S

E

A

A

I

R

L

A

N

D

Mustafa MEMİŞ
Yönet�m Kurulu Başkanı

Ş�rket�m�z 2018 yılında Türk�ye genel�nde ve Uluslararası p�yasada loj�st�k �şler�n�
üstlenmek üzere kurumuştur. Da�ma en yüksek standartlarda yürüttüğümüz tüm
projeler�m�zde, koşulsuz müşter� memnun�yet�n� gözet�yor ve bunu sağlamanın en
öneml� yolunun çalışanlarımızın eğ�t�m ve donanımından geçt�ğ�ne �nanıyoruz. Bu
değerlerle Sal Loj�st�k olarak sürekl� gel�ş�m göster�yor, sektörümüzle �lg�l� küresel
tüm yen�l�kler� tak�p ed�yor ve proakt�f düşünme özell�ğ�m�zle eylem ve sonuçları
öngörerek olası kr�zler� önleyeb�l�yoruz.
Sal Loj�st�k; Den�zyolu Taşımacılığı, Karayolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı,
Trans�t yük h�zmetler�, Depolama, Katma Değerl� H�zmetler ve Proje Kargo Taşımacılığı g�b� loj�st�k sektöründe verd�ğ� tüm serv�slerle müşter�ler�ne etk�n çözümler
sunarken sektöre kattığı yen�l�klerle de fark yaratıyor. Sal Loj�st�k “Loj�st�k Adına
Herşey” pol�t�kasını ben�msem�ş olup, s�z değerl� �ş ortaklarımızla beraber, talep
ed�len her noktada; h�zmet, kal�te ve güven sunmaya devam edecekt�r.
The bus�ness was establ�shed �n 2018 �n order to undertake log�st�cs bus�ness
nat�onw�de and throughout the �nternat�onal market.
We do care about the uncond�t�onal sat�sfact�on of our customers �n all projects we
always carry out at the h�ghest standards and we have the full fa�th that the most
�mportant way to ach�eve th�s �s through the tra�n�ng and exper�ence of our employees. W�th these values, as Sal Log�st�cs, we constantly make progress and development, follow all the global �nnovat�ons of our �ndustry and by ant�c�pat�ng act�ons
and consequences w�th our proact�ve manner of th�nk�ng, we can prevent poss�ble
cr�ses.
W�th the �nnovat�ons �t adds to the �ndustry, wh�le oﬀer�ng eﬀect�ve solut�ons to �ts
customers, Sal Log�st�cs makes a d�ﬀerence w�th all the serv�ces �t prov�des �n the
log�st�cs bus�ness such as Ocean Transport, Land Transport, A�rl�nes Transport,
Trans�t cargo serv�ces, Warehous�ng and Storage, Value Added Serv�ces and Project
Cargo Transportat�on. Sal Log�st�cs has adopted the pol�cy of "Everyth�ng for Log�st�cs" and w�ll cont�nue to prov�de serv�ce, qual�ty and trust w�th you, our d�st�ngu�shed
bus�ness partners, at every po�nt you demand.
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Karayolu
4
Taşımacılığı

road transports
Dünya genel�nde en yaygın, en çok terc�h ed�len taşımacılık yöntemler�nden b�r� olan
Karayolu Taşımacılığı, sunduğu yüksek h�zmet anlayışı ve müşter�ler�ne özel uygulamalarıyla daha da terc�h ed�les� b�r hal alıyor. Sal Loj�st�k, devlet�n ortaya koyduğu
yasal çerçeveler kapsamında gerek uluslararası, gerekse ülke sınırları �çer�s�nde
karayolu taşımacılığı yapab�lmekted�r.
Farklı sektörlerden doğacak �ht�yaçlara yönel�k tüm taşımacılık operasyonlarını
yüksek kal�te standartları dah�l�nde gerçekleşt�ren Sal Loj�st�k’�n Karayolu Taşımacılığıyla �lg�l� verd�ğ� h�zmetler�n bazıları şöyled�r;
• İthalat/�hracat taşımaları,
• Dah�l� konteyner taşımacılığı,
• Proje taşımaları,
• Yükleme, boşaltma, bağlama ve sab�tleme h�zmetler�,
• Yükleme, tahl�ye nezaret ve gözet�m h�zmetler�.

