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• Kurumsal

Dear Members of Kita Family,

Değerli Kıta Ailesi,

I am pleased to provide you with an update on our achievements during the second half of 2013 within our company.
Interaction within our company will bring us closer and we will feel more like we are all individual members of a large family.

2013 yılının ikinci yarısında farklı departmanların yaptığı işlerle ilgili bilgi vermek, firmamızdaki yenilik ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak
arzusu içindeyiz. Şirket içi iletişimin, bizleri birbirimize yaklaştıracağını, bir ailenin bireyleri gibi hissetmemize fayda sağlayacağına
inanıyorum.

Here is a summary of the work we have done during the summer months of 2013;

2013 yaz aylarında yapmakta olduğumuz bazı işlerle ilgili kısa bilgiler;

•

We delivered around 600 x 40’containers from Korea to the new 3rd along with an additional 150 trailers from Austria.
All this cargo will be shipped back to the origin after the completion.

•

•

We provided logistics services during the Rock’n Coke Festival in Istanbul.

•

Kita completed the distribution of the Haj gear for the pilgrims nationwide to the regional offices of Turkish Religious
Services Administration

•

We moved one gas turbine by air to New York and brought two gas turbines by air again from Japan for our Turkish clients.

•

We are now providing domestic transport services to more than 80 Turkish freight forwarders as a neutral service provider.
This does not include our own customers.

•

We are now ranked as Number 19 on the Turkish IATA cargo agents list. This is big achievement compared to being No 54
one year ago. We are now becoming one of the leaders in the local air cargo industry.

•

Our sea freight department completed the transport of a complete canning plant to Sulaimaniyah
in North Iraq which amounted more than 100 shipments.

•

We have moved a natural gas power plant from Houston to Elabuga in Russia.

•

Our Turkey-Holland direct groupage trucking service is now in place regularly with departures both ways every week.

•

We have completed a huge project; an oil refinery in Izmit. The job was done very well and everyone is happy.

•

We can also include some other projects which were done during this period, such as a MDF plant to Antalya, a wind blade
production plant to Izmir and Mardin hydro power plant shipments.

We will have moved out from our facility in Günesli as of the end of the year. Most important was the coordination of our new
logistics facility. We moved to our new logistics center which is 18,000 sqm in total with the permits for our bonded operations
in place. Congratulations to our logistics manager Mr. Bilal Yurttas and his team for the efficient work done during this period.
We are also moving our head office to Istanbul Ticaret Sarayi in Giyimkent where the expressway connections are very good in
this central location.
Another good news which made all of us happy this year is that our General Manager for Truck Fleet Mr.Tugbay Ataman
has been elected as the best top executive in Turkey by IRU (Int’l Road Transport Union). Tugbay has been working out of our
Jeddah office in Saudi Arabia since last February.
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3. Boğaz Köprüsü Projesi için Kore’den 600x40’DC getirip köprü şantiyesine teslim ediyoruz, devamında tüm bu malzeme
tekrar yüklenerek GüneyKore’ye geri gidecek.
Rock’n Coke festivalinde lojistik hizmet sağlayıcı olarak görev aldık.
Hacı adayları için Uzakdoğu’dan gelen çantaların tüm ülkedeki Diyanet İşleri Bölge Müdürlüklerine dağıtımını üstlendik.
Enerji sektörü için havayoluyla bir gaz türbinini Japonya’dan getirdik, bir diğerini de İstanbul’dan New York’a gönderdik.
Yurtiçi nakliye departmanımızın hizmet verdiği forwarder/nakliyeci sayısı 80’i geçti.  Bu sayıya doğrudan çalıştığımız
müşteriler dahil değil.
Türkiye’nin büyük hava kargo forwarding firmalarından biri haline geldik. IATA Hava Kargo ihracat sıralamasında Eylül ayı
itibarıyla 19. olduk. Geçen yıl bu zamanlarda 54. idik.
Denizyolu departmanımız Süleymaniye, Irak’ta bir alüminyum kutulama tesisinin taşımasını yaptı, yaklaşık 100
konteynerlik oldukça karmaşık bir sevkiyat başarıyla sonuçlandı.
Hayat Holding için ABD’den Rusya’ya bir enerji santralinin taşımasını gerçekleştirdik.
Kara forwarding departmanımız Almanya dışında Hollanda ile de karşılıklı parsiyel seferler yapıyor, aktarmasız yalnızca
Hollanda yüklediğimiz parsiyel araçlarımızı çıkarmaya başladık.
Tüpraş’ın yeni yatırım projesi tamamlandı, çok emek harcandı, ancak ortaya olağanüstü iyi bir iş ve işinde gerçekten
uzmanlaşmış bir proje ekibi çıktı.

Yapıyor olduğumuz projelere ekleyebileceğimiz diğer işler: Antalya’da bir MDF tesisi, İzmir’de bir rüzgar kanadı fabrikası, Mardin Ilısu barajı
taşımaları... Başka işler de var tabii ki, ilk planda aklımıza gelenler bunlar.
Ayrıca 2013 sonu itibarıyla Güneşli’deki tesisimizden taşınmış oluyoruz. Bu süreçte en önemli konu yeni bir depo organizasyonuydu.
Hadımköy’de yeni depomuza yerleştik, toplam 20,000 metrekarelik yeni gümrüklü/gümrüksüz depomuzda, Halkalı’ya bağlı antrepo
izinlerimiz de alındı. Bu depoya ek olarak Ambarlı Gümrüğü’ne bağlı antrepomuz olacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde Bilal Yurttaş
ve tüm lojistik departmanınıza teşekkür ediyor, bu modern lojistik merkezinin hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. Merkez ofisimizi de
Güneşli’den Giyimkent’te bulunan İstanbul Ticaret Sarayı’na taşıyoruz. Otoyol bağlantıları mükemmel olan modern bir plazada işimizi
sürdüreceğiz.
Bizi sevindiren bir başka güzel haber de şu sıralar Cidde’de büyük fedakarlıkla Kıta için çalışmalarını sürdüren yönetim kurulu üyemiz
Tuğbay Ataman’ın Temmuz ayında IRU(International Road Transport Union) ve UND tarafından 2013’te Yılın Tepe Yöneticisi  seçilmesi
oldu.  IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü IRU Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmış olan ödül kriterleri doğrultusunda
son 3 yıldır alanında uzman sektör temsilcilerine veriliyor. Bu prestijli ödülün sahibi olarak Tuğbay Ataman’ı yürekten kutluyoruz.
Hem yatırımlar hem de işimizdeki gelişmeler çalışanlarımız ve müşterilerimizin katkılarıyla 2014’te de büyümeye devam edecek. Bu
vesileyle yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dileriz.

Both our investment and our business will continue growing in 2014. I would like to wish every one of you a Happy New Year.

