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B!Z K!M!Z?
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Akkurtlar olarak 1979 yılında personel ta!ımacılı"ıyla ba!ladı"ımız 

yolculu"umuzu her kilometre yeni bir tecrübe her yolcu yeni bir de"er 

parolasıyla büyüterek sürdürüyoruz. Bugün itibariyle #stanbul, Kocaeli 

ve Ege Bölge Müdürlüklerimizle ülkemizin dört bir yanında faaliyet 

gösteriyor; Ö"renci Ta!ımacılı"ı, VIP Transfer, Filo Kiralama, Turizm ve 

Etkinlik Organizasyonu hizmetlerimizle mü!terilerimizin her türlü ihtiyacını 

kar!ılıyoruz. 

Yılların kazandırdı"ı operasyonel ve organizasyonel yeteneklerimizi 

günümüz teknolojileriyle birle#tirerek sektöre de"er katıyoruz. 

Mü!terilerimizin ve çalı!anlarının hayatında önemli bir yeri olan ta!ımacılık 

hizmetini güvenli, konforlu ve dakik bir !ekilde sunuyor hizmet kalitemizi 

daima en üst seviyede tutarak, her geçen gün daha çok firmanın Akkurtlar 

kalitesiyle tanı!ması için çalı!ıyoruz. Proaktif ve mü!terilerimizin taleplerine 

hızlı yanıt veren çözümcü yakla!ımımızla ve mü!terilerimizle kurdu"umuz 

kalıcı ba"larla rakiplerimizden farklıla!ıyoruz. 

Tüm payda#ları için kazan-kazan ilkesiyle toplumsal de"erlere ve 

çevreye duyarlı hizmetler sunan bir marka olmaya devam edece"iz.

HER K!LOMETRE YEN! B!R TECRÜBE 

HER YOLCU YEN! B!R DE$ER
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40 yılı a!kın süredir sektörün nabzını tutan bir firma olarak ula!ım konusunun hayatımızdaki 

öneminin bu konudaki beklentilere ve sunulan hizmetlerin kalitesine paralel olarak sürekli 

arttı"ına !ahit olduk. Güvenlik, kalite, konfor, dakiklik konuları modern ta!ıtlar ve yeni teknolojilerle 

çok ileri bir seviyeye ula!tı.

Tüm sektörlerde kar!ıla!tı"ımız sürekli ve hızlı de"i!imleri yakalamanın, sektör öncüsü olmak 

isteyen herkes için hayati önem ta!ıdı"ını biliyoruz. Son dönemde kar!ıla!tı"ımız salgın hastalık 

gibi istisnai fakat hayatlarımızı derinden etkileyen süreçler her sektörde farklı uyum ihtiyaçları 

olu!turmu!, bunlara ayak uydurabilen ve gelece"i öngören i!letmeler öncü pozisyonlarını 

kuvvetlendirmi!lerdir. Kurulu!umuz da mü!terilerinin endi!elerini do"ru !ekilde analiz ederek 

ve yasal zorunlukları göz önünde bulundurarak, beklentilerin üzerinde önlemler alınmasını 

sa"lamı!tır. #irketimiz sahip oldu"u insan de"erleriyle, ya!anabilecek her de"i!ime hızlı bir 

!ekilde adapte olabilece"ini ispatlamı! ve sektördeki pozisyonunu güçlendirmi!tir.

Bir firmanın ba!arısının sırrının mü!terilerinin kalbinde yer edinmesi ve yüzlerinde yarattı"ı 

gülümsemede gizli oldu"unun bilinciyle hareket ettik ve bunun için tüm ekibimizle ve tüm 

enerjimizle çalı!maya devam edece"iz. Bugün elde etti"imiz ba!arılarda katkısı olan ve gelece"e 

birlikte yürüdü"ümüz çalı!anlarımıza, i! ortaklarımıza ve mü!terilerimize te!ekkür ederiz.

YÖNET!M KURULUMUZDAN

Sürekli Geli"im ve Sonsuz Mü"teri Memnuniyeti

MAH!R AKKURT
Akkurtlar Yönetim Kurulu Ba!kanı

7



Mü!teri Memnuniyeti:
Ula!ımda Mükemmelli"e 

Giden Yol
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Ula#tırma sektöründe, bulundu"umuz konumun bilinci içerisinde 

deneyimli personelimiz ve modern araç filomuz ile bu alandaki 

en yüksek kalite standartları dahilinde, üstün hizmet anlayı#ıyla 

çalı#ıyoruz.

