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yıl ın da kurulm uş olan İKLİM GRUP LİMAN
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 ı z , y ü k e m n i ye t i ko n u s u n d a
uluslararası kuruluşların belirlediği standartlar ve
kurallar çerçevesinde kaliteli hizmet sunmayı kendisine
amaç edinmiştir.
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GG İKL İM GRUP L İM AN HİZ M ETL ERİ 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.

İzmir Alsancak / TCE EGE / Nemport / APM Terminal.
Mersin /Gemlik /Ambarli ve Gebze limanları ile
birlikte fabrika adreslerinde hizmet vermekteyiz.

MİSYON & VİZYON

Mi syo n
Uluslararası standartlarda, modern yöntemlerle, güvenilir ve
etkin hizmet sunmak.

V i zyo n
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 g e l i ş t i r m e k i ç i n
araştırmalarımızısürdürüyoruz.

FA A L İ YET ALANLARIMIZ
L ashi ng
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 limanlarında, serbest bölgelerinde,
fabrikalarda ve depolarda, is guvenligi koşullarının uygun oldugu
kosullarda, uluslararası standartlara uygun sekilde 7/24
gerçekleştirebiliyoruz.

Brand al ama
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 vemontajyapılarak gerçekleştirilmektedir.

O p eratö rl ük
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.

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
profesyonelekibimizden yardıalabilirsiniz.

Kasalama ve Ambal aj
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
ayrıca danışmanlıkhizmetisunulmaktadır.

Açı k Gemi Proje Yükleme
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
uygun maliyetlerlegerçekleştirilmektedir.

İlaçlama
İş ortaklarımızın ihracat yüklemelerinde malzemelerin her türlü
bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünlere karşı korunmasını
sağlamak amacıyla fümigasyon 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
hizmetiverilmektedir.

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 yardımcı olur. Ekibimiz tarafından bütün
endüstriyel ürünleriniziçin bu hizmet sağlanabilmektedir.

ANTREPO ve SERBEST BÖLGE
Antrepo, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelime. Kelime
anlamı gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu,
korunduğu yer, ardiye olarak geçiyor.
Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında
düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği
ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşya için
uygulanan vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.
Konuyu biraz açmak ve işleyişi anlatmak gerekirse:
İthalatçı konumundaki bir firma, üçüncü ülke menşeli bir
malın topluluk dışı bir ülkeden ithali esnasında malın
tamamını ülkesine sokarak bütün ithalat vergilerini
ödemek istemiyorsa malları bir gümrük antreposuna
yerleştirmek suretiyle ithalat vergisini ödemez.
Sadece malların bulunduğu süre için antrepoya ardiye
masrafı öder. Malları yurt içinde müşteri bulup sattıkça
parti parti antrepodan çeker ve ithalat vergisini her parti
mal için öder.
Yani diğer bir ifade ile ithalatçı, bu rejim sayesinde
üçüncü bir ülkeden satın aldığı malları fiili olarak ithal
etmesine karşın, resmî olarak ithal etmemiş kabul
edilmektedir. Bu da ona ithalat vergisi, resim ve harç gibi
benzeri masrafları erteleme imkânı tanımaktadır.
Kaynaklarda Türkiye’de toplam antrepo sayısı: 1326. Bu
antrepoların adresi belirtilmeyen az sayıda olanlar hariç
tutulduğu takdirde toplamda 48 ilde yerleştiği kaynaklarda
belirtiliyor. Diğer yüklere nazaran sıvı ve gaz depolama
imkanlarına sahip antrepo sayısı çok daha az olmakla
birlikte hacim olarak 896 milyon m³ civarlarında.

Antrepo Çeşitleri
Antrepolar; genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye
ayrılır.

Gümrük Kanununun 47 ila 50 nci maddelerinde belirtilen
geçici depolama yerleri, aynı zamanda A, B, C ve D tipi
antrepo olarak Müsteşarlıkça onaylanabilir veya buralar F
tipi antrepo olarak işletilebilir.
Daha
Hukuki
konulara
inecek
olursak;
Antrepo açma iznini kamu kuruluşları, belediyeler, gerçek
ve tüzel kişiler alabilir. Antrepo açma hususunda Gümrük
Kanunu’nun 80 ve 95 inci maddelerinde düzenleme
yapılmıştır. Buna göre, antrepo isletme izninin verilme
şartları olarak; işlemlerin usulüne uygun olarak
yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin ve teminatların
verilmesi, gümrük idarelerinin, rejimi denetim altında
tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapılması gereken idari
düzenlemeleri, söz konusu rejimden hedeflenen
ekonomik amaçlarla orantılı olması seklinde bir çerçeve
çizilmiştir.
Gümrük idareleri tarafından antrepo isletilmediği veya
mevcut isletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük
antrepoları
açılması
ve
isletilmesi
Gümrük
Müsteşarlığının izni ile mümkün olabileceği, iznin
verilmesine ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca
çıkarılan yönetmelikle belirlendiği Gümrük Kanununda yer
almaktadır.
Ayrıca,
yukarıdaki
hususların
Kanunu’nun 95 inci maddesinde;

