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ZİNCİR MARKET
TAŞIMACILIĞI

PARSİYEL 
TAŞIMACILIK

Geniş hizmet yelpazesi çerçevesinde Zincir Market 
Taşımacılığı hizmetleri de sunan firmamız Türkiyenin 
her yerinden sevk edilecek tüm ürünlerinizi 
adresinizden alır ve Şok, Migros, Carrefour, BİM, 
A101, Metro gibi zincir marketlere termin tarihinde 
sorunsuz olarak teslim eder.

Marketlere rutin gönderi yapan müşterilerimizin 
sevkiyata hazır ürünlerinin müşteri deposundan 
alıp direkt marketlere yükleme yapabildiğimiz gibi; 
hem maliyetlerinizi düşürmek  hem de iş yükünüzü 
azaltmak adına, ürünlerin depolamasından, 
elleçlenip stoklarının tutulmasına kadar olan tüm 
lojistik faaliyetlerin, Aybir Lojistik’in  profesyonel  
ekibi tarafından üstlenilebilmesi de mümkündür.

Tüm Lojistik hizmet modellerinde hızlı, güvenli ve 
ekonomik taşımacılığı tek çatı altında bir araya 
getiren firmamız Zincir Market Taşımacılığı 
seçeneğinde de uzmanlaşmıştır.

Taşınacak ürün miktarınız az ise Parsiyel taşıma 
tam size göre. Bu tür taşıma hizmetinde, bizim 
taşıma   maliyetlerimizin düşük olması, sizleri de 
avantajlı duruma getiriyor.

Parsiyel Yük Taşımacılığında, esnek zaman planıyla, 
aynı yada farklı güzergahlara gidecek ürünleri kendi 
depomuzda bir araya getiriyoruz. 

İllere veya bölgelere göre ürün havuzları oluşturup, 
taşıma esnasında ürün ve mamullerin zarar    
görmemesi için gerekli elleçleme işlemlerini 
yapıyoruz.

Nihai varış noktlarına tam zamanında ulaşabilmesi 
için, barkod sistemi ile çalışıyoruz.

Dilerseniz sizler de tüm bu süreç boyunca           
sevkiyatlarınızı, gerçek zamanlı olarak takip       
edebiliyorsunuz.



KOMPLE 
NAKLİYE

PROJE
TAŞIMACILIĞI

SICAK DAĞITIM
HİZMETLERİ

DEPOLAMA
HİZMETİ

AYBİR, özel ve kamu sektöründe bir çok kurumun 
komple araç yükleme  taleplerini gerçekleştirmek-
tedir. Farklı lokasonlardan yüklemesi gerçekleşen 
kamyon ve tırlar, Aybir lojistik güvencesi ile        
Türkiye’nin 81 iline ulaşmaktadır.

Uydu takip sistemi sayesinde, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre anlık olarak araçlarımıza     
müdahale ederek en kısa zamanda en uygun tipte 
aracımızı istenilen noktalara yönlendirebiliyoruz. Bu 
sayede Aybir Lojistik müşterisinin ürünlerini en 
kısa zamanda teslim alıp, yine en kısa zamanda 
alıcılarına ulaştırmaktadır.

Her müşterimiz için müşteri temsilcileri atanarak 
7/24 destek verilmektedir. Sevkiyatlarınızın           
durumlarının raporlanması müşteri temsilcilerimiz 
tarafından hazırlanarak müşterilerimize        
ulaştırılmaktadır.

KOMPLE TAŞIMACILIĞIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Komple taşımacılık maliyet açısından en hesaplı 
taşımacılık türüdür. Bu modelde depo, antrepo ya 
da fabrika benzeri adreslerden alınan ürünler, sevk 
adreslerine ulaşıncaya kadar hiçbir şekilde aktarma 
işlemi görmez. Dolayısıyla başka duraklara       
uğramamış olur. Bu bakımdan hızlı taşınmış olur. 
Bütün hizmet türlerimizde olduğu gibi ürün ya da 
mallar sigorta kapsamındadır. 

AYBİR, müşterilerine planlama, nakliye, depolama, 
elleçleme ve teslim hizmetlerinin entegre olarak 
sunulduğu proje taşımacılığı hizmeti vermektedir.
AYBİR, bu hizmet çerçevesinde, eğitim, sağlık, askeri 
alanlarda ülke genelinde yapılan altyapı yenileme 
çalışmalarında lojistik çözüm ortağı olarak gururla 
hizmet vermektedir.

Bu alanda bugüne kadar, kamu ve özel sektörün 
birçok büyük projesine hizmet vermiştir. 
İşte onlardan birkaçı;

Fatih Projesi:
Türkiye genelindeki 734 MEB Fatih projesi kapsamında , 
internet altyapı kurulumları için gönderilen aktif ve pasif 
malzemelerin dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ücretsiz Kitap Dağıtımı:
MEB ücretsiz ders kitapları dağıtım projesi kapsamında, 
matbaalardan alınan kitaplar, AYBİR ekiplerince 81 il ve 
ilçelerdeki okullara dağıtılmıştır.

Tablet Bilgisayar Dağıtımı:
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullar-
daki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla yürütülen dev bir 
projedir. Bu kapsamda yıllar içinde tüm okulların 570 
dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ 
altyapısı sağlanması hedeflenmektedir. Yine her öğret-
men ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi de 
öngörülmektedir. Elektronik eşya statüsündeki bu   
ürünlerin hassas taşınması, eş zamanlı teslim edilmesi 
oldukça önemliydi. AYBİR Lojistik olarak bu büyük 
projenin ekipmanlarının Türkiye genelinde güvenli bir 
şekilde dağıtımında başarıyla görev almıştır.

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası başta olmak 
üzere müşteri memnuniyeti ön planda olmak kaydı 
ile mikro dağıtım araçlarımızla günlük dağıtımlarınız 
zamanında ve eksiksiz olarak uzman kadromuzla 
yapılmaktadır.

İstanbul Merkezli Firmamız Anadolu Yakası        
Sancaktepe lokasyonunda toplam 17.000m²’lik 
kapalı alanda depolama ve depo içi katma değerli 
hizmetleri sunmaktadır.
Başta hızlı tüketim ve perakende olmak  üzere; 
telekomünikasyon, inşaat, otomotiv, elektronik, 
basım yayın, gıda ve tekstil sektörlerine başarıyla 
depolama hizmeti verilmektedir.

Aybir Lojistik sahip olduğu IT altyapısı ile müşteri  
bilişim sistemleri ile entegrasyon ve veri paylaşımı 
sağlayabilmektedir.
Bunların dışında, Kendi bünyenizdeki veya farklı bir 
lokasyonda kurulacak depoların işletilmesi 
konusunda da hizmet sunmaktayız. Bizden depo 
hizmeti aldığınızda, depolama, tedarik zinciri,         
envanter yönetimi, stok kontrol, sipariş takip, 
elleçleme, hatta ve hatta ürüne dair paketleme ve 
ambalaj konularında içiniz rahat olur. Çünkü bu 
operasyonların bütününde AYBİR Lojistik’in uzman 
ekibi ve teknik donanımı yanınızdadır.


