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PERSONEL TAŞIMACILIK

Güvenl� ve konforlu b�r yaşam her alanda herkes�n en 
öneml� �ht�yacıdır. Personel serv�s taşımacılığı – 
Öğrenc� Taşımacılığı – VIP Transfer Taşımacılığı 
h�zmetler�nde güvenl�k ve konfor b�r�nc� öncel�kt�r. 
Güven �ç�nde �ş�m�ze g�deb�lmel�y�z.

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIK
VIP TRANSFER TAŞIMACILIK
ARAÇ KİRALAMA

ÖZEL TUR TAŞIMACILIK

Hoşgeld�n�zHoşgeld�n�zHoşgeld�n�z

Sardur Taşımacılık Tur�zm Otomot�v İnşaat San. ve T�c. Ltd. Şt�.

B�zden tekl�f almadan karar vermey�n�z

2010 yılından �t�baren Personel Taşımacılığı, 
Öğrenc� Taşımacılığı, VIP Transfer H�zmetler� ve 
Araç K�ralama H�zmetler� yürütmektey�z. Bu süreçte 
özell�kle metropol tanımını aşıp, megapol kent vasfını 
taşıyan, d�nam�k nüfus popülasyonlu çözüm 
üretmem�z� zorunlu hale get�rmekted�r. 

Sürdürüleb�l�rl�ğe olan bağlılığımız, �srafı azaltmamıza ve faydaları başkalarıyla paylaşmamıza 
yardımcı oluyor. Müşter�ler�m�z. İş yapma şekl�m�ze nüfuz ederek b�z� yen�l�k yapmaya �t�yor.
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Güvenli ve konforlu bir yaşam her alanda herkesin en önemli 

ihtiyacıdır. Personel servis taşımacılığı hizmetlerinde de 

güvenlik ve konfor birinci önceliktir. Güven içinde işimize 

gidebilmeliyiz.

Personel taşımacılığı & servisi & taşıma hizmetleri alanında 

sektörün en güvenli ve kaliteli hizmetlerini veren öncü 

firmalarından biriyiz. En yeni teknolojilere sahip konforlu 

servis araçlarımızla, deneyimli ve eğitimli sürücülerimiz ile, 

müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde kaliteli, konforlu 

ve güvenli servis taşımacılığı hizmeti veriyoruz. İş hayatının 

en önemli sıkıntılarından biri işe gidip gelirken yaşanan 

sıkıntılardır. Trafikteki yoğunluk toplu taşıma araçlarıyla 

zamanında işe gitmemize en büyük engeldir. Bu nedenle 

kurum ve kuruluşlar çalışanlarının ulaşım sorununu servis 

taşımacılığı hizmeti alarak çözmektedir. Firmamızdan servis 

taşımacılığı hizmetin alan kurum ve kuruluşların 

çalışanları için işe gitmek ve işten evine dönmek sorun 

olmaktan çıktığı gibi, keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. 

Personel konforlu araçlarda, geç kalma stresi yaşamadan 

ve güven içinde yola çıkıyor. Personel taşıma hizmetlerini 

konforlu ve lüks araçlarımızla veriyoruz. Araçların iç ve 

dış temizlikleri düzenli olarak yapılır. Yol, izin ve sigorta 

belgeleri düzenli olarak güncellenir. Araçlarda 

standartlara uygun ilk yardım seti ve yangın söndürme 

cihazı bulunmaktadır. Personel servisi araçlarımızın tümü 

GPS – Araç Takip Sistemi ile takip edilmektedir. Böylece 

yolculuk süresince güven ve konfor en üst seviyede 

sağlanmaktadır. Servis taşımacılığı hizmetlerinde çalışan 

personelimize insan ilişkileri, iletişim ve kılık kıyafet gibi 

konularda eğitimler vermekteyiz.

