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HAKKIMIZDA

AYBİR LOJİSTİK 3 Parti Entegre Lojistik Hizmet Sağlayıcı olarak müşterilerine hizmet vermektedir 
AYBİR LOJİSTİK tüm kuru gıda kategorilerine ve gıda dışı segment kategorilerine yurtiçi dağıtım 
hizmet operasyonları üretmektedir Firmamız FMCG GIDA operasyonlarının yanısıra sektör 
bağımsız olarak Yurtiçi paletli ve kolili parsiyel taşımacılık, yurtiçi komple araç nakliye, şehir içi 
dedike araç nakliye hizmetleri ve depolama hizmetleri de vermektedir.

AYBİR LOJİSTİK Sancaktepe ve Şekerpınar’da bulunan toplam 20 000 m 2 depolama tesislerinde 
müşterilerine ürün depolama hizmetleri ve katma değerli hizmetler operasyonları da vermektedir 
Dağıtım operasyonları networkümüz, 81 il ve 922 ilçeyi kapsamaktadır.
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KOMPLE ARAÇ NAKLİYE OPERASYONLARI ;  AYBİR LOJİSTİK, müşterilerinin alt bayi,
ulusal ve lokal zincir market depoları ve distribütörlerine uzman personeli ve bilgi
teknolojileri desteği ile komple araç dağıtım hizmeti sunmaktadır. Tek noktaya sevk edilecek
tam araç yükleriniz için en uygun maliyet ve yüksek hizmet kalitesini sunan AYBİR LOJİSTİK, 
uğramalı sevkiyatlarınız için de en uygun rotayı belirleyerek ürünlerinizin yurt içinde 
kapıdan kapıya ürünlerinizin teslimatını sağlamaktadır.

DEDİKE ARAÇ DAĞITIM OPERASYONLARI ; AYBİR LOJİSİTİK Şehir içi günlük ve düzenli 
dağıtım operasyonuna ihtiyaç duyan müşterileri için değişik araç tiplerinde sürücüleriyle ve 
talep edildiği takdirde kuryeler ile birlikte 7 gün 24 saat dağıtım dedike araç dağıtımı 
operasyonu hizmeti vermektedir.Dedike araç dağıtım operasyonarının başlıca faydaları Filo 
Planlaması Araç Ekipman Seçimi, Yatırım avantajı, Rut Planlamaları, Sürücü Eğitimleri, 
Teknolojik Destek ,KPI Raporlamaları, Zamanında Teslimat, Geri Bilgilendirmedir.

KOMPLE ARAÇ & DEDİKE ARAÇ DAĞITIM



ULUSAL ZİNCİR MARKET LOJİSTİĞİ
AYBİR LOJİSTİK Yurt içinde üretilen gıda ve gıda dışı ürünleri veya ithal edilen ürünleri, ilgili üretim 
depo noktalarından, ürünün ihtiyacına uygun şartlarda taşıyabilecek araçlar ile alıp, Türkiye’de ki 
herhangi bir ulusal zincir market ( BİM A 101 ŞOK MİGROS CARREFOUR ) bayi deposuna sorunsuz sevk 
edecek parsiyel ürün sevk lojistik alt yapı ve dağıtım organizasyonuna sahiptir.
Ulusal zincir market bayi depolarına gerçekleştirilen PALETLİ PARSİYEL ürün dağıtım operasyonları 
çerçevesinde Tüm müşterilerden müşterilerin ürün alım cut off saatlerine uyularak ürünler her gün 
toplanır Ana Transfer merkezimize gelen ürünlerin ürün kabul
işlemini takiben planlama ekibinden depo ekibine iletilmiş araç yükleme planlarına uyularak ilgili 
ürünler son nokta teslimatlarını yapacak ana hat araçlarına yüklenir.
AYBİR LOJİSTİK merkez müşteri hizmetleri ve araç takip departmanları, ilgili teslimat araçlarından 
gelen ürün teslim bilgilerine istinaden anlık olarak AYBİR LOJİSTİK TMS sistemine ürün teslim 
bilgilerini ve kaşe imzalı sevk irsaliyelerini yüklerler Teslimat raporları düzenli
olarak anlık ve haftada 3 kez tüm müşterilerle düzenli olarak paylaşılmaktadır Tüm müşterilerimizle 
de aylık düzenli olarak ürün sevk performans KPI değerlendirmeler yapılmaktadır.



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 mamüllerin zarar
görmemesi için gerekli elleçleme işlemlerini
yapıyoruz.

Nihai varış noktlarına tam zamanında ulaşabilmesi
için, barkod sistemi ile çalısıyoruz.
Dilerseniz sizler de tüm bu süreç boyunca
sevkiyatlarınızı, gerçek zamanlı olarak takip
edebiliyorsunuz.

PARSİYEL TAŞIMACILIK



Geniş hizmet yelpazesi çerçevesinde Zincir Market 
Taşımacılıgı hizmetleri de sunan firmamız Türkiye’nin 
her yerinden sevk edilecek tüm ürünlerinizi 
adresinizden alır ve Şok, Migros, Carrefour, BIM, 
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 yapabildigimiz 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 taşımacılıgı tek çatı altında bir araya 
getiren firmamız Zincir Market Taşımacılıgı 
seçeneginde de uzmanlaşmıştır.

ZİNCİR MAĞAZA



AYBİR, özel ve kamu sektöründe bir çok kurumun komple araç yükleme taleplerini gerçeklestirmektedir. 
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 sekilde aktarma
işlemi görmez. Dolayısıyla başka duraklara
ugramamış olur. Bu bakımdan hızlı taşınmış olur.
Bütün hizmet türlerimizde oldugu gibi ürün ya da
mallar sigorta kapsamındadır.

KOMPLE NAKLİYE



SICAK DAĞITIM HİZMETLERİ

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.



DEPOLAMA HİZMETİ

Istanbul Merkezli Firmamız Anadolu Yakası 
Sancaktepe ve Tuzla lokasyonunda toplam 
20.000m²’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 oldugu 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 aldıgınızda, 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 AYBiR Lojistik’in uzman 
ekibi ve teknik donanımı yanınızdadır.
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