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Rakamlarla Transmap

Türkiye ve Avrupa’da Sektörün Öncü Markası 
Olmak için çalışıyoruz.

Transmap, 2010 yılında kurulan; taşımacılık, 
kontrat lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi 
alanında kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyet 
gösteren entegre bir lojistik  şirketidir. 
Kuruluşunda transmap Lojistik için en uygun     
isim üzerinde düşünülürken, dünya genelinde 
akılda kalacak yaptığı hizmet  servisi ile 
bağdaşabilir isim üzerinde karar kılınmıştır.  

Aklı, duyguyu ve bilinci birleştiren iş yapış 
modelini teknolojiden aldığı ilhamla destekleyen 
TRANSMAP, her zaman müşterilerine entegre, 
esnek ve en etkin çözümleri sunar. TRANSMAP hep 
bir adım ileride olmayı hedefleyen, yeterince 
iyiyle yetinmeyen müşterilerinin başarılarına hizmet 
ederken, aynı zamanda çevresel, finansal, sosyal 
faydalar da sağlamayı hedeflemektedir.. 

Transmap, Türkiye içinde her nokta da yurtiçi  
ulusal dağıtım başta olmak üzere,Avrupa,ve 
rusya bdt ülkerine kara taşıma servisi ve yüksek 
teknolojisiyle entegre, esnek ve etkin lojistik 
çözümler sunmaktadır. 

15.000 m2 
depolama alanı  
150’yi aşkın 
araçlık filo 
100’ün üzerinde 
çalışan
 5 dünya 
çapında tesis 
18.000 adet 
yük/yıl



Değerlerimiz Müşterilerimizle birlikte ilham 
veren ve sürdürülebilir değer 

yaratmak 

Teknoloji 
Teknolojiye yatırım yapmakla kalmıyor, 
büyümeye giden yolun teknolojiyi ileri 
taşımaktan geçtiğine inanıyoruz. Bizim 
için teknoloji, değişimin beraberinde 
getirdiği bir zorunluluk değil, yolumuzu 
aydınlatan bir ışık. O aydınlık yolda 
geliştirdiğimiz, müşterilerimize özel 
yenilikçi çözümlerimizle sektörümüze de 
ilham kaynağı oluyoruz. 

Girişimcilik 
Başarımızın temelinde, sürekli yeni 
f ik i r ler bulma becerimiz ve iş 
süreçlerimizin her aşamasında yaratıcı 
fikirlere yaptığımız yatırım var. Bu 
yepyeni bir çözüm, ürün ya da hizmet 
olabilir. Alışılmışın dışında bakış 
aç ı la r ına ve cesur g i r iş im lere 
duyduğumuz inanç, müşterilerimizin 
olduğu kadar bizim de gücümüze güç 
katıyor. 

Yenilikçi 
Bize göre, hayal gücü, doğuştan 
insana bahşedilen bir ‘hazine’. Bu 
hazineyi nasıl koruduğunuz çok 
önemli. Bizim hayal gücümüzü 
canlı tutan yeni ve taze olan her 
şey. Müşterilerimiz için yeni 
fırsatlar doğuran ve rekabet 
üstünlüğü sağlayan her türlü 
orijinal ve yenilikçi fikrin daimi 
savunucusuyuz. 

Sağduyu 

Bizim için müşterilerimiz her şeyden 
önce gelir. Onlara ve başarılarına ne 
kadar saygı duyuyorsak, aynısını 
topluma ve çevreye duyuyor, etik 
değerleri vazgeçilmez görüyoruz. 
Sağduyu sahibi ve attığımız her 
adımın sorumluluğunu bilen bir 
kurum olarak, sürdürülebilir bir 
geleceğin ancak bu sayede mümkün 
olduğuna inanıyoruz. 

