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Hakkımızda About Us

Cey Holding 53 yıllık mazisi ile, 3,8 milyon m2 alan üzerinde kurulu 
4 Liman, 13 Lojistik Terminal ve 2 Serbest Bölge ile sektörünün 
önde gelen firmalarındandır. Cey Holding, 1350 çalışanı ile yılda 
yaklaşık 25 milyon ton kargo için lojistik hizmetleri sağlarken liman 
hizmetlerinde bu rakam 30 milyon tona ulaşmaktadır.

Cey Holding, Dünya coğrafyasını ve Türkiye jeopolitiğini yakından 
tanıyan yapısıyla, hizmet kalitesini ve ticari dinamiklerini, tüm 
faaliyet alanlarına entegre ederek dış ticaretin yoğunlaştığı 
Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin en önemli 
ticaret merkezlerinde faaliyet göstermektedir. Verdiği hizmetlerin 
tamamını müşteri memnuniyetini ilke edinerek yapılandırmış ve Türk 
ekonomisine geniş çaplı, modern tesisler kazandırmıştır. 

Tedarik zinciri faaliyetlerinin tamamında hizmet veren Cey Holding, 
Karadeniz’in en büyük limanı olan Samsunport ile başladığı 
limancılık faaliyetlerine Ceyport Tekirdağ Limanı, Mersin Serbest 
Bölge Limanı ve Ceyport Taşucu Limanı’nı da bünyesine katarak 
entegre çözümler sunma yolunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir Cey Holding kuruluşu olan Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş., 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yapmış olduğu ihalede en yüksek 
teklifi vererek limanı’nın 40 yıllık işletme hakkına sahip olmuştur. 
Liman işletmesi 22.01.2022 tarihinde devralınarak, limanın 
ismi Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. olarak 
değiştirilmiştir. 

Dünya coğrafyasını ve Türkiye’nin jeopolitiğini yakından tanıyan 
Cey Holding, sektöre duyarlı, ticari vizyon sahibi bir kuruluş olarak 
Ceyport Taşucu Uluslararası Limanı ile lojistik çözümler yaratma 
misyonunda yeni bir açılım daha gerçekleştirmektedir. 

Cey Holding, with a history of 53 years is one of the leading 
companies in its sector with 4 Ports, 13 Logistics Terminals and 
2 Free Zones established on an area of 3.8 million m2. While Cey 

Holding provides logistics services for approximately 25 million 
tons of cargo per year with its 1350 employees, this figure 

reaches 30 million tons in port services.

Cey Holding, with its structure that closely recognizes the global 
geography and the geopolitics of Turkey, integrates its service 

quality and commercial dynamics into all fields of activity and 
operates in the most important trade centers of the Marmara, 

Aegean, Mediterranean and Black Sea regions, where foreign 
trade is concentrated. It has structured all of its services by 

adopting customer satisfaction as a principle and has brought 
large-scale, modern facilities to the Turkish economy.

Cey Holding, serving in all supply chain activities, started port 
operations with Samsunport, the largest port of the Black Sea 
Region. Ceyport continues its activities in the way of providing 

integrated solutions by incorporating Tekirdağ Port, Mersin Free 
Zone Port and Ceyport Taşucu Port.

Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş., a Cey Holding company, gave the 
highest bid in the Privatization Administration tender and obtained 
the right to operate Taşucu Port for 40 years. The port operation 

was taken over on 22.01.2022 and the port started to operate 
as Ceyport Taşucu International Port Management Inc.

Cey Holding that closely recognizes the global geography and the 
geopolitics of Turkey, as an organization sensitive to the sector 
and having a commercial vision, is making another breakthrough 
in its mission to create logistics solutions with Ceyport Taşucu 

International Port.
 



