
DP World Yarımca çalışanları, 
3. Geleneksel Kadınlar Günü Etkinliği 
kapsamında bir araya geldi.

Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından 

Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins 

Hastanesi’nin düzenlediği Kadın Sağlığı 

Semineri ile başlayan etkinlik, CEO Kris 

Adams’ın liman işletmeciliği sektöründeki 

kadın çalışanların güçlendirilmesi konusuna 

değindiği açılış konuşması ile devam etti.

Açılış konuşmasının ardından Ticaret ve 

Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken, 

hem DP World hem de DP World Yarımca’nın 

daha kadın dostu bir çalışma ortamı oluşturma 

yönündeki kararlılıklarını ortaya koymak adına 

imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 

Kadını Güçlendirme İlkeleri ile ilgili bir sunum 

yaparak bilgi verdi.

DP World Yarımca’dan 
gümrükçülere Güvenlik Eğitimi!

“İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Kampanyası” 

çerçevesinde ilk aşamada Kocaeli Gümrükçüler 

Birliği üyelerine yönelik bir eğitim çalışması 

düzenlendi. DP World limanlarının temel 

değerleri doğrultusunda terminalde iş takibi 

yapan gümrükçülere verilen eğitimde, konteyner 

terminallerinde risk teşkil eden durumlar, dikkat 

edilmesi gereken hayat kurtaran kuralların 

anlatıldığı bir sunum ve bilgilendirme

çalışması yapıldı. 

DP World Yarımca İş Sağlığı, Güvenlik ve 

Çevre Müdürü İsmail Karaçam tarafından 

verilen ve yaklaşık bir saat süren “Ölümcül Risk 

Standartları” başlıklı eğitim çalışmasında tüm 

dünyadaki konteyner terminallerindeki 

risk teşkil eden durumlar, dikkat edilmesi 

gereken hayat kurtaran kurallar, 6331 sayılı 

kanun ve ilgili yönetmelikler de hatırlatıldı. 

Karaçam, eğitim çalışmasında “Sahamızda 

çalışacak, sahamızı ziyaret edecek tüm bireylerin 

farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Eğitim çalışmasından sonra Kocaeli 

Gümrükçüler Birliği Bölge Müdürü Refik Bora, 

DP World Yarımca İş Sağlığı ve Güvenliği 

Müdürü İsmail Karaçam’a plaketini verirken 

“Bölgemizde yeni hizmete başlamasına 

rağmen kurumsal yapısını ve hizmet kalitesine 

verdiği önemi her fırsatta gösteren DP World 

Yarımca Limanı’nın, Gümrük Müşavirliği 

firmalarının çalışanlarını hedefleyen ISG 

eğitimine ev sahipliği yapmasını, bizlere 

duyduğu saygının göstergesi olarak 

yorumluyoruz. Bu sebeple mesleğin bir 

paydaşı olarak buna imkan sağlayan 

yöneticilere bir kez daha buradan teşekkür 

etmek isterim” dedi. 

Tören bitiminde katılımcılar sertifikalarını aldılar.

Kocaeli Gümrükçüler Birliği üyeleri DP World Yarımca 
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre uzmanlarından limanda 
iş güvenliğine dair eğitim aldılar. 

Sürdürülebilirlik stratejilerini operasyonunun her alanında uygulayan 

DP World Yarımca, terminal kullanıcılarını ve personelini, önemli güvenlik 

konularında eğitmek için “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Kampanyası” başlattı.

Gönüllülerimizden çevreye katkı!

Sürdürülebilir çevre stratejimiz 
doğrultusunda bulunduğumuz 
çevreye yatırım yapmaya
devam ediyoruz.

Topluma katkı sağlamak, içinde bulunduğumuz 

topluluk da ‘iyi bir komşu’ olmak, bizim 

açımızdan son derece önemli. Bu kapsamda 

çevre sakinlerimizi dinliyor ve talepleri 

doğrultusunda aksiyonlar alıyoruz. Mimarsinan 

Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli’nin ve 

gönüllü çalışanlarımızın katkısıyla limanın 

çevresinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Gürültü 

kesici özelliğe sahip leylandi ağaçlarının yanı 

sıra mavi selviler, erik, muşmula ve tabii ki 

Yarımca’nın simgesi kiraz fidanlarının dikimine 

CEO’muz Kris Adams da katıldı. Dikim sona 

erdiğinde duvarlarımız boyunca 760 ağacımız 

ve yeşil bir limanımız olacak.

