KÜÇÜKLER TAŞIMACILIK KİMDİR?
Küçükler, 1993 yılında LPG taşımacılığı yaparak Tehlikeli Madde sektöründe hizmet vermeye
başlamış olup; 1998 yılında akaryakıt taşımacılığına geçiş yapmıştır. Akaryakıt dağıtım ﬁrmaları
ve akaryakıt bayileri ile çözüm ortağı olarak çalışmaktadır. Firmamızda müşteri talep ve
beklentilerini tam olarak almak, en üst kalite seviyesinde, güvenlik ilkelerine uygun, eksiksiz,
en uygun maliyette ve belirlenen sürede karşılamak, temel ilkeler olarak özümsenmiş ve
uygulanmaktadır.
Günümüz Türkiye'sinin lokomotif sektörleri arasında yer alan ve sürekli büyüyen akaryakıt
sektöründe üretici ve tüketici arasında köprü görevi üstlenmiş olan KÜÇÜKLER TAŞIMACILIK,
ulusal ve uluslar arası normlar doğrultusunda hizmet kalitesini ve güvenilirliği müşterilerine
sunmaktadır. Eğitimli personeli ile müşterileri ile etkin bir iletişim kurabilmekte, GPS sistemi
ile araçlarını kontrol edebilmekte ve ful sigortalı taşımacılık anlayışı ile müşterilerini de
koruma altına alan bir yapı ile hareket etmektedir.
Sektördeki hizmet yarışında zamana ayak uydurarak her zaman müşterileri ile aynı frekansta
buluşmayı, kazanırken kazandırmayı ilke edinmiş yapımız ile güvenilir çözüm ortağı olmayı
amaçlamaktayız...

BAŞLICA HEDEFİMİZ
Sektörün gerektirdiği teknolojik yeniliklere sahip araç ﬁlosu ve tam eğitimli personeli ile hızlı
ve güvenilir bir şekilde müşteri taleplerini SEÇ-G (Sağlık – Emniyet – Çevre - Güvenlik)
standartlarında gerçekleştirmek...

KALİTE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

ÖNCELİKLER;
Akaryakıt ve LPG Taşımacılığı sektöründe,
müşteri talep ve beklentilerini kaliteli, güvenli,
eksiksiz, zamanında ve en uygun koşullarda
karşılamak suretiyle müşteri memnuniyetini
sağlamak ve sürdürmek,

ÖNCELİKLER;
Akaryakıt ve LPG Taşımacılığı sektöründe,
müşteri talep ve beklentilerini kaliteli, güvenli,
eksiksiz, zamanında ve en uygun koşullarda
karşılamak suretiyle müşteri memnuniyetini
sağlamak ve sürdürmek,

SORUMLULUK ;
Sözleşmeli olarak çalıştığımız ﬁrmalara karşı
taahhütlerimizi eksiksiz olarak ve zamanında
yerine getirmek suretiyle güven odaklı çalışma
ilişkilerimizi geliştirip, sürekli tercih edilen ﬁrma
olarak hizmet vermeye devam etmek,

SORUMLULUK ;
Sözleşmeli olarak çalıştığımız ﬁrmalara karşı
taahhütlerimizi eksiksiz olarak ve zamanında
yerine getirmek suretiyle güven odaklı çalışma
ilişkilerimizi geliştirip, sürekli tercih edilen ﬁrma
olarak hizmet vermeye devam etmek,

YASAL ŞARTLAR;
Kalite ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymak
suretiyle sektördeki örnek ﬁrma proﬁlimizi
devam ettirmek,

YASAL ŞARTLAR;
Kalite ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymak
suretiyle sektördeki örnek ﬁrma proﬁlimizi
devam ettirmek,

TEKNİK DONANIM;
Araç ve ekipmanlarımız uluslararası normlara
uygun hale getirmek ve süreklilik sağlamak,

TEKNİK DONANIM;
Araç ve ekipmanlarımız uluslararası normlara
uygun hale getirmek ve süreklilik sağlamak,

EĞİTİM;
Personelimize hizmetlerimizin gerektirdiği eğitimleri sağlamak ve sosyal imkan ve olanaklarını
geliştirmek suretiyle yaşam standartlarını yükseltmek,

EĞİTİM;
Personelimize hizmetlerimizin gerektirdiği eğitimleri sağlamak ve sosyal imkan ve olanaklarını
geliştirmek suretiyle yaşam standartlarını yükseltmek,

ETKİLİ İLETİŞİM;
Kurumumuzun kaliteye bakış açısı ve bu konudaki uygulamalarımız hakkında ilgili taraﬂarla
sürekli iletişim kurmak ve işbirliği sağlamak,

ETKİLİ İLETİŞİM;
Kurumumuzun kaliteye bakış açısı ve bu konudaki uygulamalarımız hakkında ilgili taraﬂarla
sürekli iletişim kurmak ve işbirliği sağlamak,

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME;
Kurmuş olduğumuz entegre yönetim sisteminin
şartlarına
uymak ve
etkinliğini
sürekli
iyileştirmek.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME;
Kurmuş olduğumuz entegre yönetim sisteminin
şartlarına
uymak ve
etkinliğini
sürekli
iyileştirmek.