Ercan Ataman
Yönetim Kurulu Başkanı President
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Kıta Lojistik, Projede
Şampiyonlar Liginde
Ülkemizin en büyük rafineri yatırımında Kıta Lojistik hizmet
sağlayıcı oldu. Kıta’nın alanında uzmanlaşan proje departmanı
hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde pek çok büyük
yatırım projesinin taşımasına imza atmaya devam ediyor.
Bu projelerin en büyüğü şu sıralar tamamlanmak üzere olan
Tüpraş’a ait 3 milyar USD’lik yeni yatırım projesi olan “Resid
Upgrade Project” (RUP). Bu proje kapsamında yaklaşık 300,000
metreküp malzeme İzmit körfez bölgesindeki limanlara
yanaşan gemilerden boşaltılarak şantiyeye taşındı. Taşıma
süreciyle ilgili Kıta Proje Departman Müdürü Can Yılbaşı şunları
söyledi: “Proje kapsamında gemilerden 1,400 civarında proje
yükü boşalttık. Bu malzemeler 57 gemiyle taşındı ve 15 farklı
ülkeden sevkiyatlar gerçekleşti. Gelen malzemelerden 90 kadarı
yükseklik ve ağırlıktan ötürü karayoluyla taşınamayacak
durumdaydı. Bu nedenle kiraladığımız Türk bayraklı bir mavna
yaklaşık 4 ay boyunca araç üzerine yüklediğimiz bu malzemeleri
Derince limanı ile Tüpraş iskelesi arasında römorkör ile çekerek
taşımaları yaptı. Mavna bir römorkör yardımıyla hareket etti.
Derince limanı ve Tüpraş iskelesinde malzemelerin yükleme ve
boşaltılabilmesi için özel rampalar tasarladık ve bunları imal
ettirdik. Bu süreçte proje departmanımız da yalnızca taşıma
organizasyonu yapan değil, aynı zamanda bir mühendislik
firması gibi hizmet verdi. Çok şey öğrendiğimizi itiraf etmeliyim.
Bu boyutta bir proje çok uzun zamandır Türkiye’de yapılmadı. Bu
projenin başarıyla sona erdirilmesi Kıta’yı dünyada proje lojistiği
yapan firmalar arasında Şampiyonlar Ligi’ne çıkardı. Gece
gündüz çalıştık ve ortaya güzel bir eser çıktı. Çok gururluyuz,
hem ağır nakliye hem de proje lojistiğinde görev alan tüm ekip
arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum.”
Denizden taşınan malzemeler ile ilgili olarak montaj sırası
dışında Kıta’nın zamana karşı yarıştığı bir başka durum da
Tüpraş limanından şantiyeye kadar olan güzergahın halen
inşası devam etmekte olan İstanbul – Ankara Yüksek Hızlı Tren
projesinin üzerinden geçiyor olmasıydı. Demiryolu projesinin
tamamlanabilmesi için de tüm malzemelerin taşınmasının
bitmesi gerekiyordu. En hızlı şekilde malzemelerin denizden
taşıması tamamlandı ve üzerine yol yapılmış olan demiryolu
hattı TCDD’ye teslim edildi.
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Almanya İçin Dev Ortaklık
Kıta Logistics Almanya’nın büyük lojistik gruplarından Group 7 ile karayolu alanında hizmet vermek üzere anlaşma yaptı.
Group 7’nin Almanya’da Münih, Bremen, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf ve Hannover’de ofis ve operasyon
merkezleri bulunuyor. Firma karayolu dışında hava ve deniz yüklemeleri ve diğer lojistik hizmetleri de bünyesinde
barındırıyor. Detaylı bilgi için: www. Group-7.de
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Genel Müdürümüz
Emre Eldener,
Break Bulk İstanbul’da
Moderatörlük Yaptı
İstanbul Intercontinental Otel’de 18 - 21 Kasım 2013 tarihlerinde
düzenlenen Breakbulk Türkiye Kongresi’ne KITA olarak bu kez
de katıldık. Ülkemizde ikinci kez düzenlenen etkinliğe yüzlerce
proje lojistiği ve ağır taşımacılık alanında faaliyet gösteren firma
katıldı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ilk panelde
Genel Müdürümüz Emre Eldener moderatör olarak görev
yaptı. Türkiye’deki enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarla ilgili bir
de sunum yaptı. ‘Enerji Bağımsızlığı ya da Son’ konulu panele
Mai Takura, Ceyda Şen ve Cüneyt Alkan konuşmacı olarak
katıldı. Büyük ilgi gören panelde Türkiye’deki enerji yatırımları ve
proje taşımacılığına etkileri çok sayıda dinleyicinin de katılımıyla
interaktif bir ortamda enine boyuna tartışıldı. Breakbulk
Konferanslarında, dünyanın dört bir yanından ağır yük, proje
kargo ve geleneksel dökme yük sevkiyatı ile uğraşan temsilcileri
bir araya getirerek piyasanın güncel konuları hakkında temel
münazara ve tartışma forumları düzenleniyor.

K
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Kıta Logistics’e Kıtalar
Dar Geliyor!
Ülkemizin proje taşımacılığında yurtdışında en bilinen
markası olan Kıta Lojistik, Suudi Arabistan’da da
hizmetlerine devam ediyor. Kıta, merkezi Cidde’de olacak
şekilde Suudi Arabistan şubesinde çalışmalara başladı.
Toplam 55 araçla S. Arabistan’da yurtiçi lojistik hizmeti
veren Kıta, kullandığı araç sayısını bu ayın sonunda 80’e
çıkartıyor. Kıta’nın Yönetim Kurulu Üyesi Tuğbay Ataman’ın
liderliğinde organize olan Kıta Suudi Arabistan ekibi
Cidde, Riyad ve Dammam bölgelerinde aktif olarak lojistik
hizmeti vermeye başladı. 2014’te hizmetlerde çeşitliliğe
giderek denizyolu ve proje kargo hizmet de vermeye
başlayacaklarını söyleyen Tuğbay Ataman, “Çözüm
ortaklarımızla toplam hizmet bedeli 20 milyon USD’ye
yaklaşan uzun vadeli sözleşmeler imzaladık. Verdiğimiz
lojistik hizmetlerde araç tedariğini Suudi firmalardan
sağladık. Çok zor bir pazar, ancak bir o kadar büyük
hacimli ve yüksek kalitede lojistik hizmete aç olan bu
pazarda Mart 2013’te başladığımız hizmetlerimizi şu ana
kadar en üst düzeyde sürdürdük” dedi.

Düzenlenen imza töreninde Kıta Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Ercan Ataman Suudi yetkililer ile birlikte imza attı.

