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Hizmetlerimiz / Our services

SeeLogistics, İsviçre merkezli 
SasSea Rail Line 

firmasının Türkiye tek ve genel 
acentası olarak verdiği hizmetler,

İntermodal Taşımacılık,

•Intermodal taşımacılık, taşıma şekilleri
değiştirilirken yük üzerinde herhangi bir 
işlem yapmadan birden fazla noktaya 
yükün birden fazla taşıma modeliyle 
taşınması yöntemidir. Intermodal 
taşımacılık kapsamında, ürünlerin 
treylerden çıkarılmasına gerek olmadan 
doğrudan bir taşıma modelinden diğerine 
geçmesini sağlayan özel treylerler 
kullanılmaktadır.

•Verimli, Zamanında, Düşük Maliyetli ve
Çevre Dostu

•SeeLogistics; en verimli, dakik, düşük
maliyetli ve çevre dostu biçimde yükleri bir 
yerden diğerine taşımak için intermodal 
taşımacılığı kullanmaktadır. SeeLogistics; 
tırlar, trenler ve yük gemileri gibi 
intermodal taşımacılık yönteminde 
kullanılan taşıma modellerini 
kullanmaktadır.

•Intermodal Deneyiminde SeeLogistics 

•Süre açısından hassas yükler için
premium ve garantili intermodal 
hizmetler sunmaktadır.

•Daha düşük değere sahip mallar için,
değişik ekipman çeşitleri ve hizmet 
seçenekleri için değer fiyatlaması 
sunmaktadır.

•Ekipman esnekliği, müşterilerinin yüküne
en uygun olanı seçmesini sağlar: 20′, 40′, 
45′ konteynerler ve treylerler; high-cube 
konteynerler ve 13,60 treylerler dahil bir 
çok seçenek sunmaktadır.

Intermodal Transportation,

• Intermodal transportation is a method of
transporting loads to more than one point 
with more than one transport model without 
changing any of the operations on the load. 
In the context of intermodal transport, 
special trailers are used which enable the 
transfer of products directly from one 
transport model to another without having to 
be removed from the trailer.

• Efficient, Timely, Low Cost and Eco-
Friendly

• seelogistics; It uses intermodal transport to
transport goods from one location to another 
in the most efficient, punctual, low cost and 
environmentally friendly manner. 
seelogistics; transportation modes used in 
intermodal transport methods such as 
trucks, trains and freight ships.

• Intermodal Experience With
SeeLogistics,

• Offers premium and guaranteed intermodal
services for sensitive loads in terms of time.

• Offers value pricing for a variety of
equipment and service options for lower 
value goods.

• Equipment flexibility allows customers to
choose the most suitable for their load: 20 ', 
40', 45 'containers and trailers; high-cube 
containers and 13,60 trailers.

Sea Logistics, Switzerland-based 
company in Turkey Sasa Rail Line 

services given as a single 
agent and in general,
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Intermodal Serving the North/ Hedef
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RIN
Koper Intermodal Network 
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ETME 
Europe Turkey Multimodal Express 

İstanbul -Bakü Intermodal Network 

48  Vesel + 48 h Train / Total 96 h
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ETME 
Turkey–Ukraine -Poland Multimodal Express 

İstanbul -Bakü Intermodal Network 

Ukraine

48  Vesel + 48 h Train / Total 120 h

20' /30' /40' /45' and Rifer Container

2800t up to 5000t / 850m up to 950m

L=20m, T=20t / 3x20' /2x30' /40+20' / 1X45'
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Denizyolu Taşımacılığı,

SeeLogistics, kıtalararası ticarette 
kullanılan en eski ve en güvenilir taşıma 
şekillerinden biri olan ve ticarette büyük 
rol oynayan denizyolu taşımacılığında 
komple ve parsiyeltüm yüklerinizi 
dünyanın bütün limanları arasında taşıma 
işlemini gerçekleştirmektedir. Kaliteli 
hizmet anlayışımızla müşterilerimize 
dünyadaki ticaret noktaları arasında 
düzenli, hızlı ve değişik alternatifli 
denizyolu taşıma hizmeti sunmak ve 
globalleşen dünyada müşterilerimize 
rekabet anlayışı sağlamak şirket 
prensiplerimizin en başında gelmektedir.

