HAKKIMIZDA
Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül’ünde İstanbul’da Bostancı’daki ofisinde forwarder olarak faaliyetlerine başladı. 2003
yılından itibaren araç yatırımına başlayan Petek Lojistik, 2013 yılında Ataşehir’deki Genel Merkez’ine (Petek Plaza)
taşındı.
 2006 yılında Ulaştırma Bakanlığından R2 yetki belgesi aldı.
 2008 yılında Ulaştırma Bakanlığından C2 yetki belgesi aldı.
 2010 yılında Orta Asya ve Orta Doğu hatlarını kurdu.
 2011 yılında İstanbul’da 5200 m2 kapalı alana sahip deposu açıldı.
 2012 yılında Hollanda ofis ve deposunu kurdu.

 2015 yılında Gebze Pelitli Köyü’nde 3200 m2 kapalı alanda ihracat toplama ve aktarma merkezi açıldı. Tır Garajımız ve
Genel Merkez buraya taşındı.
Petek Lojistik, bugün 25 tanesi öz varlık olmak üzere toplamda 65 araçlık filo ile müşterilerine hizmet vermektedir.
Petek Lojistik, Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı, Hava Yolu Taşımacılığı, Deniz Yolu Taşımacılığı, Proje Taşımacılığı,
Intermodal Taşımacılık, Fuar Lojistiği, Gümrükleme, Sigorta, Depolama ve Tedarik Zinciri Danışmanlığı hizmetleri
sunmaktadır.

HAKKIMIZDA
 Müşteri odaklı profesyonel yaklaşımları benimseyen Petek Lojistik, «ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi» , «ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği» belgelerini almaya hak kazanmıştır.
Hizmetlerimiz;
 Kara yolu, hava yolu, deniz yolu taşımalarınız için tek elden komple hizmet çözümleri,
 Gümrüklü / serbest depo hizmetleri,
 Türkiye ve Avrupa arasında çift yönlü lojistik taşıma ihtiyaçlarınıza çözüm üreten organizasyon,
 Komple (FTL) veya Parsiyel (LTL) taşımacılık hizmetleri,
 ADR’li taşıma çözümleri (ekipmanlar ve eğitimli şoförler),
 Proje taşımacılık hizmetleri,
 Geniş ve özenle seçilmiş acente ağı,
 «Express» & «Ultra Express» çözüm alternatifleri,
 GPS sistemi ile online filo takibi,
 «Anahtar Müşteri» Müşteri Hizmet Ekibi,
 Petek Lojistik E-Sistem ile «Çıkış & Varış» ihbarları, fatura takibi, arşiv hizmetleri (müşteriye özel şifre ile).

MİSYON & VİZYON
VİZYONUMUZ
 Güvenilir, kaliteli, sürekli gelişme felsefesi ile hep daha iyi, sürdürülebilir ve katma değerli hizmet vererek,
müşterilerimizin yegane lojistik ve tedarik zinciri iş ortağı olmaktır.
MİSYONUMUZ

 Uluslararası pazarda marka bilinirliğine ulaşarak, yatırımlarla büyüyen bir firma olmaktır.
DEĞERLERİMİZ
 Müşteri odaklı ve güvenilir olmak, her zaman dürüst davranmak,
 Çalışanlarına, iş ortaklarına, sektöre ve topluma değer katmak,
 Sürekli gelişme felsefesi ile pozitif yönde değişmek,
 Kaliteli, hızlı, çözüm üreten hizmet ve rekabetçi fiyatlarla pazarda fark yaratmak,
 Teknolojiyi en etkin kullanarak hayatı kolaylaştırmak,

 Beklentilerini dikkate alarak çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
 Takım ruhuyla ve bireysel sorumlulukla çözüme odaklanmak ve başarıları paylaşmak,
 Faaliyetleri yasal ve etik kurallara uygun yürütmek.

KALİTE BELGELERİMİZ

KARA YOLU TAŞIMA HİZMETİMİZ

KARA YOLU TAŞIMA HİZMETİMİZ

Standart İthalat Hizmetlerimiz

Standart İhracat Hizmetlerimiz

HAVA YOLU TAŞIMA HİZMETİMİZ

 Geniş ve güçlü acente ağı ile, Petek Lojistik olarak hava yolu taşıma ihtiyaçlarınız için her zaman
sizinleyiz.
 Petek Lojistik uzman ekibimiz taşımalarınızı gerekli önceliği vererek, güvenli bir şekilde, ilgiyle takip
eder,
 Hava yolu taşımacılığına uygun olan tüm yüklerinizi doğru çözümü seçerek hava yolu ile
taşıyabiliriz.
 Hava yolu taşımalarımızda hizmetlerimiz kapıdan kapıyadır.

DENİZ YOLU TAŞIMA HİZMETİMİZ

 Geniş ve güçlü acente ağı ile, Petek Lojistik olarak deniz yolu taşıma ihtiyaçlarınız için her zaman
sizinleyiz.
 Petek Lojistik uzman ekibimiz taşımalarınızı önceliklendirerek, güvenli bir şekilde ilgiyle takip eder.

 Her boyutta ve ağırlıktaki tüm yüklerinizi doğru çözümü seçerek deniz yolu ile taşıyabiliriz.
 Kapıdan kapıya teslim hizmeti veriyoruz.
 Komple (Full Container Load) ve Parsiyel (Less than a Container Load) taşıma hizmeti veriyoruz.

DEMİR YOLU TAŞIMA HİZMETİMİZ

 Geniş ve güçlü acente ağı ile, Petek Lojistik olarak demir yolu taşıma ihtiyaçlarınız için her zaman
sizinleyiz.
 Konteyner ile taşımalar 45ı Blok Tren İstanbul ve Çerkezköy çevresinden her hafta düzenli Avusturya,
Güney Almanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gidiş-dönüş konteyner taşıma hizmeti
Ek olarak ihtiyaç halinde aşağıda belirtilen katma değerli hizmetler;
 Depolama
 Vagon tahmil tahliye
 Sağlamlaştırma (lashing)
 Gümrükleme hizmeti
 Antrepo ve Depo yönetimi

DEPO & ANTREPO HİZMETLERİMİZ

 Petek Lojistik olarak Antrepo & Depo
Hizmetleri sunuyoruz.
 Gebze’de 3200 m2 kapalı alan (Asya
yakası),
 Yükleme / Boşaltma (minimum
zamanda),
 Adresleme (talep edilen ya da
uygun şartlar dahilinde),
 Stok kontrolü (haftalık – aylık
sayımlar, stok takibi ve sevkiyat),
 Elleçleme işlemleri (ürün
birleştirme, paketleme, etiketleme,
paletleme).

 Antrepolarımız sigorta güvencesi altındadır.
 Gebze gümrüklerinde ulusal antrepolardan hizmet
alınmaktadır:
 «Murat Bey Gümrüğü» ne bağlı
 «Erenköy Gümrüğü» ne bağlı

GÜMRÜKLEME HİZMETLERİMİZ

REFERANSLARIMIZ

TEŞEKKÜR EDERİZ

İLETİŞİM
Sizi Dinlemek Bizim İçin Önemli !
Bizimle ilgili memnuniyetinizi, önerilerinizi ve görüşlerinizi dinlemek, sizi daha yakından tanımak istiyoruz.
Lütfen İstek ve Önerilerinizi Bize İletin.
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