
TOROSPORT
Doğu Akdeniz ’de ve Karadeniz ’de Uluslararası  Ticaretin Buluşma Noktalar ı



Torospor t  Ceyhan



Doğu Akdeniz’in en önemli yük elleçleme ve aktarma merkezi olan İskenderun Körfezi’nin batı ucunda yer alan 

Torosport Ceyhan Terminali, kurulduğu 1980 yılından bu yana son derece deneyimli ve konusunda uzman personeli, 

yükleme ve boşaltma kapasitesi, modern ve hızlı ekipmanları ve kaliteli liman hizmetleriyle Türkiye’nin lider bir kuru yük 

ve genel kargo limanı haline gelmiştir.  Bu bölgede faaliyette bulunan ve Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olan 

TAYSEB (Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi) ile birlikte gelecekte Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in enerji üretim, 

depolama ve aktarma merkezi olması planlanan Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi Torosport Ceyhan Terminali’nin hemen 

bitişiğinde bulunmaktadır.

Orta Anadolu’dan Akdeniz Bölgesi’nin tamamına ve Güney Doğu Anadolu’dan Doğu Anadolu’nun tamamına hizmet 

verebilecek genişlikte bir servis hinterlandına sahip olan Torosport Ceyhan Terminali aynı zamanda Irak, Suriye ve İran 

gibi sınır komşularımızla yapılan transit ticaretin vazgeçilmez bir limanı konumundadır. 2 büyük iskele platformu, bu 

platformlar üzerinde bulunan 8 adet gemi yanaşma iskelesine ve bir adet Ro-Ro iskelesine sahip olan Torosport Ceyhan 

Terminali’nde kömürden petrokoka, çimentodan gübreye, klinkerden maden cevherlerine, tahıl ve yem 

hammaddelerinden torbalı ve paketli ürünlere, akaryakıt ve petrol ürünlerinden sıvı kimyasal ve bitkisel yağlara, proje 

yüklerinden her türlü dökme katı/sıvı ve genel kargo yüklere kadar ürünler elleçlenmekte ve depolanmaktadır.

TOROSPORT
CEYHAN

TERMİNALİ



TOROSPORT
CEYHAN

Botaş Yolu Caddesi, Sarımazı Mahallesi,

No: 56, Ceyhan, 01920 Adana

Tel: 0322 634 22 22 Faks: 0322 634 23 23

Liman Koordinatları

Batı İskele (1-2-3)

Kara Bağlantısı  36o 55’ 00” N - 035o 58’ 54” E

İskele Ucu: 36o 54’ 24” N - 035o 59’ 06” E

Doğu İskele (4-5-6-7-8) 

Kara Bağlantısı: 36o 55’ 12” N - 035o 59’ 18” E

İskele Ucu: 36o 54’ 30” N - 035o 59’ 34” E

Çalışma Saatleri: 24 saat non-stop

Liman Alanı (m2) : 750,000 m2

Gemi Kabul Sayısı: 600 gemi/yıl

Elleçleme Kapasitesi 

Kuru Yük ve Genel Kargo: 14.400.000 ton/yıl

Sıvı Yük: 13.500.000 m3/yıl



İskelelerin Özellikleri (m):

İskele

No

Yük

Cinsi

Gemi

DWT

İskele

Uzunluğu

Yanaşan

Geminin

Uzunluğu

(mak.)

Yanaşan

Geminin

Genişliği

(mak.)

Geminin
Draftı
(mak.)

Air

Draft

Elleçleme
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Fore Aft
Even
Keel

Kuru
Yük

3,000 100 151003 -- 1.500-- -- 4,8

Kuru
Yük

3,000 151001008 -- 1.5004,55,04,5

Kuru
Yük

8,000 2012021Ro-Ro ----8,08,08,0

1
Kuru Yük

Sıvı
40,000 120 185

Dökme ve
kuru yük

gemileri için
28 m,

Tankerler için
herhangi bir

kısıtlama yoktur

-- -- 10,5 4.000

Kuru yük
gemileri için

22 m,
Tankerler için

ise 14 m 

Sıvı 40,000 120 2122 -- 23.000-- -- 11,5

Tankerler
için 14 m,
Amonyak
taşıyan

Tankerler için
ise 12 m 

Kuru
Yük

110,000 422701854 15.00013,013,513,0
Kuru yük

gemileri için
25 m 

Kuru
Yük

110,000 422701855 22.00013,013,0 13,5
Kuru yük

gemileri için
25 m 

Sıvı 40,000 --1901556 5.0009,510,59,5
Tankerler
için 14 m 

Kuru + Sıvı
Yük

40,000 2201557 15.00010,011,010,0
Kuru yük

gemileri için
19 m 

Dökme yük ve 
kuru yük 

gemileri için 25 m, 
Tankerler 

için herhangi 
bir kısıtlama 

yoktur



Depolama Kapasitesi
(Ton-Yıl):

