
	 Yurtiçi	Kargo	ayrıca,	sektörde	bir	ilke	daha	
imza	atarak,	hassas	gönderilerin	etrafını	tamamen	
sararak,	gönderilerin	zarar	görmemelerini	ve	
kesinlikle	darbeye	maruz	kalmadan,	alışılmış	Yurtiçi	
Kargo	güvencesiyle	taşınmalarını	sağlayan	“hava	
kanallı	ambalajları”,	beş	farklı	ölçüde,	müşterilerin	
beğenisine	sundu.	Söz	konusu	ambalajlar	ile	
özellikle	cep	telefonları,	tabletler,	PC’ler	ve	dizüstü	
bilgisayarları	gibi	teknolojik	ürünlerin	hasarsız	bir	
şekilde	teslim	edilmesi	amaçlandı.	

En Son Gelişmeler
Günümüz	teknolojilerine	yatırım	yapmaya	aralıksız	
devam	eden	Yurtiçi	Kargo,	yine	sektörde	bir	
ilk	olarak	geliştirdiği	iPhone,	iPad,	Android	ve	
mobil	internet	şubeleri	ile	müşterilerinin	sadece	
cep	telefonlarını	kullanarak,	gönderilerinin	hızına	
ve	gönderilerinde	kullanılacak	ambalaja	kadar	
karar	verebilmelerini,	adrese	kurye	çağırma,	fiyat	
hesaplama,	şube	sorgulama,	harita	üzerinde	
görüntüleme,	otomatik	gönderi	izleme	gibi	sayısız	
hizmeti	tek	tıkla	elde	etmelerini	sağlıyor.
	 Günümüzde	pazarlama	iletişiminde	sosyal	
medyanın	önemine	inanmış	olan	Yurtiçi	Kargo	
ayrıca,	Türk	kargo	sektöründe	bir	ilk	olarak	
geliştirdiği	Facebook	Şubesi	ile	de	kısa	sürede	
130	bini	aşan	üyeye	ulaşmıştır.	Twitter’dan	sonra	
Facebook’ta	da	yerini	alan	Yurtiçi	Kargo	ile	ilgili	
tüm	gelişmeler,	www.facebook.com/yurticikargo	ve	
www.twitter.com/yurticikargo	adreslerinden	takip	
edilebiliyor.
	 Hızla	gelişmekte	olan	teknoloji	dünyasının	bir	
uzantısı	olarak	ortaya	çıkan,	e-ticaret	sektörünün	
kuruluş	zamanları	olarak	kabul	edilebilecek	90’lı	
yılların	sonundan	itibaren	e-ticaret	firmaları	ile	
de	çalışan	Yurtiçi	Kargo,	bu	şirketlerin	sürekli	
artan	potansiyellerine	ve	ihtiyaçlarına	uygun	yeni	
hizmetler	ve	süreçler	geliştirerek,	onlara	destek	
olmaya	çalışıyor.
 Siparişin	kargoya	dönüşümü,	stok	akışı,	CRM	
ve	mal	tedariği	süreçlerini	besleyecek	pek	çok	
bilgi	akışını	sağlayan	servislerinin	yanında	Yurtiçi	
Kargo,	e-ticaret	şirketlerinin	çıkış	yaptıkları	
depoların	yönetimi,	gelen	iade	ürünlerinin	tasnifi	
gibi	ters	lojistik	dahil	pek	çok	süreci,	özellikle	son	
yıllarda	hızla	büyüyen	Arıkanlı	Holding	Taşıma	
Grubu’ndaki	kardeş	şirketi	Yurtiçi	Lojistik	firması	ile	
birlikte	yarattığı	sinerjiyle	karşılıyor.	Ayrıca,	kapıda	
satılan	ürünün	bedelini	nakit	tahsil	edebilen	veya	
doğrudan	e-ticaret	firması	adına	Kapıda	Kredi	Kartı	
Tahsilatlı	Hizmeti’ni	sunabilen	Yurtiçi	Kargo,	söz	
konusu	bu	hizmet	çerçevesinde	alıcının	sipariş	
anında	ilettiği	bilgiler	üzerinden,	göndericinin	
namına	POS	üzerinden	işlem	yapabiliyor	ve	yine	
gönderici	firmanın	bilgilerinden	oluşan	slip	ile	
tahsilatı	tamamlayabiliyor.

