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PARSİYEL DAĞITIM

Ülke geneline koliden paletli ürüne kadar parçalı 

yüklerin iller arası parsiyel taşıması toplama ve dağıtım 

operasyonlarını hızlı teslimat süreleri, düşük hasar 

oranı, günlük raporlamalar ve doğru bilgi akışıyla 

gerçekleştiriyoruz

DEPO ÇÖZÜMLERİ

Yüksek standartlı depolama sahalarımızda deneyimli 

depo ekibimiz ile paletli ve dökme ürün stoklama, 

katma değerli depo operasyonları, günlük 

raporlamalar ve teknoloji destekli çözümler üretiyoruz.

DEDİKE ARAÇ YÖNETİMİ

Müşterilerimizin dağıtım ihtiyaçlarını analiz ediyor 

ihtiyaçlarına göre en verimli dedike araç parklarını 

oluşturuyor ve ekiplerinin bir parçası olarak hizmet 

üretiyoruz

KOMPLE TAŞIMA

Türkiye geneli farklı illere kamyon ve tır bazlı komple 

ürün taşımalarını mevcut filomuz ve güçlü tedarikçi 

portföyümüz ile gerçekleştiriyoruz.
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Hakkımızda

Anitaş Lojistik, müşterilerine “Yurtiçi Parsiyel

Dağıtım”, “Serbest Depolama” ve “Dedike Araç

Park Yönetimleri” alanlarında Açıklık, Güven,

Gelişim ve Modern Çözüm ilkeleri kapsamında

hizmet üretmektedir. Anitaş Lojistik müşterilerin

taleplerini doğru algılayan hızlı, esnek ve çözüm

odaklı hizmet anlayışını benimseyen operasyon

yönetimi ile proje büyüklüğünden bağımsız tüm

müşterilerine Butik Hizmet Modern Çözümler

hedefiyle hizmet üretme gayretinde olan lojistik

çözüm ortağınızdır.

2015 yılında kurulan Anitaş Lojistik her yıl 

planlı bir şekilde büyümesini devam ettirmiştir. 

800m2 depolama alanı ve sadece tedarikçi 

araçları ile başladığı lojistik faaliyetlerinde 

bugün 6.000m2 depolama sahası 20 adet hafif 

ticari araç filosuna ulaşmış ve  %99 u yabancı 

sermaye veya iştirak olan global markalara 

proje bazlı lojistik hizmetler üretir hale 

gelmiştir.

‘’Butik Hizmet 

Modern Çözümler’’
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İLKELERİMİZ

Açıklık

Güven

Modern 
Çözümler

Gelişim
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Sürekli Ulaşılabilirlik

NASIL ÇALIŞIYORUZ

www.anitaslojistik.com

Yurtiçi Taşıma Hizmetleri

➢ Ftl Taşımalar

➢ Parsiyel Dağıtım

➢ Şehiriçi Mikro Dağıtım

➢ Şehiriçi Özel Taşımalar

➢ KPI Raporlamalar

Depolama Hizmetleri

➢ Palet/Koli Bazlı Serbest Depolama

➢ Katma Değerli Depo Operasyonları

➢ Stok Takip SKT takip

➢ Ürün Hazırlama Toplama Elleçleme

➢ İrsaliye Düzenleme

➢ Online Raporlama

➢ WMS Takip

Dedike Araç Hizmetleri

➢ Araç Parkı Yatırımları

➢ Mikro Dağıtım

➢ Kurye Hizmeti

➢ Soğuk +4C Taşımalar

➢ Son Alıcı Teslimatları

➢ İade Toplama

Proje Bazlı Lojistik Çözümler

➢ Özel Dağıtım Hizmetleri

➢ Özel Araç Tipleri

➢ Yılbaşı, Ramazan, Yardım Kolileri Hazırlama

➢ İstanbul İçi Saatlik Acil Teslimatlar

NELER YAPIYORUZ

Operasyonlarını sürekli takip eden ekibimiz ile iş süreçleriniz

hakkında 7/24 bilgi alabilir ne, nerede, nasıl sorularınızın

yanıtlarını öğrenir ve muhataplarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz

İhtiyacınız olan tüm lojistik operasyon verilerini içeren dataları

günlük, haftalık ve aylık özetler şeklinde tercihlerinize göre

sizlerle paylaşırız

Tüm yükleriniz ve depo stoklarınız geniş kapsamlı sigorta

poliçelerimiz ile olası risklere karşı teminat altındadır.