Kuru Yük Depolama
1 adet 60.000 ton kapasiteli ve bölümlü dökme 

tahıl ve yem Hammaddeleri deposu 

2 adet dökme gübre deposu (2 x 50.000 ton) 

4 adet her türlü ürünün konabildiği depo (4 x 5.000 ton)

1 adet yarı mamul ve ham madde deposu (32.000 ton)

1 adet torbalı ürün deposu (17.000 ton)

1 adet açık cevher depolama sahası (100.000 ton) 

1 adet açık taş ve cevher depolama sahası (70.000 m2) 

Kömür ve petrokok depolama sahaları (1.000.000 ton) 

Sıvı Depolama 
26 adet değişik kapasitelerde tank (toplam 220.000 m3)

2 adet amonyak tankı (toplam 22.000 m3)

6 adet fosforik asit tankı (toplam 18.480 m3) 

Kuru Yük ve Genel Kargo Elleçleme Ekipmanları

İskele-1: Saatte 125 ton elleçleme yapabilen, 6 ton 

kaldırma kapasiteli 1 adet liman vinci ve saate 175 ton 

elleçleme yapabilen, 8 ton kaldırma kapasiteli 1 adet 

liman vinci. 

İskele-4: Saatte 400 ton elleçleme yapabilen, her biri 

17 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci.

İskele-5: Saatte 600 ton elleçleme yapabilen, her biri 

30 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci. 

İskele-7: Saate 580 ton elleçleme yapabilen, her biri 

20 ton kaldırma kapasiteli olan 2 adet liman vinci.

Konveyörler
400 ton/saat kapasiteli İskele-1’den gübre depolarına 

bağlı olan 1 adet konveyör.

600 ton/saat kapasiteli İskele-4’den tahıl ve gübre 

depolarına, torbalama tesislerine bağlı olan 1 adet 

konveyör.

800 ton/saat kapasiteli İskele-5 ve İskele-7’den tahıl 

ve gübre depolarına, torbalama tesislerine bağlı olan 

1 adet konveyör.

Amonyak 170 6 2

500 14 1 - 2

700 14 1 - 2

900 12 1 - 2 

925 14 1 - 2

970 14 1 - 2

150 8 6

350 10 6

200 8 6-7

50 4 Tüm

-- 3 Tüm

Fosforik
Asit

Ham Petrol
(Fuel-Oil)

Motorin

Kurşunsuz
Benzin

Kerosen–
Jet A1

Kostik
Soda

Styrene
Monomer

Diğer
Kimyasallar
(Ortalama)

Su

Hava

Sıvı Yükleme/Boşaltma 
Boru Hatları ve Kapasiteleri

Ürün

Yükleme
Boşaltma
Kapasitesi
(ton/saat)

Boru 
Hattının
Ölçüleri
(inches)

Bağlı
Olduğu
İskele



Torbalama Operasyonları

3 adet torbalama tesisinin kapasitesi 15.000 ton/gün’dür. 

Torbalama-1   

3 hat - 4.000 ton/gün

Torbalama-2   

3 hat - 4.000 ton/gün

Torbalama-3 

5 hat - 7.000 ton/gün

Ayrıca her biri 60 ton/saat kapasiteli torbalama 

operasyonu yapan 1 adet mobil torbalama ekipmanı 

bulunmaktadır. 

Diğer Araçlar ve Ekipmanlar

8 adet kantar 

1 adet tahıl ve yem hammaddeleri kantarı

1 adet tahıl konveyör kantarı 

2 adet mobil kantar  

8 adet loder  

5 adet bobcat 

2 adet backhoe

2 adet forklift

1 adet high up

1 adet man lift

1 adet hidrolik lift 

2 adet traktör

1 adet mobil kompresör

5 adet mobil jeneratör

2 adet yol yıkama aracı

1 adet yol süpürme aracı

2 adet mobil vinç

1 adet mobil liman vinci

Diğer Servisler

Tüm iskelelerden gemilere boru hattı ile su tedarik 

hizmeti bulunmaktadır.

