
© DP World Yarımca. 
Daha fazla bilgi için resmi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: 

www.dpworldyarimca.com

Eğer bu adresten daha fazla gönderi almak istemiyorsanız, listemizden çıkmak için 
unsubscribe.yarimca@dpworld.com adresine boş mail gönderebilirsiniz.

E-Bülten
Aralık 2018 - Ocak 2019

DP World Yarımca’ya Demiryolu Bağlantısı

Dünya pazarlarına giden yolun 
başlangıç noktası olan 
DP World Yarımca, artık Türkiye’de 
demiryolunun ulaştığı her yere 
hizmet verecek.

DP World Yarımca terminali, hizmetlerine 
demiryolu bağlantısını da ekliyor. 
DP World Yarımca, Türkiye’nin tüm 
yörelerine daha ucuz, daha güvenli 
erişim imkanı sağlayacak olan altyapıyı 
müşterilerinin hizmetini sunacak.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, 
limanlarının “ticareti kolaylaştırıcı” işlevine 
dikkat çekerek, “Demiryolu bağlantısı 
sayesinde, karayolunun riskleri ve 
maliyetlerinin çok altında ithalat ve ihracat 
fırsatını demir ağlarının ulaştığı her yere 
götüreceğiz” dedi. 

Kurulduğu günden bugüne geçen
kısa sürede, 1 milyon TEU barajını 2018 yılı 
içerisinde süratle aşmayı başaran
DP World Yarımca terminali, demiryolu 
bağlantısının faaliyete geçmesinden sonra 
Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’daki 
müşterilerine de ulaşacak, sevkiyatı 
genellikle demiryolu ile yapılan maden, 
mermer ve makinalar limana kolaylıkla 
ve ekonomik bir şekilde ulaşacak.

Direkt olarak gemi bordasına kadar 
ulaşacak olan trenlerin elleçlenmesi de, 
RTG vinçler aracılığıyla süratli ve güvenli 
bir şekilde sağlanmış olacak. Daha hızlı 
yükleme ve tahliyeyi mümkün kılan dizayn 
sayesinde yüklerin limanda geçirdiği 
bekleme süresi de azalacak. 

Demiryolu bağlantısının ardından 
TCDD altyapısının olduğu her yere ve 
her yerden daha uygun maliyetlerle daha 
güvenli taşıma, azaltılmış çevre etkisi ve 
risk minimizasyonu gerçekleşecek. Bu 
bağlantı ile DP World Yarımca’ya uğrak 
yapan çeşitli hatlar aracılığıyla üreticiler 
dünya pazarlarına daha düşük maliyetlerle 
ulaşacaklar.

Röportaj

Refik Bora
Kocaeli Gümrükçüler Birliği Başkanı

sorularımızı yanıtladı.

“Hız, kaliteli hizmet, maliyet... Ama her şeyden önce iletişim.” 

Adım Refik Bora, 1978 İstanbul 
doğumluyum, Yaklaşık 22 senedir 
gümrükleme sektöründeyim. Muhtelif 
şehirlerde proje bazlı gümrük operasyon 
süreçlerini yönettim, yaklaşık 16 sene 
Kocaeli Bölgesinde Bölge Müdürü olarak 
görev aldım. 2014 senesinden beri Kocaeli 
Gümrükçüler Birliği başkanlık görevini 
sürdürmekteyim. Şimdi ticari hayatıma 
ortağı olduğum Seltaş Gümrük Müşavirliği 
firmasında Genel Koordinatör olarak devam 
etmekteyim. Evliyim, bir çocuğum var.

DP World Yarımca terminalinden, 
konteyner ihracat, ithalat, liman sahasında 
iç dolum ve iç boşaltma, aktarma gibi 
hizmetleri alıyoruz.

Bilindiği gibi günümüzde dış ticaret 
işlemlerinin hızı ve maliyetleri en önemli 
başlıklardır. Bu sebeple dolaylı temsil yolu 
ile dış ticaret firmalarının gümrük işlemlerini 
yürüten gümrük müşavirliği firmalarının da 
en büyük beklentisi hız, kaliteli hizmet ve 
düşük maliyettir diyebiliriz.

Sizi kısaca, kendi sözcüklerinizle 
tanıyabilir miyiz?

DP World limanından hangi 
hizmetleri alıyorsunuz?

