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Gelecekte fark yaratmak ve fayda sağlamak için... 
Daima dönüşüm ve gelişimin peşindeyiz!

 

Yeni Genel Merkez

Adres: Premier Kampüs Ofis, Gürsel Mahallesi, İmrahor Cad. 
No:29 A Blok Kat:6 Kağıthane - İstanbul / Türkiye 

Tel: (0212) 473 15 15





1973 yılında Borusan Holding bünyesinde grup şirketlerine hizmet vermek amacıyla 
kurulan şirketimiz, 2000 yılında deneyim ve bilgi birikimini grup dışı firmalara da sunmak ve 
sınırlarını aşmak için Borusan Lojistik adıyla “entegre lojistik hizmet sağlayıcı” olarak yeniden 
yapılandı. Güçlü finansal yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal altyapısıyla kısa zamanda 
sektör lideri konumuna geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de müşterilerimizin tedarik 
zinciri ihtiyaçlarını analiz ederek, mühendislik, özel çözümler ve inovasyonla entegre olarak 
rekabette farklılık yaratmaya devam ediyoruz.

2012 yılında sektörün ilk 10 oyuncusundan 

biri olan Balnak’ı satın alarak liderliğimizi 

perçinledik, bugün yolumuza emin adımlarla 

devam ediyoruz.

Fark yaratan fayda sağlayan şirket 

konumlandırmamız ile müşterilerimize 

entegre lojistik hizmeti verirken, yüklendikleri 

işleri onlar adına daha hızlı, daha ekonomik 

ve daha kaliteli yerine getirerek katma değer 

yaratıyoruz.

Borusan Lojistik olarak dört stratejik iş 

alanında hizmet veriyoruz. Bunlar; 3 PL 

Hizmetleri, Liman İşletmeciliği Hizmetleri, 

Proje Lojistiği Hizmetleri ve Uluslararası 

Taşımacılık Hizmetleri’dir. Gümrükleme 

alanında ise Bor Gümrük Müşavirliği 

Hizmetleri A.Ş. ile stratejik iş ortaklığımızı 

sürdürüyor, bu sayede oluşan sinerjiyle 

gümrük hizmetlerinde de fark yaratıyoruz.

2011 yılından beri ArGe ve inovasyon 

çalışmalarımıza verdiğimiz önemi daha da 

artırarak “Yerinde ArGe” belgesi alan ilk 

lojistik şirketlerinden biri olduk. Avrupa’da 

ArGe çalışmaları yapan lojistik firmalarının 

oluşturduğu ALICE teknoloji platformuna da 

üye olarak, son 4 dönemde 2 inovatif 

şirketimiz olan eTA ve Bukoli’yi hayata 

geçirdik.
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Fark Yaratıyoruz, 
Fayda Sağlıyoruz...



Limanda 465.000 m2’ye
 ulaşan gümrüklü, 

gümrüksüz terminal alanı

Bor Gümrük ile stratejik 
iş ortaklığı ve gümrük 
hizmetlerinde sinerji

Türkiye’de günlük 
3.000’e yakın sefer

Limanda 5 milyon ton/yıl 
Genel Kargo kapasitesi

 ÇEKÜL Vakfı’nın 
“7 Ağaç Ormanları” 

kapsamında 1.000.000 
ağaç

Rüzgar enerjisi 
lojistiğinde, Türkiye’de 

ilk kez kullanılan 
Kanat Adaptörü gibi 

teknolojilerle fark yaratan 
çözümler

Türkiye - Kazakistan 
arası karayolu 

taşımacılığında Türkiye 
liderliği

Limanda 350.000 TEU/yıl 
araç kapasitesi

3.500 kişiye sağlanan 
istihdam

100’ü aşkın
ülkede acente ağı

04
05

Sayılarla Borusan Lojistik

Toplam 850.000 m2 
alanda araç lojistiği 

hizmeti

Türkiye’de satılan 
her iki araçtan birinin 

elleçlenmesi

Yılda 330 gemi 
bağlantısı

Limanda
400.000 TEU/yıl 

konteyner kapasitesi

Parsiyel hizmetlerimiz ile 
81 ilden 81 ile 

mal kabulü ve dağıtımı



“Geleceği oluşturmak için düşlemek gibisi yoktur.” 
Victor Hugo



Müşterilerimizin baştan sona 
tedarik zinciri ihtiyaçlarında 
en doğru çözümü sunan 
stratejik iş ortağı olmak. 

Misyonumuz

Vizyonumuz
Rekabette fark yaratan 
hizmetlerimizle paydaşlarımıza 
fayda sağlayan kurum olmak. 
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Değerlerimiz

Mükemmeli hedefleriz

İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye 
ve donanıma sahibiz. Sonuç odaklı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve 
işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Meraklı, katılımcı ve 
paylaşımcıyız. Zamanın gereklerini takip eder, yeni fikir ve girişimlere destek 
veririz. Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışırız. Sürekli gelişen, yüksek 
performansla görünür katkı yaratan çalışanlarımızı ayrıştırır ve ödüllendiririz.

Müşterimizi mutlu ederiz

Müşteri ana odağımızdır. Kendimizi birer Borusan elçisi kabul eder, aldığımız 
her karar ve aksiyonla işimize ve müşterimize katkı yaratmak bilinciyle 
çalışırız. Her iş kolumuzda, en kaliteli ürün ve hizmeti müşterilerimize 
sunar, daima rekabette bir adım önde olmaya çalışırız. Değişen müşteri 
gereksinimlerini önceden görür, proaktif bir yaklaşım ile hızlı çözüm üretmeye 
çalışırız.

İnisiyatif ve sorumluluk alırız

Organizasyonun hangi seviyesinde çalışırsak çalışalım, sorumlu olduğumuz 
işlerin liderliğini üstlenir, işimizi sahipleniriz. İyi hesaplanmış riskler alır, 
bunları fırsata çeviririz. Her birey ve fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır 
ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışırız. Mümkün olan en yalın 
organizasyon yapılarında, entegre ve verimli sistemler ile açık ve etkin bir 
iletişim ortamında çalışırız.

Güveniliriz

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş 
ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük 
esasına göre yürütürüz. Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve 
taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve 
yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet 
ve anlayış prensibiyle hareket ederiz.

Topluma katkı sağlarız

İçinde yaşadığımız toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek 
öncelikli amacımızdır. Toplumun ihtiyaçlarına karşılık gelen gönüllülük 
projelerinde görev alırız. Tüm iş süreçlerimizde ve sosyal hayatımızda, 
çevreye duyarlılık temel prensibimizdir.
 



Ödüllerimiz

Belgelerimiz      

İş Sağlığı ve Güvenliği
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Ulusal 
Kalite 
Başarı 
Ödülü

5 Yıldızla, 
Mükemmellik’te 
Yetkinlik Belgesi 
Alan İlk Türk 
Lojistik 
Şirketi
 

Stratejik 
Yönetim Yetkinliği 
Alanında Hall of Fame 
Ödülünü Alan 
İlk Lojistik 
Şirketi
 

Ulusal 
Kalite 
Büyük 
Ödülü
 

IIP (Investors in 

People) Belgesi Alan 

İlk Türk Lojistik 

Şirketi

“Önce Güvenlik” prensibiyle hareket ediyor, tüm hizmetlerimizi iş, çalışan ve toplum güvenliği açısından tasarlayıp geliştiriyoruz. 
Çalışanlarımızın yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve ergonomik çalışma ortamları oluşturuyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına uygun hareket etmenin yanı sıra; yalın yaklaşım ve teknoloji kullanımı ile müşterilerin 
özel beklentilerini de karşılayan, daha güvenli ortamlar ve hizmetler yaratıyoruz.

