
Konteyner Boşaltma / Doldurma Hizmetleri

İzmit Körfez’de bulunan 
limanımız, konteyner 
operasyonları dışında, özel 
ekipmanlar kullanarak 
genel kargo ve proje kargo 
operasyonlarında da sizlere 
hizmet vermektedir. 

Bu operasyonlarda, konteyner gemilerine 
veya açık yük gemilerine özel ekipmanlar 
eşliğinde çeşitli ölçülerde makina parçası, 
transformatör, ekskavatör, boru, yat vb. 
kargolar yüklenip tahliye edilebilmektedir. 
Ayrıca liman sahamızda özel kargolar için 
depolama hizmeti de verilmektedir. Proje ve 
genel kargolarınız için Ticaret Departmanı 
veya ticaret@dpworld.com adresi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Son dönemde proje kargo olarak vermiş 
olduğumuz hizmet kapsamında içlerinde 
boru yükü bulunan, Japonya ve Çin’den 3 lot 
halinde gelen 51 adet konteyner, limanımıza 
tahliye edildi. 

Konteynerlerin içindeki 1.589,61 ton boru 
yükü, liman sahamıza belirlenen özel bir 
alanda, iç boşaltım operasyonu gerçekleşti 
ve gelecek açık yük gemisinin yanaşmasına 
kadar bu alanda istiflendi. Sonrasında 
açık yük gemisine özel ekipman eşliğinde 
yüklemesi gerçekleştirildi.

Bu program dahilinde Derince Ticaret Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Lojistik, Ulaştırma 
Hizmetleri, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret 
bölümlerinde okuyan 14-17 yaş grubu yaklaşık 
150 kız öğrenciye DP World yöneticileri 
sektörel bilginin yanı sıra özgeçmiş oluşturma 
ve mülakatta dikkat edilmesi gereken hususlar 
konusunda eğitim verdi. Eğitimler yıl boyunca 
bölge okullarında devam edecek.

Geleceğin Kadın Yöneticilerine
Mentorluk

DP World Yarımca’nın cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması için Kadınlar Günü’nde imza 
attığı BM’nin Kadının Güçlenmesi Prensipleri 
(WEPs) belgesinin kapsamında bölgedeki 
Kız Meslek Lisesi için “mentorluk” programı 
da bulunuyor.
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Çocuklara Güvenlik İçin Eğitim

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde 
DP World Yarımca, bölgedeki ilkokul 
öğrencilerine reflektörlü yelekler dağıttı 
ve farkındalık eğitimi verdi.

Limanımızın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
uzmanları, Körfez bölgesindeki pilot okul 
Mimar Sinan İlkokulu’nda 1000 adet reflektörlü 
yelek dağıttı. Reflektörlü yelekler, özellikle kış 
aylarında, karanlıkta okula giden veya okuldan 
dönen çocukların trafikte fark edilmesini 
sağlayacak. 

DP World Yarımca uzmanları ayrıca çocuklara 
15 dakikalık bir İSG ve çevre koruma 
farkındalık eğitimi verdiler. Eğitimin içeriği, 
uzmanların yardımıyla ilkokul çocuklarına 
uygun olarak hazırlandı.

Çocuklara sağlık ve güvenlikten bahseden
DP World Yarımca İSG ve Çevre Müdürü 
İsmail Karaçam, “Çocukların hem kendilerinin 
hem de arkadaşlarının güvenliklerini 
sağlaması ve çevre koruma bilincini erken 
yaşlarda edinmesi çok önemli” dedi.

İftar yemeğinde konuşma yapan DP World 
Yarımca CEO’su Kris Adams : “Bu iftar 
yemeğinde aramızda olduğunuz için teşekkür 
ediyor ve hepinize güzel bir Ramazan ayı 
diliyorum. DP World’de iftar yemeği yıllardır 
geleneksel hale geldi. Hepimiz Tanrı’nın 
çocuklarıyız. İnançlarımızdan kuvvet alıyor ve 
bir inanca sahip olduğumuzu hissediyoruz. 
Ramazan ayı toplumda uyum ve barışın, 
sevginin, özverinin ve merhamet duygusunun 
ayıdır. Türklerin imkanları kısıtlı olan kişilere 
gösterdiği yaklaşım biçimi inançlarımızın 
özünü yansıtıyor” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Adams, 
“Türkiye’de zorlu ekonomik koşullara rağmen 
halkın ve ekonominin gelişmesi için Türk 
sanayisi ile omuz omuza çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yakında yapacağımız yeni 
yatırımları da sizlere duyuracağız. Şirket 
olarak sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. 
Çevremiz üstünde ağır yetkilerimiz var. 
Okyanus yaptıklarımız yüzünden boğulmuş 
durumda. Temiz bir çevre için çalışmalıyız. 
İşe bireysel davranışlardan başlamamız 
gerek” açıklamalarında bulundu. 

