
Pazar
Türkiye’de taşımacılık ve lojistik sektörü, reelsektörler ve sanayiye paralel gelişimini sürdürüyor.50 milyar US$’nın üzerinde büyüklüğe sahip olduğutahmin edilen pazar ise hala bu potansiyelin önemlibir kısmını etkin kullanamıyor.Yakın gelecekte,lojistik ve malzeme hareketlerinin oluşturduğumaliyetler, erişilebilirlik, hız, tüketici taleplerinecevap verme oranı gibi unsurların rekabettekiönemi daha da artarken, hizmet çeşitliliği vekatma değer lojistik hizmetlerin dış kaynaklardantemini kararında önemli rol oynayacak.Gerek Türkiye’ye giriş yapan çok uluslusermaye şirketleri, gerekse yerli oyuncularkendileri için kritik önemdeki tedarik zincirikararlarını alırken kaynaktan son müşteriye kadaruzanan entegre hizmetlere ve teknoloji desteğinedaha yüksek öncelik verecekler.Yerel tecrübeyeve çözüm geliştirme yeteneğine sahip hizmetsağlayıcıları tercih ederek lojistik sıkıntılarını aşankurumlar, çözüm bekleyen diğer konulara zamanve kaynak ayırabilecek, böylelikle rekabet avantajıelde edecekler.Horoz Lojistik, bu bilinç ile 68 yıldır Türkiyecoğrafyasında, sürekli gelişen lojistik pazarınıngelişimine ayak uydurarak ve varlığını güçlendirerekhizmetlerine devam ediyor.
Baflar›lar
Horoz Lojistik’in,Türkiye’de serbest ekonomininbaşladığı tarihlerden bile eskiye dayanan ticarihayatı bugün 68. yılında, gelişerek ve büyüyerekdevam ediyor.Horoz Lojistik,Türkiye Cumhuriyeti’ningeçmişindeki yapılaşma ve bayındırlık çözümlerinehızlı, zamanında ve etkin çözümler sunmuşşirketlerin başında geldi. Horoz Grubu bünyesindelojistik hizmet sunan Horoz Lojistik ve SDV Horozfirmaları konsolide ciro büyüklükleri itibariyleCapital dergisinin ilk 500 firma listesinde sektörsıralamasında yer alıyor.Horoz Lojistik, müşterilerinin gösterdiği güven

ve sürekli olarak gelişerek büyüyen iş ilişkisinibaşarının en büyük göstergesi olarak görüyor.Müşteri sadakatinin çok yüksek olduğu HorozLojistik’in en eski müşterisiyle iş ilişkisi 30 yıllık bir geçmişe dayanıyor.1942 yılından beri aynı isim ve itibariylesektöründe tercih edilen bir firma olarak faaliyetgösteren Horoz Lojistik, ölçek ve kurumsallıkaçısından değerlendirildiğinde ülkemizde en eskilojistik şirketi olma özelliğini taşıyor.
