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SİNERJİ

ATA FREIGHT TÜRKIYE

ATA Freight depo 
yatırımlarını sürdürüyor

depolanıp uygun şartlarda 
saklanıyorlar. Depolarda 
verilen bu tip hizmetler her 
ne kadar dışarıdan basit gibi 
görünse de depolar lojistik 
operasyon içerisinde büyük 
bir rol oynuyor” diyerek 
devam etti.
Depolarda teknoloji imzası
Depolarda teknolojinin 
kullanılmasına ve bu amaç 
doğrultusunda yapılan 
Ar-Ge çalışmalarının 
da önemine değinen 
Lokmanhekim; “Türkiye’de 
faaliyette olan depoların 
bir kısmı malesef teknoloji 
altyapısını tamamlamamış 
ve eski ekipmanlarla hizmet 
veriyor. Biz ATA Freight 
olarak her zaman lojistiğin 
geleceğinde teknolojinin 
olduğuna inanıyoruz ve 
bütün yatırımlarımızı 
da bu yönde yapıyoruz, 
kendi teknoloji firmamız 
ve Ar- Ge merkezimiz var. 
Kendi teknoloji şirketimizin 

ürettiği depo yönetim 
programlarıyla (WMS), 
modern yöntemlerle 
inşa edilmiş, ve her türlü 
müşteri ihtiyacına cevap 
verebilecek teknolojik 
depolarla hizmet veriyoruz. 
Bütün depolarımızda barkod 
sistemi ve el terminalleri 
kullanıyoruz” dedi.

Yatırımlar artarak 
devam ediyor
ATA Freight’ın Türkiye’de 
mevcut iki adet deposu 
bulunmakta ve ayrıca bu 
yıl içinde üçüncü bir depo 
yatırımının daha yapılması 
planlanıyor. Lokmanhekim, 
“Bütün hazırlıklarımızı 
tamamladık en kısa 
sürede bu yatırımımzın 
detaylarını da açıklayacağız. 
Mevcut depolarımızı ve 
yeni yatırımlarımızı son 
teknolojik altyapı desteği 
ile her sektörden her 
ürüne hizmet verebilecek 
kapasitede tasarlıyoruz. 
İstanbul Hadımköy’de 
bulunan depomuz, yüksek 
seviyede otomasyon imkanı 
veren en son teknolojiyle 
donatıldı, diğeri ise İzmir 
Kemalpaşa’da bir soğuk hava 
deposu, bu depomuzda da 
yine en modern, kaliteli ve 
yeni sistem ve ekipmanlar 
kullanılmaktadır. ATA Freight 
inovasyonları, teknolojisi 
ve uzmanlığıyla insanların 
hayatlarını iyileştirmeyi 
ve çevreyi geliştirmeyi 
amaçlıyor” dedi.

RÜVEYDA LOKMANHEKIM
ATA Freight Türkiye
Depolardan Sorumlu Müdür

teknoloji, otomotiv, 
telekomünikasyon, 
tarım makineleri ve 
gıda sektörlerindeki 
müşterilerimize başarılı 
bir şekilde depolama ve 
elleçleme hizmeti veriyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilmiş tedarik 
zinciri çözümleri ve 
teknolojik altyapımız ile 
müşterilerimize avantaj 
sağlıyoruz” diyerek 
açıklamalarına başladı.

Lojistik 
operasyonlarda 
depoların önemi
Günümüzde depoların 
sadece malların bekletildiği 
bir yer olmadığını 
özellikle ifade eden 
Rüveyda Lokmanhekim, 
konuşmasına “Depoya gelen 
mallar müşteri istekleri 
doğrultusunda çeşitli 
işlemlere tabi tutulmanın 
yanında, niteliklerine göre 

New York merkezli 
ATA Freight’in, 
Amerika Birleşik 

Devletleri, Türkiye, Hindistan, 
Meksika, Rusya ve Çin’de 
olmak üzere 6 ayrı ülkede 
kendisine ait 30’dan fazla 
ofisi ve 400’den fazla 
çalışanı bulunuyor. İthalat 
ve ihracata yönelik haftalık 
düzenli servislerle parsiyel ve 
komple deniz, hava ve kara 
taşımacılığı hizmeti sunan 
ve bunların dışında tedarik 
zinciri çözümleri, proje 
taşımacılığı, depo hizmetleri, 
paketleme, elleçleme ve 
gümrükleme gibi hizmetleri 
de müşterilerine sunan 
başarılı firmayı; ATA Freight 
Türkiye’nin Depolardan 
Sorumlu Müdürü Rüveyda 
Lokmanhekim anlattı. 
Lokmanhekim; “Türkiye’de 
ve yurt dışında toplam 
4 adet depomuzla, 

“  KONTRAT LOJİSTİĞİ SERVİSİ SAYESİNDE 
MÜŞTERİLERİN BÜTÜN TEDARİK ZİNCİRİ 
İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİLİYOR.


