
Pazar
Türkiye’de taşıma sektörü, küreselleşme
olgusundan en çok etkilenen iş kollarının başında
geliyor. Rekabetin yoğunlaşması, kurallarının
değişmesi, çalışma yöntemlerinin ve dağıtım
kanallarının farklılaşmasıyla taşıma alanında
geleneksel yaklaşımların yetersizliği ortaya çıkıyor.
Oluşan yeni koşulların doğasını iyi anlama ve buna
uygun doğru adımları atma becerisi ise, lojistik
sektöründe başarının kalıcılık ölçütünü oluşturuyor.

26 yıldır liderlik pozisyonunu koruyan Yurtiçi
Kargo ise ir tibat ofisi ve uydu birimleri ile birlikte
800’e yakın şubesi, 30 aktarma merkezi, 2 bin 500
araçlık filosu ve 10 bin 300 çalışanı ile 2007 yılını
%46 pazar payıyla tamamladı.

Baflar›lar
Her yıl olduğu gibi 26. yılında da Yurtiçi Kargo,
kendisine ait geçmiş ciro ve operasyon rakamlarını
geride bırakarak rekor kırdı. 2007 yılı hedeflerine
ulaşan Yurtiçi Kargo, cirosu, pazar payı ve büyüme
oranıyla yine Türk kargo sektörünün lideri oldu.
Bununla birlikte Yurtiçi Kargo’nun bu başarısı, çeşitli
alanlarda kazandığı ödüllerle de taçlandırıldı.

AC Nielsen Markalar Araştırması’nda 112 kategori
lideri arasında “belir tilme oranını en fazla artıran”
dördüncü şirket olan Yurtiçi Kargo, Kategori 2006
Lider Marka Bilinirlik Değişimi’nde de 7.9 oranında
bir artış gösterdi.

Capital Dergisi’nin uluslararası bağımsız denetim
ve değerlendirme kuruluşu Brandfinance ile yaptığı
araştırma sonucu Yurtiçi Kargo, “Türkiye’nin en
değerli 100 markası” arasında 52. sırayı aldı. Sektörler
bazındaki değerlendirmede Yurtiçi Kargo, tüm lojistik
sektöründe, 96 milyon US$ ile “marka değeri en
yüksek şirket” oldu. “Kalder’in Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi”ne (TMME) göre sektörün
üstünde memnuniyet yaratarak birinci oldu.
Yurtiçi Kargo tarafından geliştirilen Kargo

Operasyonları Sistemi (KOPS) Projesi, Lojistik
Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk
“Lojistik Proje Yarışması”nda Başarı Ödülü
kazandı. KOPS’un uygulamaya geçmesiyle birlikte
Yurtiçi Kargo’nun tüm Türkiye’deki yaygın bölge

müdürlükleri, aktarma merkezleri ve şubeleri
entegre bir sistem içinde çalışarak, operasyonel
verimlilikte büyük bir ivme kazandı. Böylece
kamudan sonra ilk ve en büyük SDSL ağı ile tüm
birimler, online bir iletişim alt yapısıyla birbirlerine
bağlanmış oldu. KOPS ile araç ve yük planlama,
birimlerin dağıtım ve işgücü planlaması çok daha
sağlıklı şekilde yapılabilir hale geldi. Java tabanlı
çok katmanlı mimari üzerine hazırlanan KOPS’la
birlikte,Yurtiçi Kargo müşterilerine sunulan
hizmetleri geliştirecek bir platform oluşturuldu.

Yurtiçi Kargo, 2007 IMI İstanbul Çağrı Merkezi
Ödülleri’nde bireysel dalda dolaylı bir birincilik
elde etti.Vodatech’in Yurtiçi Kargo operasyonunda
çalışan Dilek Çakmak, “En İyi Müşteri Temsilcisi”
kategorisinde birincilik ödülü aldı. Marmara
Üniversitesi Management Club Sektör Ödülü’nde
yine Yurtiçi Kargo kürsüye çıktı. Üniversitede
yapılan anket sonucuna göre Yurtiçi Kargo, “En
Beğenilen Kargo Firması” seçilerek, son iki yıldır
üst üste bu ödüle layık görüldü.