İskele üzerinde kara tankerlerden gemilere gemi 

yakıtı (Bunker) imkânı bulunmaktadır.

Katı atıklar direkt olarak iskele üzerinde gemilerden 

alınmaktadır.

1026 m3 slop, 613 m3 bilge, 613 m3 sludge, 20 m3 

waste oil ve 40 m3 toxic slop alım kapasitesi 

bulunmaktadır. Petrol atığı olan sloplar sadece petrol 

tankerlerinden alınmaktadır.

24 saat olarak sabit ve mobil radyo iletişimi (VHF) ve 

haberleşme imkânı bulunmaktadır. 

Deniz Araçları

Torosport Ceyhan Terminali’nde 1 adet acente servis 

botu bulunmaktadır. Açıktaki gemilere personel 

değişimi, kumanya ikmali, sağlık kontrolleri vb. 

hizmetler için 7/24 hizmettedir.

Kömür Operasyonları

Torosport Ceyhan Terminali’nde tamamı kömür 

müşterilerimiz tarafından kullanılan yaklaşık 550.000 

m2 açık kömür depolama alanları ile 28.400 m2 

büyüklüğünde beton zemin A Tipi Antrepo statüsüne 

haiz sahalar mevcuttur. Parça kömürden toz kömüre, 

petrokoktan metalürjik koka kadar yılda yaklaşık 5 

milyon tona yakın kömür İskele-4, İskele-5 ve 

İskele-7’de elleçlenmektedir. Gemilerden tahliye 

edilen kömür, kamyonlarla iskeleden sahalara 

taşınmakta, ayrıca kamyonların tartım işlemleri de 

gerçekleştirilmektedir. Terminalin dışında da bazı 

kömür firmalarının mülkiyetleri kendilerine ait veya 

kiralık kömür depolama sahaları da bulunmakta, bu 

firmalar da kömür tahliye hizmetini Torosport 

Ceyhan Terminali’nden almaktadır.



Tahıl Operasyonları

Tahıl tahmil tahliye operasyonları Torosport Ceyhan 

Terminali İskele-4, İskele-5 ve İskele-7 

platformlarında yapılmaktadır. Mısır, buğday, arpa, 

soya fasulyesi  gibi taneli ürünlerde  15.000 ton/gün’e 

kadar , soya fasülyesi küspesi , DDGS , buğday kepeği 

gibi havaleli ürünlerde  ise 10.000 ton/gün’a kadar 

elleçleme yapılabilmektedir.  Gemilerden tahliye 

edilen ürünlerin depolara sevkiyatı konveyör sistemi 

ve/veya kamyonlar ile sağlanmakta, ürünlerin 

antrepo çıkışlarında Toros kantarlarında tartılması da 

sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra firmalar ürünlerini 

terminal içerisinde depolama yapmadan kendi 

depolarına sevk etmek amacıyla kamyon üstü tahliye 

operasyonunu da tercih edebilirler. Operasyonda 

kullanılan kamyon sayısına ve ürün çeşidine göre 

değişmekle beraber Torosport Ceyhan Terminali’nde 

kamyon üstü elleçleme hızı  15.000 ton gün’e kadar 

çıkmaktadır. Terminal içerisinde tahıl ürünlerinin 

depolanması amacıyla 2 adet  10.000 ton, 2 adet 

20.000 ton toplamda 60.000 ton nominal kapasiteye 

sahip A Tipi Antrepo statüsünde tahıl depoları 

mevcuttur. Torosport Ceyhan Tahıl  Antrepoları’nda 

bulunan ürünler torbalanıp, Sling Bag’li ve/veya Big 

Bag’li  halde  gemilere  yüklenebilmektedir.

Akaryakıt Operasyonları

Torosport Ceyhan Terminal’inde ham petrol, 
akaryakıt petrol ürünleri, sıvı kimyasal ve bitkisel yağ 
depolama amacıyla kullanılan tamamı A tipi Antrepo 
statüsünde bulunan kapasiteleri 1.000 m3 ila 20.000 
m3 arasında değişen toplam kapasitesi 220.000 m3 
olan 26 adet depolama tankı bulunmaktadır. 

