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Değerli iş ortağımız ve müşterimiz ; 

 

 

 

ABK Denizcilik ve Liman Hizmetleri Tic. Ltd. Şti kuruluş yıllarından itibaren 

müşterilerinin yaratıcı çözüm ortağı olma hedefini kendisine misyon olarak 

benimsemiştir. Bu doğrultuda hizmetlerimizin tamamını problem çözen değil, 

problemlerin önüne geçen bir kurum kültürü ile icra ederek misyonumuza ulaşmayı 

hedeflemekteyiz. 

 

Kendi alanında uzman operasyon ve saha ekibimiz ile tüm Türkiye genelinde üstlenmiş 

olduğumuz ; konteyner lashing, gemi lashing, branda üretim hizmetleri ve diğer liman 

hizmetlerini işin başlama noktasından bitiş noktasına kadar büyük bir titizlik ve 

hassasiyet ile yürüterek hizmetin her anında yanınızda olmayı amaçlıyoruz. 

 

Firmamızın hizmetlerinin ana teşkil konusu olan güven ve güvenlik için, tüm saha 

çalışanlarımız aylık bazda iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimlerine katılarak gerek 

kendi güvenlikleri gerek ise sabitledikleri ürünlerin güvenliği için teknik ve 

teorik bilgiyle eğitilmekte ve tüm lashing hizmetlerimiz için sertifika 

sunabilmekteyiz. 

 

Ayrıca, sizlere sunulan tüm lashing hizmetleri için gerekli olan malzemeler ve 

ekipmanlar sınıfının en iyisi olma özelliğini taşımak ile beraber firmamızın kendi 

bünyesinde de test edilerek bir kez daha sevke konu olan ürünlerin güvenliğini kendi 

bünyemizde kontrol ediyoruz. 

 

Bu bağlamda değerli yüklemelerinizin lashing ve yük sabitlemesine talip olduğumuzu 

bildirir, aşağıda hizmetlerimizi ve örnek işlerimize ait fotoğraflarımızı sizlerin 

bilgisine sunarız. 
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1 – KONTEYNER, MAFI VE ARAÇ ÜSTÜ LASHING 

İhracata konu malzemeleri minimum taşıma maliyetleri 

ile sevk etmek isteyen ihracatçı firmalarımız, son 

zamanlarda denizyolu taşımacılığını tercih etmekte ve 

yönelmektedir. Bilindiği üzere denizyolu 

taşımacılığında sevk edeceğiniz ürünleri konteynerlere 

yükleyerek yada direkt olarak gemi ambarlarına 

yükleyerek sevk edebilmektesiniz. Gerek konteynerlere 

gerek ise de gemiye yüklenen malzemelerin taşıma  

süresi boyunca zarar görmesini engellemek gönderici 

yahut anlaşmaya bağlı olarak alıcı firma 

sorumluluğundadır.  

 

Ana iştigal konumuz olan yük sabitleme hizmeti ile tüm 

normal konteyner, flatrack konteyner ve opentop 

konteyner için yük sabitleme operasyonlarınızı 

üstlenebilmekte ve kendi alanında profesyonel 

ekibimizce tamamlayabilmekteyiz.  

Konteyner lashingi özel bilgi ve tecrübe gerektiren 

bir operasyon olup, kullanılacak malzemeler itina ile 

seçilmelidir.  

Firmamız denizcilik tecrübesine sahip yöneticileri ve 

saha ekibi ile kullanılacak malzemeleri önceden tayin 

ederek, yükleme zamanında adresinizde sürprizler 

yaratmaz ve yükleme anında dahi mobil hizmet 

araçlarımızda stokta bulundurulan konteyner lashing 

malzemeleri ve konteyner lashing ekipmanları 

ekipmanları ile hizmetini en iyi şekilde icra eder.  

