
Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

Kurumsal                    
Sosyal Sorumluluk 



Turmepa II

 

    

Turmepa II Teknesi - 2006

  

          
      

     
     

       
     

    

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ÇEVRE

Arkas Holding, sosyal sorumluluk bilinciyle Deniz 
Temiz Derneği’ne (Turmepa) yat, gezi tekneleri gibi 
küçük tonajlı teknelerden çöp ve sintine atıklarını 
toplamaları için, ‘’TurmepaII’’ adlı spesifik özelliklere 
sahip bir tekne hediye etti. Ayrıca işletme 
masraflarının sponsorluğunu da üstlendi.



 

 

      

          
      

     
     

       
     

    

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ÇEVRE

Acil Mavi Hattı 444 67 67 

Çağrı Kanalı VHF 16 ve VHF 72 

Her sene Haziran ayında faaliyetlerine başlayan 
Turmepa II bugüne kadar Çeşme kıyılarında 
bulunan teknelerden 1 milyon 500 bin litre sıvı atık 
ve 1000 torba katı atık toplayarak denizlerimizin 
temizliğini korumaya katkıda bulunuyor.

Yat vb. küçük tonajlı teknelere aborda olurken, 
borda ve küpeştelerine zarar vermeyecek yapıda 
tasarlanan Turmepa II, teknelerden topladığı atığı 
faaliyet gösterdiği bölegede yer alan atık toplama 
merkezine teslim ederek, deniz kirlililğini daha 
oluşmadan önleme anlayışıyla faaliyetini 
sürdürüyor.



 

 

 

«Yeşil» Liman Marport 

Marport “Yeşil” Liman projesi
Günümüzde faaliyet alanları içinde çevre konusunda 
duyarlılık göstermek firmaların önceliği haline geldi. 
Enerjiyi daha verimli kullanabilmek adına Marport’ta 
elektrikli RTG (vinç) kullanımı projesi hayata 
geçirildi. Bu sayede yüzde 84 oranında enerji ve 
maliyet tasarrufu sağlandı.

Liman bünyesinde kurulan SEÇ (Sağlık - Emniyet - 
Çevre) departmanında görevli çevre mühendisleri 
tarafından çevresel risklerin tespiti düzenli 
periyodlarla yapılıyor. Tespit edilen risklerin büyüklük 
ve önem derecesine göre düzeltici önleyici faaliyetler 
planlanıyor. Bu kapsamda Marport’ta, atık yönetim 
sistemi uygulanması, çalışanlar için çevre ve 
güvenlik konularında eğitimler düzenlenmesi, 
elektrikli vinçlerin ve alternatif aydınlatma 
sistemlerinin kullanılması gibi doğal kaynak 
tüketimini azaltmaya yönelik projelerle geleceğe 
daha temiz bir çevre bırakılmasına katkı sağlanıyor.
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«Yeşil» Lojistik 

 

 

DB Schenker Arkas, 2020 yılına kadar 
karbondioksit salınımını yüzde 20 azaltma 
hedefiyle Eco Program uyguluyor. 

Program, yeşil lojistik ağı (green logistics 
network) ve yeşil tren (green product rail) 
olmak üzere iki başlıktan oluşuyor. Program 
kapsamında çevresel risklerin düzenli 
analizleri, atık yönetimi, araç filolarının 
değiştirilmesi, personel ve çocuklarına 
yönelik eğitimler, depolarda çevreci 
uygulamaların kullanılması gibi birçok proje 
hayata geçiriliyor. 



  

 

«Yeşil» Konteynerler 

Akdeniz ve Karadeniz limanları arasında 
konteyner hat taşımacılığı yapan Arkas Line, 
yaptığı “yeşil” yatırımla soğutuculu(reefer) 
konteyner filosunu iki katına çıkardı. Ekipman 
filosuna yeni eklenen PrimeLINE® üniteleri, 
Arkas’ın gemilerine altyapıda yenileme 
gerektirmeksizin daha fazla soğutucu 
konteyner sığdırmasına olanak sağlıyor. 
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Arkas Ormanı - 2003 

 

 

Arkas Holding, sosyal sorumluluk bilinci ve çevreye 
duyarlılığının bir sonucu olarak, Ege Orman Vakfı 
öncülüğünde Arkas Ormanı’nı oluşturdu. Çeşme Vali 
Kutlu Aktaş Baraj havzasında oluşturulan orman 
için16.000 adet fidan dikildi.