Yapıcı Tutum 
Kendimize güveniyor ve hiçbir zaman 
pes etmiyoruz. Bu sayede altından 
kalkamayacağımız zorluk yok. 
Yaptığımız her işte başarılı olmamızı 
hızlı ve verimli çalışmamıza ve başarıya 
duyduğumuz güçlü arzuya borçluyuz. 
Motivasyonu yüksek, tutkulu ve yapıcı 
bir ekip olarak mutlaka en iyi çözümü 
sunuyor ve hayata geçiriyoruz

İnsana Değer 
Müşterimiz, çalışma arkadaşımız 
ya da yolda karş ı laşt ığ ımız 
herhangi biri; fark etmez… Bizim 
için insan her şeyden önce gelir. 
D e ğ e r y a r a t a b i l m e k v e 
hedeflerimize ulaşmak için en 
değerli yapıtaşımız insan. Bize 
göre samimiyet, her kapıyı açan 
alt ın bir anahtar ve biz o 
anahtara sahip olduğumuz için 
çok şanslıyız. 



Adım Adım    Mükemmellik



S e r v i s l e r Yurtiçi Ulusal Dağıtım
TRANSMAP, uzman kadrosu ile tüm kara taşımacılık operasyonlarınızda ve projelerinizde hizmet ortağınızdır.Taşıma 
hacminize ve taleplerinize uygun taşımacılık çözümleri tasarlayarak tüm nakliye akış sürecinizi optimize ederek, yönetir

       TRANSMAP sahip olduğu Türkiye'nin her yanına yayılmış geniş 
hizmet ağıyla, uluslararası zincir marketlerin, spor malzemeleri 
üzerine faaliyet gösteren dünya devlerinin, elektronik, sağlık, FMCG 
(hızlı tüketim malları), otomotiv sektörlerinde hizmet veren lider 
birçok markanın, dağıtım ve tedarikçilerinden malzeme toplama 
işlemlerini başarıyla yönetmektedir. Sektör ve ürün tipinden 
bağımsız her türlü ihtiyaca cevap verebilen transmap, geliştirdiği 
yeni iş modelleriyle müşterilerinin önemli çözüm ve iş ortağıdır. 

     Komple/Parsiyel 
    Müşterileri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, istenilen şekilde 

karşılayabilmek için TRANSMAP; Ulusal Dağıtım taşımacılık 
çözümlerinde desi miktarına göre Komple ve Parsiyel 
seçeneklerini sunmaktadır. Parsiyel taşımacılık, çıkış günlerinin 
sıklığı nedeniyle komple taşımacılığa göre daha esnek bir 
seçenek olarak, müşterilerin değişken taleplerine uygun 
çözümler sunmak için etkili bir yöntemdir. 

    Komple TIR Taşımacılık Hizmetleri 
    Transmap, komple TIR ile kara taşımacılık çözümleri 

sunmaktayız. 
    Transmap, Freight ekipman, araç çeşitliliği ve size özel hizmet 

seçenekleri ile kara gönderi taleplerinizde çözüm ortağınızdır 
    Transmap,izleme ve takip sistemleri ile gönderilerinizi takip 

edebilmenizi sağlar. 



S e r v i s l e r Türkiye’deki Hizmet Ağı
Transmap, Türkiye genelinde 
kurmuş olduğu dağıtım ağı ile           
24 transfer merkezi üzerinden 
81 ilde dağıtım hizmeti 
vermektedir. 

Ulusal Dağıtım kapsamında sunulan hizmetler: 

•Türkiye genelini kapsayan dağıtım ağı ile 
tonaj ve hacim kısıtlaması olmadan standart 
teslim süreleri çerçevesinde kaliteli ve 
güvenilir parsiyel taşıma hizmeti, 

•Komple yükler için sefer bazlı araç tedariği, 

•Şehiriçi- şehirdışı çok noktalı dağıtım ve 
toplama hizmetleri için dedike çalışacak 
araçlar ve eğitimli personel ile sektörlere özel 
taşıma çözümleri,                           

•Sağlık sektörüne hizmet vermek üzere     
oluşturulmuş,özel filo ile ecza depoları ve 
ambarlara ürün teslimatı, 

•Sağlık ve gıda sektöründe bulunan 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
taşıma çözümleri, 

•Müşteriler için web üzerinden sunulan 
iade portalı ile ürünlerin zamanında, takip 
edilebilir şekilde bildirilen adreslerden 
toplanması ve merkez birimlerine 
teslimatı, 

1.



S e r v i s l e r Tedarik Zinciri Yönetimi
Transmap, entegre lojistik hizmetleriyle müşterilerine tek 
kaynaktan etkin bir tedarik zinciri yönetimi sunmaktadır. 