ISO 9001 
Kalite 
Yönetim 
Sistemi

ISO 14001 
Çevre 
Yönetim 
Sistemi

OHSAS 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim 
Sistemi

ISO 50001 
Enerji Yönetim 
Sistemi

14064 

Karbon Ayak İzi 

Doğrulama 

Belgesi

ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti 
ve Şikayetlerin Ele 
Alınması Standardı 
Belgesi

Başarımızın Kaynağı 
Kurumsal Yetkinliğimiz

Değer Bazlı Yönetim 
 • Yalın 6 Sigma Metodolojisi
 • Müşterinin Sesi Yönetimi 
 • Hedeflerle Yönetim Sistemi 

Yönetim 
Sistemlerimiz



“Gelecek, günümüzde ne yaptığımıza bağlıdır.”
Mahatma Gandhi



“Müşterilerimizin  tedarik zinciri ihtiyaçlarına en doğru çözümü entegre 
eden stratejik iş ortağı olmak” misyonuyla, tedarik zincirinin her halkasında 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştirmeyi ve 
müşterilerimizin operasyonlarına özel çözümler sunmayı hedeflemekteyiz.
Borusan Lojistik olarak, müşterilerimizin tedarikçilerinden başlayıp, müşterilerimizin müşterilerine kadar devam eden süreci tek elden yönetiyoruz. Modern 

yönetim tekniklerini etkin olarak kullanmakta, müşterilerimiz ile birlikte geliştirdiğimiz sürekli iyileştirmeler ve fark yaratan uygulamalarla rekabet avantajı yaratarak 

müşterilerimizin iş süreçlerine değer katıyoruz. İstanbul’daki Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra; ofislerimiz, şubelerimiz, depolarımız, transfer merkezlerimiz, ev 

teslim depolarımız ve kara nakliye ofislerimizle Türkiye genelinde birçok noktada yer alıyoruz. Uzman ve yetkin kadromuz, etkin insan kaynakları yönetimimiz, 

süreç bazlı verilerle yönetim metodolojimiz ve güçlü bilgi sistemleri altyapımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz.
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Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz

FTL Hizmetler
• Şehirler arası komple 

 taşıma hizmetleri

• Özel ekipmanlı taşıma hizmetleri

• Proje yükü taşımaları

• Demiryolu taşıma hizmetleri

• Kombine taşımalar

• Frigofirik araçlarla taşıma/ 

 dağıtım hizmetleri

• Liman konteyner dökme 

 ara taşımaları 

Yurt İçi 
Taşıma

Sahip olduğumuz araçların yanı sıra, sözleşmeli 
tedarikçi altyapımız ile yurt içi taşıma ve dağıtım 
hizmetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
göre tüm taşıma modellerini sağlıyor; güçlü bilgi 
sistemleri altyapımız sayesinde etkin çözümler 
üretiyoruz.

Kendi bünyemizde 

geliştirdiğimiz ve kara 

nakliye süreçlerini planlayıp 

izlemeye imkan tanıyan 

TiM (Transport lnformation 

Management) otomasyon 

programımız ve diğer 

yazılımlarımız sayesinde, 

tüm lokasyonlardan 

anlık siparişler alabiliyor, 

seferler oluşturup 

raporlayabiliyoruz. 

FTL
LTL
•  Parsiyel

•  Milkrun

•  Özel Dağıtım

Fark yaratan; 
fayda sağlayan 
çözümlerimiz:
• Anlaşmalı akaryakıt 

 istasyonları

• Trcell kontör hizmeti

• Kara Nakliye Ofislerimizden 

 İDO bileti alma imkanı

• Kara Nakliye Ofislerimizden 

 kasko bakım hizmeti 

 alma imkanı

FT
L

Sahip olduğumuz araçların yanı sıra, sözleşmeli 
tedarikçi altyapımız ile yurt içi taşıma ve dağıtım 
hizmetlerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
göre tüm taşıma modellerini sağlıyor; güçlü bilgi 
sistemleri altyapımız sayesinde etkin çözümler 
üretiyoruz.
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Milkrun
Milkrun operasyonlarında, günlük olarak müşterimizin 

tedarikçilerinden fabrikalarına olan malzeme akışını 

sağlıyoruz. Çok noktadan toplama yaparak, belirlenmiş 

zaman ve yük planlarına göre kısa sürede, sık malzeme akışı 

sağlıyoruz. Türkiye genelindeki önemli endüstri merkezlerinin 

tamamından, müşterilerimizin tesislerine düzenli olarak seferler 

gerçekleştiriyoruz. 

Milkrun Hizmetlerimiz
• Boş kasa yönetimi

• Acil özel seferler

• JIT (Just in time) ve 

 JIS (Just in sequence) seferler

• Milkrun seferleri

Parsiyel Hizmetlerimiz
• Parsiyel dağıtım

• İade lojistiği

• Zincir mağaza lojistiği

• AVM lojistiği

• KPI’lar ile performans takibi

• Müşteriye özel raporlamalar

• Müşteri lokasyonunda özel operasyon ekibi

• Dedike müşteri temsilcisi

• Dedike araç filosu

• Kilit müşteri yaklaşımı

• Yalın 6 sigma

• 81 ilden 81 ile mal kabulü ve dağıtımı

Parsiyel Yönetim Bilgi Sistemlerimiz 
• ArGe merkezimizde geliştirilen yazılımlar

• Müşterilerimiz ile data entegrasyonu

• Barkod ve el terminali ile ürün takibi

• Müşteri portali üzerinden online sipariş takibi   

• Elektronik arşiv ve web üzerinden erişim imkanı

 

Parsiyel 
İhtiyaca yönelik tasarlanmış yazılımımızla 

izlenebilirliğini sağladığımız yükleri zamanında, 

eksiksiz ve zahmetsiz şekilde alıcı müşterilere 

ulaştırıyor ve dedike müşteri temsilciği hizmeti 

ile kesintisiz olarak erişim imkanı sağlıyoruz.
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Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz
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Milkrun; fark yaratan, fayda sağlayan çözümlerimiz
• Tecrübeli operasyon ekibi, tek elden yürütülen operasyon ve müşteri hizmetleri, TZÇG (Tedarik Zinciri Çözüm Geliştirme/Solution)  

 ve “key account” desteği ile entegre lojistik hizmeti sağlıyoruz. 

• ArGe merkezimizde, tecrübeli IT ekibimizle müşterilere özel yazılımlar geliştiriyoruz. 

• Borusan kara nakliye gücü ve eTA desteği ile ölçek ekonomisi yaratarak cazip fiyatlar sunabiliyoruz. 

• 6 Sigma ile maliyet iyileştirme projeleri ve kazan – kazan yaklaşımı ile müşterimize maliyet avantajı sağlıyoruz. 

• Birden fazla firmadan malzeme alarak araç doluluğu garanti ediyoruz. 

Özel Dağıtım
Fark yaratan, fayda sağlayan 
çözümlerimiz
• Beyaz eşya ve mobilya ev teslimat 

 operasyonlarındaki tecrübemiz ve geniş 

 dağıtım ağımız ile sektör liderlerine hizmet  

 veriyoruz.

• Operasyonlardaki tüm süreçleri 7/24 aynı 

 müşteri temsilcisi ile takip etme imkanı 

 sağlıyoruz.

• Günde 1.300 eve girerek, montaj dahil son  

 kullanıcıya ulaşıyoruz. 

• Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik,  

 farklı şekillerde düzenlenebilen operasyon ve 

 IT altyapısına sahibiz.

• Dedike 350 araçlık filomuz ile Türkiye’nin  

 81 iline, bütün araç tipleri ile günde 500 sefer  

 yaparak özel teslimat gerçekleştiriyoruz. 

Hizmetlerimiz
• Dağıtım Lojistiği

• Filo Yönetimi

• Depolama

• Ev Teslimatı

• İade Lojistiği

• Montaj

• Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, 

 nakliye ve depolama hizmetlerini bütünleşik 

 olarak sağlıyoruz.

• Müşterimizin saatli randevu taleplerine 

 vaktinde ve yüksek teslimat oranı ile hizmet 

 veriyoruz.

• Müşterimizin beklentisine göre hızlı reaksiyon 

 gösterebilen araç filosuna sahibiz.

• Müşterilerimize ve sektöre özel, ölçülebilir, 

 şeffaf ve izlenebilir operasyon modelleri ile 

 özgün çözümler sunuyoruz.

• Kaliteli filo yönetim sistemleri, rota 

 optimizasyonu ve sürücü yönetimi ile 

 optimum masraf yönetimi sağlıyoruz.

10 Madde ile Milkrun Yaklaşımımız
• Düzenli malzeme akışı sağlayarak; 

 -  İstenmeyen parça sevkiyatını engelliyoruz. 

 -  Tek seferde yüklü sevkiyat yerine, çoklu seferde az 

  miktarda malzeme sevk ediyoruz. Bu sayede 

  müşterilerimizin stok miktarlarını azaltmalarını sağlıyoruz.

• Boş kasadan başlayarak tüm süreç için zaman planı 

 hazırlıyor, rampa ve forklift gibi kaynakların dengeli 

 kullanımını sağlıyoruz.