History of
Ceyport TaşucuTarihçe

Mersin’e bağlı bir belde olan Taşucu’nun ekonomisini turizm, tarım, 
ticaret ve balıkçılık oluşturmaktadır. Portakal, mandalina, limon 
ve çilek yörede en çok yetiştirilen tarım ürünleridir. Taşucu’nda 
yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın bu enlemde görülen en endemik 
iklim türü olan subtropikal iklim görülmektedir. Akdeniz kıyısında 
olmasına karşın çevresindeki Orta Toroslar nedeniyle sıcaklık yıl 
boyunca yüksek ve sıcaklık farkı son derece azdır. Dünyadaki tüm 
tropikal bitkiler, burada rahatça yetiştirilebilmektedir.
Mersin Limanı’ndan sonra ilin en büyük ikinci limanı olan Taşucu 
Limanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne Limanı’na 
Suriye ve Lübnan’a (Tripoli - Beyrut), düzenli Ro Ro/Yolcu gemileri 
ve deniz otobüsü seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Genel kargo ve 
konvansiyonel hizmetler verilmektedir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesinde doğal gaz 
aramaları yapan TPAO sondaj gemilerinin kıyı lojistik merkezi de 
Taşucu’nda bulunmaktadır.

Taşucu, a town in Mersin, has a tourism, agricultural, trading, and 
fishing-based economy. The most widely farmed agricultural items 

in the area are strawberries, oranges, tangerines, and lemons. 
Taşucu has a subtropical climate, which is the most endemic climate 
type not only in Turkey but also in the world at this latitude. Despite 
being on the Mediterranean coast, the area has high temperatures 
all year long, with very little variation in temperature because of the 

Central Taurus Mountains nearby. All tropical plants in the world 
can be grown comfortably here.

Regular Ro Ro, cruise, and sea bus services run from Taşucu Port, 
the second-largest port in the province after Mersin Port, to Girne 

Port in the Turkish Republic of Northern Cyprus and Beirut and 
Tripoli in Lebanon. Additionally, General Cargo and conventional 

services are offered.

Taşucu also houses the coastal logistical hub for the TPAO 
drilling vessels that explore for natural gas in Turkey’s Eastern 

Mediterranean Exclusive Economic Zone.





Ceyport Taşucu 
Limanı’nın deniz 
koordinatları

The sea 
coordinates of 
Ceyport Taşucu 
Port are located 
between the 
latitudes and 
longitudes below

Uzun Mendirek : 36° 18’ 34’’ N / 33° 53’ 24’’ E
Kısa Mendirek : 36° 18’ 40’’ N / 33° 53’ 32’’ E
İç Liman : 36° 18’ 30’’ N / 33° 53’ 30’’ E
enlem ve boylamları arasında yer almaktadır.
Ceyport Taşucu limanı geniş bir hinterlanda sahip Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından 

biridir. Ceyport Taşucu’nun, müşteri ihtiyaçlarına optimum düzeyde cevap verebilecek 

tesis özelliklerine kavuşturulması için terminal sahası ile lojistik ve sanayi sahası yenileme 

ve geliştirme yatırım planları hazırlanmıştır. Buna istinaden, bölgenin müşteri ve ticari 

kapasitesini yükseltecek ve bölge sanayisine lojistik avantajlar sağlayacak yeni depolar, 

antrepolar, silolar, sıvı tanklar inşasına başlanmıştır. Bu yatırımların sonucunda en üst 

seviyede hizmet kalitesine ulaşılacaktır.

Long Breakwater : 36° 18’ 34’’ N / 33° 53’ 24’’ E
Short Breakwater : 36° 18’ 40’’ N / 33° 53’ 32’’ E
Inner Port : 36° 18’ 30’’ N / 33° 53’ 30’’ E
Ceyport Taşucu port is one of the largest ports in the Mediterranean Region with a wide 

hinterland. Renewal and development investment plans for the terminal area, logistics and 

industrial area have been prepared in order to provide Ceyport Taşucu with facility features 

that can optimally respond to customer needs. Based on this, the construction of new 

warehouses, bonded warehouses, silos and liquid tanks that will boost the region’s customer 

and commercial capacity and provide logistical advantages to the region’s industry has begun. 

As a result of these investments, the highest level of service quality will be achieved.

