %35 oranında artarak 163.654 

Ton olarak gerçekleşmiştir. Bu artış 2018 yılında hedeflenmiş olan 1 milyon 

ton yük elleçleme hedefinin gerçekleşmesi anlamında olumlu bir gelişmedir.    

Hopa merkezinde Hopa Limanı ile beraber bölgemizin lojistik anlamda geliş-

mesi 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 ül-

kelerine yapılan doğal gaz santralleri, çimento ve gübre fabrikaları ve bu gibi 

yatırımlar için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Hopa’da 2018 yılı sonunda 

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.

1 Mart 2018 tarihinde açılan Cankurtaran Tüneli ile Hopa Limanı Doğu Ana-

dolu bölgesinin Karadeniz’e ve Avrupa’ya açılan kapısı olarak çok daha fazla 

önem kazanacak mesafenin kısalması ile yakıt tüketimi azalacak ve müşteri-

lerimiz kötü hava koşullarından olumsuz anlamda etkilenmeyecektir. Ayrıca 

Kars’a en yakın deniz limanı olan Hopa Limanı sayesinde 2017 yılında açılan 

Kars, Tiflis ve Bakü demiryolu ile Avrupa’dan denizyolu ile gelen her türlü yük 

uygun taşıma maliyetleri ile Kars’a karayolu ile ulaştırılarak demiryolu bağlan-

tısı sayesinde Orta Asya ülkelerine rahatlıkla gönderilecektir.

Hopa Limanı geçmiş yıllarda yatırımı yapılan dökme çimento ve uçucu kül 

terminalinin 2018 Ocak ayında devreye girmesi ile daha önce karayolu ile ge-

len dökme çimento yükünün denizyolu ile gelmesini sağlayarak bölge eko-

nomisine katkı sağlamış ve aynı zamanda çevreye duyarlı bir şirket olmanın 

gerekliliği ile karayolunda oluşan CO2 emisyonunun azalmasını sağlamıştır.

Hopa Limanı olarak 2018 yılı hedefimiz 2017 yılı içinde gerçekleşen elleç-

leme hacmini %15 oranında arttırarak 1.000.000 ton’a çıkartarak yerel bir 

liman olmaktan bir adım daha öteye giderek bölgesel bir liman konumuna 

yükselmektir. Ayrıca Avrupa standartlarına uygun yeşil liman sertifikası almak, 

iş güvenliği standartlarını arttırmak, liman giriş ve çıkış modernizasyonlarını 

gerçekleştirmek, lpg terminallerini faaliyete açmak 2018 yılı hedeflerimiz ara-

sında bulunmaktadır.

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 Yeşil Lojistik Başlıyor

Atilla Yıldıztekin
HOPAPORT-Lojistik Yönetim Danışmanı

atilla@yildiztekin.com

Ü
zerine yaşadığımız dünya, ayağımızı bastığımız toprak, içtiğimiz su ve içinde 

yaşadığımız atmosferden soluduğumuz hava kirleniyor. Küreselleşme, sanayi-
leşme, tüketimin yarattığı çevre kirliliği yakın gelecekte dünyamızı yaşanamaz 

bir hale getirecek. Artık ülkelerin milli sınırları içindeki çevre koruma önlemleri yetersiz 
kalmakta. Her türlü atık, rüzgârlarla, deniz akıntıları ve dalgalarıyla, artık sınırlarımızı pa-
saportsuz aşıyor ve dünyanın gerçekte siyasi sınırlardan oluşan ülkelerden değil tek bir 
yaşama ortamı olduğunu bizlere gösteriyor. Atıklar ülkeleri değil dünyamızı kirletiyor.

Ürettiğimiz ürünlerin, hammaddeden tüketime kadar uzayan tedarik zinciri içindeki 
üretim aşaması dışındaki her türlü hareketinden lojistik sorumlu. Üretimlerin endüstri-
yel atık veya CO2 emisyonu dışında her adımında çevreyi kirleten unsur lojistik. Çevre 
kirlenmesinin kontrolü için lojistik hizmetlerin de çevre kirliliği açısından denetlenmesi 
gerekmekte. Dünya üzerinde yeşil etiketli ürünler diye üretimi ve satışı başlayan yeni 
bir akım söz konusu. Bu etiket şu anda çevre koruma koşullarına dikkat ederek üretilen 
ürünlere verilen bir hak. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin yeşil etiketli olmasına dikkat 
etmeye başladılar. Üretime verilen bu yeşil sertifikası üretimin girişindeki ve çıkışındaki 
hareketlere de verilmek durumunda.Wal-Mart gibi büyük zincirler üreticilerin üretim 
süreçlerini kontrol etmeye, marketlerindeki yeşil etiketli ürünlerin sayısını arttırmaya, 
hatta gelecekte sadece yeşil etiketli ürün satmaya yönelik çalışmalar yapmakta. Wal-
Mart’ın tüm dünya üzerinde ürün satın aldığı 100.000 üreticiye bir soru formu yollaya-
rak; üretimlerinde ne derecede çevre koruma kurallarına dikkat ettiklerini sorguladığını 
biliyoruz. Bu soru formunda, fosil yakıt kullanımını, gaz emisyonunu, su kullanımını 
ölçmekte ve gelecek yıllar için hangi oranda azaltma yapmayı taahhüt ettiklerini de 
istemekteler. İnanıyorum ki bu taahhütlerin kontrolleri de yıllar içinde yapılacaktır.

Lojistik şirketlerimiz de aynı tedarik zinciri içinde yer almakta ve yeşil etiketli ürünlerin 
taşınmasında, depolanmasında, yeşil zincirin bozulmamasına dikkat etmek durumun-
dadır. Bu gün için “bağlayıcı” bir baskı olmamasına rağmen, bu geleceğe hazırlık yap-
mak durumundayız. Üreticilere yapılan baskı bir gün lojistikçilere de yapılacaktır. Sade-
ce denetimlerin, belediyelerin, çevre kuruluşlarının baskısı yeterli olmamaktadır. Zincir 
mağazalar kendilerine düşen sorumluluk bilinci içinde, yeşil lojistiği de zorunlu hale 
getireceklerdir. Yeşil ürünlerin taşınmasında, yeşil lojistik unsurları devreye girecektir.

Birim ürün taşıma başına CO2 emisyonu, gürültü kirliliği, intermodal taşıma oranı, de-
polama alanlarının çevreye etkisi, depo içinde ve açık alanlarda elektrikli forklift kullanı-
mı, depolarda ısınmanın ve soğutmanın karbon türevleri dışındaki kaynaklarla ( rüzgar, 
güneş enerjisi, jeotermal enerji, yer altı ısıtması) şeklinde yapılması, şehir içi dağıtım-
larda fosil yakıt kullanmayan araçlarda dağıtım yapılması, atık malzemelerin değerlen-
dirme istasyonlarına taşınması gibi konular yakın bir süre içinde lojistik şirketlerin yö-
neticilerinin masalarına gelecektir. Karayolu taşımalarının daha yeşil taşıma şekli olan 
karada demiryoluna ve denizde deniz yoluna aktarılması “Yeşil Dünya” çalışmalarının 
temelini oluşturur. TIR-Römork sisteminden vazgeçilemediği durumlarda demiryo-
lunda Ro-La taşıması, deniz yolunda da Ro-Ro taşıması öne çıkmaktadır. Karayolu ile 
taşınacak yüklerin kıtalararası ve uzak deniz mesafelerinde Konteynerlenerek deniz 
yoluna aktarılması, Limanlara gelen yüklerin de demiryolu ile karada uzak mesafeler 
taşınması, kısa mesafelerde liman, istasyon ve işyerleri arasında kara yolunun zorunlu 
olarak kullanılması günümüzün taşıma metodu olmuştur.

Limanlar da bu yeşillenme akımında yer almak zorundadır. Ülkemizde de Liman ope-
rasyonlarının yarattığı, taşıma sırasındaki çevre kirlenmesi, elleçlenen ürünlerden 
doğan deniz kirlenmesi, çalışan makinelerden yaratılan CO2 salınımı, araçların şehir 
içinde kalmış limanlarda yarattığı trafik sıkışıklığı çözüm bulunması gereken sonular 
arasındadır. Türkiye’de de limanlarımızda yeşil liman çalışması başlamıştır. Yeşil liman 
belgesi alımı başlamıştır. Tüm limanlarımızın artık yeşil liman olarak çalışması günde-
me gelecek ve kısa bir zaman sonra zorunlu hale getirilecektir.

Hopa limanımız da yeşil liman belgesi almadan, yeşil limanlar konuşulmaya başladığı 
andan itibaren yılar önce liman içinde çevre kirliliğini azaltıcı tedbirler almaya başlamış-
tır. Artık bu yeteneklerini belgeleme zamanı gelmiştir. Yeşil liman başvurusu yapılmış ve 
ülkemizdeki sertifikalı çevreci limanlar arasındaki yerini almaya hazırlanmaktadır.

Günümüz dünyasında her şey çok renklidir. Bir gün tüketicilerin satıcıları, satıcıların 
üreticileri ve üreticilerin de lojistikçileri zorlayacağı yemyeşil bir dünya görüntüsü bek-
lentisi içinde olacağız. Yeşil yeşil bakacağımız günler için gözünüze uygun, yüzünüze 
yakışan, kesenizi zorlamayacak gözlüklerinizi seçmeye başlayın diyorum.

Wal-Mart gibi büyük 
zincirler üreticilerin 

üretim süreçlerini kontrol 
etmeye, marketlerindeki 

yeşil etiketli ürünlerin 
sayısını arttırmaya, hatta 

gelecekte sadece yeşil 
etiketli ürün satmaya 

yönelik çalışmalar 
yapmakta. Wal-Mart’ın 

tüm dünya üzerinde 
ürün satın aldığı 100.000 

üreticiye bir soru formu 
yollayarak; üretimlerinde 

ne derecede çevre 
koruma kurallarına dikkat 

ettiklerini sorguladığını 
biliyoruz. 
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KONUK YAZAR Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
Demiryolu Projesi 
Karayolu Taşımacılığına 
Muhtemel Etkileri

Osman Akyürek
Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı

T
arihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması kapsamında atılan adımların en 

önemlilerinden olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü’den başlayıp tüm ülkeyi doğu-batı yönünde katedip Gürcis-

tan’da devam eden trenin nihai güzergâhı Kars. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in de ana 

duraklarından biri olduğu projede 30 Ekim 2017 Tarihinde Bakü-Tiflis-Kars hattında 

deneme amaçlı ilk resmi seferi yaptı ve 5 gün gibi rekor bir sürede Bakü’den Mersin’e 

ulaştı. Demiryolu hattında 2018 Haziran ayında gerçek taşıma faaliyetlerine başlana-

cağı belirtilmektedir. 