• Birden fazla firmadan malzeme alarak araç doluluğunu 

 garanti ediyoruz.

• Kontrollü geri dönüşümlü kasa akışı ile araç içi doluluğun 

 artmasını sağlıyoruz.

• Tanımlanan KPI’lar (Kritik Performans Göstergeleri), 

 düzenli raporlama, sürekli takip ve otomatik bilgilendirme 

 mailleri ile kontrollü bir operasyon yönetimi sağlıyoruz. 

• Master data entegrasyonu, günlük planlar ve faturalama 

 sürecinde IT entegrasyonu ve farklı web uygulamaları ile 

 manuel adımları azaltıyoruz.

• Farklı operasyonlarda kazandığımız “know-how”ı 

 süreçlerimizi iyileştirmek için kullanıyoruz.

• Tecrübemiz doğrultusunda “kazan – kazan” ortamı 

 yaratarak uzun vadeli maliyet iyileştirme projeleri 

 gerçekleştiriyoruz. 

• Tanımlanmış ve kendini ispatlamış süreçlerimiz ile 

 sektörlere özel uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

• Güvenilir tedarikçi altyapımız, operasyona özel, işe uygun 

 dedike araçlarımız (yükseklik, liftmaster vb.) ve düzenli 

 eğitime tabi sürücülerimiz ile sorunsuz bir operasyon akışı 

 gerçekleştiriyor, kaliteli hizmet sunuyoruz. 

Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz
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Depolama 

Başarılı depo yönetim uygulamalarını 
güncel teknoloji sistemleriyle entegre ederek 
geleceğin lojistiğine yönelik adımlar atıyoruz. 
Yalın 6 Sigma metodolojisini ilke edinerek sürekli 
iyileştirme ve verimlilik hedefleriyle katma değerli 
hizmetler sunuyoruz. 

Depolama Hizmetlerimiz
•  Serbest alan depolama hizmeti

•  Gümrüklü alan (Antrepo) depolama hizmeti

•  Müşteri depoları içerisindeki lojistik hizmeti

•  Soğuk/donuk hava depolama hizmeti

•  Katma değerli hizmetler (VAS)

Depolama Hizmetlerinin Kapsamı
•  Tesellüm yönetimi (ürün kabul ve kalite kontrol)

•  Yükleme, boşaltma, toplama ve paketleme hizmetleri

•  Envanter kontrolü (FIFO, LIFO, FEFO, lot, seri no takibi)

•  Depo içi stok yönetim ve takip sistemleri

•  İade, karantina mal yönetimi

•  Depo içi katma değerli hizmetler (paketleme, müşteriye  

 özel barkodlama, üretim/son kullanma tarihi kontrolü,  

 lot/batch kontrolü, etiketleme, yeniden ambalajlama,  

 koli birleştirme, montaj, shrinkleme, 

 paletleme/palet bozma)

• Ambalaj ve sarf malzeme yönetimi

•  Sipariş hazırlama, irsaliye ve faturalama hizmetleri

•  ERP benzeri dış sistemlerle entegrasyonlar

•  Numune hazırlık işlemleri

•  Palet hazırlama işlemleri

•  Gümrüklü malzeme ithalat ve transfer hizmetleri

Müşterilerimizin tesislerinde ham maddenin tedariğinden, 

ürünün son kullanıcıya teslimine kadar geçen tüm 

sürecin yönetimini gerçekleştirmekteyiz. Üretim lojistiği 

faaliyetlerimizi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

•  Malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması

•  Ham maddenin teslim alınması, kontrolü ve üretim    

 tesisinde paketlenmesi

•  Üretim tesisindeki depo alanlarının yönetimi

• Üretim hattında kullanılacak malzemelerin 

 hazırlanması, sıralanması

• Üretim hattının beslenmesi

• Hatlar arası yarı mamul transferinin yapılması

• Üretim hattından bitmiş ürünlerin teslim alınması

• Üretim hattından bitmiş ürünlerin dizilmesi,

 paletlenmesi ve barkodlanması

• Sipariş yönetimi

• Envanter yönetimi

• Nakliye planlaması

• Ürünlerin araç veya konteynerlere yüklenmesi

Borusan Lojistik olarak, gümrüklü ve gümrüksüz, çok müşterili ve müşteriye özel lojistik tesisleri, müşteri depoları 

içerisindeki lojistik yönetimi ve aktarma merkezleri ile çok yönlü ve entegre depolama hizmetleri veriyoruz.

Depolama hizmetlerinde depoya gelen ürünlerin ürün kabulü ile başlayan, depodaki ürünlerin yerleşim, toplama, 

sevkiyat dahil depodan çıkışına kadar tüm süreci sistem üzerinde kayıt altına alan, RF el terminalleri ile barkod okuma 

sistemlerinin kullanıldığı, aynı zamanda müşteri sistemlerine entegre olabilen depo yazılımı kullanıyoruz.

Sipariş bilgilerini müşteri ya da diğer Borusan Lojistik sistemleriyle entegre çalışarak sisteme aktarıyoruz. Müşterimizin 

tanımladığı takip kriterlerine göre ürünleri sistem üzerinde anlık olarak izleyebiliyoruz. RF el terminalleri yardımı ile 

teslim alma, yerleştirme, kişiye görev atama, ürün toplama, transfer, besleme, sayım, katma değerli hizmetler ve 

sevkiyat operasyonlarını anlık olarak izleyip yönetebiliyoruz.D
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Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz

Başarılı depo yönetim uygulamalarını 
güncel teknoloji sistemleriyle entegre ederek 
geleceğin lojistiğine yönelik adımlar atıyoruz. 
Yalın 6 Sigma metodolojisini ilke edinerek sürekli 
iyileştirme ve verimlilik hedefleriyle katma değerli 
hizmetler sunuyoruz. 



Tedarik 
Zinciri 
Çözüm

Geliştirme

Borusan Lojistik olarak, müşterilerimizin tüm tedarik zinciri 
ihtiyaçlarını değerlendirerek onlara daha fazla değer yaratmak ve 
hem mühendislik bazlı hem de sektöre özel çözümler geliştirmek 
amacıyla Tedarik Zinciri Çözüm Geliştirme birimini kurduk.

Yurt içi operasyonlarımızla ilgilenen birimimiz, sektörel müdürlüklerden oluşmaktadır. Operasyonlarımızda 

müşterilerimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetlerle güvenilir bir çözüm ortağı olma amacıyla çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Bu yeni yapılanmanın desteği ile güçlü bir ivme kazanıp müşterilerimize avantajlar sağlamayı 

hedefliyoruz. 
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Müşterilerimize Sağladığımız Avantajlar

• Müşterilerimiz için sürekli geliştirme ve iyileştirme felsefesi ile yapılan projelerin yönetimi

• Müşterilerimizin sesinin dinlenmesi ve gerekli önlemlerin hızlıca alınması

• Birden fazla iş kolunda hizmet alan müşterilerimizin sözleşme,

 ihale ve operasyonel performans konularında tek bir muhatabının olması, müşteri sahipliği

• Farklı uygulamaların ve olası ortak çözümlerin bulunup müşterilerimizle paylaşılması

• Müşterilerimize değer yaratan teknolojik ve mühendislik çözümlerin

 uzman ekiplerimizce ortaya konulması ve hayata geçirilmesi

• Müşterilerimizle ortak projeler geliştirerek, masa başında birlikte çalışan ve 

 ihtiyaçlarını anlayarak proaktif bir yaklaşımla uzun vadeli stratejik çözümler geliştiren iş ortağı olması

• Danışmanlık hizmeti

• Depo yer seçimi, kurulumu ve yerleşimi için danışmanlık

Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz

Borusan Lojistik olarak, müşterilerimizin tüm tedarik zinciri 
ihtiyaçlarını değerlendirerek onlara daha fazla değer yaratmak ve 
hem mühendislik bazlı hem de sektöre özel çözümler geliştirmek 
amacıyla Tedarik Zinciri Çözüm Geliştirme birimini kurduk.