DP World Yarımca tarafından 
düzenlenen iftar davetinde, Kocaeli 
Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, 
Kocaeli Liman Başkanı Yardımcısı 
Önder Eyigün, Kocaeli Sanayi ve 
Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, 
Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürü 
Mehmet Ersan Aytaç, Körfez 
Belediye Başkan Yardımcısı Sait 
Çalık’ın yanı sıra çok sayıda müşteri, 
gümrük ve nakliye firması 
bir araya geldi. 

İftar Yemeğinde Buluştuk

Liman İçin Aksiyon Planı

DP World Küresel Operasyon ve 
Mühendislik (GOE) ekibini, genel 
işleyişi değerlendirmek üzere 
ağırladık. Bu süreçte DP World 
Yarımca’nın sürdürülebilir bir 
şekilde büyümesi ve hedeflerine 
ulaşabilmesi için ihtiyaçları 
belirlemek üzerine çapraz 
görüşme tekniğiyle detaylı bir 
değerlendirme yapıldı.

Ekip tarafından ekipman, tesisler, binalar, 
temel bilişim teknoloji sistemleri ve 
yardımcılar da dahil olmak üzere DP World 
Yarımca’nın temel işlerini yürüten yönetim 
sistemi ve varlıkları, dış ticarete tabi tutulan 
veya dış paydaşları ilgilendiren tüm işlevler 
değerlendirme kapsamına alındı. Bir haftalık 
workshop sonucunda iyileştirilecek alanlar 
saptanarak, aksiyon planı oluşturuldu.

SABIC, 2016’da Gebze bölgesinde faaliyetlerine 

başladığından bu yana antrepo operasyonları 

ve doğrudan müşteri siparişleri için DP World 

ile çalışıyor. Şu anda SABIC’in antrepo ve 

doğrudan müşteri siparişlerinin boşaltımı DP 

World’de yapılıyor. Gümrükle ilgili formalitelerin 

tamamlanmasının ardından mallar limandan 

antrepoya taşınıyor. SABIC ilerisi için ise taşıma 

ve antrepo hizmetleri bağlamında toplam 

tedarik zinciri maliyetini kontrol altına almaya 

ve elleçleme maliyetini düşürmeye yönelik tüm 

fırsatları değerlendirmek istiyor. SABIC 

DP World yönetimi ile yaptığı toplantılarda da 

yeni işbirliği alanlarını değerlendiriyor.

DP World Yarımca, Gebze bölgesinde yeni bir 

liman ve yeni bir yatırım olmakla birlikte, liman 

operasyonlarında güçlü bir altyapıya sahip. 

Rekabetçiliğin yoğun şekilde yaşandığı sektörde 

yarışmaya da hazır. Liman, yeni tasarımı, 

teknik kapasite ve kabiliyetleriyle SABIC’in 

operasyonel anlamdaki beklentilerini karşılıyor. 

Uzun vadede de ülkedeki lojistik sektörüne fark 

yaratacak pek çok hizmet sunabilecek duruma 

gelecektir. Bölgemizde böylesine büyük çaplı 

küresel lojistik şirketlerinin bulunması, 

sektöre katacağı değer göz önüne alınırsa 

son derece önemli.

SABIC ve DP World, küresel bazda ortaklık 

yapıyor ve her iki şirket de müşterileri nezdinde 

değer yaratıp birlikte büyümek için dünyanın 

her yerinde işbirliği yapmaya hazır. SABIC 

önümüzdeki dönemde DP World ile beraberce 

gelişme sağlayıp büyüyebileceği birçok farklı 

alan keşfedeceğine inanıyor. 

Türkiye’de liman işletmeciliği alanında bu denli 

büyük çaplı küresel oyuncuların yer alıyor 

olması, sektöre katacakları deneyim ve bilgi 

birikimi açısından büyük şans.

DP World şirketimizin küresel bir iş ortağı. 