Be�ng one of the most w�despread and preferred transportat�on methods �n the world,
Road Transport �s becom�ng more and more preferred w�th �ts h�gh serv�ce understand�ng and spec�al appl�cat�ons for �ts customers. Sal Log�st�cs �s capable to carry out road
transportat�on both nat�onw�de and �nternat�onally w�th�n the legal frameworks
prescr�bed and set by the government.
The serv�ces prov�ded by Sal Log�st�cs, wh�ch performs and carr�es out all �ts transportat�on operat�ons for the needs ar�s�ng from d�ﬀerent �ndustr�es w�th the h�ghest qual�ty
standards. Some of these serv�ces are as follows:
•
•
•
•
•

Import/export transports,
Domest�c conta�ner transports,
Project cargo transports,
Load�ng, unload�ng, fasten�ng and lash�ng serv�ces,
Load�ng, unload�ng superv�s�on and surve�llance serv�ces.

Karayolu
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air transports

Havayolu
6
Taşımacılığı

Son yıllarda g�derek çoğalan Havayolu taşımacılığına baktığımızda; özell�kle �hracatta kullanım oranının arttığını ve bu yöntemle b�rl�kte gerek çevre sağlığı açısından
gerekse de ulaşım bazında kullanıcılarına öneml� avantajlar sağladığını görüyoruz.
Havayolu taşımacılığının terc�h ed�lmes�n�n b�r d�ğer sebeb� �se; hacm� ve ağırlığı
n�speten düşük fakat değer� yüksek olan eşyaların çok kısa b�r zaman d�l�m�nde
taşınab�lmes�d�r. Dünya t�caret�ne bakıldığında ürün çeş�tl�l�ğ�n her geçen gün arttığını ve buna paralel olarak rekabet�n güçlend�ğ�n� ve y�ne �ş süreçler�n�n hızlandırıldığını görmezden gelemey�z. Uçağın b�r taşıma aracı olarak sah�p olduğu avantajlar,
havayolu taşımacılığını günümüzde öneml� b�r yere get�rm�şt�r.
Tüm bu avantajları müşter�ler�ne h�zmet olarak sunmak �steyen Sal Loj�st�k; Havayolu taşımacılığında da öneml� b�r rol üstlen�yor ve müşter�ler�n�n her türlü beklent�ler�ne uyacak çözümler sunuyor.
F�rmamız Haval�manı Taşımacılığı kapsamında aşağıdak� h�zmetler� sunmaktadır;
• Haval�manından haval�manına tesl�m,
• Haval�manından kapıya tesl�m,
• Kapıdan haval�manına tesl�m,
• Kapıdan kapıya tesl�m,
• Depolama,
• Komb�ne taşımacılık, (Den�z + Hava, Kara + Hava )

When we cons�der the �ncreas�ng number of a�rl�ne transport �n recent years, we can
conclude that the rate of us�ng th�s serv�ce �n the f�eld of exports has �ncreased, and by
th�s method, and that a�rl�ne transport prov�des s�gn�f�cant advantages to �ts users �n
terms of both env�ronmental health and transportat�on �tself. Another reason mak�ng
a�rl�ne transport a preferred means of transportat�on �s that the �tems w�th relat�vely
low volume and we�ght but h�gh �n value can be transported �n a remarkably short t�me.
Tak�ng a glance to the world trade, we cannot �gnore the fact that product and product�on d�vers�ty �s �ncreas�ng every pass�ng day and compet�t�on �s gett�ng tougher and
bus�ness processes are accelerated. Advantages wh�ch an a�rcraft oﬀers as a means of
transportat�on have carr�ed a�r transport to a very �mportant po�nt today.
A�m�ng to oﬀer all these advantages as a serv�ce to �ts customers, Sal Log�st�cs also
plays an �mportant and a lead�ng role �n a�rl�ne transport and prov�des solut�ons to f�t
to all sorts of expectat�ons of �ts customers.
We prov�de the follow�ng serv�ces w�th�n the scope of A�rl�ne Transport:
•
•
•
•
•
•