13 yıllık araç lojistiği 
tecrübemizle sıfır araçları 
nihai tüketicinin kullanımına 
hazır halde bayilere teslim 
ediyor, Türkiye’nin ilk ve 
tek, çok markalı araç lojistik 
merkezine sahip olmaktan 
gurur duyuyoruz.
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Otomotiv
Lojistiği Sevkiyat Öncesi 

Son Kontrol (PDI) ve Stoklama 
Hizmetlerimiz
Kocaeli Köseköy’de ve Derince’de kurulu 

iki tesiste toplam 235 dönüm alan üzerinde 

sunduğumuz hizmetler:

• Araçların tesise kabulü ve 

 giriş kontrolleri

• Gümrüklü ve gümrüksüz 

 alanlarda stoklama

• İlave yakıt ikmali ve test 

 sürüşlerinin yapılması

• “De-waxing” işlemi ve araçların 

 dış yüzeylerinin temizlenmesi

• Araçların tüm fonksiyonel kontrolleri

• Araç iç temizliği

• Estetik ve diagnostik kontroller

• Katma değerli hizmetler 

 (aksesuar montajı,

 mekanik onarımlar vb.)

Saha 
Yönetimi Hizmetlerimiz
• Acente hizmeti

• Gemi yükleme/boşaltma   

 operasyonları

• Liman saha elleçleme

• İlk dolum yakıtları

• Akü şarj

• Aksesuar ilave

• Stok bakım

• Araç hareketleri

• Araçların tesise kabulü ve 

 giriş kontrolleri

• Gümrüklü/gümrüksüz 

 alanlarda stoklama

Katma
Değerli Hizmetlerimiz
• Aksesuar montajı

• Stok bakım kontrolleri

• Üst yapı işlemleri

• Soğuk düzeltme
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Borusan Lojistik olarak 
oto taşıma sektöründe, 
müşteri beklentilerini en üst 
seviyede karşılayabilmek 
için konusunda uzman 
personelimiz, gelişmiş 
filomuz ve geniş dağıtım 
ağımız ile hızlı, güvenilir, 
hasarsız ve zamanında 
teslimat ilkelerine sadık, 
standartlara uyan, çevreye 
ve doğaya saygılı bir iş 
modeli benimsedik.
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kapsamında; 
Otomotiv distribütörleri, otomotiv üreticileri, 

filo kiralama şirketleri ile ikinci el araç 

satışı ve ihalesi yapan firmalara, özmal ve 

tedarikçi filomuzdan oluşan araçlarımız ile şu 

hizmetleri sunuyoruz: 

• İthalat yolu ile Türkiye’ye gelen araçların  

 antrepolara ve gümrüklü sahalara  

 taşınması

• Fabrikadan limanlara ya da yurt dışına  

 ihraç edilecek araçların taşınması

• Sevkiyata hazır araçların yurt içi 

 bayi dağıtımları

• Tanıtım ve organizasyon sevkleri

• İstanbul içinde, oto taşıyıcı tırların  

 girmesinin mümkün olmadığı alanlara  

 2’li, 3’lü, 4’lü çekiciler ile otomobil  

 sevkiyatı

• Kiralama firmaları için İstanbul içi ve tüm  

 Türkiye’den 2. el otomobil sevkiyatı

Ayrıca oto taşımacılığı ile ilgili diğer tüm 

konularda da müşterilerimiz için çözümler  

üretiyoruz.

Üçüncü Parti Lojistik 
Hizmetlerimiz

13 yıllık araç lojistiği 
tecrübemizle sıfır araçları 
nihai tüketicinin kullanımına 
hazır halde bayilere teslim 
ediyor, Türkiye’nin ilk ve 
tek, çok markalı araç lojistik 
merkezine sahip olmaktan 
gurur duyuyoruz.

Borusan Lojistik olarak 
oto taşıma sektöründe, 
müşteri beklentilerini en üst 
seviyede karşılayabilmek 
için konusunda uzman 
personelimiz, gelişmiş 
filomuz ve geniş dağıtım 
ağımız ile hızlı, güvenilir, 
hasarsız ve zamanında 
teslimat ilkelerine sadık, 
standartlara uyan, çevreye 
ve doğaya saygılı bir iş 
modeli benimsedik.



“Gelecek, tıpkı geçmiş gibi, bugünü etkiler.”
 Friedrich Nietzsche
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Gemi Kiralama ve
Proje Lojistiği

Gemi Yükleme, Tahliye ve
Saha İndirme Hizmetlerimiz
• Liman ve fabrikalardan araç yükleme hizmetleri

• Limanlarda gemi tahliye hizmetleri

• İnşaat alanlarında, liman ve 

 fabrikalarda boşaltma hizmetleri

• Sahada montaj hizmetleri

• Vinç kiralama hizmetleri

Gemi 
Organizasyonu 

ve Proje 
Danışmanlığı

Denizyolu Taşımacılığı Hizmetlerimiz
• Yılda 330 gemi kiralaması yapıyoruz.

• Nehir ve denizyolu gemi kiralamalarını    

 gerçekleştiriyoruz.

• Uzak yol kaptanlarının da bulunduğu deneyimli  

 kadromuzla müşterilerimizin yurt dışı deniz   

 taşımacılık operasyonlarını yerinde denetliyoruz.

• Türkiye’den yaptığımız demir çelik taşımaları 

 nedeni ile armatörler nezdinde yük sahibi 

 konumunda bulunuyoruz.

• Kuru yük ve proje taşımalarındaki deneyimimiz 

 sayesinde çok geniş tedarikçi havuzu içerisinden 

 müşterimize en uygun gemiyi sunuyoruz, 

 süreçleri yönetiyoruz.

Proje Taşımacılığı Hizmetlerimiz
• Yol ölçüm raporlamaları

• Uygun liman seçimi

• Risk analizi

• Yurt dışı gemi ve proje operasyonlarını  

 uzman kadromuzla yerinde takip

• Yük sevki için uygun ekipman seçimi

• Yükleme-tahliye işlemleri için uygun   

 ekipman seçimi

Borusan Lojistik olarak, gemi ile dünyanın her limanına genel 
kargo taşıması konusunda müşterilerimize hızlı, 
ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet veriyoruz. Müşterilerimizden 
gelen talepler doğrultusunda deniz taşımasının yanı sıra, bölgesel 
fiyat araştırmaları yapıyor, liman organizasyonları ile yükleme, 
tahliye organizasyonları, kara nakliye, deniz hukuku konusunda 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, 
Afrika, Uzak Doğu, Amerika ve Kanada bağlantılı seferlerde 
rekabetçi navlunlarla hizmet imkanına ve tecrübesine sahibiz.

Borusan Lojistik olarak, gemi ile dünyanın her limanına genel 
kargo taşıması konusunda müşterilerimize hızlı, 
ekonomik, kaliteli ve güvenli hizmet veriyoruz. Müşterilerimizden 
gelen talepler doğrultusunda deniz taşımasının yanı sıra, bölgesel 
fiyat araştırmaları yapıyor, liman organizasyonları ile yükleme, 
tahliye organizasyonları, kara nakliye, deniz hukuku konusunda 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, 
Afrika, Uzak Doğu, Amerika ve Kanada bağlantılı seferlerde 
rekabetçi navlunlarla hizmet imkanına ve tecrübesine sahibiz.
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Gemi Kiralama ve
Proje Lojistiği

Enerji sektörünün ihtiyaçlarını çözmek için RES (Rüzgar Enerjisi Santralleri) lojistiğinde yatırımlara odaklandık. 
Rüzgar enerjisinin Türkiye’de önümüzdeki dönemde temiz enerjiye ulaşmanın en önemli kanallarından bir 
tanesi haline geldiği öngörüsü ile bu kapsamda fark yaratan, fayda sağlayan bir çözüm geliştirdik. 

Türkiye‘de ilk defa kullanılan yeni bir ekipman ve altyapılarla birlikte yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırımı 
hayata geçirdik. Sahip olduğumuz ağır vasıta araç parkımızı büyüttük. Yeni 8 ve 10 akslı dorseler, 6x4 
çekiciler ve Kanat Adaptörü (Rotor Blade Adaptor) yatırımlarımız ile hizmet kapasitemizi artırdık.

Borusan Lojistik olarak, kara filomuzu geliştirmeye 
devam ederken, 2012 yılında yeni bir yatırım hamlesi ile 
ağır taşımacılık alanına adım attık. Ağırlıklı olarak nakliye 
firmalarının faaliyet gösterdiği bu alanda, sektöründe 
ağır taşıma işine giren ilk lojistik firması olduk.

Zamanında Sevkiyat ve 
Teslimat 
Ekipman arızası veya saha koşullarının 
değişmesi gibi beklenmeyen acil durumları, 
etkin ve yetkin tedarikçi ağımızla kısa 
zamanda en sağlıklı şekilde çözüyoruz.

