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Erşan HAMARAT Şenol ÖZGEN 

+90 544 337 79 77 +90  537 368 97 76 
ersanhamarat@hamarattransport.com senolozgen@hamarattransport.com 

  
  

İlkay HAMARAT Murat TORUNOĞLU 

+90 535 978 08 55 +90 532 510 54 52 
ilkayhamarat@hamarattransport.com murat.t@hamarattransport.com 

hamarattransport@gmail.com 

Şubelerimiz 

Merkez Ankara Ukrayna 

Saca Mah. Akkuş Niksar Cad. 
No:349/A Ünye / ORDU 

Ankara Lojistik Üssü Fethiye 
Mah. Yönetim Merkezi   

D Blok No:21  
Kahramankazan / ANKARA 

Chernomorsk, Burclacha Balka, 
Pivnichna Sk. No:41 Ofis 47 

Borey İş Merkezi  
Odessa / UKRAYNA  

Tel: +90 452 324 28 75   

Faks: +90 452 324 87 06   

http://www.hamarattransport.com/
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MİSYONUMUZ 
Profesyonel yönetim ekibi ile birlikte yüksek bir standart sağlamak amacıyla kendini 

yenileme ve sizlere En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bir eko-dostu yaklaşımı 

çerçevesinde insan hayatına saygı ve Modern teknolojinin tüm imkanları sizlere 

sunuyoruz. Bunun yanında Uluslararası anlayış, sosyal, kültürel, ekonomik, yerel 

alanlara da katkıda bulunmak için çalışıyoruz. 

 

BİZ KİMİZ 
T.C Ulaştırma Bakanlığı dan C-2 belge sahibiyiz ve uluslararası nakliye hizmeti ver- 

mekteyiz. Bunun yanında OHSAS-18001 ve ISO 9001:2008 kalite ve yönetim serti- 

fikalarımız vardır. Aynı zamanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin ( UND) kayıtlı 

üyesiyiz. $irket merkezimiz Ünye-Ordu da olup İstanbul ve Tiflis-Gürcistan da şube 

ofislerimiz mevcuttur. 23 adet özmal ve 24 adet kiralık araçlarımızın tamamında 

uydu takip sistemi mevcut olup 7 gün 24 saat araçlarımızın güzergahını kontrol edip 

müşterilerimize günlük rapor halinde bilgi vermekteyiz. 

 

Taşımacılık Hizmetleri 

KARA TAŞIMACILIĞI 
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya ,İsviçre .Avrupa’dan 3. 

Dünya ülkelerine, ayrıca Ukrayna , Moldova, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, 

Ermenistan, İran, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, 

Kırgızistan gibi ülkelere komple araç taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. 

 

Diğer Hizmetlerimiz 

Madencilik 
OMH Madencilik; taç ve maden ürünleri üretimi ile bölgesinde hizmet vermektedir. 

Ünye-Niksar Karayolu, Çatalpınar Mevkii'nde faaliyet gösteren OMH Madencilik, yol 

çakıllama, dolgu malzemesi, kum, hafriyat ve taşımacılık alanında uzun yıllar ver- 

diğimiz gayret ve azmi, yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu emeğimizin 

karşılığında elde ettiğimiz tecrübemizi siz değerli müşterilerimize sunmaktan onur 

duymaktayız 

 
Petrol ve Doğal Gaz 
Hamarat Petrol; koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. İstasyonlarımızda; 

yağ kontrolü, cam silme, ve lastik hava basınç kontrolü, tüm müşterilerimize stan- 

dart sunduğumuz hizmetlerimizdendir. Yağ değişimi ve oto dış yıkama hizmetlerim- 

izde ücretsiz verilmektedir. Hamarat Petrol; her müşterisine bu misyon çerçevesinde 

kaliteli ürün, esnek ödeme koşulları, teknik destek, kaliteli ve hızlı hizmet sunar. Bu 

amaç doğrultusunda müşterisinin tam bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra koşulsuz 
müşteri memnuniyetini ilke edinir. 
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Kalite ve Üyelik Sertifikalarımız 

C2 Yetki Belgesi 
 

ISO-9001:2008 Kalite Sertifikası 
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Kalite ve Üyelik Sertifikalarımız 

UND Üyelik Sertifikası  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OHSAS-18001 Kalite Sertifikası 

 


