
Pazar
Kargo taşımacılığı,Türkiye'de geniş anlamdataşımacılık, dar anlamda lojistiğin alt sektörüolarak faaliyet gösteriyor. Bu pazarın büyüklüğünüortaya koyan net rakamlar yok. Ancak, genişanlamda lojistik pazarının 8 milyar US$ düzeyindeolduğu tahmin ediliyor. Capital Dergisi’ninaraştırmasına göre, bu pazar, 2000’den bu yana%5 düzeyinde büyüme gösterdi. Bu oran, büyükkargo şirketleri için %25-30 arasında değişiyor.Son yıllarda hızlı büyüme gösteren kargotaşımacılığı sektörünün büyüklüğüne ait parasalveri de bulunmuyor. Ancak, taşınan gönderisayısına ait veriler, sektörün büyüklüğünü ortayakoyuyor. 2004 yılında sadece Yurtiçi Kargo'nuntaşıdığı doküman ve paket sayısı 150 milyon adetolarak belirlendi. Son yıllarda yabancı şirketlerlegerçekleştirilen ortaklıklar ve “Türkiye'yi üsyapma” planları, bu sektörün önümüzdeki yıllardahızlı büyüyeceğine yönelik beklentileri deartırıyor.Rekabetin giderek arttığı Türkiye kargotaşımacılığı pazarına 1982 yılında giren, yaptığıatılım ve yeniliklerle, öncü kuruluşlar arasındayer alan Yurtiçi Kargo’nun bu sektördeki pazarpayı da %45'e ulaştı.Türkiye kargo taşımacılığı sektöründe, sadecebu alanda faaliyet gösteren şirketler değil; kurye,otobüs şirketleri, hatta ambarların da etkinolduğu görülüyor.Yurtiçi Kargo ve diğer büyükşirketler, birbirlerinin yanı sıra, bu tür şirketler ilede rekabet etmek zorunda kalıyorlar.Yurtiçi Kargo, geniş bir müşteri yelpazesinehizmet veriyor. Müşteri hedef kitlesini, “kargogönderisi olan bireysel ve kurumsal bütünkesimler” şeklinde belirlemiş olan şirketincirosunda en büyük payı; imalat sanayi, elektrik-elektronik, sağlık, kimya, finans, gıda, tekstil ve derisektörleri oluşturuyor.
Baflar›lar
2004 yılında on altıncısı düzenlenen ve toplam937 eserin katıldığı yarışmada,Yurtiçi Kargo'nunreklam filmi “Teğmen”; Ulaşım,Turizm, Otelcilik,Seyahat, Eğlence kategorisinde Kristal ElmaÖdülü'ne layık görüldü.

Büyük ilgi gören bu film, bu ödülle kargosektöründen aday gösterilen ve Kristal ElmaÖdülü alan ilk reklam filmi olma unvanını dataşıyor.Yurtiçi Kargo'nun bir başka başarısı iseinternet sitesi aracılığı ile geldi. İnternetteknolojilerini kullanarak oluşturulan başarılıprojelerin ödüllendirilmesi amacıylagerçekleştirilen 3. Altın Örümcek WebYarışması'nda “En İyi Servis” dalında dördüncülüködülüne layık görüldü.
Tarihçe
Türkiye'nin ilk kargo şirketi olarak 1982 yılındakurulan Yurtiçi Kargo, Arıkanlı Holding TaşımaGrubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. 82 ildeon dört bölge müdürlüğü, 29 aktarma merkezi,2.100 aracı, 580 şube-acentesi ve 8 bin 600çalışanıyla sektörde önemli bir yere sahip.Türkiye'nin en yaygın ve etkin dağıtım ağınasahip olan Yurtiçi Kargo, güvenli ve hızlı hizmeti,çalışanlarına yaptığı yatırımlarla alanındaki liderkonumunu koruyor.Kurulduğu yılda Türkiye'nin tek kargo şirketiolan Yurtiçi Kargo, 1982’den bu yana hiç aravermeden yatırımlarına devam etti ve şube ağınıgenişletme stratejisini sürdürdü. Bu kapsamda,Türkiye'nin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti'nde de hizmet vermeye başladı.Yurtiçi Kargo, 1996 yılından itibaren başladığıyurtdışı taşımacılık hizmetiyle, dünyanın heryerine gönderi yapan ilk Türk kargo şirketiunvanını kazandı.Yaygın şube ağının yanı sıra, profesyonel,eğitimli ve yüksek motivasyonla çalışan bir ekibesahip olan Yurtiçi Kargo, gönderilerini sonteknolojinin avantajlarını kullanarak ilk seferdehatasız olarak gerçekleştiriyor. Bu özelliğiyle dekendini, “Türkiye'nin öncü ve lider kargo şirketi”olarak konumlandırıyor.Yurtiçi Kargo, müşterilerine, son teknoloji veyaklaşımları da sunuyor. Bu kapsamda, bütünmüşteriler, 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo ÇağrıMerkezi'nden ve web sayfasından kargogönderebiliyor, gönderilerini izleyebiliyor,kargo ile ilgili her türlü bilgiye erişebiliyor.Kurulduğundan bu yana Avrupa Birliği (AB)standartlarına, adil rekabet koşullarında faaliyete 