SABIC, Dubai ve Mısır gibi dünyanın farklı 

noktalarında DP World ile birlikte çalışıyor. 

Küresel bir şirket olarak, karşılıklı fayda esasına 

dayalı olarak müşterilerimiz nezdinde değer 

yaratmak için dünyanın dört bir yanındaki 

fırsatları kolluyoruz. DP World de kaliteli 

hizmetleri ve ticarete getirdiği yeni yaklaşımlar 

ile müşteri sayısını ve limanlarına uğrayan gemi 

hatlarını giderek arttırıyor. Yeni hizmetlerin ve 

yeni hatların eklenmesiyle SABIC de gelecekteki 

iş hacmini arttırmayı umuyor.

DP World Yarımca limanından 
hangi hizmetleri alıyorsunuz?

DP World Yarımca limanı 
beklentilerinizi 
ne ölçüde karşılıyor?

Son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?

DP World Yarımca limanını 
tercih etme nedeniniz nedir?

Plastik Kirliliğini Yenelim

DP World Yarımca’nın CEO’su Kris Adams, 
kurumsal kültürün gereği olarak bu farkındalığı 
yaratmak için komşularından başladıklarını 
anlattı. “Çevre sorunlarını aşmak için çevre 
bilincini yaymak gerekir. Herkes komşusunu 
bilinçlendirirse, denizleri kurtarma yolunda 
önemli bir adım atmış oluruz” dedi.

Adams, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “DP World olarak içinde çalıştığımız 
çevrenin bilincindeyiz. Biz liman operatorleri 
olarak  insanoğlunun denizlerde  yarattığı 
kirliliğe kayıtsız kalmıyor ve bu bilinçle denizlere 
ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Dünya Denizler 
Günü dolayısıyla biz de bir şeyler yapmak 
istedik. Artık kurtulmamız gereken en önemli 
şeylerden biri de tek kullanımlık plastikler. 
Çevremizi kirletiyorlar, balıklarımızı zehirliyorlar. 
Bu yüzden semt pazarına geldik, tek kullanımlık 
naylon torbalar yerine pamuklu dokumadan 
yapılmış çantalar dağıtıyoruz. Bunun geleceğe 
doğru yol alırken daha sürdürülebilir bir çözüm 
olduğuna inanıyoruz.”

Adams, DP World’ün her yıl dünya çapında 
sürdürülebilir kampanyalar düzenlediğini 
belirterek, bu yıl da dünya denizlerindeki 
kirliliğe yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. 
Adams, “Geleceği kurtaralım, şimdi!” 
başlıklı kampanyada Yarımca limanında 
plastik kullanımını %30 oranında azaltmayı 
hedeflediklerini bildirdi.

DP World Yarımca, teması bu yıl “Plastik Kirliliğini Yenelim” olarak 
belirlenen Dünya Çevre Haftası ve Denizler Günü kapsamında semt 
pazarında alışveriş yapanlara naylon torba yerine kullanmaları için 
özel hazırlanmış pamuklu kumaştan yapılmış çantalar dağıttı.

DP World Yarımca limanının gönüllü çalışanları 
Dünya Çevre Haftası kapsamında Yarımca 
Semt Pazarı’ndaydı. Amaçları, insanlarda 
farkındalık yaratarak, Birleşmiş Milletler’in 
belirlediği tema doğrultusunda denizlerdeki 
plastik kirliliğine dikkat çekmekti.

Okullara Afiş

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle 
Körfez’deki ilköğretim okullarına özel hazırlanmış 
afişler dağıtıldı. “Deniz Cansızlarının Yaşam 
Süreleri” başlıklı afişlerde denizleri kirleten 
maddelerin çözünme süreleri belirtiliyor.

“Deniz Cansızlarının Yaşam Süreleri” başlıklı 
afişte, denizleri kirleten naylon torba, pet şişe, 
teneke kutu, sigara izmariti gibi maddelerin 
doğadaki çözünme süreleri yer alıyor. Sınıflara 
asılacak afişlerle öğrencilerde çevre duyarlılığı 
yaratılması hedefleniyor.

“DP World şirketimizin küresel bir iş ortağı”

“Bir liman, kendisini sadece konteyner elleçlemekle ve gemi 
operasyonlarıyla sınırlamamalı, müşterileri için daha fazla 
değer ortaya çıkarabilmelidir.” 

