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Kusursuz Operasyon Gerektirir.
-Hermes Global Lojistik

HAKKIMIZDA
Hermes Global olarak, 2010 yılında tek lokasyon da 6.000 m2 ‘de başlayan
depolama hizmetlerimize bugün üç lokasyon da 27.000 m2 ‘nin üzerinde
büyüklükte bir alanda devam ediyoruz. Hadımköy, Şekerpınar, Pelitli
tesislerimizde ticaretinizi kolaylaştıracak depolama ve lojistik hizmetleri
sunuyoruz.

Lojistik ve tedarik zinciri endüstrisini geliştirmek için teknolojiden ve yeni iş
modellerinden yararlanıyoruz. Güven esasına dayalı marka kültürümüz
başarımızın temel taşını oluşturur.
20 yılı aşkın süredir, müşterilerimizin varlıklarını koruyor, doğru zamanda, doğru
yere, doğru şekilde teslim edilmesini sağlıyoruz. Her sektörde ve her büyüklükte
firmaya, kazan-kazan esasına dayalı başarı odaklı çözümler sunuyoruz.
Lojistik merkezlerimizde Serbest Depolama, Gümrüklü Depolama, Yurtiçi
Taşımacılık, Uluslararası Taşımacılık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca Genel Antrepo,
Soğuk Hava Tertibatlı Antrepo, Tehlikeli Madde ve ADR’li Antrepo alanlarımız ile
özel nitelikli emtialarınız için gerekli saklama koşullarına sahibiz.

www.hermesgloballojistik.com.tr
www.hermesantrepo.com
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Hermes Global Lojistik
2010 yılının ilk yarısında deneyimli ve uzman personeli ile kombine lojistik
hizmetlerinin tamamını karşılamak amacı ile sektördeki yerini almıştır.

VİZYONUMUZ

Marka güvenirliliğimiz, profesyonel
kadromuz ve kaliteli hizmetimiz ile
stratejik ulusal ve global çözüm
ortağınız olmak.

MİSYONUMUZ

Hermes markasının gücü, geleneği ve
güvencesiyle, müşterilerimize kazanç
sağlayacak yenilikçi çözümler üretmek.
İş ortaklarımıza en iyi şekilde hizmet
vermeyi amaç edinen başarılı bir kurum
kimliğini hedeflemektedir.

DEĞERLERİMİZ

Geniş alanlar, başarılı operasyonlar için
“önce insan”. Ekibimize ve iş ortaklarımıza
değer veriyoruz. Müşteri memnuniyeti
odaklı hizmet anlayışımız, personelimizin
kalitesi bize lojistikte hızlı ve kaliteli
hizmet sunma imkanı sağlamaktadır.
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12 Yıllık Deneyim

17000m2 Serbest Depo

10000m2 Gümrüklü Alan

Çevreye Duyarlı

Kuruluşumuzdan bugüne üstün kaliteye
ulaşmak için, iş ortaklarımızın ihtiyaç
duyduğu her türlü hizmeti deneyimli
kadromuz ve teknik altyapımızla etkin bir
şekilde sunuyoruz.

Antrepolarımız Gümrük Müsteşarlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınmış
olan açma ve işletme ruhsatına istinaden
A TİPİ GENEL ANTREPO olarak adlandırılır.
Gümrük kanununun belirlediği
kurallar çerçevesinde ithalat ürünlerinizin,
hammaddelerinizin güvenli koşullarda
depolanması ve dilediğinizde alıcılarına
ulaştırılmasını sağlıyoruz.

GELECEĞİN
YÖNETİMİNE
KONSANTREYİZ.

www.hermesgloballojistik.com.tr

Pelitli tesisimiz 15000 m2, Hadımköy
tesisimiz 1800 m2, Şekerpınar tesisimiz
300 m2 serbest depolama alanına
sahiptir. Millileşmiş ya da yurtiçi
alımlarınız olan her türlü emtianızın
ürün kabulden başlayarak, depolama ve
araca yükleme süreçlerini
yürütmekteyiz.

