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At Arabası

HÜNER

“Sanat, Marifet, Beceri” anlamına gelen, adını kurucunun soyadından alan HÜNER, farsça kökenlidir.

Tüm becerisini etkin kaynak kullanarak, verimli toplama, yükleme, boşaltma, depolama ve dağıtım operasyonunda 
kullanarak isminin hakkını vermektedir.

Ayrıca, kurumsal fotoğrafını Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler’den alan HÜNER sanata yaptığı dolaylı yatırımla isminin 
anlamına layık davranmaktadır.

Fotoğraf, 1959 yılında Eminönü’nde çekilmiştir. Eminönü’nün yıkımından sonra çekilen at arabasında eşyalar taşınmaktadır. 
Geçmiş zamanda at arabasıyla taşınan yükler günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte çeşitli araçlarla taşınmaktadır.
Gelenekteki taşıma sürecindeki hassasiyeti kaybetmeden geleceğe yenilikçi gözüyle bakan Hüner,
“gelenekten geleceğe güveninizle” sloganıyla uyumlu bir şekilde ilerlemektedir.
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Başkanın Mesajı / Yönetim Kurulu

Başkanın Mesajı Yönetim Kurulu

Değerli Ortaklarım,

1983 yılında başladığım sektördeki yolculuğuma tüm hızıyla devam ederken 

tüm stratejilerime hayat vermemde ve sürdürebilir kılmamda                                    

en büyük rol sahibi olan çalışanlarıma teşekkür ediyorum.

Kurumsal olarak, karşılıklı güvene dayanan ilişkilerimizi                                     

sürdürdüğümüz iş ortaklarımıza bize temel dayanak oldukları için                                                          

teşekkürlerimi ayrıca sunuyorum.

Hüner’i başarılı kılan girişimci, yeniliklere açık, saygılı uzman kadromuz ile 

birlikte ülkemize daimi değer katmak için bağlılıkla çalışmaktayız.                               

Ülkemizin büyümesinde rol almak onur verici hede�erimizin arasındadır.                     

Bu yolda bize destek olan ortaklarımızı saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.                            

Saygılarımla...

İbrahim HÜNER
Yönetim Kurulu Başkanı

Arda HÜNER
Yönetim Kurulu Üyesi
CEO

Melisa HÜNER
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal İletişim
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Kurumsal

1995 yılında İbrahim Hüner tarafından kurulan Hüner Global Lojistik, grup �rması HNR Lojistik 
ile birlikte Uluslararası entegre lojistik hizmeti veren bir grup şirketidir.

‘’gelenekten geleceğe güveninizle…’’

Kurumsal sloganını şirket yapısından alan ve dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler’den esinlenen 
Hüner Lojistik, değişen zamanda gelişen taşımacılık süreçlerinin öncülerinden olup, gelenekçi 
yapısından vazgeçmemiştir. 

‘’bir �lin çevik olması zordur…’’

Hüner’in sunduğu iş modeli; sektörden kazandığını sektöre yatıran, yaptığı işe odaklanan ve 
yaptığı işin en iyisini yapmanın peşinde olan bir anlayışa sahiptir.
Yüksek adetli araç �losu ile karayolu taşımacılık hizmeti sunduğu ülkeler sırasıyla; Almanya, 
Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre, İtalya’dır.
Sunduğu taşımacılık hizmetinde; ilgili ülkelerdeki hakimiyetini acente kullanmayarak öz 
yatırımlarla sağlayan Hüner, Almanya’da ve İtalya’da kendi yatırımları mevcuttur. 

‘’müşterilerinin katkısıyla sunduğu hizmetler çeşitlendi…’’

Uzun yıllardır işbirliği içinde olduğu müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek adına Hüner, 
2007 yılında A tipi Genel Antrepo ve Serbest depoculuk hizmeti sunmaya başlamıştır.
Çıkış noktasını tamamlayıcı hizmet olarak düşündüğü depoculuk hizmetini öz hizmete 
çevirmiş olup, günümüzde depoculuk alanını 5000 metrekareye çıkarmıştır.

6 adet Avrupa standartlarındaki palet ölçülerini taşıma kapasitesine sahip Minivan araç �losu 
ile havayolundaki transit süreyi karayolunda yakalayan Hüner, 36 saatte Avrupa’dan veya 
Avrupa’ya hizmet götürmektedir.

‘’gücünün kaynağı çalışanlarıdır…’’

500’ü aşan alanında yetenekli ve Hüner ile sürdürebilir çalışma ortamında olan çalışanları 
Hüner’in arkasındaki itici güçtür. 
Hüner’in hem yurtiçi hem de yurtdışındaki bütün o�sleri açık o�stir. Unvanları göz ardı edilen 
tüm çalışanlar aynı ortamda birbirlerini görecek ve duyacak şekilde çalışmaktadır.
Müşteri memnuniyetini önceliği olarak benimseyen Hüner çalışanları, müşterilerinin her 
ihtiyacına aciliyet duygusu ile yaklaşmaktadır. 

Hüner Global Lojistik, Avrupa’nın ve Türkiye’nin öncü �rmalarından biri olmayı sürdürebilir 
kılmayı hede�emektedir.
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Vizyon, Misyon ve Değerler

İNSANCILIK
Tüm insanlar değerlidir.

