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// DPL

OFİSLER EKİP

Mersin 35 Kişi

2013’te kuruldu.

Deneyimli ve uzman kadrosuyla müşterilerine çözüm odaklı,

 kapıdan kapıya lojistik hizmetler sunmaktadır.

İstanbul 

ÜYELİKLER
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// DPL

Amaçlarımız

Kusursuz müşteri memnuniyeti 
sağlamak

Kaliteli hizmetler sunmak

Sürekli değişim ve gelişim içinde 
olmak

Müşteri ilişkilerini sağlam tutmak

Kurumsal sosyal sorumluluğa 
önem vermek

Esneklik

Dürüstlük

Hızlı geri bildirim

Şeffaf muhasebe

Dakiklik

Uzman kadro

Müşterilerimizin bilgilerinde 
gizlilik

Değerlerimiz

Misyonumuz

Müşterilerimize, taşımacılık 

ve lojistik alanlarda ihtiyaç 

duydukları hizmetleri kusursuz

ve güvenli bir şekilde sunmak.

Uluslararası konteyner ve proje 

taşımacılığında FARKLILIKLAR 

yaratarak bilinen bir marka

olmak.

Vizyonumuz



3www.dpl.com.tr

// ŞİRKETLERİMİZ

Karayolu taşımacılığı
(Irak, İran, Afganistan,
Türki Cumhuriyetler)

Yurtiçi konteyner taşımacılığı

2. el konteyner satışı

Transit taşımacılık operasyonel 
hizmetleri

Transit gümrükleme

Yaş sebze & meyve taşımacılığı

DPL Taşımacılık Tic. A.Ş

Proje ve ağır yük taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı

Multimodel taşımacılık

Taşıma sigortası

Katma değerli hizmetler

DPL Lojistik A.Ş.

Mersin

İstanbul
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// HİZMETLERİMİZ
Proje ve Ağır Yük Taşımacılığı
DPL, standart ölçüler dışındaki her türlü malzemenin taşımacılığının yanı 
sıra, uzman ekibi ve güçlü tedarikçi ağıyla vinç kiralama, yük sabitleme gibi 
katma değer yaratan hizmetler sunabilmektedir.

DPL, güçlü yurtdışı acente ağı ve sağlam temellere dayanan armatör ilişkileri 
sayesinde müşterilerine, gerek kapıdan kapıya gerekse limandan limana 
konteyner taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

DPL, özellikle Avrupa ve Orta Asya Türki Cumhuriyetlerine FTL ve LTL olarak 
hizmet vermektedir.

DPL, operasyonel mükemmellik ve hızlı hizmet anlayışıyla dünyanın tüm 
havalimanlarına/havalimanlarından hizmet sunmakla beraber, kapıdan 
kapıya teslimatı da sağlamaktadır.

DPL, İstanbul ve Mersin ofisleriyle, dünyanın farklı yerlerinden gelen ve 
Orta Doğu, Orta Asya, Irak, Afganistan, İran gibi ülkelere transit devam eden 
taşımacılık hizmetlerini kusursuz olarak yerine getirmektedir.

DPL, sağlamış olduğu taşımacılık hizmetlerini daha kaliteli seviyelere çıkartmak 
için, müşterilerine vinç kiralamadan yük sabitlemeye, depo hizmetleri 
sunmaktan 2. el konteyner tedarik etmeye uzanan hizmetler sunmaktadır.

DPL, taşıdığı her türlü kargo için müşterilerine karşı, dünyanın önde 
gelen sigorta brokerlerinden biri olan AON ile birlikte, limitli karşılıkları 
doğrultusunda sorumludur. Bunun yanında her bir taşıma için de nakliyat 
sigortası hizmetleri sunmaktadır.