Çevre politikamız, hava, su, atık, doğa
koruma, endüstriyel kirlilik, risk
yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği
ve iklim değişikliği üzerine iyileştirici
çabamızı ifade eder.

Pandeminin etkisiyle tedarik zincirinde stoklama ihtiyacının
artması ve e-ticarette yaşanan rekor büyüme ile ülkemizde
depo kapasiteleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Talebin artarak
devam etmesi ile 2021 yılı Hermes Global için depolamada
yatırım ve teknolojik dönüşüm yılı oldu. Salgınla birlikte
tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve hammadde
fiyatlarındaki hızlı yükseliş tedarik zincirinde stoklama
ihtiyacını da beraberinde artırdı. Müşterilerimizin
sektörlerinde rekabet avantajı yaratabilmelerini sağlamak
üzere, onlara tüm tedarik zinciri süreçleri boyunca katma
değer sağlıyor, bu süreçlerin her noktasında daha etkin ve
daha az maliyete sahip olmalarını sağlamaktayız.
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ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Ç evremizin ve çevre üzerinde etkisi olan tüm iş yönetimi faaliyetlerimizin

durumunu sürekli iyileştirmek için çözümler bulma ve teşvik etme konusunda
lider bir rol oynamaya kararlıyız.
İnsan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak, gelecek nesillere yakışır bir doğal,
fiziki ve sosyal çevre bırakmayı amaç edindik.

Biz , kaynaklarımızı çevre dostu bir kurumdan beklendiği şekilde akıllıca
kullanacağız ve yenilenemeyen kaynakları en aza indirmek için her fırsatı
değerlendirecek ve kendi mülkümüzden mümkün olduğunca çok kaynak
sağlamaya çalışacağız.
Biz, kaynaklarımızı akıllıca kullanmadaki performansı ölçeceğimiz bir temel
oluşturacağız. İyileştirmelerimiz, sürdürülebilirliği sağlamak için açık, bağımsız
olarak doğrulanmış önlemler yoluyla değerlendirilecek ve rapor edilecektir.
Biz, kirliliği önleyeceğiz ve çevre mevzuatının çevreye sağladığı koruma düzeyine

saygı göstereceğiz. Tüm uyumluluk yükümlülüklerine uyacağız. Her birey gibi
çevre için ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynaklarımızın
akılcı bir şekilde yönetimini sağlayacağız.

Her birimizin Çevreye duyarlı olma isteği
ve sorumluluğu var !

Çevre politikamız, hava, su, atık, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk
yönetimi, kimyasallar, gürültü kirliliği ve iklim değişikliği üzerine iyileştirici
çabamızı ifade eder.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz
-Kaynak verimliliğini artırıyoruz ve atıkları azaltıyoruz.
-Taşıt ve makine kaynaklı emisyonları azaltıyoruz.
-Çalışanlarımızın katılımını sağlıyoruz.
-Su tüketimini azaltıyoruz.
-Hava kirliliği oluşumunu engelleyecek sistemlere yatırım yapıyoruz.
-Atık yönetimi ile kirliliği önlüyoruz.
-Enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltıyoruz.
-Hermes Global ailesindeki çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre oluşturmaya katkı
sağlamak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz.

www.hermesgloballojistik.com.tr
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HERMES
NASIL ÇALIŞIRIZ ?
Tesislerimizde ki depolama üniteleri,
yönetim ofisi, üstün telekomünikasyon ağı ile
yüksek kapasiteli iş makineleri, son teknoloji
ekipmanlar, teleskopik rampalar ve
harekete duyarlı kamera sistemi ile her tür
gereksiniminizi karşılayacak şekilde tam
donanımlı bir hizmet üssü konumunda
örev yapmaktadır.

