


1975 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız 1996 
yılında şirketleşerek yoluna devam etme kararı aldı. 

Ağırlıklı olarak tankerlerle kimyasal madde taşımacılığı 
konusunda hizmet veren Yükseller Lojistik, geçen 
zamanla birlikte taşıma faaliyetlerinin yanı sıra kimyasal 
madde satış, ambalajlama ve depolama hizmetlerini de 
faaliyet alanlarına eklemiştir. Yurt içi ve yurt dışı “kimyasal 
madde” satış hacmini her geçen gün büyütmektedir.

HAKKIMIZDA / ABOUT US

Our company, which started its activities in 1975, decided 
to continue on its way by becoming a company in 1996.

Yükseller Logistics, which mainly provides services for 
the transportation of chemicals by tankers, has added 
chemical sales, packaging and storage services as well 
as transportation activities over time. It increases its 
domestic and international “chemicals” sales volume day 
by day.



• SAF AMONYAK
• ANHYDROUS AMMONIA
• SULU AMONYAK
• AQUEOUS AMMONIA
• NİTRİK ASİT
• NITRIC ACID
• SIVI KOSTİK
• LIQUID CAUSTIC
• FOSFORİK ASİT
• PHOSPHORIC ACID
• ASETİK ASİT
• ACETIC ACID

• HİDROJEN PEROKSİT
• HYDROGEN PEROXIDE 
• ADBLUE
• ADBLUE
• ÜRE
• UREA
• UAN 32
• UAN 32
• MELAS
• MOLASSES
• ŞİLEMPE
• VINASSE



SAF AMONYAK 
ANHYDROUS AMMONIA

Toprağı amonyak 
ile besleyerek 

azotça zenginleştirme 
amaçlı kullanılmaktadır.

It is used for nitrogen 
enrichment by feeding 

the soil with 
ammonia.

Temizlik 
ürünlerinin 

çoğunda saf 
amonyak bulunur.

Most cleaning 
products contain 

anhydrous 
ammonia.

Boya, ilaç 
ve parfüm 

üretiminde  saf 
amonyak kullanılır.

Anhydrous ammonia is 
used in the production 

of paints, medicines 
and perfumes.

Birçok 
kimyasalın 

elde edilmesi 
için amonyaktan 

faydalanılır.

Ammonia is used 
to obtain many 

chemicals.

Amonyak, 
sağlıktan sanayiye 

kadar geniş bir alanda 
kullanılan, gübre ve asit 

üretiminin ana maddesi olan 
bir gazdır.

Ammonia is a gas used in a wide 
range from health to industry 

and is the main ingredient 
in fertilizer and acid 

production.

Endüstriyel 
soğutma 

tesislerinde soğutma 
amaçlı kullanılmaktadır.

It is used for cooling 
purposes in industrial 

cooling facilities.
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SULU AMONYAK 
AQUEOUS AMMONIA

Gübre

yapımında 
kullanılır.

It is used in 
making 
fertilizer.

Temizlik 
ürünlerinin 

üretiminde kullanılır.

It is used in the 
production of 

cleaning products.

Sulu 
amonyak 

gübre işlevi de 
görebilir.

Aqueous ammonia 
can also act as 

fertilizer.
Endüstriyel 
tesislerde 

soğutucu olarak 
yararlanılır.

Used as a cooler 
material in 
industrial 
facilities.



NİTRİK ASİT
NITRIC ACID

Nitrik asit, 
kezzap olarak da 

bilinen kuvvetli bir 
inorganik asittir.

Nitric acid is a strong 
inorganic acid, also 
known as ‘’kezzap’’.

Boya

kimyasalları 
sektöründe kullanılır.

It is used in the 
paint chemicals 

industry.

Gübre 
üretiminde 
kullanılır.

It is used in 
fertilizer 

production.

Dinamit 
üretiminde 
kullanılır.

It is used in the 
production of 

dynamite.

Metal 
sanayisinde 
metallerin 

saflaştırılmasında 
kullanılır.

It is used in the 
purification of metals 

in the metal 
industry.
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SIVI KOSTİK
LIQUID CAUSTIC

Yapıştırıcı olarak, 
ısı ile yapılan matbaa 
baskılarında, gazete 

kağıdında,

Liquid caustic used as an 
adhesive, in printing 
presses made with 
heat, on newsprint,

Temizlik 
kimyasalları ham 

maddesidir.

Liquid caustic is a raw 
material for cleaning 

products.

Asit kontrolünde, 
kötü kokuyu 

arıtmada, boruları 
temizlemede, ph 
dengelemede,

Acid control, removing 
bad odor, cleaning 

pipes, balancing ph,

Yağ 
temizlemede, su 

arıtmada, ekipman 
temizlemede,

Oil cleaning, water 
treatment, equipment 
cleaning and It is used 

as a cleaner in 
filter units.