PERSONEL TAŞIMACILIK
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Güvenli ve konforlu bir yaşam her alanda herkesin en önemli 

ihtiyacıdır. Öğrenci servis taşımacılığı hizmetlerinde 

güvenlik ve konfor birinci önceliktir. Öğrencilerimiz güven 

içinde okuluna gidip dönebilmelidir.Öğrenci servis 

taşımacılığı hizmetleri alanında sektörün en güvenli ve 

kaliteli hizmetlerini veren öncü firmalarından biriyiz. En 

yeni teknolojilere sahip konforlu servis araçlarımızla, 

deneyimli ve eğitimli sürücülerimiz ile, öğrenci velilerimizin 

beklentilerinin üzerinde kaliteli, konforlu ve güvenli servis 

taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Oğrenim hayatının en önemli 

sıkıntılarından biri okula gidip gelirken yaşanan 

sıkıntılardır. Trafikteki yoğunluk toplu taşıma araçlarıyla 

öğrencilerimizin zamanında okula tesliminde en büyük 

engeldir. Bu nedenle velilerimiz, öğrencilerimizin ulaşım

sorununu servis taşımacılığı hizmeti alarak çözmektedir. 

Firmamızdan servis taşımacılığı hizmeti alan velilerimizin 

öğrencileri için okula gitmek ve okuldan evine dönmek sorun 

olmaktan çıktığı gibi, keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. 

Öğrenci konforlu araçlarda, okula geç kalma stresi 

yaşamadan ve güven içinde yola çıkıyor. Öğrenci taşıma 

hizmetlerini konforlu ve lüks araçlarımızla veriyoruz. 

Araçların iç ve dış temizlikleri düzenli olarak yapılır. Yol, 

izin ve sigorta belgeleri düzenli olarak güncellenir. 

Araçlarda standartlara uygun ilk yardım seti ve yangın 

söndürme cihazı bulunmaktadır. Öğrenci servisi 

araçlarımızın tümü GPS – Araç Takip Sistemi ile takip 

edilmektedir. Böylece yolculuk süresince güven ve konfor en 

üst seviyede sağlanmaktadır. Öğrenci servis taşımacılığı 

hizmetlerinde çalışan personelimize insan ilişkileri, iletişim 

ve kılık kıyafet gibi konularda eğitimler vermekteyiz.

ÖĞRENCİ TAŞIMACILIK
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Güvenli ve konforlu bir yaşam her alanda herkesin en önemli 

ihtiyacıdır. Turizm servis taşımacılığı hizmetlerinde de 

güvenlik ve konfor birinci önceliktir. Güven içinde vip 

transfer hizmeti almalıyız.VIP Turizm Servis Taşımacılığı & 

Transfer Hizmetleri alanında sektörün en güvenli ve kaliteli 

hizmetlerini veren öncü firmalarından biriyiz. En yeni 

teknolojilere sahip konforlu lüks servis araçlarımızla, 

deneyimli ve eğitimli sürücülerimiz ile, müşterilerimizin 

beklentilerinin üzerinde kaliteli, ve güvenli turizm servis 

taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Turizm hayatının en önemli 

sıkıntılarından biri transfer hizmetlerinde yaşanan 

sıkıntılardır. Trafikteki yoğunluk toplu taşıma araçlarıyla 

zamanında zamanında havaalanına ve otellere gitmemize en 

büyük engeldir. Bu nedenle yerli ve yabancı turistler ulaşım 

sorununu Turizm Servis Taşımacılığı hizmeti alarak 

çözmektedir. Firmamızdan Turizm Servis Taşımacılığı Hizmeti 

alan yerli ve yabancı turistler için havaalanına gitmek ve 

oteline dönmek sorun olmaktan çıktığı gibi, keyifli bir 

yolculuğa dönüşüyor. VIP konforlu araçlarda, geç kalma 

stresi yaşamadan ve güven içinde yola çıkıyor. Turizm Servis 

Hizmetlerini VIP lüks araçlarımızla veriyoruz. Araçların iç 

ve dış temizlikleri düzenli olarak yapılır. Yol, izin ve sigorta 

belgeleri düzenli olarak güncellenir. Araçlarda 

standartlara uygun ilk yardım seti ve yangın söndürme 

cihazı bulunmaktadır. VIP Araçlarımızın tümü GPS – Araç 

Takip Sistemi ile takip edilmektedir. Böylece yolculuk 

süresince güven ve konfor en üst seviyede sağlanmaktadır. 

Turizm Servis Taşımacılığı hizmetlerinde çalışan 

personelimize insan ilişkileri, iletişim ve kılık kıyafet gibi 

konularda eğitimler vermekteyiz.

