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Yaralı Martıya İlkyardım

İSGÇ yetkilileri, limanda buldukları 
yaralı martı için seferber oldular.

Liman sahamız içerisinde İş Sağlığı, 
Güvenliği ve Çevre departmanı yetkilileri 
tarafından yaralı bir martı bulundu. Yaralı 
martının tedavisi için liman personelimiz 
seferber oldu. Zabıta ekiplerine haber 
veren çalışanlarımız, yaralı martıya ilk 
müdahaleyi saha içerisinde yaptılar. 

Geçici olarak uçma kabiliyetini kaybeden 
yaralı martı, yapılan ilk müdahaleden 
sonra Kocaeli Zabıtasına bağlı ekiplere 
teslim edilerek tedavisinin devamı için 
veterinere gönderildi.

DP World Grubu ile birçok farklı bölgede 
yıllardan bu yana süregelen güzel bir iş 
birliğimiz halihazırda vardı. DP World’ün 
Yarımca’ya yatırım kararı almasından 
sonra ekiplerimiz karşılıklı olarak çalışmaya 
başladılar. Sıfırdan inşa edilecek bir terminal 
olmasının getireceği altyapı, ekipman ve 
kapasite avantajının yanında, DP World gibi 
global ölçekte bir hizmet sağlayıcının sahip 
olduğu bilgi birikimi ve tecrübe aldığımız 
kararda etkin rol oynadı.

Terminalin Mayıs 2016’da hizmete 
girmesiyle beraber ilk müşteri biz olduk. 
Bir terminal operatörü için ilk müşterinin, 
ilk gemi uğraklarının önemi çok büyüktür. 
Zira çok büyük çabalar ile yıllar boyu süren 
yatırım çalışmaları tarlayı ekmek olarak 
düşünülürse, ilk müşteri ve ilk uğrak ile 
başlayan operasyon ise hasattır diyebiliriz. 
İlk uğraklarda gösterilecek performans, 
o hasadın kalitesini belirleyen ve diğer 
hatların, müşterilerin kararını etkileyecek 
bir referans olur. Biz burada beraberce iyi iş 
çıkardık ve Arkas Line olarak ilk uğrak yapan 
hat olmanın avantajlarını, bizi tercih eden 
tüm müşterilerimize kullandırmaya 
devam ediyoruz.

Mevcut durumda 7 adet servisimizle DP 
World Yarımca’ya uğrak yapıyoruz. Servis 
kalitemizi ve operasyonel işleyişimizi 
etkileyecek herhangi bir problem 
yaşamıyoruz. Limanın müşteri portföyünü 
geliştirmesiyle beraber, geçtiğimiz iki sene 
boyunca operasyonel yetkinlik ve tecrübe 
konusunda çok daha iyi bir noktaya geldiğini 
söyleyebiliriz.

Bizlerin gemi ve saha operasyonlarında 
aldığı hizmet kadar, son alıcı veya 
ihracatçıların da limandan aldıkları hizmet 
kalitesinden sürekli artan bir memnuniyet 
duyduklarını gözlemliyoruz. İzmit 
bölgesi, konteyner terminalleri açısından 
Türkiye’de rekabetin en yoğun yaşandığı 
bölgelerden. İnşa aşamasındaki yatırımların 
tamamlanmasından sonra, bölgenin 
konteyner kapasitesi büyük ölçüde artacak. 
Bu noktada, kaliteden ve emniyetten 
ödün vermeden, müşteriyi en ön planda 
konumlandıran terminaller bir adım daha 
önde olacak, avantaj sağlayacaklar. 
İş ortağı olarak, DP World Yarımca’dan 
beklentimiz; şimdiye kadar yaptığımız 
gibi müşteri ve çözüm odaklı iş birliğimizi 
arttırarak sürdürmektir.

DP World Yarımcayı tercih etme 
nedeniniz?

DP World Yarımca limanı 
beklentilerinizi 
ne ölçüde karşılıyor?

Akdeniz ve Karadeniz’deki en iyi servis 
ağına sahip olduğumuzu düşünüyorum. 
Önceliğimiz bu yapıyı en ekonomik şekilde 
muhafaza etmek olacak. Bunun için de 
gerekli tonaj ve rotasyon ayarlamalarını 
yapacağız. Bu maksatla yeni gemi 
yatırımlarımız da olacak.