Türk kargo sektörünün lideri Yurtiçi Kargo,
kurduğu ralli takımı ile bu başarısını parkurlara da
taşıdı.Yurtiçi Kargo Rally Team, kuruluşunun ilk
yılında kendilerinden daha üstün ve çok sayıda
otomobil ile yarışan rakiplerini geride bırakarak,
kupaları kucakladı. 2007 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda
Yurtiçi Kargo Rally Team,Takımlar Sıralaması’nda
üçüncü olurken, pilot ve co-pilotları, Süper
1600’de 1 ve 2, Grup A’da 2 ve 3, Genel
Klasman’da ise 6 ve 7. sıraları paylaştılar.Yurtiçi
Kargo Rally Team direktörü Volkan Işık da,Yurtiçi
Kargo’nun co-sponsorluğunda yarıştığı Avrupa
Ralli Şampiyonası’nda (IRC) ikinci olarak,
Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etti.

Tarihçe
Yurtiçi Kargo, 1982 yılında Türkiye’nin ilk kargo
şirketi olarak kuruldu. Kuruluşundan bu yana
yatırımlarına hiç ara vermeden, şube ağını ülke
genelinde yaygınlaştırdı. 1992 yılında acentacılık
sistemine başlayan Yurtiçi Kargo, 1993’de sahada
bilgisayar kullanımına geçti ve yine bir yıl sonra
ilk bant sistemini getirdi. 1995 yılında TS 11595
Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne layık görülen şirket,
daha sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
de hizmet vermeye başladı.Yurtiçi Kargo, 1996

yılından itibaren başta ABD, Avrupa, Uzakdoğu
ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerine gönderi
yapabilen ilk Türk kargo şirketi oldu. 1997’de FIATA’yı
1999’da ise TS EN ISO 9002 belgesini aldı.

2003 yılında Avrupa’nın en büyük ikinci kargo
taşımacılık grubu Fransız Geopost Şirketler
Grubu ile Arıkanlı Holding bünyesinde yer alan
Yurtiçi Kargo arasında gerçekleştirilen ortaklık
sonucunda “Geopost Yurtiçi Kargo” kuruldu.
Bu ortaklık ile Türkiye’deki ithalat ve ihracat
gönderileri hedeflenirken, Geopost’un Balkanlar
ve Türki Cumhuriyetleri’ndeki koordinasyonu
sağlandı. Bu yapılanma Romanya, Bulgaristan ve
Kazakistan’daki firmaların kurulmasına yol açtı.
Bunun yanı sıra, Geopost ve Yurtiçi Kargo yarı
yarıya ortaklık ile Rusya kargo pazarının lideri
olan Armadillo’yu satın aldı.

Yurtiçi Kargo; Arıkanlı Holding Taşımacılık
Grubu’ndaki diğer şirketler, GeoPost Yurtiçi
Kargo,Yurtiçi Lojistik ve Yurtiçi Kurye ile birlikte
uluslararası kalitede hizmet vererek,Türkiye’ye
hem yerel, hem de uluslararası ekspres kargo
taşımacılığında yol göstermeye devam ediyor.
Yurtiçi Kargo, pazarda ilk ve lider olmasının
yanı sıra, uluslararası standartlardaki zengin
ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesiyle,Türk kargo
sektöründe “öncü”lük görevini de üstleniyor.

