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Torosport Ceyhan’da 
bitkisel yağ depolama-
nın yanı sıra bölgenin 

ihtiyacı olan her nevi dökme 
sıvı kimyasalların elleçlenme-
si ve depolanması konusun-
da da yatırımlarının artarak 
devam edeceğini belirten To-
ros Tarım Terminal Satış ve 
Pazarlama Müdürü Hüseyin 
Bayraklı, ayrıca Ceyhan OSB 
ve Erzin OSB’deki gelişme-
lere paralel, mevcut dökme 
kuru ve genel kargo yükleri-
nin elleçlendiği doğu iskele 
için kapasite artırmaya yöne-
lik çalışmalara başladıklarını 
söyledi. 2019 yılında iki adet 
daha yeni vinç satın alarak, 
iskeledeki elleçleme hızını 
ve kapasitesini artıracakla-
rını söyleyen Bayraklı, diğer 

yandan Samsun’da bulunan 
limanlarının uzatılması için 
çalışmalar yaptıklarını vurgu-
ladı. Bu limanın genişletilerek 
üçüncü şahıs firmalara çok 
daha büyük çapta hizmet ve-
rilmesi konusundaki proje ve 
mühendislik çalışmalarında 
sona geldiklerini dile getiren 
Bayraklı, “Samsun’a yanaşa-
cak gemi büyüklüğünü 100 
bin DWT’ye çıkarma hede-
findeyiz. Mevcut demiryolu 
bağlantısı ve liman arka saha 
imkanları açısından değer-
lendirdiğimizde gelecek 5-10 
yılda Torosport Samsun’u 
Karadeniz’in ana limanların-
dan birisi konuma getirmek 
istiyoruz” dedi. 

Torosport Ceyhan ve Sam-
sun limanlarının Tekfen Hol-

ding’e bağlı tarımsal sanayi 
grubu şirketlerinden Toros 
Tarım bünyesinde faaliyet 
gösterdiği bilgisini veren Hü-
seyin Bayraklı, Ceyhan liman-
larının 1981 yılından, Samsun 
limanlarının ise 2005 yılından 
bu yana hizmet verdiğini ifa-
de etti. Torosport limanla-
rında genel kargo ve dökme 
yük elleçlediklerini söyleyen 
Bayraklı,  “Bunun yanında 
kömürden tahıl ve yem ham-
maddelerine, gübreden taş 
ve cevherlere, her türlü ma-
dencilik ürünleri elleçliyoruz. 
Ayrıca söz konusu limanımız-
da proje yükleri, akaryakıt ve 
petrol ürünlerinden sıvı kim-
yasallar ve bitkisel yağlara 
kadar farklı yükler elleçleni-
yor” diye konuştu.

“Samsun’a 100 bin DWT’lik gemilerin 
yanaşabilmesini hedefliyoruz”

Her türlü maden ürünlerini elleçleyen Toros Tarım, Torosport Ceyhan ve 
Torosport Samsun’da proje yükleri, akaryakıt ve petrol ürünlerinden sıvı
kimyasallar ve bitkisel yağlara kadar farklı yükler için hizmet veriyor. Torosport
Ceyhan’ı, Türkiye’nin yanı sıra Doğu Akdeniz havzasında öne çıkan
terminallerden biri haline getirmeyi amaçlayan firma, Samsun’a yanaşacak gemi 
büyüklüğünü de 100 bin DWT’ye çıkarmayı hedefliyor. 

Liman İşletmeciliği
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Toros Tarım’ın kendi yükle-
ri de dahil olmak üzere 2017 
yılında Samsun’da 1.7 milyon 
ton, Ceyhan’da 7.8 milyon 
ton olmak üzere toplamda 
9.6 milyon ton yükü elleçledi-
ğini kaydeden Hüseyin Bay-
raklı, bu tonajın 2017 yılında 
Türkiye’nin tüm limanlarında 
elleçlenen 471 milyon tonun 
yüzde 2’sine tekabül ettiği-
ni söyledi. Torosport Sam-
sun’da 205 metre uzunlu-
ğunda iki adet gemi yanaşma 
iskelesine sahip olduklarını 
belirten Hüseyin Bayraklı, is-
kele platformunun batı tara-
fına 50 bin DWT, sadece boru 
hatları bağlantısı bulunan 
doğu tarafına ise 30 bin DWT 
büyüklüğünde olmak üzere 
aynı anda iki adet geminin 
yanaşabildiğinin altını çizdi. 
Söz konusu limanın dökme 
katı ve genel kargo için yıllık 
elleçleme kapasitesinin 4.2 
milyon ton olduğunu bildiren 
Bayraklı, dökme sıvı ürünler 
için kapasitelerinin yıllık 4.5 
milyon metreküp olduğunu 
vurguladı. 

