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İzmir Alsancak / TCE EGE / Nemport /
APM Terminal.

Biz kimiz?

Mersin / Gemlik / Ambarli ve Gebze

Hakkımızda

limanları ile birlikte fabrika adreslerinde
hizmet vermekteyiz.

GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 2017 Nisan ayında faaliyet
göstermeye başlamıştır. 2004 yılında kurulmuş olan İKLİM GRUP
LİMAN HİZMETLERİ ekibin bünyesine katarak daha kurumsal bir
seviyede hizmet vermeyi hedeﬂeyen GG İKLİM GRUP LİMAN
HİZMETLERİ A.Ş. İzmir merkezli bir kuruluştur.

İçindekiler
• Faaliyet alanlarımız hakkında kısa bilgiler.
•Shrinkleme Yöntemi
• Mayıs 2017 operasyonlarımızdan görseller.
• Sertiﬁkalarımız

İletişim bilgilerimiz
0 232 463 86 32

Faaliyet alanlarımız
1. Lashing

operasyon@ggiklim.com
www.ggiklim.com

Gemilere, konteynerlere ve treylerlere proje kargo yüklerinin
bağlanması faaliyetleri uzman ekiplerimiz tarafından sertiﬁkalı olarak
gercekleştirilmektedir.
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2. Gözetmenlik
Yükleme operasyonunun takibi, yüklenen boşaltılan emtianın ve
paketleme malzemelerinin kontrolü, sayımı, yazılı ve görünürlüğü
( fotoğraf ) kayıt altına alınması.
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3.Operatorluk
Gemi vinci, vinç, forklift ve benzeri iş makinelerinin operatörlüğü
ekibimizdeki ilgili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ro/Ro
gemi operasyonlarında araç yüklemesi ve tahliyesi hizmeti
kullanılmaktadır.

4. İlaçlama
Uluslararası standartlarda fumigasyon hizmeti gerektiren yüklemeler
için ﬁrmaların talepleri, yüklenen malın muhteviyatı doğrultusunda ilgili
fumigasyon talepleri ilgili birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

5. Branda, Shrink Wrap, Kasalama
OPEN TOP / FLAT RACK konteyner yüklemeleri için tüm branda
hizmetleri sunulmaktadır. Fabrikada yerinde ölçüm ve giydirme branda
hizmeti verilmektedir. Shrink ﬁlm ile ısıl islem uygulanmadan
malzemelerin etrafının sarılarak paketlenmesi. Proje kargoları için
ahşap kasalama hizmeti verilmektedir.

6. Proje gemi operasyonu
Açık yük gemilerinde ambar içi, ambar üstü yük sabitleme
( lashing ), unlashing ve puantorluk hizmetleri uzman ekiplerimiz
tarafından sağlanmaktadır.
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Değerli arkadaşlar,

Özellikle tente, naylon, branda gibi geleneksel ambalajlama ürünlerine

GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERI A.S. olarak sizlerin de

göre daha dayanıklı bir malzeme olduğundan uzun süre kullanılabilir.

desteğiyle servis ağımızı ve kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam

Uygulanan sistemle örtülen malzemeyi tamamen sararrak, depolama

ediyoruz. Öncelikle teşekkürler.

ve nakliye aşamasında sürtünmeden kaynaklanan zararları minimuma
indirmenize yardımcı olmaktadır.

Bildiğiniz gibi aylık bültenlerimizde sizlerle sektörel bilgileri paylaşmaya
ve yenilikler hakkında mümkün olabildigince sizleri haberdar etmeye

Malzemelerinizin üretimden çıktığı şekliyle temiz ve hasarsız şekilde

çalışıyoruz.

müşterinize ulaşımında en etkili yöntemlerin başında gelir. Özellikle
malzeme üzerindeki boyanın korunmasına cok büyük katkı sağlar ve

Haziran ayı bültenimizde de paketleme anlamında son yıllarda özellikle

tamamen üretim bandından çıktığı hali ile müşterinize ürününüzün

Kuzey Amerika ve Avrupada popülerleşmeye başlayan bir üründen

iletilmesine imkan verir.

bahsetmek istiyoruz. Bu yöntemin adı shrinkleme yöntemi. GG İKLİM
GRUP LIMAN HİZMETLERİ A.S. olarak siz değerli müşterilerimize bu
ürün hakkında bilgilendirme yapmak ve haihazırda gerçekleştirdiğimiz
shrink uygulamalarını sunmak istiyoruz.

Shrinkleme Yöntemi

Shrinkleme yöntemi kısa ve uzun süreli olarak tüm endüstriyel ürünlerin
ambalajlanmaında kullanılabilen yeni bir yöntemdir. Stoklama için ideal
bir yöntemdir. Açık havada uzun süreli depolamaya olanak
sağlandığından hangar ve dopalama maliyetleri anlamında ciddi
avantajlar sağlamanıza olanak vermektedir.
Farklı ölçülerde shrinkleme malzemeleriyle, küçük bir parçadan büyük
bir banaya kadar her parçayı komple kaplayabilmenize olanak sağlar.
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Su geçirmez bir malzemedir. Kaplanan ürünleriniz temiz ve kuru kalır.
Ayrıca UV ( ULTRAVIOLE ) güneş ışınlarına karşı koruycududur.
Korezyon engelleyicidir. Stoklama sonrası ağır temizlik gereksinimini
ortadan tamamen kaldırmaktadır.

GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.S. olarak shrinkleme için
arzu edilen renkte malzeme kullanabilir, ya da beyaz malzeme
üzerine ﬁrmanızın logosunu, siparis numarasını ve benzeri belirtmek
istediginiz detayları shrinkleme islemi tamamlandıktan sonra
ekleyebiliriz.
Aşağıda shrinkleme islemine dair bazı görselleri ve GG İKLİM GRUP
LİMAN HİZMETLERİ A.S. shrinkleme uygulamalarını bilgilerinize
sunarız.
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ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin
gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler
temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri
memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için
sahip olması gereken şartları belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ﬁrmalara faaliyetlerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu
etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu
etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır.
Standard ﬁrmaların kendileri için önemli olan çevre konularına
yönelmesine fırsat tanır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
kuruluşlardan; “kirliliğin önlenmesi”, “yasalara uygunluk” ve
“sürekli iyileşmeyi” taahhüt etmelerini beklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği
faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici
işçilerin, taşeron çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve
işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki
eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardlarında süreç
yaklaşımı, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri tatminini
artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi,
uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde temel alınır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tüketiciye uygun kalitede mal
ve hizmet sunulmasını sağlamak amacı ile kalitenin
planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol
edilmesini içeren faaliyetler bütününü ifade etmektedir. ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da bu sistemin bütününü
oluşturmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini temel alan bir çevre
yönetim sistemi her tip ve büyüklükteki işletmenin kendi ürün,
hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol
etmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile
toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz
kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların
performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı
duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli
insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standard
çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip
olmalarını sağlamaya yöneliktir.
İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında çeşitli
nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve
diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı
sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin
ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik
önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir
yaklaşımdır.

0 232 463 86 32
operasyon@ggiklim.com
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