Liman Konumu
Port Location





Hizmetlerimiz
Services

Yük Hizmetleri
Cargo Services

Depolama Tesisi
Storage Facility

Lojistik ve Sanayi Bölgesi
Logistics and Industrial Zone

RO-RO Hizmetleri / Yolcu Termineli
Ro-Ro Services

Gemi Hizmetleri
Ship Services

Atık Hizmetleri
Waste Collection Services

ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman
Tesisi Güvenlik Kodu)
ISPS (International Ship and Port
Facility Security Code)





Terminal Bilgileri
Terminal Information

Terminal Sahası

Toplam Alan
Total

Liman Sahası
Port Area

456.420  m²

1.500.000 m²

1.043.756 m²

Lojistik ve 
Sanayi Bölgesi 
Logistics and 
Industrial Zones

Terminal Area
Rıhtım Bilgileri
Quay Information

Uzunluk
(m)

Derinlik
(metre)
Depth 

(m)

Yatırım 
Sonrası

Derinlik / Uzunluk 
 (m)

1 1 No.lu Rıhtım / Pier 1 83 6 15

2 2 No.lu Rıhtım / Pier 2 77 6 15

3 3 No.lu Rıhtım / Pier 3 120 6 15

4 4 No.lu Rıhtım / Pier 4 130 6 15

5 5 No.lu Rıhtım / Pier 5 180 9.6 15

6 6 No.lu Rıhtım / Pier 6 20 9.6 15

7 Toplam / Total 610 1.030

  





Kargo hizmetleri için 15 metre derinliğe kadar ulaşan 
rıhtımlarımızdan yararlanılmaktadır. 

Ceyport Taşucu, değişik projeler için, gerekli ekipman ve 
depolama yatırımlarında, talep sahiplerinin tekliflerini de 
değerlendirmeye almaktadır.

Dökme Katı ve Genel Kargov
Rıhtımlarımızın toplam boyu 1030 metredir. Dökme, paletli, 
sandıklı, bigbagli un, şeker, çimento, cam, MDF, rulo sac, boru, 
balya, kağıt hamuru, alüminyum vb. yüklerin limanımızda tahliye 
ve yüklemeleri; gerektiğinde de uygun yerlerde geçici depolama 
statüsünde depolanarak muhafaza edilmesi ve tekrar terminal 
hizmetleri verilerek sevk edilmeleri mümkündür.

Konteyner Tahliye, Yükleme ve 
Depolama Hizmetleri
Ceyport Taşucu, sunduğu lojistik imkanlarla konteyner ithalat 
- ihracat yüklerine yüksek kapasiteli geçici depolama hizmeti 
sağlamaktadır. Aydınlatma ve güvenlik standartları en yüksek 
seviyede olan sahalarımızda konteyner elleçleme kapasitemiz 
400.000 TEU/yıl’dır.

For cargo services, our berths reaching up to 15 meters 
depth are used.

Ceyport Taşucu assesses clients’ requirements for the 
equipment and storage investments required for various 
projects.

Dry Bulk and General Cargo
The total length of our berths is 1,030 meters. Pallet, box, 
big bag, flour, sugar, cement, glass, MDF, coiled sheet, pipe, 
bale, paper pulp, aluminum, etc. cargoes can be loaded and 
unloaded at our Port, stored in appropriate locations (closed 
or open) in temporary storage regime and then reshipped by 
using our terminal services.

Container Unloading, Loading and Storage 
Services
With its logistics facilities, Ceyport Taşucu offers high-
capacity temporary storage services for import-export 
commodities. Our container handling capacity is 400,000 
TEU/year at our sites with the highest lighting and security 
standards.

Yük Hizmetleri
Cargo Services





Depolama
Tesisi
Storage Facility

Ceyport Taşucu Limanı, toplamı 

45.000 metrekare olan 30 adet 

birbirinden bağımsız depo ile 

ithalat, ihracat ve transit yüklerin 

depolanmasında önemli lojistik 

avantajlar sağlamaktadır. Depolarımız 

da her türlü emtia, kuru dökme 

yük ve genel kargo depolamasına 

uygun olup forklift, stacker, loader 

gibi ekipmanlarla yükleme boşaltma 

hizmeti verilmektedir.

