Lojistik ve Depolama
Çözümleri

Hakkımızda

MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz
değerli müşterilerimizle uzun soluklu çalışma arzumuz, bizleri her zaman daha iyiyi sunmaya sevk etmektedir.
Gerek insan gücü gerekse araç ve makine parkurumuzla üstün hizmet anlayışından şaşmayan hizmet politikamız, insana ve doğaya
saygılı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız.

MLA markasının gücü, geleneği ve güvencesiyle,
müşterilerimize rekabet avantajı sağlayacak
yenilikçi çözümler üretmektir.

Vizyonumuz

Lojistik sektöründe, müşteri ve çalışan memnuniyetini
ilke edinmiş bir kurum olarak, dünya ölçeğinde marka
güvenirliliği ile tercih edilen stratejik bir çözüm ortağı olmak.

Depolarımız

TUZLA Depomuz

50.000 m2 alan üzerinde Derince gümrük
müdürlüğüne bağlı, 30.000 m2 Kapalı,
20.000 m2 antrepo, 10.000 m2 serbest,
20.000 m2 açık depolama
10.000 palet kapasite
raflı depolama alanımız mevcuttur.

Depolarımız

20.000 m2 alan üzerinde Mersin gümrük
müdürlüğüne bağlı 15.000 m2 antrepo
alanı, 5.000 m2 serbest
depolama alanımız mevcuttur.

Dağıtım
MLA Lojistik, geniş hizmet yelpazesinde önemli bir çözüm olan dağıtım hizmetlerini de
sunmaktadır. Müşterilerinin vakit ve maliyet kaygılarına kısa sürede kolaylık sağlayarak, dağıtım
hizmetlerini hızlıca gerçekleştirir. MLA Lojistik, geniş dağıtım ağı sayesinde Türkiye geneline
rahatlıkla ulaşır.
MLA Lojistik'in lojistik hizmetleri coğrafi zorluklara ve engellere dayanıklı olarak, bölgesel
dağıtıma uygun şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayede entegre lojistik hizmetler, bölgesel dağıtım
ağına hakim şekilde ilerler. Alanında uzman dinamik kadrosuyla fark yaratan MLA Lojistik,
dağıtım hizmetlerini müşterilerinin beklentilerine ve ürünlerin özelliklerine uygun şekilde
gerçekleştirir.
MLA Lojistik, dağıtım hizmetlerinin her aşamasında güvenlik anlayışıyla ilerler. Şehir içi ya da
yurt içi fark etmeksizin planlamaya uygun bir rota çizerek, ürün hacmini ve araç donanımını göz
önünde bulundurur. MLA Lojistik'in nihai görev bilinci; kullanıcıların ürünlerini doğru yere,
doğru şekilde ve doğru zamanda ulaştırmaktır.
Teknolojik imkanları bünyesine dahil eden MLA Lojistik, mobil iletişim ve özel yazılımların
faydalarını kullanıcıların memnuniyetine dönüştürür. Ürün takip imkanı sayesinde 7/24 hizmet
sağlayarak, müşterilerine hızlı ve güvenli bir dağıtım hizmeti sağlar.
Tüm bu avantajlarla ilerlerken doğaya ve insana uyumlu çalışmaya önem veren MLA Lojistik,
olası riskleri planlayarak gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alır. Deneyimli kadrosuyla
ilerlerken, emniyetten taviz vermemeyi ve kaliteyi daima zirveye taşımayı sürdürmektedir.