Tarihçe
Horoz Lojistik, 1942 yılında Mehmet Emin Horoztarafından Gaziantep’te kara yolu ve demir yolutaşımacılığı ile ambarcılık alanında faaliyet göstermekamacıyla kuruldu. Mütevazı bir aile şirketi olarakbaşlayan yolculuğunda Horoz Lojistik bugündünya ölçeğinde bir şirket konumuna ulaştı.Gaziantep’te zamanla büyüyen firma, 1960 yılındamerkezini İstanbul’a taşıdı; 1968 yılında da Ankara’daTarım Kredi Kooperatif Birliği’nden gübre taşımacılığıişini alarak taahhüt taşımacılığına adım attı.Uluslararası taşımacılığa ilk olarak,Türkiye limanlarıüzerinden Ortadoğu’ya giden yüklerin sevkiyatınıyaparak başlayan Horoz Lojistik, uluslararasıarenadaki faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek içinilk yurt dışı ofisini 1972 yılında Paris’te açtı.Şirket,Türkiye’den Irak’a 2 milyon ton çimentosevk ettiği 1980 yılında Türkiye’nin üçüncü vergirekortmeni unvanını aldı. 1984 yılında, Avrupa’yakarayolu taşımacılığına başlanmasıyla Almanya veİtalya ofisleri açıldı.1992’de, yeni iş dinamikleri ve şirketlerin ihtiyaçlarıdoğrultusunda, depo ve envanter yönetimi, bayileredağıtım gibi yeni taleplere cevap verebilmek içinkendini hızla geliştiren Horoz Nakliyat,Türkiyeçapında depolar açarken tüm sevk noktalarınabilgisayar ağı kurdu. 1997’de, Uluslararası DenizTaşımacılığı ile Uluslararası Hava Taşımacılığı veGümrükleme departmanları kuruldu.1998 yılında, Horoz Nakliyat tümfaaliyetlerinde entegrasyon sağlayacak şekilde

Horoz Lojistik adı altında yeniden yapılanarakisminde “Lojistik” unvanını kullanan ilk firma oldu.21. yüzyılın ilk on yılını geride bırakırken, HorozLojistik dünya çapında bir şirket olmayı hedefliyor.2000 yılında Fransız taşımacılık devi SDVInternational Logistics ile ortak olarak kurulanSDV HOROZ, grubun faaliyet alanını 88 ülkede500’ü aşkın ofisten oluşan hizmet ağıyla genişletti.Bugün Horoz Lojistik, kontrat lojistiğinde etkin,uluslararası şirketler standardında çağdaş çözümlerüreten üçüncü parti entegre lojistik servissağlayıcısı olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
Ürün
Kurulduğu günlerde sadece kara nakliyeciliğiyapan Horoz Lojistik, bugün itibariyle hemen hertaşımacılık modunda,Türkiye ve dünya genelindesunabileceği geniş bir hizmet yelpazesine sahip.Deniz, hava ve kara forwarding faaliyetleri,uluslararası kara yolu taşımacılığı, yurt içi dağıtımfaaliyetleri, depolama ve elleçleme hizmetleriHoroz’un sunduğu hizmetlerin ana başlıklarınıoluşturuyor.Horoz Lojistik ülkemiz sınırları içinde dörtbölge müdürlüğü, 25 lojistik merkezi, 25 şube ve178.000 m2 depolama kapasitesi; İtalya, Polonyave Rusya’da bulunan ofisleri ve bölgesel işortakları ile hizmet veriyor.SDV-Horoz, dünya genelinde 88 ülkeye yayılmış520 ofisiyle verdiği deniz ve hava forwardinghizmetlerinin yanı sıra proje yüklerinin taşınmasıkonusunda özel çözümler üretiyor.Türkiye geneline yayılmış dağıtım ağı ve gelişmişyazılım desteği ile adresten adrese taşımacılık,kurumsal dağıtım, eve teslim ve montaj çözümlerisunuyor. Gümrüklü depolama, gümrükleme, millidepolama faaliyetleri uluslararası taşımacılık veyerel dağıtım hizmetleri ile entegre ediliyor.Temel depoculuk faaliyetlerinin yanı sıramanipülasyon, etiketleme gibi seçenekler ilekaynağından müşteriye uzanan tedarik zinciriüzerinde ilave katma değer yaratılıyor.Horoz Lojistik, konteyner sahası yönetimi ileüçüncü parti lojistik hizmet yelpazesinde önemlibir fark yaratıyor. Bu alanda, uzun yıllardan berilimanlar dışında Türkiye’nin en büyük özelkonteyner sahalarından birini yöneten HorozLojistik, 5.500 TEU kapasiteli sahasında günlük1.000 TEU elleçlerken, tüm operasyonları daetkin bir bilgi işlem altyapısı ile destekliyor.Bu faaliyete bağlı olarak öz mal araç filosuyla dafabrika, liman ve konteyner sahası arasında dahilikonteyner taşımacılığı hizmeti sunuyor.Horoz Lojistik, genel kargo harici ağır tonajlı,gabari dışı ve özel ekipman gerektiren projeyüklerinin taşınmasını, deneyimli proje