KITA, İlklere Doymuyor
NCTS sisteminde T-1 transit dokümanı ile işlem yapan
Türkiye’deki ilk lojistik firması Kıta Lojistik oldu. KITA, sınır
geçişleri ve yurt dışındaki gümrüklerde hız ve işlem kolaylığı
sağlamak amacıyla Türkiye, Avrupa Birliği ve EFTA Ülkeleri
arasındaki ticari eşya taşımacılığını düzenleyen Ortak
Transit Yönetmeliği sayesinde, NCTS sistemi üzerinde
geleneksel TIR karnesi yerine T-1 evrakıyla işlem yapan ilk
Türk lojistik firması oldu. Yeniliklere her zaman açık olan
KITA, bu konuda da liderliğini ortaya koydu ve TOBB ile
yakın bir işbirliği içinde çalıştı. T1 evrakı AB’ye yönelik ihraç
ve ithal taşımalar ile ülkemiz gümrük sahasında teminat
kapsamında yapılan taşımaların, taşımacı tarafından
ilave teminat mektubu alınmaksızın yapılmasını sağlayan
taşımalardır.
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Kuzey Irak Taşımaları
Tam Gaz
KITA, Kuzey Irak’taki projelerinde de hız kesmiyor. Son olarak
2013 yaz aylarında 100 konteyneri bulan ve çoğunluğu özel
ekipmandan oluşan malzemeler Kıta’nın global partnerleri
vasıtasıyla ABD, İngiltere, İtalya, Avusturya, Almanya’dan
yüklenerek Mersin’e, oradan da kara yolu ile Kuzey Irak’ın
Süleymaniye şehrine taşındı. Geçtiğimiz aylarda komple
bir alüminyum içecek kutulama tesisinin taşınması da bu
yolla gerçekleştirildi.

Otomobil Uçar Gider
Kıta Hava Kargo Ekibi, Renault’un yeni üretime almayı
planladığı 6 adet prototip otomobilini uçakla İstanbul’dan
Fransa’nın başkenti Paris’e gönderdi. Araçlar otomobil
taşıyıcılarla havalimanına getirildikten sonra, özel paletlerin
üzerine alınıp sabitlendi. Sorunsuz bir şekilde varış
noktasına ulaştırıldı.

Proje Taşımacılığında
Kıta Farkı
Kıta Proje Ekibi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston
şehrinden Rusya Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne
Kastamonu Entegre A.Ş. için bir doğalgaz türbin seti
taşıdı. Bu projede malzemeler Houston’dan vinçli gemilerle
Baltık denizine kıyısı olan Estonya limanına, oradan da
özel izinlerle karayolu kullanılarak Elabuga Özel Ticaret
Bölgesi’ne taşındı. Proje öncesinde güzergah üzerinde
Kıta personeli ve Rusya partnerleri tarafından 3 kez yol
etüdü yapıldı. Malzemelerin yüksekliğinden ötürü işi şansa
bırakmamak adına bu çalışmalar tekrarlandı. Proje her
zaman ki gibi istenilen zaman dilimi içerisinde başarıyla
tamamlandı.

KITA, Hem Taşıyor
Hem de Evrak İşini
Kendi Hallediyor
Kıta Lojistik, 2013 yılının ikinci yarısı itibarı ile Amerika
Birleşik Devletleri yüklemelerini arttırdı, özellikle parsiyel ve
komple konteyner yüklemelerinde ABD hükümetinin çok
sıkı güvenlik kurallarıyla koruduğu sevkiyatlar için KITA,
ABD Denizcilik Müsteşarlığı’na (FMC- Federal Maritime
Commission) tüm belgeleri sunarak kayıtlarını yaptırdı
ve 2013 Eylül ayı itibarıyla FMC lisansını alarak kendi
konişmentolarını kullanmaya başladı. FMC kurallarına
göre ABD’ye gönderilecek malzemelerle ilgili tüm bilgiler,
örneğin gemi adı, mal detayları, navlun gibi detaylar
malzeme yola çıkmadan en az 24 saat önce elektronik
olarak bildirilip, yükleme onayı alınıyor. Bu sisteme girişleri
ancak FMC lisansı olan firmalar yapabiliyor. Kıta da tüm
ABD yüklemelerini kendi konişmentosunu kullanarak ve
bu bilgileri zamanında girerek başarıyla gerçekleştiriyor.

Yeni Yılda Yeni Adreslerimizdeyiz
Kıta Lojistik olarak genel merkezimizi Güneşli’den Giyimkent’te bulunan
İstanbul Ticaret Sarayı’na taşıdık. Yeni lojistik depomuz 11 Kasım 2013 tarihinde
Hadımköy’de hizmete girdi. Kıta Lojistik olarak gerek artan lojistik ihtiyaçları
gerek Halkalı gümrüğünün Çatalca’ya taşınacak olması sebebi ile Hadımköy’e
taşındık. Kıta Lojistik’in, Hadımköy tesisleri 15.000 m2 kapalı alanı olan 15.000 m2
açık alana sahip TIR parkları ile modern bir depo özelliklerini taşımaktadır.
KITA Hadımköy Tesisi, Ambarlı Limanına 17. km, Atatürk Havalimanına 22 km,
yeni açılacak Çatalca Muratbey Gümrüğüne ise sadece 6 km uzaklıktadır.
Kıta Hadımköy tesislerinde, Halkalı Gümrüğüne bağlı high rack ile donatılmış
5.000 m2 depo alanı mevcuttur. Bu alanda aynı anda 9 araç yükleme boşaltma
yapabilmektedir. Tesis iki katlı olup alt kata girişi ve rampaları ayrı bir kottadır
ve bu kat Ambarlı Gümrüğüne bağlı Antrepo olarak Ocak ayında hizmete
başlayacaktır. Yine bu tesis içinde +4 derece ve  –18 derece soğuk hava depoları
da mevcuttur. Bu depoda toplam altı araç aynı anda rampalardan yükleme ve
boşaltma yapabilmektedir.
Kıta Lojistik, ayrıca bu tesislerinde serbest depolama ihtiyaçları ve katma değerli
lojistik hizmetleri içinde bir alan ayırmıştır. Bu bölümde müşterilere, etiketleme,
paketleme, paletleme, sorting, barkot okutma ve barkotlu ürün toplama ve
depolama, kullanım kılavuzu takma, cros docking , montaj ve birleştirme
hizmetleri verilecektir.
Tesislerde tüm zemin epoksi ve anti statik özelliklidir. Ayrıca müşterilerin
kullanabileceği ofis alanları da yaratılmıştır. Kıta Lojistik burada ayrıca kendi
ihtiyaçları için bir TIR parkı ve TIR tamir bakım üssü yapmıştır.

Yeni tesis adresimiz
Ömerli Mah. Murathan Caddesi, No:5, Hadımköy
Tel: 0212 410 4141
Faks: 0212 4891850
Email: antrepo@kita.com.tr

KITA’ya Uluslararası
Bir Ödül Daha
Cidde’de büyük fedakarlıkla Kıta için çalışmalarını
sürdüren yönetim kurulu üyemiz Tuğbay Ataman
Uluslararası Yol Taşımacıları Birliği - IRU ve Uluslararası
Nakliyeciler Derneği - UND tarafından Yılın Tepe
Yöneticisi seçildi. International Road Transport Union
Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılmış olan bu
ödül, kriterleri doğrultusunda 3 yıldır alanında uzman
sektör temsilcilerine veriliyor. Bu prestijli ödülün sahibi
olarak Tuğbay Ataman’ı yürekten kutluyoruz.
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Ilısu’ya 200 Konteynerlik
Taşıma
Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan Ilısu Barajı,
Güneydoğu’da Dicle nehri üzerine inşa ediliyor. Bu projeyle
bağlantılı olarak yaklaşık 200 konteynerlik malzeme
Avusturya’dan alınıp Mersin limanı üzerinden Ilısu baraj
şantiyesine taşındı.