Denetim, Takip ve 
Raporlama 
• Operasyonlarınızı tek elden yönetiyoruz.
• Uydu üzerinden anlık takip yapıyoruz.
• Zamanında planlama ve raporlama ile   
 kesintisiz bilgi akışı sunuyoruz.

Farklı kapasitelerdeki özmal lowbed 
araçlarımız ve sözleşmeli tedarikçilerimizle 
gabari dışı ve ağır tonajlı malzemelerin yurt içi 
ve yurt dışı taşımalarını gerçekleştiriyoruz.

Borusan Lojistik ağır taşımacılık hizmetleri; 
başta inşaat, enerji, maden ve gemi inşa 
olmak üzere pek çok sektörde kullanılan 
makine ve ekipmanın lojistik hareketini 
içermektedir. A
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Ağır 
Taşımacılık ve

Enerji 
Lojistiği

Enerji Lojistiği Hizmetlerimiz
•  Karayolu Taşımacılığı
•  Denizyolu Taşımacılığı
•  Liman Sahipliği ve İşletmeciliği
•  Saha İndirme, Kurulum ve Montaj
•  Proje Taşımacılığı
•  Gümrükleme

Enerji ve proje lojistiğinin tüm adımlarını gerçekleştirebiliyor, anahtar teslim 

çözümlerimizle müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

2016 yılı içinde yatırım yaparak büyüttüğümüz ağır vasıta araç parkımız, yeni kanat 

adaptörü ekipmanlarımız ve mühendislik çözümlerimizi birleştirerek özellikle rüzgar 

enerjisi alanındaki özel çözümlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. 

Enerji sektöründe rüzgar enerjisi santrallerinin taşınmasında büyük fark yaratan 

kanat adaptörü projemizi hayata geçirdik. Her biri yaklaşık 60 metre olan kanatları 

bu teknoloji sayesinde 50 dereceye kadar havaya kaldırabiliyor ve -/+ 110 derecede 

döndürebiliyoruz. Bu sayede çevresel açıdan %30’a yakın değişim gerekliliğini ortadan 

kaldırmanın yanı sıra hem yol yapım maliyetimizi azaltıyor, hem de yeni yol açma vb. 

nedenlerle bekleme süresini en aza indiriyoruz. İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 

bu taşıma modelimiz ile rüzgar enerjisi taşımacılığı alanında dünyada sayılı şirketler 

arasında yer alırken, Türkiye’de ise bir ilke imza atmış olduk.
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Bu kapsamda hizmetin doğru ve zamanında yerine 
getirilmesine ilave olarak, taşınan makine ve ekipmanların 
özellikleri doğrultusunda hata payını en aza indirgeyen 
önlemler alıyor, hizmetlerin yüksek güvenilirlikle 
gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz.

Ağır taşıma işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde 
araçların teknik özellikleri kadar, sürücülerin yetkinlikleri ve 
bilinci de kritik önem taşımaktadır. Borusan Lojistik olarak, 
bu iş için özel seçilmiş sürücülerimizi, birçok farklı konuda 
eğitime tabi tutuyoruz. 

Ayrıca ağır taşıma araç filosunun, bu özel alanın 
gereksinimlerine uygun, en ileri teknik özellikleri taşımasına 
özen gösteriyor, bakım ve kontrollerini zamanında ve 
sistematik olarak yapıyoruz.

Borusan Lojistik olarak, kara filomuzu geliştirmeye 
devam ederken, 2012 yılında yeni bir yatırım hamlesi ile 
ağır taşımacılık alanına adım attık. Ağırlıklı olarak nakliye 
firmalarının faaliyet gösterdiği bu alanda, sektöründe 
ağır taşıma işine giren ilk lojistik firması olduk.

Etüt
• Yol etüt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
• İzin belgelerini temin ediyoruz.
• Projeleri çevre ve verimlik odaklı   
 kurguluyor, önceden test ediyoruz.

Detaylı bilgi için: chartering@borusan.com / projectcargo@borusan.com



“Lider ve takipçiyi birbirinden ayıran şey yeniliktir.”
Steve Jobs
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Liman İşletmeciliği
Hizmetlerimiz

Tüm liman operasyonlarının planlamasını, izlenmesini ve verilen hizmetleri BOPSNET ve Navis (Borusan Port Operation 

Service Network) uygulamaları ile gerçekleştiriyor, gemi pozisyonları dahil anlık verileri Borusan Limanı internet 

sitesinden müşterilerimizin erişimine sunuyoruz. 

Limanımızdaki konteyner operasyonlarında 2011 yılı Mart ayında devreye aldığımız ve dünyada belli başlı limanlar 

tarafından yararlanılan Navis Sparcs N4 uygulamalarını kullanıyoruz. 2011 yılı içinde Navis Sparcs N4 uygulamalarının 

hızlı planlama ve çekici optimizasyonuna olanak sağlayan Prime-Route ve Auto-Stow modüllerini devreye aldık. Liman 

depolarında ileri teknoloji yardımı ile mükemmel lokasyon takibi sayesinde müşterilerimizin en doğru stok bilgilerine 

anlık ulaşabilmelerini sağlıyoruz. 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Gemsaz mevkisindeki stratejik konumuyla, Güney Marmara, 
Ege ve İç Anadolu’dan gerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir 
gümrük kapısı olan Borusan Limanı’nda, konteyner, genel kargo, RO-RO ve proje 
yükü, liman ve terminal hizmetlerini 7 gün 24 saat, uzman kadromuzla iş sağlığı ve 
güvenliğini gözeterek dünya standartlarında veriyoruz. Liman içindeki kapalı ve açık 
sahalarda, genel antrepo işletmeciliği hizmetleri ile bölgenin dış ticaret hacmine 
önemli katkılar sağlıyoruz.

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Gemsaz mevkisindeki stratejik konumuyla, Güney Marmara, 
Ege ve İç Anadolu’dan gerçekleştirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir 
gümrük kapısı olan Borusan Limanı’nda, konteyner, genel kargo, RO-RO ve proje 
yükü, liman ve terminal hizmetlerini 7 gün 24 saat, uzman kadromuzla iş sağlığı ve 
güvenliğini gözeterek dünya standartlarında veriyoruz. Liman içindeki kapalı ve açık 
sahalarda, genel antrepo işletmeciliği hizmetleri ile bölgenin dış ticaret hacmine 
önemli katkılar sağlıyoruz.
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Borusan Limanı, mevcut faaliyetler sonucu ortaya çıkan karbon salınımı ve enerji tüketimini minimuma indirmek ve atıkları geri 

dönüştürmek için çevresel sürdürülebilirlik adına hayata geçirdiğimiz projelerle 2014’te Türkiye’deki ilk yeşil limanlardan biri oldu. 



Konteyner Hizmetlerimiz
• Konteyner yükleme, boşaltma ve

 shifting hizmetleri

• Konteyner terminal hizmetleri

• CFS (konteyner iç yükleme, iç boşaltma

 numune, tam tespit, x-ray vb.) hizmetleri

• Reefer konteyner hizmetleri

• lmco’lu konteyner hizmetleri

• Konteyner sabitleme hizmetleri

Katma Değerli Konteyner Hizmetlerimiz
• Sıcak/soğuk  su ile konteyner yıkaması

• Her türlü özel yük konteyner 

 yükleme/boşaltma/sabitleme (L/S/D)

• CFS sahası özel ekipmanları ile 

 her tip ürün elleçlemesi

• Kapalı CFS çadırda hava koşullarından 

 etkilenen her türlü yük elleçlemesi

36
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Liman İşletmeciliği
Hizmetlerimiz

Yüksek teknoloji ekipmanlarıyla çok yüksek elleçleme hızlarına ulaşan Borusan Limanı’nda, ana gemilere 90 kont./saat servis seviyesini 

taahhüt etmekteyiz. Feeder gemileri için de bölgedeki en geniş imkanlara sahip tesis olan Borusan Limanı’nda 200 m ve üzerinde 5 ayrı 

yanaşma yeri alternatifi sunuyoruz. Tüm konteyner operasyonlarını, terminal sahası ve rıhtım operasyonu olarak bütünleşik planlanlıyor 

ve yönetiyoruz. Genel Kargo Hizmetlerimiz
• Genel kargo yükleme ve 

 boşaltma hizmetleri

• Terminal hizmetleri

• Depolama (gümrüklü-gümrüksüz, 

 açık-kapalı) hizmetleri

• Stok yönetimi

Katma Değerli Genel Kargo Hizmetlerimiz
• Host test (ambar kapağı sızdırmazlık testi)

• Gemide lashing hizmetleri 

 (L/S/D: Lashing Securing Dunnaging)

• Profesyonel tamir, kaynak ve 

 diğer mekanik hizmetleri

Bölgesinde genel kargo pazar lideri olan Borusan Limanı’nda özellikle çelik ürünleri (rulo sac, boru, levha sac, profil vb.), paletli, big 

bag’li ve ambalajlı ürünleri elleçlemekteyiz. Kapasitesi yıllık 5.000.000 ton olan limanımızda gemi bazında günlük elleçleme tonajımız 

ortalama 6.000 tondur.

