
PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMANI İŞLETMELERİ AŞ

HOPAPORT



Hopa Limanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek
Kurulu’nun 9 Mayıs 1997 gün ve 22984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve işletme
hakkının 30 yıl süre ile devredilmesi yöntemi ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
tarafından fiilen 27 Haziran 1997 tarihinde Park Denizcilik Ve Hopa Liman İşletmeleri
A.Ş.‘ne devredilmiştir.



Hopa limanı, Doğu Karadeniz’e ekonomik olarak önemli katkılar sağladığı gibi bölgenin
dünyaya açılan kapısı olma özelliğini taşımaktadır. Karadeniz otoyolu ile tüm Batı ve
Doğu Bölgelerinin tamamına etkin kara yolu taşımacılığı sayesinde Orta Asya ve Orta
Doğu ülkelerine bağlantılıdır.









HOPAPORT modern ekipmanlar ile 50.000 DWT dökme
yük gemilerine kadar hizmet verilmektedir.

Limanda gübre, mısır, buğday, kepek, soya fasulyesi vb.
tahıl ürünleri olan dökme yükler ile boru, rulo saç,
demir, paletli, big bag'li, sling bag'li vb. genel yükler
elleçlenmektedir

GENEL KARGO



DÖKME KATI

Buğday, kömür, maden cevheri, mıcır, taş
başta olmak üzere sahip olduğu vinç,
kapma ve lastik tekerlekli yükleyici
ekipmanları ile belirli tipte dökme yük
elleçleme hizmetleri vermektedir.



TAHIL TERMİNALİ (Silo)

Toplam 18.770 m2 alan üzerinde kurulu, tahıl boşaltma,
depolama ve aktarma tesisinde 1.000 ton kapasiteli, 10 adet
çelik konstrüksiyona sahip silo bulunmaktadır.

2 x 150 ton/h kapasiteli pnömatik gemi boşaltma sistemi, 200
ton kapasiteli 2 adet araç yükleme bunkeri ve, 200 metre
uzunluğundaki rıhtımda döşeli boşaltma konveyör sistemi ile
30 metrelik silolara aktarma konveyörü 2 adet 60 ton
kapasiteli, 2 adet tır kantarı mevcuttur.



HOPAPORT alt yapısı ve imkanları ile modern
bir liman olarak ulusal ve uluslararası ithalat ve
ihracat yapan firmalara hizmet vermektedir.
Bünye sinde bulunan modern 10 bin ton
kapasiteli tahıl terminalinde, özellikle Ortadoğu
ülkelerine transit depolama hizmeti
verilmektedir.



YATAY DEPOLAMA

HOPAPORT sahip olduğu 18.220 m² kapalı depo alanında tahılların güvenli
depolanması için tahılın kalitesini korumak ve kayıplarını engellemek için iyi bir
depolanma ile tahılların depolanma sürecinin önemli tehditleri; yüksek nem, sıcaklık,
mikroorganizma ve böcek gelişimi, fare ve kuş zararları ve biyokimyasal bozulmaların
önüne geçmek için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.



Hopaport Limanı'na gelen özellikle buğday, ve arpa tipi hububat yükleri tahliye
edilmekte ve hızlı bir yükleme ile silolardan yada yatay depolardan kara nakil
araçlarına yüklenerek Ülkemiz sınırları içinde genellikle Mardin, Erzurum, Bingöl,
Elazığ, Kars, Iğdır, Çorum, ilerine Sevk edilmektedir.

Ayrıca bu ürünler transit rejimde başta Nahçivan olmak üzere Orta Asya
Cumhuriyetleri'ne kara yolu ile taşınmaktadır.

Liman, tahıl gemileri için bir rıhtım ayırmakta ve gelen gemiler hiç beklemeden
tahliye edilmektedir. Tüm işlemlerin otomatik sistemlerle yapılması maliyetleri
azaltmakta ve işlemleri hızlandırmaktadır.







TANK TERMİNALİ

Petrol ve Kimyasal ürünlerin depolandığı tank
terminalinde gemiden terminale, terminalden
gemiye yükleme operasyonunun yapıldığı
tesiste, kara tankerlerine dolum yapılmaktadır.
Terminalde Beyaz Ürün (motorin ve kurşunsuz
benzin), siyah ürün (fueloil) depolanmaktadır.



HOPAPORT coğrafi konumu ve yoğun talep nedeni ile günümüz
limanlarından faklı olarak Proje Kargo Limanı olma yolunda
ilerlemektedir. 50 ton ile 600 ton arası her türlü proje yüküne
yükleme, tahliye, ve depolama hizmetleri verilmektedir.

PROJE KARGO



Toplam 5.000 m2 alan üzerinde kurulu, çimento boşaltma depolama ve
aktarma tesisinde 3 adet 1.500 Ton 2. adet 1.900 Ton toplam 8.300 Ton
kapasiteli çelik konstrüksiyona sahip silo bulunmaktadır.

ÇİMENTO TERMİNALİ 



LPG TERMİNALİ
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