 

Firma kültürümüzün bir parçası olan " problemleri 

çözmeyelim, problemlerin önüne geçelim " anlayışı da 

bunu gerektirmekte olup sizler için en iyi hizmeti 

sunmak bizlerin asli görevidir. 
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2 – GÜVERTE ÜSTÜ LASHING 

Gemi güvertesine yüklenen kargolar genellikle doğal 

etkenlerden ( rüzgar, yağmur, kar ) etkilenmeyen 

ürünler olup sabitlenmelerine daha çok dikkat edilmesi 

gereken ürünlerdir. Çünkü, bu ürünlerin etrafı açık 

olacağı ve dalgalara maruz kalacağı için fırtına ve 

diğer sartıntı yaratacak olaylardan kaynaklı en   ufak 

bir harekette lashing malzemelerini kopartabilir ve 

dağılabilirler.  

       

Güvertelerde sevk edilen başlıca ürünler ; boru , iş 

makineleri, ve diğer deck opsiyonu bulunan kargolar 

olarak sıralanabilir.  

 

Kendi alanında profesyonel saha ekibimiz ile vermiş 

olduğumuz yük sabitleme hizmetlerinde güverte üstü 

lashing hizmetini de kusursuz sunabilmekteyiz.  

Güverte üstünde lashing yaptığımız anlarda ürünlerin 

altına muhakkak kauçuk, takoz eklemekte ve sürtünmeden 

dolayı oluşacak hasarların önüne geçmekteyiz.  

 

 

Güverte üstü lashing hizmetimiz için sabitlenecek 

kargoların bilgisine ihtiyaç duyduğumuz kadar ana 

taşıyıcı olan geminin güverte uzunluğu ve genişliği 

bilgilerine de  ihtiyaç duymaktayız. 

  

 

Ayrıca, güverte üstüne yüklenecek ürünlerinize 

istenildiği durumda branda üretimi ve serme hizmeti de 

sunmaktayız.  
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3 – PROJE TAŞIMALARI İÇİN LASHING 

Nasıl ki proje taşımacılığı özel bilgi ve tecrübe 

gerektiriyor ise projeye konu ürünlerin sabitlenemi 

yani lashing operasyonu da özel bilgi ve tecrübe 

gerektirmektedir.  

 

 

İster gemi ile sevk edin, ister kara vasıtaları ile 

sevk edin her aşaması özel bilgi ve tecrübe 

gerektiren yük sabitleme hizmetinde yükünüzün tonajı 

ve özelliklerine uygun doğru malzeme seçimi 

vereceğiniz taşıma hizmetinin de eksiksiz ve başarılı 

bir şekilde tamamlanması ile paralel doğrultuda 

ilerleyecektir. 

 

 

Firmamız proje taşımaları için de lashing hizmeti 

sunmakta olup kendi alanında uzman saha operasyon 

ekibimiz ile sabitlemenin yapılacağı limana yahut 

tesise gerekli olan tüm malzemeleri sevk ederek bu 

hizmeti başarılı bir şekilde tahsis edebilmektedir. 

Ekstra malzeme ve ekipmana gerek duyulması halinde 

ise mobil araçlarımız da stok olarak bulundurulan 

malzemelerimiz kullanılmakta olup işin tüm safhaları 

kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. 

 

Ayrıca, gerek duyulması halinde projeye konu kargolar 

için barandalama ve özel ambalajlama hizmeti de 

sunabilmekteyiz. Sunduğumuz ambalajlama hizmeti sevk 

edilecek ürünün taşıma özellikleri için yeterli 

olacak olup, istekleriniz doğrultusunda da 

şekillendirilebilmektedir.. 
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4 – İŞ MAKİNESİ, TEKNE VE YAT LASHING 

 

Firmamız gemi, treyler ve konteyner üzerinde sevk 

edilecek olan tüm iş makinası, tekne ve yatların 

bağlanması ve sabitlenmesi hizmetini de sizler için 

sunabilmektedir. 

