
1935'den beri...

Bir Ersan Grup iştirakidir.



Kurumsal
1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları 

tarafından Malatya’ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel 
ticari emtiayı yük hayvanları vasıtasıyla Malatya’da sahiplerine 

dağıtma işi olarak faaliyetlerine başlayan Ersan Grup, 1967 yılında 
YENİ-İŞ Nakliyat Ambarı ile yerel pazarın büyük bir kısmına                   

sahip olmuştur.

Her geçen gün hızla büyüyen Ersan Grup; ALPET Altınbaş 
Petrol ve Ticaret A.Ş. Akaryakıt Bayiliği adı altında akaryakıt 

istasyonu işletmeciliği, Ersan Sigortacılık unvanı altında 
sigorta yetkili acenteliği, Ersan Petrol Ürünleri Taşımacılık 

Depolama ve Dağıtım Ltd. Şti. adı altında yurt içi komple 
ve parsiyel taşımacılık ile uluslararası petrol ürünleri 

taşımacılığı, Avrupa, Orta Doğu ve Hazar Bölgesi'ne 
hizmet veren Ersan Uluslararası Transport Depolama 
Lojistik Ticaret Ltd.Şti. ve medya kuruluşları arasında 

ulusal çapta yayın yapan ER Radyo TV Ajans A.Ş.'nin 
bulunduğu geniş hizmet ağı ile faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

MİSYONUMUZ

Uluslararası tedarik ve dağıtım metotları ve 
tedarik zincirleri yönetimine değer katmak

VİZYONUMUZ

Uluslararası dağıtım ve lojistikte ulusal ve 
uluslararası liderlik



Uluslararası 
Taşımacılık
Avrupa, Orta Doğu ve Hazar Bölgesi ülkelerine sahip olduğu 
araçlar ve güçlü iş ortakları ile komple ve parsiyel taşımalar 
gerçekleştirmektedir. İlkemiz güvenli taşıma ve tam zamanında 
teslimattır. Yurtdışında yerleşik şube ve acenteleri ile Ersan 
Transport Uluslararası Taşımacılık Birimi, komple ve küçük 
parçalar halindeki tüm yüklerin taşımasını, müşterilerinin 
gerekli bilgi ve raporlara 24 saat ve 7 gün ulaşabileceği 
şekilde organize etmektedir. Orta Avrupa, Doğu Avrupa, 
Türkiye, Orta Doğu ve Yakın Asya koridorlarında hizmet 
verdiği ülkelerin yasalarına uygun ve güncel araç 
parkuru sayesinde düzenli hizmet verebilmekte, ayrıca 
her ihtiyaca uygun taşıma biçimlerinin geliştirilmesi, 
projelendirilmesi ve müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi süreçlerini 
yönetmektedir.

Hizmet Kapsamı

- Her türlü taşıma yöntemiyle yükün sevki

- Depolama, ara stoklama

- Transfer noktalarında taşıma araçları 
arasındaki aktarma işlemleri

- Uygun transit süresi ve uygun maliyetin 
sağlanması



Yurtiçi
Taşımacılık

Ersan Transport, sahip olduğu araçların ve uzman personelin 
yanı sıra, sözleşmeli tedarikçi altyapısı ve tedarikçi kontrol 

sistemler ile yurt içinde taşıma ve dağıtım hizmetlerini 
müşteri ihtiyaçlarına göre her türlü taşıma biçiminde 

sağlamaktadır. Güçlü bilgi sistemleri altyapısı sayesinde, 
yurt içi taşımalarında etkin çözümler geliştirebilen Ersan 

Transport, bünyesinde geliştirdiği kara nakliye süreçlerini 
planlayıp izlemeye imkan tanıyan operasyonel bilgi 

sistemleri sayesinde, tüm lokasyonlardan siparişler tam 
zamanında alınmakta, taşıma planları oluşturulmakta 

ve raporlanabilmektedir.

Hizmet Kapsamı

- Her türlü yük için şehirlerarası taşıma hizmetleri

- Petrol ürünleri taşıma hizmetleri

- Standart taşıma araçlarının kapasitelerinin 
üzerindeki ağırlık ve boyutlardaki yükler için 

özel taşıma hizmetleri

- Proje yükü taşımaları

- Kombine taşımalar

- Tedarikçiden fabrikaya / Fabrikadan 
tedarikçiye taşıma hizmetleri (Milk-run)



Petrol
Ersan Transport, halen sürdürmekte olduğu petrol 
ürünleri taşıma anlaşmaları kapsamında tanker filosunu 
genişleterek, sıvı yüklerin tankerlere doldurulması, 
taşınması ve boşaltılması sırasında müşterilerinin ihtiyaç 
duyabileceği ve güvenlik nedeniyle gerekli olabilecek 
tüm teçhizatla donatmıştır. Petrol ürünleri konusunda 
çalışan geniş filosu ve tedarikçi anlaşmalarıyla Ersan 
Transport, Türkiye'nin önemli uluslararası petrol 
taşımacılarından biridir.

