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YILPORT SOLVENTAŞ TERMİNALİ İLETİŞİM VE OPERASYON BİLGİLENDİRME 

GEMİ TAHLİYE OPERASYONLARI 

Gemi operasyonları öncesinde gemiyi kiralamadan önce ilgili geminin Q88 formu Solventaş ile paylaşılarak 
Solventaş’tan “nominasyon mektubu” temin edilmesi gerekmektedir. Gemi Kabul Kriterlerimizi aşağıdaki linkte 
bulabilirsiniz. 
 
http://www.solventas.com.tr/tr/liman-ozellikleri-ve-gemi-kabul-sartlari.php 

DEPOLAMA  

Depolama öncesinde depolama yapacak firma ürüne ait  ‘Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 
Yönetmeliğe uygun olarak güncel ve Tükçe hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu’nu (MSDS) Solventaş ile paylaşır. 
Depolama süresi boyunca da MSDS’de güncelleme olması durumunda bunu depolama yapan firmanın yeni MSDS’i 
Solventaş ile paylaşması gerekmektedir. 

Dökme Sıvı Ürünlerin Depolanması 
 
Her çeşit dökme sıvı kimyasal, madeni yağ, mineral yağ, bitkisel yağ, gıda ürünleri, petrol ürünleri ve ihrakiye 
yakıtlarının depolanmasına yönelik olarak Solventaş, hacimleri 108 m3 ile 8.800 m3 arasında değişen, otomasyon 
sistemi ile çalıştırılan, çıplak saç/paslanmaz saçtan mamul, içleri kaplamalı/kaplamasız, ısıtmalı/ısıtmasız özelliklere 
sahip geniş bir tank kapasitesini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. 
 
Varilli ve Paketli Ürünlerin Depolanması 
 
Tehlikeli ve tehlikesiz ürünlerin depolanması için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış, barkod sistemi ile çalıştırılan, 
raflı iki ayrı kapalı antrepo ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmaktadır. 
 
ARAÇ YÜKLEME VE SEVKİYAT SÜRECİ 

 
Gümrükte ürününü herhangi bir rejime tabi tutan firma (transit –ithalat) gümrük belgesini Solventaş’a ulaştırdıktan sonra 
ekteki form b’yi doldurarak müşteri hizmetlerine e-mail yolu göndererek sevkiyat sürecini başlatır. 
 
Yukarıdaki eklerde form ve bilgilendirmeleri bulabilirsiniz. 
Ayrıca araçlardan ve sürücülerden istenen bilgilere web adresimizden ulaşabilirsiniz: 
 
http://www.solventas.com.tr/tr/araclarda-aranan-sartlar.php 
http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kara-Tankeri-ile-Mal-Alacak-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf 
http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kasali-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf 
http://www.solventas.com.tr/tr/soforlerde-aranan-sartlar.php 
 



  

  

  

 
Dilovası O.S.B. 1.Kısım Kısım Tuna Cad. 

No:7 41455, Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE 

Phone :  + 90 262 648 27 00 
www.yilport.com 

YÜKLEME VE BOŞALTMA 

Solventaş Terminaline deniz ve kara yolu ile ulaşılabilmektedir. 
 
Tam Donanımlı İskeleler 
 
10 ile 25 metre arasında değişen su çekimlerine sahip olan tam donanımlı iki ayrı iskelesi ile Solventaş Terminali aynı 
anda 50.000 DWT'a kadar olan 4 ayrı gemiden ve/veya 5.000 DWT'a kadar olan 7 ayrı gemiden 51 ayrı dökme sıvı 
ürünü aynı anda boşaltma imkanına sahiptir. Ayrıca ihrakiye hizmetleri için 8 farklı barç eş zamanlı olarak 
yüklenebilmektedir. İskeleler üzerindeki otomatik vanalar ile donatılmış hatların tamamı, ürün guruplarına veya tanklara 
özel olarak tasarlanmış ve tahsis edilmiştir. 
 
Hızlı ve Emniyetli Araç Yüklemesi 
 
Kara yolundan iso-konteyner ile getirilecek dökme sıvı ürünler de kolaylıkla depolama tanklarına boşaltılabilmektedir. 
Müşteri ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasına odaklanmış olan Solventaş Terminalinde 60 farklı ürünün aynı anda 
tamamen otomatik cihazlarla donatılmış farklı tanker dolum istasyonlarından yükleme imkanı bulunmaktadır. 
 
IBC dolumları  
 
Tesisimizde IBC dolumları kara tankeri dolum metoduyla paralel olarak açık kasalı araçlarda kantar üzerinde 
yapılmaktadır. IBC dolum talebiniz olması durumunda, ilgili ürünün IBC’ye doldurulmasının teknik olarak uygun 
olduğunun Solventaş tarafından onaylanmasının akabinde, açık kasalı araç üzerine tek sıra halinde dizilmiş IBC’ler 
talepte bulunan firma tarafından iletilir. İlgili ulusal ve uluslarası mevzuatlara uygun halde etiketlenmiş ve işaretlenmiş 
olarak gönderilecek IBC’ler, araçtan indirilmeden açık kasalı aracın üzerinde doluma alınır. IBC’lerde aradığımız şartları 
aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. 

 
http://www.solventas.com.tr/tr/iso-bulk-containerlarda-aranan-sartlar.php 
 
Varil dolumları  

 
Varil dolumları öncesinde ilgili ürünün teknik olarak varillenebileceği Solventaş tarafından onaylanmasını müteakiben, 
Solventaş Satış ve Pazarlama Departmanı ile varillemenin yapılacağı tarih konusunda mutabakata varılır. Buna göre boş 
varil, palet ve ihtiyaç olması durumunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun etiketler, talepte bulunan firma 
tarafından mutabık kalınan varil programına göre gönderilir. Varillerde, onları taşıyan araçlarda ve şoförlerinde aranan 
şartları aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. 