Güncel geli!melerin takibi ile modern teknolojilerin bize sundu"u tüm 

imkanları yolcularımız ve mü!terilerimiz için kullanarak, de"erlerimizden  

asla   taviz  vermeden  üst düzeyde hizmet sunuyoruz. Kapsamlı ve 

düzenli denetimlerle sahip oldu"umuz standartları sürdürüyor ve 

daha da geli!tiriyoruz. Mü!teri anketleriyle sürekli kendimizi yeniliyor, 

öz sermayemizle istikrarlı olarak büyümeye devam ediyoruz. #lkeli 

rekabeti prensip edinen bir kurulu! olarak aileden miras kalan ta!ımacılık 

hizmetlerini kuruldu"umuz günden bu yana hiç bitmeyen bir sinerji ile 

sürdürmekteyiz.

Ko#ulsuz mü#teri memnuniyeti yakla#ımıyla, tercih edilen ve sonsuz 

güven duyulan, yerel ve global mü#terilerine sürdürülebilir, yenilikçi 

çözümler ve hizmetler sunan sektörün öncü markası olma vizyonu ile 

çalı#ıyoruz.

Sürekli geli!im anlayı!ımızla tüm payda!larımızın beklentilerini 

en üst düzeyde kar!ılıyor, topluma, bireye ve çevreye duyarlı !ekilde

kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanıyor, !effaflık ilkesiyle payla!tı"ımız 

bilgiler ve düzenli raporlarla sektörün güvenilir çözüm orta"ı olarak 

hizmet sunuyoruz.
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Personel 
Ta#ımacılı"ı 

Tüm Ko#ullarda 
Güvenilir, 
Konforlu ve 
Dakik Hizmet

Personel ta#ımacılı"ını; bilgi, tecrübe ve 
ilkeli hizmet anlayı#ıyla sürdüren markamız, 
hizmet sunmu# oldu"u firmaların personelini 
konforlu ve güvenli olarak, istenilen lokasyona 
ula#tırmayı prensip edinmi#tir.

Deneyimli, güler yüzlü, uzman personelimizle 

istenilen zamanda, dakik hizmet sunuyoruz. 

Çalı!anlarımız, kurumsal kimli"imize ve 

markamıza ait özel i!aretler ta!ıyan, standart 

tip giyimleri ile farklılı"ımızı ifade ediyor. 

Sürücülerimiz için gerekli olan tüm belge 

ve raporları güncel olarak takip ederek 

kurumsal kaynak planlama yazılımımızda dijital 

ortamda mü!terilerimizin eri!imine açık !ekilde 

ar!ivliyoruz. Bu i!lemlerin ardından payla!tı"ımız 

raporlarla i! ortaklarımızı bilgilendiriyoruz.
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Bireysel araç kullanımının hem çevreye hem 

de trafi"e etkisinin ve toplu ta!ıma kullanmanın 

zorluklarının bilinciyle, yolcularımıza özel araç 

konforunda toplu ta!ıma hizmeti sunuyoruz. 

Tüm araçlarımızda bulunan akıllı araç takip 

cihazları ve bunlara entegre yazılımlar üzerinden 

mü!terilerimizle araçlarla ilgili detaylı bilgiler 

payla!ıyoruz. Yolcularımızın telefonlarına indirdikleri 

uygulamalar sayesinde servislerinin konum 

bilgilerine anlık olarak ula!abilmelerini, duyuruları 

takip edebilmelerini ve geri bildirimlerde 

bulunabilmelerini sa"lıyoruz. Harita uzmanlarımızla 

rota optimizasyonu çalı!maları yürütüyor ve en 

verimli güzergah haritalarını olu!turuyoruz.

Farklı ihtiyaçlarınız için size özel çözümler sunmak üzere, tercih edilen marka ve modellerdeki araçlarla hizmet sunuyoruz. 

