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1994 de kurulan Kurumsal Bir Aile Şirketi olan AKTUR TAŞIMACILIK tüketicinin aldığı son 
üründen, Gıda yiyecek, Donmuş gıda ürünlerinden, İlaç Ve İlaç Hammaddelerinden, Yaş 
Meyve-Sebzeden, Hammaddeye, Dökme yükten, Sıvı ürünlere, ADR’Li yükler, Soğuk 
zincirden cevher ürünlerine ve Hassas taşımaya kadar geniş bir alanda gerek kendi filosu 
gerekse piyasadaki çözüm ortaklarıyla müşterilerini mutlu eden taşımacılık çözümleri 
üretmektedir.  

Uluslararası taşımacılık konusunda sektörünün önde gelen firmaları arasında olan AKTUR 
TAŞIMACILIK sadece yük değil güven taşımanın bilinci ile geleceğe çalışkan istikrarlı ve 
düzenli bir büyüme stratejisiyle ilerlemektedir. 

AKTUR TAŞIMACILIK müşterilerine kara, deniz, hava, demiryolu taşımacılığı, depo 
yönetimi gümrükleme ve dış ticaret çözümleri sunarak entegre bir yapıda hizmet 
vermektedir. AKTUR TAŞIMACILIK teknolojik altyapısı ve güçlü iletişim ağı çevreye duyarlı 
yeşil lojistik anlayışı ve tam hizmet anlayışıyla başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere pek 
çok bölgede AR-GE bölümüyle yapılanmasını tamamlamış ve gelişimini sürdürmektedir.  

Sürekli gelişim dürüstlük saygınlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kurumsal bir şirket olarak 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan AKTUR TAŞIMACILIK Tüm Avrupa ve 

Ortadoğu ülkelerine ağırlıklı İthalat ve İhracat konusunda profesyonel ekibiyle KOMPLE ve 
PARSİYEL ürün taşımasını bünyesinde bulunan 50 adet kapalı kasa Frigorifik dorseli, 50 
adet tenteli ve ayrıca çözüm ortaklarıyla 876 adet araç filomuz ile çevreye olan 
duyarlılığımızla EURO6 NORM’LU araçlarla emisyon değerlerini en düşük sınırlara 
çekmenin de verdiği haklı gururunu yaşamaktadır. 
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Sürekli gelişmeyle beklentilerin üzerinde kalitede hizmet üreterek müşterilerimizin 
memnuniyetini sağlayan sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik iş yaklaşımlarıyla 
ülke ekonomisine katkıda bulunan sektörünün önde gelen firmalarından olmak.  

MİSYON 

Tam kalite anlayışıyla ileriye odaklanmış bir firma olarak müşterilerine güvenli hizmetler 
veren çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutan ileri teknolojiyi kullanarak sürekli gelişen 
bir şirket olmak. 

DEĞERLER Dürüstlük, güven, müşteri memnuniyeti, saygı, sosyal sorumluluk, açıklık, 
paylaşma, yeşile ve çevreye saygı, sürekli gelişim. 

Yeşil Lojistik 

AKTUR; doğayı ve çevreyi korumanın, en yaşamsal ve temel görevlerinden biri olduğunun 
bilincindedir. Bu nedenle “Daha iyi bir Dünya için Yeşil Lojistik” sloganını benimseyerek 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu slogan AKTUR çevreye karşı duyarlılık gösterme konusuna 
ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bu bakımdan sektörünün çevreci uygulamalarını 
kapsamına alan Yeşil Lojistik konusunda son derece dikkatli davranmaktadır. 
Çevreyi Korumak AKTUR’un En Önemli Değerlerindendir. 
Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı 
destekleyerek; faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve 
yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.            
Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin 

Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya 
verilen zararın her gün katlanarak arttığı dünyada, şirketlerin gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen  örevi yerine getirmesine olan inanç ile 

AKTUR, süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal 
hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla 
çalışmaktadır… 
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Hizmet vermiş olduğumuz ülkeler dahilinde yükleriniz özelliklerine göre firma araçlarımız 
olan Kapalı kasa,Frigorifik ve Tenteli araç türlerindeki araçlarla itina ile alınıp çıkış işlemi 
yapılarak komple taşıma yapılmaktadır. Ayrıca başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 
hizmet verdiğimiz diğer ülkelerdeki parsiyel yükleriniz için gerekli organizasyon yapılarak 
depolarımıza çekilen yükleriniz araç organizasyonları tamamlandıktan sonra hareket 
etmeye başlar.  