Hermes Global insan kaynakları yönetimi,
çalışanlarımıza stratejik iş ortağı yaklaşımı ile
kurum kültürü ve aidiyet duygusu yüksek,
mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü
oluşturmayı hedefler. Şirketimiz, çalışan
ihtiyaçlarını analiz eden, mesleki yükselmeleri
teşvik eden, çalışan haklarına saygı gösteren
yönetim anlayışını benimsemiştir.

Sisteme
Dayalı
Yönetim

Başarı
Odaklıyız

Plan ve
Standartlarımızı
Geliştiriyoruz

Sistem yaklaşımı ile her
birim arasındaki ilişkileri
doğru kavrayıp
değerlendiriyor, meydana
gelecek sorunları
çözümlemekte ve karar
vermede kurduğumuz
sisteme güveniyoruz.

Ulaşmak istediğiniz
hedeflere yönelik yol
haritasına sadık kalıyoruz.
Daha iyiye ulaşmanız için
iş ortağınız olarak tüm
dönemlerde yanınızda yer
alıyoruz.

Gerçekleşen faaliyetleri
düzenli ölçüyor ve faaliyet
sonuçlarının
standartlarımızdan
sapması halinde gerekli
düzeltmeleri yaparak
sürekli gelişiyoruz.
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HİZMETLERİMİZ
SERBEST
DEPOLAMA
Hermes Global, Pelitli 15000 m2, Hadımköy 1800 m2, Şekerpınar 300 m2 olmak
üzere 17000 m2‘nin üzerinde serbest depolama alanına sahipdir. Millileşmiş ya da
yurtiçi alımlarınız olan her türlü emtianızın ürün kabulünden başlayarak, depolama
ve araca yükleme süreçlerini eksiksiz yürütmekteyiz.
Antrepomuzda millileşme süreci tamamlanan mallar serbest depoya alınmakta ve
sevkiyatları gerçekleştirilmektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız,
personel ve ekipmanlarımızın yeterliliği bize lojistikte hızlı ve kaliteli hizmet sunma
imkanı sağlamaktadır. Depolarımızda malınızı hasarsız, güvenli, temiz ve düzenli
olarak her türlü riske, hatta deprem riskine karşı bile sigortalı olarak, muhafaza
etmekteyiz.

KATMA DEĞERLİ LOJİSTİK HİZMETLER
Sevk öncesi kalite kontrol
Sipariş hazırlama
Paketleme
Kutulama
Birleştirme
Parçalama
Yeniden ambalajlama
Etiketleme
Fiyat etiketi basma

www.hermesgloballojistik.com.tr

Kullanım talimatı ekleme
Asorti oluşturma
Askılama
Ütüleme
Güvenlik bandı takma
Promosyon paketleri hazırlama
Kampanyalı ürün paketi hazırlama
Garanti kartı ekleme
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GÜMRÜKLÜ
DEPOLAMA
Lojistik merkezlerimiz Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınmış
olan açma ve işletme ruhsatına istinaden A TİPİ GENEL ANTREPO olarak adlandırılır.
Antrepolarımızda Serbest dolaşıma henüz girmemiş olan her türlü emtianızın
(ihtisas gümrükleri hariç) tüm gümrük kanunu ve yönetmeliklerinin belirlediği kurallar
çerçevesinde en iyi şekilde muhafaza edilmesi sağlanabilmektedir. Uluslararası lojistik
hizmetlerinizin tamamlayıcı ayağını oluşturan antrepo hizmetlerimizi, Muratbey ve Dilovası
Gümrükleri’ne bağlı antrepolarımızda hizmet vermekteyiz. Hadımköy (Muratbey Gümrük
Müdürlüğü’ne bağlı ) ve Şekerpınar (Dilovası Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı ) merkez tesislerinde
depolama ünitelerimiz, yönetim ofisi, teknolojik alt yapısı, yüksek kapasiteli iş makineleri, ağır
yükler için gerekli ekipmanlar, teleskopik rampalar ve harekete duyarlı kamera sistemi ile her
tür gereksiniminizi karşılayacak şekilde tam donanımlı bir hizmet üssü konumunda
görev yapmaktadır.
Gümrük mevzuatları ve depolamada tecrübeli ekibe sahip firmamız, elleçleme, etiketleme ve
gümrükleme gibi katma değerli antrepo hizmetlerini de sağlayarak, gümrük işlemlerinize hız
katıyor ve ihracat yapan müşterilerimizin zamandan tasarruf etmesine imkan sağlıyoruz.