Akkurtlar ailesi olarak üst yönetim, yönetici, operasyon ekibi ve sürücü kadromuz ile birlikte, mü!terilerimizin gitmek istedikleri 

lokasyona huzur ve güvenle ula!ması için sonsuz mü!teri memnuniyeti prensibi ile hizmet sunuyoruz.
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Ö"renci 
Ta#ımacılı"ı

En de"erli varlıklarımız olan 
çocuklarımızın ula#ım sırasındaki 
her türlü ihtiyaç ve konforu için, 
sorumluluklarını bilen deneyimli 
kadromuz ile en üst düzeyde 
hassasiyet prensibiyle çalı#ıyoruz.
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Bizleri Gelece"e Ta#ıyan Çocuklarımızı, 
Tüm Sorumlulu"umuzun Bilinciyle 
Ta#ıyoruz

Araçlarımızda standart olarak kullandı"ımız Akıllı Araç 

Takip Cihazları sayesinde, mobil uygulamalar üzerinden 

tüm velilerimizin araçların hızını ve konumunu online olarak 

takip edebilmelerini sa"lıyoruz. Buna ek olarak velilerimize 

çocuklarının alınaca"ı veya bırakılaca"ı adrese 500 m. kala cep 

telefonundan SMS ile bilgi alabilme imkanı sunuyoruz. 

Güvenlik konusundaki di"er hassasiyetlerimizle birlikte 
ö"rencilerimizi hosteslerimiz vasıtasıyla kapılarından alıp 
güvenli bir #ekilde okullarına ula#tırıyor ve ö"retmenlerine 
teslim ediyoruz, yine mobil uygulamalar sayesinde teslim 
bilgilerini velilerimizle payla#ıyoruz. Ayrıca araç içi ve 
araç dı#ı kameralar ve koltuk sensörleriyle güvenlik 
standartlarını en üst düzeyde uyguluyoruz.

Can güvenli"imizin ve güvenli trafik akı!ının en önemli 

!artlarından birisi olan emniyet kemeri konusunda özel 

hassasiyet göstermekteyiz. Ula!ımını sa"ladı"ımız projelerde 

sürücü ve rehber personelimize üç nokta emniyet kemeri 

ve temel trafik bilgileri hakkında e"itimler düzenleyerek, 

gelece"imiz olan çocuklarımızı güvenle ta!ıyoruz.
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VIP Transfer
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!htiyaçlarınızın Ötesinde,

Size Özel Bir Hizmet

VIP transfer ula!ımlarınızda, en üst segment ve donanıma sahip son 

model araçlarımızla, konforlu ve dakik bir hizmet sunuyoruz. E"itimli, 

profesyonel !oförlerimizle kendinizi özel hissetmenizi sa"larken, size 

sadece yolculu"un konforunu ya!amak kalıyor. 

Ulusal ve uluslararası çok sayıda kurumsal mü#terimizin de"erli 

misafir ve çalı#anlarına, 7/24 yüksek kalite standartlarında, #ehir 

içi ve #ehir dı#ı tüm lokasyonlar için hizmet veriyoruz.

VIP ta!ıma hizmetlerimizi talepler do"rultusunda yabancı dil bilgisine 

sahip personelimiz ile gerçekle!tiriyoruz. Ayrıca havaalanları, otel 

transferleri ve istenilen lokasyonlar için VIP hizmet talep eden 

mü!terilerimize alternatif seçenekler sunuyoruz.
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Turizm 
Organizasyonları
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Her Zaman Yapmak !stedi"iniz 

O Keyifli ve Özel Yolculuklar

Kurumsal ve bireysel gezi, kültür turları, tekne turları ve her 
türlü toplu organizasyonlarınız için unutulmayacak güzellikte 
zaman geçirece"iniz özel tur programları sunuyor, talep 
edilmesi halinde bu tür organizasyonlar için sadece ula#ım 
deste"i de sa"lıyoruz.

Günlük hayatın sıradanlıklarından ve stresten uzak, keyifli 

zamanlar geçirece"iniz bir yolculuk için üzerimize dü!en tüm 

gereklilikleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Konforlu araçlarımız, 

tecrübeli !oförlerimiz ve rehberlerimizle kusursuz bir seyahat 

tecrübesi ya!atıyoruz.

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipli"i yapmı! 

ülkemizin, tarihi ve turistik yerlerini Akkurtlar güvencesi ile 

gezmek, günübirlik veya konaklamalı turlarımız ile keyifli ve çok 

özel yolculuklara çıkmak için tek yapmanız gereken bizimle 
ileti#ime geçerek gerekli organizasyon için talebinizi iletmek.
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Ayrıntılar Bize Kalsın, Siz Sadece Keyfini Sürün

En avantajlı filo kiralama hizmetlerinde de Akkurtlar olarak gereken tüm opsiyonları 

sizlere sunuyoruz. Araç kiralamada tedarik ve teslimat koordinasyonu ile sözle!me 

dahil olmak üzere evrak takibinin tamamını biz yerine getiriyor, talebinizden itibaren 

15 gün içerisinde teslimatı gerçekle#tiriyoruz.