Yeni hatlar planımızda her zaman var. 
İşimizi heyecanlı kılan ve bizleri motive 
eden, açtığınız ve sonrasında büyüdüğünü 
gördüğünüz hatlar oluyor. Ancak açılan her 
hat bir yatırım, hattın Arkas Grubu’na uzun 
vadede katkı sağlayacağından emin olarak 
hareket etmeye çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıl yeni yatırım 
planınız olacak mı?

Yeni hatlar açmayı planlıyor 
musunuz?

“Arkas ve DP World Yarımca’nın diğer limanlara örnek olması 
gereken, güzel bir işbirliği var.”

1966 Ankara doğumluyum. Deniz Lisesi, 
sonrasında Deniz Harp Okulu’nu bitirerek 
1988 yılında donanmaya katıldım. Deniz 
Kuvvetleri’nin muhtelif gemilerinde görev 
yaptıktan sonra 1993 yılında ayrıldım ve aynı 
yıl Arkas’ta çalışmaya başladım. Denizciliğin 
hem askeri hem de ticari kısmını tecrübe 
etme imkanım olduğu için çok şanslı 
olduğumu düşünürüm.

Arkas Line olarak, DP World Yarımca’dan 
ana hizmet kalemleri olarak gemilerimiz 
için tahmil / tahliye hizmetleri ile 
konteyner gümrüklü geçici depolama 
hizmetleri almaktayız. Konteyner hattı 
olarak müşterilerimize verdiğimiz nakliye 
hizmetinin kapsamına bağlı olarak talep 
edilen yük dolum / boşaltım, muayene, 
tartım ve benzeri servisleri de limandan 
temin etmekteyiz.

Bunların haricinde gemilerden tahliye 
ettiğimiz boş konteynerler, DP World 
Yarımca tarafından müşterilerimizin 
hizmetine sunulmak için kondisyonlarına 
göre sınıflandırılıyor. Burada Arkas 
Lojistik ve DP World Yarımca’nın diğer 
limanlara örnek olması gereken güzel bir 
iş birliği var. Bu sayede iyi durumdaki boş 
konteynerler, çok hızlı bir şekilde doğrudan 
müşterinin kullanımına sunuluyor. Diğer 
konteynerler ise limanın içinde ihtiyaca göre; 
süpürme, yıkama ve tamir işlemlerine tabi 
tutulduktan sonra müşterilerimize veriliyor. 
Müşterilerimiz limana dolu konteyneri 
getirdiğinde, aynı araçla boş konteyneri 
alabiliyor. Bu şekilde hem zamandan hem 
de maliyetten tasarruf ediyoruz.

Limanın ne maksatla kullanılacağına 
göre farklı cevaplarım olacaktır. Eğer sadece 
aktarma limanı olarak kullanılacaksa coğrafi 
konumu, yani ana ticaret rotalarına yakınlığı 
en önemli husus diye düşünüyorum. 
Limanın kuruluş amacı ithalat / ihracatsa 
sanayi bölgelerine mesafesi ve 
demiryolu / karayolu bağlantılarının 
mevcudiyetine dikkat ederim.

Limanın bulunduğu yerdeki hakim deniz ve 
hava koşulları da çok önemli. Hatların liman 
seçiminde bu husus zaman zaman göz 
ardı ediliyor ancak günlük operasyonlarda 
hava koşulları nedeniyle yaşanan sıkıntılar 
hem servisin düzenini bozuyor hem de hiç 
düşünülmeyen ilave maliyetler çıkartıyor.

Sizi kısaca, kendi sözcüklerinizle 
tanıyabilir miyiz?

DP World limanından hangi 
hizmetleri alıyorsunuz?

Sizce bir limanın en önemli özelliği 
ne olmalıdır?

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

Röportaj

Can Atalay
Arkas Line CEO’su

sorularımızı yanıtladı.

Türkiye’de bir ilk: 
Uzaktan Kumandalı Elektrikli Saha Vinçleri!

DP World Yarımca’nın iki elektrikli 
vinci (e-RTG), uzaktan kumandaya 
geçirilerek modernize edildi. 

Türkiye’de ilk kez kullanılacak bu teknoloji 
ile liman operasyonlarında verimliliğin 
arttırılması amaçlanıyor. 
Gemi operasyonlarını halihazırda 
uzaktan kumandalı rıhtım vinçleriyle 
gerçekleştiren DP World Yarımca, aynı 
donanımı kara vinçlerinde de uygulayarak 
iki elektrikli vincin de uzaktan kumanda ile 
operasyon sürecini başlatıyor. 