Ceyport Taşucu Port provides 

significant logistics advantages in 

the storage of import, export and 

transit cargoes with 30 independent 

warehouses with a total area 

of 45,000 square meters. Our 

warehouses are suitable for storing 

all kinds of commodities, dry bulk 

cargo and general cargo, and loading 

and unloading services are provided 

with equipment such as forklifts, 

stackers and loaders.

Adet Depo
Units of Warehouse

30

Depolama Alanı Storage Area

45.000 m2





Lojistik ve
Sanayi Bölgesi
Logistics And Industrial Zones

Ceyport Taşucu Limanının geri sahasında bulunan Lojistik 

ve Sanayi Bölgesi 1.043.756 m2‘den oluşmaktadır.  

Bölgesel lojistik avantajlar sağlayan Sanayi Bölgesin 

de her türlü depolama ve yatırım imkanı müşterilerin 

hizmetine sunulmaktadır.

The Logistics and Industrial Zones, located in the 

back yard of Ceyport Taşucu Port, consists of 

1,043,756 m2. All kinds of storage and investment 

opportunities are offered to customers in the 

Industrial Zone, which provides regional logistics 

advantages.

Lojistik ve 
Sanayi Alanı 1.043.746 m2

Lojistik Tesis Alanı
Logistics Zone

329.557 m² 714.200 m²

Sanayi Tesis Alanı
Industrial Zone

Logistics and Industrial Zone





Ro-Ro Hizmetleri
Yolcu Terminali
Ro-Ro Services

Ceyport Taşucu Limanı uluslararası ticari bir liman olmasının 

yanında yurt dışına giriş-çıkış yapılan bir hudut kapısıdır.  

Limanımızdan KKTC, Suriye ve Lübnan’a  Ro-Ro, Ro-Pax ve 

Deniz Otobüsü seferleri yapılmaktadır. Mevcut yolcu salonu 

1531 m2 sahip olup, yeni yolcu salonu 3.500 m²’lik alanda 

hizmete girecektir.

In addition to being an international commercial port, 

Ceyport Taşucu Port serves as an international border 

crossing. From our port, there are Ro-Ro, Ro-Pax, and 

Sea Bus services to the TRNC, Syria, and Lebanon. The 

new passenger hall will be operational over a space of 

3,500 square meters, compared to the existing passenger 

lounge’s 1531 square meters.

KKTC

LÜBNAN

SURİYE

TÜRKİYE





Gemi Hizmetleri
Gemi Hizmetleri

Pilotage / Towage / Anchorage
Our Port serves the ships 24 hours a day with 2 tugboats “CEY X 
– 1700 Hp, 45 tons towing power - CEY IX – 1125 Hp, 30 tons 
towing power”, and 1 mooring boat “Cey Palamar X – 165 Hp”.

Mooring
Anchor pointing, dropping anchor, weighing anchor services are 
available.

Fresh Water Supply
Fresh water supply is provided 24 hours a day from the docks’ 

Fuel Supply
With land tankers, refueling is possible.

Römorkaj
Limanımızda, CEY X – 1700 Hp, 45 ton çekme gücünde, 
CEY IX – 1125 Hp, 30 ton çekme gücünde toplam 2 adet 
römorkörümüz ve Cey Palamar X – 165 Hp palamar botu ile 
gemilere 24 saat hizmet verilmektedir.

Demir Yeri Gösterme
Demir atma, demir alma, demir yeri gösterme hizmetlerimiz 
mevcuttur.

Tatlı Su Verme
Rıhtımlarımızdaki vanalardan 24 saat tatlı su ikmali hizmeti
verilmektedir.

Yakıt İkmali
Kara tankerleri ile yakıt ikmali yapılabilmektedir.

Limanımızda mevcut deneyimli 
pilotlarımız ile 24 saat kesintisiz 
pilotaj hizmeti verilmektedir.

With our experienced pilots 
available in our port, 24-hour 
uninterrupted piloting service is 
provided.