Açık/kapalı depolar, geçici gümrüklü ve A tipi antrepo sahalarına sahip olduğumuz Borusan Limanı’nda tüm iş süreçlerini “gemi 

yükleme, boşaltma, terminal ve depolama hizmetleri” çerçevesinde entegre şekilde yönetiyoruz.

560 m lineer yanaşma yeri 14,5 m su derinliği 3 adet SSG ve 8 adet RT6 400.000 TEU/yıl liman konteyner kapasitesi
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Borusan Limanı, yeni yatırımlarımız ile birlikte sahip olduğu minimum 7 bin araçlık terminal 

alanı sayesinde bölgesinin en yüksek kapasiteli araç parkına sahip limanı konumundadır. 

Araç parkının rıhtıma yakınlığı sayesinde, Ro-Ro gemilerine yapılan yükleme hızları saatte 

ortalama 130 araçtır. Limanımızın araç kapasitesi 350.000 adet/yıldır.

Araç Parkı Hizmetlerimiz
• Araç yükleme/tahliye 

 (otomobil, otobüs, kamyon, 

 minibüs vb.) hizmetleri

• Her tür H&H (yükleme/tahliye 

 excavator, loader, treyler ve 

 diğer iş makineleri)

• Stevedoring hizmetleri

• Araç yıkama

• Gemi içi lashing

Katma Değerli Araç Parkı Hizmetlerimiz
• Rampa hizmeti

• Yakıt hizmeti

• Akü takviye hizmeti

• Etiketleme hizmetleri

• Araçlarda tespit edilen 

 ufak hasarlar için tamir hizmetleri

• Küçük mekanik ve kaporta 

 tamir-bakım hizmetleri

Konusunda uzmanlaşmış ekibimiz, özel ekipmanımız ve lokasyon 

avantajımız, proje kargo konusunda ilk tercih olmamızın nedenlerinden 

sadece birkaçıdır. 

Borusan Limanı’nda, Türkiye’nin en 
büyük ölçekli proje yükleri de dahil, 
farklı ebat ve tonajlarda, yılda yaklaşık 
40.000 ton “proje kargo” statüsünde 
ürün elleçliyoruz.

Liman İşletmeciliği
Hizmetlerimiz
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“Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz; 
çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.” 

Jackson Brown
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Uluslararası
Taşımacılık
Hizmetleri

Borusan Lojistik olarak, Avrupa, Orta Doğu, C.I.S. ülkeleriyle yapılan ticarette sahip olduğumuz özmal araçlarımız ve güçlü iş 
ortaklarımız ile komple ve parsiyel operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık Birimimiz, yurt dışında 
yerleşik kendi ofislerimiz ve geniş acente ağımız ile komple ve parsiyel bazda tüm taşımaları 7/24 ulaşılabilirlik çerçevesinde 
organize ediyor.
 
Müşteri odaklı hizmet, güvenli taşımacılık ve zamanında teslimat ilkelerimiz doğrultusunda hareket ederek; Avrupa, Türkiye, Orta 
Doğu ve Yakın Asya bölgelerinde kalifiye insan kaynaklarımız ve modern araç filomuz sayesinde müşterilerimize düzenli seferlerle 
hizmet vermenin yanı sıra, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik taşıma çözümlerinin geliştirilmesi ve projelendirilmesi süreçlerini de 
yönetiyoruz.
 
Borusan Lojistik Uluslararası Taşımacılık birimimiz; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İskandinavya, İspanya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Yunanistan başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine 
haftalık tarifeli seferlerimizle Karayolu Taşımacılığı hizmeti sunarak, komple ve parsiyel yükleri kapıdan kapıya ulaştırabiliyor.
 
Borusan Lojistik olarak, Avrupa seferlerinde özmal ve güvenilir tedarikçi ağımızla hizmet sunuyor; ayrıca Kazakistan ve Orta Doğu’da 
kurulu ofislerimiz ve araç filomuz ile Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu yönlerine doğru komple ve parsiyel karayolu seferlerini de 
Borusan Lojistik tecrübesiyle gerçekleştiriyoruz. Başta Kazakistan ve Rusya olmak üzere Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan,Tacikistan, Irak ve Arap Yarımadası ülkelerine servislerimiz büyüyerek devam ediyor.
 
Askılı konfeksiyon taşımacılığı da yapan bir şirket olarak; sahip olduğumuz teknoloji, müşteri iletişim ağımız ve kendi depolarımızda 
sunduğumuz barkodlama, kolileme, paketleme, kalite kontrol gibi hizmetlerle fark yaratıyoruz.
 
Komple taşımacılık alanında transit süre ve maliyet ihtiyaçlarına uygun alternatifler yaratarak Standart ve Expres FTL servislerinin 
yanında “çevreci”, “güvenilir” ve “sürdürülebilir” Intermodal FTL ve Intermodal 45’lik konteyner taşıma hizmetleri de sunuyoruz.

Uluslararası
Karayolu

Taşımacılığı

Uluslararası taşımacılıkta müşteri odaklı yaklaşımımız, hızlı hizmet ve takip 

sistemlerimizle güvenilir bir çözüm ortağı olarak, Kıta Avrupası, Irak, İskandinavya 

coğrafyası ve deniz aşırı ülkelerde geniş acente ve partner ağımızla; Orta Doğu ve 

Orta Asya’da da kendi yapılanmamız üzerinden uluslararası taşımacılık hizmetleri 

veriyoruz. 

Hizmet Kapsamımız

• Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

  • Komple Taşımacılık

   -  Standart FTL

   - Expres FTL

   - Intermodal FTL

   - Intermodal 45’lik

  • Parsiyel Taşımacılık

• Uluslararası Konteyner Taşımacılığı

• Uluslararası Havayolu Taşımacılığı

• Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı

Müşteri odaklı hizmetlerimizi, Yalın 6 Sigma ve 
Müşterinin Sesi gibi uygulamalarla da destekliyoruz. 
Sektörün lider firmalarından Balnak Lojistik’i satın 
alarak uluslararası taşımacılık alanında hizmet 
yelpazemizi genişletmiş bulunuyoruz.

Müşteri odaklı hizmetlerimizi, Yalın 6 Sigma ve 
Müşterinin Sesi gibi uygulamalarla da destekliyoruz. 
Sektörün lider firmalarından Balnak Lojistik’i satın 
alarak uluslararası taşımacılık alanında hizmet 
yelpazemizi genişletmiş bulunuyoruz.
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Uluslararası 
Taşımacılık
Hizmetleri

Sadece Türkiye’nin Gemlik, İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun, İskenderun ve Trabzon’daki limanlarından değil, dünyanın 

tüm limanlarından, deneyimli personelimizle konteyner taşımacılığı alanında müşterilerimize katma değerli hizmetler sunuyoruz:

• Dünya çapında geniş acente ağı

• İthalat, ihracat, parsiyel ve komple konteyner taşımacılığı, kapıya teslim ve depolama hizmeti

• Yükleme-boşaltma hizmetleri

• Taşmalı, taşmasız özel ekipman yüklemeleri

• Yüksek adetlerde demir-çelik, rulo sac, levha sac ve maden yükleme operasyonları

• Deneyimli ve uzman kadromuz ile sertifikalı lashing hizmetleri

• Yükleme, tahliye, nezaret ve gözetim hizmetleri

• Gemlik ve Mersin’de kurduğumuz depolar ile maden ve mermer sektörüne yönelik depolama ve iç dolum tesisleri hizmetleri

Türkiye’de ve dünyada söz sahibi armatör firmalarla yaptığımız tedarik anlaşmalarıyla; müşterilerimize dünyadaki ticaret noktaları 

arasında düzenli, hızlı ve değişik alternatifli denizyolu taşıma hizmetleri veriyoruz. Bu sayede, dünyadaki globalleşme ile açığa çıkan 

esnek tedarik zincirinin tamamlayıcı unsuru olarak önemli bir avantaj yaratıyoruz.