KITA, Kore’ye Hep Destek
KITA Fuar ve Gösteri Lojistiği Ekibi, İstanbul – Geongjyu
Dünya Kültür Expo 2013 etkinlikleri kapsamında Güney
Kore’den getirilip Beyazıt ve Sultanahmet meydanlarına
kurulan iki büyük Kore geleneksel sanat tiyatrosu
sahnesinin tüm lojistik operasyonunu üstlendi. Yol –
Buluşma – Birliktelik sloganıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Kore’nin Geongjyu Belediyesi tarafından
ortaklaşa düzenlenen Expo 31 Ağustos - 22 Eylül 2013
tarihleri arasında gerçekleşti. Etkinlik sayesinde katılımcılar
Kore kültürünü ve yaşantısını yakından tanıma fırsatı
buldular. 15 konteyner ile sevkiyatı gerçekleştirilen sahne
ekipmanları Expo bitiminde tekrar Kore’ye gönderildi.  
Montajı yapılan bu özel sahnelerde Kore Senfoni Orkestrası
konserinden tekvando gösterilerine çok sayıda etkinlik
halka açık olarak yapıldı.

Kıta Logistics, Hacı
Adaylarının Hizmetinde
Kıta Yurtiçi Lojistik Departmanı Hac dönemi öncesinde
büyük bir dağıtım projesine imza attı. Uzakdoğu’dan
getirilen yaklaşık 50 konteyner dolusu çanta, KITA’nın
depolarında ayrıştırıldı, sonrasında Türkiye genelinde
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bölge Müdürlüklerine hacca
gidecek vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere teslim edildi.
Aynı anda çok sayıda getirilip elleçlenmesi iyi bir ekip
çalışmasını gerektirdi. Konuyla ilgili Lojistik Müdürümüz
Bilal Yurttaş şu yorumu yaptı: “Bu projeyi ilk kez yapmıyoruz,
lojistik dağıtım konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
güvenini kazandığımızı düşünüyorum. Çok kısa sürede
büyük miktarda malzemenin ayrıştırma ve dağıtımının
yapılması gerektiğinden çok kolay bir operasyon değil
açıkçası. Ancak ekibimiz tecrübeli ve bu projenin de
üstesinden rahatlıkla geldi.”

• Haber

Kıtalararası Gaz
Türbini Taşıması
Enerji sektörüne yönelik taşımalarda Türkiye’de
pazar lideri olan Kıta, doğalgazdan enerji
üretiminin çok yoğun olduğu ülkemizde yeni
yatırımlar dışında mevcut tesislerin bakımlarında
da lojistik destek vermeyi sürdürüyor. 2013
yılında iki gaz türbinin Japonya’dan uçakla
getirilmesi, bir gaz türbininin de yine havayoluyla
Houston’a gönderilmesini üstlendi. Arızalanan
ana makinalarda üretim kayıpları çok yüksek
olduğundan ağırlıklı hava kargo kullanılarak
zaman kazanılıyor. Kıta’ da zamana karşı
yarışılan her işte olduğu gibi bu taşımalarda da
çözüm ortaklarına en üst düzeyde destek verdi.

İzinli Gönderici
Başvuruları
Tamamlandı
KITA, Kıtaları birleştiriyor
İstanbul’un bu yıl en çok konuşulan projesi hiç kuşkusuz İstanbul Boğazı’na yapımı süren 3. Köprü projesi. Bu proje tüm hızıyla
sürerken Kıta Logistics’te karayolu ve deniz nakliye departmanlarının desteğiyle toplam 600 x 40’ konteynerlik malzemenin Kore’den,
yaklaşık 150 TIR’lık malzemenin de Avusturya’dan taşımasını tamamladı. Gelen malzemeler Boğaz’ın iki yakasına kurulan asma
köprü bacaklarının inşasında kullanılan dev iskelelerdi. Doğrudan montaja giden malzemenin gümrükleme hizmetleri de KITA’nın
sorumluluğunda yapıldı. Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün yapımı devam ederken Kıta da lojistik hizmet vermeye devam ediyor.

KITA; THY’ye
‘koltuk’ çıktı
Taşıması fiziken mümkün olan her türlü
yükü taşıdıklarına dikkat çeken Kıta yetkilileri
zaman zaman son derece ilginç taşımalara
da imza atıyor. Türk Hava Yolları’nın Ankara
Kazan’da bulunan uçak koltuğu üretim
tesisi Adapazarı’ndaki yeni adresine KITA’nın
yurtiçi lojistik departmanının verdiği hizmetle
taşındı.

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük
yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi
düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet
ve güvenlik standartlarına sahip bulunan ve oto
kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük
işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar
tanıyan uluslararası bir statü olan yetkilendirilmiş
yükümlü ve buna bağlı izinli gönderici
başvurularını KITA tamamladı.
Talebe ve ek şartlara bağlı olmaksızın bütün
YY’lerin yararlanabildiği kolaylıklar şu şekildedir:
• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet
beyan verebilme
• Daha az ve öncelikli olarak belge kontrolü veya
muayeneye tabi tutulma
• Eksik belgeyle beyan
• Kısmi teminat
• Taşıt üstü işlem yapabilme
• Mavi hat yetkisi (taşıt üstü dahil)
• İthalat ve ihracat beyannamelerine belge
eklememe
• İhracatta yerinde gümrükleme
• İzinli gönderici yetkisi
• Götürü teminat yetkisi
• ATR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme
• Fatura Beyanı ve EUR-MED Fatura Beyanı
düzenleyebilme
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını alacak olan
Kıta buna bağlı izinli gönderici sertifikasını alarak
ihracatçılara şu kolaylıkları sağlayacaktır.

• Sevkiyatlar zamanında, süratle ve güvenle yerine ulaşır
• Herkes ürününü gümrüğe uğramadan taşıtabilir.
• Gümrüklerde oluşan araç kuyrukları ve bekleme olmaksızın mallar
yurt dışı yapılır.
• Güven tesisi yapılarak mallar kolayca yurtdışı pazarına girer.
• Daha kolay yasal ticaret yapılır.
• İhracatçı yurtdışı pazardaki müşterilerine olan sözlerini, daha
kolay yerine getirir. İşlem şu şekilde olacaktır:
• İhracatçı eşyasını ve beyanname bilgilerini izinli göndericiye verir.
• Eşya, izinli gönderici tesislerinde güvenli alana alınır.
• Eşyanın çıkışa hazır olduğu gümrüğe bildirilir.
• Gümrük tarafından risk analizi yapılır.
• Riskli durum yoksa aracın çıkışına izin verilir.
Kıta Lojistik sahip olduğu deneyim, 120 araçlık öz mal TIR filosu,
15.000 m2 gümrüklü ve gümrüksüz depo alanları, ISO 900/ 2008
ve ISO 27 001: 2005 belgeleri ile bu belgeyi almak için başvurmuş
olup, İstanbul Hadımköy yeni açtığı lojistik merkezi ile bu kapsamda
müşterilerine hizmet verecektir.