Uzunluğu 838 kilometre olan yeni demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilo-

metresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor. Demir-

yolunun Türkiye topraklarındaki kesimi için 1.6 milyar TL harcandı. Gürcistan kesimini 

ise Azerbaycan finanse etti. Azerbaycan ve Gürcistan sınırları içerisinden geçen de-

miryolları Sovyetler döneminde inşa edildiği için ray açıklığı 1520 mm. Türkiye’de ise 

Uluslararası Demiryolu Standardı (UIC) geçerli ve bu nedenle ray açıklığı 1435 mm. 

Ray açıklıklarının farklı olması nedeniyle yük aktarması yapılmaması için Gürcistan’da 

boji değiştirme istasyonu kuruldu. 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma ka-

pasitesine sahip olan projede 2034’te yolcu sayısının 3 milyon ve yük kapasitesinin 

17 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. 

Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demiryolu ağı oluşturularak Çin’den Avrupa’ya gi-

den yüklerin Rusya üzerinden gitme zorunluluğunu ortadan kaldırması açısından da 

önemli bir alternatif sağlayan projenin uzun vadede taşımacılık sektöründe önemli 

bir yer tutacağı ön görülmektedir. Çin’den çıkış yapan yükler eski hat üzerinden Av-

rupa’ya ulaşması yaklaşık iki ay sürerken yeni hat sayesinde bu sürenin iki haftaya 

indirilmiş oldu. 

Güney koridorda ve kuzey koridorda deniz de dahil edildiğinde Çin’den Avrupa Birli-

ği (AB) ülkelerine (İngiltere, Almanya, Fransa vb) yük taşıma süresi yaklaşık 45-62 gün 

sürüyor. Aynı yük orta koridordan gönderilirse 12-15 gün içerisinde AB ülkelerine 

ulaşacak. Yani yük en az 33 ile 47 gün arası daha erken Avrupa’ya varmış olacak. Bu 

durum rekabet anlamında büyük bir avantaj sağlayacak. Demiryolu Asya’dan Avru-

pa’nın en uç noktasına kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. Proje İngiltere, Fransa, 

Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, 

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’i raylarla birbirine bağlayacak. 

İlçemiz açısından bakıldığında Batı menşeli yükün Asya’ya ulaştırılması noktasında 

Hopa Limanı önemli bir rol üstlenerek limana gelecek yükün karayolu taşımacılı-

ğı ile Kars’a ulaştırılacaktır.  İpek yolu olarak adlandırılan bu koridor üzerinden Asya 

ülkelerine yapılan transit taşımalarda tercih edilen Hopa Limanı Uluslararası ilişkiler 

ve bölgesel zenginliğe katkı sağlayacaktır. Ayrıca Orta Asya’dan tahıl ürünlerinin ül-

kemize aktarılması,  buradan da hazır gıda, inşaat ve sanayi malzemelerinin ihracatı 

çok önemli bir geri dönüş sağlayacaktır. Bugüne kadar maliyetleri yüksek olduğu 

için taşıması az yapılan inşaat malzemeleri, gübre, buğday ve bitüm gibi malzemeler 

uygun maliyetlerle taşınacak. 

Asya ve Avrupa arasında 
kesintisiz demiryolu ağı 

oluşturularak Çin’den 
Avrupa’ya giden yüklerin 

Rusya üzerinden gitme 
zorunluluğunu ortadan 

kaldırması açısından 
da önemli bir alternatif 

sağlayan projenin uzun 
vadede taşımacılık 

sektöründe önemli 
bir yer tutacağı ön 

görülmektedir. Çin’den 
çıkış yapan yükler eski 

hat üzerinden Avrupa’ya 
ulaşması yaklaşık iki 
ay sürerken yeni hat 

sayesinde bu sürenin iki 
haftaya indirilmiş oldu. 
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ASRIN PROJESİ BAKÜ-
TİFLİS-KARS DEMİRYOLU 
HATTI AÇILDI

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Açıldı

Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafe-

deki Alat Limanı’nda düzenlenen Ba-

kü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılış 

törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı 

sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan 

Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Ab-

dulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Gi-

orgi Kvirikaşvili katılımıyla gerçekleşti. 

Törene ayrıca Türkmenistan ve Tacikis-

tan’dan gelen yetkililer de hazır bulundu.

UDH Bakanı Ahmet Arslan, Bakan Yar-

dımcısı Yüksel Coşkunyürek, UDHB 

Müsteşarı Suat Hayri Aka, Müsteşar Yar-
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dımcısı Orhan Birdal, AYGM Genel Mü-

dürü Erol Çıtak, TCDD Genel Müdürü İsa 

Apaydın, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel 

Müdürü Veysi Kurt’ ta törene katılan he-

yetin içerisinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu hattı kararlılığımızın eseri”

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, sözlerine “Öncelikle aziz 

dostum Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev 

sahipliği yapan Azerbaycan makamlarına 

misafirperverlikleri için teşekkür ediyo-

rum. Kazakistan, Gürcistan ve Özbekis-

tan başbakanlarına da bugün bu heye-

canımıza ortak oldukları için özellikle 

teşekkür ediyorum.” diyerek başladı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı ne-

deniyle bu törende bulunmaktan büyük 

bir memnuniyet duyduğunu vurgulayan 

Erdoğan, “Bugün içinde bulunduğumuz 

dönemin ötesinde istikbalimiz bakımın-

dan çok önemli bir adım atıyoruz. Bu 

törenle de Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı 

birbirine bağlama hedefiyle başlatılan 

yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından 

birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolunun ilk seferinin gerçekleşme-

siyle orta koridor projesinin en önem-

li ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece 

Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu 

bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. 

Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri 

olan bu proje hepimizin ortak başarısı-

dır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakü-Tif-

lis-Kars Demiryolu” hattına ilişkin, “Karar-

lılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan 

proje, zahmet, özveri, alın teriyle hayata 

geçirildiği için çok kıymetli” dedi.

“Projenin tamamlayıcısı birçok hizmeti 
halka sunduk”

Erdoğan, Türkiye olarak özellikle son 15 

yıldır yapılan yatırımlarla bu potansiyeli 

hayata geçirmenin mücadelesini verdik-

lerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars demir-

yolu projesinin tamamlayıcısı niteliğinde 

birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray 

hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren 

hatlarının yenilenmesi, İstanbul’a inşa 

ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi 

de yer alan üçüncü köprü bunlardan ba-

zılarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin et-

kinlik ve cazibesini daha da artırır.

Azerbaycan’ın Alat limanıyla da sadece 

3 ülkeyi değil tüm Orta Asya Cumhuri-

yetlerini, Batı ulaştırma güzergâhlarına 

bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde Türkme-

nistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, 

Kazakistan’ı da Aktau Limanı üzerinden 

Avrupa’ya bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars 

demiryolu projesi 1 milyon yolcu ve 6,5 

milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip 

olacaktır.”

Hattın kapasitesinin 2034’te 3 milyon 

yolcu ve 17 milyon ton yüke ulaşacağını 

bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu-

nun yük taşımacılığında maliyetleri ciddi 
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manada düşüreceğine işaret etti.

“24 milyon ton ilave yük taşınmış olacak”

Erdoğan projenin, tarihi İpek Yolu üze-

rinde zaman ve mesafe olarak nakliyat-

çılar için en avantajlı imkanları sunacağı-

nı kaydetti.

Hızlı tren hatlarının tamamının devreye 

girmesinin ardından Çin’den gelen yü-

kün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi 

sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 

gün arasında Avrupa Birliği ülkelerine 

ulaşacağını ifade eden Erdoğan, “Şu 

anda Çin üzerinden Avrupa’ya giden yük 

miktarı 240 milyon tonun üzerindedir. 

Ülkelerimizden geçen orta koridordan 

bu yükün yüzde 10’nun taşınması halin-

de bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış 

olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Proje, istikrar ve refah getirecek”

Erdoğan, elbette böyle bir hattın bölge-

ye getirisinin sadece ekonomik olmaya-

cağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Proje siyasi olarak, barış, güvenlik ve is-

tikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük 

ve insan hareketliliği yanında bilgi hare-

ketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri geli-

şimine de katkı sağlayacaktır. Bölgenin 

kadim devletleri olarak bizler dayanışma 

ve iş birliği içinde hareket ettiğimiz süre-

ce çok daha büyük projelere imza ata-

biliriz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 

Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Ba-

kü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi projeler 

bundan sonra da yapacaklarımızın birer 

teminatıdır.”

İlham Aliyev “BTK Projesinin 
tamamlanacağına inanmıyorlardı”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-

yev, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryo-

lu’nun Azerbaycan, Gürcistan ve Türki-

ye’nin iradesi sayesinde gerçekleştiğini 

belirterek, “Bazı yabancı çevreler BTK’nın 

yapımına inanmıyordu. Fakat üç ülke 

güçlü irade ve güven olduğu zaman tüm 

işlerin yapılabileceğini gösterdi. Üç ülke 

bundan sonra da birlikte olacak ve bir-

birini destekleyecek. Bu proje ekonomik 

olanaklarımızı artıracak.” dedi

“BTK, Projesi Asya-Avrupa arasında 
köprü oluşturacak”

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvi-

li törende yaptığı konuşmada, BTK’ nın 

açılmasını üç ülke ve bölge için önem-

li bir olay olarak nitelendirerek proje-

nin gelişen pazarların ihtiyaç duyduğu 

ürünleri yeni kanallarla sağlama olanağı 

vereceğini bildiren Kvirikaşvili, projenin 

dünya ekonomisine de büyük katkı sağ-

layacağını söyledi.