Türkiye genelinde anla!malı servislerimizde hiçbir ücret ödemeden periyodik bakım 

hizmeti almanızı sa"lıyoruz. Hasarlarınızda i!gücü kaybınızın önlenmesi için ekspertiz 

raporunu takiben araç kullanıcısına ikame araç tedarik ediyoruz.

Filo araç kiralamada hizmet veren mü#teri hizmetlerimizle her zaman yanınızda 

yer alıyoruz.  12, 24, 36 aylık uzun dönemli kiralama hizmetlerimizle operasyonel 

ve  finansal avantajlar sa"lıyoruz. 

Bunun yanı sıra kurumsal mü!terilerimize talepleri do"rultusunda günlük, haftalık ve 

aylık kiralama seçenekleri de sunuyoruz.

Filo Kiralama
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Araç Filomuz
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Öncü Markalar, Genç, 

Konforlu ve Donanımlı Araçlar

Güven ve konfordan ödün vermeden, ilkeli hizmetin adresi olan Akkurtlar’ın

genç araç filosu tüm ko#ullarda kendini ispatlamı#, otomotiv sektörünün 

öncü markalarından olu#maktadır. 

Özmal araçlarımız için sahip oldu"umuz yüksek standartlar, tedarik hizmeti 

aldı"ımız araçlarda da gözetilerek hizmet kalitemizin korunması ve bütünlü"ü 

sa"lanmaktadır. Tüm araçlarımızda bulunan Akıllı Araç Takip Sistemleri’nin 

yanı sıra mü!terilerimizin talebi üzerine kartlı okuma sistemi, kamera sistemi vb. 

donanımlar eklenmektedir.

Ula!ım sektörünün her alanında, kanun ve yönetmeliklere uygun araç 

modellerimiz ile mü!terilerimizin güvenli çözüm orta"ı olarak hizmet 

vermekteyiz.

Hizmetteki araçların kalitesinde olu!abilecek aksaklıkların önüne ba!arıyla

geçmemizi sa"layan kurumsal yazılımımızla araçların bakım ve temizlikleri

düzenli olarak takip edilmektedir.

Araç filomuzun modern teknolojisinin süreklili"ini sa"lamak amacıyla belirli

periyotlarla gençle!tirme gerçekle!tirilmektedir.
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Mü#teri !li#kileri
Yönetimi
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Mü#teri !li#kileri
Yönetimi Mü#terilerimizin Yüzündeki 

O Tebessümü Görmek !çin Varız!

Ba!arımızın sırrının mü!terilerimizin kalbinde yer edinebilmemizde ve duydukları memnuniyetin 

yüzlerinde olu!turaca"ı gülümsemede gizli oldu"unu çok iyi biliyoruz. Bunun için olu!turdu"umuz 

Mü#teri !li#kileri Birimi üzerinden kurdu"umuz aktif ileti!im sayesinde mevcut mü!terilerimizin 

her türlü ihtiyacından anında haberdar oluyoruz. Konuyla ilgili departmanlarımızla birlikte gerekli 

çalı!maları yürütüyor ve sonuçları takip ediyoruz. 

Bilgi ve ileti#im kayıplarını önledi"imiz bu süreç yönetimi sayesinde tüm talepleri ba#tan sona 

izleyebiliyor ve ba#arılı bir #ekilde sonuçlandırıyoruz. 

Mü!teri #li!kileri Birimimizde olu!an verilerin 

ve dönemsel olarak gerçekle!tirilen anketlerin 

analiz edilmesiyle henüz olu!madan muhtemel 

sorunların önüne geçiyoruz. Ortak ba!arı 

hedeflerimiz do"rultusunda mü!terilerimizle 

tüm bilgileri !effaflık ilkesiyle düzenli raporlarla 

payla!ıyor, çift yönlü ileti#im sayesinde hizmet 

kalitemizi geli#tiriyor ve yükseltiyoruz.   
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Teknoloji,
Yazılım, 

Donanım 
ve Sistematik 

Yakla!ım
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Yeni Bir Dönem

Kendi geli!tirdi"imiz ve 2019 yılında devreye aldı"ımız 

kurumsal kaynak planlama yazılımımız AkkurtlarOnline 

(AOn) ile i! süreçlerimizi ba!arıyla yürütüyoruz. Güncel 

ihtiyaçları do"ru bir !ekilde tespit ederek yazılım 

birimimizin koordinasyonunda sistemimizi sürekli 

geli!tiriyor ve zenginle!tiriyoruz. Ayrıca mü!terilerimizin 

taleplerine göre yazılımımızda özelle!tirmeler 

gerçekle!tirebiliyoruz. 