• Haber

Avrupa’dan Arabistan’a 70 Beton Mikseri Taşıması
Kıta Lojistics, Suudi Arabistan’da 2013 yılında açılan Cidde ofisiyle birlikte bu ülkedeki hizmetlerine de ağırlık verdi. Antwerp,  
Hamburg ve Barcelona’dan Cidde’ye 70 adet beton mikseri taşıması Ro-Ro gemileriyle yapıldı.  Toplam 6 gemiyle yapılan sevkiyat
yaklaşık iki aylık sürede tamamlandı.

KITA’dan
Dev Taşıma
Kıta Lojistik, 2013 Eylül-Ekim döneminde
toplam üç gemiyle İzmir’e getirilen rüzgar
santralleri için pervane üretecek bir tesisin
taşımasını gerçekleştirdi. Gelen pervane
kalıplarının boyları 25 ile 40 metre arasında
idi. Proje kapıdan kapıya taşındı. Taşıma
sürecinde karşılaşılan en büyük problem
son derece uzun olan parçalarla sabahın
erken saatlerinde dahi yoğun olan İzmir
şehir trafiğinin içinden geçmek oldu. Kıta’nın
uzman proje ekibi ABD Houston’da yerleşik
partnerlerinin de yardımıyla bu projeyi
sorunsuz tamamlamış oldu.

• Haber

Rock’n Coke’un Gösteri Lojistiği Kıta’dan
Gençlerin favori etkinliklerinden Rock’n Coke her yıl Eylül ayında İstanbul Hezarfen Havaalanı’ nda düzenleniyor. Bu yıl ilk kez
5 farklı sahnede 100’den fazla performansın yer aldığı etkinliğe ilgi çok yoğun oldu. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda
müzik grubunun konser verdiği açık hava etkinliği bu yıl 6-7-8 Eylül’de düzenlendi. Festivalde Kıta’nın Gösteri Lojistiği Ekibi yine iş
başındaydı ve etkinlik öncesinde yurtiçi lojistik ekibinin de desteğiyle sahne ekipmanlarından ses düzenine sahada yer alacak birçok
malzemenin lojistik hizmetlerini sağladı. Gençler bir kez daha Kıta Lojistik sayesinde gençliklerini doyasıya yaşadılar.

Çin’den Ekstra KDV
Uygulaması
Çin’de ödenen navlunlara Ağustos 2013’den
itibaren yüzde 6’lık bir KDV uygulaması başladı.  
%0.78 - %0.83 arasında değişen ek şehir vergisini de
dikkate alırsak bundan böyle Çin’de ödenen nakliye
maliyetlerine yaklaşık %7’lik bir KDV eklenecek.
Bu durum Uzak Doğu ülkesi Çin’de oluşan tüm FOB
masraflarında KDV ekleneceği anlamına geliyor.
Hava kargo masrafları istisnasız çıkış noktasında
havayolu şirketine ödendiği için tüm hava kargo
navlunlarına bu meblağ eklenecek. Daha önce
Çin’den alımları CIP/DAP olarak yapan ithalatçıların
da navlunu varışta ödemeli (collect) olacak şekilde
FOB’a dönüştürmeleri ek KDV masrafının önüne
geçecektir.

• Aktüelite

İstanbul’un Arka Sokak Lezzetleri

Kahvaltının Vazgeçilmezi Pando

Üç imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un gizemleri saymakla bitmiyor. Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra İstanbul’un
arka sokakları bir gizeme sahip. Hele ki bu sokaklarda yer alan ve çoğumuzun esnaf lokantası olarak bildiği görünüşte sade,
ama lezzette müthiş lokantalar ve onların kuzeni diyebileceğimiz seyyar yemek satanlar. Sizlere İstanbul’da bizim deneyip de
memnun kaldığımız bu yerleri tanıtmaya çalışacağız.
İstanbul ve Arka Sokaklar kelimeleri yan yana gelir gelmez akıllara Beyoğlu gelir. Şehrin 7/24 saat yaşayan bölgelerinden biri
olan Beyoğlu’nda yemek yenebilecek çok sayıda yer bulunmaktadır.

Beşiktaş’a değinmişken Pando’dan bahsetmemek olmaz. Her gün önünden
binlerce kişinin fark etmeden geçtiği dükkan 1895 yılından beri açık. İlk
açıldığı zaman Süthane olan dükkanda Emirgan’da bulunan mandıralarının
ürünleri satılıyormuş. Beşiktaş’ın tarihi çarşısında yer alan bu küçük dükkan
uzun yıllardır kahvaltıcı olarak hizmet veriyor. 90 yaşına merdiven dayamış
Pando’nun hala çalıştığı mekanda, bal, kaymak, yumurta, sıcak süt ve
kahvaltı tabağı bulunuyor.

İstiklal’in Sabır Taşı
Galatasaray Lisesi’nden aşağı doğru inerken sol tarafta her akşam Ali
Topçuoğlu, eşi ve gelini tarafından yapılan içli köftelerini doktor gömleği ile
bir cam vitrinin arkasında satardı. Tertemiz önlüğü ve sattığı içli köftelerin
lezzeti ile Beyoğlu’nun sembollerinden biri haline gelmişti. Ali Bey’den bayrağı
devralan oğlu Mustafa aynı yerde bu eşsiz sokak lezzetinin satışını sürdürüyor.
Sabırtaşı’nın aynı zamanda Mustafa Bey’in durduğu yerin beşinci kat
üzerinde bir de restoranı bulunuyor.

Le Pide

En Fanatik Köfte
Meşhur Beşiktaş Köftecisi Recep Baba Beşiktaş Çarşı’nın içinde Şair Leyla
Sokak 13 numara’da. Beşiktaş Çarşı içinde Kaymakçı Pando’dan olsa olsa
30 metre uzaklıkta. 1963 yılından beri servis veren Meşhur Beşiktaş Köftecisi
İnegöl usulü köftesi benzeri köftesi ile meşhur bir yer. Meşhur Beşiktaş Köftecisi
Recep Baba bekleneceği gibi fanatik Beşiktaş’lı bir yer. Dükkanın içi ve dışı
Beşiktaş posterleri ve bayrakları ile süslenmiş. Mekan tam bir aile işletmesi;
köfteler lezzetli ve fiyatlar ekonomik.

Mezopotamya’dan gelen tatlar

İstiklal Caddesinin en favori buluşma noktası olan Fransız Konsolosluğu’nun
duvarını Topkapı dolmuşlarının kalktığı yere yürürken sağ kolda,
yiyebileceğiniz en güzel pidenin mekanı bulunuyor. Şimşek Pide, hem açık
hem de kapalı pide çeşitleri ile mutlaka denemeniz gereken bir yer.