yanında

Gümrük

•Gümrük antreposu isletmek isteyen kişilerin, izin
verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle
antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu
belirten yazılı bir talepte bulunmak zorunda oldukları,

•Gümrük antreposunun isletilmesine ilişkin şartların
verilen izinde gösterileceği,
•İznin yalnızca Türkiye’de yerleşik kişilere verileceği,
Genel antrepo: Esyanın konulması için herkes tarafından
kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F
tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.
Özel antrepo: Sadece antrepo isletmecisine ait esyanın
konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E
tipi olmak üzere kendi arasında 3’e ayrılır.
*Yukarıdaki tabloda antrepo tipleri arasındaki rejim farklılıkları
açıklanmıştır.

•Antrepo isleticisinin hak ve yükümlülüklerinin Gümrük
Müsteşarlığının izni ile başka bir kişiye devredilebileceği
seklinde hükümlere yer verilmiştir.

ANTREPO ve SERBEST BÖLGE
Türkiye Serbest Bölgeleri
Serbest bölgenin kuruluşundaki bazı temel amaçlar;

En yaygın tanımıyla “Serbest Bölge” (free zone) ,
herhangi bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içerisinde
bulunmakla birlikte, bu ülkenin gümrük sınırları dışında
kalan; genellikle uluslararası liman veya havaalanı
yakınlarında tesis edilen; firmaların çesitli ithalat ve
ihracat kısıtlamalarına maruz kalmaksızın, yoğun rekabet
koşullarının
yaşandıgı
uluslararası
pazarlara
girebilmelerine imkan sağlayan; endüstriyel park ve
transit yükleme merkezi niteliğindeki, gümrük vergisi vb.
sınırlayıcı faktörlerin en aza indirildigi “belirli alanlar” dır.

a) İhracata Yönelik Yatırım ve Üretimi Teşvik Etmek,
b) Doğrudan Yabancı Yatırımları ve Teknoloji Girişini
Hızlandırmak,
c) İşletmeleri İhracata Yönlendirmek ve Uluslararası
Ticareti Geliştirmek
d) Sanayi malları ihracatında artış sağlanması ve
dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması,
e) Ülkeye yabancı sermaye ve “know-how” akısını teşvik
ederek yönetim becerilerinin
geliştirilmesi, üretim artışının sağlanması ve uluslararası
pazarlama imkanlarından istifade
edilmesi,
f) İstihdam imkanlarının arttırılması,
g) Daha iyi egitilmiş, yetenekli ve kalifiye insan gücünün
sağlanması,
h) Ülkedeki hammadde kaynaklarının ve ara mallarının
üretimde kullanılması ile katma
değer yaratılması,
ı) İthalatın ucuzlatılması vs.

Serbest bölgelerin faaliyet konularının genişligine
karşın, fonksiyonellik açısından değerlendirildiginde
şu üç temel fonksiyon göze çarpmaktadır:
a) Re-export imkanları,
b) İthalatı kolaylastırılması ve ithalat
olusturması,
c) Dağıtım kanalı halkasını oluşturması.

halkasını

Antrepolar; genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye
ayrılır.
Serbest bölgelerin sağlamış oldugu spesifik yararlar
ise şu sekilde özetlenebilir:

Bir ülkede serbest bölge kurulmasındaki temel iktisadi mantık;
özellikle sanayi malları üretim ve ihracatının arttırılmasına
yönelik olarak, söz konusu ülkenin ihtiyaç duydugu yabancı
sermaye girisini teşvik etmektir. Bunun yanı sıra, ekonominin
yapısına ve özelliklerine bağlı olarak, istihdam imkanları,
ödemeler bilançosuna katkı ve teknoloji transferi, bölgesel
gelişmişlik farklılıklarını giderme konusundaki etkiler de
serbest
bölgelerin
kuruluş
nedenleri
arasında
gösterilmektedir.