Yemeklik yağı 
arıtmada, meyve 
ve sebze kabuğu 

soymada, dondurmada,

Cooking oil refining, 
fruit and vegetable 
peeling, ice cream,



FOSFORİK ASİT
PHOSPHORIC ACID

Çiçekçilik sektöründe 
kullanılan çözeltilerin 

pH derecesinin 
düşürülmesi amacıyla 

faydalanılır.

The phosphoric acid  is used for 
reduction of solution’s  PH 

used in flowers sector.- The 
phosphoric acid  is used 

in cosmetics sector.

Böcek ve sinek 
ilacı üretilmesinde 

kullanılır.

The phosphoric acid  is 
used in manufacture 

fly spray and 
insecticide.

Bazı işlenmiş 
gıdalarda bakteri 

üremesinin kontrolü 
amacıyla kullanılır.

The phosphoric acid  is 
used in prevent  increase 

bacteria in same  
processed food 

Metal yüzeylerin 
temizlenmesinde 

kullanılır.

The phosphoric acid  
is used in cleaning  

metal surfaces. 

Ortodonti ve 
diş hekimliği 

alanında diş yüzeyinin 
temizliğinde kullanılır.

The phosphoric acid  is 
used in clean tooth face 

orthodontia and  
dentistry area.
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ASETİK ASİT
ACETIC ACID

Plastik 
Üretim Sanayii  

ve temizlik 
malzemelerinde 

kullanılır.

The acetic acid is used 
in plastic manufacture 

industry and clean 
equpments. 

Gıda 
sanayisinde 

katkı maddesi 
olarak asetik asitten 

faydalanılır.

The acetic acid is 
used in food sector 

as additive. 

Asetik asitten 
ilk olarak sirke 

yapımında besinlerin 
bozulmasına sebep olarak 

mikroorganizmaların oluşmasını 
engellemek amacıyla faydalanılır.

First of all, acetic acid is used 
in vinegar production to 
prevent the formation of 

microorganisms that 
cause food spoilage.

Sirke 
Yapımı

The acetic 
acid is used 
in making 
vinegar.



HİDROJEN PEROKSİT
HYDROGEN PEROXIDE

Kağıt 
sanayisinde 

kağıtları 
beyazlatmak için 

kullanılır.

The hydrogen peroxide 
is used in  paper 

industry for paper 
whitening .

Çamaşır 
makineleri, 

bozdolabı ve 
bulaşık makinelerinin 
temizliğinde kullanılır.

The hydrogen peroxide is 
used in cleaning and  

washing machine 
and dishwaster.

Hidrojen 
Peroksit 

beyazlatma, 
sterilizasyon ve kimya 

endüstrisinde kullanılan 
güçlü bir maddedir.

When hydrogen peroxide 
add  in washing liquid 
increase  to washing 

liquid’s power.

Bulaşık deterjanı 
içine katılması 

deterjanın yağ çözme 
ve yıkama gücünü artırır.

When hydrogen peroxide 
add  in washing liquid 

incrase  to washing 
liquid’s power.

Saç 
boyalarında 

kalıcılığı 
sağlamak amacıyla 

kullanılır.

The hydrogen peroxide 
is used in  hair color 

for  increase 
permanence.

Tül ve 
perdelerin 

beyazlamasını 
sağlamak için suya 

katılarak kullanılır.

The hydrogen peroxide 
is used in whitening  

draperys and 
tulle.

Su ile karıştırılan 
hidrojen peroksitin 

bitkilere spreyle 
sıkılması bitkileri besler ve 

uzamalarını sağlar.

Spraying the plants with 
hydrogen peroxide mixed 
with water nourishes the 

plants and makes 
them grow.

Yüzme havuzu 
temizliğinde 

kullanılmaktadır.

The hydrogen peroxide 
is used in cleaning 

swim pool.

Arıtma 
sanayisinde 

dezenfektan olarak 
kullanılır.

The hydrogen peroxide 
is used in water 

purification for  as 
disinfectant
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ADBLUE
ADBLUE

Bu sıvı; dizel 
yakıtlı ve SCR 
teknolojisi ile 

üretilmiş tüm araçlarda 
kullanılır.

The adblue is used in all 
cars  diesel fuel and  
manufactured with 
SRC technology .

Araçların motoru 
ısındığında adblue 

sıvısı da ısınır ve katalizör 
görevi gören amonyağı 

serbest bırakır. Amonyak ise 
nitrojen oksidi, suya ve nitrojene 

dönüştüren kimyasal bir reaksiyona 
neden olur. Bunlar egzoz gazı olarak 

dışarı atılır.

The ammonia   causes  
chemical reaction water 
and transform nitrogine 

of nitrogine oxide.