Del�very from a�rport to a�rport,
Del�very from a�rport to door,
Del�very from door to a�rport,
Door to door del�very,
Storage (Warehous�ng),
Comb�ned transport, (Sea + A�r, Land + A�r)

Havayolu
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Denizyolu 8
Taşımacılığı

maritime transports
Dünya üzer�nde taşınan eşyanın değer� açısından en yüksek paya sah�p olması ve y�ne
ülkem�z dış t�caret�n�n yüzde 80’den fazlasının den�zyoluyla yapılması, Den�zyolu
taşımacılığına çok daha öneml� b�r m�syon yüklüyor. Sal Loj�st�k olarak bu m�syonu en
�y� şek�lde yürütmek, yönetmek ve uluslararası etk�n loj�st�k çözümler sunmak �ç�n
h�zmet ver�yor ve dünyanın tüm l�manlarına dem�r atıyoruz.
Den�zyolu Taşımacılığıyla �lg�l� verd�ğ�m�z h�zmetler�n başlıcaları şöyled�r;
• FCL & LCL (Komple & Pars�yel) konteyner taşımacılığı,
• Kapıdan kapıya konteyner taşımacılığı,
• Tren-Gem� ve TIR-Gem� komb�ne taşımacılık h�zmetler�,
• Konteyner depolama ve nakl�ye h�zmetler�,
• RO-RO Taşımacılığı – Ağır Yük Mak�ne, İş Mak�neler� taşımaları.
• Gem� Proje ve Dökme Yük Taşımacılığı

Engag�ng the h�ghest share �n terms of the value of the goods moved and transported
worldw�de, and the fact that over than 80% -e�ghty percent- of Turkey’s fore�gn trade
�s carr�ed out by sea, attr�butes much greater m�ss�on to mar�t�me transport. As Sal
Log�st�cs, we serve to ach�eve th�s m�ss�on �n the best manner and to oﬀer �nternat�onally eﬀ�c�ent log�st�cs solut�ons and to be present at all ports of the world.
The ma�n serv�ces we prov�de for Mar�t�me Transportat�on are as follows:
•
•
•
•
•
•

FCL & LCL (Complete & Part�al) conta�ner transport,
Door-to-door conta�ner transport,
Tra�n-Sh�p and Truck-Sh�p comb�ned transport serv�ces,
Conta�ner warehous�ng and transport serv�ces,
RO-RO Transport - Heavy Load Mach�nery, Heavy Equ�pment transports,
Sh�p Project and Bulk Cargo Transport.

Denizyolu 9
Taşımacılığı

railway transports
Dem�r yolu taşımacılığı, ağır ve hac�ml� yükler �ç�n çok yüksek mal�yetlere katlanılmadan yapılab�lecek b�r taşımacılık türüdür. Dem�r yolları üzer�ndek� merkezler�n sayısına bağlı olarak ver�len h�zmet�n sınırlı olduğu söyleneb�l�r. Bu taşımacılık türünde kullanılan araçların hız kapas�teler�, ver�len
taşıma h�zmet�n�n hızı �le paralell�k göstermekted�r.
Sal Loj�st�k, komb�ne taşımacılık şekl�yle, Avrupa ülkeler� �le Yakın Doğu ülkeler� veya Orta Asya
ülkeler�yle alternat�f b�r taşıma kor�doru oluşturulması ve uzun mesafel� taşımalarda avantajlı b�r
taşımacılık yöntem�n� oluşturmaktadır.

Demiryolu 10
Taşımacılığı

Tra�ns are the essence of the Industr�al Revolut�on. When goods need to be moved across long d�stances, few transportat�on modes can be as eﬀ�c�ent as ra�lroads. Th�s �s why tra�ns have always been
part of the log�st�cs cha�n.
Sal Log�st�cs prov�des plann�ng, des�gn and construct�on management serv�ces for any ra�l-related
project. Our plann�ng capab�l�t�es �nclude capac�ty s�mulat�ons, analys�s and resolut�on of operat�onal
�ssues, market analyses, traﬀ�c forecast�ng, and mult�modal compet�t�ve assessments.

