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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.
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İLETİŞİM

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.

Denizyolu Taşımacılığında Gelecek Eğilimler
Dünyanın değiştiği gibi denizcilik endüstrisi de hızla
değişiyor. Gelişmekte olan teknolojilerle birlikte deniz
taşımacılığında verimliliğin yanı sıra, deniz taşımacılığının
yeşil imajını artırmaya odaklanıldı. Deniz taşımacılığı,
yeniliklere duyulan ihtiyaç sürekli gelişmektedir. Son
birkaç yılı bile göz önünde bulundurduğumuzda bu
yenilikler kendini gösteriyor.
Çevreye duyarlı taşımacılık ve küreselleşme gibi eğilimler
deniz taşımacılığı endüstrinin manzarasını değiştirdi ve
daha öngörülebilir gelecek için sektörü etkilemeye devam
edecek. Bu tip eğilimler, sektör yöneticilerinin ve
çalışanların üstleneceği yeni zorluklar ve bu zorluklara
karşı bulacakları yenilikçi çözümlerle deniz taşımacılığını
daha da heyecan verici hale getireceğe benziyor.

Konteyner taşımacılığında son birkaç yılda daha büyük
ve daha iyi gemilere olan talep daha da arttı ve bu eğilim
gelecek yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. Her yıl
mega gemiler için şu anda mevcut olanlardan daha büyük
yeni planlar ve daha verimli tasarımlar bulunuyor. Gelişen
teknoloji ile birlikte Konteynerizasyon ve otomasyonun
durdurulamaz yükselişi gemilerin daha hızlı boşaltılmasını
ve hızlı yüklenmesini sağlıyor ve bu da mega gemilere
olan talebi artıyor. Ayrıca artan maliyetlerden dolayı
ticaret hacmi yüksek olan rotalarda mümkün olduğunca
ölçek ekonomisinden yararlanmak mega gemilerin
sayılarını arttıran nedenler arasında gösterilebilir.

Ar t a n Uz ma n l a ş ma
Denizcilik sektöründe meydana gelen değişiklikleri
gözlemlerken, iş modelleri, teknoloji ve düzenlemelerle
ilgili ortaya çıkan bazı trendler fark edilebilir.

Da h a Bü y ü k v e Da h a İ y i G e mi l e r

Günümüzde, konteyner taşımacılığı sektöründe oldukça
az sayıda Mega gemiler
vardır. Denizcilik
endüstrisindeyseniz veya gemilerle ilgileniyorsanız, genel
olarak, muhtemelen büyük konteyner gemilerine ait bazı
örnekleri biliyorsunuzdur. Barzan, MSC Oscar ve
Magleby, Maersk MC gibi bin metreden daha uzun ve
kapasite olarak 5000'den fazla kamyonun taşıyabileceği
kadar yük taşıyabilen devasa konteyner gemilerin sayısı
giderek artmaktadır.

Çok uzun zaman önce, konteyner taşımacılığı kargo
taşımacılığının tek makul yolu gibi görünüyordu. Herkes
konteyner ticaretini hedef alıyor gibiydi. Bugün ise zorlu
yükleri taşıyan proje gemilerine daha fazla yatırım
yapılıyor olduğunu görüyoruz. Bu eğilim, soğuk kargo,
kimyasallar, araba ve kamyon gibi ağır makinelerin
taşınmasında gözlenebilir. Rüzgar tribünü parçalarını
taşımak için özel olarak yapılmış son derece özel gemiler
bile var. Sonuç olarak, nakliye ekipleri artık özel gemiler
ve kargolar hakkında uzmanlaşmış bilgilere sahip olmaya
yönelmişlerdir.

Denizyolu Taşımacılığında Gelecek Eğilimler
D a h a Ye ş i l b i r D ü n y a
Tıpkı bugün birçok sektörde ve günlük yaşamın birçok
alanında çevre dostu olma konusunda artan bir
odaklanma var. Gemiler büyüdükçe ve daha verimli hale
geldikçe,
konteyner
gemilerinin çevresel etkilerini
azaltmaya odaklanan yenilikler etkisini giderek arttırıyor.