09

www.hermesgloballojistik.com.tr

Genel Antrepo
Eşyalarınızın temiz ve güvenli şekilde
saklanması, korunması için gerekli donanım,
işgücü, ekipman ve tesisat mevcuttur.
Sahip olduğu uluslararası standartlardaki
yüksek teknoloji donanımlı tesislerimizde
gerek millileşme öncesi, gerekse transit
ithalat-ihracat süreçlerinde eşyalarınızı
muhafaza edebilmekteyiz.

Soğuk Hava Tertibatlı Antrepo
Gıda-Sağlık-İlaç-Kozmetik ürünleri ve ara ürünlerinizin muhafazalarının hayati önem
taşıdığını biliyor ve işimizi şansa bırakmıyoruz. Her sektörde olduğu gibi soğuk hava
depolama gerektiren emtia ithal eden müşterilerine optimum çözümler sunan Hermes
Global güvenilir, hızlı ve kaliteli servisi ile ürünlerinizi özenle depolar.
500 m2 ' lik depolarımız sağlık bakanlığı kriterlerine uygun şekilde yapılandırılmış olup,
soğuk havalı eşya depolamada gereken tüm hassasiyet ve özen gösterilmektedir.

Depomuzdaki Teknik Özellikler
0-25 derece aralığında emtia muhafazası
Data loger uygulaması ile geriye dönük
raporlama
Isı kontrolü dışına çıkılmasında Alarm
uygulaması
Epoksi zemin
Haşere kontrol sistemi
Rutubet ve otomatik ısı kontrolü
24 saat ISI ve nem kontrolü
+2/+8;+5/+15;+15/+25 dereceleri aralığında
depolama imkanına sahiptir. Bir diğer
özelliği “datalogger” sayesinde geçmişe
dönük raporlama istenildiğinde e-mail
veya SMS bildirimi ile anlık iletişim
sağlanabilmektedir.
Serbest Dolaşıma Girmemiş Ek-62
kapsamındaki eşyalarınızı Muratbey
Gümrük Müdürlüğü’ne Bağlı Hadımköy
lokasyonumuzdaki 500 m2 Soğuk Hava
Depolarında muhafaza ediyoruz.

www.hermesgloballojistik.com.tr
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Tehlikeli Madde ve ADR’li Antrepo

İstanbul Hadımköy Antrepomuzun ( Muratbey Gümrük Müdürlüğüne bağlı )
gümrüklü 450 m2 lik, serbest depolamada 1800 m2 lik alanı, Şekerpınar tesisimizde
1.000 m2 Gümrüklü yanıcı depo kullanım izinli yanıcı ve parlayıcı eşya kabulüne
uygundur. Depolarımızın tamamında raf sistemi kullanılmış, yangın ve benzeri
kazalara karşı iş güvenliği üst seviyede tutularak depolarımızın her alanı ısı-duman
algılayıcı sensörler ve köpüklü sprinker sistemi ile donatılmıştır.
Yanıcı eşya antrepomuzda ADR’LI eşyaların depolanması için zorunluluk olan
sözleşmeli Mesul Müdürü ve Tehlikeli Madde Danışmanı gözetiminde tüm
güvenlik önlemleri alınmış şekilde depolama yapılmaktadır.
Antrepomuzda İş güvenliği açısından Elektrikli forklift Rectruck ve diğer iş ekipmanları
kullanılmakta olup, depomuz exprof aydınlatma sistemi ile aydınlatılmaktadır.
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TAŞIMACILIK
TAŞIMACILIK
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YURTİÇİ TAŞIMACILIK
Yurtiçi Taşımacılık
Müşterilerimizin talebi doğrultusunda son teslim noktalarına kadar yükleme,
boşaltma ve kapı teslimatlarını özmal araçlarımızla gerçekleşmektedir.
Firmalarımız K1 yetki belgelerine sahiptir.

