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Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. 

• Petlim Limancılık Ticaret A.Ş., Petkim Limanı'nı Türkiye'nin en büyük 
limanlarından biri haline getirmek amacıyla Kasım 2010 tarihinde Petkim'in 
% 100 iştiraki ile  kurulmuştur.  

 
• Petkim Konteyner Limanı "Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik” 

Entegrasyonu'na dayanan 'Value-Site' projesinin "Lojistik " adımıdır.  
 
• Lojistik destek alanında büyümek ve konteyner operasyonlarını sağlamak için 

de APM Terminals ile işbirliği yapılmaktadır.  



Petkim Konteyner Limanı Proje Yapısı 

• Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. -  Varlık Sahibi 
 
• APM Terminals - Operator  
 
• 2ER Müşavirlik – Müşavirlik ve Kontrol 

 
• Yüksel Proje – Dizayn Müellifi 



 
• Global terminal ağı işletmeciliği yapan APM Terminals, limanları ve iç karasal 

altyapı yatırımları ile uluslararası deniz yolu ticaretinin büyümesine önemli 
derecede katkı sağlamaktadır.  
 

• Merkezi, Hollanda'nın Hague kentinde bulunan APM Terminals, dizayn, 
inşaat, liman yönetimi ve operasyonları, iç karasal servisleri ile 40 ülkede 
160 değişik lokasyonu ile toplam 70 limanda global ağ servisi ile hizmet 
veriyor. 
 

• APM Terminals'ın bağlı bulunduğu, ulaşım ve enerji sektörlerine odaklı, 
merkezi Kopenhag-Danimarka’da bulunan A.P. Moller-Maersk Grubu 
2011'de 60,2 Milyar Dolar ciro ile 130 ülkede 117.000 personel istihdam 
etmektedir. 

APM Terminals 



• Yatırım % 100 Petkim iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş. tarafından yapılacaktır. 
 
• Terminalin kapasitesi başlangıçta 1,5 Milyon TEU ve potansiyeli 4 Milyon TEU’dur. 
  
• 700 metrelik rıhtım yapısı ve basen derinliği ile 11.000 TEU kapasiteli gemiler 

yanaşabilecektir. 
 

• Yatırımın ilk fazı 2015 yılında, ikinci fazı 2016 yılında tamamlanacaktır.  
 
• Liman geri sahasında 42 hektar, tren terminali alanında ise 6 hektar olmak üzere 

toplam 48 hektar lojistik saha yapılacaktır. 
 
• İzmir-Çanakkale Karayolunun yanında, oluşturulacak tren terminali sahası mevcut 

demiryoluna entegre edilecektir.  
 

• Petkim Konteyner Limanı,  Alsancak Limanı'nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık 
%50 daha fazla başlangıç kapasitesine sahip olacaktır.  

Petkim Konteyner Limanı Projesi - Genel Bilgiler 



• Konteyner terminal işletmeciliğinde lider kuruluşlarından APM Terminals ile 
stratejik işbirliği yapılmaktadır. 
 

• Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde 11.000 TEU kapasiteli konteyner 
gemilerinin rahatlıkla yanaşabileceği tek liman olacaktır.   
 

• İnşaat aşamasında yaklaşık 500, işletme döneminde ise 260 kişiye sürekli 
istihdam sağlanacaktır. 
 

• Türk sanayicileri Pire ve İskenderiye gibi limanlarda zaman kaybetmekten 
kurtulacak; ihracatçı firmaların navlun maliyeti azalacaktır. 
 

• Uluslararası standartlarda ve son teknoloji kullanımı ile yüksek kaliteli servis 
sunulacaktır. 
 

• Aliağa ve Nemrut Limanlar Bölgesi'nin sayılı lojistik merkezlerinden biri olmasını 
sağlayacaktır.  

 

Petkim Konteyner Limanı Projesi – Yaratılan Değerler  



Mevcut Liman 



Tamamlandığında Petkim Konteyner Terminali 



20 Mart 2013’de Copenhag’da 
 Türkiye ve Danimarka Başbakanları desteklerini belirttiler 