“BTK, Kazakistan’ın önemli bir transit 
taşıma merkezi olacak”

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagin-

tayev de Kazakistan olarak BTK’ye ilk 

destek veren ülkelerden biri olduklarını 

bildirdi.

Sagintayev, “Son 9 yılda ülkemiz ulaştır-

ma lojistiğine çok büyük yatırımlar yaptı. 

Yolları ve Aktau limanını yeniledik. BTK, 

Kazakistan’ın Hazar’daki transit gücünü 

artıracaktır. Yılda 25 milyon ton güce 

ulaşacak. BTK ile Çin’den, Orta Asya’dan 

Hazar’ı geçecek en kısa yolu sağlamış 

bulunmaktayız. Hazar üzerinden Doğu 

Avrupa’ya yapılan ulaşım 2 kat hızlı ola-

cak.” dedi.

“BTK refah getirecek”

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da 

BTK›nın Orta Asya’da üretilen ürünlerin 

geniş bir coğrafyaya ulaştırılması yönün-

den çok önemlidir dedi.

BTK ile çok güçlü bir ulaşım koridoruna 

sahip olduklarını vurgulayan Aripov, “BTK 

bize Çin’den Avrupa’ya kadar kısa ve 

doğrudan ulaşım olanağı sunmaktadır. 

Nakliye hacmimizi artıracağız. BTK’nın 

bölgemize refah getireceğine inanıyo-

ruz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sembo-

lik olarak rayların son çivisini çakan ve 

Kazakistan’dan getirilen tahılın taşındığı 

treni Türkiye’ye uğurlayan liderler, başka 

bir trenle limandan Alat İstasyonu’na 12 

dakika süren bir yolculuk yaptı.

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma 

koridorlarına önemli bir alternatif oluş-

turması, proje ortağı Türkiye’nin ise BTK 

ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa de-

miryolu trafiğinde önemli bir rol üstlen-

mesi öngörülüyor. Türkiye, Gürcistan ve 

Azerbaycan’ın ortak projesi kapsamında 

inşa edilen demiryolunun 76 kilometresi 

Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan, 503 

kilometresi ise Azerbaycan toprakların-

dan geçiyor.

İlk seferde Kazakistan›ın (Kökşetav) Li-

manından Türkiye’de (Mersin) Limanına 

getirilen tahıl taşınıyor. Toplamda 15 va-

gon ve 500 ton buğdayın taşındığı tren 

toplamda 4695 kilometre yol almış ola-

cak ve 180 saatte seferini tamamlamış 

olacak.
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DEMİR İPEK YOLUNDA 50 
MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-

ham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı 

Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımıyla Ba-

kü’den 30 Ekim’de ilk resmi tren seferi 

başlatılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryo-

lu hattında taşınacak yükün yıllık 50 

milyon tona ulaşması hedefleniyor.

2007 yılında ihalesi yapılan ve Temmuz 

2008’de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars 

Demiryolu Projesi’nin 79 kilometresi 

Türkiye’den, 246 kilometresi Gürcis-

tan’dan, 504 kilometresi ise Azerbay-

can’dan geçiyor. 

Projede Türkiye’den Gürcistan’a ulaşım 

sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 

375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise 

Gürcistan sınırlarında bulunuyor. 

“Uluslararası taşıma potansiyeli yıllık 50 

milyon ton”

Hatla Ortadoğu’yu Marmaray üzerinden 

Avrupa’ya bağlayan demiryolu ağı saye-

sinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avru-

pa ülkeleri arasında ulaşım daha kolay 

olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağ-

lantısıyla uluslararası taşıma potansiyeli 

yıllık 50 milyon tona ulaşacak.

Söz konusu projeyle Marmaray ve bu 

projeleri destekleyen diğer demiryo-

lu projelerinin inşasıyla Asya’dan Avru-

pa’ya, Avrupa’dan Asya’ya çok büyük 
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hacimde taşınabilecek yüklerin önemli 

bir bölümü Türkiye’de kalacak. Böylece 

Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar 

taşıma geliri elde edebilecek.

Hattın hizmete alınmasıyla 1 milyon 

yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınacak. 

Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ül-

keleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demir-

yolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona 

ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli 

ortaya çıkacak.

Bölgeye gerek istihdam gerekse tica-

ri açıdan canlılık getirecek proje, enerji 

sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Ba-

kü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra 

her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü 

büyük proje oldu.

“Hat, ürünlerin hedef pazarlara erişmesi-

ne vesile olacak”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, 

“Demir İpek Yolu” olarak adlandırılan Ba-

kü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin Tür-

kiye için büyük önem taşıdığını söyledi.

Projeyle Londra’dan kalkan bir trenin 

Pekin’e kadar kesintisiz gidebileceğini 

belirten Arslan, Demir İpek Yolu’nun gü-

zergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi 

katma değer oluşturacağını bildirdi.

Arslan, hattın bölgenin ekonomisini can-

landıracağını ve ürünlerin hedef pazarla-

ra erişmesine vesile olacağını vurgulaya-

rak, projenin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, 

Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bay-

burt gibi cazibe merkezleri kapsamında-

ki illerin gelişimi bakımından da önemli 

olduğunu kaydetti.
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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 A.Ş.’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’luk 

işlem hacmiyle kapatan HOPAPORT, 

2016 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 2017 yılı hedefi 

2016 yılına göre elleçleme kapasitesini 

%15 oranında arttırarak 1.000.000 ton 

yük hedefine ulaşmaktır.

HOPAPORT’un 2017 yılı hedefleri arasın-

da konteyner taşımacılığının başlaması 

ve Hopa Liman’ından düzenli servisle-

rin yapılarak ithalat ve ihracat konteyner 

yüklemelerinin yapılması bulunmak-

tadır. Liman sahasında içinde bulunan 

102.000 m2 açık beton saha konteyner 

depolama, iç yükleme operasyonları için 

kullanıma hazırdır. 
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HOPAPORT Limanı 10 metre di-

zayn draftına sahiptir. Özellikle son 

yıllarda yoğunlaşan operasyonlarda 

35.000/40.000 DWT aralığındaki dök-

me gemiler ve tankerler Hopa Limanı’na 

yanaştırılarak tahliyesi veya yüklemesi 

yapılmıştır.

HOPAPORT’TA YATIRIMLARIN SONU 
GELMEZ

HOPAPORT önemli projelerinden biri 

olan 8.500 ton kapasiteli Çimento ter-

minali projesini 2016 yılında tamamlamış 

ve toplam 5 silo’dan oluşan tesis 2018 

yılı ortalarında hizmet vermeye başlaya-

caktır.

HOPAPORT’ UN önemli projelerinden 

biri olan LPG Terminal projesinde gerekli 

yatırımlar yapılmış, tesis 2018 yılı ortasın-

da 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 çalışma-

sı projesi TRACECA Eylem Planında yer 

alması için önerilmiştir. DLH’nın yatırım 

programında yer alan proje kapsamında, 

güzergâh için teknik ve mali fizibilite ça-

lışması devam etmektedir. Gürcistan’ın 

Batum ve Poti limanlan Kafkaslara ve 

Orta Asya’ya uzanan demiryolu ağına 

bağlıdır. Doğu Karadeniz limanları olan 

Giresun. Trabzon, Rize ve Hopa liman-

lan ise Türkiye’nin demiryolu bağlantısı 

olmayan tek bölgesidir. Türkiye bu kori-

dorda ancak karayolu taşımacılığıyla bu-

güne kadar ayakta kalabilmiş ve varlığını 

sürdürebilmiştir. Ancak bu proje ile Kaf-

kaslara ve Orta Asya’ya yapılan ihracatta 

bütün Türkiye bu yönü ile Hopa’ya bağ-

lanacaktır. Bunun yanında Avrupa ülke-

lerinin nakliyesinde de bir rekabet üstün-

lüğü de sağlanacaktır. Bütün bunları üst 

üste koyduğumuz zaman Hopa-Batum 

arasında yapılacak bir demiryolu ile ihra-

cat ve ithalatta ciddi bir gelişme yaşana-

cak, ihracatçı ve nakliye sektörü kazançlı 

çıkacaktır. Deniz taşımacılığında Poti ve 

Batum limanlarına yönelen gemiler de 

böylece Hopa limanını tercih edecek-

lerdir. Türkiye bütün bunlardan dolayı 

ekonomik getirişi ve değeri yüksek olan 

bu projeyi hayata geçirmek zorundadır” 

açıklaması yaptı.

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 

alacaksa bunda HOPAPORT önemli bir 

ulaşım koridoru üzerinde bulunması ne-
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oluşuyordu. Yaşanan süreçde ilişkilerde 

yaşanan olumsuzluk ve İran’da yaşanan 

rejim değişikliği ile kesintiye uğrayan sü-

reçde şimdi olumlu yönde rüzgârların 

esmesi bizleri sevindiriyor. 

HOPAPORT olarak İran’la ilişkilerimizi 

her zaman koruduk. Şimdi İran Tran-

sit taşımacılığının yeniden başlayacağı 

ümidi içindeyiz. Biz İran’a yapılacak her 

türlü yük taşımacılığında Lojistik Üs olma 

konusunda dün hazırdık ve bugünde 

hazırız. Gerek Liman saha ve depolama 

alanları olarak, gerek makine parkı olarak 

ve gerekse eleman kapasitesi olarak her 

türlü yükü limanımızda rahatlıkla elleçle-

yebiliyoruz. 

HOPAPORT, Kombine taşımacılıkta Ci-

ner Grup ve İMİKS Holding’in potansiyel 

gücü, ÇABA ve MİSNAK gibi Türkiye ta-

şımacılık sektörünün öncü kuruluşları ile 

koordineli miktarı ve tonajı ne olursa ol-

sun her türlü yükü, konusunda tecrübeli 

elemanları ile en ekonomik ve en kısa 

sürede yerine getirmede hazır bir liman-

dır” dedi.

