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HAKKIMIZDA

GG İKLİM GRUP LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. 2004

y ı l ın d a k u r u l m u ş o l a n İK L İM GRUP L İMAN

HİZMETLERİ firmasının devamı olarak 2017 yılında

kurumsal kimliğiyle faaliyete başlamıştır. Uzman ve

tecrübeli kadrosu ile Türkiye limanlarında, gemilerde,

serbest bölgelerde ve fabrikalarda lashing, unlashing,

brandalama, gemi proje yükleme, kasalama,

ambalajlama, shrink wrap ve flexitank fitting hizmetleri

sunmaktadır.

Bütün faaliyetlerimizi, uzman kadromuzla birebir

yönetip yüksek hizmet kalitesi sunmak hedefiyle k

u r u l m u ş fi r m a m ız , y ü k e m n i ye t i ko nusunda

uluslararası kuruluşların belirlediği standartlar ve

kurallar çerçevesinde kaliteli hizmet sunmayı kendisine

amaç edinmiştir.

GG İKL İM GRUP L İMAN H İZMETLERİ A.Ş .

Uluslararası denizyolu, karayolu, demiryolu ve

havayolu taşımalarına konu yüklerin en güvenilir ve

sağlam şekilde transferinin yapılması konusunda

ihracat firmalarına ve lojistik partnerlerine yük

emniyetinin sağlanması konusunda teknik destek

sağlamaktadır.

Uluslararası denizyolu, karayolu ve demir yolu

yüklemelerinde; yük ve konteyner sabitleme (lashing),

çözme (unlashing), branda, kasalama ve ambalajlama,

gemi proje yükleme, shrink wrap ve flexitank fitting

servislerini yerindesağlamaktayız.

Hizmetlerimizden Türkiye limanlarının tümünde,

serbest bölgelerde, sanayi bölgelerinde ve fabrikalarda

7/24 faydalanabilirsiniz. İş yapmakta olduğumuz

firmalara kusursuz hizmet sunabilmeyi hedefleyen

ekibimizlesizlerleçalışmaktanmutlulukduyacağız.

İÇİNDEKİLER
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MİSYON & VİZYON

Proje yüklerinizin araç, mafi, konteyner içi, flat rack konteyner

üstü, gemi ambar içi ve ambar üstü emniyetli bir şekilde

nakliyesine yardımcı olmak için, lashing ( bağlama ve sabitleme )

işlemleri; konusunda uzman ekiplerimiz tarafından, uluslararası

standartlarda, sertifikalı malzemelerle en guvenli ve etkin şekilde

gerçekleştirilmektedir. Aynı sekilde lashing cozumu & emniyetli

bir şekilde sökümü ( unlashing ) hizmeti yine uzman ekiplerimiz

tarafından gerçekleştirilmektedir . Lashing islemlerinizi

Türkiye’nin bütün l imanlarında, serbest bölgelerinde,

fabrikalarda ve depolarda, is guvenligi koşullarının uygun oldugu

kosullarda, uluslararası standartlara uygun sekilde 7/24

gerçekleştirebiliyoruz.

Proje gemilerinde komple ya da parsiyel parça yüklemeleriniz

için yükleme limanlarında geminin kaptanının direktifleri

doğrultusunda ve gemi yükleme planına göre lashing islemleri

deneyimli personelimizle uluslararası standartlarda, en hızlı ve

uygunmaliyetlerlegerçekleştirilmektedir.

Özellikle Open Top konteyner yüklemelerinde ( taşmalı

yüklemeler ) ve Flat Rack konteyner üstü, araç üstü, mafi üstü,

gemi içi ve ambar üstü proje yüklemelerinde, nakliyesi ve/veya

depolaması yapılacak malzemelerin dış etkenlerden korunması,

guvenli bir şekilde muhafazası ve/veya nakliyesi için gerekli

standartlarda brandalama işlemi yine uzman ekiplerimizce

yerindeölçüm vemontajyapılarakgerçekleştirilmektedir.

Brandalama

Lashing

Operatörlük

Yukleme, istifleme ve tahliye operasyonları için gerekli vinc,

forklift, gemi vinci ve benzeri iş makinelerinin tedarigi ve / veya

uzman ehliyetli personelimiz tarafından kullanimi tarafimizca

yapilabilmektedir. Ayrıca RO/RO gemi operasyonlarında

yükleme ve bosaltma isleri için profesyonel ekibimizden yardım

alabilirsiniz.