Sizce bir limanın en önemli özelliği 
ne olmalıdır?

Seltaş Gümrük Müşavirliği Genel 
Koordinatörü Refik Bora, bir limanda liman 
yönetimiyle iletişimin en önemli hizmet 
unsurlarından biri olduğunu söylüyor.

Gümrük müşavirliği firmaları 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu ile müteselsil sorumlu 
olarak temsil ettiği dış ticaret firmalarının 
yasal vekilidir ve doğal olarak ihracatçı veya 
ithalatçı menfaatleri doğrultusunda hareket 
etmektelerdir. Bu sebeple dış ticaretin diğer 
paydaşlarından ayrılmaktadır, dış ticaret 
firmaları ile gümrük müşavirliği firmaları 
arasındaki bağ bir hizmet tedarikinden 
daha ileridedir. 

Bir diğer önemli husus ise işletmelerle 
kurulan iletişim kanallarıdır, çünkü işlemler 
her ne kadar bir program dahilinde ilerlese 
de zaman zaman direkt olarak da iletişim 
kurulması gerekmektedir. Zaman zaman 
bu konuda işletmelerle bazı sorunlar 
yaşansa da genel olarak anında çözüme 
kavuşturulmaktadır.

Yeri gelmişken bu konuda iletişim 
kanallarını sürekli açık tutan ve hizmet 
kalitesinin iyileştirilmesi için çalışan 
DP World ticaret departmanı yetkililerine 
teşekkür etmek isterim.

Bilindiği gibi dış ticaret firmalarının tercih 
sebepleri arasında az önce bahsettiğim bazı 
unsurlar var, başlıcaları; hız, kalite, maliyet, 
iletişim diyebiliriz.

Bu anlamda DP World Yarımca bir limanda  
aradığımız tüm kriterlere sahip olup, 
özellikle de iletişim yani müşteriyi dinleme 
ve hızlı geri dönüş yapmak konusunda 
çok başarılı.

Ardiye işlemleri her zaman için tüm 
tarafların en çok vaktini alan birimlerden 
birisidir. Bu sebeple yeni başlayan “Online 
Ardiye” sisteminin oldukça yerinde bir 
uygulama olduğunu düşünüyorum.

Dünyanın en büyük terminal gruplarından 
birisi olan DP World terminallerin ülkemizde 
yatırım yapması oldukça önemlidir. DP 
World Yarımca terminalinin kısa zamanda 
oldukça yol aldığı kanaatindeyim, zaman 
ilerledikçe süreçlerin daha da gelişeceğini 
düşünüyorum. 

Son olarak; Böyle platform oluşturarak 
dış ticaretin paydaşlarının fikirlerine yer 
vermeniz bizim için oldukça değerlidir. 
Bu sebeple çalışmalarınızdaki başarıların 
devamını dileriz.

Son yıllarında en önemli gündemlerinden 
birisi de Endüstri 4.0 diyebiliriz, globalleşen 
dünya ekonomisinde sınırların kalması 
ile sürdürebilirlik ve teknolojik altyapının 
kullanılması vazgeçilmezlerden birisidir. 
Ayrıca zaman yerine konması, geri 
döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, 
satın alınması mümkün olmayan bir 
kaynaktır. Bu sebeple teknolojik altyapının 
sağladığı avantajlar göründüğünden 
daha fazladır.

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’nin 
dış ticareti de kabuk değiştirmekte; yakın 
tarihte çıkan birçok mevzuat yaklaşan 
köklü bir mevzuat değişikliğinin sinyalleridir. 
Eskiler iyi bilir, çok kısa bir süre öncesine 
kadar tüm izinler ilgili kurumlardan 
fiilen başvuru ile alınmaktaydı, günümüzde 
ise bu izinlerin hemen hemen hepsi 
sistem üzerinden alınmaktadır. Bu 
noktada DP World’ün bu teknolojik 
altyapıyı müşterilerinin kullanımına sunması 
oldukça önemlidir. 

DP World Yarımca’yı tercih etme 
nedeniniz?

DP World Yarımca limanı 
beklentilerinizi 
ne ölçüde karşılıyor?

Portal hizmetimiz hakkındaki 
görüşünüzü ve sağladığı avantajlar 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Daha hızlı hizmet verebilmek 
adına geliştirilen ve yenilen 
portalımıza eklenen yeni 
ardiye hizmetimiz konusundaki 
görüşünüzü alabilir miyiz?