Demiryolu 11
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project cargo transport

Sal Loj�st�k; gabar� dışı olarak kabul ed�len, ağırlıkları ve hacm� yüksek olan tüm malzemeler�
Proje Taşımacılığı serv�s� �le ulaştırılmak �stenen noktaya büyük b�r t�t�zl�kle ulaştırıyor ve
üzer�n�zdek� tüm yükü alarak bu sürec� profesyonel b�r ek�ple s�z�n adınıza yönet�yor.
Yol yapım mak�neler�, barajlar, �ş mak�neler�, v�nçler, enerj� santraller�, rüzgar santraller�,
komple üret�m tes�sler�, gem� motorları, tehl�kel� maddeler ve bunlara benzer ağır tonajlı
yükler�n taşınması ve �sten�len yere ulaştırılması özel b�r tecrübe ve donanım gerekt�r�yor.
F�rmamız proje kargo kapsamında tüm bu ağır yükler� müşter�ler� �ç�n en �t�nalı b�r şek�lde
taşıyor ve hedef noktaya ulaştırıyor.

Sal Log�st�cs del�vers all products, wh�ch are cons�dered to be out of the measurement standards,
those of h�gh we�ghts and volumes, to the po�nt where they are des�red to be del�vered by Project
Cargo Transport serv�ce, and does manage th�s process on your behalf w�th a profess�onal team
as the team takes all burden from you.
It does requ�re spec�al exper�ence and equ�pment to move and transport road construct�on mach�nery, dam construct�on equ�pment, heavy duty and earth mov�ng mach�nery and equ�pment,
cranes, power plants, w�nd power plants, complete product�on fac�l�t�es, sh�p eng�nes, dangerous
goods and s�m�lar heavy cargoes and loads.
We carry all these heavy loads and cargoes �n the scope of project cargo transport �n the most
careful manner for our customers and del�ver them to the des�red dest�nat�on and targeted po�nt.

Proje
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warehousing

Başarılı depo yönet�m uygulamalarını güncel teknoloj�
s�stemler�yle entegre ederek geleceğ�n loj�st�ğ�ne
yönel�k adımlar atıyoruz. Yalın 6 S�gma metodoloj�s�n�
�lke ed�nerek sürekl� �y�leşt�rme ve ver�ml�l�k hedeﬂer�yle
katma değerl� h�zmetler sunuyoruz.

We do take steps towards the log�st�cs of the future by
�ntegrat�ng both the successful warehouse management
appl�cat�ons and the current technology systems. By
oﬀer�ng Pla�n 6 S�gma methodology as a pr�nc�ple, we
oﬀer value added serv�ces w�th cont�nuous �mprovement
and product�v�ty goals.

Sal Loj�st�k olarak, gümrüklü ve gümrüksüz, çok müşter�l� ve müşter�ye özel loj�st�k tes�sler�, müşter� depoları
�çer�s�ndek� loj�st�k yönet�m� ve aktarma merkezler� �le
çok yönlü ve entegre depolama h�zmetler� ver�yoruz.

As Sal Log�st�cs, we prov�de versat�le and �ntegrated
storage serv�ces, w�th and w�thout customs, mult�-customer and customer-spec�f�c log�st�cs fac�l�t�es, log�st�cs
management and transfer centers w�th�n customer
warehouses.

DÖKME YÜK
ELLEÇLEME (CFS)
AÇIK SAHA

Bulk Cargoes
Handl�ng (CFS (Conta�ner Fre�ght Stat�on))
Open F�eld

Depolama 14

material handling

Malzeme elleçleme; hammadde, parça, kutu, sandık,
palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en
ver�ml� şek�lde tüm hareketler� �le �lg�l�d�r. Bununla
b�rl�kte yukarıdak� tanımlamalara ek olarak gündel�k
depo d�l�nde ambalajlama, paketleme, et�ketleme,
ayrıştırma, sınıﬂandırma, b�rleşlt�rme, paletleme g�b�
çok sayıda �şlem elleçleme faal�yet� olarak değerlend�r�lmekted�r.