ve uluslararası kalitede hizmet sunmaya önemveren Yurtiçi Kargo, bu nedenle de sektörü içinçok önemli olan kalite belgelerini almayı başardı.1999 yılında TS EN ISO 9002 Kalite SistemBelgesi'ni, 2003 yılında da TS EN ISO 9001: 2000Kalite Sistem Belgesi'ni alan ilk kargo şirketi oldu.
Ürün
Yurtiçi Kargo, müşterilerine farklı seçeneklerdehizmet sunuyor. Şirket müşterilerinin, hemşubeden hem de kapıdan kapıya gönderiyapabilmesine olanak sağlayan stratejilergeliştiriyor.Türkiye'nin ilk kargo şirketi olmanınsorumluluğu ile hareket ederek, gönderileri karave havayolu ile ulaştırırken, pazarın vemüşterilerin ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlergeliştirerek sunuyor.Yurtiçi Kargo, 2004'ü, liderliğini sürdürdüğü,teknolojik ve operasyonel altyapısını geliştirmekiçin yeni yatırımlar yaptığı bir yıl olarak geçirdi.Ayrıca, 2003'ün son döneminde piyasayasunulan VIP adlı ürünün tutunmasını sağlamaçalışmalarına 2004 yılında da devam edildi.Önemli ve acil gönderiler için geliştirilen VIP ürüngrubunda üç ayrı hizmet başlığı yer alıyor :VIPÇeyrek Gün, büyük şehirlerde, şehirlerarasıgönderilerin altı saatte teslimini sağlıyor ;VIP 24,Türkiye'nin en uzak köşesine bile 24 saat içindeteslimat yapılmasına yönelik bir hizmet,VIPŞehiriçi ise İstanbul, Ankara, Kocaeli veSakarya'da gün içinde şehrin bir ucundan diğerucuna teslimat yapılmasına olanak sağlıyor.2004 yılında ayrıca, uluslararası gönderiler ileilgili olarak Premium ve Advantage adlı ikihizmetin sunumu gerçekleştirildi.
En Son Geliflmeler
Lojistik sektöründe teknoloji ve alt yapıyatırımlarının önemine inanan Yurtiçi Kargo,2004 yılında bu alandaki yatırımlarına hız
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verdi. Arı.NET, bu alandagerçekleştirilen en önemliyatırımlardan biri oldu. Bu, bütünşubelerin on line otomasyonageçmesi için gerekli alt yapınınkurulduğu bir “Wide AreaBackbone” projesi.Arı.NET Projesi'nin geliştirilmesiile şubeleri, aktarma merkezlerinive diğer birimleri de içine alanyaklaşık 600 farklı nokta, datahatları ile birbirine bağlanacak.Böylece merkezi bir sistemkurulmuş olacak, aynı anda takipedilen kargolar, kargoların taşındığıaraçlar ve hatta kuryeler,müşterilere en güncel bilgilerinulaşmasında önemli rol oynayacak.Şu anda internet ve çağrımerkezi üzerinden sunulan bubilgiler, projenin tamamlanmasıylabirlikte, cep telefonu veya diğeralternatif teknolojiler aracılığıyla daizlenebilecek.Müşteriler,Yurtiçi Kargo'nunçağrı merkezini aradıklarında,GPRS üzerinden takip edilen enyakın araç onlarayönlendirilebilecek. Kuryeler deellerindeki tablet PC'ler sayesinde anında faturakeserek, kargoyu teslim alacak.Türkiye'nin lider kargo şirketi Yurtiçi Kargo,hizmet yelpazesine kattığı yeni değerlerin yanındakurumsal kimliğini çağdaş ve özgün bir tarzataşıdı. Bu nedenle büyük bir kurumsal kimlikçalışması yürüttü.Daha önce pek çok şirketin kurumsal kimlikçalışmalarını yürütmüş olan Allen International,Yurtiçi Kargo için özgün ve çağdaş bir görselkimlik oluşturdu. Bir yıl süren proje kapsamında,logo ve şube, araç tasarımı gibi unsurları içerenkurum kimliği çalışması ortaya çıktı.Yeni çalışmanınen belirgin özelliklerinden birini Yurtiçi Kargo'nunyeni logosu oluşturuyor.Renklerin dilinden yararlanılan yeni çalışmada,logonun kırmızı ve lacivert renkleri, daha dinamikbir maviye ve turuncuya dönüştürüldü. Mavi,güven ve profesyonellik duygusunu korumanınyanında çağdaş bir görünüm sağlarken, turuncuile kontrast bir hava yaratıldı ve logoya Yurtiçi