			Yurtiçi	Kargo	ayrıca,	yine	sektörde	bir	ilk	olarak	
2014	yılı	içinde	geliştirdiği	ve	DOST	Sistemi	olarak	
adlandırdığı	“Doğrudan	Ödeme	Sistemi	ve	Takibi	
Hizmeti”	çerçevesinde	taşıma	faturalarının	banka	
sistemine	aktarılarak,	otomatik	ödeme	talimatı	
veren	müşterilerin	banka	hesaplarından	elektrik,	su,	
telefon	faturaları	gibi	otomatik	olarak	ödenmesini	
-	tahsil	edilmesini	sağladı.	Yurtiçi	Kargo	ayrıca,	söz	
konusu	sistemin	farklı	bir	çeşidi	olan	ve	“Tahsilatlı	
Teslimat”	müşterilerini	hedefleyen	DOSTT	
Sistemi’ni	de	yine	2014	yılı	içerisinde	hizmete	
sundu.	DOSTT	Sistemi,	“Tahsilatlı	Teslimat”	
müşterilerinin	tahsil	edilen	ürün	bedellerinin	
müşterinin	banka	hesabına	aktarılmasından	sonra,	
Yurtiçi	Kargo	alacağı	olan	taşıma	ve	hizmet	fatura	
bedelleri,	vadesine	uygun	olarak	“Doğrudan	
Ödeme	Sistemi”ne	dahil	olan	müşterilerin	banka	
hesaplarından,	ürün	bedellerinin	müşteri	hesabına	
yatırıldığı	aynı	gün	otomatik	olarak	ödenmesine	-	
tahsil	edilmesine	imkan	verdi.			
	 Müşteri	odaklı	çalışmalarını	sürdürülebilirlik	
çalışmaları	ile	de	destekleyen	Yurtiçi	Kargo,	
uyguladığı	çevreci	politikalarla	da	2010	yılından	bu	
yana	sektörde	ilklere	imza	atmaya	devam	ediyor.	
Bu	politikalar	çerçevesinde,	Maliye	Bakanlığı	Gelirler	
İdaresi	Başkanlığı’nın,	Mart	2010’da	397	Sıra	No’lu	
Vergi	Usul	Kanunu	Genel	Tebliği’nin	yayımı	ile	
devreye	aldığı	e-fatura	uygulaması,	ilk	defa	sektörde	
Yurtiçi	Kargo	ile	başladı.	Söz	konusu	uygulama	ile	
Yurtiçi	Kargo,	kendi	sistemlerini	Gelirler	İdaresi	
Başkanlığı’nın	e-fatura	sistemine	entegre	ederek	
muhasebe,	kayıt	ve	ödeme	süreçlerini	kısalttı,	
şirketler	arası	bilgi	akışını	hızlandırdı,	hem	müşteri	
hem	de	tedarikçi	memnuniyetini	artırdı.	Ayrıca	aylık	
milyonlarca	fatura	düzenleyen	Yurtiçi	Kargo’nun	
e-fatura	çözümü,	faturaların	basılma	zorunluluğunu	
ortadan	kaldırdı.
	 Yurtiçi	Kargo	ayrıca,	sosyal,	ekonomik	ve	
kültürel	sürdürülebilirlik	alanlarında	da	çalışmalarına	
kurumsal	sosyal	sorumluluk	ve	sponsorluk	
projeleriyle	devam	ediyor.	Yurtiçi	Kargo	bu	
bağlamda,	Bir	Silgi	Bir	Kalem,	Çocuklar	Gülsün	Diye	
Derneği,	İlkyar,	Lösemili	Çocuklar	Vakfı	(LÖSEV),	
Türkiye	Omurilik	Felçlileri	Derneği,	Toplum	
Gönüllüleri	Vakfı	(TOG)	gibi	dernek	ve	vakıflara	
farklı	projelerde	destek	veriyor.