a-) Gümrük vergisi uygulanmaksızın ithal edilen malların
getirilmesi ve depolanması en az
zaman kaybıyla gerçekleşir.
b) Gümrük vergisi ödemeleri, malların serbest bölgeden
çıkışı sırasında gümrüklü bölgeye
girerken söz konusu olduğundan, serbest bölge içerisinde
nakit akısı artmaktadır.
c) Malların sigortası yalnızca malın değeri ve ulaştırma
giderini (navlun) kapsadığından,
serbest bölgelerdeki depolama sırasında sigortadan
tasarruf sağlanır.
d) Sergileme odalarında örnek gösterme esasına göre
satış islemi yapılır.
e) Malların daha düşük gümrük vergisi dilimine uygun
düşecek sekilde işlenmesi, monte
edilmesi ya da manipülasyonu mümkündür.

ANTREPO ve SERBEST BÖLGE
Ege Serbest Böl gesi

Ege Serbest Bölgesi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2.2 milyon
m2'lik bir alan üzerinde kurulmuştur. Bölge, Uluslararası
Adnan Menderes Havalimanına 4, İzmir Limanına 12, otoyol
ağlarına ise 1 km. mesafededir. Bölgede bugün itibarı ile 69'u
yabancı olmak üzere toplam 185 firma faaliyet
göstermektedir. 2014 yılında gerçekleşen ticaret hacmi $ 4.3
milyar dolar olup bölgenin hizmete girişinden bugüne kadar
gerçekleşen toplam ticaret hacmi ise 60,3 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır. Ege Serbest Bölgesinde yaratılan
istihdam ise 18.200 kişidir. Türkiye'deki 19 serbest bölgede
yaratılan toplam istihdamın ve yatırımın 1/3' ü Ege Serbest
Bölgesinde bulunmaktadır.

İzmir’in Gazi Emir ilçesi’nde 2.200.000 metrekarelik bir alana
kurulan ve 8 bölüm halinde geliştirilen Ege Serbest Bölgesi,
Türkiye gümrük sınırları dısında kalan modern bir endüstri
merkezidir.

Ege Serbest Bölgesi, bir özel sektör firmasınca geliştirilmiş,
Türkiye’nin ihracata yönelik işlem gerçekleştiren ilk bölgesidir.
Deneyimli bir uluslararası geliştirici (developer) tarafından
planlanan ve yönetilen bölge, aynı zamanda dünyadaki
benzerleri arasında özel sektörce geliştirilmiş ilk bölge olma
özelligine de sahiptir.
Bölge, Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı’ndan 4,
İzmir Limanı’ndan ise 14 km uzaklıkta kamuya ait bir alanda
esas itibariyle ileri teknoloji için dizayn edilmiş olmakla
birlikte, 1990 yılından itibaren ticari faaliyetler de kısmen
başlatılmıştır.
Ege Serbest Bölge Kurucu ve işleticisi A.S. (ESBAS) ; İzmir
Özel İdare Müdürlügü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir
Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve EAC
International Inc. Şirketi’nin ortak bir kuruluşudur.
Ege Serbest Bölgesi 1990 yılından itibaren "Yap-İşlet-Devret"
modeliyle bir özel sektör kuruluşu olan ESBAŞ tarafından
kurulup işletilmektedir. Tüm altyapı ve gerekli üstyapı
yatırımları, enerji, su, telekomünikasyon, doğalgaz, yükleme,
boşaltma, nakliye, hamaliye ve 24 saat destek hizmetleri ile
itfaiye, yemek ve tüm belediyesel hizmetler ESBAŞ tarafından
verilmektedir.

Bir üretim bölgesi olan Ege Serbest Bölgesinde ağırlıklı olarak
elektronik, otomotiv yan sanayi, makine imalat ve montajı,
havacılık ve savunma sanayi, hassas ölçü aletleri, metal
bağlantı elemanları ve mutfak möbleleri üretimi, tekstil ve gıda
işleme ve paketleme gibi sektörler yer almaktadır. En fazla
ticareti yapılan mallar ise, tekstil ürünleri, konfeksiyon, ağır iş
makineleri, kimyasal ürünler ve dayanıklı tüketim mallarıdır.
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SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001 : 2008

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 olmasıgereken şartlarıbelirler.

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 vekoşulların bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardlarında süreç
yaklaşımı, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri tatminini
artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi,
uygulanmasıveetkinliğinin iyileştirilmesindetemelalınır.

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 sorumlubir imajoluşturmak amaçlanmaktadır.

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.

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 işletmenin kendi ürün,
hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol
etmesine yardımcı olan bir yönetimaracıdır.
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