MARPOL 73/78 Convention

Atık Hizmetleri
Waste Collection Services

Ceyport Taşucu Uluslararası 
Liman İşletmeciliği A.Ş. 
rıhtımlarına gelen gemilerden, 
Uluslararası MARPOL 
73/78 Sözleşmesi (*) ve 
26.12.2004 tarih ve 25682 
sayılı T.C. Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Gemilerden Atık Alınması ve 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
gereğince Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 
lisanslandırılmış atık kabul 
tesisimizin deneyimli personeli 
tarafından 7/24 gemilerden katı 
ve sıvı atık alımı yapılmaktadır.

MARPOL 73/78 Sözleşmesi 
Ek I kapsamında yer alan sıvı 
atıklar için, Slaç:170 m3, 
Sintine suyu: 80 m3, Sintine 
yağı: 38 m3 Atık yağ: 60 m3, 
Ek IV kapsamında pissu için 
2,5 m3 ve Ek V Kapsamındaki 
evsel atıklar için de 10 m3 lük 
depolama alanı bulunmaktadır.

MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek 
I kapsamında alınan sıvı atıklar 

ısıl işleme ve ayrıştırmaya 
tabi tutularak, 3 m3/saat 
kapasiteli seperatör aracılığı ile 
yağ / su ayırımı yapılmakta ve 
içerisindeki su oranı minimize 
edilmektedir. Tesiste oluşan 
atık sular, 30 m3/gün kapasiteli 
kimyasal atık su arıtma 
tesisinde arıtılarak “MESKİ 
Atık Suların Kanalizasyona 
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” 
kapsamında MESKİ kanalına 
deşarj edilmektedir.

Amacımız, limanımıza gelen 
gemilerden MARPOL 73/78 
Sözleşmesi ve Gemilerden 
Atık Alınması ve Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği’nce katı 
ve sıvı atıkların alınarak, deniz 
kirliliğinin önüne geçilmesi, 
çevreye verilecek zararın 
en aza indirgenmesi ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamak için 
geri kazanımı kolaylaştırmak 
amacıyla teşvik edici nitelikte 
hizmet sunmaktır.

MARPOL denizlerin gemiler tarafından işletme veya kaza 
nedeniyle kirletilmesinin önlenmesini amaçlayan uluslararası 
temel anlaşmadır.

MARPOL is the main international convention which aims 
to prevent the pollution at the seas by
the vessels due to operation or accident.

In accordance with the 
International Marpol 
Convention 73/78 and the 
Regulation on Receiving Waste 
from Ships and Control of 
Wastes, which entered into 
force after being published in 
the T.R. Official Gazette dated 
26.12.2004 and number 
25682, solid and liquid waste 
is received from the ships 24/7 
by the experienced personnel 
of our waste reception facility 
licensed by the Ministry of 
Environment, Urbanization and 
Climate Change from the ships 
arriving at the Ceyport Taşucu 
Port.

In accordance with Annex 
I of the MARPOL 73/78 
Convention, Ceynak Taşucu 
Port offers storage space 
for liquid wastes totaling 
170 m3 of sludge, 80 m3 of 
bilge water, 38 m3 of bilge 
oil, and 60 m3 of waste oil. 
In accordance with Annex IV, 
Ceynak Taşucu Port offers 2.5 
m3 of sewage storage space, 
while with Annex V offers 
10 m3 of storage space for 
household waste.

The wastes received within 
the scope of Annex I of the 
MARPOL 73/78 Convention 
are subjected to heat 
treatment and separation by 
3 m3/day capacity separator, 
and the water content is 
minimized by separating oil and 
water. The facility generates 
waste water, which is purified 
in our chemical waste water 
treatment unit with a 30 m3/
day capacity before being 
released into the MESKI canal 
in accordance with the “MESKI 
Waste Water Discharge into 
Sewage Regulation.” 

In line with our goal which is 
based on Marpol Convention 
73/78 and the Regulation on 
Receiving Waste from Ships 
and Control of Wastes, we 
provide encouraging services 
in order to prevent marine 
pollution by collecting solid and 
liquid wastes from ships in our 
port, to minimize the damage 
to the environment and to 
facilitate recovery for the 
Country’s economy. 