taşımacılığıdepartmanı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Özellikleenerji ve inşaat sektörlerinin yoğun şekildefaydalandığı bu alanda komple gemi ve uçakkiralamaları, özel ekipmanlarla kara yolu taşımaları,“survey” ve “lashing” hizmetleri veriliyor.Türkiyeiçinde ve dışında geniş çaplı organizasyon yeteneğigerektiren, zaman ve performans kısıtları olanlojistik projeleri tasarlanıp uygulanıyor. Ağırlıklıolarak Avrupa olmak üzere, Asya, Ortadoğu veKuzey Afrika dahil 57 ülke ile Türkiye arasındauluslararası kara yolu ve demir yolu taşımacılıkhizmetleri veriliyor.Horoz Lojistik, 68 yıllık yerel forwarding
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tecrübesi ile kara yolu taşımacılığında Türkiye’ninbelki de en yaygın ve tanınmış ismi olarak öne çıkıyor.Bu hizmetlerin başarı ile sunulmasını sağlayanve destekleyen bilişim sistemleri ise Horoz’un bir diğer önemli ürünü olarak değerlendiriliyor.Horoz Lojistik, özellikle operasyonel ihtiyaçduyulan yazılım ve entegrasyon çözümlerinilojistik hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçasıolarak sunuyor.Bütün bu portföyden daha önemlisi, HorozLojistik, kaynağından son müşterisine kadarçözüm gerektiren tüm hizmetleri, bir arada, uyumiçerisinde ve tek bir çatı altında toplayabiliyor.Horoz’un belki de tek ve nihai ürününü, busayede müşterisine çözüm üreterek uzun yıllarsürdürdüğü sağlıklı ve sürprizsiz iş ilişkisi oluşturuyor.
En Son Geliflmeler
Entegre lojistik servis sağlayıcılığında Türkiye’delider konumda olan Horoz Lojistik, son yıllardafaaliyet gösterdiği tüm alanlarda önemli gelişmelersağlayarak cirosunu, 2007 yılında 330 milyon,2008 yılında da 335 milyon TL’ye çıkarmayıbaşarırken, 2009 yılında yaşanan global krizerağmen şirketin toplam lojistik faaliyet cirosu 308 milyon TL olarak gerçekleşti.Horoz Lojistik, 25 aktarma merkezi ile 81 il ve923 ilçede 25 bin noktaya ulaşan dağıtımfaaliyetlerinin yanı sıra toplam depolama alanınıda 178bin m2’ye çıkardı.Binin üzerinde çalışanıyla Türkiye ve dünyada3PL servis sağlayıcılığı konseptine uygun lojistikçözümler üreten Horoz Lojistik,Türkiye’de 45,dünyada 523 ofisiyle hizmet veriyor. 2009 yılındayaşanan ve etkisi halen tüm dünyada hissedilenglobal krize rağmen büyük miktarlarda taşımacılık

hizmeti sunan Horoz Lojistik’in 2009 yılı yurt içiparsiyel dağıtım hacmi 2 milyon m3, yurt içikomple dağıtım hacmi 6 milyon ton olarakgerçekleşti.Horoz Lojistik, uluslararası taşımacılıkta da yineönemli çalışmalara imza attı. 2009 yılında 8.000uluslararası kara yolu taşımacılığı seferigerçekleştiren grubun uluslararası deniz ve havataşımacılığı alanında faaliyet gösteren Fransızortaklı şirketi SDV HOROZ, deniz yolutaşımacılığında elleçlediği toplam 95 bin TEUkonteyner ile bu alanda Türkiye’deki liderliğinisürdürürken, hava yolunda da imza atılan önemliprojeler ile 5.500 ton kargo taşındı.Yurt içi veuluslararası taşımalarda demir yolunu da yaygınolarak kullanan Horoz Lojistik’in 2009 yılı demiryolu taşımacılığı hacmi 275 bin ton oldu.Uzakdoğu ve Avrupa’dan ithalat taşımaları ilebüyük miktarda Avrupa’ya ihracat taşımasıgerçekleştiren Horoz Lojistik, 2009 yılındanitibaren Afrika, Ortadoğu gibi gelişen pazarlardada büyümeye başladı. Şirketin, ortağı SDV ilebirlikte geliştirdiği uzman lojistik çözümlerisayesinde enerji, inşaat, petrol, madencilik gibisektörlere yönelik proje taşımacılığı hizmetleri ileuzay ve havacılık, savunma sanayii gibi özel lojistikçözümlere ihtiyaç duyan sektörlere yönelik olarakverdiği hizmetlerde de büyük gelişmeler sağlandı.Yurt içi lojistik faaliyetlerinde ise bayi ortakdepoları projesi ve eve teslim organizasyonları ilegeleneksel dağıtım yöntemlerine çağdaşyaklaşımlar getirildi.Horoz Lojistik ayrıca uluslararası kara yolutaşımacılığı departmanını da yeniden yapılandırmaksuretiyle geçmişte sadece Avrupa ve Ortadoğu’daetkin olan hizmet ağını yaygınlaştırarak dahageniş coğrafyalara hizmet vermeye başladı.