Soğuk Zincir
Taşımacılığı
Soğuk zincir lojistik firması olarak, bozulabilir
ürünlerinizim taşınma koşulları hakkında bilgi ve
tecrübe sahibiz. ADR standartlarına uygun araç
filomuz ve ADR eğitimli personelimiz ile özel
muhafaza gerektiren ürün taşımacılığı
konusunda 20 yıllık tecrübemizle yüksek
standartlarda hizmet vermekteyiz. Bozulabilir
ürünlerinizin muhafaza koşulları ve gönderi yolları
ile ilgili hizmetleri bir arada sunuyoruz. Soğuk
zincir gerektiren ürünlerinizi güvenli bir şekilde
taşıyoruz. Ürünleriniz varış noktalarına ulaştığında
tazeliğini korur. Taşıma esnasında olası riskler
minimuma iner. Farklı ısı derecelerinde taşınması
gereken bozulabilir ürünler için ideal sıcaklık
sağlanır. Soğuk zincir taşımacılığı ile maksimum
hız ve güvenlik imkanı elde edilebilir.
Soğuk: +2 / +8 derece arası,
Serin: +8 / +15 derece arası,
Genel: +15 / +25 derece arası
ısı kontrollü olarak, istenildiğinde ısı kayıtlarının
paylaşılmasını sağlayan teknolojik alt yapımız ile
tüm taşıma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.
Ayrıca firmamız, her geçen gün artan talep doğrultusunda mevcut soğuk zincir ve ADR
standartlarına uygun araç filosu ile ilaç ve özel muhafaza gerektiren ürün taşımacılığı
konusunda 20 yıllık tecrübesi ve ADR eğitimli personeli ile yüksek standartlarda hizmet
vermektedir.
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Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddeler; patlayıcı madde ve nesneler, gazlar, yanıcı katı maddeler, yanıcı sıvı
maddeler, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, suyla temas halinde yanıcı gazlar açığa
çıkaran maddeler, oksitleyici maddeler, organik peroksitler, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler,
radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler, farklı tehlikeleri olan madde ve nesneler gibi
gruplara ayrılarak sınıflandırılmaktadır. Bu şekilde sınıflandırılmış 13 farklı tehlikeli madde
grubu yeralmakta ve bu grupların içinde ayrı kodlara sahip yaklaşık 3.500 tehlikeli madde
bulunmaktadır.
ADR'li tehlikeli maddeler, nesnenin yapısına uygun belgeye sahip bir araçlarımızla taşınır.
Tehlikeli madde taşımacılığı da dahil olmak üzere karayolu, havayolu, denizyolu ve entegre
lojistik çözümlerimizle her zaman size destek vermeye hazırız.

Medikal Taşımacılık
Oldukça hassas olan medikal cihazlar ve
tıbbi malzemeler aynı şekilde hassas ve
güvenli bir taşıma ve depolama gerektirir.
Boğaziçi Grup olarak uzmanlaştığımız
medikal taşımacılık alanında GDP
standartlarında hizmet veriyoruz.