Türkiye’nin en büyük konteyner 
terminallerinden biri olan 1,3 milyon 
TEU kapasiteli DP World Yarımca 
konteyner terminali, uzaktan çalıştırmanın 
uygulanabilirliğini test etmek için 
e-RTG’lerinden iki tanesini uzaktan 
kumandaya geçiriyor.

DP World Yarımca, Türkiye pazarında 
teknoloji ve otomasyonun yaygınlaştırılması 
bağlamında lider konumda bir liman 
işletmesidir. Bu kapsamda limanda Araç 
Rezervasyon Sistemi (VAS) Optik Okuyucu 
(OCR) ve Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemi 
(RTLS) gibi uygulamaları bulunmaktadır. 

Son jenerasyon, elektrikli Konecranes 
e-RTG’lerin uzaktan kumanda işlevselliği, 
halihazırda kendi pazarında üstün bir 
üretkenlik sunmakta olan terminalin 
verimliliğini daha da artıracaktır. 
Geliştirilmiş e-RTG’ler iki adet Uzaktan 
Çalışma İstasyonundan (ROS) kontrol 
edilecektir. Bu uygulamayla operatörün 
çok daha üretken hale gelmesi ve vinç 
filosunun tamamının üretkenliğinin 
iyileşmesi hedeflenmektedir.

Stajyerlere Saha Turu

DP World Yarımca’da 
staj yapan arkadaşlarımıza 
“Saha Gezisi” düzenlendik.

DP World Yarımca’da iş hayatına adım 
atan stajyerlerimizle Kapı Operasyonu, 
Parsiyel Ambarı ve CFS alanı ziyareti 
gerçekleştirdik. Süpervizör veya deneyimli 
puantörler tarafından bilgilendirilen genç 
ekip arkadaşlarımızla daha sonra Gemi ve 
Saha Operasyon Alanı’nı ziyaret ettik. 

Bir sonraki adresimiz QC Manuel eğitim 
ve simülatör alanlarıydı. Eğitmenlerimiz 
tarafından operatör eğitimleri hakkında 
bilgi verildikten sonra QC ve RTG uzaktan 
kontrol odasını ziyaret ettik ve genç 
ekip arkadaşlarımızı uzaktan kumandalı 
operasyonumuz hakkında bilgilendirdik.  

Genç ekip arkadaşlarımız, staj dönemini 
daha verimli geçirmeleri için saha 
gezisinde merak ettikleri soruları tecrübeli 
çalışanlarımıza yönelterek, süreçler 
hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. 

Zamandan Tasarruf Elinizde

Web portalımıza, ardiye 
masraflarınızı anında hesaplama 
özelliği getirdik.

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda portalımızı geliştirmeye 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda 
getirdiğimiz son yenilik sayesinde, kullanıcı 
adınıza vereceğimiz yetki ile ardiye 
masraflarınızı hesaplayabileceksiniz. 
Böylece güncel tutarı alıp, proforma 
fatura beklemeksizin direkt ödeme 
yapabileceksiniz. Size zaman 
kazandırma amaçlı bu avantajlı 
yöntemden faydalanabilmek için bizlere, 
temsilcisi olduğunuz veya adına ardiye 
masraflarını üstlendiğiniz firmalarınızdan 
musterihizmetleri@dpworld.com 
adresine talimat geçmesini isteyebilirsiniz. 
Müşteri hizmetlerimiz gerekli işlemleri 
gerçekleştirdikten sonra, sistemi kullanarak 
zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Maersk ve Safmarine’i Ağırladık

Maersk Line ve Safmarine 
müşteri hizmetleri temsilcileri, 
limanımızda bölgemizin önde 
gelen gümrük müşavirliği 
firmalarıyla bir araya geldi.

Limanımızda gerçekleşen toplantıda, 
gelişen teknoloji ve günümüz imkanları 
konuşulurken, bunlardan maksimum 
derecede nasıl yararlanılabileceği 
konusunda fikir alışverişi yapıldı. 
Gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ve 
geliştirilmesi konusunda fikirler ortaya 
atılırken, en verimli şekilde hizmet vererek 
bu hizmetin hızlı, anlaşılabilir, kolay 
ulaşabilmesi amaçlandı. 

Bu doğrultuda aksiyon planları belirlenerek, 
iletişim kuvvetlendirildi. Bu buluşmaya 
ev sahipliği yapan DP World Yarımca 
Limanı, birlikte çalıştığı paydaşlarını 
önümüzdeki dönemde de desteklemeye 
devam edecek.

Maersk Line çalışanları limanımızı ziyaret 
ederek operasyonel faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi alıp, Maersk Hidalgo gemisine çıktılar.
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