Tüm dünyadan Türkiye’ye ve Türkiye’den tüm dünyaya kurduğumuz güçlü tedarik zinciriyle liman ve kapı teslimi, FCL ve LCL 

taşımacılığın yanı sıra; TIR+gemi, uçak+gemi veya tren+gemi şeklindeki kombine taşımalarla müşterilerimize herhangi bir taşıma için 

birden fazla seçenek sunuyoruz.

Uluslararası
Konteyner
Taşımacılığı

Dünyanın her yerine hizmet verebiliyor, ihracatta özellikle Amerika, Avrupa, Kanada, Afrika, Orta 
Doğu; ithalatta ise Çin başta olmak üzere Amerika, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu en yoğun 
hizmet sunduğumuz hatlardır.

Dünyanın her yerine hizmet verebiliyor, ihracatta özellikle Amerika, Avrupa, Kanada, Afrika, Orta 
Doğu; ithalatta ise Çin başta olmak üzere Amerika, Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu en yoğun 
hizmet sunduğumuz hatlardır.

Dünya çapında hızlı taşıma ve komple uçak kiralama dahil esnek çözümler üretiyor, özellikle müşterilerimizin 
beklentisine uygun maliyetlerle “just in time” hizmetini sunuyor ve proje taşımacılığı konusundaki uzmanlığımızı 
müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Geniş acente ağımız sayesinde dünyanın her noktasından her noktasına havalimanı veya kapı teslimi havayolu 
taşımacılığı hizmetleri veriyoruz. Seçkin havayolu şirketleriyle yaptığımız anlaşmalar sayesinde taşımalarda yer 
ve fiyat avantajı sağlıyoruz. Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa’ya olan yoğun trafiğimizin yanı sıra; aynı zamanda 
bu noktalardan düzenli konsol yüklemeleri yapıyoruz. Otomotiv sektörü için de üretim bandına varana kadar 
maksimum hızda hizmet sunuyoruz.

Borusan Lojistik olarak, intermodal ve konvansiyonel vagon taşımacılığında 
sahip olduğumuz tecrübe sayesinde; demiryolu ile SOC-COC konteyner 
taşımacılığı, aktarmalı-aktarmasız olarak Avrupa ülkelerine verdiğimiz 
servis ve intermodal/mutimodal taşımacılık çözümlerimiz ile müşterilerimize 
karayoluna kıyasla önemli maliyet ve tonaj avantajları sağlıyoruz. Yalnızca 
Avrupa çapında değil dünya ülkelerinde de kurduğumuz network ile 
Türkiye, Avrupa ve dünya ülkelerini bağlıyor, geniş acente yapımızla 
konvansiyonel ve intermodal taşımacılıkta “door to door” hizmet 
verebiliyoruz. Bununla beraber “Yeşil Dünya” politikamıza paralel 
olarak çevreye yayılan karbondioksit miktarını da minimize ediyoruz.

Uluslararası
Havayolu

Taşımacılığı

Uluslararası
Demiryolu

Taşımacılığı



“Gelecek şimdiki zamandan daha belirsiz değildir.”
                                                                      

Walt Whitman
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Gümrükleme
İthalat ve İhracat Hizmetleri

• İthalat ve ihracata ilişkin gerekli olan izinlerin ve 
 belgelerin alınması
• Uygunluk değerlendirmelerinin ilgili 
 kuruma yaptırılması
• Dahilde işleme izin belgesine ilişkin 
 projelerin hazırlanması, belge/izin alınması, 
 takibi ve kapatılması
• Hariçte işleme izin belgesine 
 ilişkin projelerin hazırlanması, 
 belge/izin alınması, takibi ve kapatılması
• Yatırım Teşvik Belgesi’nin alınması, 
 revizesi ve kapatılması
• Serbest bölge faaliyet izinlerinin alınması, 
 kiralama ve kapatma işlemlerinin yapılması
• Gümrük kontrolü altına işleme izinlerinin alınması, 
 takibi ve kapatılması
• Antrepo ve geçici depolama yerlerine ilişkin açılış ve 
 değişiklik izinlerinin alınması ve kapatma 
 işlemlerinin yapılması
• Geçici ithalata ilişkin izinlerin alınması, takip ve 
 rejimin sonlandırılması
• Transit işlemleri
• Firma bazlı GTİP tespitinin yapılması
• Fuar işlemleri
• ATA Karnesi işlemleri
• Teminatlı işlemlerde teminatların verilmesi, 
 takip edilmesi ve geri alınması

Danışmanlık/Müşavirlik Hizmetleri

• Dünya ticaretindeki gelişmelerin ve 
 yeni pazarlara giriş koşullarının 
 takip edilmesi ve paylaşılması
• Gümrük işlemlerinde sonradan kontrol 
 uygulamasının temel yaklaşımı ve olası sonuçları 
 hakkında bilgilendirme
• Süreç kontrolleri ve analizlerin yapılması, 
 seminer ve paneller düzenlenmesi
• Gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında 
 sektörel bazlı bilgilendirme
• Yatırım konusunda uygun alternatifler sunulması
• Gümrük vergileri ve idari para cezaları 
 ihtilaflarında mevzuat desteği
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için 
 GAP (Eksiklik) analizinin yapılması
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın alınması 
 sürecinin organize edilmesi, takibi
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın devamlılığına 
 ilişkin sürecin organizasyonu ve takibi

E-Gümrük/Online Uygulamalar

• Elektronik müşteri arşivi
• Elektronik beyanname takip sistemi
• Sistemler arası entegrasyon

Bor Gümrük, kullandığı modern yönetim tekniklerini etkin insan kaynakları altyapısı ve gelişmiş bilgi sistemleri ile entegre ederek, müşteri 

beklentilerinin üzerine çıkan, müşteri ile iç içe geçmiş hizmetler sunmayı ilke edinmiştir.

Demir ve çelik, otomotiv, iş makineleri, inşaat (granit ve seramik), plastik, ev eşyası, mobilya, hızlı tüketim, tekstil, gıda, telekomünikasyon, 

madeni yağ, kimya, enerji, kozmetik, ilaç, boya, ambalaj gibi farklı sektörlerde deneyim kazanmış olan Bor Gümrük, Ankara, Bursa, 

Çerkezköy, İstanbul, İzmir ve Mersin lokasyonlarındaki yapılanmaları ile tüm gümrüklerde hizmet vermektedir.

Gümrükleme işlemleri efektif ve hızlı bir şekilde internet ve EDI destekli programlarla gerçekleştirilmekte ve müşteriler kendileriyle ilgili 

bilgilerin yer aldığı beyanname takip sistemine ve e-arşive anında internet üzerinden ulaşabilmektedir. 

1984 yılından bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme 
çözümleri sunan iş ortağımız Bor Gümrük, müşterilerinin gümrükleme işlemlerine dair yasal 
yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini 
standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.

1984 yılından bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme 
çözümleri sunan iş ortağımız Bor Gümrük, müşterilerinin gümrükleme işlemlerine dair yasal 
yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini 
standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.



“Geleceği öngörmenin en güvenilir yolu, onu yaratmaktır.”
Abraham Lincoln
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İnovasyon ve ArGE

eTA
eTA (Elektronik Taşımacılık Ağı), temellerini 2012 yılında attığımız, yurt içi komple yük taşıma işlerinde 

yenilik ve elektronik dönüşüm hedefleyen bir inovasyon projesidir. Elektronik bir pazar platformu olarak 

işlev gören eTA ile KOBİ’lerin yurt içi tam kamyon ve TIR yükü taşıma taleplerini internet üzerinden 

toplayarak, mobil teknolojiler üzerinden bireysel kamyoncular ile eşleştiriyoruz. Ortaya çıkan eşleşme 

ile gerçekleştirilen taşıma işini sigortalıyor, 7/24 takip ve destek sağlıyoruz.

eTA ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek, KOBİ’lere internet, bireysel çalışan kamyon ve TIR şoförlerine 

ise mobil teknolojiler üzerinden hizmet veriyor; kazan-kazan prensibi kapsamında her iki tarafın kazanç 

ve maliyet avantajını artırıyoruz.