HOPAPORT tüm bu gelişmeler ışığında 

Profesyonel yöneticilik anlayışı ve Ku-

rumsal kimliğinin verdiği avantajları en 

iyi şekilde değerlendirmeye devam et-

mektedir.

deniyle ciddi katkı sağlayacaktır. Şu anda 

bunun bir kısmını, özellikle Proje Kargo 

yüklerinin transferinde yerine getirmek-

tedir.

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 yararına olan her 

projeye sıcak bakmaktadır. Bu anlamda 

sürekli kendini Ulusal ve Uluslar arası fu-

arlarda tanıtmaya ve potansiyelini anlat-

maya 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 Holding 

Grup Şirketlerinden birinin Dünyanın en 

uzak köşesinden aldığı bir işi ve proje-

yi hayata geçirmede yine bu projeyi ve 

projenin bir parçasını dünyanın en uzak 

bir ülkesine transferini rahatlıkla sağla-

nırken kendi üzerine düşen sorumluluğu 

da en rantabl şekilde yerine getirmeyi 

başaracak bir güce ulaşmıştır.

Dünya ekonomisi içinde deniz taşıma-

cılığının önemi her geçen yıl artmakta 

ve buna paralel limanlara ve gemile-

re sürekli yatırımlar yapıldığı bilinen bir 

gerçektir. Karayollarında geçen sürenin 

maliyeti artırdığı, Karayollarında hareket 

eden araç sayısının her geçen gün ar-

tış göstermesi Deniz yolu taşımacılığına 

önem vermiştir. Tüm bu gerçekler ışığın-

da HOPAPORT’ta bugünden yarına bu 

gelişmelere paralel kendini geliştirmesini 

bilmiş ve kısa sürede gerek yaptığı yatı-

rımlar ve gerekse tanıtım atağı ile oluşan 

pazarda yerini almasını bilmiştir.

Ekonominin globalleştiği dünyada de-

nizyolu uzakları yakın kılmıştır. Güney 

Kore’den veya Hindistan’dan bir liman-

dan kalkan gemi artık Hopa Limanına 

gelmeye başlamıştır. Hopa Limanından 

yükünü alan bir gemide Hollanda’ya 

veya Akdeniz’de limanı bulunan başka 

bir ülkeye yükünü rahatlıkla taşıyabil-

mektedir.

İRAN’LA İLİŞKİLERİMİZİ HER DÖNEM 
ÖNEMSEDİK.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer, İran’la ilişkilerde yaşanan sıkıntıla-

rın geride kaldığını, iki ülke arasında ya-

şanan ekonomik ilişkilerin her geçen yıl 

artmasından memnuniyet duyduğunu 

ifade ederek “Hopa Limanı1970 ve 80’li 

yıllarda İran’la ilişkilerini en üst düzeyde 

yaşamış bir limandır. Aynı anda on’lar-

ca geminin geldiği Hopa Limanında o 

dönem elleçlenen yüklerin neredeyse 

yüzde 70-75’i İran’a gelen yüklerden 
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HOPAPORT 2018 YILINA 
ÇİMENTO TERMİNALİNİ HİZMETE 
SOKARAK GİRDİ
HOPA- Bölgemizin önemli limanların-

dan biri olan HOPAPORT’ta yatırım ve 

projeler devam ediyor. Liman sahası 

içinde yapımı tamamlanan Çimento ter-

minali 2018 yılının ilk günlerinde hizmet 

vermeye başladı.

8.300 TON KAPASİTELİ 5 ADET SİLO’DAN 
İLK ETAPTA 3’Ü HİZMETE ALINDI

HOPAPORT Çimento terminali toplam 

kapasitesi 8.300 ton olan 5 adet silodan 

oluşuyor. Siloları Ülkemizin önde gelen 

bir çimento grubu işletecek. Holding 

silolardan 3’ünün işletme hakkını satın 

alırken, HOPAPORT’a ait diğer 2 siloyu 

da kiralamış durumda.

Holding çimento terminalini faaliyete 

geçirmesi ile birlikte Doğu ve Güney-

doğu dahil, bölgenin önemli ölçüde 

çimento ihtiyacını karşılayacak. Holding 

aynı zamanda Gürcistan, Nahçıvan ve 

İran’a da Çimento ihracatı yapması ko-

nusunda çalışmalarına devam ediyor.

HOPAPORT çimento terminaline ilk defa 

Samsun’dan yüklediği 1.454 ton dökme 

Çimento ile gelen M/V EGE-M isimli ge-

mideki dökme çimento, grubun Hopa 

Çimento Terminali için özel olarak getir-

diği ve bundan sonrada Hopa’da hizmet 

verecek olan pnömatik sistemle donatıl-

mış boşaltıcı ile gemideki dökme çimen-

to silolara başarıyla tahliye edildi.

2018 YILI İÇİNDE BARAJ GÖVDE 
İNŞAATINDA VE HAZIR BETON 
TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 
UÇUCU KÜL GELECEK.

HOPAPORT olarak 2018 yılında Hopa Li-

manı’na uçucu kül tahliyesi başlayacak. 

Bilindiği üzere kömürle çalışan santral-

lerdeki kömürün yanması sonucu olu-

şan ve bacalarda biriken ve atık malzeme 

olan uçucu kül çimento muadili olarak 

mukavemeti arttıran bir katkı malzeme-

si olarak barajlarda gövde inşaatında ve 

hazır beton üretiminde kullanılmaktadır. 

Geçen yıllarda yapılan çalışmalar netice-

sinde HOPAPORT Çimento Terminali’n-

de bu yıl mart ayında yoğun bir şekilde 

uçucu kül gelecek ve baraj gövdesi inşa-

atında kullanılacak ve aynı zamanda tüm 

beton santrallerinde çimento muadili 

olarak kullanılarak hazır beton santralle-

rine rekabet avantajı sağlayacaktır.

GÜRCİSTAN’A YATIRIM YAPMAK 
İSTEYEN İŞADAMLARI HOPAPORT’U 
DEĞERLENDİRMELİDİR

Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme ya-

pan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç 

Burçin Özer,  HOPAPORT’un bulunduğu 

stratejik konumunu bölge için kazanca 

çevirme anlamında projeler üzerinde 

çalışmalarına ara vermeden devam ettik-

lerini, özellikle Gürcistan’da hızla gelişen 

İnşaat sektörüne yönelik yatırım yapmak 

isteyen İşadamlarına limanlarında her 

türlü kolaylığı gösterme gayreti içinde 

olduklarını, aynı zamanda İran ile ilgili 

gelişmeleri de yakından takip ettiklerini 

ve bu ülkenin kısa, orta ve uzun vade-

de Hopa Limanı üzerinden ticareti nasıl 

şekillendirebileceklerinin araştırmalarına 

devam ettiklerini söyledi.

CANKURTARAN TÜNELİ EN KISA 
SÜREDE BİTİRİLMELİDİR

Genel Müdür Özer Cankurtaran Tüne-

linde devam eden çalışmaların biran 

önce sonuçlandırılmasını ve tünelin en 

kısa sürede hizmete alınmasını bekledik-

lerini ifade ederek “Cankurtaran Tüneli 

HOPAPORT’un bir nefes alma borusu-

dur. Cankurtaran Dağı mevcut haliyle 

ihracatçıyı da, İthalatçı da korkutmaya 

devam etmektedir. HOPAPORT’a gelen 

malların Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

ile İran ve Nahçıvan’a ulaşımda mevcut 

hal ciddi bir engeldir. Bunun için Can-

kurtaran Tünelinin bir an önce hizmete 

açılması gerekiyor ve biz bunu talep edi-

yor ve bekliyoruz” dedi.

HOPAPORT’TA HİZMETTE SINIR 
YOKTUR

HOPAPORT açık ve kapalı alanı ile her 

türlü işin rahatlıkla yapılabildiği bir li-

man olma özelliğine sahip olduğunu 

söyleyen Genel Müdür Özer, Gürcistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 

Nahçıvan ve İran’a yönelik iş ve yatı-

rım yapmak isteyen İş dünyasının HO-

PAPORT’u mutlaka yakından görmesi 

gerektiğini ifade ederek “Biz 600 ton’a 

kadar olan her türlü proje kargo yükünü 

elleçleyebiliyor ve liman sahamızda de-

polalayabiliyoruz. 2010 yılından başlaya-

rak devam eden Uzak doğu ülkelerinden 

gelen Proje kargo yüklerini limanımızda 

elleçlemeye ve depolamaya ve daha 

sonra da Türkmenistan’a grup şirketle-

rimiz olan ÇABA ve MİSNAK sayesinde 

adrese teslim gönderdik ve göndermeye 

devam ediyoruz.

HOPAPORT’ta hizmette sınır yoktur der-

ken, artık yaptıkları işlerle kendilerini ka-

nıtlamış olan tecrübeli personelimiz ve 

makine parkımız sayesinde her türlü işi 

yapabilir konumundayız dedik, demeye 

de devam ediyoruz”açıklaması yaptı..
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HOPAPORT YEŞİL LİMAN 
OLMAYA HAZIRLANIYOR
HOPA- HOPAPORT’un önüne hedef 
olarak koyduğu Yeşil Liman olma yolun-
da uzun süredir devam eden çalışmalar-
da sona gelindi. Gerek Liman sahasında 
yapılan uyum çalışmaları ve gerekse Li-
man çalışanlarına uzun süredir verilen 
eğitimlerde sona gelindi.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdür-
lüğü(DTGM)  ve Türk Standartları Ensti-
tüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde 
imzalanan protokol çerçevesinde “Yeşil 
Liman/Eko Liman” projesine başlanmış 
ve 2017 yılında 11 Liman Yeşil Liman/
Eko Liman sertifikalarını aldı. Yeşil Liman 
(Green Port) sertifikasını alabilmek için 
HOPAPORT Türk Standartları Enstitüsüne 
başvurusunu yapmıştı. Başvuru üzerine 
TSE den gelen 2 katılımcı, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ge-
len 2 katılımcı ile Liman Danışman Firma 
temsilcileri ve HOPAPORT İSG Uzmanı 
Emine Gümüşkaya’nın da katıldığı de-
netim toplantısı yapıldı. Denetimde En-
tegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001) ve Yeşil Liman Sek-
törel Kriterler Dokümanları kapsamında 
incelemeler yapılmış ve aynı anda saha 
gözetimi ve denetimi de gerçekleştirildi. 
Denetim sürecinin tamamlanması ardın-
dan HOPAPORT Yeşil Liman  (Green Port) 
Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Bu başvurunun kabul edilmesi ile HOPA-
PORT  Karadeniz bölgesinde Yeşil Liman 
Sertifikasına başvuru yapan ilk liman iş-
letmesi olmuştur. Söz konusu sertifika 
müşteri memnuniyeti, çevre mevzuatı ve 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki tüm 
prosedürleri ve gereklilikleri yerine geti-
rildiğini belirtir. Çalışmalar hakkında bilgi 
veren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç 
Burçin Özer “Deniz Ticareti Genel Mü-
dürlüğü’nün hayata geçirdiği Yeşil Liman 
- Eko Liman Projesi dâhilinde, ülkemiz-
de faaliyet gösteren liman işletmelerinin, 
çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların 
en üst düzeye çıkarılması ve standart hale 
getirilmesi, liman kalite yönetim sistemi-
nin geliştirilerek uluslararası rekabet gü-
cünün artırılması, Yeşil Liman - Eko Liman 
Projesi’nin bölgesel düzeyde yaygınlaştı-
rılarak limanlarımızın uluslararası bir mar-
ka haline getirilmesi ve liman tesislerine 