Promosyon
Yurtiçi	Kargo,	bireysel	ve	kurumsal	müşterilerine	
yönelik	birçok	indirim	ve	dönemsel	kampanyalar	
düzenliyor.	“Yeni	Yıl”,	“Sevgililer	Günü”,	“Dünya	
Kadınlar	Günü”,	“Anneler	Günü”	gibi	belirli	
günler	ile	tatil	dönemleri,	okul	dönüş	tarihleri	ve	
bayramlar	gibi	özel	tarihlerde	çeşitli	kampanyalarla,	
müşterilerine	farklı	oranlarda	fiyat	avantajları	
sunuyor.	Söz	konusu	kampanyalarını
www.yurticikargo.com	sitesi	ve	sosyal	medya,	
yazılı	ve	işitsel	mecralar	üzerinden	hedef	kitlesi	ile	
paylaşıyor.
	 Ayrıca	her	yıl	gerçekleştirdiği	müşteri	
memnuniyeti	anketi,	pazar	araştırmaları	ile	
müşteri	beklentilerini	ve	önerilerini	de	hassasiyetle	
inceleyen	Yurtiçi	Kargo,	bu	sonuçlar	çerçevesinde	
ürünlerini	ve	kampanyalarını	genişleterek,	
müşterilerine	daha	yenilikçi	ve	daha	avantajlı	
hizmetler	sunmaya	çalışıyor. 

Marka Değerleri 
Türkiye’nin	ilk	kargo	şirketi	olan	Yurtiçi	Kargo	kalite,	
güven,	hız	ve	teknoloji	merkezli	çalışmaları,	müşteri	
odaklı	hizmetleriyle	Türk	kargo	sektörünün	en	
değerli	markası.
	 Her	yıl	yapılan	araştırmalarla,	tarafsız	kurumlarca	
tescil	edilen	marka	değerine	nitelikli,	eğitimli	ve	
motivasyonlu	insan	kaynağı,	yaygın	şube	ağı	ve	
güçlü	IT	alt	yapısı	ile	değer	katmaya	devam	eden	
Yurtiçi	Kargo,	lider	konumunu	korumaya	ve	
sektöründe	Türkiye’ye	yol	göstermeye	“Söz	Verdiği	
Gibi”	devam	ediyor.
 
www.yurticikargo.com.tr

Pazar
Geçmişten	günümüze	insanlar,	gereksinimlerini	
karşılamak	maksadıyla	doğayla	ve	birbirleriyle	olan	
ilişkilerinde,	kendilerine	fayda	yaratma	sürecini	
etkin	bir	şekilde	sürdürebilmek	için	yer	değiştirme	
ihtiyacı	hissettiler.	Bu	yer	değiştirme	sürecinde	
de	kendilerine	fayda	sağlayan	metaları	taşımak	
durumundalar.	İnsanlar	arasındaki	etkileşimin	gerek	
ekonomik	gerekse	sosyal	anlamda	arttığı	günümüz	
dünyasında	yer	değiştirme	ve	taşıma	talebi,	diğer	
bir	deyişle	ulaşım	talebi,	gün	geçtikçe	artıyor.	Bu	
talep	artışı	ise	ulaştırma	sektörünün	önemini	ortaya	
koyuyor.	Bununla	birlikte,	her	geçen	gün	değişen	ve	
gelişen	teknoloji	de	ulaştırma	sistemlerinin	yapısının	
değişmesine,	çağın	gereklerine	göre	şekillenmesine	
yol	açıyor.	Coğrafi	konumu	itibarıyla,	adeta	bir	
aktarma	merkezi	özelliğini	taşıyan	ülkemiz,	Asya	
ve	Avrupa	arasında	stratejik	bir	köprü	konumunu	
taşıması	nedeniyle,	ulaştırma	hizmetleri	açısından	
bölgenin	lojistik	üssü	olma	potansiyeline	sahip.	
Lojistik	sektörü,	son	yıllarda	bu	potansiyeli	iyi	
değerlendirerek,	büyümesini	ve	şekillenmesini	
devam	ettirdi.
	 Bu	şekillenme	çerçevesinde	kargo,	kurye	ve	
lojistik	hizmetleri	serbest	piyasa	ekonomisine	
geçişin	ardından	ivme	kazanarak,	reel	sektörün	
vazgeçilmez	çözüm	ortağı	haline	geldi.	Hem	ticari	
(kurumsal),	hem	de	ticari	olmayan	(bireysel)	
kargoların	taşınmasını	kapsayan	kargo	taşımacılığı,	
daha	spesifik	olarak,	belirli	bir	sürede	şehiriçi,	
şehirlerarası	ya	da	ülkelerarası	eşya	ve	emtia	
taşınması	şeklinde	tanımlanıyor.	
	 Türk	kargo	sektöründeki	her	yapılanmanın	
içinde	öncü	olarak	yer	alan	Yurtiçi	Kargo,	2014	
yılında	“Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Kurumu”na	
yapmış	olduğu	lisans	başvuru	sürecini	başarı	ile	
tamamladı	ve	yapılan	inceleme	sonucunda	“Posta	
Hizmet	Sağlayıcısı	Yetki	Belgesi”nin	sahibi	olan	
ilk	kargo	şirketi	oldu.	Söz	konusu	yetki	belgesi	ve	
6475	sayılı	Posta	Hizmetleri	Kanunu	gereği,	30	kg.	
ağırlığın	veya	300	dm3	hacmin	altındaki	gönderilerin	
“posta	gönderisi”	statüsüne	alınması	ve	lisans	sahibi	
şirketlerce	taşınması	zorunluluğu	getirildi.	