Mü#terilerimize açtı"ımız ekranlarla araç, güzergah, 

puantaj bilgilerinden denetim raporlarına ve evrak 

takibine kadar tüm bilgileri eri#ilebilir kılıyoruz.
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Teknoloji
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Tüm araçlarımızda bulunan akıllı araç takip cihazları ve entegre 

mobil uygulamalar sayesinde mü#terilerimize hem anlık bilgileri 

hem de geçmi#e dönük raporları sunuyoruz.

• Hareketli/rölantide/duran araç görüntüleme; 

• Anlık hız, hız a#ımı, günlük km, toplam km; 

• Anlık konum, durak bilgilerini görüntüleme, 
   tanımlı bölgeye giri#/çıkı# uyarıları;

ve benzeri özelliklerle daha güvenli, daha !effaf ve  daha verimli bir 

operasyon yürütüyoruz.

Yolcularımızla, Android ve IOS telefonlarına indirdikleri uygulamalar 

üzerinden, servislerinin konum bilgisini ve duyuruları payla!ıyor, geri 

bildirimlerini topluyoruz. 

Topladı"ımız bu bilgiler sayesinde tüm aksaklıkları anında gideriyor, 

gerekli iyile!tirmeleri gerçekle!tirerek hizmet kalitemizi sürekli 

yükseltiyoruz.

Talep halinde çözüm ortaklarımızla  birlikte 

mü!terilerimizin standardın  dı!ındaki 

teknolojik ihtiyaçlarını da (kartlı okuma 

sistemi, mobil QR kod sistemi, araç içi kamera 

sistemi vb.) hızlı bir !ekilde kar!ılıyoruz. Yine 

dinamik rotalama ihtiyacı duyan mü!terilerimiz 

için geli!mi! yazılımlar üzerinden rota 

optimizasyonu hizmetleri veriyoruz.
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Standartları Belirle, Uygula, 
Denetle, !yile#tir

Akkurtlar olarak sunmu! oldu"umuz hizmetin 
kalite ve güvenlik standartlarına uygun 
yürütülebilmesi için proje alanlarında ve trafikte 
denetimler uygulamaktayız. Kalite denetim 
ekibimizin tablet bilgisayarlarla, prosedürler 
referans alınarak gerçekle!tirdi"i denetimlerin 
sonuçlarını kurumsal yazılımımız (AOn) üzerinden 
mü!terilerimize düzenli raporlar halinde 
sunuyoruz. 

Rapor sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar 
için düzeltici ve önleyici faaliyetler ba!latıyoruz. 
Proje sorumlularımız ba!ta olmak üzere 
operasyon yöneticilerimize ve araçlarında 
eksiklik tespit edilen tedarikçilerimize otomatik 
bildirimlerde bulunuyoruz. Denetimlerin yanı 
sıra gerçekle!tirdi"imiz geri bildirim anketleriyle 
standartlara uygunlu"u takip ediyoruz.

Operasyonel Denetimlerimiz 5 farklı türde 
gerçekle!tirilmektedir. Bunlar; Standart Denetim, 
Hızlı Denetim, Alkol Denetimi, Lastik Denetimi ve 
Trafikte Denetim !eklindedir.

Proje sahasında gerçekle!tirdi"imiz denetimler 
3 boyutta; Araç, Sürücü ve Hizmet olarak 
de"erlendirilmektedir. 

Operasyonel 
Denetim
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Araç Denetimlerinde;
Araç Belgeleri: Ruhsat, Sigorta, Fenni Muayene, Yol Belgesi, 
Ta!ıt Kartı, Risk Analizleri vb. gibi yeterlili"i ve yasal mevzuata 
uygunlu"u gösteren belgeler 
Araç Donanımları:  Lastik Uygunlu"u, güzergah tabelası, 
iklimlendirme sistemi, yangın söndürücü, ilkyardım seti, trafik 
seti, emniyet kemeri, hasar durumu, araç takip sistemi
Araç Bakımı: Araç iç ve dı! temizli"i, bakım kayıtları