Petrol Taşıma Birimi'nde görev alan tüm 
çalışanlarımız, sıvı yük cinslerine ve taşıma 
yöntemlerine göre eğitim almışlar ve özellikle 
güvenlik konusunda uzmanlaşmışlardır.

Hizmet Kapsamı

- Yurt içi petrol ürünleri taşımacılığı

- Uluslararası petrol ürünleri taşımacılığı

- Petrol ürünleri depolaması

- Taşıma güvenliği hizmetleri



Sigorta
Ersan Sigorta, 1986 yılında gerçek kişilik Mehmet Erdoğan 

adı ile kurulmuş ve faaliyetine ilk olarak Generali Sigorta 
acentesi olarak başlamıştır. 2011 yılında Allianz Sigorta 

acenteliğini de alarak sigorta sektöründe daha çeşitli 
ürünler sunmaya başlamıştır.

Grubumuzun finansal gücü ve sektörün lider 
şirketlerinden biri olmasının güvenilirliğini de 

arkamıza alarak 25 yıldır sadece sigorta acentesi 
olmanın haklı gururunu yaşıyor ve sizlere daha uzun 

yıllar hizmet vermeyi hedefliyoruz.



Medya
Ersan Grup ana faaliyetlerinin yanı sıra medya alanında 
da hizmet vermektedir. Malatya’nın sektöründe en büyük 
televizyon kanalı olan ER TV, Malatya halkı tarafından 
sevilerek izlenmektedir.

Çok zengin bir yayın akışına sahip ER TV Malatya’nın en 
çok izlenilen TV kanalı olma başarısını yakalamıştır.

Malatya’dan, Türkiye’den ve dünyadan haberler 
içeren haber bülteniyle de Malatyalıların sürekli 
takip ettiği bir kanaldır.

Bugüne kadar Malatya halkının teveccühünü 
kazanan ER TV, halen kaliteli ve zengin program 
içerikleri ile başarılı yayıncılığına devam 
etmektedir.



Parsiyel
Ersan Transport, müşterilerinin üretim tesisinden, 

deposundan  teslimat adresine kadar olan tüm süreci 
yöneterek; herhangi bir noktadan alınan malzemeleri 

deniz, nehir, kara, hava, tren yolu taşıma yöntemlerinin 
bir veya birkaçını birlikte kullanarak, gerektiğinde, 

gümrükleme, sigorta ve depolama işlemlerini yaparak, 
yükün özelliklerine en uygun yöntem ve maliyetle, 

istenilen varış yerlerine ulaştırmaktadır.

Hizmet Kapsamı

- Her türlü taşıma yöntemiyle yükün sevki

- Depolama, ara stoklama

- Transfer noktalarında taşıma araçları arasındaki 
aktarma işlemleri

- Uygun transit süresi ve uygun maliyetin 
sağlanması



İnşaat
Yeni bir mimari anlayışla planlı yaşam alanları inşa ederek
kaliteli olduğu kadar huzur ve mutluluğa da katkı sağlayan 
konutlar sunan Ersan Grup Gayrimenkul, müşterilerini 
uygun ödeme seçenekleri ile tabii afetlere dayanıklı ve 
estetik konut sahibi yapabilecek projeler üretmiştir.

Güçlü kurumsal yapısı ile sektöründe öncü konumda 
olmayı hedefleyen Ersan Grup Gayrimenkul, 
tecrübesi ile yurt içi ve yurt dışında küresel ölçekte 
yeni projelere imza atarak, iştiraki bulunduğu 
kurumun programı çerçevesinde sürekli ve 
nitelikli projelerle kaynak yaratma görevini 
sürdürmüş ve sektöre yatırım yapmak isteyen 
yerli ve yabancı sermaye grupları ile işbirliği 
yaparak sektörün büyümesine ve gelişmesine 
katkıda bulunmuştur.



Servis
Verdiğimiz
Ülkeler



29 Ekim Cad. Ladin Sokak. Terziler Sitesi
Kat: 3/307 Yenibosna - İstanbul / Türkiye
T : +90 212 653 96 63 (pbx)
Ofis GSM: 532 221 82 84
F : +90 212 551 28 99
M: info@ersantransport.com
www.ersantransport.com