Operasyonların bir kontrol merkezinden sağlanması; 
sürecin daha iyi yönetilmesini ve maliyet avantajını da 
beraberinde getirmektedir. 

Transmap müşterileri için özenle oluşturulan çözümler, birer 
proje olarak ele alınmakta ve yürütülmektedir. Projenin 
kapsamı, amaçları, hedefleri, başarı kriterleri ve 
sorumlulukları en ince ayrıntısına kadar 
tanımlanmaktadır. Belirlenmiş hedeflerin, maliyet ve 
zaman kriterlerine uygun olarak yerine getirilebilmesi 
amacıyla kaynakların en etkin şekilde yönetimi 
sağlanmaktadır. 

Proje bazlı belirlenen hedefler 
doğrultusunda, etkin kaynak kullanımı ve 

sağlıklı çözümler... 
Tüm müşterilere ait bilgiler gizli olarak kabul 
edilir. Gizli bilgilerin saklanması uygun 
koşullarda yapılmaktadır. Yapılan gizlilik 
anlaşmaları sayesinde bilgi gizliliği hakkında 
gösterdiğimiz hassasiyet müşterilerimiz 
tarafından da bilinmektedir

Tedarik süreçlerinin gelişimi için en yaratıcı               çözümler
Tedarik zinciri süreçlerinin geliştirilmesi için müşterilerine yaratıcı çözümler sunmayı hedefleyen 
transmap, öncelikle mevcut süreçleri analiz etmektedir. Bu kapsamda mevcut durumun haritalanmasıyla 
birlikte verimlilik ve maliyet analizi çalışmaları da yapılmaktadır. 
Transmap , tedarik zincirini analiz etmek ve geliştirmek için konusunda deneyimli endüstri mühendisleri ve 
sistem analistleriyle çalışmaktadır. Böylece tüm tedarik zinciri performansının izlenebilmesi,oluşabilecek 
problemlerin veya fırsatların öngörülebilmesini sağlamaktadır. Proje yönetiminin bu aşamasında süreç 
tasarımı, donanım ve kaynak planlaması, yerleşim planı tasarımı, yazılım uyarlamaları ve geliştirmeleri, 
yapılabilirlik çalışmalarıyla çıktılar elde edilmektedir. 
Transmap, sunduğu lojistik hizmetlerinin kalitesini her zaman teknolojik altyapısıyla desteklemekte ve 
geliştirmektedir. 



S e r v i s l e r Karayolu Taşımacılığı

     Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, istenilen 
şekilde karşılayabilmek için Transmap; kara taşımacılık 
çözümlerinde ürün hacmine göre komple ve parsiyel 
seçenekleri sunmaktadır. İhtiyaç duyulan tek bir siparişin 
taşınması olabileceği gibi, birden fazla siparişi içeren daha 
kompleks proje taşımaları da olabilmektedir. Müşteri 
ihtiyaçlarını anlayarak, taşıma sürecini en kullanışlı hale 
getiren esnek çözümleriyle Transmap, müşterileri için 
gereken yükleme alanını temin etmektedir.

   Küçük miktarlı ürünlerden büyük yükleme partileri 
oluşturularak ölçek tasarrufu sağlanan parsiyel araç 
taşımacılığı; çıkış günlerinin sıklığı nedeniyle komple 
taşımacılığa göre daha esnektir. Geniş hizmet ağı 
sayesinde, önceden belirlenmiş zaman aralıklarına 
uygun teslimatlar gerçekleştirilmektedir. 

    Kapalı kasa, frigo, çift katlı treylerler; tenteli, kapalı kasa, 
frigo konteynerler ile farklı ekipman türlerini kullanarak 
esneklik yaratabilmektedir. 

Transmap transit sürelere göre Standart, Ekspres, Süper Ekspres ve Speedy olmak üzere farklı servis tipleri sunmaktadır.



Denizyolu ve Hava Taşımacılığı

Transmap; sadece havalimanından havalimanına değil; 
kapıdan havalimanına, havalimanından kapıya ve 
kap ıdan kap ıya o lmak üzere fa rk l ı h i zmet 
seçeneklerinin yanında, transit yükleme hizmeti ve iki 
ülke arasında gerçekleşen cross taşımacılık hizmetlerini 
de vermektedir. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hava 
taşımacılığıyla entegre depolama, elleçleme, dağıtım, 
gümrükleme, paletleme ve sigorta gibi hizmetler de 
sunmaktadır.