KARŞILAŞACAĞINIZ SORUNLAR

DEĞERLERİMİZ
Deneyimli ve Profesyonel yönetimi
Ulusal ve Uluslararası sektörün gerekliliklerini yerine getiren güvenilir bir kurum

Sürücülere, yasal zorunluluklar çerçevesinde
Psikoteknik ve SRC-5 (Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Mesleki Yeterlilik Eğitimi) aldırılması zorunlu...
Bunların dışında dolum tesisleri taleplerine
göre uzman kişi ve kurumlardan; Yangın,
Defansif Sürüş Anti Skid ve Anti Roll
over (Kayma ve Devrilme Önleme)
Yorgunlukla Mücadele, Ürün
Bilgisi, Yükleme ve Boşaltma, İlk Yardım, Kişisel
Şoförle
Gelişim gibi eğitimleri
uğraş!
Yönetmeliğe göre
de sürücülere
Belge sürelerini
Ulaştırma Bakanaldırmak
takip et!
lığından onaylı “K” türü
gerekiyor.
Traﬁk kısıtlamalarına
yetki belgesi alınmalı...
dikkat et!
Ve diğer bürokratik işlemler...

Sektördeki hizmet yarışında zamana ayak uyduran öncü kuruluş
Müşteri talep ve beklentilerini güvenli, eksiksiz, zamanında ve en uygun koşullarda
karşılayan alt yapı

-Tehlikeli Madde Mali Zorunluluk
-Sigortası
-Traﬁk Sigortası
-Ürün Karışım Sigortası
-Kasko

Her türlü müşterinin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak araç ﬁlosu
Uydu takip sistemli (GPS) araçlar ile müşterilerine verdiği güven
Sevkiyatlarda taşınan ürünün her türlü risk boyutu için müşteri memnuniyeti ölçüsünde
sigortalanmış olması
SEÇ-G yönetmelikleri doğrultusunda Çevre ve İnsan sağlığına verdiği önem
Sektördeki yasal, kurumsal, eğitim ve sertiﬁkalarla donanmış kaliteli ve nitelikli insan gücü.

ŞANTİYE

İSTASYON

GEMİ

BİR SÜRÜ SİGORTA GEREKİYOR...

TRANSFER

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER YERDEYİZ…

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle
Taşınması Hakkındaki yönetmelik
kapsamında araç, araç üzeri
tanker ve diğer ekipmanların
ADR konvansiyonuna uygun
olması gerekiyor...

Bu
Sıkıntılardan
Kurtulmak mı
İstiyorsunuz?
Küçükler Taşımacılık’ı
arayın, hizmette kalite
ayrıcalığını sınırsız yaşayın!
Üstelik zamanınız ve paranız size
kalsın...

KAZANIMLARINIZDA SINIR TANIMIYORUZ…
MEMNUNİYET
ODAKLI HİZMET

ZAMANINDA
TESLİMAT HİZMETİ

Yapılan anket uygulamaları ile müşteri memnuniyetine
dayalı
hizmet
anlayışı…

Çözüm odaklı müşteri
memnuniyeti kapsamında
araç taleplerinize en hızlı
bir şekilde cevap verebilecek altyapı…

REFERANSLARIMIZ

GÜVENLİ VE
RİSKSİZ HİZMET
Kasko, Tehlikeli Madde
Sigortası ve Ürün Karışımı
sigortaları ile ürünleriniz
koruma altında…

KALPET
PETROL

BELTAŞ
PETROL

İNSANA VE ÇEVREYE EKONOMİK HİZMET TEKNOLOJİK HİZMET
Türkiye’nin önde gelen
DUYARLI HİZMET Artık ürün tedarikinde araç yatırımına
SEÇ-G
yönetimi
ile
çevreye uyumlu, birey ve
toplum sağlığına duyarlı
hizmet alma ayrıcalığı…

son… Üstelik ADR Konvansiyonunun
kabulü ile araç özellikleri, sürücü
eğitimleri alt ve üst yapı teknik şartları
ve benzeri yükümlülüklerin altına
girmenize gerek kalmıyor. Küçükler
Taşımacılık, paranızı ve zamanınızı
işinize aktarmanıza fırsat sağlar.

uydu takip sistemlerinden
Seyir Mobil Sistemler
ayrıcalığı
ile
bulunduğunuz yerden, size
tahsis edilen aracın konum
ve
zaman
bilgilerine
ulaşabilme imkanı.

ÖZBAYLAR
PETROL

BURSA
ÇALI
PETROL

BARTAŞ
PETROL

OSMAN
GAZİ
PETROL

BALKAN
PETROL

ZONGULDAK
KEMER

AKCANLAR
PETROL

PETROL

GÜRÜZLER
PETROL

ERCEM
PETROL

TADIM
PETROL

ALTERNATİF
PETROL

IŞIK ÇELİK
PETROL

ÜNSOY
PETROL

SRC-5 & TMGB
EĞİTİM MERKEZİ
www.adrem.com.tr

HEDEF
PETROL

ARASENA
PETROL

ARAÇ TAKİP VE FİLO
YÖNETİM SİSTEMLERİ
www.seyirmobil.com