 
http://www.solventas.com.tr/tr/varillerde-aranan-sartlar.php 
http://www.solventas.com.tr/uploads/files/Kasali-Araclarda-Aranan-Sartlar.pdf 
http://www.solventas.com.tr/tr/soforlerde-aranan-sartlar.php 
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ÖZEL ELLEÇLEMELER 

 

Varilleme 
 
Barkod sistemi ile teçhiz edilmiş ex-proof varilleme üniteleri ile günde 2.000 varil dolum kapasitesi bulunmaktadır. Talep 
halinde azot altında varilleme, paletleme ve stretch film ile kaplama imkanları da müşterilerin hizmetine sunulmaktadır. 
 
Harmanlama 
 
Kimyasalların ve ihrakiye servisleri için petrol ürünlerinin armanlanmasına yönelik 9 ayrı otomatik ve eş zamanlı 
harmanlama üniteleri de Solventaş müşterilerinin hizmetine sunulmaktadır. 
 
İhrakiye Servisi  
 
İhrakiye hizmetleri için ayrılmış bulunan iki ayrı bilgisayar kontrollü saatte 300 mt. harmanlama kapasitesine sahip 
harmanlama üniteleri ile Fuel Oil ve Gas Oil ürünleri müşteri talebine göre istenilen viskozitede harmanlanabilmektedir. 
 
Azot Örtüsü 
Azot üniteleri sayesinde bazı özel kimyasalların elleçlemelerinde talep üzerine ürünler azot örtüsü altında 
depolanabilmektedir. 
 
Ürün İyileştirme 
Filtreleme, kurutma gibi bazı özel ürün iyileştirme servisleri de özel kimyasallar için verilebilmektedir. 
 
LABORATUAR 

 

Terminalde depolanan tüm ürünler depolama esnasında, terminale gelişlerinde ve sevkiyatları sırasında tam donanımlı 
Solventaş Laboratuvarı sayesinde sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır. Ayrıca müşteri talebi doğrultusunda 
müşterilerimizin istediği tüm analizler laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 
 

GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN ALIMI 

 
Solventaş Terminali, gemilerden kaynaklanan atıkların alım hizmetini yürütmektedir. Bu kapsamda Marpol 73/78 Ek-I 
(sadece Slop) ve Ek-II atıklarının kabulünü gerçekleştirip, atıkların ulusal mevzuat çerçevesinde lisanslı bertaraf tesisine 
gönderilmesini sağlamaktadır. 
Bakanlık tarafından Marpol Ek-I (sadece Slop) ve Ek-II dışında kalan atıkların alınması hususunda yetki verilen Kocaeli 
Büyüşehir Belediyesi iştiraki olan İZAYDAŞ A.Ş. ile anlaşma sağlayarak, müşterilerine ait olan atıkların yönetimine 
yardımcı olmaktadır. Gerekli bilgiler www.izaydas.com.tr adresinden temin edilebilmektedir. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

YILPORT Solventaş Terminali Genel Müdürü, 

Elif ARTAN 

Satış Pazarlama - Satış 
 
Berk DELİPINAR 

0262 648 27 00 
berk@solventas.com.tr  

 
Ezgi BULUT 

0262 648 27 00 
ezgi.bulut@solventas.com.tr 

 
YPH Satış Pazarlama – TR Müşteri İlişkileri  
(şikayet, istek, öneri) 
 
Pınar İŞKODRA 

     0262 679 76 00 – 7657 
0536 065 67 88 

         mi@yilport.com.tr 
 
YPH Satış Pazarlama – Pazarlama İletişimi  
(Reklam, tanıtım, sponsorluk)   
 
Aytuğ PİRİMOĞLU 

(Maslak): 0212 290 3080 – 5319 
(Gebze): 0262 679 7600 – 7868 
0530 321 32 08 
pr@yilport.com 

 

Sevkiyat Stok ve Müşteri Hizmetleri  
sevkiyat@solventas.com.tr 
 

        Ferruh Güler 
0262 648 27 00 

 
Burak Pınarbaşı 

0262 648 27 00 
 

Muhasebe 
yph.arteam.dg@yilport.com  
yph.apteam.dg@yilport.com 
 
Emin KILIÇARSLAN   

0262 679 76 00 - 7692 
0531 306 08 30 

 
İlhan AYÇETİN   

0262 679 76 00 – 7694 
 
Burak GÜZEY  

0262 679 76 00 – 7731 
 
Adile IŞIK YILMAZ  

0262 679 76 00 - 7906  
 

Ticaret 
tr.gbz.commerce.gencargo.dg@yilport.com  
 
Hanife TERZİ 
  0262 679 76 00 – 7739 
 
Fatma DALFİDAN 
 0262 679 76 00 – 7661 
 

Gemi ve İskele Planlama 
gemi@solventas.com.tr 
 

Kalite Sistemleri 
 
Tülay BİLGİN 

0262 648 27 00 
tulay@solventas.com.tr 



  

  

  

 
Dilovası O.S.B. 1.Kısım Kısım Tuna Cad. 

No:7 41455, Dilovası KOCAELİ / TÜRKİYE 

Phone :  + 90 262 648 27 00 
www.yilport.com 

Sigorta & Hasar 
 
Taylan ARSLAN 

0262 679 76 00 – 7209 
0507 450 66 90 
taylan.arslan@yilport.com 

 
 