 

Kıymetleri hatrı sayılır seviyede olan iş makinası, 

tekne ve yatların lashing operasyonları ciddiyet 

gerektiren bir işlem olup, gerek üreticileri 

tarafından gerek ise ihtiyaç duyulması tarafından 

firmamız tarafından özel hazırlanan saddle veya cradle 

taşınacak ürünün ayakta durması için bu taşımalar da 

kullanılmaktadır.  

Saddle veya Cradle üzerine alınan tekne veya yatın 

sağa-sola devrilme riski minimize edilmektedir. Bundan 

sonraki safha, diğer lashing ekipmanlarımızca 

öncelikle saddle veya cradle’nın daha sonra ise ana 

kargonun taşıma yapacak vasıtaya sabitlenmesi ile 

lashing operasyonu tamamlanmaktadır. 

 

Tekne ve Yat lashingi özel bilgi ve tecrübe gerektiren 

bir operasyon olup, kullanılacak malzeme itina ile 

seçilmelidir. Firmamız kullanılacak malzemeleri 

tecrübesi ve uzman personeli ile önceden tayin ederek, 

yükleme zamanında adresinizde hazır bulunur ve en ince 

ayrıntısına kadar yükleme anında operasyona müdahale 

edilir. 
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5 – DENİZAŞIRI ( SEAWORTHY ) PAKETLEME VE GENEL 

İHRACAT PAKETLEME 

Bilindiği üzere Denizaşırı paketleme yani Seaworthy 

paketleme, uzun seyir sürelerine maruz kalacak ihracat 

malları için uygulanan ambalajlama ve paketleme 

hizmetidir. Genellikle Amerika, Avustralya ve Uzak 

doğuya sevk olunacak sanayi ürünlerinin sevkinde 

profesyonelce uygulanması gereken bir hizmettir. Bu 

hizmet ; ürünün hava ve nem den etkilenmemesi üzerine 

ortaya çıkmış ve halen günümüzde icra edilmektedir. 

Firmamız, kurulduğu günden bu tarafa Denizaşırı 

paketleme hizmetini siz değerli müşterilerine 

profesyonel planlama ve saha ekibi ile sunmaktadır. Bu 

hizmeti verirken ürünlerinizin sizler için ne kadar 

değerli olduğunu biliyor ve paketleme hizmetimizi bu 

olgu üzerine kurguluyoruz.  

 

Paketlenecek ürününüzün yerleştirileceği sandık 

fabrikanızda yahut tesisinizde özel olarak firma 

çalışanlarımız tarafından üretilmekte ve kullanılan 

ürünler ISPM 15 standartlarında tercih edilmektedir. 

Bilindiği üzere 6 mm den yüksek takoz ve diğer orman 

ürünlerinin ISPM 15 standartlarında ışıl işleme tabi 

tutulması zorunlu bir uygulamadır. 

 

Bu neden ile ; Uluslararası Bitki Koruma Birliği 

sözleşmesi esasları da kullanmış olduğumuz orman 

ürünlerinde dikkate alınmakta ve sosyal sorumlularımız 

da göz ardı edilmemektedir. Özel yapım sandığın 

üretiminden sonra sandık içine alınan ürünleriniz için 

kullanmış olduğumuz alüminyum folyolar birinci sınıf 

mamulden üretilmekte olup, sarma metodu ile 

çalışmamaktayız.  

Çünkü ; sarma metodu ile yapılan paketlemeler bant ile 

birleştirildiğinden hava alma olasılığı çok yüksektir. 