yönelik belirlenen “Yeşil Liman Sektörel 
Kriterleri’nin uluslararası deniz trafiğine 
açık limanlarımızda uygulanarak yekne-
saklık sağlanması hedefleniyor

HOPAPORT olarak Yeşil-Eko liman başvuru 
şartları ve kriterleri dâhilinde, başvurumu-
zu gerçekleştirdik.  Söz konusu sertifika, 
müşteri memnuniyeti, çevre mevzuatı ve iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki tüm pro-
sedürleri ve gereklilikleri yerine getirildiğini 
belirtir. Limanımızda yapılan denetimlerin 
sonucunda Yeşil-Eko Liman Projesi kapsa-
mında, Yeşil Liman Sertifikasını almaya hak 
kazanılması değerlendirilmeye alınmıştır. 
HOPAPORT Yapılan değerlendirmeler so-
nunda TSE tarafından onaylanan ISO 9001 
ve 14001 ve ohsas belgelerini almayı önü-
ne hedef olarak koymuştur ve şimdi artık 
son aşamaya gelinmiştir..  

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdür-
lüğü(DTGM)’nden gelen 2  ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü (TSE)’den gelen   2 ol-
mak üzere 4 denetmene 2 gün boyunca 
yapılan çalışmalar hakkında Danışman 
Firma Yeşil Çev. ve Limanımız İş Sağlığı 
ve güvenliği Uzmanı Emine Gümüşka-
ya tarafından ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 
Başvurumuzun kısa sürede değerlendiri-
lerek HOPAPORT’un Yeşil Liman (Green 
Port) statüsü kazanacak olan başvuru-
muzun kabul edileceğini ümit etmekte-
yiz” dedi.

YEŞİL LİMAN/EKO LİMAN PROJESİ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Ba-
kanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlü-
ğü(DTGM)  ve Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE)  arasında 16.12.2014 tarihinde im-
zalanan protokol çerçevesinde “Yeşil Li-
man/Eko Liman” projesine başlanmıştır. 
Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük 
esasına dayanmaktadır.

Liman tesislerinde kalite yönetim sistemi-
nin etkinliğini artırmak için TS EN ISO 9001 
“Kalite Yönetim Sistemi”; liman ve gemi 
operasyonlarından kaynaklanan çevresel 
risklerin azaltılması ve önlenmesi için TS EN 
ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi”; liman 
tesislerinde oluşabilecek iş kazalarını önle-
yebilmek amacıyla TS 18001 “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelendirmesi 
amaçlanmaktadır. “Yeşil Liman/Eko Liman” 
protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

Liman tesislerinde entegre bir kalite yö-
netim sistemi yaklaşımının oluşturulması,

Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu 
kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,

Gemi veya liman operasyonlarından kay-
naklanan çevresel kirliliğin azaltılması,

Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlan-
ması ve liman operasyonlarında enerji ve-
rimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,

Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden 
kaynaklanan sera gazı ve zararlı emis-
yonların azaltılması,

Yenilenebilir enerji projelerinin geliştiri-
lerek uygulanması.

Atık geri dönüşümünü sağlayarak sağla-
yarak liman operasyonlarından kaynak-
lanan atık miktarının azaltılması.

Liman operasyonlarında is sağlığı ve 
güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin 
alınması ve sürekliliğinin sağlanması,
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HOPAPORT, SOLONPORT PORTAL 
UYGULAMASI İLE MÜŞTERİLERİNE 
ÖNEMLİ BİR KOLAYLIK DAHA SAĞLADI

HOPA-HOPAPORT Otomasyon sis-

temlerini geliştirmeye devam ediyor. 

Sektörünün öncü kuruluşlarından olan 

SOLONPORT Yazılım ile çalışan HOPA-

PORT, yeni projelerle otomasyon siste-

mini geliştiriyor. 

Tüm sistemlerinde tamamen Otomas-

yona geçen HOPAPORT, son olarak 

devreye aldığı yeni bir hizmet ile müşte-

rilerine de önemli bir kolaylık sağladı.

MÜŞTERİLER LİMANDAKİ GEMİLERİNİN 

HER AŞAMASINI BİLGİSAYAR ORTAMIN-

DA TAKİP EDEBİLECEK

HOPAPORT’un hayata geçirdiği yeni sis-

temde, müşteriler Liman sahasında bu-

lunan gemilerin operasyon durumlarını 

anlık olarak takip edebilecekler.

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel 

Müdür Meriç Burçin Özer HOPAPORT 

olarak otomasyona geçme çalışmaları-

mız 2015 yılında başlamış ve 2015 yılının 

ilk çeyreğinde tüm departmanlarımızda 

otomasyonu aktif hale getirdik. Yeni pro-

jelerimizle de otomasyon sistemimizi 

SOLONPORT ekibi ile birlikte sürekli ge-

liştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. 

HOPAPORT olarak yeni hizmete sundu-

ğumuz SolonPort Portal platformumuz 

ile müşterilerimize önemli kolaylıklar 

sağladık. Müşterilerimize vereceğimiz 

şifre ile HOPAPORT WEB sayfası üze-

rinden Online işlemlerden giriş yapa-

rak limanımızda demirli gemilerindeki 

operasyon durumunun hangi aşamada 

olduğunu artık limana gelmeden takip 

edebilecekler.   

HOPAPORT tarafından verilen bu hizmet 

sayesinde, ister Bilgisayar, ister tablet 

veya isterlerse Cep telefonu üzerinden, 

kendilerine verilen şifreyle giriş yaparak 

gemilerini takip edebileceklerdir. 

   “2018 yılı içerisinde de limanı-

mız ve SolonPort ekibi ile yapacağımız 

başka çalışmalarla da sistemimizi geliş-

tirmeye devam ederek, müşteri mem-

nuniyetini artırmayı hedeflemekteyiz” 

dedi.
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TCSG DOST GEMİSİ HOPA LİMANINI 
ZİYARET ETTİ

TCSG DOST Gemisinin gerçekleştirdiği 
Hopa Liman ziyareti kapsamında 
Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez’ i 
makamında ziyaret etti.

TCSG DOST Gemisinin gerçekleştirdiği 

Hopa Liman ziyareti kapsamında Hopa 

Kaymakamı Ferit Görükmez’ i makamın-

da ziyaret etti.

TCSG DOST gemisi Komutanı Deniz 

Kıdemli Binbaşı Özgür Koçan ve bera-

berindekiler Hopa Kaymakamı Ferit Gö-

rükmez’ ı makamında ziyaret etti ve ziya-

retleri hakkında bilgi verdiler. Kaymakam 

Görükmez Hopa’nın bulunduğu konum 

ve özelikleri hakkında bilgiler verdi. 

Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Pyd. 

Alb. Abdurrahman Cengiz Çerçi, Ke-

malpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal 

Akpınar, Belediye Başkanı Nedim Cihan, 

Emniyet Müdür V. Gökhan Erdal, Sahil 

Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Umut 

Özdemir, Liman Başkanı Selahattin Er-

demir gemiye iade-i ziyaretlerinin ardın-

dan gemide öğle yemeği verildi.

Ziyaretlerin ardından gemi Vatandaşların 

ziyaretine açıldı. Gemi personeli vatan-

daşlara TCSG DOST gemisini gezdirerek 

gemi hakkında bilgiler verdiler.

Gemi bir günlük ziyaretin ardından sa-

bah saatlerinde Hopa Limanından ayrıldı
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HOPAPORT’TA GERÇEĞİ ARATMAYAN 
TATBİKAT

HOPAPORT’un planlı tatbikatlarından 

olan Yangın Söndürme Tatbikatı gerçe-

ğini aratmadı.

HOPAPORT’un planlı tatbikatlarından 

biri olan Yangın Söndürme Tatbikatı li-

man operasyon sahasında liman bünye-

sinde tüm departmanlarda çalışanların-

da katılımı ile gerçekleştirildi.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Bur-

çin Özer ve Hopa Liman Başkanı Sala-

hittin Erdemir ve Hopa İtfaiye Müdürü 

Fikret Yılmaz’ın da katıldığı tatbikatı Sİ-

VAS Yangın Söndürme Uzmanı Yaşar 

Özdemir tarafından verildi. İki aşamalı 

gerçekleştirilen Yangın Söndürme tat-

bikatının ilk etabında Liman toplantı sa-

lonunda Yangın nedir, Yangının sınıfları, 

Yangının nedenleri ve yangından ko-

runma yöntemleri konularında bilgiler 

verildi.

İlk etap toplantı sonrasında yangın ekip-

leri, söndürme, koruma ve ilk yardım 

ekipleri oluşturuldu.

Toplantının ikinci etabında da Liman ope-

rasyon sahasında pratik eğitim verildi. 