Depolama
MLA Lojistik, kullanıcıların depolama gereksinimlerine en elverişli ve güvenli çözümler sunar.
Gümrük faaliyetlerinde önemli bir yer kaplayan depolama hizmetlerini en uygun şekilde
sunarak, müşterilerinin çalışma koşullarını daha sağlıklı hale getirir.
Son teknolojik yeniliklerden faydalanan MLA Lojistik, müşteri yazılımlarına entegre olabilen
başarılı çalışmalar sağlar. Müşteriye özel analiz, stok takibi ve rapor desteği sayesinde fark
yaratarak; depolama işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına olanak tanır.
MLA Lojistik'in müşteri memnuniyetine odaklı depolama hizmetlerine; dikey depolama, ikmal,
paketleme, stok takibi, iade yönetimi ve daha pek çok aşama dahildir. MLA Lojistik'in depolama
alanları sigorta güvencesi kapsamındadır. Bu sayede farklı tipteki ürünlerinizi uygun depolama
ünitelerinde muhafaza etmekte, yükleme ve boşaltma aşamalarında maksimum verim sağlar.

Gümrük İşlemleri
MLA Lojistik, dağıtım ve depolama hizmetlerinin yanı sıra gümrükleme hizmetlerinde de
maksimum güvenlik sunmaktadır. Gümrük mevzuatı alanında uzman kadrosuyla, kurallar
çerçevesinde ilerleyerek; müşterilerinin haklarını ve ürünlerini güvence altına alır.
Gümrükleme hizmetlerinin tüm yönetim ve denetim aşamalarında deneyimli gümrük müşavirliği
uzmanlarıyla çalışan MLA Lojistik, sigortalama hizmeti sağlayarak müşteri memnuniyetini
korur. Türkiye'nin dört bir yanında ithalat ve ihracat işlemlerini eksiksiz gerçekleştirir. Kapsamlı
gümrük hizmetlerine ek olarak danışmanlık hizmeti de sunar. Böylece müşterilerinin gümrük
mevzuatı hakkındaki güncel değişiklikleri takip etmesini kolaylaştıran MLA Lojistik, bilginin
ışığında ilerler.
Tüm müşterilerine eşit hizmet garantisiyle yaklaşan MLA Lojistik, mevzuatın çizdiği doğrultuda
ilerler. Gümrükleme hizmetlerini eksiksiz ve tam zamanlı sağlayarak, tedarik zincirinin
aksamasını önler. Müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ilerleyerek, kapsamlı
çözümler üretir.
Hızlı teslimatın müşteri memnuniyetinde en önemli faktör olduğunu bilerek çalışmalarını
sürdüren MLA Lojistik, gümrükleme hizmetlerinde kesintisiz destek sunar. Güvenlik ve
kaliteden taviz vermeyerek; ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş iş çözümleri sağlar.

Uluslararası
İş ortaklarına her alanda en yenilikçi çözümleri sunma bilinci ile ilerleyen MLA Lojistik,
uluslararası hizmetler departmanında da kreatif çalışmalarını sürdürmektedir. Müşterilerine
uluslararası arenada güvenli hizmet sağlayan MLA Lojistik; kara, hava, deniz ve demiryolu
taşımacılığının yanı sıra intermodal taşımacılık gibi ayrıcalıklı hizmetleriyle de ön plana
çıkmaktadır.
MLA Lojistik, köklü deneyimleri ve alanında uzman kadrosuyla ilerleyen yenilikçi bir lojistik
firmadır. Müşteri beklentilerine uygun çözümler sunarak, sektörel bilgi birikimini memnuniyet
hedefine ulaştırır. Doğru bilgi akışının ve tam zamanlı haberleşmenin önemine inanarak
çalışmalarını sürdüren MLA Lojistik, uluslararası hizmetler departmanında güven odaklı
yaklaşımıyla dikkat çekmektedir.
Kusursuz hizmet, etkin bilgi akışı ve zamanında haberleşme politikasıyla ilerleyen MLA
Lojistik; yaygın lojistik ağıyla kusursuz hizmet sunmaktadır. Kurulduğu ilk günden bu yana
tutku ve başarıyla ilerleyerek, uluslararası taşımacılık ihtiyaçlarını en uygun şekilde
karşılamaktadır.
MLA Lojistik, aynı düzeyde hizmeti tüm müşterilerine en makul maliyetle sunmayı
hedeflemektedir.
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