KOBİ’ler dinamik fiyatlama altyapısı ile en iyi fiyata taşımacılık hizmeti alırken; sigortalı taşıma, 

taşımalarını 7/24 izleyebilme ve çağrı merkezi desteği alma avantajlarına da Borusan güvencesiyle 

ulaşıyor. Kamyon ve TIR şoförleri ise çok sayıda iş önerisine hızla erişiyor ve gördüğü fiyata hızlıca iş 

alabilme, iş sürekliliği, maliyet avantajı ve verimlilik gibi avantajlara sahip oluyor. eTA’da 2016 yıl sonu 

itibarıyla 55.000 kamyon ve TIR şoförü ile 6.500 KOBİ üyeye ulaşmayı başardık.

Bukoli
İnovatif yatırımlarımızdan biri olan Bukoli ile internet alışverişlerinde esnek, güvenilir ve alternatif bir 

teslimat modeli sunuyoruz. Bukoli teslimat modelinde tüketici, anlaşmalı e-ticaret sitelerinde teslimat 

aşamasında açılan Bukoli haritasından İstanbul’un dört bir yanındaki esnaf ve Bukolimatiklerden 

oluşan Bukoli noktalarından kendine en uygun olanı tercih ederek, siparişini bu noktalardan teslim 

alıyor. Böylece tüketiciler evde veya ofiste siparişlerini bekleme derdinden kurtulurken, esnek teslim 

alma saatlerinden yararlanıyor. Yani ister hafta sonu ister mesai sonrası, özgürce siparişlerine 

kavuşuyor. Bukoli ile e-ticaret şirketleri yeni ve güvenilir bir teslimat opsiyonu kazanırken, esnaflar ise 

ek gelir ve dükkan trafiğini artırma fırsatı yakalıyor.

Yeni, akıllı dünyanın öncü ve lider şirketlerinden biri olarak geliştirmekte olduğumuz ileri teknolojileri uygulayarak, yenilikçi ve rekabetçi 

hizmetler sunuyor, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreçleri ile inovatif iş modelleri oluşturarak küresel oyuncu olma misyonumuzu 

sürdürmeye devam ediyoruz.

2011 yılından beri ArGe ve inovasyon çalışmalarımıza verdiğimiz 
önemi daha da artırarak “Yerinde ArGe” belgesi alan ilk lojistik 
şirketlerinden biri olduk. Avrupa’da ArGe çalışmaları yapan lojistik 
firmalarının oluşturduğu ALICE teknoloji platformuna da üye 
olarak, son 4 dönemde 2 inovatif şirketimizi (eTA ve Bukoli) 
hayata geçirdik.

2011 yılından beri ArGe ve inovasyon çalışmalarımıza verdiğimiz 
önemi daha da artırarak “Yerinde ArGe” belgesi alan ilk lojistik 
şirketlerinden biri olduk. Avrupa’da ArGe çalışmaları yapan lojistik 
firmalarının oluşturduğu ALICE teknoloji platformuna da üye 
olarak, son 4 dönemde 2 inovatif şirketimizi (eTA ve Bukoli) 
hayata geçirdik.
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Gri Sektörün 
Yeşil Oyuncusu

Tüm faaliyetlerimizde kullanılan fosil enerji tüketimi nedeni ile çevreye verilen 

zararı bertaraf etmek için “Biz Kafayı Yeşile Fena Taktık” sloganı ile 2011 yılında 

önemli bir projeye başladık. Kültürel değerler ve çevre konusunda faaliyet 

gösteren Türkiye’nin önemli STK’larından ÇEKÜL ile birlikte yürüttüğümüz 

projemiz kapsamında İzmir Ödemiş Borusan Lojistik 7 Ağaç Ormanı’mıza 

2018 yılına kadar 1.000.000 ağaç dikeceğiz. Şu ana kadar 590 bin ağacımızı 

diktik. Bu projemiz ile iş ortaklarımızın da kampanyaya dolaylı olarak katılımını 

sağlıyoruz. Gerçekleştirilen her 10 taşıma ve her 10 konteyner elleçlemesi 

için İzmir Ödemiş Borusan Lojistik 7 Ağaç Ormanı’mıza birer ağaç dikiyoruz. 

Başka bir söylem ile; 

“Müşterilerimiz bizi tercih ettiklerinde onlar adına gerçekleştirilen her 10 

taşıma ve her 10 konteyner elleçlemesi için birer ağaç dikiyoruz.”

Ağaç dikmek tüm kutlamalarımızın da bir parçası. Çalışanlarımızın her birinin 

doğum günü, yeni doğan bebekleri ve evlilik törenlerini de birer ağaç ile 

kutluyoruz.

 

Biz Kafayı Yeşile Taktık

Çevre ile ilgili attığımız adımlarda tüm paydaşlarımıza odaklanmayı, 

gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlamayı, yasalara ve ilgili diğer 

şartlara tartışmasız uyumu, önleyici davranmayı ve sürekli gelişmeyi 

esas alıyoruz.

Politikamızda da belirtilen “önleyici davranırız” prensibimiz 

çerçevesinde 2004 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim 

Standardı belgesini aldık.

2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 

Karbon Ayak İzi Doğrulaması’nı yaparak, iki belgeyi aynı anda 

alan Türkiye’nin ilk lojistik şirketi olduk.

Karbon salınımını düşürmek hedefi ile tedarikçilerimizle ”Hızlı 

Card” isimli bir çalışma yürütüyoruz. Bu kartla yıllık 24 milyon 

litre yakıt satışı gerçekleştiriyoruz. Bu rakam bize kartı kullanan 

tedarikçilerimizin yarısının 10 numara yağı yakıt olarak kullanmaktan 

vazgeçtiğini bunun yerine mazot kullanmaya başladığını gösteriyor. 

Bu da çevre için yıllık 33.294 ton Co2 salınımının önüne geçilmesi 

anlamına geliyor. 

Binek oto filomuzdaki yaklaşık 30 benzinli aracı, daha az yakıt 

tüketen ve daha az karbon salınımı yapan model araçlar ile 

değiştirdik. 

Fark yaratan fayda sağlayan şirket misyonumuz ile doğaya zarar 

vermemek için operasyonlarımızda Türkiye’de ilk defa tarafımızdan, 

yurt dışında ise sayılı projede kullanılan Kanat Adaptörü “Rotar 

Blade Lifter” teknolojimiz ile 10.000 kamyon hafriyat çıkmasına 

engel olduk. Ayrıca 100 bin m3’ten fazla toprak kaybının da önüne 

geçerek ekolojik dengenin bozulmamasını sağladık.

Gemlik’te bulunan Borusan Limanı’mızda çevresel sürdürülebilirlik 

çalışmaları kapsamında Yeşil/Eko Liman Belgesi’ni almaya hak 

kazanarak; Yeşil/Eko Liman statüsüne ulaşan ilk limanlardan biri 

konumuna geldik.

 

2014 yılında tamamladığımız RTG elektrik dönüşümü projemiz 

ile emisyon salınımlarımızı %94 oranında iyileştirdik. Böylelikle 

yıllık 5.768 ağacın korunmasını sağlıyor  ve 11.600 kişinin oksijen 

ihtiyacını gideriyoruz. Diğer yandan liman saha ve ekipmanlarımızın 

led dönüşümlerini tamamladık. Bu projemizin ilk fazında 1,2 

milyon kWh, 2016’da tamamladığımız ikinci fazında ise ilave                            

1,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlamaya başladık.  Limanımızda 

gerçekleştirdiğimiz geri kazanımlar ve iyileştirmeler ile birlikte 

3.000 m3 ağacı ısıl işleme alarak, ilave 12 bin ağacın korunmasını 

sağlıyor ve böylece 25 bin kişinin yıllık oksijen ihtiyacını karşılıyoruz. 

Atık geri kazanım sistemimiz ile birlikte yıllık en az 10 bin ağacı 

korumaya devam ediyoruz.

 

Deniz suyu kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, liman 

operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin en aza indirilmesi, 

liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyeye 

çıkarılması, zararlı emisyonların en alt seviyeye indirilmesi, çevre, 

iş sağlığı ve güvenliği standartlarının en üst seviyeye çıkarılması 

için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

 

“Gri sektörün yeşil oyuncusuyuz” diyerek çıktığımız yolculuğumuzda 

bu taahhüdümüzden hiç sapmadan ilerliyoruz.

Yaşayacak başka bir gezegenimiz 
olmadığının bilincindeyiz.
 

Operasyonel 
Çevre Çözümlerimiz 

Borusan Limanı 
Yeşil/Eko Liman