Hüner, insanların değerlerine ve ilgilerine yaklaşmaktadır ve hep birlikte sürdürebilir başarı                       
kazanmanın insancıl olmayla mümkün olduğuna inanmaktadır.

BÜTÜNLÜK
Hüner’in başarısının temelinde değerlerini benimseyen çalışanları vardır. Birbirine saygı duyan, 
yetenekli ve sürekli gelişmeyi isteyen insanlarla çalışmaktadır. Tüm çalışanlarına eşit çalışma 

ortamı ve ilerleme fırsatı sunmanın savunucusudur.

MÜŞTERİ ODAKLILIK
Hüner, marka değerinin arttırmanın yolu ilk olarak müşteri memnuniyetinden geçtiğini vurgular. 
Müşterilerinin her zaman yanındadır, müşterilerinin taleplerine duyarlılıkla ve aciliyet duygusuyla 

yaklaşmaktadır.

YENİLİKÇİLİK
Yenilikçi olmak bir rastlandı değil bir süreçtir. Hüner, itici gücünü verimlilikten alarak yaptığı her işi 
daha hızlı, daha işe yarar yapmaktadır. Çalışanlarının ve müşterilerinin verimliliğini arttıracak 

rekabet üstünlüğü sağlayacak yaratıcı �kirlerinin destekçisidir. 

GİRİŞİMCİLİK
Değişen zamanda gelişen teknolojide yaratıcı yatırımlara ihtiyaç olmaktadır. Hüner, bunun 
farkındalığı ve kendine duyduğu güven ile yenilikçi süreçleri her zaman kendisine yol gösterici 

kaynak olarak kullanmaktadır.

DEĞERLER

VİZYON
Lojistik sektöründe marka değerini
sürekli arttırarak sektör lideri olmak.

MİSYON
Gelişen teknoloji ile sürekli yenilenerek

müşterilerine ve toplumuna değer katmak.
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TAŞIMACILIK

 Uluslararası Karayolu 
Tümü Euro 6 normlarında olan araç �losu ile ful, parsiyel, ekspres, ağır nakliye, proje, dökme, ADR sınıf yük taşımacılığı hizmeti sunulmaktadır.
 
 İntermodal
Aynı taşıma aracı ile birden fazla taşıma yolu kullanan çevre dostu taşıma şeklidir. Araç Ro-Ro seferleriyle, Trieste ile Wels veya Trieste ile Salzburg 
arasındaki gidiş dönüş tren seferlerini kombine ederek taşıma sürecini tamamlanmaktadır.
 
 Minivan
6 europalet, 1200 kg taşıma kapasitesine sahip araçlar Avrupa’dan İstanbul’a veya İstanbul’dan Avrupa’ya 36 saatte taşıma hizmeti sunulmaktadır.
 
 Yurtiçi
İthalatını gerçekleştirdiğimiz yükün adrese veya ihracatını gerçekleştireceğimiz yükün adresten alımı gerçekleştirmektedir.

             DEPOCULUK

                                 A tipi Genel Antrepoculuk
             Murat Bey gümrüğüne bağlı, 5000 m² alan üzerine kurulu Antrepo Arnavutköy, Hadımköy’de konumlanmıştır.
 
                         Serbest Depo
      Arnavutköy, Hadımköy’de konumlanan, 3000 m² alana sahip serbest depo, müşteri
      yükünün ihracat öncesi veya ithalatı biten yükün depolanması hizmeti verilmektedir.
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Hizmetler

HNR LOJİSTİK İbrahim HÜNER



1959

Sektörler

Otomotiv

Tekstil

Elektronik

Sağlık

Kimya

Üretim

İnşaat 
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Ülkeler

Huner Italia SRL

Avusturya

Hollanda

Belçika

İsviçre

Milano
( [+39] 028 398 80 91
*   italy.info@hunerlogistic.com

Ankara
+90 312 354 18 30

Bursa
+90 224 245 26 50

İstanbul
+90 212 771 17 17 

Huner Eurologistik GmbH
Münih
+49 89 125 983 923
info@huner-eurologistik.de
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Rakamlarla Hüner

HNR LOJİSTİK İbrahim HÜNER

+800 ÇALIŞAN

+25 YIL

+1.000 TIR

+15.000 SEFER / YIL

+60.000.000 KM / YIL

+500.000.000TL CİRO / YIL
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Yeşil Lojistik

Hüner, yeşili seviyor ve koruyor.

 

Şirketi gelecek nesillere bırakırken doğaya karşı duyarlılığını kurumsal değer olarak miras bırakmayı benimsemiştir.

 

Çevreye olan sorumluluğunu, Intermodal taşımacılığı tercih ederek ve tüm araç yatırımlarını
Euro 6 formlarına sahip araçlara yaparak ve dolayısıyla karbondioksit tasarrufu sağlayarak yerine getirmektedir.
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KALİTE BELGELERİMİZ
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KALİTE BELGELERİMİZ



HNR LOJİSTİK

İbrahim HÜNER

Lojistik Merkezi

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sok. No:18 Hadımköy/Arnavutköy/İstanbul 
Tel : 0090 212 771 17 17
Fax: 0090 212 771 17 00
info@hunerlogistic.com