Mater�al handl�ng; raw mater�als, parts, boxes, crates,
pallets, luggage, etc. It �s about all movements of
elements from po�nt A to po�nt B �n the most eﬀ�c�ent
way. However, �n add�t�on to the above def�n�t�ons, many
operat�ons such as packag�ng, packag�ng, label�ng,
sort�ng, class�f�cat�on, comb�n�ng, pallet�z�ng are cons�dered as handl�ng act�v�t�es �n everyday warehouse language.

Amer�ka Malzeme Elleçleme Enst�tüsü (The Mater�al
Handl�ng Inst�tute of Amer�ca) �se malzeme elleçlemey�
şu şek�lde tanımlamaktadır:

The Mater�al Handl�ng Inst�tute of Amer�ca def�nes mater�al handl�ng as:

“Malzeme elleçleme, doğru malzemen�n doğru yere,
doğru m�ktarda doğru koşullarda doğru sıklıkla doğru
yönlend�rme �le doğru zamanda doğru yöntem kullanımı
�le doğru mal�yette sağlayan sanat ve b�l�md�r.”

“Mater�al handl�ng �s the art and sc�ence of prov�d�ng the
r�ght mater�al to the r�ght place, �n the r�ght amount, �n
the r�ght cond�t�ons, at the r�ght frequency, at the r�ght
t�me, w�th the r�ght method, at the r�ght cost.”

Elleçleme 15
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Hizmetleri

forwarding services
Sal Loj�st�k Uluslararası taşımacılık alanında, hava, kara,
den�z ve proje taşıması olmak üzere taşımanın her
türünü kapsayan serv�s�, taşıma yan h�zmet b�r�mler�
olan paketleme, gümrükleme, s�gortalama ve depolama
h�zmetler� �le çağdaş h�zmet standardını yakalayab�lm�ş,
s�zlere en �y� h�zmet� ve uygun mal�yetlerle sunmayı
hedeﬂem�ş, mult�model h�zmet verme kapas�tes�ne
sah�p b�r forwarder f�rmadır.

Sal Log�st�cs �s a forwarder company that �s capable of
prov�d�ng mult�modal serv�ces �n the �nternat�onal
transport area and has been able to ach�eve the modern
serv�ce standards w�th �ts transport serv�ce types such as
but not l�m�ted to packag�ng, customs clearance, �nsurance and storage serv�ces �nclud�ng a�r, land, ocean and
project cargo transport and has thus a�med to prov�de �ts
customers w�th the best serv�ces at aﬀordable costs.

Forwarder 17
Hizmetleri
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2021 yılı rakamlarımız doğrultusunda;
20.000m2 açık alan 7.000m2 kapalı alan , 32 çek�c�, 32 dorse,
kalmar, forkl�ft, yükleme ek�pmanları ve yol yardım araçlarımız �le
h�zmet�n�zdey�z.
Accord�ng to our year 2021 f�gures;
We cont�nue to expand our transact�on volume w�th 20000 m2
storage area, 7000 m2 warehouse, 32 trucks, 32 tra�lers, reachstacker,
forkl�fts, load�ng attachments and road ass�stance serv�ce vans

Genel
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görünüm

general view

2021 yılı rakamlarımız doğrultusunda;

Accord�ng to our year 2021 f�gures;

Aylık ortalama 2.000 karayolu sefer�,
24.000 ton den�zyolu yüklemes�
60.000 ton gem� operasyonu
Şeh�rlerarası günlük 60 araç sefer�
�le �şlem hacm�m�z� gen�şletmeye
devam etmektey�z.

an average of 2000 road transfer per month,
24000 tons of mar�t�me sh�pments,
60000 tons of cargo vessel load�ng,
da�ly 60 trucks �nterc�ty exped�t�on

Genel
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