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İzmir Alsancak / TCE EGE / Nemport /
APM Terminal.

Biz kimiz?

Mersin / Gemlik / Ambarli ve Gebze
limanları ile birlikte fabrika adreslerinde

Hakkımızda

hizmet vermekteyiz.

GG İklim Grup Liman Hizmetleri A.Ş. 2017 Nisan ayında
faaliyet göstermeye başlamıştır. 2004 yılında kurulmuş
olan İklim Grup Liman Hizmetleri 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.
• Sertiﬁkalarımız
• Nisan 2017 yüklemelerimizle ilgili görseller ve notlar.
• Yük emniyeti / cargo securing nedir?
• Nisan 2017 operasyonlarımızdan görseller.

İletişim bilgilerimiz
Tel : 0 232 463 86 32
Email : operasyon@ggiklim.com
Web : www.ggiklim.com
Adres: GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.Ş.
ATATÜRK CADDESİ NO : 398. KAT: 5 DAİRE : 517
ALSANCAK – İZMİR – TÜRKİYE

Faaliyet alanlarımız
1. Lashing
Gemilere, konteynerlere ve treylerlere proje kargo
yüklerinin bağlanması faaliyetleri uzman ekiplerimiz
tarafından sertiﬁkalı olarak gercekleştirilmektedir.

2. Gözetmenlik
Yükleme operasyonunun takibi, yüklenen boşaltılan emtianın
ve paketleme malzemelerinin kontrolü, sayımı, yazılı ve
görünlülü ( 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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Yük emniyeti ( load securing ) olarak da bilinen kargo
emniyeti (cargo securing ), eşyanın nakliyesi için emniyete
alınmasıdır.
Avrupa Komisyonu Ulasım Dairesi verilerine göre,
lojistikte gercekselen kazaların %25'i yetersiz kargo
emniyetinden kaynaklanmaktadır.

Yük emniyeti (cargo securing) nedir ?
Avrupa Komisyonu Ulaşım Dairesi verilerine göre lojistikte gerçekleşen kazaların %25'i
yetersiz kargo emniyetinden kaynaklanmaktadır.
• Bağlantı elemanları kullanmak ( fasteners )

Kuresellesme ve konteynerizasyon ile birlikte daha
uzak yerlere, daha fazla yük transferi gerceklesmeye
baslamıstır. Artan yükleme kapasiteleri ve lojistik imkanları
beraberinde taşınan esyanın nakliyesinin daha guvenli ve cevre
dostu yöntemlerle transfer edilmesi ihtiyacını doğurmustur.
Kuresel ticaretle birlikte mukavva karton kutularda
tasınan kücük parcalardan, devasa makinelere kadar farklı
urunlerin nakliyesi gerceklestirilmektedir.
Nakliyeler icin kamyonlar, vagonlar, ucaklar, gemiler
ve kombine olarak birden fazla arac kullanılmakta, yuklenen
malzemeler kasalar, paletler, kızaklar, kombine nakliyete
kullanılan özel konteynerler gibi farklı paketleme olanaklarıyla
kuresel olarak dolasıma sunulabilmektedir.
Yuk emniyeti ise bu malzemelerin zaman zaman
kombine edilmesi icin birbirleriyle, ve ayrıca tasındıkları
vasıtalara guvenli bir sekilde yuklenebilmesini saglamayı
amaclar.
Yük emniyeti alınmıs bir tasıma sekli; esyanın guvenli
bir sekilde transferi icin esyanın muhteviyatına oldugu kadar,
vasıtaya, cevreye ve en onemlisi de insan saglıgına karsı
olusabilecek riskleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Yük emniyeti alınmamış üniteler, nakliye esnasında
kayabilir, konteynere veya vasıtaya zarar verebilir, düşebilir,
hasar gçrebilir, çevreye ve insan sağlığına karsı maddi ve
manevi zararlara neden olabilir.
Y ü k e m n i ye t i a l ı n m a s ı i ç i n fa r k l ı m e t o d l a r
kullanılmaktadır.

Yukun birbirine ya da vasıtaya sabitlenmesi icin büyük civatalar,
civiler, kilit sistemleri, ahsap bloklar gibi baglantıyı saglayan
ekipmanlarla sabitlenmesi yöntemidir.

Tasıma araçlarında ve konteynerlerde
yükün sabitlenmesi ve emniyeti için
birçok yöntem ve malzeme
kullanılmaktadır ;
• Engelleme (Blocking ) & Destekleme
(Bracing ) yöntemi :
Yukun öne, arkaya ya da yanlara kaymasını önlemek icin
engelleyici ya da destekleyici ahsap, metal cubuk ya da plastik
materyaller kullanılması yöntemidir.

• Sabitleyci Destek ( Dunnage ) kullanmak :

Kargo bosluklarına, baskıyı absorbe edecek ahsap,
plastik, hava yastığ ı gibi materyalleri yerlestirerek
sabitleme yö ntemi.
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• Cemberleme ( Strapping ) yöntemi :
Cemberleme yöntemi tasınabilir ünite olusturmak icin kullanılır.
Cemberle turleri arasında celik, polyester, polipropilen, naylon,
kağıt ve kompozit gibi materyaller bulunmaktadır. Kullanılan
kayıs turu, mukavemet, esneklik, kullanim kolayligi, guvenlik
derecesi gibi etkenlere baglı olarak belirlenir.

Yük emniyeti (cargo securing) nedir ?
Avrupa Komisyonu Ulaşım Dairesi verilerine göre lojistikte gerçekleşen kazaların %25'i
yetersiz kargo emniyetinden kaynaklanmaktadır.

• Cuvallama hizmeti ( Dunnage Bags ) :

Her turlü gergi yöntemi kullanilan cemberleme, özellikle de celik
cember yöntemi potansiyel yaralanmalara neden olabilecegi
icin uzman personel tarafından gerceklestirilmelidir.

Dunnage torbalaı genellikle homojen sekilli, gıda urunleri,
elektronik malzemeler, kimyasal urunler, rulo kagıt gibi
malzemelerin, istiﬂenebilir, sabitlenebilir form almalarına
yardımcı olmak icin kullanılan malzemelerdir.
Homojen yapıdaki kargoların stabilize edilerek emniyet altına
alınması icin kullanılan bir yontemdir.

• Lashing (bağlama) :
Lashing ( baglama ) yöntemi, yük tasımaciliginde kargonun
minimum shifting hareketi ile tasinabilmesine imkan saglayan,
yukun konteynere, dorseye, gemiye ya da vagona baglanması
islemidir.
Lashing icin celik halatlar, kablolar, teller, zincirler,
cemberleme ekipmanları ve aglar gibi farklı materyaller
kullanılır. Lashing standartları ve materyalleri uluslararası
otoriteler tarafından belirli standartlara baglı olarak surekli
gelisim göstermektedir.
Lashing isleminin uzman ve yetkin kuruslar taraﬁndan
gerceklestirilmesi gerekmektedir.

Denizyolu tasımalarında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO),
demiryolu tasimalarinda Association of American Railroads (
AAR ) gibi kuruluslar uluslararası ve ulusal otoritelerce belirli
cerceveleri cizilmektedir.
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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.