Başarılar 
Kusursuz	hizmet	sunma	misyonunu,	uyguladığı	
kalite	standartlarıyla	da	ortaya	koyan	Yurtiçi	
Kargo,	1999	yılında	TS	EN	ISO	9002	Kalite	Sistem	
Belgesi’nin,	2003	yılında	Türk	kargo	sektöründe	
bir	ilk	olarak	TS	EN	ISO	9001:	2000	Kalite	Sistem	

Belgesi’nin,	2010	yılında	TSE	ve	IQNet’ten	 
TS	EN	ISO	9001:	2008	Belgesi’nin,	2011	yılında	
TSE	ISO	10002:	Müşteri	Memnuniyet	Yönetim	
Sistemi	Belgesi’nin	sahibi	oldu.	
	 Kalite,	güven,	hız	ve	teknoloji	merkezli	çalışmaları,	
ve	müşteri	odaklı	hizmetleriyle	dikkat	çeken	Yurtiçi	
Kargo,	2009	ve	2010	yıllarında	olduğu	gibi	2011	
yılında	da,	Türkiye	Kalite	Derneği	(KalDer)’in	
“Türkiye	Müşteri	Memnuniyet	Endeksi”ne	(TMME)	
göre	ulusal	kargo	sektöründe	müşterilerin	en	
memnun	kaldığı	marka	sıralamasında	birinci	
sıraya	yerleşti.	2014	yılında	ise	uluslararası	marka	
değerlendirme	kuruluşu	Brand	Finance	tarafından	
yapılan	araştırmada,	“Türkiye’nin	En	Değerli	İlk	100	
Markası”	arasında	Yurtiçi	Kargo	tek	kargo	şirketi	
olarak	yer	aldı.
			Kurulduğu	günden	bu	yana	teknolojideki	
gelişmeleri	yakından	takip	eden	Yurtiçi	Kargo,	
2005	yılında	kurmuş	olduğu	Kargo	Operasyonları	
Sistemi’ni	(KOPS)	uygulamaya	geçirerek	tüm	
Türkiye’deki	yaygın	bölge	müdürlüklerini,	transfer	
merkezlerini,	şube	ve	acentelerini	entegre	bir	
sistemde	çalıştırmaya	başlayarak,	operasyonel	
verimlilikte	büyük	ivme	kazandı.	KOPS	ile	birlikte	
araç	ve	yük	planlaması;	birimlerin	dağıtımı	ve	iş	
gücü	planlaması	çok	daha	sağlıklı	şekilde	yapılır	
hale	geldi.	Türkiye’nin	kamudan	sonra	ilk	ve	en	
büyük	online	ağı	olan,	Java	tabanlı	çok	katmanlı	
mimari	üzerine	hazırlanan	KOPS	ile	Yurtiçi	Kargo,	
müşterilerinin	tüm	bilgi	ihtiyaçlarına,	onlarla	entegre	
bir	şekilde	anlık	cevap	veriyor.
	 Yurtiçi	Kargo	Türkiye’de	geliştirmiş	olduğu	
KOPS	sistemini,	kargo	sektöründe	yine	bir	ilke	
imza	atarak,	yurtdışına	da	ihraç	etti.	Fransa’nın	
önde	gelen	taşımacılık	şirketlerinden	olan,	Yurtiçi	
Kargo’nun	çözüm	ortağı	Geopost	Grubu’nun,	
2008	yılı	sonunda	Doğu	ve	Güney	Avrupa	
bölgesinde	yer	alan	dokuz	ülkesinde	kullanılmak	
üzere	açmış	olduğu	yazılım	ihalesine,	Geopost	
Grubu	içindeki	“en	iyi	uygulamalar”	kapsamında	
davet	edilen	Yurtiçi	Kargo,	KOPS	sistemiyle	ihaleyi	
kazandı	ve	2009	yılı	başında	Letonya’da	pilot	ülke	
olarak,	IT4EM	Projesi	adı	altında	sistemin	kurulum	
çalışmalarına	başladı.	Letonya’da	2009	yılı	sonunda	
devreye	alınan	proje,	Çek	Cumhuriyeti,	Estonya,	
Hırvatistan,	Litvanya,	Macaristan,	Romanya,	
Slovakya	ve	Slovenya’da	da	kullanıldı.	Yurtiçi	
Kargo,	KOPS	Sistemi	ile	Doğu	ve	Güney	Avrupa	
bölgelerine	faturalama,	adres	bazlı	kodlama	
sistemi,	müşteri	ilişkileri,	franchise	ve	bilgi	yönetimi	
sistemleri	fonksiyonlarında	yenilikçi	çözümler	
getirdi.	Yurtiçi	Kargo	ayrıca,	Avrupa’nın	satış	ve	