Ürünleriniz bizimle Güvendedir

Sektör tecrübesi bulunan gelişime açık yüklerinize ve işinize

kendi işi gibi sahip çıkan deneyimli ekibimiz ile lojistik

departmanınız gibi çalışmaktayız

Müşterilerimize sipariş aşamasından son alıcıya kadar süreçleri

yönetecek izleme, takip ve raporlama yapacak Lojistik Yönetim

yazılımımız ile entegrasyon ve online yönetim sağlıyoruz

Projelerde sizi ve kendimizi geliştirici çözümlere odaklanıyor

yüksek karlılık veya yüksek ciro hedefleri değil kabul edilebilir

karlar ile gelişime açık projelerde hizmet veriyoruz

Anlık Raporlamalar

Tecrübeli Ekip

Gerçekçi Maliyetler

Teknoloji

Güvenceniz
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ONLİNE UYGULAMALARIMIZ

ERP YAZILIM 

Anitaş Lojistik tarafından İnsan kaynağı sonrasında yatırım

önceliği belirlenmiş Teknoloji alanında güncel yenilikler takip

edilmekte talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeler

yapılmaktadır. Anitaş Lojistiğin öncelikli hizmet

hedefleri arasında ERP sistemleri, entegrasyon süreçleri, araç

izleme takip programları yer almaktadır.

Özmal araçlarımızda ve dedike araç park yönetiminde

kullandığımız filolarımızın tamamında GPRS takip hizmeti

vermekteyiz. Araçların konum, hız, hedefe ulaşma süreçleri

ürüne özel ısı takipleri de dahil olmak üzere tüm sevkiyat

süreçlerini izlemekte müşterilerimize bu süreçler özel olarak

raporlanmaktadır. GPRS yazılım üzerinde lokasyonlar alıcı

noktaları depolar belirlenerek araçlarımızın giriş çıkış

performansları ayrıca takip edilmektedir.

GPRS TAKİP GÖRSEL İZLEME MODÜLLERİ

ERP Sistemimiz

Şirketimiz bünyesinde projelerimiz ve müşteri taleplerimiz

doğrultusunda geliştirilmiş ERP çözümleri ile tüm depolama ve

sevkiyat süreçlerimiz izlenebilir, raporlanabilir ve online olarak

iletilebilir konuma getirilmiştir. Anitaş Lojistik kullandığı ERP ile

SAP den Oracle kadar birçok program ile entegre olabilmekte

sipariş ve data transferlerini sağlayabilmektedir. Ayrıca

müşterilerin yapacağı özel taleplere göre geliştirmeler online

izleme ve raporlama ekranlarını müşterilerine sağlamaktadır.

Dedike araç park yönetimlerimizde araçlarımız, sürücü kabinleri ve

yükleme alanları online olarak 7/24 kamera sistemi ile takip

edilebilmektedir. Böylece olası hasarlar, hatalı kullanımlar, eksik ürün vb

sorunlu teslim ve alımlar kayıtlar üzerinden izlenerek çözüme

kavuşturulmaktadır. Bu hizmeti alan müşterilerimiz kendilerine tanımlı

kullanıcı bilgileri ile online olarak istedikleri zaman sevkiyatlarını
izleyebilmektedirler.

Akse Depolama Tesisimiz ise 

pc ve mobil cihazlar üzerinden 

7/24 izlenebilen ve geçmiş 

kayıtlara ilişkin görüntüleri 

arşivleyen dış ve iç saha 

kamera sistemiyle herzaman

kontrolümüzdedir.
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Konum Bilgisi
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İLETİŞİM&LOKASYON&YÖNETİM

Merkez Ofis

Girne Mah. Girne Cad. Omega

Deniz Plaza N:117 K:1 D:10 

Maltepe İstanbul

Santral: 0216 417 8000
Email : info@anitaslojistik.com

Şube Akse Depo 

Akse Mah. Nazım Hikmet Cad. 535.Sk. 

No:13 Z1 Çayırova Gebze/Kocaeli

Santral:  0262 743 43 64

Email :aksedepo@anitaslojistik.com

Email : akse1depo@anitaslojistik.com

Email : sevkiyat@anitaslojistik.com

Avrupa Yakası Lojistik  Operasyon

Ziya Gökalp Mah. Turgut Özal Organize 

Sanayi Bölgesi İkitelli / İSTANBUL

Gsm : 0534 561 50 14

Email : hubersevkiyat@anitaslojistik.com

İzmir Lojistik Operasyon

10033. Sk., 35620 Atatürk 

Osb/Çiğli/İzmir

Gsm : 0537 397 3321

Konum Bilgisi

Konum Bilgisi

Kurumsal Bilgilerimiz

Şirket Ünvanı : Anitaş Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Ticaret Sic. No : 960921 

Vergi Dairesi : Küçükyalı

Vergi No : 0690494356

Yetki Belgesi : K1

Sermaye : 1.000.000 TL

Pay Sahipleri : Okan ANİTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı / Okan ANİTAŞ

okan@anitaslojistik.com

Genel Müdür / Levent EREKİNCİ 

levente@anitaslojistik.com

İş Geliştirme ve Satış Müdürü / Tülin ANİTAŞ 

tulin@anitaslojistik.com

Lojistik Müdürü / Akın AKYÜREK 

akina@anitaslojistik.com

Mali İşler Müdürü / Sevcan YAKIŞIR 

sevcany@anitaslojistik.com

Bize Ulaşın
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http://www.anitaslojistik.com/
https://goo.gl/maps/pCP75gD89Pv
https://goo.gl/maps/fzxr21ah4aM2
mailto:levente@anitaslojistik.com
mailto:tulin@anitaslojistik.com
mailto:akina@anitaslojistik.com