Sürücü Denetimlerinde;
Sürücü Belgeleri: Ehliyet , Psikoteknik ve SRC belgeleri, Adli Sicil 
Kaydı, Sa"lık Raporu
Sürücü Donanımları ve Ki#isel Bakımı: #SG ve Güvenli Sürü! 
E"itimleri, Kıyafet, Ki!isel Bakım vb.
Davranı# ve Uygulama: #leti!im, zamana uyum, kurallara uyum

Hizmet Denetimlerinde;
Uygulama ve Davranı#: Proje saatlerine uyum, proje 
sorumlusunun sahada bulunması, ileti!imi, taleplere ve 
sorunlara çözüm üretmesi, !artnameye uyum, operasyonel 
destek, operasyon denetimi, mü!teri memnuniyeti

Trafikte yapılan denetimlerde ise;
Trafik kurallarına, i#aret ve levhalarına uyumu, 
%erit ihlali, hatalı sollama, takip mesafesi koruma durumu, 
Trafik sinyal kurallarına uyumu,
Sürü# sırasında telefon kullanımı
Ani kalkı#-duru#-manevra vb. kontrolleri yapılır.
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E"itimler
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Yeniliklere Uyum ve Sürekli Geli!im için E"itim

Bünyemizdeki E"itim Birimimizle tüm çalı#anlarımızı ve i# ortaklarımızı kapsayacak 
#ekilde periyodik e"itimler düzenlemekteyiz. Çalı#an ve tedarikçilerimizle tüm 
topluma optimum fayda sa"lamak ilkesiyle hareket ediyoruz. E"itim içeri"ine göre 
Online E"itimlerle de desteklemeler yapılmaktadır.

Öncelikli 
E"itimlerimiz;

•Güvenli Sürü! E"itimi

•Trafikte Stres Yönetimi E"itimi

•Defansif Sürü! Teknikleri E"itimi

•Mü!teri #leti!im E"itimi

•Etkili Kurumsal #leti!im E"itimi

•Beden Dili E"itimi

•#! Sa"lı"ı ve Güvenli"i E"itimi

•#lk Yardım E"itimi

•Yönetim Sistemleri E"itimi

•Destekleyici Online E"itimler
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Yönetim
Sistemleri
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Standartları Belirlenmi! Yönetim
ve Hizmetler Bütünü

Kurulu! süreçlerinin tanımlanmasıyla elde edilen i! kalitesinin 

ve veriminin üst düzeye çıkarılarak maksimum mü!teri ve 

payda! memnuniyetinin sa"lanması  amacıyla kalite, çevre, i! 

güvenli"i, mü!teri memnuniyeti, bilgi güvenli"i, yol ve trafik 

güvenli"i kapsamında gerekli yönetim sistemleri kurulmu! ve 

sertifikalandırılmı!tır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001 !# Sa"lı"ı ve Güvenli"i Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenli"i Yönetim Sistemi

ISO 39001 Yol Trafik Güvenli"i Yönetim Sistemi

ISO 10002 Mü#teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Hizmet Yeterlilik Belgesi (TSE)

TURSAB A Grubu Seyahat Acentesi !#letme Belgesi

D2 Yetki Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Turizm Yolcu Ta#ımacılı"ı !zin Belgesi

D4 Güzergah !zin Belgesi
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Markalarımız

Markalarımızla Güçlü Çözüm 
Orta"ınız Olarak Her Zaman 
Yanınızdayız
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Müdürlüklerimiz
GENEL MERKEZ

Abdurrahmangazi Mah., Hasan A!a Cd. 14/A, Akkurtlar Plaza,

""""""34887 Sancaktepe / #stanbul Tel: 0 216 311 99 55

!STANBUL/AVRUPA

Gürsel Mahallesi, Ka!ıthane Cd. No:26/2, K:4 D:31"""

""""""34400 Ka!ıthane / #stanbul" Tel: 0 216 311 99 55

KOCAEL!

TOSB Sosyal Tesis Binası No:8/3 Kat:1 C Blok 17"

""""""41420 Çayırova –Gebze / Kocaeli Tel: 0262 721 20 00

!ZM!R 

Mansuro!lu Mah.286/3 Sk.Dedemhan Plaza No:3 Kat:4 D:31"

""""""35530 Bayraklı-Bornova / #zmir" Tel: 0232 344 44 20

MAN!SA 

 Keçiliköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:227/3"

"""""""45030 Yunus Emre / Manisa" Tel: 0232 344 44 20

35



0850 477 1 377
www.akkurtlar.com.tr 
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