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HAKKIMIZDA 
Şirketimiz 2019 Yılında kuruluşundan itibaren, Müşterilerimize ve Tedarikçilerimize Güvenilir bir 
hizmet verebildiği bir izlenim kazanmıştır. Bunu Müşterilerimizin ihtiyacı olan çözüm ortaklığını 
sürekli olarak beklentilerinin üzerinde yeni çözümler üreterek ve yaptığımız hizmetlere her daim 
sadakat ve vefa göstermekle elde etmeyi başardık. Müşterilerimizin bizden bekledikleri hizmetlerde 
ister Ürünlerin ’in Depolama hizmetinde olsun ister Dağıtım Garantisinde olsun Ve ya Gümrükleme 
İşlemlerinde Olsun URUK KARGO her zaman daha fazla emek harcayarak ürünlerinizin her zaman 
emin ellerde olduğunu sizlere göstermektedir.  
Tecrübemizi ZMC Şirketinin çok çeşitli, derin ve zengin tecrübesinde almaktadır. Bunun yanında umut 

verici hırsımızı ekleyerek dev adımlarla ve İthalat, İhracat ve Taşımacılıkta Güvenilirliği ile Ticari 
Şöhretini ( IRAK, ÇİN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, ALMANYA VE TÜRKİYEDE) Yakalamış olması, 
ticarette önem verdiğimiz inandırıcılık bu piyasada çok güzel bir izlenim bırakarak ses getirmiştir.  

MİSYON 

URUK KARGO,  Taşımacılık ve Lojistik Hizmetlerini 
veren Uzman bir şirkettir. Keza IRAK Ve Birleşik Arap 
Emirliklerine, birçok ürününü İthalatını ve İhracatını 
yapıyoruz ve yine Ham Maddeleri ve Ana maddeleri 
bunun içinde yer almaktadır. Ve yine bu işi talep 
doğrultusunda Diğer ülkelere yapıyoruz ister Arap 
Ülkeleri olsun İsterse Avrupa ülkeleri olsun 
müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 

bu hizmetleri veriyoruz. Bunlara ilave olarak ( Hazır 
Giyim, Ayakkabı, Çanta, Kimyasal Malzemeler, 
Makinalar, Ağır Araç gereçleri, Elektrik Malzemeleri, 
Elektronik Cihazları, Otomobil Yedek Parçaları, Boya 
Malzemeleri ve Döşemeleri, Plastik Malzemeleri Ve 
Diğerleri …) İhracatını gerçekleştiriyoruz.  

GÖRÜŞÜMÜZ 

Müşterilerimiz her zaman içleri rahat olabilir, 
çünkü Şirketimizin gücü ve Seçkin bir durumda 
olduğu için müşterilerimize en iyi ürünler ve en 
Rekabetçi fiyatlarla hizmet almalarına sebep 
olmaktadır.  
Dürüstlük, her zaman Güveni geliştirir, aynı 
zamanda İşinizde başarıyı yakalamak konusunda 
en önemli dayanak sayılmaktadır. 

İlişkilerimizde ve Çalışma alanlarımızda her zaman 
Güvenilirlik esasına dayanarak sadık kaldığımız 
için Müşterilerimize destek olduğumuz için 
Müşterilerimiz bundan dolayı Satışlarında ve 
Gelirlerinde önemli bir artış fırsatı yakalamaktalar.  

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 
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GÜMRÜKLEME HİZMETİ  
Şirketimiz Ülkede bulunan Tüm Uluslararası kapı giriş çıkışlarında Gümrükleme işlemlerinizi Şirket 
ekibimiz gerçekleştirmektedir. Her türlü ( İhracat ve İthalat ) işlemi tamamlayarak Müşterilerimize 
teslim noktalarına kadar gönderileri yapmaktayız ve yine Müşterilerimizin güvenini kazanmak için 
kendilerine her zaman diledikleri danışmanlık ve yardımlarımızı sunarak kargolarının nasıl ambalaj 
edecekleri konusunda dahi nasihat vermek suretiyle daha iyi ve sağlam şekilde eşyaların taşınması 
sağlanmaktadır. Bu şekilde müşterilerimizin kayıplarını önlemiş oluruz. 

TÜRKİYE 

  ŞİRKETİMİZİN ŞUBELERİNİN BULUNDUĞU ULUSLARARASI GÜMRÜK NOKTALARI: 

ALMANYA 

MEVCUT ADIMLARIMIZ 

ÇİN 

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

IRAK 

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 
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KARGO DESTİNASYONLARI 

 
IRAK, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI Keza Dünyanın her yerine. 
  