“Ceyhan limanları, transit 
ticarette önem taşıyor”

Ceyhan limanlarının ise 
İskenderun Körfezi’nin en 
büyük transit akaryakıt ve 
petrol ürünleri depolama ter-
minallerinden birisi olduğunu 
vurgulayan Hüseyin Bayraklı, 
limanın başta Irak ve Suriye 
olmak üzere bölge ülkele-
riyle yapılan transit ticarette 
önemli bir role sahip oldu-
ğunu ifade etti. Ayrıca kapalı 
ve açık depolama alanları ve 
antrepolara sahip olan liman-
larında torbalama hizmetleri 
verdiklerini ileten Bayraklı, 
Ceyhan limanında su derinli-
ği 4.80-13.5 metre arasında 
olan ve maksimum 110 bin 
DWT’lik gemilerin yanaşabil-
diği ifade etti. iki adet parmak 

iskelede toplam sekiz adet 
yanaşma platformu ve bir 
adet Ro-Ro iskelesi bulun-
duğu bilgisini veren Bayraklı, 
şöyle devam etti: “Torosport 
Ceyhan’da dökme katı ve ge-
nel kargo için yıllık 17 milyon 
ton olan elleçleme kapasitesi 
bulunurken, bu dökme sıvı 
ürünler için yıllık 10 milyon 
metreküp.”

Türkiye’nin Ceyhan’ı ulus-
lararası ölçekte bir enerji 
üretim, depolama ve dağı-
tım merkezi haline getirmeyi 
hedeflediğini ileten Hüseyin 
Bayraklı, bu strateji doğrul-
tusunda hemen limanlarına 
bitişik konumda olan yakla-
şık 14 bin dönüm alanın ‘Cey-
han Enerji Endüstri Bölgesi’ 
olarak ayrıldığını dile getirdi. 

Buna bağlı Ceyhan’daki li-
mancılık faaliyetlerinin de 
kayda değer anlamda gelişe-
bileceğini söyleyen Bayraklı, 
bu konuda önemli yatırım ça-
lışmalarının başladığına işa-
ret etti. Ceyhan limanımızın 
boru hatlarıyla serbest böl-
gede faaliyette bulunan üre-
tim tesislerine hizmet verdi-
ğine dikkat çeken Bayraklı, 
“Serbest bölgedeki yatırım-
ların büyümesiyle birlikte 
boru hatlarıyla limanımızdan 
serbest bölgeye verilen hiz-
metin tonajının da çok büyük 
oranda artacağını öngörüyo-
ruz” ifadesini kullandı.  

Diğer taraftan Ceyhan ve 
Erzin organize sanayi böl-
gelerinin yine limanlarına 
yakın mesafede kuruluş aşa-

masında olduğunu anlatan 
Hüseyin Bayraklı, limancılık 
açısından ortaya çıkan ge-
lişmelere göre yatırımları-
nı şimdiden planladıklarını 
söyledi. Ceyhan’daki bu 
gelişmelere paralel, mev-
cut durumda ÇED onayı 
alınmış ve mühendislik ça-
lışmaları başlatılmış olan 
batı iskelenin 170 bin DWT 
büyüklüğündeki tankerlerin 
yanaşabileceği şekilde uza-
tılmasının planlandığını vur-
gulayan Bayraklı, akaryakıt 
ve petrol ürünleri ağırlıklı sıvı 
depolama kapasitesinin ise 
1.5 milyon metreküpe çıkar-
tılması konusunda fizibilite 
çalışmalarının devam ettiği-
ni belirtti.  

ARAŞTIRMA SERVİSİ

L�mancılığı tamamlayan kılavuzluk ve römorkör 
�şletmec�l�ğ� yanında gem� acentel�ğ� de yaptıkla-
rını b�ld�ren Hüsey�n Bayraklı, özell�kle çıkarmaya 
hazırlandıkları yen� yönetmel�kle b�rl�kte kılavuz-
luk ve römorkör h�zmetler�nde Türk�ye’n�n her 
yer�nde �ş yapmaya uygun b�r yapılanmaya g�t-
t�kler�n� vurguladı. Bu açıdan sadece Türk�ye’de 
değ�l, yurtdışında da fırsatları değerlend�rd�kler�n� 
söyleyen Bayraklı, doğru zamanda, doğru ve ve-
r�ml� projelerde yer almanın hedefl er�m�z arasında 
olduğunu �fade ett�.

Hedefl er�ne uygun olab�leceğ�n� düşündükler� 

�ş potans�yeller� �ç�n her zaman değerlend�rmeye 
açık olduklarını d�le get�ren Hüsey�n Bayraklı, Sur�-
ye ve Irak’tak� durumun normalleşmes�yle b�rl�kte 
Türk�ye �le yakın komşu ülkeler arasında karşılıklı 
yarar temel�nde ekonom�k �l�şk�ler�n yen�den ge-
l�şeb�leceğ�n�n altını ç�zd�. Bu gel�şmeler�n l�man-
cılık açısından da olumlu b�r �ş potans�yel� �mkanı 
yaratacağını �leten Bayraklı, “Den�zc�l�k alanındak� 
40 yıllık dökme ve genel kargo yük l�mancılığı de-
ney�m�m�z� başka ülkelerde de değerlend�rmen�n 
hem Türk�ye hem de ş�rket�m�z açısından öneml� 
kazanımları olacağı açık” şekl�nde konuştu. 

“Kılavuzluk ve römorkör h�zmetler� de ver�yoruz”
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