Tüm departmanlarda çalışan persone-

linde katıldığı yangın söndürme tatbikatı 

yangının başladığına dair sirenlerin çal-

ması ile başladı. İkinci etapta İtfaiye-sağ-

lık ve Güvenlik güçlerine haber verilmesi 

ardından Hopa İtfaiyesine bağlı iki yangın 

söndürme aracının limana gelmesi sağ-

landı.Tatbikat kapsamında Katı-Sıvı ve Gaz 

yangınlarına nasıl müdahale konuşunda 

pratik eğitim verildi. Yangın Söndürme 

Uzmanı Yaşar Özdemir Yangın anında ne-

lerin-nasıl yapılacağı, nasıl hareket edile-

ceği ve yangına nasıl müdahale edileceği 

pratik olarak gösterilmesi ardından tatbi-

katta sona erdi.

Tatbikatla ilgili bir değerlendirme yapan 

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer, “HOPAPORT’ta her yıl planlı eği-

timler verilmekte ve her eğitimin ikinci 

etabında pratikte tatbikatla eğitimde an-

latılanlar eğitime katılan personele gös-

terilmektedir. Yangın Söndürme tatbi-

katlarımızı her yıl yapmaktayız ve günün 

şartlarına göre alınması gereken tüm 

tedbirleri alıyoruz. Bu konuda alanında 

uzman SİSAV Yangın ve Güvenlik’ten da-

nışmanlık hizmeti almaktayız.

İki etap halinde gerçekleştirilen bu tatbi-

katımızı da başarılı bir şekilde gerçekleş-

tirdik. SİSAV Yangın Söndürme Uzmanı 

Sayın Yaşar Özdemir’e gösterdiği üstün 

gayretten dolayı teşekkür ediyorum. 

İK Müdürümüz Sayın Turan Kılıç ve İSG 

Uzmanımız Sayın Emine Gümüşkaya 

ile yangın söndürme tatbikatında görev 

alan tüm personelimize de gösterdikleri 

çabalar için teşekkür ediyorum” dedi.
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HOPAPORT’TA ÇALIŞMALARDA 
DURMAK YOK

Ülkemizin önemli limanlarından biri olan 

HOPAPORT’ta yatırımların sonu gelmi-

yor. Bu defa da Liman sahasında bulu-

nan tüm terminallerinde mevcut yangın 

söndürme sistemleri tamamen yeni baş-

tan tesis ediliyor, sistemin sağlıklı çalış-

ması ve zamanında devreye girmesi, 

çalışanların hızlı bilgilendirilebilmesi için 

de yangın algılama ve ihbar sistemi ku-

ruluyor. Söndürme sistemleri ve yangın 

algılama ve ihbar sistemleri birbirlerine 

entegre edilerek, etkin bir yangın koru-

numu sağlanacak. 

HOPAPORT terminallerinde başlatılan 

çalışmalar kapsamında zayıf akım, me-

kanik yangın algılama ve ihbar sistemleri, 

sprinkler tesisatı, tank soğutma ve tank 

söndürme sistemleri, saha genelindeki 

yangın dolapları, yangın hidrant tesisa-

tı, su topları ve köpük monitörleri, yan-

gın sistemine ait her biri 450 m3/h lik 3 

adet yangın pompası ve pompa evi, su 

deposu, kurulması çalışmalarında sona 

yaklaşıldı.

HOPAPORT Liman sahasında bulunan 

Tank Terminali, Tahıl Terminali, Çimento 

Terminali, Kapalı depolar ve operasyon 

sahasını kapsayan çalışmalar kapsamın-

da Sistem Odasının yapımında sona ge-

lindi. Tahıl Terminalinde bulunan elekt-

ronik alanlarda FM-200 Gazlı söndürme 

sisteminin kurulması çalışması tamam-

landı.

Tank Terminaline kaydırılan çalışma-

lar kapsamında Tankların içine Köpüklü 

Söndürme sistemi kurulurken, yangına 

dışarıdan müdahale içinde Köpük Mo-

nitörleri ve su topları kurulma çalışmala-

rında da sona gelindi..

Yapım çalışmaları tamamlanan LPG Ter-

minalinde de Köpüklü söndürme, gaz 

algılayıcılar ve sprink sistemi kurulma ça-

lışmaları devam ediyor.

Çalışmaların sonunda tüm departman-

lara kurulan Yangın Söndürme sistem-

lerinin ana kumanda odasından müda-

hale edilmesini sağlayacak operasyon 

merkezi kurulması ile çalışmalar da sona 

erecek.

GENEL MÜDÜR ÖZER “ÇEVREYE AZAMİ 
ÖNEM VERİYORUZ”

Çalışmalarla ilgili bir değerlendirme ya-

pan HOPAPORT Genel Müdürü Meriç 

Burçin özer limanlarında bir taraftan Çi-

mento terminali ve LPG terminali yapım 

çalışmalarını tamamladıklarını, liman 

sahasında bulunan tüm terminallerinde 

güvenliğe son derece önem verdiklerini 

ve hiçbir masraftan kaçınmadıklarını ifa-

de etti.

Genel Müdür Özer “Biz Limanımızın ku-

rulduğu alan ile limanımızın hemen yanı 

başında kurulu olan yerleşim yerinin 

bulunması hareket alanımızı daraltsa da 

biz aldığımız tedbirlerle ve önümüzde-

ki dönemde yapacağımız çalışmalarla 

çevrede ikamet eden vatandaşlarımızın 

çalışmalardan en az düzeyde etkilen-

mesi gayreti içindeyiz. Hiçbir masraftan 

bu konuda kaçınmadık ve kaçınmaya-

cağız da.

Çalışmalarına devam ettiğimiz Yangın 

Söndürme sistemlerine bağlı olarak Li-

man sahamız da yürütülen operasyonlar 

sürecin de sulamasını sağlayacak sistemi 

de kurma çalışmalarımız devam ediyor.  

HOPAPORT’un öncelikli hedefleri ara-

sında Yeşil Liman olma hedefidir. Biz tüm 

departmanlarda bunun gerekleri olan 

eğitimlerimizi 2 yıldır verdik ve vermeye 

de devam ediyoruz. Bu çalışmaları yü-

rüten HOPAPORT’un çevre güvenliği de 

öncelikleri arasındadır. Bunun gereklerini 

yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyo-

ruz” dedi.
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Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Kariyer 

günlerinin bu defaki konuğu HOPAPORT 

Genel Müdürü Meriç Burçin Özer idi.

“Profesyonellerden öğrencilere kariyer 

ipuçları” temasıyla yola çıkan Okul yö-

netimi “Kariyer Günleri” etkinliklerine ara 

vermeden devam ediyor.

Okul Müdürü Mehmet Gökmen Temel-

kaya, Müdür Yardımcısı Mecit Aydemir ve 

Rehber Öğretmen Özlem Ergin tarafın-

dan karşılanan Genel Müdür Özer, gös-

terilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. 

Daha sonra Okulun çok amaçlı toplantı 

salonunda düzenlenen Kariyer Günleri 

etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen 

HOPAPORT Genel Müdürü Özer öğren-

cilere önce kendini ve öğrenim hayatın-

dan kesitler aktardıktan sonra meslekte 

yükselişini ve bugünlere gelmede karşı-

laştığı sorunlar ve bu sorunları nasıl aş-

tığını anlattı. 

Özer “Günümüzde artık ekmek aslanın 

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ ÖZER 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

ağzında değil, midesindedir. Meslek se-

çerken geleceğinizi düşünerek bugün-

den kendinizi ona göre hazırlamalısınız. 

İyi bir okul sizi hedefinize yakınlaştırır. 

Ama artık kariyer yapmak için rutin iş-

lerin dışında kendinizi farlılığınızla kabul 

ettirmekte önem gösteriyor. Tek başına 

Bilgisayar bilmek veya bir yabancı dil bil-

mekte zaman oluyor işe girmeniz için 

size yetmiyor. 

İkinci ve belki de üçüncü yabancı dil ar-

tık aranıyor oluyor. Sosyal yaşantınız ve 

sosyal ilişkiler,  araştırmacı, iş geliştirme-

ci, inisiyatif kullanma beceriniz, gelişen 

olaylara karşı çözüm üretebilme bece-

riniz size hep yeni yeni kapılar açacak-

tır. Sizden ricam zamanınızı hep verimli 

geçirin ve bol bol okuyun, araştırın, kafa 

yorun” dedi.

Denizcilik ve Liman İşletmeciliği konu-

sunda da bilgiler veren Özer, Hopa MYO 

bünyesinde Deniz ve Liman İşletmeciliği 

bölümünün Hopa’da kurulduğunu, ken-

disinin de bu okulda zaman zaman ders-

ler verdiğini ifade ederek öğrencilere bu 

okulu da tavsiye ederek ”Zaman oluyor 

biz tecrübeli eleman bulmada zorlanı-

yoruz. Bu okulda okuyanlara burs başta 

olmak üzere, mezun olduktan sonra iş 

konusunda da HOPAPORT’un ve bölge 

limanlarının kapılarının açık olduğunu 

sözlerine ekledi.

Genel Müdür Özer okumanın yaşı olma-

dığını, kendisinin de hala doktora yap-

tığını, ileride belki Üniversitelerde ders 

verme gibi hedefinin de olduğunu söz-

lerine ekledi.

HOPAPORT Genel Müdürü Özer söyle-

şinin sonunda öğrencilerin sorularını da 

cevapladı. Öğrenciler ve okul yönetimi 

de etkinliğe katıldığı ve verdiği bilgiler-

den dolayı Genel Müdür Özer’e teşekkür 

ettiler.
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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM GEMİSİ 
HOPAPORT’A DEMİR ATTI

Piri Reis Üniversitesi geleceğin kaptan ve 

başmühendis adayları Uluslararası Denizci-

lik Standartları Eğitimi kapsamında zorunlu 

olan açık deniz stajını tamamlamak üzere 

200 öğrenci ile HOPAPORT’a demir attı.

Piri Reis Üniversitesi geleceğin kaptan ve 

başmühendis adayları Uluslararası De-

nizcilik Standartları Eğitimi kapsamında 

zorunlu olan açık deniz stajını tamamla-

mak üzere denize açılmıştı.