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 
Şirketimiz iş hacminin büyümesiyle havayolu taşımacılığında anlaşmalı hava yolları ve 
acente ağı ile çeşitli destinasyonlarda yaptığı charter seferleriyle her türlü kargo için 
alternatif çözümler yaratmaktadır.  

DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI 
Denizyolu taşımacılığında bünyesine ekleyen firmamız yaptığımız acentelik anlaşmalarıyla 
ithalat-ihracat FCL taşıma, ihracat-ithalat LCL taşıma, ithalat-ihracat konsolidasyon servisi, 

Port to port ve door to door taşımalar, kombine taşımalar , proje taşımalarında sizlerden 
aldığımız güçle çalışıyoruz 

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 
Demiryolu taşımacılığı yurtiçi ve yurtdışı taşımalarda karayolu taşımacılığına göre daha 
ekonomik ve daha güvenli seçenekler sunmaktadır. Malınızın cinsine göre açık veya kapalı 
vagonlar kullanıp taşımalarınızı daha sağlıklı yapmaktayız.  

Özellikle Ortadoğu ve Avrupa ithalat ve ihracatlar için tüm operasyonları üslenerek kaliteli 
hizmet sunmaktayız. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda FAR (free on rail –vagon üstü 

teslim) yada DAF(delivered at frentier-sınırda teslim) olarak taşıma yapmaktayız. 
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Başarı, değer ve kalitenin bir arada olduğu AKTUR 20 yıllık birikimi konusunda uzman 
kadrosuyla 15.000m² lik bir alanda sizlere antrepo, lojistik ve serbest depolama olanaklarını 
kaliteye dönüştürerek gelişimini sürdürmektedir. 

İNTERMODAL 

Inter modal taşımacılık, taşıma şekilleri değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir işlem 
yapmadan birden fazla noktaya yükün birden fazla taşıma modeliyle taşınması yöntemidir. 
Inter modal taşımacılık kapsamında, ürünlerin treylerden çıkarılmasına gerek olmadan 
doğrudan bir taşıma modelinden diğerine geçmesini sağlayan özel treylerler 
kullanılmaktadır 

VERİMLİ,ZAMANINDA,DÜŞÜK MALİYET VE ÇEVRE DOSTU AKTUR TAŞIMACILIK;  

en verimli, dakik, düşük maliyetli ve çevre dostu biçimde yükleri bir yerden diğerine taşımak 
için inter modal taşımacılığı kullanmaktadır. AKTUR TAŞIMACILIK; tırlar, trenler ve yük 
gemileri gibi inter modal taşımacılık yönteminde kullanılan taşıma modellerini 
kullanmaktadır. 

GÜMRÜKLEME 

AKTUR TAŞIMACILIK, müşterilerinin gümrükleme ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek, 
sahip olduğu kurumsal bilgi birikimi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, en ideal çözüm yollarını 
geliştiren, sektördeki öncü aktörlerdendir
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Referanslarimizdan bazilari tarafiniza asagidaki gibi sunulmusdur:  

Ilac/Medikal : B.Braun, Bayer Türk, Capa Medikal, KVP Pharma, B Braun Medikal  

   B Braun Avitum  

Gida:   Martin Braun, DC Perakende, WOLF Butterback, Erlenbacher, Nestle, 
Mutko, Chocolat Frey, Storck 

Kimyasal:  Wilckens Boya, Oskar Nolte  

Fresh Logistics: Pia Fruit, Sadamir, Bazaar Gida  

Proje:  US Army (NATO ‘ya ait olan özel yükler)   

Ve bircok farkli sektörlere hizmet verdigimiz sirketler mevcutdur.


