
  

  
 

 

 

 

 

RORO LOJISTIK Uluslararası lojistik alanında kazandığı deneyimi ve profesyonel kadrosu ile ulusal ve uluslararası 

firmalara lojistik çözümler sunmaktadır. Operatör firmalar ile girdiği işbirliği ve uluslararası çözüm ortakları ile dünya 
üzerinde 60 ülkede 600 farklı noktaya ve bu noktalardan sunduğu deniz ve hava taşımacılığı hizmetlerini bünyesinde 
toplamıştır. Müşterileri ve uluslararası partnerleri arasında çok uluslu şirketlerden , ulusal orta ölçekli şirketlere kadar 
değişik profilde firmalara servis veren RORO DENIZCILIK , 
 
Misyonumuz 

Sunduğumuz entegre lojistik hizmetlerimizle, müşterilerimizin küresel ticaret faaliyetlerinde en kritik çözüm ortağı 

olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti için sürekli süreçlerini iyileştiren, toplam kaliteyi ön planda tutan, yaratıcı çözüm 
önerileriyle inisiyatif kullanabilen genç ve dinamik çalışanlarıyla sektörün önde gelen güvenilir markasıdır. 
 
Vizyonumuz 

RORO LOGISTICS ailesi olarak uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründe, koşulsuz müşteri memnuniyeti ile kendini 

geliştiren, çevreye duyarlı, özgün ve güvenilir çözüm ortağı olmak, 
 
Kalite Politikamız 

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve 

bu yolla MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’ni sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen 

ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır. 
 
Bütünlük 
Müşterilerilerimizle beraber iş ağımızı büyütmeye devam ederek hep birlikte geleceğe güvenle bakarız. 
 
Çözüm Odaklılık 
“Önce güven” ve “kaliteli hizmet” ile hareket eden firmamız müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede en uygun 
çözümü zamana karşı yarışarak sunarız. 
 
Esneklik & Yaratıcılık 

Sektördeki gelişmeleri takip ederek müşteri beklentilerini en üst düzeyde tutarak sonuca en kolay yoldan gitmeye 
çalışırız. 

 

Çalışana Değer 

Bir şirketin en değerli sermayesi ekibidir 

 

 

 

 

 



  

  
 

Servislerimiz  

 

• Denizyolu Taşımacılığı 

• Havayolu Taşımacılığı  

• Karayolu Taşımacılığı 

• Full ve parsiyel konteyner Taşımacılığı  

• Kapıdan kapıya kombine Taşımacılığı  

• Proje Taşımacılığı  

İstanbul  /  İzmir / Gemlik  ve Mersin Limanları ile özellikle  Kuzey ve Güney Amerika / Kuzey Avrupa / Uzak Doğu / 
Afrika / Orta Doğu ve Arap ülkeleri arasında deniz yolu ile parsiyel ve full konteyner taşımacılığını 

gerçekleştirmekteyiz.Bahsekonu bölgelerdeki yurt dışı acentalarımız ile kargonuz ne boyutta olursa olsun, ithalat ve 

ihracat yüklemeleriniz için her zaman en iyi çözümleri bulmak amaçlı işbirliği yapmaktayız.  

  
 

 



  

   
Denizyolu Taşımacılığı 

Siz değerli müşterilerimize  iyi fiyat ve transit süresini sağlayabilmek için en prestijli gemi hatları ve çözüm ortaklarımızla 
beraber konteyner ve roro servisi için çalışmaktayız   

Deniz Taşımacılığı Hizmetlerimiz;  

Müşterilerimize en iyi fiyatları ve transit sürelerini sağlayabilmek için en prestijli gemi hatları ve ortakları ile 
çalışmaktayız. Önde gelen taşımacılar ile global anlaşmalarımız sayesinde rekabet edebilen fiyat, çoklu destinasyonlar, 
kapsamlı ekipman filosu ve avantajlı taşıma çözümleri  sunabiliyoruz. Yurtdışında sizlere sorunsuz hizmet için her 

noktada çözüm ortağı ofislerimiz bulunmaktadır.   

   

Deniz taşımacılığı hizmetlerimiz ;  

• Komple konteynır yüklemesi (FCL) hizmetleri  

• Konteynır yükünden daha az yük (LCL) hizmetleri  

• Konteynırsız yüklemeleri / özel ekipman  

• Konsolidasyon  / elleçleme  

• Depolama     

• Yurt içi dağıtım    

• Kombine deniz taşımacılığı hizmetleri  

Hizmet Seçeneklerimiz;  

Her bir yükleme ve/veya konsolidasyonunuz için yükleme ve boşaltma taleplerinizi özel olarak aşağıdaki gibi 
belirleyebilirsiniz:  

• Kapıdan-kapıya  

• Limandan-limana  

• Kapıdan-limana  

• Limandan-kapıya  

 



  

  
SERVİS VERDİĞİMİZ BELLİ BAŞLI ANA LİMANLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. DİĞER LİMANLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.   
UZAK DOĞU LİMANLARI;  

TIANJIN  KEELUNG  JAKARTA  

QINGDAO  KAOHSIUNG  SEMARANG  

SHANGHAI  PORT KELANG  SURABAYA  

XIAMEN  SINGAPORE  SYDNEY  

BUSAN  LAEM CHABANG  MELBOURNE  

NINGBO  BANGKOK  BRISBANE  

DALIAN  YANTIAN  ADELAIDE  

HONG KONG  XINGANG  FREMANTLE  

AVRUPA LİMANLARI;  