Bu neden ile ; çanta usulü yaptığımız alüminyum  
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folyoların içine ürününüzü yerleştirdikten sonra 

kapağını özel maşalar ile kaynatıp hava ile olan 

ilişkisini sıfıra indirmekteyiz. Seaworthy paketleme 

de en önemli olan konuda zaten budur ki, ürünün hava 

ile temasını kesmek ve içindeki nemi yüzde sıfırlara 

indirgemektir. Ve gene ayrıca, firmamız paketleme ve 

ambalajlama esnasında ürünlerinizin içine muhakkak ama 

muhakkak nem alıcı sliko jeller bırakmakta ve nem 

oluşumunu engellemektedir. Son olarak içine 

yerleştirilen ürününüzün sandığa sabitlenmesi (lashing 

) TS EN 12195-3 standartlarında gerçekleştirilmekte 

olup, TSE standartlarında sabitleme ve lashing 

hizmetini de belirlenen kurallar eşiğinde sunmuş 

oluyoruz. 

Denizaşırı seaworthy paketleme için hizmet sunduğumuz 

noktalar ; 

Proje bazlı ihracatlar için fabrikalarda, limanlarda, 

havaalanlarında, serbest bölgelerde, gümrüklü alan ve 

antrepolarda, sanayi sitelerinde, depolarda ve bu 

hizmetimizi sunarken şehir ayrımı yapmaksızın 

Türkiye’nin her noktasında; alanında uzmanlaşmış 

deneyimli kadromuz ve mobil araçlarımızla adresinizde 

hizmet vermekteyiz. 

ISPM 15 Standartlarında sunmuş olduğumuz 

hizmetlerimizi web sitemiz üzerinden de 

görüntüleyebilirsiniz. 
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5 – BRANDA ÜRETİM VE SERME HİZMETİ 

Opentop, Flatrack, Güverte Üstü ve Treyler 

üzerinde sevk edilecek kargoların doğal ve 

çevresel etkenlerden etkilenmemesi için sunduğumuz 

branda üretimi lashing hizmetimizin tamamlanması 

ile kargoların üzerine serilmekte ve dış 

faktörlere karşı kargonuz koruma altına 

alınmaktadır. 

Ölçülerini vermiş olduğunuz kargolarınıza özel 

olarak birinci sınıf malzemeden hazırlanan 

brandalarımız, lashing personellerimiz tarafından 

sevk edilecek ürünlere giydirilmekte ve 

sarılmaktadır.   

 

Tercihe bağlı olmak üzere ikinci sınıf malzemeden 

de üretildiğimiz brandalarımız bulunmakta olup 

firmamız ihracat mallarında kullanılmak üzere 

birinci sınıf malzemeden elde edilen brandaları 

önermektedir. 

 

Gerekçesi ise; uzun soluklu kara nakliyelerde ve 

denizaşırı nakliyeler de hava ile sürtünme ve 

sıcaklık değerlerinin devamlı değişmesi sonucu 

brandalar da oluşabilecek hasarlar birinci sınıf 

malzeme ile minimumu indirgenmiştir. 

 

Dolayısı ile ürünlerinizi satın alan firma 

tarafından brandalı ve brandası hasarız bir ürünü 

teslim almak sizin olduğu gibi bizler içinde her 

zaman artı bir puanı ifade etmektedir. 
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Siz değerli iş ortağımız ve müşterimiz ; 

 

Okumuş olduğunuz kısa firma özetimiz ve hizmetlerimiz ile hizmetin her alanında sizin 

yanınızda olduğumuzu belirtir, müşterilerimizin yaratıcı çözüm ortağı olma inancımızı da 

her daim canlı tutmaktan kıvanç duyarız. 

 

 

Her geçen günün ardında %100 müşteri memnuniyeti bırakarak kalite standardımızı sizler 

ile bereaber hep bir çıta yukarı taşımaktayız. 

 

 

Bu zamana değin firmamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü tüm ekibimiz ile 

teşekkür dileklerimizi sunar, bundan sonraki kıymetli iş emirleriniz ile birlikte yük 

sabitleme ve lashing işlerinize de talip olduğumuzu bildirmek isteriz. 

 

 

 

                                                                Saygılarımızla  

 

 