•Denizyolu Taşıma Modelleri

–FCL Yüklemeler: Full konteyner
yüklemeleri
–LCL Yükleme: Parsiyel konteyner
yüklemeleri
–Özel Konteyner Taşımacılığı (Open Top,
Refeer, FlatRack, Platform…)
–Askılı Konteyner Organizasyonları
–Tank Konteyner ve FlexiTank Konteyner
Taşımacılığı
–Proje Yük Taşımacılığı
–Açık Yük Taşımacılığı
–Transit Taşımalar (Türkiye üzerinden
yapılan transit taşımalar)
–Cross Taşımalar (Türkiye dışındaki iki
farklı ülke arasındaki taşımalar)
–Kombine Taşımalar (Gemi + Tır & Gemi
+ Uçak & Gemi + Tren)

Maritime transport,

SeeLogistics carries your complex and 
partial cargoes between all the ports of 
the world in maritime transport, one 
of the oldest and most reliable 
transport modes used in 
intercontinental trade and playing a 
major role in trade. Providing 
customers with high quality service 
understanding, providing regular, fast 
and different alternate maritime 
transport services among the trade 
points in the world and providing our 
customers with a competitive 
understanding in the globalized world 
is at the forefront of our company 
principles.

• Sea Transportation Models

-FCL Installations: Full container loads
-LCL Loading: Partial container loads
-Private Container Transport (Open 
Top, Refeer, FlatRack, Platform ...)
-Apple Container Organizations
-Tank Container and FlexiTank 
Container Transport
-Project Freight Forwarding
-Open Cargo Handling
-Transit transports (transit shipments 
made via Turkey)
-Cross Transports (transport between 
the two countries except for Turkey)
- Combined Vehicles (Ship + Tire & 
Ship + Aircraft & Ship + Train)
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Uluslararası Karayolu Taşımacılığı,

SeeLogistics, yüklerin karayolu ile 
taşınması için gerekli olan lojistik ve 
taşımacılık hizmetlerini sunmaktadır. 
Tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımacılık, 
piyasanın durumuna bakılmaksızın kendi 
alanında lider konumunu koruyor. Karayolu 
taşımacılığına talebin yüksek olması çeşitli 
etkenlerden kaynaklan-maktadır. Arabaların 
hareketi 24 saat boyunca yapılmaktadır ve 
teslimat süresini önemli ölçüde kısaltan 
etken olan liman, istasyon ve hava 
limanlarının hareket çizelgelerine bağlı 
değildir. Avrasya'nın tüm bölgeleri karayolu 
ağına sahip olduğu için motorlu taşıt 
kullanımı esnek rota oluşturulmasını 
sağlamaktadır. Yükün güvenliğinin kontrolü, 
araçlara kurulan GPS ve GLONASS 
navigasyon sistemlerinin yardımıyla 
sağlanmaktadır. Birçok durumda, tekerlekli 
taşıtlarla yapılan sevkiyat, ulaşımın finansal 
maliyetlerini azaltmayı mümkün kılmaktadır. 
SeeLogistics ,  müşteri lerimizin tüm 
avantaj larını hissedecekleri şeki lde 
şehirlerarası ve uluslararası karayolu 
taşımacılığı düzenliyor. Uzmanlarımız, 
müşterinin ihtiyaçlarını analiz ediyor, taşınan 
malların özelliklerini dikkate alıyor, Avrupa, 
BDT, Baltık, Balkan ve Orta Asya ülkelerinde 
en uygun ulaşım rotasını geliştirir. 
SeeLogistics, güzergahın mesafesine 
bakılmaksızın, her yükün zamanında 
ulaştırılmasını sağlar. 

International Road Transport,

SeeLogist ics  o ffers logist ics and 

transportation services for road freight 

transport. Transport made by rolling stock 

protects its leading position regardless of the 

market situation. The high demand for road 

transport is due to various factors. The 

movement of the cars is carried out for 24 

hours and does not depend on the movement 

charts of ports, stations and airports, which 

significantly shorten the period of delivery. 

Since all regions of Eurasia have a road 

network, the use of motor vehicles provides a 

flexible route. The safety of the load is 

ensured by the help of GPS and GLONASS 

navigation systems installed in the vehicles. 

In many cases, shipment with wheeled 

vehicles makes it possible to reduce the 

f inanc ia l  cos ts  o f  t ranspor ta t ion .  

SeeLogistics organizes intercity and 

international road transport so that our 

customers can feel all the advantages. Our 

specialists analyze customer needs, take 

into account the characteristics of the goods 

being transported, and develop the most 

convenient transport route in Europe, CIS, 

Baltic, Balkan and Central Asian countries. 

SeeLogistics ensures that every load is 

delivered on time, regardless of the distance 

of the route.
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Havayolu Taşımacılığı,

•Zamanın navlun ücretinden daha önemli
olduğu durumlarda, havayolu taşıması 
kuşkusuz tercih edilen bir taşıma 
modelidir.

