25.000 m2 üzerinde kurulu merkez tesislerimizden yürüttüğümüz operasyonlarla, grubundaki 500’e
yaklaşan özmal araç ve deneyimli personelimizle uluslar arası ve yurt içi taşımalarda yüzyılımız
koşullarına uygun, çağdaş anlayışla lojistik sektörüne yepyeni bir boyut kazandırma uğraşındaki GAT
Logistics birçok ülke ile Türkiye arasında gerek ithalat gerek ihracat, komple ve parsiyel karayolu
hizmetleri sunmaktadır.
Avrupa Taşımalarında Karayolu ve RO-RO olmak üzere her iki güzergâhı da kullanmaktayız. Nakliye
yapılanmasını da tamamlayan L2 belgeli firmamız yurtiçi ve yurtdışında kara,deniz,hava taşımalarında
hizmet vermektedir.

LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠMĠZ :
Nakliye Hizmetleri:

Uluslararası hizmet veren araç kapasitesi ile, özvarlık araçlarla “emtia sigortası” kapsamında Yurtiçi
taşımalar , Frigo taşımaları, Avrupa karayolu taşımaları , Deniz ve Hava sevkiyatları için forwarding ve“Tüm
Lojistik Hizmetleri” sağlayabilecek altyapı ,ekip ve ekipmanımız bulunmaktadır.
Hizmet verdiğimiz ülkeler;
AVRUPA: Komple ve Grupaj servislerimiz; Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika,
Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Baltık
Ülkeleri, İskandinavya
BALKANLAR: Komple ve Grupaj servislerimiz; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan,
Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk
ESKĠ DOĞU BLOKU ÜLKELERĠ: Komple ve Grupaj servislerimiz; Rusya, Ukrayna, Moldova
TÜRK CUMHURĠYETLERĠ: Komple ve Grupaj servislerimiz; Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Kazakistan
ORTA DOĞU: Komple ve Grupaj servislerimiz; İran, Suriye, Ürdün
Bunlara ek olarak, Gabari Dışı Eşya taşımacılığı ve Askılı Tekstil taşımacılığı Uzmanlık alanlarımızdır.
Firmamızın partneri olan “Global Transportation Service, Inc. “organizasyonu ile uluslararası
taşımalarda proje bazlı entegre lojistik hizmetler sunulmaktadır.

DĠGER LOJĠSTĠK HĠZMETLER:
Gümrükleme Hizmetleri:
GAT GÜMRÜK MüĢavirliği Ltd.ġti. firmamız ile ithalat - ihracat –transit ticaret kapsamında, güvenilir,
çağdaş , hızlı ve mevzuatlara uygun bir şekilde ,profesyonel kadrolarla sunulmakta , Gümrük Mevzuatı ile
ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde müşavirlik hizmeti verilmekte ve yasal yükümlülükler hakkında
bilgilendirme yapılmaktadır
İthalatta ve ihracatta işlemlerin sonuçlandırılması için müşavirlik hizmetleri hızlı , güvenli ve uygun
maliyetlerle verilmektedir.
Gümrüklü Antrepo:
Erenköy gümrüğüne bağlı antrepomuzda ; 5.000 m2 alanda, 9 mt yükseklikte ,5.000 palet kapasiteli raf
sistemi ve hidrolik rampalar, sprinkler yangın sistemi ve 24 saat özel güvenlik mevcuttur.
Gümrüklü antrepomuzda -18 + 15 C derece soğuk muhafaza imkanı sunulmaktadır. 600 m2 alanda 8 mt
yükseklikte 600 palet kapasiteli (-18+15) C derece sıcaklık aralığında ısı ve nem kontrollü yeni raf
sistemli soğuk ve donmuş odalarımız hizmete girmiştir.
Serbest depolama alanında da -5 +15 C derece de soğuk muhafaza imkanı sunulmaktadır.
Serbest Depo:
Gümrüklü antrepomuzun yanında toplam 12.500 m2 kapalı , 2,500 m2 açık serbest depolama alanımız
mevcuttur.
Serbest depolama alanında 100 m2 de (-5 +15) C derece de soğuk muhafaza imkânı sunulmaktadır.

GÜMRÜKLÜ ANTREPOMUZ:

SOĞUK VE DONMUġ ODALAR:

SERBEST DEPOLARIMIZ:

Gümrüklü Antrepo ve Serbest Depolama hizmetleri sunulan tesislerimizde:
15,000 metrekare kapalı ve 5000 m2 acık alanda depolama
9 metre yükseklik Gümrüklü antrepoda 8 ad, serbest depoda 14 ad. Yükleme-boşaltma rampaları
Geniş manevra kabiliyeti sağlayan açık alan
Müşteriye özel stok yönetimi-Bilgisayarlı stok kontrolü-Barkod sistemli etiketleme ve ürün takibi
Soğuk zincir-Soğuk depolama da Isı ve nem kontrolü ve raporlama imkânları
Paketleme , paletleme , strechleme , etiketleme hizmetleri
Kendi kuryelerimiz ile etkin evrak takibi ve haftanın 7 günü kesintisiz hizmet anlayışı
Duman algılamalı sprinkler yangın söndürme sistemi
24 saat kesintisiz güvenlik - 24 saat online kamera,jeneratör desteği
All Risk Sigorta desteği ve ISO 9001 :2008 kalite sistem belgesi
TEM otoyolu Kurtköy gişelerine 3km ,Pendik RORO’ya 11km ve Sabiha Gökçen Havalimanına 4km
mesafe ile kolay ulaşım imkânı
Lojistik hizmetler sunulması için” L2 belgesi” ile hizmet imkânı
Gümrük müĢavirlik hizmetleri
Özvarlık araçları ile Yurtiçi emtia sigortalı tasıma İmkânları siz değerli müşterilerimize
sunulmaktadır.
Proje bazlı tüm lojistik hizmet ihtiyaçlarınız için lütfen bizlerle irtibat kurmanızı rica eder, iyi çalışmalar
dileriz.
Saygılarımızla,
GAT Lojistik Yatırımları San ve Tic. A.Ş.
www.gatlojistik.com
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