Ürün
Kurulduğu günden bu yana gelişen teknolojileri
yakından takip eden Yurtiçi Kargo, “Kargo
Otomasyon Sistemleri” (KOPS) ile en üst
seviyede Bilgi Sistemleri desteği ile hizmet
veriyor.Yurtiçi Kargo; gönderiler ile ilgili bütün
bilgilere kısa sürede ulaşarak kısa mesaj, SMS
bilgilendirme ve çağrı merkezi hizmetleriyle
müşterilerini bilgilendiren ilk kargo şirketi olma
unvanını taşıyor.Tüm şubelerde online sistem
çalıştığından, çok daha hızlı ve hatasız hizmet
veriliyor. Hemen teslim edilmesi gereken
gönderiler için çeyrek günden 24 saate kadar
teslim alternatifi sunan “Yurtiçi VIP” hizmeti, 16
çeşit ambalaj seçeneği sunan “Yurtiçi Ambalajlı”
hizmeti, gönderileri adresinizden alıp teslimatta
ürün bedelinin tahsilatını yapan ve hesabınıza
aktaran “Yurtiçi Tahsilatlı” hizmeti, gönderiniz ile
ilgili her türlü bilgiyi kısa mesajla sunan “Yurtiçi
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Cepte” hizmeti, ıslak imza ile belge dönüşüne
ihtiyaç duyulan gönderiler için “Yurtiçi Çift Yönlü”
hizmeti ve müşterilerine özel çözümleri ile Yurtiçi
Kargo; uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

Misyonu her zaman geniş ürün yelpazesi ile
farklı ihtiyaçları karşılayarak müşteri memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak olan Yurtiçi Kargo,
marka imajını güçlendirerek rakipleri arasından
sıyrılıyor.Yurtiçi Kargo her geçen gün satış ve
cirosunu artırarak ek gelirler sağlıyor.

En Son Geliflmeler
Yurtiçi Kargo’nun 2007 yılında sunduğu yeni
ürünler içerisinde;Yurtiçi Cepte, Havalı ve Rulo
Paket ürünleri yer alıyor.Yurtiçi Kargo,Yurtiçi
Cepte hizmeti ile gönderiyle ilgili her türlü bilgiyi
kısa mesaj ile sunuyor. Hassas gönderilerin zarar
görmemesi için 2007 yılında Türkiye’de bir ilki
daha gerçekleştirerek “Havalı ve Rulo Paket”
ürünlerini hizmete sunan şirket, ambalaj ürünlerini
Rulo Paket hizmeti ile 16 adede çıkarttı.Yurtiçi
Kargo, zarfa ve kutulara sığmayan; poster, harita,
diploma, ikametgah senedi, tapu belgesi, röntgen
filmi ve mimari proje gibi özel dikkat gerektiren
hassas gönderileri artık bu yeni hizmeti ile taşıyor.

Yurtiçi Kargo ve GeoPost’un Mayıs 2007’de,
%25’lik bir hisse devri ile şirketler arasındaki 
iş birliği, ortaklığa dönüştürüldü. GeoPost ve
Yurtiçi Kargo arasında gerçekleştirilen bu ortaklık
ile her iki şirkete de büyük katkılar sağlandı.

Yurtiçi Kargo, 2007 yılında gerçekleştirdiği tüm
başarılarını pistlere taşıyarak,Türkiye Otomobil
ve Motorsporları Federasyonu’nun resmi kargo
sponsorluğunu da üstlendi. 25.’nci Kuruluş
Yıldönümü’nde Yurtiçi Kargo,Yurtiçi Kargo Rally
Team adı altında bir takım kurdu.

Türk sporunun gelişmesi ve hak ettiği noktalara
gelebilmesi adına sorumluluk duyan Yurtiçi Kargo,
Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve beraberinde
Türk Milli Futbol Takımları ile 2005 yılından bu yana
sürdürdüğü “resmi kargo” sponsorluk anlaşmasını
yeniledi. Buna ek olarak,Yurtiçi Kargo, 2007 yılı
içerisinde Türkiye Basketbol Federasyonu ve
Basketbol Milli Takımları Federasyonu’nun kargo
sponsorluğunu da üstlendi. Spora verdiği desteğini,
futbol takımlarına sponsor olarak devam ettiren
Yurtiçi Kargo, “Galatasaray”, “Beşiktaş” ve
“Trabzonspor” Spor Kulüpleri’nin de resmi kargo
sponsoru.

Yurtiçi Kargo, sosyal sorumluluk kapsamında

birçok kurum, dernek ve vakıflara da destek
veriyor. Destek verdiği dernek ve vakıflar arasında;
“El Bebek Gül Bebek Derneği”, “Tohum Otizm
Vakfı”, “Toplum Gönüllüleri Vakfı”, “İlkyar”, “Akut”
ve “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” yer
alıyor.