operasyon	ihtiyaçlarını	gözeterek	yaratıcı	çözümler	
sundu,	bu	çözümleri	KOPS	sistemi	içerisinde	de	
kullanıma	alarak,	kurulan	her	iki	sistem	arasında	bilgi	
transferi	konusunda	köprü	oldu.	
	 2013	yılı	içerisinde	Fas’ta	da	kurulan	KOPS,	
Avrupa’dan	sonra	Afrika’da	da	kullanıma	girmiş	bir	
sistem	haline	geldi.

Tarihçe
“Söz	Verdiğimiz	Gibi”	sloganından	hareketle,	1982	
yılında	ülkemize	hızlı,	kaliteli,	güvenilir	ve	teknolojik	
kargo	hizmeti	sunmak	amacıyla	kurulan	Yurtiçi	
Kargo,	bugün	19	Bölge	Müdürlüğü,	30	Aktarma	
Merkezi,	800’e	yakın	şubesi	ve	3	bin	910	araç	
filosu	ile	Türkiye’nin	81	ilinde	ve	Kuzey	Kıbrıs	
Türk	Cumhuriyeti’nde	müşteri	odaklı	çözümleriyle	
hizmet	veriyor.
	 1996	yılından	itibaren	dünyanın	her	yerine	
gönderi	yapabilen	ilk	Türk	kargo	şirketi	olan	Yurtiçi	
Kargo,	1997	yılından	bu	yana	Uluslararası	Taşıma	
Birlikleri	Federasyonu’nun	(FIATA)	da	üyesi.
	 Yurtiçi	Kargo,	uluslararası	taşımacılıkta	attığı	
önemli	adımları	2003	yılında	pekiştirdi	ve	
Avrupa’nın	en	büyük	kargo	şirketlerinden	biri	olan	
çözüm	ortağı	Geopost	ile	birlikte,	müşterilerinin	
uluslararası	gönderilerini	dünyada	230	noktaya	
taşımaya	başladı.

Ürün 
Lider	konumunu,	nitelikli	insan	kaynağı,	müşteri	
odaklı	hizmet	ve	analitik	yönetim	felsefesi	ile	
birleştiren	Yurtiçi	Kargo,	inovasyondaki	gücüyle	de	
dünya	standartlarında	hizmet	vererek,	sektöründe	
birçok	firmaya	öncülük	ediyor.
	 Bu	bağlamda	Yurtiçi	Kargo’nun,	acil	teslim	
edilmesi	gereken	gönderiler	için	çeyrek	günde	
veya	24	saate	kadar	teslim	alternatifi	sunan	“Yurtiçi	
VIP”	hizmeti,	yurtdışı	gönderiler	için	“Yurtiçi	
Global”	hizmeti,	gönderiler	için	gün	tercihinin	
yapılabildiği	“Yurtiçi	Gün	Tercihli”	hizmeti,	yedi	
çeşitte	28	farklı	ebatta	ambalaj	seçeneği	sunan	
“Yurtiçi	Ambalajlı”	hizmeti,	gönderileri	adresden	
alıp	teslimatta	ürün	bedelinin	tahsilatını	yapan	ve	
müşterilerinin	hesabına	aktaran	“Yurtiçi	Tahsilatlı”	
hizmeti,	gönderiler	ile	ilgili	her	türlü	bilgiyi	kısa	
mesajla	sunan	“Yurtiçi	Cepte”	hizmeti,	ıslak	imza	
ile	belge	dönüşüne	ihtiyaç	duyulan	gönderiler	
için	“Yurtiçi	Çift	Yönlü”	hizmeti	gibi	hizmetler	
ile	Türkiye’nin	dört	bir	yanındaki	kurumsal	ve	
bireysel	müşterilerine	ulaşabilmek	amacıyla	özel	
olarak	tasarladığı	gezici	araçları	ile	“Mobil	Şube”	
uygulamasını	da	Türk	kargo	sektörüne	kazandırdı.		