Transmap denizyolu çözümleri kapsamında ise 
limandan limana, limandan kapıya, kapıdan 
kapıya taşımaların yanında, LCL ürünlerin 
konsolide edilmesi, transit yükleme hizmeti ve 
cross taşımacılık hizmetlerini de vermektedir.

S e r v i s l e r



S e r v i s l e r Proje Taşımacılığı

Tr a n s m a p p ro j e t a ş ı m a c ı l ığ ı 
hizmetleriyle; gabari dışı kabul edilen 
ağır ve hacimli yükleri ideal zaman ve 
maliyetler dahilinde istenilen noktaya 
u laş t ı r maktad ı r. Müş te r i le r ine 
sunduğu şeffaf fiyat politikası ile 
i z leneb i l i r ma l i ye t le r ya ra tan 
Transmap, müşterilerinin ihtiyaçları 
d o ğ r u l t u s u n d a ç ö z ü m l e r 
üretmektedir.

İstenilen Her Nokta ve Süreçte Sektörlere Özel Çözümler
Enerji, endüstri, inşaat, petrol, gaz 
ve madencilik gibi sektörler için 
proje taşımacılığı hizmeti veren 
Transmap, sahip olduğu tecrübeli 
uzman kadrosu, güvenilir ve güçlü 
partner ağ ı i le müşterilerinin 
ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek 
iş planlarını ortaya koymakta ve 
k a y n a k y ö n e t i m s t r a t e j i l e r i 
geliştirerek uygulamaktadır.

Transit süre, ürün özelliği, çıkış ve varış 
noktaları gibi kriterleri göz önünde 
bulunduran Transmap, müşterilerine 
uygun olan kara, hava, deniz, demiryolu 
ve Intermodal taşıma seçeneklerini 
s u n m a k t a d ı r. Tr a n s m a p p r o j e 
t a ş ı m a c ı l ığ ı k a p s a m ı n d a l i m a n 
operasyonları ve vinç organizasyonlarını 
da yürütmektedir.



S e r v i s l e r Depolama

Transmap; müşteri sorunlarını, 
beklentilerini ve lojistik ihtiyaçlarını 
tespit ederek, terzi usulü çözümlerle 
müşterilerinin işine değer katacak 
hizmetler sağlamaktadır. Daha kaliteli, 
sağlıklı ve aynı zamanda maliyet 
avantajı sağlayan çözümleri 
müşterilerine sunabilmektedir 

Sektöre l b i lg i b i r ik imi yüksek 
kadrosuyla, çok kullanıcılı depolarının 
kaynak kullanımında yarattığı sinerji, 
maliyet ve operasyonel esneklik 
sayesinde müşterilerinin değişken 
taleplerine en az kaynak kullanımı ile 
yanıt vermektedir. Transmap dağıtım 
merkezlerinde; sipariş yönetimi, stok 
yönetimi, envanter yönetimi ve bayi 
yönetimi hizmetleri sunulmaktadır. 

Transmap bünyesinde proje yönetimi 
konusunda sektör bazlı uzmanlaşmış bir 
“İş Geliştirme” ekibi bulunmaktadır. 
Her tesiste lokal olarak görev yapmakta 
olan ekip üyeleri, operasyonu yakından 
takip ederek sürekli iyileştirme prensibiyle, 
verimliliğin ve operasyonel kalitenin 
artırılması hedefiyle tasarlanan 
süreçlerin zamanında ve sorunsuz şekilde 
sahaya uyarlanmasını sağlamaktadırlar. 



Sektörler
  Transmap, otomotiv ve yan sanayi 

imalatçılarının lojistik ihtiyaçlarına 
yönel ik sektör odakl ı çözümler 
üretmekte, aynı zamanda satış sonrası 
destek ve yedek parça satışı için 
kurulan dağıtım ağını etkin kılmak 
adına gereken depolama ve dağıtım 
sistemlerini modellemektedir. 