Marka De¤erleri
1942 yılında kurulan ve Türkiye’nin yaşayan eneski lojistik şirketi konumunda bulunan HorozLojistik, geçmişinden aldığı güç, sektördekigelişmeleri yakından takip eden yenilikçi anlayışı,müşteri memnuniyetini her zaman ön plandatutan müşteri odaklı hizmet yaklaşımı ile Türkiyeve tüm dünyada 3PL hizmetler vermeyisürdürüyor.Geleneksel lojistik anlayışı dışında müşterileriiçin özel çözümler tasarlayan ve bunları hayatageçiren Horoz Lojistik, sektörel uzmanlıkçözümlerinin yanı sıra tamamen özel ve katmadeğer yaratan çözümlerle de müşterilerine temelkalite ilkeleri çerçevesinde ve sürekli gelişim felsefesidoğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor.ISO 9001:2008 standartlarında belgelenmişolan Horoz Lojistik, OHSAS 18001 standardınıreferans alarak tüm faaliyetlerinde çalışanlarınınemniyetini ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahipolmalarını sağladı ve tüm grup faaliyetlerinde ISO 14001 referansıyla çevre ile dost çalışmayıesas kabul etti.
www.horoz.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Horoz Lojistik, sektöründe ticari unvanına“Lojistik” sözcüğünü alan ilk şirket.
Markası ve logosu ile en çok taklit edilen lojistikfirması.
HOREV Eğitim Vakfı ile ihtiyacı olan öğrencilereverdiği burslar ile eğitim faaliyetlerini destekliyor.
Faaliyetlerinden sağladığı geliri yine kendisektörünün eğitimi için harcayarak Türkiye’nin ilklojistik meslek lisesi olan Mehmet Emin HorozLojistik Anadolu Meslek Lisesi’ni açtı.
Dağıtım işinde ilk sistemli program geliştirenHoroz Lojistik, müşterilerine hatta müşterilerininde müşterilerine online takip imkanı sağlıyor.
Ülkemizde bankalar ve üretim kurumları ile aynıdönemde büyük sunucu ve bilgisayarsistemlerini kullanmaya başladı.
Türkiye’nin limanlar dışında en büyük konteynersahasını yönetiyor.
Holding kuruluşlarından Horoz Taşıt Servis A.Ş.Türkiye’nin en eski Renault Trucks bayi ve servisorganizasyonuna sahip.
Horoz Grubu ve Modateks ortaklığı ile kurulanMarka Tekstil firması, 1998 yılından beri Tiffanymarkası ile Türkiye pazarının önde gelen rahatve spor giyim markalarından biri.
Horoz Lojistik, 2007 yılında, ülkemizde fenomenolan kamyon arkası yazıları ile ilgili bir yarışmadüzenleyerek, yeni nesil kamyon arkası yazılarınıtanıttı.
Müşteri sadakatinin çok yüksek olduğu HorozLojistik’in 15 ila 30 yıldır birlikte çalıştığı birdüzine kadar müşterisi bulunuyor.
2008 yılı kış koşullarında, 1 ay gibi kısa bir sürede;81 il, 937 ilçe ve 15.050 köye, toplamda29.760 m3, 376.020 parça bilgisayar ve ilgiliürünlerin, araçlarla ulaşmanın bile zor olduğuokullara dağıtımını yaptı.
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