




ASSTRA — KÜRESEL
3 PL SAĞLAYICISI

TEDARİKÇİLER KİMLERDİR?
1. Araç filo sahipleri 4. Hava yollari ve hava

    taşimaciliği aracilari

2. Denizcilik şirketleri
     ve acenteler

5. Lokomatif kiraci
     ve sahipleri

6. Depo operatörleri3. Gümrük aracilari ve
    temsilcileri
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Uluslararasi
taşimacilik

lojistiği

Proje lojistiği ve
endüstriyel

projeler

“Kapidan kapiya”
çözümler

Gümrük ve
sigorta
brokeri

Kara, hava,
demiryolu ve

deniz taşimaciliği

AsstrA şirketler grubu Avrupa, BDT ülkeleri, Asya ve ABD'de temsil 
edilmektedir.



HANGİ SEKTÖRLERDE?
Ulaştirma ve lojistik görevlerini çözmeye kişisel yaklaşim, her sek-
törden müşterilerimiz için belirleyici faktördür.

Enerji

Ağaç ve ağaç
Ürünleri

Tarimsal

Gübreler

Hayvancilik

Alkol

Tütün

Taşimacilik
ürünleri

İnşaatMetalurji Otomotiv

Gida

Hizli tüketim ürünleri

Ev aksesuarlari
mobilya ve üretimi

Inşaat ve ev tamirat
ürünleri

Ev aletleri ve
elektronikler

Perakende ürünler

Kimyasal EczacilikPetrol ve gaz

Moda ve kozmetik
sektörü



NE TAŞIYORUZ?
Fabrikal ve şirketlerin ürünlerinin taşinmasinda her ürün için 
uyarlanmiş lojistik çözümler uygulanmaktadir. En az 5 kilogram 
veya 1 palet boyutunda yükleri taşiyoruz.
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AB ve BDT ülkeleri
arasinda

Avrupa ve Asya
ülkeleri arasinda

Avrupa genelinde

BDT ülkeleri
genelinde

Çin ile AB, BDT
ülkeleri arasinda

ABD, avrupa ve BDT
ülkeleri arasinda

HANGİ ROTALARDA?
Ticari şerit yönetimi (TLM) - şirketin yetkinliklerinin müşterinin 
ihtiyaçlarini hesaplamaya odaklanmasina yönelik bir programdir. 
Ticaret hatti üzerindeki olasi tüm şemalari ve taşima tiplerini 
içerir.

Pahalı 

Ağır Büyük boy Dökme

Sıvı Genel

Özel kargo

Komple
ve grupaj

Tehlikeli

Sürüş ekipmanıCanlı hayvan

10 m

Belirli sıcaklık
gerektiren



HIZ EMNİYET

HAVA TAŞIMACILIĞININ
KOLAYLIĞI NEDİR?

İstatistiklere göre, hava 
taşımacılığı daha güvenli bir 
nakliye yöntemidir.

Seçilen her rotada hızlı 
teslimat garanti edilir.

Online platformlar 
üzerinden kargonun 
lokasyonunun 7/24 takibi.

Modern kargo uçaklarında 
her ağırlık ve boyutta mal 
taşınır.

GENELLİK İZLEMEACİLİYET
Kalkış ve varış 
havalimanında 
basitleştirilmiş ödeme 
prosedürü.

COĞRAFYA
Uçuşlar, uluslararası ve 
ulusal havalimanlarından 
düzenlenmektedir.

EKONOMİK KAPSAM

DENİZ TAŞIMACILIĞININ
FARKI NEDİR?

Uluslararası ve kıtalararası 
büyük kapsamlı taşımacılık.

VERİMLİLİK İSTİKRARGÜVENİLİRLİK
Limanda malların 
yüklenmesi ve boşaltılması 
sıkı kontrol altındadır.

Gemilerin kalkış ve varışları 
düzenli bir programa göre 
gerçekleşir.

Standartlaştırılmış 
konteynırlarda malların 
yüklenmesi ve boşaltılması 
için kolaylaştırılmış süreç.

GENELLİK
Uzun mesafeler için 
ekonomik uluslararası 
taşımacılık.

Hacimli ve dökme yükler 
dahil her türden malın 
taşınması.



KAPIDAN KAPIYA

HAREKETLİLİK

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ
AVANTAJLARI NELERDİR?

Öngörülemeyen 
durumlarda rota 
ayarlamaları.

TAKİP

ERİŞİLEBİLİRLİK HIZ
Acil talepler durumunda 
ürünlerin hızlı teslimi.

Haftanın 7 günü 24 saat 
yükleme ve boşaltma.

Önceden belirlenen 
teslimat süresi ve gerçek 
zamanlı konum kontrolü.

EN UYGUN

Yükleme yerinden son 
boşaltma noktasına kadar 
nakliye organizasyonu.

Termo, tehlikeli ve büyük 
boy dahil her tür ve 
hacimde kargo teslimi.

UYGUN MALİYET YÜKLEME KAPASİTESİ

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI
NE KADAR PRATİK?

Her hacimde ürünü tek 
seferde teslimat: 1 paletten 
komple sete kadar.

EMNİYET ÇEVRE DOSTUDÜZENLİLİK
Hava ve mevsime 
bakılmaksızın kargo teslim 
süresinin doğru 
planlanması.

Elektrikli trenler çevreye 
zehirli gazlar yaymaz. 

Ürünler, kapalı yük 
vagonlarında güvenli 
şekilde taşınır. 

BÜYÜKLÜK
Mesafe ne kadar uzun 
olursa, üretim birimi 
başına nakliye maliyeti o 
kadar düşük olur.

Ağır ve büyük boy ürünler 
için her türlü nakliye 
şeması.