HERMES
www.hermesgloballojistik.com.tr
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Uluslararası Taşımacılık
Uluslararası ekonominin işlerliği ve ticaret için oldukça önemli bir disiplin olan lojistik;
belirli araçları ve teknolojileri kullanarak ürün, hizmet ve insan kaynaklarının istenilen zamanda
istenilen konumlara en verimli şekilde iletilmesini sağlayan endüstridir. Lojistiğin en önemli
kollarından biri olan uluslararası taşımacılık ise ülkeler arası düzeyde gümrük prosedürlerinin
dikkate alınarak farklı ulaşım alternatiflerinin bir arada kullanılmasıyla organize edilen lojistik
faaliyetleri olarak tanımlanır. Bu bağlamda uluslararası lojistik olarak da tanımlanan bu süreç
oldukça sistematik bir planlama dahilinde organize edilmektedir.
Taşıma içeriğine, hedef konuma ve ulaşım koşullarına göre havayolu taşımacılığı ve denizyolu
taşımacılığı gibi farklı yöntemlerin de bir arada kullanıldığı uluslararası nakliyede temel esas
taşıması yapılacak olan kaynakların hedef lokasyona en hızlı, verimli ve uygun maliyetli şekilde
ulaştırılmasıdır. Hermes Global olarak tüm teknik altyapı ve araçlarımızla profesyonel olarak
sunduğumuz uluslararası nakliye hizmeti, farklı lojistik disiplinlerinin bir arada kullanıldığı bir
bütünleşik bir hizmettir.

Taşımacılık hizmetlerimiz
-Karayolu Taşımacılığı Hizmeti
-Denizyolu Taşımacılığı Hizmeti
-Havayolu Taşımacılığı Hizmeti
-Intermodal Taşımacılık Hizmeti
-Otomotiv Aksam ve Parça Taşımacılığı Hizmeti
-Mobilya Taşımacılığı Hizmeti
-Elektronik Taşımacılığı Hizmeti
-Proje & Lowbed Taşımacılık Hizmeti
-Minivan & Ekspres Taşımacılık Hizmeti
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-Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hizmeti
-Petrol ve Maden Taşımacılığı Hizmeti
-Yapı Malzemeleri Taşımacılığı Hizmeti
-Gıda Taşımacılığı Hizmeti
-Medikal Taşımacılığı Hizmeti
-Tekstil Taşımacılığı Hizmeti
-Fuar Taşımacılığı Hizmeti
-Uçak ve Uzay Sanayi Taşımacılığı Hizmeti
-Kimya Endüstri Taşımacılığı Hizmeti

www.hermesgloballojistik.com.tr

Güvenilir ve Hızlı Taşıma
Tüm lojistik hizmetlerinizi, lojistik sektörünün ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı
içinde, rekabet avantajı yaratarak, yerel ve global müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz.
Hermes Global Lojistik , lojistik sektörüne başlarken kalıcı olmak adına alışılmışın dışında araç yatırımları
yaparak, farklı hizmet vermek için tüm araçlarını yanıcı ve parlayıcı tesisat ile yapılandırmış ve günümüz
tüm sanayicilerin üretiminde kullandığı hammadde ürünlerini lisanslı ve daha güvenilir taşıma
mantalitesini amaç edinmiştir.
Avrupa ve Türkiye’deki lojistik firmalarının portföyünde az sayıda bulunan, otomotiv sektörünün liderleri
konumundaki markalara özel hizmet anlamında tüm araçlarını rulo saç taşımaya uygun havuzlu
dorseleri ( Coil Liner ) ve Lowbet araçları ile hizmette farklılık yaratarak, başta Almanya, Belçika,
Hollanda, Fransa, İspanya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Türki Cumhuriyetler ( CAS ), Irak ve Kuzey Kıbrıs‘a taşıma ve organizasyon yapmaktadır.
Taşımalarımız askılı, yanıcı ( ADR ), soğuk hava araçlarımız ile komple ve parsiyel olarak
planlanmakta, aynı zamanda gabari dışı yük ve proje taşımacılığı yükleriniz de deneyimli
personellerimiz ile gerçekleştirilmektedir.

www.hermesgloballojistik.com.tr
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Pelitli Lojistik Merkezi
Kocaeli Gebze de yer alan Pelitli depomuz, doğrudan tüketiciye ve işletmeden
işletmeye uygulamalar ile depolama, dağıtım ve lojistik alanlarında en geniş
yelpazede uçtan uca hizmet vermektedir.