  

« URUK HİZMETLERİ ŞUNLARDIR: IRAK, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, SUUDİ ARABİSTAN 
KRALLIĞI Ülkelerine Taşımacılık, İthalat ve İhracat Hizmetlerini sunmak, Ayrıca Dünya 
üzerinde olan diğer ülkelere birçok hizmet vermekteyiz Örneğin, (Müşterilerimize 
aradıkları ürün ve emtiaların kaynaklarını araştırmak en uygun fiyatları bulmak, en 
uygun ödeme şeklini belirlemek, Malları Teslim etmek, Gümrükleme işlemlerini 
Tamamlamak, Malları deniz Limanları ve Havalimanları yolu ile ulaştırmak ve Sınırdaş 
ülkelerin kara yolu ile malları ulaştırmaktır) ».  
 

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 
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KAPIDAN-KAPIYA HİZMET 

"Müşterilerimizin konforunu en üst 
seviyede olmasına gayret etmemizin 
sonucu çalışmalarımızda vermiş 
olduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek 
ve müşterilerimizi ek masraflardan, 
karışık Gümrükleme işlemlerinden 
kurtarmamız için tecrübeli iş ekibimiz 
yönetimi ile Kapıdan Kapıya Hizmet 

sağlamayı Gayret ettik, bu şekilde 
müşterimizin yaptığı gönderileri ve 
ürünleri veya satın aldığı malları 
güvenli ve sağlam bir şekilde Evinin 
Kapısına veya İş yerine varışını kolayca 

ve rahat bir şekilde varışını sağlarız.“ 
 
 
 

" Yapılan gönderilerin güvenli bir şekilde teslim edilmesini 
sağlamak amacıyla müşterilere çok kolay ödeme şekli ile 
gönderilerin teslimatı yapıldığında Alıcı kapıda ödeme hizmeti 
vermektedir. Paketlerin üzerinde Ödeme şekli Alıcıya Teslim 
Anında olacak diye bir işaret konulması ile gönderi alıcıya teslim 
edildiğinde alıcıdan nakit olarak ödemeyi alarak teslim etmek, 
Müşterilerimize birçok riski ortadan kaldırmış olmaktadır.” 

TESLİM ANINDA ÖDEME 

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 



   
 

       
 
 
 URUK KARGO Şirketi Müşterilerimize Tüm Arap ve Batı 

ülkelerine  ( Kara, Hava ve Deniz)  Taşımacılık, İthalat, İhracat 
Hizmetlerini çok kısa rekor sürelerde ve uygun rekabetçi 
fiyatlarla en az masraflarla gerçekleştirir. Gönderileri 
Alıcılara rekor süre içinde teslim eder. İşte bu bizim şirketi 
diğer şirketlerden ayrıştırdığı özellikler.  
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HİZMETLERİMİZ  

                                                                
 
                                                                
                 Diğer Ülkelere IRAK VE BİRLEŞİK     
                                                               ARAP EMİRLİKLERİNE Yaparken        
                                                               keza Müşterilerimizin Talepleri   
                                                               doğrultusunda nerede olurlarsa             
                                                               olsunlar dünyanın diğer    
                                                                ülkelerine gerçekleştiriyoruz.  

. 
 

Çeşitli Ham Maddeleri ve 
ürünlerin İhracatını İSTANBUL 
/Türkiye’den . 

URUK Şirketimizin Temel Amacı Müşterilerimizin ve genel olarak şirketlerin kendi uzmanlık alanlarında 
Katma Değerlerini Maksimum seviyeye çıkartmaktır. 

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 
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NAKLİYE TEKLİFLER 
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HAVA TAŞIMACILIĞI  

Şirketimizin ve şubelerimizin Dinamik yapısı ile Dünyada 
en önemli Ekonomik, Ticari Ve Sanayi Bölgelerinde 
bulunduğu için, Seçkin Müşterilerimize vermiş 

olduğumuz hizmetleri sunmaktan gurur duyarız, 
kendilerine ihtiyaçları olan tüm hizmetleri, Mallarının 
teslim almak, bu eşyaların ağırlıklarını, hacimlerini ve 
sayılarını dikkatle incelemek suretiyle bu malların çok 
yüksek kıymetlerinde göz önünde tutmak suretiyle 

dikkatli bir şekilde Havalimanına göndermeden önce 
görevimizi yerine getiririz, daha sonra seçkin bir Hava 
Taşımacılığı ile ihtiyaç doğrultusunda dünyanın dört bir 
yanına Müşterinin isteğine göre istedikleri adrese 
evlerine ya da iş yerlerine teslimatı gerçekleştiririz.  