Gürültü kesici özelliğe sahip Leylandi 

ve selviler çok hızlı büyüyorlar, özellikle 

leylandi ağaçları 16 senede 15 metreye dek 

ulaşabiliyorlar. Erik ağaçlarının baharda 

bembeyaz çiçeklerle süsleniyor ve meyveleri, 

yazın yanından geçenlere mutluluk veriyor. 

Yarımca kirazı ağaçları bir zamanlar bölgenin 

simgesiydi, ne yazık ki ağır sanayileşme 

karşısında tutunamadılar. Onları geri 

getireceğimiz için mutluyuz. 

İlgililerin gündeminde ülkemizin ihracatının 

artırılması için gümrük müdürlüğü ve liman 

işletmesinin ne şekilde katkı yapabileceği ile 

ilgili konular vardı. Taraflar ülke ekonomisine 

katkı yapacaklarına inandıkları projeler üzerinde 

ortak çalışmak üzere toplantıyı sonlandırdı.

Derince Gümrük Müdürü, Müdür 
Yardımcıları ve Muhafaza Amiri 
ile DP World Yarımca yetkilileri 
çalışma yemeğinde bir araya geldi.

DP World Yarımca ve Derince Gümrük 
Yetkilileri bir araya geldi.

Yarımca Terminali’nin de bağlı bulunduğu DP 
World, Global WEPs imzacıları arasında yer alıyor. 
DP World Yarımca’nın WEPs imzasından sonra 
hedefleri arasında kurumda çalışan kadın oranını 
yüzde 16’dan yüzde 20’ye çıkartmak da var. 
Sektörde kadın çalışan oranı yüzde 3 civarında.

Bu çerçevede DP World Yarımca, anne sağlığını 
desteklemek için liman alanında annelik izninden 
geri dönen bebekli kadın çalışanlar için 
esnek çalışma düzenlemeleri, süt sağma odaları 
gibi iyi uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

Bölgedeki Kız Meslek Lisesi için “mentorluk” 
programı da bulunuyor. Bu program dahilinde 
gönüllü şirket çalışanları ve yöneticileri, 
öğrencilere yeni başlayacakları kariyerleri için 
cv yazma gibi koçluk hizmetleri verecek, 
onları iş hayatına hazırlayacak.

Bunların dışında şirketin üst düzey yönetimi, 
kadın çalışanların taleplerini incelemek için 
yılda iki kez özel toplantı yapacak.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “Türkiye 
çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Ülkenin 
kalkınmaya devam etmesi, daha güçlü bir 
ekonomiye sahip olabilmesi için erkekler kadar 
kadınların da katkıda bulunmasına ihtiyaç 
olduğunu düşünüyoruz. DP World Yarımca 
olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi konularında öncü olarak 
fark yaratmayı taahüt ediyoruz.” diyor.

WEPs belgesini
imzalayan 
ilk Türk limanı
DP World Yarımca.

Kris Adams “Toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi konularında 
öncü olarak fark yaratmayı 
taahhüt ediyoruz.”

Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından
biri olan DP World Yarımca Terminali,  
Birleşmiş Milletler bünyesindeki Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) belgesini 
Türkiye’de imzalayan ilk liman oldu. 
DP World Yarımca, Kadınlar Günü’nde imza 
attığı bu belge ile cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için WEPs uyarınca gerekli tüm adımları 
atacağını taahhüt ediyor.

E-Bülten
Mart Nisan 2018

Limandan maksimum 
destek alıyoruz!

“DP World Limanı’ndaki müşteri temsilcilerimiz 
bizi her an bilgilendiriyor, bir sorunla karşılaştığımızda 
hızla, maksimum destek sunuyorlar.” 

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği mezunuyum. 22 senedir Üretim, 

Planlama, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde 

çalıştım. 2000 yılından beri farklı bölümlerde 

Brisa’da görev yaptım, yaklaşık 2 aydır da 

Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü olarak 

görev yapmaktayım. 

Bu kapsamda bütün satın alma süreçlerini, 

ekipman hammadde ve sarf malzemelerin 

alımını, ambar ve lojistik yönetimini yapıyorum. 