  Transmap, teksti l sektöründe 
hammadde a l ım aşamas ından 
mağaza reyonuna kadar geçen 
süreçteki tüm lojistik faaliyetleri 
t a s a r l a y a r a k b u t i k ç ö z ü m l e r 
geliştirmektedir.

   FMCG sektörü için iyi planlama ve 
süratle doğru ürünün, doğru 
zamanda, doğru rafta olmasını 
sağlayan Transmap son teknoloji 
özel lojistik çözümler sunmaktadır. 

  Transmap, tüketiciye yönelik elektronik 
ü r ü n l e r , d e s t e k a k s e s u a r l a r , 
telekomünikasyon, ofis makineleri ve sarf 
malzemeleri gibi ürünler bazında sektöre 
ö z e l e n t e g r e l o j i s t i k h i z m e t l e r 
geliştirmektedir. Transmap bu doğrultuda 
antrepo, gümrükleme, yedek parça 
depolama, bitmiş ürün depolama, dağıtım, 
iade lojistiği, promosyon kit hazırlama, 
paketleme, stok yönetimi çözümleri 
sunmaktadır. 

  Transmap, müş ter i ler in in 
endüstriyel üretkenliklerini 
sürdürülebi l i r b i r b iç imde 
artırmalarına yardımcı olmak 
adına, hem uluslararası hem de 
Türkiye’nin kamu ve özel sektör 
sanayi, altyapı alanındaki iş 
ortaklarına hizmet vermektedir.

   Transmap, üretici ve ithalatçı ilaç 
firmaları, medikal firmaları, ecza 
depoları ve hastaneler gibi 
sağ l ı k sektöründeki fark l ı 
halkalara etkin ve yaratıcı 
çözümler geliştirmektedir. 

   Transmap, hızla gelişmekte 
olan e-Ticaret sektörü için 
mü ş t e r i l e r i ne en teg re 
l o j i s t i k h i z m e t i 
sağlamaktadır



İnsan    
Kaynakları

Transmap’lı olmak ayrıcalıktır.

Müşterileri için akılcı çözümler üretmenin başlıca 
sorumluluğu olduğunun bilincinde olan Transmap; 
sürdürülebilir başarı ve etkin kaynak kullanımının nitelikli 
ve mutlu bir insan kaynağı ile mümkün olduğu inancındadır. 
Bu yüzden teknolojinin yanı sıra, sürekli olarak insana da 
yatırım yapmaktadır. 

Önceliğimiz Müşterimizdir 

     Bizim için işimizde öncelik bellidir, o da müşterilerimizdir. İşimizi yaparken odağımız onları anlamak ve ihtiyaçlarına doğru 
çözümler sunmaktır. Müşterimiz velinimetimizdir, o bizim yola çıkış sebebimiz, yola devam etme nedenimizdir.

     Tutku ve Azmimizle Fark Yaratırız 

    Biz sadece rakamların değil fark yaratmanın peşinde koşarız. Bizim için engeller, takılmak için değil aşılmak için vardır. Bizim 
için iyinin ötesinde mükemmel vardır. Bu yüzden işimize tutkuyla bağlanır, azimle çalışır ve her yeni güne daha iyisini yapmak 
için uyanırız. 

     Değer Katar, İz Bırakırız 

  İşimizi büyütürken başarı yolculuğunu bizimle paylaşan yol arkadaşlarımıza, hayatına dokunduğumuz her insana, parçası 
olduğumuz çevre ve topluma değer katarız. Her birimiz, kırılmaz bir zincirin parçaları olduğumuzun farkındayız. Çalışırken ve 
yaşarken kattığımız değerle iz bırakırız. 

    Yarattığımız Güvenle Gücümüze Güç Katarız 

  Büyük işlere imza atmamızı sağlayan sarsılmaz güç; kendimize, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza duyduğumuz   
güvendir. Güven bizi birbirimize bağlayan tutkaldır, onun gücüyle kök salar, geleceğe kanat açarız. 



Yönetim sistemleri Belgelerimiz
Kalite Yönetim Sistemi Müşteri memnuniyeti Çevre Yönetim İş Sağlığı ve Güvenliği
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Ruhsatları na ilişkin yönetmeliğe" dayan ılarak verilmiştir.

Döküman: 27 (15.a4.2013)
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Parsel: 4886
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İşyeri Ruhsatı