Kamyonlarda

Trucks

Arabalarda

Cars

Otobüslerde

Buses

Tarım 

makinelerinde

Farm machines



ÜRE
UREA

Üre, bitkilerin azot 
ihtiyacını karşılamak 
için hemen her tür 

üründe ve tütün fidelerinin 
gübrelenmesinde çok 

yararlıdır.

Urea is very useful in almost all 
kinds of crops and fertilization 

of tobacco seedlings 
to meet the nitrogen 

needs of plants.

Üre yetersiz 
verildiğinde bitkinin 

gelişimi yavaşlar, 
yapraklar sararır, verim 

düşer.

When urea is given insufficiently, 
the development of the plant 

slows down, the leaves 
turn yellow, and the 

yield decreases.

Üre, bitki 
gelişiminin 

bütün evrelerinde 
kullanılabilme özelliğine 

sahiptir.

Urea has the feature 
of being used in all 

stages of plant 
development.

Üre gübresi 
beyaz renkli, 

kokusuz, suda kolay 
çözülebilen, bir gübredir.

Urea is a white, 
odorless, water-
soluble fertilizer.

Üre gübresi 
kimyasal gübreler 

içerisinde en yüksek 
düzeyde Azot içeren 

gübredir.

Urea fertilizer is the fertilizer 
containing the highest 

level of Nitrogen 
among chemical 

fertilizers.

Tarımsal 

aletlerde daha 

az paslandırıcı etki 

yapar.

It has less corrosive 
effect on 

agricultural tools.
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UAN 32
UAN 32

En yüksek 
azot oranına 

(%32) sahip sıvı 

formda gübredir. 

It is a liquid fertilizer 
with the highest 

nitrogen rate 
(32%).

Yüksek azot bileşimi; 
nitrat, amonyak ve üre 

formlarının kombinasyonu 
ile formüle edilmiştir. Bu 

özelliği ile bitkide kuruma ve 
yanmalara neden olmadan hızlı ve 

etkili bir gübreleme sağlar.

High nitrogen composition; It is formulated 
with a combination of nitrate, ammonia 

and urea forms. With this feature, 
it provides a fast and effective 

fertilization without causing 
drying and burning of the 

plant.

Yapraktan veya 
damla sulamadan 

uygulanan UAN, kısa 
sürede etkisini gösterir 

ve bitkiyi harekete geçirerek 
vejetatif aksamı güçlendirir.

UAN applied from leaves or drip 
irrigation shows its effect in a 
short time and strengthens 

the vegetative part by 
activating the plant.

UAN-32 tek 
yıllık ve çok 

yıllık bitkilerde 
biyostimülant olarak 

kullanılabilir.

UAN-32 can be used as a 
biostimulant in annual 

and perennial 
plants.

Açık alan bitkileri 
yanında seralarda, 

endüstri bitkilerinde, 
sert ve yumuşak çekirdekli 

meyvelerde, yumrulu bitkilerde, 
muz, çay, fındık gibi ürünlerde 

yapraktan ve topraktan güvenle 

kullanılır.

It can be used safely from leaves 
and soil in greenhouses, industrial 
plants, hard and soft stone fruits, 

tuberous plants, banana, tea, 
hazelnut products as well 

as open field plants.

Özellikle sebzeler 
ve yaprağı yenen 

bitkilerde önemli verim 
artışlarına yardımcı olur.

It helps to increase the yield 
especially in vegetables 
and leaf edible plants.



MELAS
MOLASSES

Melas, şeker 

fabrikalarında, özel 

işlemlerden geçirilerek 

elde edilen, yoğun kıvamlı 

ve kahverengi bir şuruptur.

Molasses is a thick and 
brown syrup obtained by 

special processes in 
sugar factories.

Gıda sektöründe 

kullanılır.

It is used in the food 
industry.

Kömür, kiremit 

ve taş tozu gibi 

ürünlerde yapıştırıcı 

element olarak 

kullanılır.

It is used as an adhesive 
element in products 

such as coa, tile 
and stone dust.

Hayvancılık 

sektöründe yem 

üretiminde sıklıkla 

kullanılır.

It is frequently used 
in feed production 

in the livestock 
sector.
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ŞİLEMPE
VINASSE

VİNAS, maya üretimi 

sonrasında ortaya çıkan 

atık organik maddedir.

Vinasse is waste organic 
matter that comes out after 

yeast production.

Hayvancılıkta yem, 

tarımda organik 

sıvı gübre üretiminde 

organik ana hammadde 

olarak kullanılır.

It is used as the main organic raw 
material in the production of 
feed in livestock and in the 

production of organic 
liquid fertilizer in 

agriculture.

Hafif 

yapıştırma 

işlemlerinde de 

kullanılabilir.

It can also be used 
in light bonding 

processes.