1980 yılından beri Doğu Akdeniz’in transit ticaretinde 
önemli bir yer tutan Torosport Ceyhan Terminalinde, 
kara tankerleri veya gemilerlerle başka ülkelere 
sevkedilmek üzere getirilen ham petrol, fuel-oil, 
benzin, motorin ve kerosen gibi petrol ürünlerine 
yılların verdiği tecrübe ile başarılı bir şekilde yükleme, 
tahliye ve depolama hizmeti verilmektedir. 

Bu tip dökme sıvı yüklere max. 40.000 DWT 
kapasiteli gemilerin yanaşabildiği, 23.000 ton/gün’e 
kadar elleçleme yapılabilen İskele-1 ve İskele-2 
platformlarında hizmet verilebilemektedir. Ayrıca 
ürünlerin ısıtılması, kara tankerlerinden sahil 
tanklarına tahliye edilmesi, sahil tanklarından kara 
tankelerine yükleme yapılması, kara tankerleri ile 
gelen sıvı ürünlerin gemilere doğrudan yüklenmesi, 
gerekli kantar hizmetleri terminal tarafından kısa 
sürede gerçekleştirilmektedir.

Dökme Sıvı (Kimyasal, Bitkisel Yağ) 
Operasyonları

İskele-6 ve İskele-7’de bitkisel yağ gibi çeşitli sıvı 
dökme ürünler elleçlenmektedir. İskele-6’da bulunan 
boru hatları ve elleçlenen ürünler:
1 x 8 İnç - Bitkisel Yağ
2 x 10 İnç - Stiren Monomer
1 x 8 İnç - Kostik Soda
1 x 8 İnç - MEG
3 x 8 İnç - Çeşitli Kimyasallar (meg, metanol, 2eh, 
asetik asit, deg, vam, etil asetat, sülfürik asit, fosforik 
asit vs.)

Diğer Operasyonlar

Genel kargodan çuvallı ve torbalı yüklere, katı dökme 
yüklerden gübreye, kireç taşına, pomza taşına, 
kroma vb. çeşitli cevherlere İskele-4, İskele-5 ve 
İskele-7’de tahliye ve yükleme hizmeti verilmektedir.

İskele-2’de asit, amonyak gibi sıvı kimyasal ürünler 
elleçlenmektedir. Genel kargo statüsündeki 
ürünlerden olan çuvallı, Big-Bag’li, paletli ürünler 
ile ağır makinelerin elleçlenmesi ise iskele-7’de 
gerçekleştirilmektedir.



Torospor t  Samsun



Karadeniz’e kıyısı bulunan Samsun şehrinde yer alan Torosport Samsun Terminali, 2005 yılında devletin sahip 

olduğu gübre tesislerinin özelleştirilmesi ile Toros Tarım’ın işletmesine açılmıştır. Böylelikle Toros Tarım, sahip 

olduğu tecrübe ve bilgisi sayesinde terminal hizmetlerini Samsun’da başlatmıştır. Torosport Samsun Terminali 

Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin kesişim noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin Rusya ve bölgedeki diğer 

ülkeler ile sürekli büyüyen iş ortaklığına ve gelecek vaat eden hinterlanda sahiptir. 

Torosport Samsun Terminali 1 adet iskele platforma sahip olup, çok uygun lojistik bağlantılarının yanı sıra mevcut 

durumda hinterlandında tren yolu bağlantısı da bulunmaktadır. Terminal içerisinde geniş bir depolama alanı 

mevcut olmakla birlikte, deneyimli çalışanları ile kuru dökme yük ve genel kargoda geniş ürün yelpazesine hizmet 

vermesinden dolayı bölgede bulunan rakiplerinden bir adım öndedir.

TOROSPORT
SAMSUN

TERMİNALİ



Liman Koordinatları: 36o 27’ 05” D - 41o 15’ 00” K

Çalışma Saatleri: 24 saat non-stop

Liman Alanı (m2): 1.300.000 m2

Gemi Kabul Sayısı: 600 Gemi/Yıl

Elleçleme Kapasitesi: 

Kuru Yük ve Genel Kargo: 4.200.000 ton/yıl

Sıvı Yük: 4.500.000 m3/yıl

TOROSPORT
SAMSUN

Sanayi Mah. Sanayi Kümesi

No: 72 / 17, 55300 Tekkeköy - Samsun

Tel: 0362 256 09 80 Faks: 0362 256 09 56



İskele
No

Yük
Cinsi

Gemi
DWT

İskele
Uzunluğu

Yanaşan
Geminin

Uzunluğu
(mak.)