•SeeLogisticsHavayolu şirketleri ile olan
güçlü ilişikleri, uluslararası acentaağları 
yardımı ile tüm dünyada hava taşıma 
hizmeti verebilecek organizasyon 
yapısına sahiptir.

•SeeLogistics Tüm dünya ülkelerine
Havalimanından Havalimanına veya 
Kapıdan Kapıya HAVA KARGO hizmeti 
vermektedir. Farklı havayolu ve transit 
süre seçenekleri ile en uygun taşıma 
olanağı ve istenirse Transit Ticaret 
taşıma hizmeti de sunmaktadır

Airways transporting,

• Air freight is undoubtedly the preferred
mode of transport when time is more 
important than the freight charge.

• SeeLogistics has a strong
organizational structure with airline 
companies, which can provide air 
transport service all over the world with 
the help of international agents.

• SeeLogistics Tim offers AIR CARGO
service to the countries of the world from 
Airport to Airport or from Door to Door. 
With different airline and transit time 
options, it offers the best transportation 
possibility and if desired, Transit Trade 
transportation service
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Demiryolu Taşımacılığı,

Uluslararası Demiryolu taşımacılığı

demiryolu taşımacılığı 
SeeLogistics 

Demiryolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığı 

Demiryolu 
taşımacılığı 

• ,
firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması 
noktasında çok yüksek maliyetlere 
katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan 
bir taşımacılık türüdür.

•Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel
taşıma modellerinden en önemlisi olan 

konusunda da 
demiryolu taşımacılığı 

firmalarının başında gelmekte ve güvenilir 
taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

• , güvenilir olması,
insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata 
riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi 
maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah 
üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir 
çözüm oluşturması itibarıyla son 
dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma 
modelidir.

• türünde kullanılan
araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma 
hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik 
göstermektedir.

•Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile
tarım ve orman ürünlerinin alıcı 
merkezlerine aktarımı genellikle demiryolu 
taşımacılığıyla yapılmaktadır.

hem çevre dostudur, hem de 
uzun mesafeli taşıma hizmeti ihtiyaçlarında 
ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle 
taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de 
diğer taşıma türlerinden kaynaklanan 
yoğunlukları (örneğin karayollarındaki 
trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır.

•Ulaşımda kara yollarının kötü hava
koşullarında içine düştüğü durum göz 
önüne alındığında sadece belirli yüklerin 
değil, tüm yüklerin taşınması için demir 
yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

Demiryolu Taşımacılığı,

•Uluslararası Demiryolu taşımacılığı,
firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması 
noktasında çok yüksek maliyetlere 
katlanılmadan hizmet alınmasını sağlayan 
bir taşımacılık türüdür.

•Ülkemizde, gelişmiş batı dünyasının temel
taşıma modellerinden en önemlisi olan 
demiryolu taşımacılığı konusunda da 
SeeLogistics demiryolu taşımacılığı 
firmalarının başında gelmekte ve güvenilir 
taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

•Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması,
insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata 
riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi 
maliyetler oluşturulabilmesi, güzergah 
üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir 
çözüm oluşturması itibarıyla son 
dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma 
modelidir.

•Demiryolu taşımacılığı türünde kullanılan
araçların hız kapasiteleri, verilen taşıma 
hizmetinin türü ve mahiyetine göre paralellik 
göstermektedir.

•Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile
tarım ve orman ürünlerinin alıcı 
merkezlerine aktarımı genellikle demiryolu 
taşımacılığıyla yapılmaktadır.Demiryolu 
taşımacılığı hem çevre dostudur, hem de 
uzun mesafeli taşıma hizmeti ihtiyaçlarında 
ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır. Kitle 
taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de 
diğer taşıma türlerinden kaynaklanan 
yoğunlukları (örneğin karayollarındaki 
trafiğin yükünü) azaltıcı faydası vardır.

•Ulaşımda kara yollarının kötü hava
koşullarında içine düştüğü durum göz 
önüne alındığında sadece belirli yüklerin 
değil, tüm yüklerin taşınması için demir 
yolları daha elverişli hâle gelmektedir.

Railway Transportation,

International Railway transport

SeeLogistics

Railway transport 

•  is a type
of transport that allows firms to receive 
services at the cost of transporting heavy 
and bulky cargo at very high costs.