Beşiktaş’tan vapurla geçtiğimiz Kadıköy’de de birbirinden güzel tatlar yer
almaktadır. Kadıköy Çarşısı’nda yer alan Çiya Sofrası’nda, Anadolu’dan
Mezopotamya’ya uzanan coğrafyanın lezzetleri sunuluyor. Çiya’da Giresun’un
‘boncuklu kömmesi’nden İzmir’in ‘dede sarığı’na, Karadeniz’in ‘kanlıca
mantarı’ndan Güney Doğu Anadolu’nun ‘kenger kavurması’na kadar
tanımadığınız birçok çeşidi bulabilirsiniz.

Tantuni’nin En Güzel Adresi

Kadıköy’deki Yanya

Son yıllarda popülerleşen Mersin’in yöresel lezzeti Tantuni’yi İstanbul ile
tanıştıran Emine Ana , 1999 yılından beri Katip Çelebi Mahallesi’nde hizmet
veriyor. 24 saat açık olan mekanın kurucusu Mehmet Usta, iyi bir tantuninin
nasıl yapıldığını şu satırlarla özetliyor: “Özellikle dana ve biftek eti olması
zorunludur. Bu et zar küçüklüğünde kesilir, kıvamında haşlanır sonra
pamukyağı ile kavrulur. Kırmızı toz biber, maydanoz, soğan ve domatesle
birlikte sunulur. Emine Ana’nın ayrıca Beşiktaş’ta bir şubesi daha yer alıyor.

Yanyalı Fehmi Lokantası’nın kurucusu Fehmi Sönmezler’in kökeni
Yunanistan’ın Yanya kentine dayanıyor. Türk mutfağına meraklı olan Fehmi
Bey, 1919’da Osmanlı Sarayı’ndan ayrılma Bolulu Hüseyin Efendi’yi baş aşçı
yaparak Kadıköy’de restorancılığa başlamış. Bugün oğulları Erdoğan ve Engin
Sönmezler tarafından işletilen lokantada Fehmi Bey’in torunları da çalışıyor.
Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini günümüze kadar taşıyan
Yanyalı’da, çorbalardan zeytinyağlılara, et yemeklerinden tatlılara kadar pek
çok çeşit yemek açık olarak servis ediliyor.

40 yıllık hatır
Tekrar İstiklal Caddesi’ne dönecek olursak, İstanbul’da en güzel Türk
kahvesinin içileceği yere sizi çağırmak istiyoruz. Olivya Geçidinde yer alan
Mandabatmaz. Özel kavrulmuş kahvesi, kendilerine özgü yapım teknikleri ile
kahve o kadar yoğun oluyor ki üzerinde manda yürüse bile batmıyor. Günün
her saatinde yoğun olan bu kahve dükkanını mutlaka denemenizi öneririz.

İstanbul’un Değişmeyen
Modası: Koço
İstanbul en eski ve en kaliteli balık keyfini yapabileceğiniz mekânlarından
biri olan Koço aynı zamanda içerisinde bir de ayazma barındırır. Kadıköy
Moda’da yer alan bu eşsiz mekan manzarası, ortamı, kabak kızartması, sıcak
ciğeri, tereyağında karidesi ve suflesi ile olağanüstüdür.

• Gezi

Nanjing Caddesi
Şangay’ın en popüler alışveriş caddesidir. People’s Square isimli
Şangay’ın en önemli meydanlarından birini aşarak buraya
ulaşmak da mümkündür. People’s Square ve etrafındaki
caddeler aradığınız tüm şehir merkezi aktivitelerinin yanı sıra
Şangay Ulusal Müzesine’de ev sahipliği yapmaktadır.

Yuyuan Garden

Çin’in İstanbul’u

Şangay

Dergimizin sevilen sayfalarından olan bu iki sayfada Kıta
Logistics olarak en çok yükleme yaptığımız liman kentlerini
tanıtmaya devam ediyoruz. Hem deniz hem de hava kargo
olarak çalıştığımız ve Çin’in İstanbul’u olarak tanımlanan
Şangay’ı sizlere tanıtmak istiyoruz.

fastfood restoranlarında yemeklerimi yer ve kartla öderim
bozuk parayla uğraşmam düşüncesi üzülmenize sebep
olabilir. Yanınızda bol bozuklu ve tümlü Yuan bulundurmanız
tavsiyemizdir. Önemli bir diğer hatırlatmamız da dövizinizi
otel resepsiyonunda bozdurmanın daha güvenli olacağı.

Bu yıl da Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen
ulusal gururumuz Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile
ulaşabileceğiniz Şangay, gökdelenleri ile dikkat çekiyor.
Çin’in en büyük liman kenti olan Şangay’da iki havalimanı
bulunuyor. Pudong ağırlıklı olarak dış hat uçuşlarının
gerçekleştiği havaalanı. Şanghay şehir merkezine yaklaşık
55 – 60 km uzaklıkta olan bu havalimanından şehre gidişte
tavsiye edebileceğimiz ulaşım yöntemi Maglev Treni. Maglev
Treni, saatte 450 km’ye çıkabilen bir yüksek teknoloji treni. Sizi
sadece 7 dakika gibi kısa bir sürede Şanghay’ın merkezi bir
bölgesine ulaştırmaktadır. Maglev treni sizi 2 numaralı metro
istasyonu hattında bırakır. Bulunduğunuz bölge Şanghay’ın
Pudong bölgesidir. Aynı İstanbul gibi Şangay’da iki yakalıdır.
Huangpu nehrinin bölmesi ile Pudong ve Puxi olarak iki
bölgeye ayrılır. Pudong, daha çok finans merkezi, Puxi ise
tarihi merkezdir. Tıpkı Tuna’nın ayırdığı Buda ve Peşte gibi.

Gezilesi ve Görülesi Yerler

Çin’in ve uzak doğunun bir çok şehrinde olduğu gibi
Şanghay’da da güvenmemeniz gereken iki şey var: biri
İngilizceniz, diğeri de kredi kartınız. Kredi kartları oteller,
havalimanı freeshop’ları ve benzeri ultra lüks mekanlar
dışında birçok yerde geçmemektedir. Söz gelimi Amerikan

İki no’lu metroda bindiğiniz durağın adı Longyang Road
ve de Songhong Road istikametine gittiğiniz takdirde Puxi
bölgesine ve oradan da bölgenin hatta ve hatta Şanghay’ın
en önemli yeri olan Bund’a ulaşılır. Bund şehrin işlek ve
sosyetik mekanlarından birisidir.

Nanjing Caddesi İstanbul’da Bağdat Caddesi ise,   Yuyuan
Garden Sultanahmet’tir. Şangay’daki en eski yerleşim bölgesi
Yuyuan Garden ve çevresidir. Yuyuan Garden’dan turistik
bazda irili ufaklı alışverişler yapabilir, eğer yer bulabilirseniz
Çin mutfağının lezzetlerinden tadabilirsiniz.

Jing’an Temple
Xintiandi
Çin’in finansal başkenti Şangay’ın gece hayatının olduğu
bölgedir. People’s Square’a yakın bir mesafede bulunur.