SABIC Türkiye’de Tedarik Zinciri ve Müşteri 

Hizmetleri Müdürü olarak görev yapıyorum ve 

10 yıldan uzun bir süredir SABIC bünyesinde 

çalışıyorum. Sipariş öncesi destek, sipariş 

yönetimi, sipariş kapatma, şikayetlerin ve nakliye 

sırasında yaşanan olayların yönetimi ve bunların 

yanı sıra müşteri hizmetlerinden sorumluyum. 

SABIC’in Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs 

satışları Türkiye ofisimizden yönetiliyor. SABIC’in 

biri İstanbul’da diğeri Mersin’de olmak üzere iki 

antreposu mevcut. SABIC’in yıllık operasyon 

miktarı 1 milyon tona yakın. Operasyonların 

hacmi ve karmaşıklığı nedeniyle SABIC tüm 

gemi hatlarıyla çalışıyor ve farklı teslimat 

modellerinden yararlanıyor. Avrupa’dan

Suudi Arabistan’a, Kore’den Türkiye’ye 

pek çok ülkeye sevkiyat yaptığı için dünyanın 

hemen hemen bütün bölgelerinden sevkiyatları 

bulunmaktadır. 

SABIC, bir B2B şirketi olduğu ve müşteri kitlesini 

de üreticiler oluşturduğu için, teslimat süreleri, 

hizmet kalitesi, zamanında teslimat SABIC 

açısından son derece önemlidir. SABIC kimyasal 

ürünler sektöründe yenilikçi ürünleriyle olduğu 

kadar, hizmet kalitesiyle de dünyanın tercih 

ettiği lider bir şirket olmak istiyor.

SABIC’in sahip olduğu güçlü tedarik zinciri ağı 

ve operasyon modeli sayesinde müşterilerimize 

daha fazla değer ve daha iyi hizmet 

sunabiliyoruz. Örneğin onlar için güvenlik stoğu 

tutuyor, stok maliyetlerini azaltıyor ve malzeme 

tedariğinin teslim sürelerindeki sapmalardan 

etkilenmemesini sağlıyor.

Türkiye’de toplam 30 milyon TEU kapasiteye 

sahip 30 civarında liman var ama bu kapasitenin 

kullanım oranı sadece 9 milyon TEU. Yani 

son derece rekabetçi bir sektörde yüzde 70 

oranında bir kapasite fazlası söz konusu. Son 

yıllarda ülkenin stratejik konumu nedeniyle, 

gemi hatları ve DP World gibi küresel liman 

işletmecilerinin de aralarında bulunduğu pek 

çok uluslararası oyuncunun Türk limancılık 

sektörüne yatırım yaptığına şahit oluyoruz.

SABIC’in bir limanda en çok önem verdiği 

özellikler; konum, teknik kapasite, ekipman 

çeşitliliği, operasyonel esneklik, sistem 

entegrasyonu vb. şeylerdir. Su çekimi ve rıhtım 

gibi teknik özellikler ve sahip olunan ekipmanlar, 

bir limanın çevikliğini arttıran unsurlardır. Limanın 

konumu, karayoluna, müşterimize, antrepoya ya 

da fabrikaya olan uzaklığı da bizim açımızdan 

önemli etkenler arasındadır.

Taşıma maliyeti, değişken bir maliyet kalemidir 

ve toplam tedarik zinciri maliyeti içerisinde 

büyük bir paya sahiptir. Bu maliyeti kontrol 

altında tutmak bakımından, limanın konumu, 

müşterilerin geneli için ana kriterdir. Bunların 

dışında, bir liman, kendisini sadece konteyner 

elleçlemekle ve gemi operasyonlarıyla 

sınırlamamalı, müşterileri için daha fazla değer 

ortaya çıkarabilmelidir. Müşterilerin öncelikli 

tercihi olabilmek için, gemi hatlarıyla ve üçüncü 

parti lojistik (3PL) şirketleriyle işbirliğine 

gidilerek, müşteriler için sinerji ve değer yaratılıp 

tedarik zinciri maliyetini tamamen optimize 

etmeleri sağlanabilir.

Öncelikle sizi biraz 
tanıyabilir miyiz?

Sizce bir limanda
olması gereken en önemli 
özellikler nedir?

SABIC Türkiye Ofis yetkililerini limanımızda ağırladık.

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

Röportaj

Atilla Eryılmaz
SABIC Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi
ve Müşteri Hizmetleri Müdürü

sorularımızı yanıtladı.
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