•  is also at the forefront of
railway companies and offers reliable 
transport services in the railway sector, 
which is the most important transport model 
in the developed western world.

• is an increasingly
popular transportation model in recent 
years due to its dependability, dependency 
on human beings and minimizing the risk of 
error, creating competitive costs, 
advantages on the route and creating an 
environmentally friendly solution.

• The speed capacities of the vehicles used
in the form of railway transport are in 
accordance with the type and nature of the 
transport service provided.

• The transfer of underground resources
such as coal and iron to the buyer centers 
of agriculture and forest products is usually 
done by railway transport. Railway transport 
is both environmentally friendly and 
provides significant cost advantages for 
long distance transport needs. There is also 
the benefit of reducing the intensity of other 
transport types (for example, the load of 
traffic on the road) as it is convenient for 
mass transport.

• Considering the fact that roads in
transportation fall into bad weather 
conditions, railways are more convenient 
for transporting not only certain loads but all 
loads.

Railway Transportation,

• International Railway transport is a type
of transport that allows firms to receive 
services at the cost of transporting heavy 
and bulky cargo at very high costs.

• SeeLogistics is also at the forefront of
railway companies and offers reliable 
transport services in the railway sector, 
which is the most important transport model 
in the developed western world.

• Railway transport is an increasingly
popular transportation model in recent 
years due to its dependability, dependency 
on human beings and minimizing the risk of 
error, creating competitive costs, 
advantages on the route and creating an 
environmentally friendly solution.

• The speed capacities of the vehicles used
in the form of railway transport are in 
accordance with the type and nature of the 
transport service provided.

• The transfer of underground resources
such as coal and iron to the buyer centers 
of agriculture and forest products is usually 
done by railway transport. Railway transport 
is both environmentally friendly and 
provides significant cost advantages for 
long distance transport needs. There is also 
the benefit of reducing the intensity of other 
transport types (for example, the load of 
traffic on the road) as it is convenient for 
mass transport.

• Considering the fact that roads in
transportation fall into bad weather 
conditions, railways are more convenient 
for transporting not only certain loads but all 
loads.
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Demiryolu Taşımacılığı,
Uluslararası Demir Yolu 
Taşımacılığı Diğer Taşıma 
Türlerine Göre Bazı Avantajlar 
Sunmaktadır

•Çevreye duyarlı bir taşımacılık türüdür.

•Diğer taşıma türlerine göre daha
güvenlidir.

•Kara yolu trafik yükünü hafifletir.

•Genelde diğer taşıma modellerinin aksine
uzun dönem sabit fiyat garantisi vardır.

•Uluslararası geçişlerde kara yolunda geçiş
sınırlamaları bulunurken transit ülkelerin 
tercih ettiği bir taşıma türü olmasından 
dolayı geçiş üstünlüğü verilmektedir.

•Transit süreleri kara yoluna göre biraz
daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri 
sabit durumdadır.

•Ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun
taşıma türüdür.

Railway Transportation,
International Railway 
Transportation Offers Some 
Advantages Over Other 
Transportation Types

• A type of transport that is sensitive to the
environment.

• It is more reliable than other transport
types.

• Land road alleviates traffic load.

• Unlike other modes of transportation,
there is a long-term fixed price guarantee.

• Transit superiority is given due to the fact
that transit countries have a preference for 
transit boundaries while international 
transit boundaries are available.

• Although the transit times are slightly
higher than the land route, the times of 
flight are fixed.

• It is the most suitable type of
transportation for heavy tonnage and bulky 
loads.
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Yurtiçi Nakliye,

Lojistik sektöründe önemli bir yere sahip 
olan SeeLogistics, geniş tedarikçi ağı 
ve öz mal araçlarıyla tüm Türkiye 
içerisinde komple ve parsiyel taşımacılık 
hizmeti sunmaktadır.
Buna ek olarak tüm deniz limanlarından, 
havaalanlarından, antrepo, serbest 
bölge ve gümrüklerden teminatlı ve 
teminatsız araç organizasyonları 
yapmaktadır. Döngüsel sefer hizmetinde 
sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık, 
müşterilerimize yüksek verimlilik olarak 
yansımaktadır, birim maliyetler 
düşmektedir. 

Domestic Shipping,

Seelogistics which has an important 
place in the logistics sector offers 
complete and partial transportation 
services in all of Turkey with its wide 
network of suppliers and self-goods 
vehicles.
In addition, it carries out collateralized 
and unsecured vehicle organizations 
from all sea ports, airports, warehouses, 
free zones and customs. The 
experience and expertise we have in 
cycling service is reflected in our 
customers' high efficiency, unit costs are 
falling.