2 no’lu metroyu kullanarak aynı isimli durakta inerek
ulaşabileceğiniz Budist tapınağıdır. Şangay’da çok
sayıda Budist tapınağı yer almaktadır. Jing’an da önemli
tapınaklardan bir tanesidir. Hemen bitişiğinde bir de alışveriş
merkezi bulunur.

Jin Mao Tower
Büyük Mao Kulesi. Dünyanın en yüksek on birinci gökdelenidir.
421 metre yüksekliğe sahip ve 88 kattan oluşan binanın
tepesinden Şanghay’ı seyretmek gerçekten güzeldir.

• Kültür - Sanat
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2014 Yılı Türk Sineması’nın Yılı Olacak

Gulyabani

Türkiye’deki sinema hareketi bu yıl 100. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’na girdiği ilk
günlerde Ayestefanos’taki (Yeşilköy) Rus Anıtı yıkılırken, yedek subay Fuat Uzkınay tarafından görüntülenen ve ‘Ayestefanos’taki
Rus Abidesinin Yıkılışı’ adlı tarihi belgesel, ilk Türk filmi olarak kabul ediliyor. Fuat Uzkınay ile başlayan Türkiye’deki sinema hareketi,
2014’te 100. yılını kutluyor. Türk sinema sektörü de 100. yılda 100 yerli yapım sayısına ulaşabilmek için aralıksız çalışıyor. Nuri Bilge
Ceylan, Uğur Yücel, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Çağan Irmak da yeni yapımlarını hazırlamak için kamera arkasına geçti.
Bizde bu sayımızdaki kültür sanat sayfalarımızı sizin için seçtiğimiz filmlerin tanıtımına ayırdık.

Güneş, Duygu, Aslı ve Yasemin fantastik bir konusu olan bir filmin senaryosunu
yazmak için ormandaki bir av evine giderler. Mekanın ruhunu keşfetmeye
çalıştıklarında tahmin etmedikleri olaylar da peşi sıra gelişecektir. Falcı bir
kadından duydukları Gulyabani efsanesi başta onlara boş gelse de sonrasında
çok şey değişecektir.
Yönetmen: Orçun Benli. Oyuncular: Cüneyt Arkın, Mustafa Üstündağ,
Ceyda Ateş, Kenan Ece, Perihan Savaş.
Vizyona Giriş Tarihi: 28 Şubat 2014

Halam Geldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rum köyü Limya sınırında Ezan seslerine
Kilise çanının, Türk müziğine Yunan ezgilerinin eşlik ettiği sınır köyü Akıncılar’da
geçiyor. Köyde üç çocuk, üçü de Diyarbakırlı, üçü de 13 yaşında, üçü de kaderine
tutsak yol arkadaşları, çözüldükçe karışan bir törenin, Çocuk Gelinlerin hikayesi
bu. Film, 2013 Altın Portakal Film Festivali’nde Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü aldı.
Yönetmen: Erhan Kozan. Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Turgay Tanülkü, Dilek
Çelebi , Necip Memili, Berke Hürcan.
Vizyona Giriş Tarihi: 03 Ocak 2014

Yunus Emre Aşkın Sesi
Aşkı arayan bir dervişin şair olma öyküsüdür, ‘Yunus Emre Aşkın Sesi’.
Anadolu’nun derinliklerinden yayılan ışığın; sevgiyi ve aşkı harmanlama
öyküsüdür. Kan ve savaşın ortasında kalan Anadolu köylüsü Yunus, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin verdiği nefesi kabul etmez, buğday ile avunur. Kısa sürede
yaşadığı pişmanlık Yunus’u zamansız bir ilahi aşk arayışına sürükler. Artık
ne buğday vardır ne de Yunus. Aşkı arama yolunda Yunus tüm sevdiklerini
feda ederken dünyevi aşkla bağlandığı Balım Kızı’da görmezden gelir. Yunus
Anadolu’nun tüm erenlerini ilahi aşkı arama yolunda ziyaret edecek, gerçek
sevgiyi ve aşkı bulmaya çalışacaktır. Aradığının kendi içinde saklı olduğunu
bilemeden.
Yönetmen: Kürşat Kızbaz. Oyuncular: Altan Erkekli, Devrim Evin, Burak

Sergen, Bülent Emin Yarar, Sinan Albayrak.
Vizyona Giriş Tarihi: 10 Ocak 2014

Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu
Ünlü Seyyah Evliya Çelebi 400 yıl sonra İstanbul’da. Animasyon türündeki
filmin yönetmeni, gişe rekorları kıran Fetih 1453 filminin görsel efektlerinde
imzası bulunan Serkan Zelzele. Daha önce İstanbul Kanatlarımın Altında
filminde Evliya Çelebi karakterini oynayan Haluk Bilginer bu kez sesi ile Evliya
Çelebi’ye hayat veriyor.
Vizyona Giriş Tarihi: 24 Ocak 2014

Bir Küçük Eylül Meselesi
Bir Küçük Eylül Meselesi, romantik bir aşk hikayesini konu alıyor. Film, tatil için
Bozcaada’ya giden Eylül ile ada sakini Tekin’in tesadüfler üzerinden gelişen
aşklarını anlatıyor.
Yönetmen: Kerem Deren. Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek.
Vizyona Giriş Tarihi: 14 Şubat 2014

Hayat Sana Güzel
İstanbul’un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu
Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Doğduğu toprakların
geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Güzel eşi ve oğluyla birlikte yolunda giden
mutlu bir evliliğe sahiptir. Behiye, eşine sadık, 35-40 yaşlarında havalı bir
sarışındır. Anadolu yaşantısından İstanbul şehir yaşantısına Azmi’den daha
kolay adapte olmuş cemiyet hayatına karışmıştı ve kocasıyla uyum içinde
yaşayan alışveriş meraklısı bir kadındır. Azmi’nin baş edemediği sürekli kabusu
ölüm korkusudur. Bu yüzden etrafındaki herkesin hayatını cehenneme çevirir.
Tahlil sonucunu öğrenmeye gittiğinde ise 2 aylık ömrü kaldığını öğrenir ve
şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar.
Etrafındakiler ise ondaki değişikliklere anlam veremez. Sonunda peş peşe hiç
ummadığı şekilde gelişen olayların ortasında kalan Azmi’nin hayatı gerçek bir
kabusa döner.
Yönetmen : Murat Şeker. Oyuncular: Tuba Ünsal, Burak Sağyaşar,
Hande Katipoğlu, Gökçe Özyol, Timur Acar.
Vizyona Giriş Tarihi: 07 Mart 2014

Sadece Sen
Filmde İbrahim Çelikkol eski bir boksörü, Belçim Bilgin Erdoğan ise gözleri
görmeyen bir kadını canlandırıyor.
Yönetmen: Hakan Yonat. Oyuncular: Belçim Bilgin Erdoğan, İbrahim Çelikkol.
Vizyona Giriş Tarihi: 14 Mart 2014