FELIXSTOWE  LEIXOES  FOS  

HAMBURG  LISBON  MARSEILLIE  

ROTTERDAM  CADIZ  GENOA  

ANTWERP  VALENCIA  LA SPEZIA  

LE HAVRE  BARCELONA  NAPOLI  

TRIESTE  PIRAEUS  SALERNO  

KUZEY & GUNEY AMERİKA LİMANLARI;  

NEW YORK  MIAMI  SEATTLE  

NORFOLK  NEW ORLEANS  OAKLAND  

SAVANNAH  HOUSTON  PORTLAND  

CHARLESTON  SANTOS  LOS ANGELES  

VALPARAISO  PUERTO CABELLO  BUENOS AIRES  

GUAYAQUIL  SALVADOR  ALTAMIRA  

BUENAVENTURA  RIO DE JANEIRO  CARTAGENA  

ORTA DOĞU &  ARAP & AFRIKA ÜLKELERİ;  

BEIRUT  DAMMAM  POINTE NOIRE  

HAIFA  DOHA  LUANDA  

ASHDOD  ABU DHABI  CAPE TOWN  

BAHRAIN  DUBAI  DURBAN  

JEBEL ALI  MUSCAT  MOMBASA  

SHUWAIKH  HODEIDAH  DAR ES SALAAM  

LAGOS  JEDDAH  DAMIETTA  

ORAN  PORT SUDAN  LOME  

ALGER  DAKAR  TEMA  

TUNIS  FREE TOWN  BENGHAZI  

  



  

   
 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI :  

 

Biz Uluslararası Kara Taşımacılığı hizmetleri ile Türkiye ve Avrupa, İskandinavya , Baltık Devletleri , Yakın ve Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında karayolunda full ve parsiyel servis vermekteyiz. Bu bölgelerden bazıları aşağıda 
bulunmaktadır.  

• 1. Bölge : Birleşik Krallık, İrlanda , Benelüks , Fransa , Almanya , İsviçre , Avusturya , İtalya  

• 2. Bölge : İspanya, Portekiz , Fas , Cezayir , Tunus  

• 3. Bölge : Danimarka , İsveç, Norveç  

• 4. Bölge : Yunanistan, Slovenya , Bulgaristan , Romanya , Makedonya , Sırbistan , Hırvatistan , Bosna- Hersek  

• 5. Bölge : Macaristan , Polonya , Slovakya , Çek Cumhuriyeti , Beyaz Rusya , Estonya , Litvanya , Letonya ,    
Finlandiya  

• 6. Bölge : Moldova , Ukrayna , Rusya Federasyonu , Kazakistan, Türkmenistan , Gürcistan , Azerbaycan ,  

Ermenistan , Özbekistan , Tacikistan , Kırgızistan  

• 7. Bölge : Suriye , Irak , Ürdün , İran , Suudi Arabistan , BAE , Umman , Yemen , Mısır , Libya 

• Kapıdan – Kapıya  

• Komple Yükleme  

• Parsiyel Yükleme  

• Proje Yükleme  

 



  

  
HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI  Müşterilerimizin tüm dünya destinasyonları için tam-zamanında transit süreleri ve yer 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, lider havayolu şirketleri ile işbirliği içerisindeyiz.   

   

  

Hava Taşımacılığı Hizmetlerimiz ;  

• Tarifeli hizmetler   

• Parsiyel servis (LCL)  

• İlk çıkan uçak hizmetleri   

• Komple yükleme hava taşımacılığı birimleri   

• Konsolidasyon   

• Yurtiçi dağıtım   

• Depolama   

• Kombine hava  taşımacılığı hizmetleri  

  

Hizmet Seçeneklerimiz;  

  

Her bir yükleme ve/veya konsolidasyonunuz için yükleme ve boşaltma taleplerinizi özel olarak aşağıdaki gibi 

belirleyebilirsiniz:  

• Kapıdan-kapıya   

• Limandan-limana   

• Kapıdan-limana   

• Limandan-kapıya   

  

  



  

   
  

 Hizmet Politikamız;  

  

* Müşterilerimizle ile düzenli ve yakın ilişkiler kurarak , onların tüm proje  taleplerini karşılamak ve onlara güven 
vermek ilk hedefimizdir.   

* Biz düzenli olarak yerel ve uluslararası fuarlara ziyaret ederek tüm yenilikleri müşterilerimize sunmak isteriz.  *  Biz 
büyük ve yaygın uluslararası acente ağı ile hizmet desteği ve dünyanın herhangi bir noktasında hizmet kalitemizi 
korumaya çalışıyoruz.  

* Biz müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olarak  mümkün olduğunca çabuk onların sorularını cevaplamaya önem 

veririz.  

* Müşterilerimize daha iyi hizmet ve sorunları zamanında çözmek için her bölgede çözüm ortağımız ofisler 
bulunmaktadır  

* Biz yapmış olduğumuz tüm ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm belgeleri arşivleriz  

* Biz doğru ve eksiksiz hizmet sunmak için nakliye tüm ithalat ve ihracat  belgelerini zamanında düzenleyip veya 
tedarik edip  zamanında müşterilerine sunarız.  

* İthalat veya ihracat operasyon sırasında oluşabilecek sorunları hızlı ve etkili yolları kullanarak en hızlı bir şekilde 

çözmeye çalışırız ki siparişlerin zamanında yerine teslim olsun. *  Müşteri memnuniyeti bizim için öncelikli 

amacımızdır.  

  

BİZE ZAMAN AYIRDINIZ   

&  

 SAYGILARIMIZLA         

                                                   

    