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yurtiçi Kargo
›	1982:	Türkiye’nin	ilk	kargo	şirketi	olarak	kuruldu.

›	1992:	Acentelik	sistemine	geçti.

›	1993:	Sahada	bilgisayar	kullanımına	başladı.

›	1994:	İlk	bant	sistemini	kurdu.

›	1995:		TS	11595	Hizmet	Yeterlilik	Belgesi	aldı.

›	1996:		Yurtdışı	taşımacılığına	başladı.

›	1997:	FIATA’ya	üye	oldu.

›	1999:	TS	EN	ISO	9002	belgesini	aldı.

›	2000:	El	Terminali	kullanımına	geçti.

›	2001:	İnternet	üzerinden	kargo	takip	hizmeti	
	 vermeye	başladı.

›	2003:	TS	EN	ISO	9001:2000	belgesini	aldı,	
	 VIP	hizmeti	sunmaya	başladı.	Kurumsal	kimlik	
	 çalışmalarını	yeniledi.

›	2004:	Modern	iş	uygulamalarına	geçerek	ERP	
	 ve	Performans	Yönetim	Sistemini	&	KPI	
	 kullanmaya	başladı.	

›	2005:	Tüm	birimleri	birbirine	online	bağlayan,	
	 Türkiye’nin	kamudan	sonra	ilk	ve	en	büyük	
	 online	ağı	Kargo	Operasyon	Sistemi	“KOPS”u	
	 kullanmaya	başladı.	Superbrands	tarafından	sektörün 
	 “Süpermarka”sı	seçildi.	Bu	ödüle,	2007,	2010,		
	 2012	ve	2014	yıllarında	da	layık	görüldü.	

›	2006:	Ambalaj	ve	Tahsilatlı	Gönderi	hizmetlerini	
	 sundu.

›	2007:	SMS	ile	bilgilendirme	hizmeti,	“Cepte	
	 Kargo”	ve	“Havalı	Paket”	hizmetlerini	sundu.	

›	2008:	“Gün	Tercihli”	hizmetine	start	verdi.

›	2009:	Online	kargo	yönetim	hizmetini	“Self
	 Servis”	müşterilerine	sundu.	Türkiye	Kalite		 	
	 Derneği	(Kalder)’in	Türkiye	Müşteri	Memnuniyeti		
	 Endeksi’ne (TMME)	göre	ulusal	kargo	sektöründe		
	 müşterilerin	en	memnun	kaldığı	marka		 	
	 sıralamasında	birinci	oldu.	2007-2008,	2010-2011		
	 aynı	başarıyı	elde	etti.

›	2010:	TS	EN	ISO	9001:2008	belgesini	aldı,	
	 iPhone	ve	Facebook	üzerinden	gönderi	
	 yapabilme	imkanını	sundu,	hassas	gönderiler	için	
	 “Yastıklı	Ambalaj”	hizmetini	başlattı.

›	2011:	İnternet,	iPad	ve	iPhone	şubeleri	ile	tüm	
	 kargo	hizmetlerini	online	ortamda	sundu.	Mobil	
	 Şubeleri	hizmete	aldı	ve	TSE	ISO	10002	Müşteri	
	 Memnuniyet	Yönetim	Sistemi	belgesine	sahip	oldu.

›	2012:	Android	Şubesi’ni	hizmete	sundu.

›	2014:	“Posta	Hizmet	Sağlayıcısı	Yetki	Belgesi”nin	
	 sahibi	oldu.	Uluslararası	marka	değerlendirme		
	 kuruluşu	Brand	Finance’in	araştırmasına	göre,	
	 “Türkiye’nin	En	Değerli	İlk	100	Markası”	arasında	
	 yer	alan	tek	kargo	şirketi	oldu.	“Hava	Kanallı	
	 Ambalaj”	ürününü	ve	“Doğrudan	Ödeme	Sistemi	
	 ve	Takibi	Hizmeti”	DOST‘u	müşterilerine	sundu. 


