SAYGINLAR Nakliyat Uluslararası Taşımacılık San. ve Tic.
Ltd. Şti. 2001 yılı başlarında kurulmuş olmasına rağmen yılların
verdiği aile tecrübesiyle üç nesildir nakliye sektöründe faaliyet
göstermektedir.
Eğitimli yöneticiler ve personelleriyle yetkin bir lojistik şirketinin gereklerini yerine getirmiş olarak
hizmet ağıyla ithalat ve ihracatçıların nakliye çözümlerini etkin şekilde karşılamaktadır.
Sektörde alışılagelmiş iş yapma şekli olan bir hat ve tek bir ülkeye çalışmak yerine Türkiye’den
kendi araç filosu ile başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, partner ve tedarikçileri ile tüm dünya
ülkelerine ithalat, ihracat ve transit taşıma hizmetleri sunmaktadır.
SAYGINLAR Lojistik, “Rent A Truck“ hizmetiyle Türkiye’de kamyon ve TIR ihtiyacı olan firmalara
eğitimli sürücüleriyle birlikte çok özel bir hizmet sunmaktadır.

Misyon
Saygınlar Nakliyat, tecrübeli uzman kadrosu ve ileri teknoloji ile donatılmış ekipmanları sayesinde
hızlı, ekonomik, güvenilir ve esnek lojistik çözümler üreten bir firmadır. Bu amaç doğrultusunda
müşteri memnuniyetini ve dolayısıyla da çalışan memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Verdiği
kaliteli hizmetin getirileriyle ülke ekonomisine de katkıda bulunmanın ve sivil toplum örgütlerine
katılımıyla sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin gururunu yaşamaktadır.
Vizyon
Saygınlar Nakliyat, sunduğu lojistik çözümlerin, müşterilerinin sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil,
gelecekteki ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi için çalışır. Bunun için kurduğu altyapı ve yapacağı
teknolojik yatırımlarla, sektöründe standartları belirleyen öncü firma olmayı amaçlamaktadır.
Politikalarımız
Saygınlar Nakliyat ilke ve prensiplerine dayalı geliştirilen politikamız, başarılarımızın sürdürülebilir
olmasını sağlama yönünde tüm paydaşlarımıza odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi esas almaktadır.

Müşterilerimizle;


Müşterilerimizin memnuniyetini, gereksinimler ve hizmet standartlarımızın gelişimine paralel
sürekli artırırız.



Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetir ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştiririz.



Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiririz.



Müşterilerimizle ilişkilerimizde iş ahlâkı ve adalet esaslarını dikkate alırız.



Müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmaya, yeni müşteri kazanmak kadar önem veririz.
Toplumla;



Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ticari başarının yanı sıra, ülke ekonomisine katkı sağlamayı da
amaçlarız.



Çevre, kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da toplumumuza katkıda bulunuruz.



İtibari yüksek sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında üst düzey yöneticilerimiz
tarafından temsil ediliriz.



Mevcut ve olası olumsuz çevresel etkileri kontrol altına alırız.
Tedarikçilerimizle;



Tedarikçilerimizle uzun süreli, kalıcı ve güvenilir ilişkiler kurarız



İlişkilerimizi sürekli kılmak için tedarikçilerimizin menfaatlerini dikkate alırız



Satın alma sürecinde fiyat ve kalitenin yanı sıra güvenirlik ve dürüstlüğü de göz önünde
bulundururuz



Saygınlar ilkelerine zarar verecek hiçbir kişisel ilişkiye girmeyiz.



Tedarikçilerimizin gelişimine önem veririz.
Çalışma Arkadaşlarımızla;



Birbirimizle karşılıklı güvene dayalı olumlu ve şeffaf ilişkiler kurarız



Takım halinde, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışında çalışırız



Sağlıklı, güvenli ve ergonomik çalışma ortamı oluştururuz



Çalışanlarımızın başarısını, katılımını ve gelişimini destekleriz



Çalışanlarımızın zamanında tanınmasını ve takdir edilmesini sağlarız



Birbirimizle ilişkilerimizde hedeflerimizin aynı doğrultuda olduğunu unutmayız



Şirket değerlerimizi her zaman ön planda tutarız



Şirketimizin performansının gelişiminde hepimiz payımıza düşeni yaparız



Kişisel çıkarlarımızla şirket çıkarlarını asla birbirine karıştırmayız



Paydaşlarımıza ait bilgileri hassasiyetle koruruz

Ülkelere Göre Taşımacılık Hizmetlerimiz

Suriye Nakliye



Cilvegözü Nakliye
Öncüpınar Nakliye

Bahreyn Nakliye
Dubai Nakliye
Azerbaycan Nakliye

Lübnan Nakliyat

İran Nakliye

Suudi Arabistan Nakliye

Irak Nakliye

Ürdün Nakliye

Gürcistan Nakliye

Katar Nakliye
Yemen Nakliye