Yanaşan
Geminin
Genişliği

(mak.)

Gemin
Draftı
(mak.)

Geminin
Yüksekliği

(mak.)

İskele
Elleçleme
Kapasitesi
(ton/gün)

1 Kuru-Sıvı Yük 50,000 204 225 32 9,5-19,5 32 14.000

2 Sıvı 30,000 204 225 32 9,5-19,5 32 10.000

İskelelerin Özellikleri (m):



Ürün

Yükleme
Boşaltma
Kapasitesi
(ton/saat)

Boru 
Hattının
Ölçüleri
(inches)

Bağlı
Olduğu
İskele

Amonyak 400 10 2

350 12 2

4 2 1, 2

- 2 2

Fosforik
Asit

250 8 2
Sülfürik

Asit

Su

Hava

Sıvı Yükleme/Boşaltma 
Boru Hatları ve Kapasiteleri



Kuru Yük ve Genel Kargo
Elleçleme Ekipmanları

İskele-1: İskele üzerine kurulu ray üzerinde hareket 

edebilen saatte 1.000 ton elleçleme kapasitesine sahip 

30 tonluk 1 adet liman vinci.

İskele-2: Saatte 250 ton elleçleme kapasitesine sahip 

1 adet mobil vinç.

Kuru Yük Depolama

4 adet dökme hammade deposu (1 x 13000 ton,

2 x 60.000 tons ve 1 x 45.000 ton)

3 adet dökme gübre deposu (1 x 45.000 ton, 

1 x 40.000 tons and 1 x 13.000 tons)

1 adet depo torbalı yükler için (4.300 ton)

150.000 m2 açık depolama sahası

Sıvı Dökme Yük Depolaması

3 adet amonyak tankı. Toplam  kapasitesi 44286m3  

8 adet fosforik asit tankı. Toplam  kapasitesi 24559 m3  

9 adet sülfürik asit tankı. Toplam  kapasitesi 33622 m3  

Konveyör Bant Sistemi

1.000 ton/saat elleçleme kapasiteli İskele-1’den gübre 

depolarına bağlı 1 adet konveyör bant sistemi 

bulunmaktadır.

Torbalama Operasyonları

2 adet torbalama tesisinin kapasitesi 3.000 ton/gün’dür. 

Diğer Araçlar ve Ekipmanlar

2 adet kantar 

1 adet konveyör kantarı 

5 adet loder  

2 adet bobcat 

2 adet forklift

20 adet kamyon 

2 adet mobil kompresör

2 adet mobil jenaratör (220V and 380V)

Diğer Servisler

365 gün ve 24 saat olarak gemilere pilotaj ve römorkör 

hizmeti verilmektedir.

Tüm iskelelerden gemilere boru hattı ile su tedarik 

hizmeti bulunmaktadır.

İskele üstünde kara tankerlerden gemilere gemi yakıtı 

(Bunker) imkânı bulunmaktadır.

Katı atıklar direkt olarak iskele üzerinde gemilerden 

alınmaktadır.

50 m3 sıvı atık alım kapasitesi bulunmaktadır.

24 saat olarak sabit ve mobil radyo iletişimi (VHF) ve 

haberleşme imkânı bulunmaktadır. 

Kömür Operasyonları

Torosport Samsun Terminali’nde açık kömür depolama 

alanları mevcuttur. Parça kömürden toz kömüre, 

petrokoktan metalürjik koka kadar çeşitli kalitede 

kömür ve türevi ürünler İskele-1’de elleçlenmektedir. 

Gemilerden tahliye  edilen kömür, kamyonlarla 

iskeleden sahalara taşınmakta, ayrıca kamyonların 

tartım işlemleri de gerçekleştirilmektedir.

Diğer Operasyonlar

Genel kargodan çuvallı ve torbalı yüklere, hububat, 

demir cevheri, gübre, kükürt, klinker vb. gibi tüm 

dökme kuru yükler İskele-1 ve İskele-2’de 

elleçlenmektedir.

İskele-2 de ayrıca amonyak, fosforik asit ve sülfürik asit 

başta olmak üzere dökme sıvı kimyasal elleçlemeleri 

yapılmaktadır.



Torospor t  Samsun

Torospor t  Ceyhan