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Niğde

Ankara

Antalya

Isparta

Burdur

Artvin

Balıkesir
Çanakkale

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Batman

Bingöl

Bitlis

Bursa

DenizliAydın

Manisa

Diyarbakır
Elazığ

Erzincan
Eskişehir

Erzurum

Gaziantep

Hakkari

İçel

Kırşehir

Kırıkkale

Çorum

KastamonuBartın

Karabük
Zonguldak

Amasya

Konya

Karaman

Kütahya

Malatya

Mardin

Muş
Nevşehir

Aksaray

Rize

Siirt

Sivas

Tokat

Ordu

Şanlıurfa
Şırnak

Trabzon

Tunceli

Uşak Van

Yozgat

Kahraman

maraş

Kars

Kayseri
İzmir

Iğdır

ArdahanSamsun

Muğla

Hatay

İstanbul

Bilecik

Sakarya
Düzce

Bolu
Kocaeli

Yalova Çankırı Giresun
Gümüşhane

Bayburt

Kıbrıs

Sigortacılık Hizmetleri,

•Emtia Nakliyat Sigortaları
•CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı
Sorumluluğu) Sigortası 
•FFL ( Freight Forwarder's)
•Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti
Sigortaları 
•Nakliyat Emtea Sigortası Sertifika
Basımı
•Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesul
Sigortaları

Insurance Services,

• Commodity Shipping Insurance
• CMR (Carrier's Foreign Responsibility)
Insurance
• Freight Forwarder's (FFL)
• Domestic Carrier's Liability Insurance
• Nakliyat Emtea Insurance Certificate
Printing
• Domestic Carrier's Financial Liability
Insurance

Yurtiçi nakliye 
çözüm ortağımız
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Gümrükleme,

Uzman kadromuz ve teknolojik 
altyapımız ile gümrükleme sürecinde 
müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde 
analiz ederek, zaman ve maliyet 
açısından avantajlı tedarik çözümleri 
öneriyoruz.

İthalat Gümrükleme

•İthalat Gümrükleme İşlemi
•Global TSE Listenin Çıkarılması
•GTİP Belirleme
•Mahrecine İade İşlemleri
•Geçici Giriş İşlemleri

İhracat Gümrükleme
•İhracat Gümrükleme
•Teyit Nüsha Takibi
•İhracat Birlik Tescili
•Konsinye İhracatların İhracatçı
Birliklerinden Takibi

Customs clearance,

By analyzing our customers' demands in 
the customs process with our expert 
team and technological infrastructure, 
we offer advantageous procurement 
solutions in terms of time and cost.

Import Customs Clearance

• Import Customs Clearance
• Removal of Global TSE List
• GTIP Identification
• Return Process
• Temporary Input Procedures

Export Customs Clearance

• Export Customs Clearance
• Confirmation Copy
• Export Union Registered
• Consignee Exports Followed by
Exporters' Associations

Gümrük Hizmetleri 
Customs Services
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Depo ve Antrepo Hizmeti,

SeeLogistics, Depolama ve Antrepo 
Hizmet Alanlarında tüm 
müşterilerimize hizmet vermekte 
olup, Üretici-Depolama ve Tüketici 
döngüsündeki aşamaları bünyesinde 
yürütmektedir. Sahip olduğu depo ve 
antrepoları ile müşteri ihtiyaçlarının 
analizi ile en verimli depolama 
organizasyonu yapılmakta olup, 
müşterinin kendi deposunda veya 
projeye özel depo oluşturma 
alternatifleri ile müşteriye birçok 
imkan sunulmaktadır.

Warehouse and Warehouse 
Service,

SeeLogistics serves all our 
customers in the Warehousing and 
Warehouse Service Areas and 
carries out the steps in the Producer-
Storage and Consumer cycle. With 
the warehouses and warehouses it 
owns, the most efficient warehousing 
organization is carried out with the 
analysis of the customer needs and 
the customers are offered many 
possibilities with their own 
warehouses or alternative 
warehousing alternatives for the 
project.
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Bize Ulaşın  /  Contact us

Adres & Telefon

Esentepe Mah. Dergiler Sok. No.16/2 

Şişli / İSTANBUL

+90 212 347 347 4 - 5

+90 212 347 719 5

info@seelogistics.com

Esentepe Mah. Dergiler Sok. No.16/2 

Şişli / İSTANBUL

+90 212 347 347 4  - 5

+90 212 347 71 95

info@seelogistics.com

Address & Phone



www.seelogistics.com
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