Piri Reis Üniversitesi geleceğin kaptan ve 

başmühendis adayları STCW (Uluslara-

rası Denizcilik Standartları Eğitimi) eğiti-

mi kapsamında zorunlu olan açık deniz 

stajını tamamlamak üzere 30 Ağustos’a 

kadar devam edecek eğitim kapsamında 

HOPAPORT’a geldi.

Piri Reis’te 174’ü Üniversite öğrencisi, 

19’u Türkiye’deki diğer Üniversite Öğ-

rencileri, 7’si yabancı ülke Üniversite-

lerinden oluşan 200 öğrenci ve gemi 

mürettebatı hariç 25 Öğretim görevlisi 

ile HOPAPORT’u ziyaret ederek staj sey-

rini tamamlayacaktır. Piri Reis Üniversite-

si’nin eğitim ve staj gemisindeki öğren-

ciler okul gemisi projesi ile bir yandan 

denizci eğiticilerle uygulamalı eğitim 

yaparken bir yandan da HOPAPORT’ta 

gözlem yaparak yetkililerden operas-

yonlar ve liman hakkında bilgi edinme 

fırsatı yakaladılar.

Piri Reis Okul gemisi ile HOPAPORT’a 

gelen öğrencilere HOPAPORT yetkilileri 

tarafından da Brifing verildi. Brifingi veren 

Mustafa Ahmetoğlu HOPAPORT ile ilgili 

verdiği Brifingde şunları söyledi: “Bulun-

duğu coğrafi konumu ile stratejik bir öne-

me sahip HOPAPORT kendi bünyesinde 

mevcut, Tank Terminali, LPG Terminali, 

Tahıl Terminali, Çimento Terminali ve 

18.220 m2 kapalı ambar sahası, 102.462 

M2 Açık alanı ile ve en önemlisi de 2.150 

metre uzunluğundaki ana mendireği ile 

12 ay gece-gündüz demeden aynı anda 

10 gemiye hizmet verebilme özelliğine 

sahip Türkiye’nin ender limanlarından biri 

olma özelliğine sahiptir.

Hava ve Deniz Sınır kapılarını da ken-

di bünyesinde barındıran HOPAPORT 

özellikle G. Kore, Japonya, Hindistan gibi 

uzak doğu ülkelerinden gelen büyük to-

najlı proje kargo gemilerine son yıllarda 

sıklıkla ev sahipliği yaptı ve yapmaya da 

devam ediyor. Ciner ve İMİSK Holding’e 

bağlı grup şirketleri ÇABA ve MİSNAK gibi 

sektörün önde gelen firmaları ile koor-

dineli bir çalışma gerçekleştiren HOPA-

PORT için zor olan bir iş yok. Dünyanın bir 

ucundan aldığı büyük tonajlı yükleri HO-

PAPORT üzerinden yine Dünyanın diğer 

ucuna ulaştırabilecek organizasyonları 

yapan ve yapmaya devam eden özelliği 

ile de Global ekonomi içinde önemli ak-

törlerden biri olmaya doğru gidiyor”.

Piri Reis Üniversite gemisindeki 200 öğ-

renci ye de HOPAPORT yetkilileri, öğ-

rencilere hem limanlarını tanıttılar hem 

de uygulamalar ve liman operasyonları 

hakkında bilgi aktardılar.

Öğrenciler, Artvin’in tarihi ve turistik 

yerlerini de ziyaret ettiler. Borçka 

Karagöl’ü ziyaret eden öğrenciler yeşilin 

her tonunun gol’e yansıması ile oluşan 

güzelliğe hayran kalırken bol bol da 

fotoğraf çektiler.
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HOPAPORT’UN İZMİR’DEN 
MİSAFİRLERİ VARDI
Aliağa TSO Başkanı Adnan Saka ve Yöne-

tim Kurulu üyeleri HOPAPORT’u ziyaret 

etti.

Geçtiğimiz yıllarda Hopa TSO ve HOPA-

PORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer 

İzmir’i ziyaret ederek Aiağa TSO ile kar-

deş oda protokolü imzalamışlardı. 

Aliağa TSO Başkan ve yönetimi Hopa’ya 

gelerek ilk olarak Hopa TSO’yu ziyaret 

ettiler. Oda Başkanı Osman Akyürek, 

Oda Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri  ve 

HOPAPORT Gene Müdürü Meriç Burçin 

Özer tarafından sıcak bir ortamda karşı-

lanan İzmir TSO heyeti ziyaret ardından 

HOPAPORT’u ziyaret ettiler.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 

Saka, Başkan Vekili Hamdi Erim, Yöne-

tim Kurulu Üyeleri Uğur Akyıldız, Ekrem 

Toker, Kamer Karaman, Meclis Üyesi 

Mustafa Uzunoğlu, ALTO Hukuk Müşa-

viri Meriç Kaptan, Meslek Komitesi Üyesi 

Erim Erdem’ den oluşan ziyaret heyeti 

HOPAPORT’ta Genel Müdür Meriç Bur-

çin Özer tarafından sıcak bir ortamda 

karşılandılar.  Heyet ile toplantı salonun-

da bir görüşme yapıldı. Genel Müdür 

Özer HOPAPORT hakkında ve yapılan 

yatırımlar ve projeler konusunda ayrın-

tılı bilgiler verildi.  stratejik konumundan 

dolayı farklılığına dikkat çeken Özer “Biz 

işimizin zorluğunun da bilinci içinde en 

iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Pro-

je Kargo taşımacılığında HOPAPORT’un 

avantajlarını, CİNER ve İMİKS Holding’in 

potansiyel gücü, ÇABA ve MİSNAK gibi 

sektörün öncü güçlerinin koordine-

li çalışmaları ile Dünyanın neresinden 

olursa olsun, HOPAPORT üzerinden 

projeler hayata geçirilmektedir” dedi.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sa-

ka’da Hopa’ya gelişlerinde hep gelişmiş 

bir gördüklerini, Hopa TSO’yu yeni hizmet 

binası yapımında gösterdikleri çabalar için 

tebrik etti. HOPAPORT’u da basından sü-

rekli takip ettiklerini, Limanın sürekli ken-

dini geliştirmesinin ülke adına önemli ol-

duğunu,” bu başarıyı gösteren başta Genel 

Müdür Özer ve ekibine teşekkür ediyorum. 

İzmir ile Hopa arasında bir kardeşlik köprü-

sü atıldı. Ümit ediyorum ki ticarette de yeni 

yeni işbirlikleri geliştirerek ilişkilerimizi daha 

ileri noktalara taşırız” dedi.

Ziyaret Gene Müdür Özer’in heyete Li-

man sahasında verdiği bilgilerin ardın-

dan sona erdi.



23HOPAPORT

TÜRKLİM’İN YILLIK “TÜRKİYE 
LİMANCILIK SEKTÖRÜ 
RAPORU” YAYINLANDI

Limancılık konusunda yayınlanmış 

yeterli kaynak, referans dokümanı ol-

mayışının sıkıntısını dikkate alarak her 

yıl sektörle ilgili bir rapor hazırlayan 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 

bu yılda “Türkiye Limancılık Sektörü 

2017 Raporu” adında bilimsel bir ra-

por yayınladı.

HOPA-Türkiye Liman İşletmecileri Der-

neği ve üye limanların ortak katkıları ile 

hazırlanan “Türkiye Limancılık Sektörü 

2017 Raporunda”, liman sektörüne yö-

nelik değerlendirmeler dünya ekonomi-

sinden limanlara kadar geniş bir yelpa-

zede ele alınmaktadır. Bu anlamda rapor 

hem makro hem de mikro gelişmeleri 

değerlendirmektedir. Rapor ağırlıklı ola-

rak 2009-2017 yılları arasındaki limanla-

ra ilişkin istatistikleri içermekte, limancılık 

sektörüne ilişkin güncel konuları ve so-

runları ele almaktadır.

“Türk limancılık Sektörü Raporu 2017”, 

serisinin 10. raporudur. Rapor 5 ana bö-

lümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm 2016 yılındaki ekonomik 

gelişmeleri değerlendirmekte ve önü-

müzdeki yıllardaki beklentilere yönelik 

öngörüleri içermektedir. “Yeni Küresel-

leşme Modeli” adı altında küresel ticaret 

ve üretim dünyasındaki değişimler ve bu 

değişimlerin hayatımıza kattığı “Bir Ku-

şak Bir Yol” gibi devasa projelerin geldiği 

nokta birinci bölümde ayrıca detaylarıyla 

masaya yatırılmıştır.

İkinci bölümde dünya ölçeğinde, üçün-

cü bölümde ise Türkiye özelinde deniz-

cilik ve limancılık sektörü incelenmiş, 

2016 yılında yük bazında gelişmeler de-

ğerlendirilmiştir.

Raporun dördüncü bölümünde liman-

larda kapasite ölçümü konusu teknik 

detayları ile mercek altına alınmış, li-

manlarda kapasite ölçümü yöntemleri 

sunularak yük bazında Türkiye’nin böl-

gesel kapasiteleri hesaplanmıştır.

Raporun beşinci ve son bölümünde li-

mancılık sektörünün gelişmesi önündeki 

darboğazlar analiz edilmiştir. 

Türklim raporunun Üye limanlarının tanı-

tım bölümünde Park Denizcilik ve Hopa 

Liman İşletmeleri A.Ş. (HOPAPORT) hak-

kında da bilgiler verildi.



24 HOPAPORT

Hopa Bedensel Engelliler Derneği yö-

neticileri HOPAPORT’u ziyaret ederek 

Genel Müdür Meriç Burçin Özer’e te-

şekkür etti.

HOPA-Hopa’da kuruduğu tarihten bu 

tarafa fedakarane bir şekilde çalışma-

larına devam eden Hopa Bedensel En-

gelliler Derneği Hopa ve Kemalpaşa’da 

evlerinde adeta mahsur kalmış 100’lerce 

engelli vatandaşa destek olmaya devam 

ediyor.

Dernek her yıl dernek üyesi engelli va-

tandaşları çeşitli illere düzenlediği ge-

zilerle gezdirerek onlara moral destek 

vermeye devam ediyor. Son olarak 20 

engelli vatandaşı Kapadokya ve Fethi-

ye’ye geziye getirmeyi başardı.