Gümrükte geçen süreçlerin ve gereksiz 
bürokrasinin azaltılması için şirketlerimizin 
kullanımında olan portal uygulamasından 
oldukça memnunuz. Bugüne kadar 
olduğu gibi zaman içerisinde yaşanan 
aksaklıklara karşılık gerekli güncellemelerin 
yapılacağından eminiz.

Başlıca avantajlarını belirtirsek; Hız, maliyet, 
şeffaflık ve takip edilebilir olması diyebilirim.

DP World Yarımca’dan İş Güvenliği Hamlesi 

Limanda Sıfır Tolerans 

DP World Yarımca, iş sağlığı ve güvenliği ile 
çevre (İSGÇ) alanında “Sıfır Risk” adıyla yeni 
bir hamle başlattı. Özellikle iş kazalarının 
önlenmesi, çalışanlara ve iş için limana 
girenlere riskin asgariye indirilmesi için 
alınan yeni tedbirler çerçevesinde online 
eğitimlere başlanacak.

İSGÇ konularında gümrük müşavirleri, 
kamyon sürücüleri, müşterilerin bilinçlerinin 
artırılması ve İSGÇ kurallarına daha fazla 
özen göstermelerinin sağlanmasına yönelik 
projede iki ayrı iş güvenliği bilgilendirme 
eğitimi yapılıyor. 

Ziyaretçiler, terminalin çeşitli 
alanlarına yerleştirilen kiosklardaki 
bilgisayarlar aracılığıyla ya da 
https://portal.dpworld.com.tr 
adresinden ev veya iş yerlerinde kendi 
güvenlikleri için bu eğitimi alacak ve sınavı 
tamamlayacaklar. Müşterilerimiz eğitimi 
tamamlandıktan sonra liman sahasına 
giriş yapabilecekler.

Böylece DP World Yarımca limanından 
hizmet alan ve hizmet veren kişilerin 
iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi 
ile birlikte oluşabilecek iş kazalarının 
azaltılması ve önlenmesi hedefleniyor.
“Sıfır Risk” sistemi, iş güvenliği 
bilincine sahip olmayanlara çeşitli 
yaptırımlar getirerek bu konuda eğitim 
almalarını ve farkındalıklarının artmasını 
sağlamayı amaçlıyor. 

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, 
projenin önemini şu sözlerle vurguluyor: 
“Konteyner terminalleri tehlikeli sınıfta yer 
alan iş yerleridir. Proje ile terminalimizde 
gelen kişilere terminalimizde uyulması 
gereken kurallar hatırlatılmakta, böylece 
kişilerin kurallara uyarak tehlikelerden 
korunmaları sağlanmaktadır.” DP World’ün 
İSGÇ politikası gereği birinci önceliği 
insana verdiğini belirten Adams, bu hedefe 
ulaşabilmek için terminale giren herkesin 
uygulanan İSGÇ kurallarını bilmeleri ve bu 
kurallara uymaları gerektiğini kaydetti.

DP World İSGÇ Müdürü İsmail Karaçam 
önemli sorunlardan birinin terminale 
gelen kişilerin kişisel koruyucu donanım 
kullanmamaları, çeşitli bahaneler uydurarak 
kurallara uymamaları olduğunu belirtiyor. 
İsmail Karaçam şöyle konuştu: “Özellikle 
kamyon sürücüleri konteyner sahasında 
araçlarından inmekte ve hiçbir kişisel 
koruyucu donanımlarını giymeden yaya 
olarak sahada dolaşmaktadırlar. Bu durum 
kamyon sürücüleri için hayati tehlikeler 
oluşturmaktadır. Bu hayati tehlikeyi 
ortadan kaldırmak için sürücülerin yaya 
trafiğine açık olmayan alanlarda araçta 
kalmaları gerekir.

“Gümrük müşavirleri, firma yetkilileri ve 
kargo sahipleri CFS konteyner dolum-
boşaltım sahasında yüklenen-boşaltılan 
yüklerini kontrol etmek ya da görmek için 
bulunmaktadırlar. Aynı saha içeresinde 
forkliftler, kamyonlar ve başka iş araçları 
sürekli hareket halindedir. Bu bölümde 
de mümkün olduğu kadar az sayıda 
yaya bulunmalıdır ve bu kişiler de 
kendileri için belirlenmiş güvenli alanların 
dışına çıkmamalıdır. Bu kuralın ihlal 
edilmesi durumunda çok ciddi kazalarla 
karşılaşabiliriz.