  

  

 

Arkas Line Clean Cargo 
Working Group Üyesi

 

Arkas Line denizcilik; sektörünün çevresel performans çıtasını 
yükseltmek için kolektif bir çaba oluşturmayı, emisyon 
hesaplamasını, düzenlemeyi ve standardize etmeyi 
hedefleyen Clean Cargo Working Group (CCWG) üyesi. 
Dünya konteyner taşımacılığı piyasasının yüzde 60’ını temsil 
eden üye armatörler arasından Türk armatörler arasında 
Arkas Line da bulunuyor. 
Arkas Line bu üyelik kapsamında yakıt tüketimini düşürmek, 
karbon ve sülfür salınımını azaltmak amacıyla mevcut 
çalışmalarını düzenleyip yeni projeler geliştiriyor. Arkas Line 
hali hazırda, işlettiği gemilerin trim ve ballast 
optimizasyonunun yapılması, düşük sülfürlü yakıt tedariği, 
sürtünmeyi azaltan yeni nesil boya uygulanması, periyodik 
karine ve pervane temizliği yapılması, SPOS (Ship 
Performance Optimisation System) ile akıntı ve hava 
durumuna göre rota belirlenmesi, Shipping Explorer programı 
ile daha kısa rota elde etme, “just on time” sistemi 
uygulanarak eco-speed denilen ekonomik hızda seyir 
edilmesi konularında çalışmalar yürütüyor.



 

       
      
       

        
 

Arkas Line Mini-Chip Projesi

  
Arkas Line, Arkas Deniz Ticaret Filosu ve 
Londra’daki Brunel Üniversitesi ile birlikte 
başlatılan “Mini-Chip” projesine destek veriyor. 
Arkas Deniz Ticaret Filosu tarafından çalışmaları 
Eylül 2013 tarihinde başlatılan Mini-Chip 
(MINImising Carbon footprint of maritime sHIPing) 
isimli proje, gemilerdeki yakıt tüketiminden tasarruf 
ederek karbon salınımını azaltmayı amaçlıyor. 
Projenin araştırma geliştirme süreci Brunel 
Üniversitesi, araştırmaların yazılım haline 
dönüştürülmesi ise İstanbul Teknik Üniversitesi 
öğretim üyesi tarafından kurulan Promatech 
Denizcilik Teknolojileri firması tarafından 
yürütülüyor. Arkas Line’ın işlettiği, gemilerin 
araştırma sahası ve veri sağlayıcısı görevi 
üstleneceği ve Avrupa Birliği fonunun desteğiyle 
başlatılan proje 2017 yılında tamamlanacak.



  

 

  

Arkas Deniz Ticaret Filosu 
Enerji Verimliliği Planı 

Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) tarafından, 1 
Ocak 2013’ten itibaren uygulanmaya başlanan 
“Energy Efficient” yönetmeliğinde yer alan kuralları 
Arkas Deniz Ticaret Filosu, iş süreçlerine uygun 
olan yöntemleri seçerek uyguluyor.  Arkas Deniz 
Ticaret Filosu’nun tüm gemilerine Shipboard 
Energy Efficiency Management Plan (Gemi Enerji 
Verimliliği Yönetim Planı) hazırlanıp gönderildi. Bu 
plana uygun olarak tüm gemi ve tankerlerde belirli 
periyodlarda sualtı tekne ve pervane temizlikleri 
yapılıyor. Bu sayede pervane üzerinde oluşan 
karşı direncin azaltılması, aynı güç ile gemilerin 
daha hızlı gitmesi ile yakıt tasarrufu sağlanıyor. 
Diğer bir uygulama ise trim optimizasyon 
uygulaması. Filo gemilerinde optimum trimde yakıt 
tasarrufu sağlanması icin gemi tiplerine göre Trim 
Optimizasyon programları yaptırılıp uygulanıyor. 
Gemi triminin optimum hale getirilmesi önemli yakıt 
tasarrufu sağlayabiliyor. Alınan tedbirlerin etkili ve 
sürekli şekilde uygulanması için personele gerekli 
eğitimler veriliyor.



 

       
      
       

        
 

Arkas Ulaştırma’dan “Yeşil” Proje
  

 

Arkas Ulaştırma, atık motor yağlarını çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf 
edilmesi amacıyla PETDER (Petrol Sanayi 
Derneği)’e teslim ediyor.

Proje araç servisleri, akaryakıt istasyonları ve 
kamuya ait toplu taşıma ve temizlik araçlarından 
kaynaklanan atık motor yağlarını doğru koşullarda 
lisanslı ve yetkili ekiplerce toplayarak bakanlıkça 
lisanslı tesislerde çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde işlem görmesini sağlamayı 
amaçlıyor. Arkas Ulaştırma’nın filosundaki 
TIR’lardan çıkan atık motor yağları İstanbul 
Kıraç’taki Teknik Hizmetler Atölyesi’nde toplanıyor. 
Bu atölyede bulunan atık deposunda 200 litrelik 
variller halinde güncel mevzuata uygun olarak 
Arkas Ulaştırma tarafından depolanıyor. PETDER 
tarafından teslim alınan  atık motor yağları lisanslı 
işletmelerce enerji olarak geri kazandırılıyor.
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