DENİZ TAŞIMACILIĞI 
Şirketimiz Deniz yolu ile tüm mal ve emtiaları dünyanın 
dört bir yanına Deniz taşımacılığı hizmeti verir. Bunu Tam 
konteyner ve LCL Paresiyle olarak çok geniş bir ağ yapısı 

ile tüm müşterilerimize bu hizmet verilir.  
Bizler kesinlikle şirketimizde çalışan profesyonel 
tecrübeli çalışma ekibimize güveniyoruz aynı zamanda 
ekibimiz çeşitli dilleri konuşan bir ekiptir ( Arapça, 
İngilizce, Almanca, Çince, Urduca ve Hintçe) konuşma 
imkânları bulunmaktadır. Ayrıca şirketimizde Tam 
Konteyner Tedarikçileri (EX – WORK, FOB), Ve LCL 
Paresiyle işler için ayrı bir Departmanımız mevcuttur. 
Tüm ülkelere Tam ve Entegre hizmet sunarız: 

URUK KARGO Şirketi Müşterilerimize Tüm Arap ve Batı ülkelerine  ( Kara, Hava ve Deniz)  Taşımacılık 

KARA TAŞIMACILIĞI 
Şirketimiz Dileyen Tüm Müşterilerimize Kara yolu ile her 
türlü Mal, Emtiaları Taşıma hizmeti verme imkânı 
bulunmaktadır, Şirketimiz bünyesinde en gelişmiş yeni 

teçhizatlar la donanımlı Naki vasıtaları, Tırları 
bulunmaktadır, her türlü hava şartlarında, özel nakliye 
yapmak istenilen sıcaklık derecesine uygun şekilde 
taşıma, istenilen hacimlerdeki malları Güvenli ve 
sağlam olarak varış noktasına Teslim anına kadar 
Hizmetimizi eksiksiz yerine getiririz, ayrıca Ödeme şekli 
tamamen müşterimize nasıl uygun olursa yapılır dilerse 
Malları ilk teslim yerinde veya Varış noktasında alıcıya 
teslim anında yapma imkânı yanında müşterimizin 
dilediği para cinsinde ister yerel para olsun ister 
Uluslararası Para cinsinden ödeme imkânı vardır.  
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Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 
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tüm müşterilerimize özel akıllı sistemler 

“Köprülerimize başarıya doğru 
inşa ediyoruz” 

" Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerden biri 
müşterilerimize diledikleri yerden Web Sitemizde 
kendilerine sağlamış olduğumuz bir uygulama 
sayesinde, bu uygulamada açacakları bir hesap ile 
Kargolarını internet üzerinden Takip etme 
özelliğimiz var. Aynı zamanda bu uygulamayı akıllı 
Mobil telefonlara IOS ve Android Sistemleri ile 
yüklenmesi ile Kargolarının durumunu sorgulama 
ve takip etme imkânı bulmaktalar. Bu şekilde 
gönderilerinin tüm aşamalarını ve detaylarını 
Müşterimize vermiş olduğumuz kendisine ait özel 
bir kod numarası kendisine ait tüm özel bilgiler ( 
Adı, Adresi, Telefon Numarası ) Müşteriye ait 
bilgilere kolayca ulaşmamıza rahat bir şekilde 
ulaşmamıza yardımcı olmaktadır. Şirketimizin 
güçlü konumları İstanbul Havalimanı, Dubai 
Havalimanı, Kuwango ve Irak ile Tüm Dünya 
ülkelerine kadar Seçkin bir yere sahiptir...“ 
 
 
 

KARGO TAKİP SİSTEMİ TEMİN ETMEK   

Her zaman sizlere, kalitesi üstün, güvenli ve en uygun fiyatlarla ürünler sunarız 

Takip  



“ULUSLARARASI.. 

TİCARETİNİ.. 

GENİŞLET” 



)+90 (552 303 3411 

info@urukcargo.com 

Mehmet Nesih özmen Mah, Taflan , No:5A Güngören, 
Istanbul, Istanbul/Merter 34173, Turkey 

 www.urukcargo.com 

Gelin bu gün bizimle işinizi geliştirmeye yardımcı olalım!  


