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Biz kimiz; 
Irk lojistik 1999 yılından bu yana özelikle Kocaeli, İstanbul lokasyonlarına 

lojistik anlamında hakimiyeti 

miz ve özverili çalışmalarımız sonucu sahip olduğu taşımacılık ve lojistik 

alanında ki bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını 

duyar. 

Hakkımızda;  
Kurulduğu günden itibaren taşımacılık konusunda hizmet veren uzman bir 

kadroya sahip olan şirketimiz; Otomotiv, gıda, endüstriyel, sağlık, yapı ve 

dekorasyon, teknoloji, fmcg, perakende ve tekstil sektörlerinde; kuru yük 

taşımacılık, dönüş kamyon tedarikçiliği ve komple- parsiyel taşımacılık 

hizmetlerini vermektedir.  

 Şirketimiz kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem zoru başarma 

azmi sayende kısa sürede taşımacılık sektöründe tanınmış ve bu ilklerinden asla 

vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, 

zamanında teslimat, güvenli taşımacılık ve uygun fiyat olmuştur. 

            Irk lojistik; tecrübeli ve konusunda uzman kadrosu ile siz değerli 
müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. 

Hizmetlerimiz; 

-Adr’li ve src5’ li taşımacılık 

-Tehlikeli madde taşımacılığı 

-Kuru yük taşımacılık 

-Dönüş kamyon tedarikçiliği  

-Komple taşıma & parsiyel taşıma 
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 Kendi özel filonuzu, ekip ve organizasyonunuzu kurmanıza, yatırım 
yapmanıza gerek kalmadan, talepleriniz doğrultusunda, ihtiyaç duyduğunuz 
kapasitede ve tipte araçları, ekipman ve personeli sağlıyoruz. 

Böylece, sabit yatırım külfetine katlanmanıza gerek kalmadan, mükemmel bir 
Yurtiçi ve Şehir içi nakliye ve dağıtım hizmetine kavuşuyorsunuz. 

Yakında gerçekleştireceğimiz aplikasyon sayesinde müşterilerimiz yük 
takibini ve Yurtiçi, şehir içi dağıtım ile ilgili gerekli bilgiye eş zamanlı ulaşabilir, 
birlikte koordinasyon ve yönlendirme imkanı sağlıyoruz. 

 Çevre dostu lojistik taşımacılık adına Euro6 ADR Lİ modelli 

araçlarımızla hizmet sunuyoruz. 

 

 Emtia yük sigortası ile ürünleriniz 100% teminat garantisi 

altında.  

 

 Sunduğumuz hizmetlerinin 90%’ü öz mal araçlarımızdan 

oluşmaktadır 

 

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde tüm 

personelimiz isg eğitimleri almış olup iş yeri hekimi hizmeti 

almaktadır. 

 

 Karayolları taşımacılığı yönetmeliğine göre taşımacılık adına 

alınabilecek bütün belgelerimiz, sertifikalarımız aşağıda ve 

ektedir. 

 

   ,              
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Referanslarımız : 
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     Kalite politikamız  

 

Şirketimiz kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer 
almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir. 

Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları 
belirlemiştir. 

 Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç 
duydukları taşımacılık ve dağıtım hizmetini etkili ve güvenilir olarak 
sağlamak. 

 Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek 
müşterilerinin beklentilerini aşan çözümler tasarlamak. 

 Müşterilerimize en uygun fiyat, en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak 
zamanında güvenilir çözümler sunmak. 

 Ürünlerimizin sürekli ve sorunsuz hizmet verebilmeleri için satış öncesi ve 
sonrası dokümantasyon ve teknik destekleri zamanında ve tam olarak 
vermek. 

 Çalışanlarının sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına 
almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler 
düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi 
doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım 
ruhunu sürekli zinde tutmak. 

 Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, 
sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından 
emin olmak 

 Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Şirketimizin Kalite 
Politikasını uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten 
sorumludur. 
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ADR Nedir: ADR Fransızca kelimelerinin baş 
harflerinden oluşan bir kısaltmadır; Accord 
Européen Relatif Au Transport International Des 
Marchandises Dangereuses Par Rout. 
Uluslararası Kara yollarında, Tehlikeli 
Maddelerin Taşınması ile ilgili bir Avrupa 
Sözleşmesidir.30 Eylül 1957 yılında Cenevre’de 
hazırlanmış ve 1968’de yürürlüğe girmiş, 
uluslararası bir antlaşmadır. Türkiye, 22 Mart 
2010’da anlaşmayı imzalamıştır. Bu anlaşmada 

amaç insan sağlığını ve çevreyi; tehlikeli sayılabilecek maddelerin taşınması 
sırasında oluşabilecek riskleri engellemektir. ADR kara yollarında tehlike 
sınıfını oluşturan maddeleri belirler ve bunların taşınması ile ilgili bir 
standart belirler. 

ADR’nin kontrolünü de bu konuda akredite olmuş kurum ve kuruluşlar 

sağlamaktadır. 

ADR Belgesi Nedir? 

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına 

İlişkin Avrupa Anlaşması) , 

 Tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli 

ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir 

yönergedir. Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, 

alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, 

taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve 

sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu 

yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR 

belgesi denir. 
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