Açık Gemi Proje Yükleme

İlaçlama

İş ortaklarımızın ihracat yüklemelerinde malzemelerin her türlü

bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlere karşı korunmasını

sağlamak amacıyla füm igasyon ihtiyaçları için ser vis

verilmektedir.

Puantörlük

İş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda fabrikalarda, depolarda,

açık gemi yüklemelerinde, konteyner içi yüklemelerde,

limanlarda ve serbest bölgelerde mal sayımı ve raporlama

hizmeti verilmektedir.

Shrink Wrap

Geleneksel paketleme ürünlerine kıyasla daha uzun süreli

dayanıklı, UV ışınlarına, korozyona, tozlanmaya, yağmura ve

neme dayanıklı, boya koruyucu özelligi basta olmak üzere

malzemelerin daha sağlıklı korunmasını sağlayan Shrink Wrap

ürünü ile hem ürünlerinizin paketleme gereksinimlerini ortadan

kaldırırken, hem de alıcılarınıza ürünlerinizin profesyonel bir

görünümde sunulmasına yardımcıolur. Ekibimiz tarafından bütün

endüstriyel ürünleriniz içinbuhizmetsağlanabilmektedir.

Gözetmenlik

Yükleme ve tahliyeye konu islemlenlerinizde, yüklenenen ya da

bosaltılan malzemenin fiziki kondisyonunun incelenmesi, gerekli

gorsellerin alınması, gerekli sayımların yapılması ilgili is

hakkındaki raporların düzgün bir şekilde hazırlanması, yetkili ekip

arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Konteyner

içi, proje kargo, ro/ro, araç üstü, vagon içi ve havayolu

yuklemelerinde, limanlarda, serbest bolgelerde, depolarda ve

fabrikalarda yukleme nezaret ve gözetim işlemleri için

profesyonelekibimizdenyardıalabilirsiniz.

Kasalama ve Ambalaj

Yuklemesi ve veya depolaması gerçekleşecek kargolarınızın,

fiziki kondisyonları dogrultusunda ahsap kasa, paletleme,

aluminyum folyo, streç film, karton ve en son teknolojik

yöntemlerden biri olan Shrink Wrap yontemi ile paketlenmesi

hizmeti sirketimiz tarafından sunulmaktadır. Kargo guvenligini

öncelikli olarak gözönünde bulunduran ekibimiz tarafından

profesyonelce işlemler gerçekleştirilmekte olup, bu konuda

ayrıcadanışmanlıkhizmetisunulmaktadır.

Uluslararası standartlarda, modern yöntemlerle, güvenilir ve  

etkinhizmetsunmak.

Misyon

V izyon

Faaliyet alanlarımızda, dünya standartlarını yakalamak için

profesyonel ekibimizle beraber yeniliklere açık ve teknolojiyi iyi

kullanan bir yapıya sahip olmayı hedefliyoruz. Ekibimizi, firmamızı

ve hizmetlerimizi geliştirerek, iş ortaklarımıza güvenilir ve etkin bir

çözüm ortağı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş ve iş

güvenliği çerçevesinde zamandan ve maliyetten tasarruf s

a ğ l a ya c a k s ü r d ü r ü l e b i l i r p r o j e l e r ge l iş t i rm ek i ç i n

araştırmalarımızı sürdürüyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ
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OHSAS 18001 :2007

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

edenfaktörlervekoşullarınbütünüdür.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile

toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz

kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların

performansınıarttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı

duyarlıvesorumlubir imaj oluşturmakamaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli

insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standard

çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip

olmalarınısağlamayayöneliktir.

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.

ISO 14001 :2004

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 biraraçtır.  

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 etmelerinibeklemektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini temel alan bir çevre  

yönetim sistemi her tip ve büyüklükteki işletmeninkendi ürün,  

hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol  

etmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

ISO 9001 :2008

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

sahipolmasıgerekenşartlarıbelirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardlarında süreç

yaklaşımı, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri tatminini

artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi,

uygulanmasıveetkinliğininiyileştirilmesinde 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 KaliteYönetim Sistemi standardı da bu sistemin bütününü

oluşturmaktadır.

SERTİFİKALARIMIZ



0 232 463 86 32 operasyon@ggiklim.com 

Atatürk Cad. N.398 K.5 D.517 Alsancak – İzmir – TÜRKİYE

mailto:operasyon@ggiklim.com
mailto:on@ggiklim.com