Türkiye’den dünyanın birçok yerine yapılan  

bütün sevkiyatların lojistik yönetiminden 

ve markalı ürünlerden promosyon tedariğine,

ürün tedarik planlaması, satış kanallarının 

yönetimi ve fabrikanın aylık üretim 

planlamasından sorumluyum.

Sizi kısaca, kendi sözcüklerinizle 
tanıyabilir miyiz?

DP World Limanı’ndan, ithalat ve ihracat 

işlemlerimizde muayene, x-ray, DBA, ithalat tartım 

hizmetleri alıyoruz.

DP World Limanı’ndan hangi 
hizmetleri alıyorsunuz?

DP World Yarımca Limanı’nın kullandığı teknolojik 

sistemler tercihimizde önemli bir etken. 

Örneğin kullanılan “Araç Rezervasyon Sistemi”, 

konteynerlerimizin limandan çıkışını hızlandırıyor.

Ayrıca portal hizmetleri ile konteynerin liman 

içindeki hareketlerini kolaylıkla takip edebiliyoruz. 

Limanın müşteri odaklı temsilcileri firmamızla 

iletişimi etkin olarak yönetiyor.

Liman, süreçlerde karşımıza çıkan tüm 

problemlerde hızla aksiyon alarak bizlere 

maksimum desteği vermeye çalışıyor. Ayrıca, 

DP World’ün bizim için diğer bir avantajı, 

firmamıza mesafe olarak yakın olması diyebiliriz.

DP World Yarımca’yı tercih
etme nedeniniz?

İhtiyaç duyduğumuzda hızlı bir şekilde liman 

ilgililerine ve bilgiye ulaşabiliyoruz. Herhangi 

bir nedenle yaşanan problemlerle ilgili alınan 

aksiyonlar ve çözüm yöntemleri sorunlarımızı 

giderici nitelikte. İletişim konusunda açık ve 

yapıcı bir tavır sergileniyor. 

Beklediğimiz anda desteğin kısa sürede gelmesi 

firmamıza gösterilen değeri özetliyor. Belirttiğim 

bu tablo ile limanın beklentilerimizi karşıladığını

ifade edebilirim.

DP World Yarımca Limanı 
beklentilerinizi karşılıyor mu?

Limanlar, uluslararası ticaret aracı olup 

dünyadaki gelişmelere uyum sağlamalı ve 

bulunduğu hinterland’ın ekonomisine destek 

sağlayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

Limana gelen gemiler planlandığı gibi 

yanaştırılabilmeli, liman operasyonları ve 

faaliyetleri hem gemi hatlarının hem de yük 

sahibi firmaların beklentisini karşılayabilecek 

şekilde olmalıdır.

Ayrıca, liman sahasından çıkış yapan araçların 

bağlantı yolu çok önemlidir. Bu yollar 

akıcı olmalı ve çevre güvenliğini olumsuz 

etkilememelidir. Fiziki altyapı ve depolama 

hizmetleri verilebilmelidir.

Sizce bir limanın en önemli 
özelliği ne olmalıdır?

Röportaj

Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü

Murat Hepdurluk
sorularımızı yanıtladı.

Murat Hepdurluk ‘‘Fotoğraf çekmekten keyif alıyorum. Üniversite yıllarında 
karanlık odam vardı. Özellikle belgesel fotoğrafçılarından Sebastiao 
Salgado ve Henri Cartier Bresson’ın çalışmalarını takip ediyorum.’’

Henri Cartier BressonSebastiao Salgado

Sebastiao Salgado

Murat Hepdurluk

Murat Hepdurluk

Şirketimiz, Bridgestone Corporation ile Sabancı 

Holding’in ortak kuruluşu olarak Türkiye lastik 

pazarının lideri konumunda bulunuyor.

Ana markalarımız Bridgestone, Lassa ve son 

yıllarda pazara sunduğumuz Dayton markamız 

ile faaliyet gösteriyoruz.

Markalarımız, Türkiye’de 1.400’e yakın tabelalı 

satış noktasına ek olarak, uluslararası olarak 

60’ı aşkın ülkede 600’ü Lassa tabelalı olmak 

üzere 6.000 satış noktasında araç sahipleriyle 

buluşuyor. Hızlı araç bakım alanında ise 

yenilikçi iş modelimiz Otopratik, Türkiye 

genelinde franchise modeliyle yaygınlaşıyor.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik 
Sanayi ve Sanayi Tic. A.Ş.
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