VIP TRANSFER TAŞIMACILIK
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Güvenli ve konforlu bir yaşam her alanda herkesin en önemli 

ihtiyacıdır. Özel Tur servis taşımacılığı hizmetlerinde de 

güvenlik ve konfor birinci önceliktir. Güven içinde özel tur 

ve gezi taşımacılık hizmetleri almalıyız.Özel Tur Taşımacılığı 

& Gezi Organizasyon Taşımacılık Hizmetleri alanında 

sektörün en güvenli ve kaliteli hizmetlerini veren öncü 

firmalarından biriyiz. En yeni teknolojilere sahip konforlu 

araçlarımızla, deneyimli ve eğitimli sürücülerimiz ile, 

müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde kaliteli, ve 

güvenli özel tur servis taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Özel 

Tur ve Gezi Organizasyonlarının en önemli sıkıntılarından 

biri taşımacılık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılardır. 

Trafikteki yoğunluk, gideceğimiz özel adreslere zamanında 

gitmemize en büyük engeldir. Bu nedenle yerli özel tur ve 

gezi organizasyon acenteleri ulaşım sorununu Özel Tur 

Servis Taşımacılığı hizmeti alarak çözmektedir. Firmamızdan 

Özel Tur Servis Taşımacılığı Hizmeti alan yerli seyahat 

acentelerimiz için taşımacılık hizmeti sorun olmaktan çıktığı 

gibi, keyifli bir yolculuğa dönüşüyor. Lüks ve konforlu 

araçlarda, geç kalma stresi yaşamadan ve güven içinde yola 

çıkıyor. Özel Tur Servis Hizmetlerini son derece konforlu 

araçlarımızla veriyoruz. Araçların iç ve dış temizlikleri 

düzenli olarak yapılır. Yol, izin ve sigorta belgeleri düzenli 

olarak güncellenir. Araçlarda standartlara uygun ilk 

yardım seti ve yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. 

Araçlarımızın tümü GPS – Araç Takip Sistemi ile takip 

edilmektedir. Böylece yolculuk süresince güven ve konfor en 

üst seviyede sağlanmaktadır. Özel Tur Servis Taşımacılığı 

hizmetlerinde çalışan personelimize insan ilişkileri, iletişim 

ve kılık kıyafet gibi konularda eğitimler vermekteyiz.

ÖZEL TUR TAŞIMACILIK
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Güvenli ve konforlu bir yaşam her alanda herkesin en 

önemli ihtiyacıdır. Araç Kiralama hizmetlerinde de 

güvenlik ve konfor birinci önceliktir. Güven içinde özel

tur ve gezi taşımacılık hizmetleri almalıyız.

Araç kiralama hizmeti, birbirinden farklı durumlarda 

beklentilere ve ihtiyaçlara bağlı olarak çok önemli bir 

niteliğe sahip olabilmektedir. Herhangi bir yeri 

keşfetmek istediğinizde tercih edebileceğiniz araç 

kiralama, oldukça keyifli ve pratik bir hizmet olmasının 

yanı sıra şahsi aracınızı çeşitli sebeplerden dolayı 

kullanamadığınız durumlarda değerlendirebileceğiniz 

son derece önemli bir hizmete de dönüşebilmektedir. Rent 

a car hizmeti alırken zamanında teslimat, istenilen 

modelde araç, özellikle Covid-19 dönemi boyunca aracın

temizliği ve hijyeni, farklı bütçelere hitap eden fiyat 

seçenekleri gibi konularda size güven veren ve 

alternatifler sunabilen bir araba kiralama firmasını 

seçmek gerekmektedir.

Elektrikli ve hibrit gibi son teknolojik araçlardan; 

sedan, hatchback, MPV, SUV, ticari gibi araç 

alternatiflerinin tümünü manuel veya otomatik vites, 

benzinli ya da dizel seçenekleri ile geniş araç filomuzda 

bulabilirsiniz. Ayrıca birçok markayla geliştirmiş 

olduğumuz iş birliği fırsatları sayesinde sunduğu uygun 

fiyatlar ve adrese teslim gibi size özel avantajlar ile 

araba kiralamayı çok daha çekici bir hale getirmektedir. 

Siz de dünya standartlarındaki rent a car hizmetimizden 

yararlanarak kiralık araç konusundaki memnuniyetinizi 

üst seviyelere taşıyabilirsiniz.

 

ARAÇ KİRALAMA
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