Denizyolu Taşımacılığı (FLC & LCL)

Karayolu Taşımacılığı (FTL & LTL)

Havayolu Taşımacılığı

Transit Taşımacılık

Katma Değerli Hizmetler

Sigorta Hizmetleri
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// MÜŞTERİLERİMİZ

• Elektrik ve enerji üreticileri

• Ağır makine sanayicileri

• Havalimanları yer hizmetleri sağlayıcıları

• İnşaat firmaları

• Maden ve doğal kaynak çıkaran şirketler

• Forwarderler

• Tekstil üreticileri

• Otomotiv – yedek parça üreticileri

• İlaç ve kimya sektöründeki firmalar

• Mobilya üreticileri

• Gıda üreticileri ve komisyonerleri
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// PROJE VE AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞI

• Ağır tonajlı ve gabari dışı taşıma

• Karayoluyla Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya’ya    

 taşımacılık hizmetleri

• Denizyoluyla tüm dünya limanlarına hizmet

• Yurtiçinde ağır yük taşımacılığı

• Vinç kiralama hizmetleri

• Limanlarda tahliye ve yükleme hizmetleri

• Yol izinleri ve güzergah etüdü hizmetleri

• Break Bulk ve Ro-Ro taşımacılığı

• Transit operasyon ve hizmetler

• Multimodel ve intermodel projeler

• Uçak kiralama

• Depolama

• Yük sabitleme

• Maliyet hesaplama



// PROJE VE AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞI
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// DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI

• Komple ve parsiyel konteyner taşımacılığı

• Kapıdan kapıya hizmetler

• 3. parti konteyner taşımacılığı

• Tank konteyner ve flexitank hizmetleri

• Tekstil taşımacılığı

• Depolama ve antrepo hizmetleri

• Sigorta hizmetleri

• Yük sabitleme

• Akreditifli işlemlerde uzmanlaşma

• Deniz+Kara, Deniz+Tren, Deniz+Uçak

 kombine taşıma hizmetleri

• Hızlı ve sitemli operasyon ve bilgi akışı

• Anlaşmalı özel navlunlar
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// HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

• Kapıdan kapıya hizmetler

• Yolcu beraberi, acil taşıma hizmetleri

• Tehlikeli yük taşımacılığı

• Direkt ve konsolide taşımacılık

• Uçak+Uçak, Uçak+Deniz, Tır+Uçak kombine     

 taşımacılık

• Kaliteli operasyon ve dokümantasyon

• Antrepo ve depolama hizmetleri

• Uçak kiralama hizmetleri

• Sigorta hizmetleri 
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// KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

• Düzenli haftalık parsiyel/komple seferler

• Kapıdan kapıya teslimat

• 3. Parti taşıma hizmetleri

• Transit gümrükleme

• Tır+Deniz, Tır+Tren kombine taşıma hizmetleri

• Depolama ve antrepo hizmetleri

• Sigorta hizmetleri

Hizmet verdiğimiz ülkeler:

• Almanya

• Fransa

• İtalya

• İngiltere

• İspanya

• Danimarka

• Belçika

• Finlandiya

• Hollanda

• İsveç

• İsviçre

• Macaristan

• Romanya

• Bulgaristan

• Çek Cumhuriyeti

• Rusya

• Irak

• İran

• Afganistan

• Türki        
 Cumhuriyetler
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Avrupa ve Asya arasında stratejik bir yere sahip olan Türkiye, 

coğrafi konumunun getirdiği avantajlar sayesinde özellikle Irak, 

İran, Türki Cumhuriyetler ve Afganistan gibi ülkelere yapılan taşıma 

hizmetlerinden önemli pay almaktadır. 

DPL, uzman ve donanımlı ekibiyle birlikte Transit Yük Taşımacılığında 

kaliteli hizmetler sunmaktadır.

Yük kontrolü ve güvenliği

Yükleme ve tahliye hizmetleri

Yük sabitleme

// TRANSİT TAŞIMACILIK

Multimodel hizmetler 

(KARA+TREN, KARA+DENİZ)

Transit gümrükleme
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// ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Sorumluluk Sigortaları

E-posta Hizmetleri

Şirket İçi Network 

Lojistik Bilgi İşlem
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Hamidiye Mah. Atatürk Cad. Işın 

Apartmanı No: 72 D: 14 Mersin

T +90 324 238 01 15 

F +90 324 238 46 15

DPL Lojistik A.Ş.

//İstanbul

19 Mayıs Mah. İnönü Cad. 

Kozyatağı İş Merkezi No: 94 Kat: 2 

Kozyatağı Kadıköy İstanbul

T +90 216 403 13 75

F +90 216 403 13 84