Pervanelerin ve motorların performansını artırıp, karbon
ve kükürt emisyonlarını azaltmak için çeşitli iyileştirmeler
yapılmıştır. Bu yenilikler, ticari deniz taşımacılığındaki
yeşil devrimin sadece bir başlangıcıdır, çünkü geliştirilen
yeni teknikler ve geliştirilecek olan teknikler daha çevre
dostu bir denizcilik için çalışmaktadır.

Ve r i A n a l i z i

Deniz taşımacılığı dijital dünyada varlığını giderek
attırıyor: kaza verileri, kargo ve konteyner verileri,
denizyolu rotaları, hava durumu verileri vb. Bu veriler
analiz edilmekte ve nakliye operasyon işlemlerini daha
verimli ve masrafsız hale getirmek için kullanılmaktadır.
Büyük veri analizi için kullanılan teknolojiler
hızla
gelişiyor ama bu teknolojilere sahip olmak için yapılacak
yatırımlar küçük ve orta ölçekli nakliye firmaları için
karşılamayacakları kadar maliyetli olmaktadır.
Bu
nedenle dünyada ve ülkemizde bu teknolojilere
ulaşmamızı kolaylıkla sağlayan shipping platform
örnekleri vardır.
Bu platformlar nakliye şirketlerine,
gelişmiş
algoritmalar
kullanarak
verilerindeki
korelasyonları
keşfetme
olanağı
sağladı.
Bu
korelasyonları tespit etmek, nakliye şirketlerinin
operasyonları hakkında daha iyi kararlar almalarına ve
operasyonel süreçte doğabilecek maliyetleri önlemeye
yardımcı olmaktır. Örnek verecek olursak, ShipsGo.com
konteyner takip modülü ile konteynerlerinizin yükleme
limanından
boşalma
limanına
kadar
takibini
gerçekleştiriyor, yüklemeniz ile ilgili gecikme ve varış
bildirimleri, “gate out” bildirimi gönderiyor. Ve doğabilecek
demuraj
masraflarını
önlüyor.
Ayrıca tüm
yüklemelerinize dair istatistikleri ve oluşacak verileri tek
bir panelde yönetebiliyorsunuz.

Robotik ve Otonom Makineler

Küresel deniz teknolojisi trendleri üzerine hazırlanan bir
rapora göre 2030 yılına kadar ticari deniz taşımacılığında
belirgin biçimde robotlar ve otonom araçlar kullanılmaya
başlanacak. Bu robotlar zorlu hava koşullarında ve
ortamlarda öğrenme, kargo taşıma ve denetleme gibi
işlevlere sahip olacak.
Bu robotlarla birlikte endüstride yeni tipte monitörler,
sensörler ve uzaktan kontrol teknolojisi geliştirilip
kullanılacak.
Bu
tür
teknolojiler,
denizcilik
operasyonlarının diğer yönleriyle ve hatta büyük veriler ve
nesnelerin interneti gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerle
bütünleşecektir. Sonuç olarak, tehlikeli süreçlerle insan
etkileşimi ihtiyacı önemli ölçüde azaltılacaktır.

Denizyolu Taşımacılığında Gelecek Eğilimler
G e l iş mi ş İ l e t işim
Wi-Fi ve 5G bağlantısı gibi iletişim teknolojisindeki
büyümeyle birlikte, ticari gemi gemilerinin denizcilik
operatörlerine daha fazla bağlı olması beklenmektedir.
Bağlantıların iyileştirilmesi, bu operatörlerin gemileri canlı
ses akışları, kayıt cihazları ve HD video akışları gibi
teknolojiler aracılığıyla gemileri kolay ve etkili bir şekilde
izlemelerine olanak sağlar.

Armatörler daha sonra bu teknoloji ile gemi yönetimi ve
operasyonları hakkında gerçek zamanlı kararlar
alabilirler. Armatörler ayrıca mürettebatı acil durumlarda
çok hızlı bir şekilde bilgilendirebiliyorlar.
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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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