Depomuzun Teknik Özellikleri
-18.150 m2 arsa üzerine 14.500 kapalı alan
-12 adet seksiyonel kapı
-14 otomatik rampa
-9500 m2 yanıcı, parlayıcı depo alanı
-10.000 euro paletlik raf kapasitesi
-500 m2 mezenin raf sistemi
-3500 m2 rafsız depolama alanı

www.hermesgloballojistik.com.tr

-113 adet harekete duyarlı kamera
-7/24 araç girişine müsait park alanı
-Elektrikli iş makineleri
-955 m2 sundurma alanı
-8 mt tavan yüksekliği
-Elleçleme alanları
-80 tonluk kantar
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Hadımköy Lojistik Merkezi
İstanbul Hadımköy bölgesinde yer alan Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı
faaliyet gösteren antrepomuz da gümrüklü depolama, serbest depolama, soğuk
hava tertibatlı antrepo, tehlikeli madde ve ADR’li antrepo hizmetlerini tek bir çatı
altında sunuyoruz.
Depomuzun Teknik Özellikleri
-3250 m2 Gümrüklü Normal Eşya Depolama
-500 m2 0-25° Hava Deposu
-450 m2 Yanıcı Parlayıcı Eşya Deposu
-1800 m2 Serbest Depolama
-4 adet tır ve vinç girişine müsait otomatik kapı
-Köpüklü springer sistemi
-8 adet Teleskopik rampa
-48 Adet harekete duyarlı kamera
-7/24 Araç girişine müsait tır parkı
-500 m2 kapalı sundurma alanı
-Elektrikli forklift ve Rec-truck ekipmanları
-8,5 Metre tavan yüksekliği
-1800 Euro Palet raf kapasitesi
-3000 m2 Dökme eşya alanı
-Elleçleme ve muayene alanları
-1800 m2 Serbest depo
-Tekstil ürünleri için 200 Adet çelik palet
ve 50 Adet hareketli Askı
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Şekerpınar Lojistik Merkezi
Kocaeli – Şekerpınar bölgesinde yer alan Dilovası Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı
depomuz ile dağıtımın merkezinin kalbindeyiz. Stratejik depolama ve dağıtım, bir
tedarikçi olarak başarınızda belirleyici faktör olabilir. Deneyimli ekibimiz,
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş esnek ve uygun çözümler sunmaya hazırız.
Depomuzun Teknik Özellikleri
-4000 m2 Gümrüklü Normal Eşya Depolama
-300 m2 Serbest Depolama
-955 m2 Yanıcı Parlayıcı Eşya Deposu
-4 adet tır ve vinç girişine müsait otomatik kapı
-5 adet teleskopik rampa
-32 adet harekete duyarlı kamera
-7/24 Araç girişine müsait tır parkı
-500 m2 kapalı sundurma alanı
-Elektrikli forklift ve Rec-truck ekipmanları
-12 Metre tavan yüksekliği
-5000 m2 Dökme eşya alanı
-Elleçleme ve muayene alanları

www.hermesgloballojistik.com.tr
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Lojistik

Dikkatli Yönetim
ve
Kusursuz Operasyon
Gerektirir

Pelitli Lojistik Merkezi
Pelitli Mahallesi 4448.
Sokak No:72
Gebze / KOCAELİ

Hadımköy Lojistik Merkezi
Ömerli Mahallesi Adnan
Kahveci Caddesi No:2
Arnavutköy / İSTANBUL

Sekerpınar Lojistik Merkezi
Şekerpınar Mahallesi
Otomotiv Caddesi No:7
Çayırova / KOCAELİ

Tel: 0212 798 25 90
Fax: 0212 798 31 64

Tel: 0262 658 08 10
Fax: 0262 658 08 15

ozanunan@hermesantrepo.com.tr

dilaveraydin@hermesantrepo.com.tr

umitakgul@hermesantrepo.com.tr

info@hermesantrepo.com.tr

info@hermesantrepo.com.tr

info@hermesantrepo.com.tr