HOPAPORT’ta derneğe destek olmaya 

devam ederken, bu geziye de destek 

verdi. Dernek Başkanı Aydoğan Can, 

Genel sekreter Metin Ustabaş ve yöne-

tici Ömürcan Tayfun Balmumcu HO-

PAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer’i ziyaret ederek verdiği destek için 

teşekkür ettiler.

Başkan Aydoğan Can “Sayın Genel Mü-

dürümüz derneğimize her daim destek 

oldunuz ve olmaya devam ediyorsunuz. 

HOPAPORT olarak son gezimizde de 

bizlere verdiğiniz anlamlı destek için te-

şekkür ediyoruz.” diye konuştu.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer’de sosyal sorumluluk kapsamında 

bizler sizlere bu anlamlı faaliyetleriniz 

için destek olmaya devam edeceğiz. 

Özverili çalışmalarınız için sizleri tebrik 

ediyorum. Ziyaretiniz için teşekkür edi-

yorum” dedi.

Ziyaret, çekilen fotoğraf ardından sona 

erdi. 

HOPAPORT’A TEŞEKKÜR 
ZİYARETİ
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HOPA TSO’NUN ÜNYE’DEN 
MİSAFİRLERİ VARDI

Daha önce odamız tarafından ziyaret 

edilen Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yö-

netimi ilçemize gelerek Odamızı ziyaret 

etti.  Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş 

Zor, Başkan Yardımcısı Abdulkadir Mut-

lu, Kurul Üyesi Nurettin Coşkun ve Aziz 

Sezik, Oda Genel Sekreteri Aydın Emek-

ci’ den oluşan ziyaret heyeti Hopa TSO 

tarafından hizmet binası girişinde karşı-

landı. 

Ünye TSO Başkanı Durmuş Zor “Hopa 

TSO Hizmet binası Hopa’ya prestij ka-

zandırmış”

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Os-

man Akyürek, Başkan Yardımcısı Okan 

Poyraz, Muhasip Üye Şükrü Aydemir, 

Kurul Üyesi Hasan Durmuş, Meclis 

Üyesi Bülent Bayrak ve Metin Karaman 

ev sahibi olarak ziyaretçilerini karşıladı. 

Hizmet binasının katlarını, meclis top-

lantı salonunu ve Atatürk Konferans 

salonunu gezen Ünye heyeti hizmet 

binasını çok beğendiklerini ifade ede-

rek prestij açısından son derece önemli 

bir kazanım olduğunu dile getirdi. Ünye 

Başkanı Durmuş Zor oda ziyaret defte-

rini imzaladı.

HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin 

Özer “Bölgenin komple kalkınması nok-

tasında ortak projeler üretilip takip edil-

melidir” dedi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen 

sohbette oda faaliyetleri ve ekonomi ko-

nuları görüşüldü. Ziyaret katılan HOPA-

PORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer 

limanda yürütülen faaliyetler hakkında 

bilgiler verdi. Özer “Bölgenin komple 

kalkınması noktasında ortak projeler 

üretilip takip edilmelidir” dedi.

Ünye TSO ziyaretleri anısına ticaret 

odalarının genel olarak bilinenin aksine 

çok daha eski tarihte 1885 yılında 

Hopa TSO’nun da aralarında bulundu-

ğu ticaret odalarının Sultan Abdülha-

mid döneminde kurulmuş olduğunu 

gösteren belge niteliğindeki Dersaadet 

Tacirinin 1885 Gündemi adlı gazeteyi 

hediye etti. 

Odaların gerçek tarihinin bilinmesi açı-

sından son derece önemli bir belge 

olduğunu ifade eden Akyürek, başta 

Başkan Durmuş Zor olmak üzere tüm 

ziyaretçilere teşekkürlerini sundu ve zi-

yaret sona erdi.  
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Hopa’da serbest bölge kurulması ça-

lışmaları için bilgilendirme toplantısı 

yapıldı.

HOPA-T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Fatih Metin’ in katılımı ile Hopa TSO ev 

sahipliğinde yapılan Ekonomi İstişare 

Toplantısında katılımcıların talebi toplan-

tıda Balkan Yardımcısına ilettiği Serbest 

Bölge konusunda T.C. Ekonomi Bakan-

lığı bünyesinde oluşturulan bir heyet il-

çeye gelerek serbest bölgeler hakkında 

üyelerimize bilgiler verdi.

Hopa TSO Meclis Salonunda yapılan ve 

ilçede faaliyet gösteren ihracatçı üyele-

rinin katıldığı toplantıda Ekonomi Bakan-

lığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Baş-

kanı Oğuzhan Berber, Ekonomi Bakan-

lığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürlüğü Dış Ticaret 

Uzmanı Kadriye Sevgin Güngör, Ekono-

mi Bakanlığım İhracat Genel Müdürlüğü 

İhracatı Geliştirme Uzmanı Ümit Ateşa-

ğaoğlu sunum gerçekleştirdi. 

Toplantının ilk bölümünde katılımcılar 

faaliyet alanları hakkında ve olası ser-

best bölge kurulması durumunda bura-

da gerçekleştirmeyi planladıkları ticaret 

faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Daha 

sonra yapılan sunumlarda gümrük alanı 

dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti 

bulunmayan, harç mükellefiyeti bulun-

mayan, her türlü sınai ve ticari faaliyetin 

yapılabildiği, bürokratik işlemlerin tek 

elden yapıldığı, üretim ve ticaret-lojistik 

hizmetlerin verildiği Bakanlık kararı ile 

kurulan Serbest Bölgelerin kuruluş pro-

sedürleri ve ihracat yapmak isteyenlere 

sağladığı avantajlar hakkında bilgiler su-

nuldu.

Sunumlar esnasında katılımcıların Ser-

best Bölgelere dair sorularını da yanıt-

HOPA TSO SERBEST 
BÖLGE ÇALIŞMALARINA 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

layan Daire Başkanı ve diğer uzmanlar 

toplantı sonrası Bakan yardımcısına he-

diye edilen Hopa Bebeklerinin Halk eği-

tim Merkezindeki atölyesini ziyaret etti. 

HOPAPORT GENEL MÜDÜRÜ ÖZER 
TEŞEKKÜR ETTİ.

Toplantının sona ermesi ardından bir 

açıklama yapan HOPAPORT Genel Mü-

dürü Meriç Burçin Özer, HOPAPORT 

olarak yıllar öncesi ilçede Serbest Bölge 

Kurulması noktasında girişimlerde bu-

lunmuş ve konuda bir proje hazırlayarak 

dönemin Başbakan Mesut Yılmaz hükü-

metini sunmuştuk. Ancak o günkü kon-

jonktürde bu proje uygulanamamıştı.

Hopa TSO’nun ilçenin en önemli gelişim 

projeleri arasında bulunan Serbest Bölge 

Kurulması çalışmasını yeniden günde-

me taşmasını memnuniyetle karşıladık. 

Emeği geçen Başkan Sayın Osman Ak-

yürek ve yönetimine teşekkür ediyorum.

HOPAPORT olarak serbest bölge kurul-

ması çalışmalarının her aşamasına des-

tek vermeye hazır olduğumuzu da hem 

ilgili Bakanlık ve kurumlara ve hem de 

Mülki yönetime, hem de Hopa İş dünya-

sına bildirmek isterim. Tekrar emeği ge-

çenlere teşekkür ediyorum” dedi.

HOPAPORT Genel 

Müdürü Meriç 

Burçin Özer, Lojistik 

Müdürü Hakan Pak 

ve Muhasebe Müdürü 

Oğuz Çapkınoğlu’da 

toplantıya katılan isimler 

arasındaydı
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HOPA DIŞ TİCARET 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE 
EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hopa 

TSO ve DKİB işbirliği ile Hopa’da gerçek-

leştirilirken Panele HOPAPORT Gene 

Müdürü Özer’de katıldı

Her yıl ülke çapında talep edilen bölge-

lerde Ekonomi Bakanlığı uzmanlarının 

katılımı ile gerçekleştirilen Dış Ticaret 

Bilgilendirme Semineri Hopa TSO ve 

DKİB işbirliği ile Hopa’da gerçekleştiril-

di. Seminere HOPAPORT Genel Müdü-

rü Meriç Burçin Özer, Hopa Akparti İlçe 

Başkanı İlyas Güven, Hopa Esnaf ve Sa-

natkârlar Odası Başkanı Osman Küçükali, 

Hopa Ziraat Odası Başkanı İhsan Seber 

ve sektörde faaliyet gösteren Hopa’li ve 

Arhavili İşadamları katıldılar.

Programın açılış konuşmasını gerçek-

leştiren Hopa TSO YK Başkanı Osman 

Akyürek Dış Ticarete konu devlet des-

teklerinin önemine dikkat çekerek ilçe 

ekonomisinin geleceğinin planlanması 

noktasında şirketlerimizin büyümesi ve 

mevcut pazarda söz sahibi olmasının 

önemine vurgu yaptı. Hopa TSO Atatürk 

Konferans salonunda yapılan seminerde 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür-

lüğü Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak ve 

Uzman Yardımcısı Rukiye Duru sunum 

gerçekleştirdi. TOBB temsilcisi Merve 

Ece Algül ise soru cevap bölümünde ka-

tılımcıların sorularını yanıtladı.

Hopa TSO Atatürk Konferans salonun-

da düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren 

seminerde İhracatta Sağlanan Devlet 

Yardımları konusu ele alındı. UR-GE 

Desteği, Pazar Girişi Belgelerinin Des-

teklenmesi, Pazar Araştırma Desteği, 

Yurtdışı ve Yurtiçi Fuar Desteği, Marka ve 

Tanım Destekleri, Tasarım Desteği, Alıcı 

Kredisi ve Sigorta Desteği, Türkiye Tica-

ret Merkezleri gibi konular hakkında ya-

pılan sunumların ardından katılımcıların 

soruları yanıtlandı. Son derece verimli 

geçen seminer soru cevap bölümünün 

ardından sona erdi. 