MARPOL
73/78 Sözleşmesi / Convention





IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) kararları uyarınca, Kasım 
2001’den itibaren deniz güvenliğine yönelik bir dizi güvenlik tedbiri 
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda IMO Güvenlik Komitesi ve alt 
çalışma grupları tarafından Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu 
hazırlanmıştır.

SOLAS Chapter XI - 2 (denizde güvenliği arttırıcı tedbirler) ile 
ISPS kod tesis edilmiş ve ISPS Kod 2002 / 2004 IMO Diplomatik 
Konferanslarında da kabul edilmiştir.

IMO Koşulları
Ceyport Taşucu Limanı’nın IMO Koşularına uygun “ISPS Güvenlik 
Sertifikası” mevcuttur.

Güvenlik
Ceyport Taşucu Limanı geniş güvenlik tedbirleri ile donatılmıştır.
• Liman içerisinde sınırlı alanlar belirlenmiş ve özel koruma 

sağlanmıştır.
• Son teknoloji ürünü kapalı devre kamera sistemi, 
• Acil durumlar için sesli anons sistemi devreye alınmıştır. 
• 360° dönebilen ve gece görüşü sağlayan özel kameralar, 
• Liman giriş sistemi, 
• Konusunda uzman ve deneyimli silahlı güvenlik görevlileri ile 24 

saat, liman kapılarında ve sahalarında güvenlik sağlanmaktadır. 
Normal şartlarda güvenlik seviyesi 1’dir.

Çevre Güvenliği ve Çevre İş Sağlığı
(Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği)
Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği; çalışanları, 
müşterileri ve tüm kullanıcıları göz önünde bulundurarak sıfır iş 
kazası ve meslek hastalığı ilkesiyle, limanımızda;
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri alarak, 
• Eğitimli personel çalıştırarak
• Riskleri en aza indirmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı 

hedefleyerek
Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturma ilkesine uyulmaktadır.

• Çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere uymak, kirliliği önlenmek, 
atıkları çevreye zarar vermeden yönetmek, sürdürülebilir kaynak 
kullanımını sağlamayıp, iklim değişikliğinin azaltılması için enerji 
kaynaklarını verimli kullanıp biyo çeşitlilik ve ekosistemin korunması 
için gerekli önlemleri almak çevresel hedefimizdir.

In accordance with the IMO (International Maritime Organization) 
decisions, a series of security measures for maritime security have 
been put into effect since November 2001. In this context, the 
Ship and Port Facility Security Code has been prepared by the IMO 
Security Committee and its sub-working groups.

The ISPS code was established with SOLAS Chapter XI - 2 
(measures to increase safety at sea) and the ISPS Code was 
adopted at the 2002 / 2004 IMO Diplomatic Conferences.

IMO Terms
Ceyport Tekirdağ Port has an “ISPS Security Certificate” in 
accordance with IMO Conditions.

Security
Ceyport Tekirdağ Port is equipped with extensive security measures.
• Limited areas have been determined within the port and special 

protection has been provided.
• State-of-the-art closed circuit camera system,
• Voice announcement system has been activated for 

emergencies.
• Special cameras that can rotate 360° and provide night vision,
• Port entrance system,
• Specialized and experienced armed security guards provide 24-

hour security at the port gates and areas. The security level is 
typically 1.

Environment, Occupational Health and Safety
Taking into consideration employees, customers and all other 
users, the principle of creating safe and healthy working conditions 
is complied with, by taking the necessary precautions regarding 
occupational health and safety, by employing trained personnel, and 
aiming to minimize risks and eliminate hazards with the principle 
of zero work accident and occupational disease at Ceyport Taşucu 
Port.

Our environmental goal is to comply with legal obligations regarding 
the environment, to prevent pollution, to manage wastes without 
harming the environment, to use energy resources efficiently to 
reduce climate change, and to take the necessary measures for the 
protection of biodiversity and ecosystem.

ISPS
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi 
Güvenlik Kodu
International Ship and Port Facility 
Security Code
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