“Bu nedenle olası kazaların 
engellenebilmesi için terminalimizde 
faaliyette bulunan kişilerin kurallara uyarak 
bizlere destek olmaları beklenmektedir.”

DP World ISO 28000’i Alan İlk Liman Oldu!

DP World Yarımca, Türkiye’de 
ISO 28000 Tedarik Zinciri 
Güvenliği Belgesi’ni alan ilk 
liman işletmesi oldu.

Ulaştırma ve lojistik endüstrisinin ihtiyaçları 
üzerine geliştirilen ISO 28000 yönetim 
sistemi standardı tedarik zincirlerinin genel 
güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

ISO 28000 Tedarik Zinciriyle herhangi bir 
şekilde ilişkili organizasyonların güvenlik 
risklerini değerlendirmeleri ve azaltmaları 
için bir çerçeve sağlıyor. 

Bu standartla ürünleriniz üretim 
noktasından satış noktasına kadar hırsızlık, 
terörizm, kaçakçılık dahil korunarak ve 
marka bütünlüğü ile ürün güvenliğine 
zarar gelmeden güven altına alınıyor. ISO 
28000 sayesinde çalışanlar da korunuyor. 
Gerektiği gibi uygulandığı takdirde ISO 
28000 ile gereksiz duraklamalar ve transit 
süreleri de azalıyor.

ISO 28000 sertifikalı iş yerlerinin Terörizme 
Karşı ABD Gümrük-Ticaret Ortaklığı 
(C-TPAT), Dünya Gümrükleri Örgütü 
(WCO) SAFE ve AB Yetkili Ekonomik 
Operatör (AEO) güvenlik gereklerine uyum 
sağlaması da kolaylaşıyor.

DP World Yarımca’da 
Dünya Gümrük Günü kutlandı.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü, DP World 
Yarımca’da düzenlenen bir törenle kutlandı. 
DP World Yarımca CEO Kris Adams 
yaptığı konuşmada iş kazalarına dikkat 
çekerek limanın bu kazaları azaltmak için 
düzenlediği Sıfır Risk kampanyasının 
Şubat ayında başlayacağını hatırlattı.
 
Dünya Gümrük Günü kapsamında 
Kocaeli’ndeki DP World Yarımca limanında 
bir tören düzenlendi. Doğu Marmara 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa 
Aydemir, Derince Gümrük Müdürü Akif 
Ertekin ve Kocaeli Gümrükçüler Birliği 
Başkanı Refik Bora’nın katıldığı toplantıda 
DP World Yarımca CEO’su Kris Adams 
bir konuşma yaptı. Konuşmasında liman 
dahilinde 1 Şubat’ta başlayacak “Sıfır Risk” 
kampanyasına değinen Adams, iş kazalarını 
sona erdirmek için uygulanacak programda 
herkesin DP World Yarımca’nın paydaşlarına 
sunduğu İş Yerinde Sağlık ve Güvenlik (İSG) 
eğitimi alması gerektiğini söyledi. 

Adams, “Limanımızı ziyaret eden 
herkesin akşam evine, ailesine sağ salim 
dönebilmesini istiyoruz. Bu bağlamda 
başlattığımız Sıfır Risk kampanyasını bir 
süredir duyuruyoruz. 1 Şubat’ta başlayacak 
kampanya dahilinde, sizlerin de değerli 
katkıları ve iş birliğiyle limanda mevcut iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarını daha sıkı bir 
şekilde uygulamaya başlayacağız.” dedi.
 
Program kapsamında Evekester Çocuk 
Evi’nden limanı ziyarete gelen 50 çocuğa 
İSG eğitimi verildi ve liman sahası 
gezdirilerek yapılan işler anlatıldı. Gümrük 
Muhafaza ekipleri de çocuklara bir “köpekle 
arama” simülasyonu gerçekleştirdiler.
 
Sıfır Risk Kampanyası nedir?
Sıfır Risk kampanyasıyla, liman 
sahasına girenlerden İSG eğitimini 
tamamlamış olmasını ve liman içi kuralları 
uygulanmasını hedefliyoruz.
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