Kargo'nun felsefesini oluşturan canlılık vedinamizm eklendi.Markanın küçük harflerle yazılmasında ise, yineYurtiçi Kargo'nun hizmeti sunarken öne aldığıduyarlılığa vurgu yapıldı.Yenilenen kurumsal kimliği çerçevesinde,şubelerdeki yerleşim planından renklere kadartepeden tırnağa modern ve özgün bir tarzyaratıldı.Yurtiçi Kargo'nun kendisiyle özdeşleşen sloganı“Söz verdiğimiz gibi” ise, yeni kimliğin ve hizmetanlayışının değişmeyen öğesi olarak kullanılmayadevam ediliyor.Hizmetin verildiği mekânların tasarımlarınıtepeden tırnağa yenileyen Yurtiçi Kargo, yenimarka anlayışını, buralara tüm unsurlarıylayansıttı.Türkiye genelindeki 8 bin 500 kadın veerkek çalışanı için ünlü modacı Arzu Kaprol özeltasarım kıyafetler hazırladı.Yurtiçi Kargo'nun yenikurumsal renkleri ile hazırlanan üniformalar,öncelikle bölge, iklim ve çalışma şartları gözönüne alınarak tasarlandı. Çalışanlarlabirebir görüşmeler sonucu oluşturulaneskiz tasarımlar altı ay süren birçalışma sürecinde şekillendi.Bu değişimlerin yanı sıra,YurtiçiKargo'nun filosunda bulunan 2.100araç yeni kurumsal kimlikle giydirildi.Yurtiçi Kargo, 2004 yılında önemlibir ortaklık gerçekleştirdi ve Fransızkargo devi GeoPost şirketiyle ortaklıkkurarak, yurtiçi gönderilerdekiliderliğini, yurtdışı gönderilere detaşıma yolunda önemli bir adım attı.Yurtiçi Kargo, bu ortaklıkla,uluslararası kargo pazarındaki payınıbüyütmenin yanı sıra, çevre ülkelerdede büyümeyi planlıyor. Bu hedeflereulaşmak için, 2004 yılında Rusya,Romanya, Bulgaristan'da iş ortaklıklarınagidildi.“Güçlerimiz birleşti, adımlarımızdevleşti” sloganıyla GeoPost'un %51ve Yurtiçi Kargo'nun %49 payı ileGeoPost-Yurtiçi Kargo A.Ş.'ninkurulması geleceğe yönelik hedefleride büyüttü. Bu ortaklık, dört yıl içindeuluslararası kurye pazarında %10'lukpaya ulaşmayı hedefliyor.
Promosyon
Yurtiçi Kargo, reklam kampanyalarındasadece müşterilerine değil, kamuoyunada felsefesini anlatma yoluna gidiyor.Bu nedenle düzenlenen ilk reklam

kampanyasında müşterilere verilen“Söz”ün,Yurtiçi Kargo için nekadar önemli olduğu vurgulandı.Yıllardır “Söz verdiğimiz gibi”sloganını kullanan Yurtiçi Kargo,reklam kampanyalarında buvaadini yüksek sesle dile getiriyorve bununla ne kastettiğini tümTürkiye'ye anlatıyor.Verilensözlerin önemini bilen vemüşterilerine sözlerinitutmalarında yardımcı olacak birşirket olduğunun altını çiziyor.Yurtiçi Kargo, tüm Türkiye ileilişki içinde bir marka olarakkonumlanıyor.Yaygın şube ağı ile Türkiye'nin bir ucundan diğerine,öğrencilerden askerlere, işsahiplerinden annelere bütünkesimlere yönelik gönderilertaşıyor. Bu gönderilerde “kimizaman bir umut, kimi zaman birsürpriz ve bazen de itibar”taşındığına inanan Yurtiçi Kargo, iştanımını gönderi yapma ilesınırlandırmıyor. Bu nedenle kendiişini, “özen gösterme” olaraktanımlıyor.
Marka De¤erleri

Pazarlama araştırmaları şirketi Procon Gfk’nınkargo kullanan kurumsal ve bireysel göndericilerarasında yaptığı araştırma, marka bilinirliğikonusunda önemli mesajlar içeriyor. 2005 sektörverilerine göre, yardımsız marka bilinirliğinde,Yurtiçi Kargo %47 ile kurumsal müşterilerde ilkbelir tilen kargo şirketi olarak öne çıkıyor.Bireysel müşterilerde ise bu oran %37.Şirket isimleri belir tildiğinde,Yurtiçi Kargo’nunmarka bilinirlik oranı kurumsal kategoride %100,bireysel kategoride %89’a ulaşıyor.Toplam markabilinirliğinde Yurtiçi Kargo kurumsal kategoride%100, bireysel kategoride ise %96 oranınıyakalıyor.Yurtiçi Kargo’nun marka vizyonunda, “kargokategorisinin tüketici algısında hangi fayda vedeğerlerle özdeşleştirildiğini anlama, bu fayda vedeğerleri şirkete mal etme iradesi” yer alıyor.
www.yurticikargo.com
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Yurtiçi Kargo her gün yaklaşık 580 bin adetgönderi taşıyor.
Bir günde taşınan gönderinin ağırlığı yaklaşık1 milyon 800 bin kg.
Gönderilerin teslimi için bir günde katedilen yolyaklaşık 225 bin km.
GeoPost-Yurtiçi Kargo'nun basın ilanı 2004yılında Kristal Elma Başarı Belgesi aldı.

Yurtiçi Kargo

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?


