10 Nisan 2019

AKDENİZ’İN EN BÜYÜK RO-RO GEMİSİ
EPHESUS SEAWAYS TÜRK BAYRAĞIYLA
SEFERE

Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. RO-RO’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu
Danimarkalı denizcilik ve lojistik şirketi DFDS, Türkiye’deki güçlü yatırımlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda DFDS’nin Türkiye’ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük
Ro-Ro gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz İş
Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe’nin ev sahipliğinde, 7 Mart Perşembe günü
U.N. RO-RO Pendik Limanı’nda düzenlenen isim verme töreniyle hizmete girdi. İsim verme
törenine, isim sponsorluğunu temsil etmek üzere Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt’in eşi

Eva Lundstedt de katıldı. Antik Efes kentinden alınan ilhamla “Ephesus Seaways” ismi verilen
gemi, 6 bin 700 liner metre kapasitesiyle hizmet verecek. Gemi, aynı zamanda Türkiye ile AB
arasındaki rotalarda DFDS müşterilerine hizmet verecek en büyük Ro-Ro gemisi olma özelliği
taşıyor.
6.700 LİNER METRELİK, 450 TIR TAŞIMA KAPASİTESİ
İsim verme töreninde konuşan ve yeni gemiyi müşterilerinin hizmetine sunmaktan ötürü
duyduğu gururu dile getiren DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, “6 bin
700 liner metrelik 450 TIR taşıma kapasitesine sahip yeni gemimiz Ephesus Seaways Türkiye
ve Avrupa arasında hizmet veren uluslararası karayolu nakliyecileri ve lojistik şirketlerine çok
daha geniş bir hizmet kapasitesi sunacak” dedi. DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan
Yardımcısı Selçuk Boztepe ise yıllar içerisinden Türkiye ve Avrupa arasındaki intermodal
taşımacılığın lideri olan U.N. RO-RO’nun, yeni tren hatlarından liman yatırımlarına kadar
nakliyecilerin taleplerini karşılamak adına pek çok yatırıma imza attığını vurguladı. Boztepe,
“Çin’in Jinling Tersanesi tarafından sipariş üzerine üretilen 6 Ro-Ro gemisinden ilki olan bu
gemimiz, DFDS’nin Akdeniz’deki mevcut ağında hizmet verecek. Akdeniz Bölgesi’nde
faaliyet gösteren gemilerimize, çalışanlarımızın önerileriyle Türkiye’deki UNESCO kültür
miraslarının ismini verme kararımız kapsamında “Ephesus Seaways” adı verildi” açıklamasını
yaptı.
İKİNCİ GEMİ İLKBAHARIN SONUNDA GELİYOR
“Ephesus Seaways”, U.N. RO-RO Pendik Limanı’ndan, Türk bayrağıyla ilk kez Türk
karasularında sefere çıkan dev bir Ro-Ro gemisi olarak Türk ihracatçısına ve ülkemiz
ekonomisine hizmet verecek. Yeni Ro-Ro gemilerinin ikincisinin de ilkbaharın sonuna doğru
Türkiye’deki filoya katılması bekleniyor. Geniş yük kapasiteleri ve yüksek teknolojileri
sayesinde bu 6 Ro-Ro gemisi, taşınan TIR başına kayda değer ölçüde daha az enerji tüketme
özelliğine sahip. Tüm gemilerde ayrıca Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe girecek olan
kükürt sınırlaması yönetmeliğine uygun olarak kükürt oksit salınımını azaltan gaz yalıtım
sistemleri bulunuyor.