Promosyon
Yurtiçi Kargo, bireysel ve kurumsal müşterilerine
yönelik birçok indirim ve farklı aktiviteleri içeren
etkinlikler ve dönemsel kampanyalar düzenliyor.
Geçmişte gerçekleştirdiği öğretmenlere, emniyet
mensuplarına yönelik indirimlerin yanı sıra yılbaşı,
anneler günü, sevgililer günü, öğrenci eve dönüş-
okula dönüş ve asker kampanyaları geleneksel
halde yılın belli bölümlerinde tekrar ediliyor.
Bu kampanyalarda Yurtiçi Kargo, çeşitli avantajlar
sunduğu müşterilerine %25’e varan indirim
imkanı da sağlıyor.

Türkiye’de ilk ve tek olarak Yurtiçi Kargo’nun
kurduğu “Sekreterler Kulübü” de kısa süre
içerisinde 5 bin üyeye ulaştı.Yurtiçi Sekreterler
Kulübü, üyelerine sağladığı çeşitli eğitim ve sosyal
etkinliklerin yanı sıra hediyeler de veriyor. Üyeler,
çeşitli sağlık, güzellik ve alışveriş merkezlerinde
indirime, alışveriş çeklerine sahip oluyor ayrıca
Avon gibi büyük markalarla iş birliğine giderek,
önemli günlerde üyelerine kozmetik ürünleri de
hediye ediyor.
Yurtiçi Kargo, ilk kez iş birliği yaptığı sözleşmeli

müşterilerine
aramıza hoş
geldiniz mesajını
iletmek ve
sadakat
oluşturmak

amacıyla özel hediye paketleri gönderiyor. “Hoş
Geldin Paketi” ile sözleşmeli müşteriye, çeşitli
promosyonların yanı sıra, “Hoş Geldiniz
Mektubu” ve “Hızlı Hizmet Kartı” da iletiliyor.

Marka De¤erleri
Yurtiçi Kargo, yaygınlığı, hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği,
teknoloji ve rakiplerinden farklılığıyla hiç şüphesiz
Türk kargo sektörünün en değerli markası…
Yurtiçi Kargo’nun marka değeri her yıl, tarafsız
kurumlarca yapılan araştırmalarla da tescil ediliyor.

Sektörler bazındaki değerlendirmede tüm
lojistik sektöründe, 96 milyon US$ ile marka
değeri en yüksek şirket olan Yurtiçi Kargo,
kendisini “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurumsal
Bir Vatandaşı” olarak görüyor, bu doğrultuda
sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar
gerçekleştiriyor.Yurtiçi Kargo, yıllardan bu yana
Türk toplumunun yaşam kalitesini artıran, eğitim,
sağlık, spor ve kültür-sanat alanlarında çeşitli
çalışmalar yürütüyor.

www.yurticikargo.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Yurtiçi Kargo 1982 yılında Türkiye’nin ilk ve
tek kargo şirketi olarak kuruldu.

Yurtiçi Kargo, 1994 yılında sektörüne ilk bant
sistemini getirdi.

Yurtiçi Kargo Bolşoy Balesi Yıldızları ile
2007 yılında 25. yılını kutladı.

Yurtiçi Kargo her gün yaklaşık; 580 bin adet
gönderinizi 225 bin km/gün yol kat ederek
tam zamanında, özenle taşıyor.

2007 yılında 44. Antalya Altın Portakal Film
Festivali’nin “Resmi Kargo Sponsoru” oldu.

Yurtiçi Kargo, çalışanlarının çocuklarına ve
yakınlarına yönelik her yıl “23 Nisan Resim
Yarışması” düzenliyor. 2007 yılında TOÇEV ile
iş birliğine giderek, çocukların hayal edip,
çizdikleri parkları isimlerine özel inşa ettirdi.

Yurtiçi Kargo Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon
Spor Kulüpleri’nin “Resmi Kargo Sponsoru” oldu.

Yurtiçi Kargo
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