Lal
1970’li yıllar. Antakya’nın küçük bir köyünde yaşayan, henüz on üç yaşlarındaki
iki arkadaş Cemal ve lal Süleyman, yeni filminin çekimleri için Adana’da
olduğunu duydukları dönemin ünlü oyuncularını görebilmek için her şeyi göze
alarak yola çıkmaya karar verirler.
Cemal ile Süleyman Adana’ya varıncaya dek karşılaştıkları farklı karakterler
ve olaylar nedeniyle adeta dönem filmleri arasında seyahat ettikleri ilginç bir
yolculuğun içinde bulurlar kendilerini. Günlerce sürecek olan zorlu ve macera
dolu bir yolculuk onları beklemektedir.
Yönetmen : Semir Aslanyürek. Oyuncular: Erkan Can, Gürkan Uygun,
Emre Altuğ, Feride Çetin, Asiye Dinçsoy.
Vizyona Giriş Tarihi: 28 Mart 2014
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Another First in Turkey’s
History

Kita Provides Service
for Pilgrims En Route to
Mecca

Kita Logistics has become the first company in Turkey that
started using the new T1 document procedures over the
NCTS system. As a proactive logistics company which is
eager to new developments, Kita worked very closely with
the Turkish Chamber of Commerce and also helped the T1
system to be properly in place. T1 document enables all EU
bound shipments as well as bonded domestic shipments
to be performed by the carrier without having to provide
additional bank guarantees.  This speeds up the whole
process for the interior customs zone deliveries as well free
movement of goods between Turkey and the EU countries.

Kita has been nominated by the government to provide
distribution services for the equipment such as handbags
to be used by the pilgrims going to Mecca. More than 50
containers of bags and other goods arrived at Kita logistics
centers to be distributed throughout Turkey to regional
offices.

Kita’s Project Team Pushed
Hard For the Records
A 3 billion USD investment, a refinery project with around 300,000
cbm of breakbulk cargo was handled by Kita’s experienced project
team and was completed successfully by the end of 2013.  Mr. Can
Yilbası, the leader of the project team stated that the whole group
worked day and night to meet the deadlines for the assembly.  
The project was completed with no damages and to the full
satisfaction of the client.

Kita Logistics’ New
Branch At Saudi Arabia
Kita established its wholly owned subsidiary in Jeddah and
started its operations in Jeddah as of 2013. Main line of
business to start with is domestic logistics services that will
be expanded to sea freight, airfreight and project cargo by
2014.  Mr. Tugbay Ataman who is also a board member of
Kita Logistics leads the office in KSA. Mr. Ataman said: “ We
are here to stay.  Kita started with 55 trailers for its domestic
operations and we will continue to grow in this country.  
Our contracts are for long term and we will also expand our
scope of services in the near future.”

Power Plant Project for
Russian Federation
Kita Logistics handled a GE gas turbine set from Houston
USA to Elabuga, an industrial town which is located near
Kazan, Tataristan for a Turkish client investing in that
country.  The cargo was transported by sea to the Estonian
Harbor than by land to the final destination. Special trailers
were used due to the extreme height of the cargo.

Gas Turbine Shipments
by Air
Flying Car Service
Kita shipped 6 prototype automobiles from Istanbul to Paris
by air.  Each automobile was placed and secured on special
skids and sent to France on cargo aircraft.

Kita brought two Kawasaki turbines from Japan and
shipped two GE gas turbines to USA by air.  The turbines
from Japan were for a new investment and the turbines to
USA were for maintenance.  Kita has a fairly high market
share in the energy production sector in Turkey.
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Korean Theatrical
Performance Stages
Moved By Kita
Kita’s Exhibition Logistics Team was active during the
Istanbul- Geongjyu Cultural Expo, which took place in
Istanbul between August 31st and September 22nd.  Two
large size traditional theater stages were transported from
Korea and delivered to the venues downtown Istanbul.

Kita Active in the New
Bosphorus Bridge Project
A new suspension bridge is being built, in fact a 3rd one, in the
North part of Istanbul.  Kita is involved in the logistics of this
project and has delivered close to 600 containers and around 150
truckloads of scaffolding equipment for the high towers of the
bridge being built. We also provided customs clearance services in
addition to transport.

Our Board Member Mr.
Tugbay Ataman Awarded
Mr. Ataman who is now in Jeddah heading up our Saudi
operations has been elected as the most successful manager in
Turkey for land transport by IRU (Int’l Road Transport Union). We
would like to congratulate him as the Kita family.

Our New Logistics Center in
Istanbul
In order to provide improved service to our clients, we moved our
logistics center in Hadimkoy, which will operate as bonded and
free storage facility as well as consolidation center at 18,000-sqm
areas.  High security and a full racking system with barcoding is
available at the new logistics center.  There are 15 loading bays in
this new location.

Canning Plant for
North Iraq
For Sulaimaniyah, located in northwest Iraq in the Kurdish
region, Kita has been involved in the transport of a new
canning facility, which will produce beverage cans for the
local market. The project consisted of around 100 ctnrs
as well as break-bulk shipments which were handled via
Mersin port in Turkey.

Lojistik’te Son Moda!
Concrete Mixers from Europe
to Arabia
Kita Logistics arranged the transport of 70 concrete mixers from
Barcelona, Antwerp and Hamburg to Jeddah port.  The whole
transport was completed in 6 shipments.

KITA Lojistik
Tekstil Sektörü’ne yönelik lojistik çözümlerde de
Avrupa’nın öncü firmalarından biridir.
Tam zamanında teslimat
KITA’nın en iddialı olduğu konulardan biridir!

Kita Logistics Received
FMC Licence
Kita Logistics is now registered with United States FMC
(Federal Maritime Commission) and started using its own
House Bill of Ladings for shipments from Turkey to the U.S.
As of September 2013.

New Chinese VAT
China introduced a VAT tax on all freight charges payable
in China as of August 2013.  An additional 6% VAT plus
Supplementary Taxes will be levied on top of freight and charges
currently payable in China on all freight invoices issued .
In addition to the 6% VAT, depending on the China City involved,
will add an additional 0.78% - 0.83% to the total. Therefore the
VAT as charged will be a total of 6.78% to 6.83%.
What does this mean in reality?
1) All FOB charges in China will have the VAT added.
2) All air freight shipments will have the surcharge as well since air
freight must be paid to airlines at origin as “prepaid”.
3) VAT can be avoided on ocean freight by sending the ocean
charges on “collect basis” ie. payable outside of China. If you were
buying from China on CIF/DAP terms before you should consider
switching to FOB to avoid the tax. Please contact us for further
guidance.
Koçman Caddesi No.33 Güneþli, Ýstanbul, Türkiye

yeni
lojistik merkezimizi
duydunuz mu?
her geçen gün büyüyen lojistik ihtiyaçlarınıza
daha geniş bir şekilde hizmet sağlamak için tasarlanan,
hem Ambarlı hem de Halkalı gümrüklerine bağlı
yeni antrepo ve lojistik merkezimiz 11 Kasım’da hizmete girdi.

Ömerli Mahallesi Murathan Caddesi No:5, Hadımköy
T 0212 410 4141 F 0212 489 1850

antrepo@kita.com.tr