Hizmet verilirken şirket 
acentelerinde düzenlenen 
gümrük başvurularına 
öncelik tanınmaktadır.

Malların ithalatı, ihracatı ve 
transit geçişine ilişkin 
beyannameler 
basitleştirilmiş bir sisteme 
göre düzenlenir.

Şirket adına kayda geçen 
yükler minimum sayıda 
kontrol ve incelemeden 
geçer.

GÜMRÜK HİZMETLERİ
Kurumsal müşteriler, AsstrA'nin gümrük acentelerinde gerekli 
belge ve sertifikatlarin hazirlanmasi dahil komple gümrük hiz-
metleri almaktadir.

1. 2. 3.

CUSTOMS
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DEPO HİZMETLERİ
Müşterilerimiz, depo, taşima ve lojistik hizmetlerini tek firmadan 
alarak tasarruf elde eder. 

Tedarik zincirlerinin organizesinde tam bir hizmet yelpazesini 
içeren tek noktadan çözümler.

Konsolidasyon ve 
birleştirme, çapraz sevkiyat, 
nihai alıcılara dağıtım.

Satış öncesi hazırlık: 
etiketleme, birincil kaplarda 
paketleme, müşterinin 
markası altında paketleme.

Büyük boyutlu ve ağır 
yüklerin vinçle taşınması.

1. 2. 3.



Proje lojistiği ve 
endüstriyel proje 
yönetimi, net bir zaman 
çerçevesi ve akışı 
içerisinde gerçekleştirilir. 

Proje taşımacılığı, hava 
alanları, fabrikalar, 
reaktörler ve diğer 
endüstriyel tesislerin inşa 
edilmesini mümkün kılar.

PROJE LOJİSTİĞİ
Belirli bir yatirim projesi için bireysel kompleks hizmet.

Bu hizmet, planlama, bütçe ve zaman yönetimi, her bir taşıma 
türüne göre teslimat, lojistik mühendisliği, çözüm yönetimi ve iş 
akışını içerir.

Sigortalı yükümlülüğün 
limiti, her bir sigortalı olay 
için 3.000.000 Euro'dur.

Sigorta, Zurich Insurance 
Company Ltd (İsviçre) 
tarafından sağlanmaktadır.

YÜKLERİN SİGORTALANMASI
Sigorta, taşimaciliğin her aşamasinda kargonun güvenliği 
konusunda endişelenmemek için en doğru karardir.

Bir araç kazası sonucunda kargonun bir kısmının veya tamamının 
hasar görmesi veya kaybolması ile üçüncü şahısların yasadışı 
eylemleri sonucu oluşan hasarın teminatını ifade etmektedir.



Risk analizi, gerekli 
dokümantasyonun eksiksiz ve 
doğru şekilde hazırlanması, 
projenin ilerleyişinin ve her bir 
aşamasının takibi.

AsstrA proje yöneticisi tarafında 
koordinasyon: net bir programa 
ve hızlandırılmış gümrük 
işlemlerine sahip iyi 
yapılandırılmış bir tedarik zinciri.

Müşterinin ihtiyaçlarına göre 
konsolidasyon, depolama ve 
dağıtım dahil olmak üzere 
şirketin sözleşmesiyle ithalat ve 
ihracat.

DDP (TESLİMAT VERGİSİ ÖDENMİŞ)
SEVKİYATLAR
Tedarik zinciri yönetiminin organizasyonu, tedarikçi arama, asstra 
altyapisi kullanimi dahil ticaret şemalari seçimi.

Ayrıca, şirketin müşterileri için dış ticaret konusunda eksiksiz 
danışmanlık hizmeti.

3

5

4

1

2

6

KALİTEYİ NASIL ELDE EDİYORUZ?
Transit zamani ve Nakliye
teslim zamanina Uygunluk

1.

Aracin işlevselliği2.

Bantlarin ve diğer
Ekipmanlarin
Kullanilabilirliği

3.

Termal rejim, sihhi Kurallar
ve diğer Gerekliliklere uyum

4.

Kişisel koruyucu Ekipman stoku5.

Ulaştirma uygunsuzluklarinin Ulaşim
yönetim sistemine Kaydedilmesi,
şirket yönetiminin
Hemen müdahalesi

6.



ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 28000, ISO 45001, 
GDP sertifikaları 
uluslararası kalite 
standartlarına uygunluğu 
onaylar.

Gıda ürünlerinin güvenli 
taşınması için yönetim 
sistemi, ISO 22000 
gerekliliklerine uygundur.

SQAS şirketinin yüksek 
puanı, tehlikeli ADR yükler 
dahil olmak üzere kimyasal 
malları taşıma hakkı verir.

GARANTİ NEREDE?
İstikrar ve uzun süreli işbirliğinin teyiti.

Değişen dış veya iç koşullar ne olursa olsun, sağlanan hizmetlerin 
sabit kalitesinin garantisi.

GÜVENLİ ULAŞIM

24/7 araç ve yük takibi.1.

Aracin taşima şartlarina 
uygunluğu.

2.

Diş durumlar için eylem 
planlari.

3.

Eğitimli personel.4.

Gizlilik ve bilgi 
güvenliği.

7.

Güvenlik ve erişim 
kontrolü olan 
ekipman.

5.

Yetkisiz girişe karşi 
sinyalizasyon sistemi 
bulunan kabine.

6.
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Rasyonel süreçler ve entegre bilgi teknolojileri yapilari lojistik 
sisteminin performansini ve şeffafliğini garanti eder.

ASSTRA DİJİTAL NOT İÇİN

Supplier's
portal

SRM Track
& trace

Transport
managing system

CRM

EDI



ASSTRA ILE
ILETIŞIME GEÇIN


