
Firmamız Hakkında 

Gebze evden eve nakliyat firması olarak, Kocaeli ilinin Gebze ilçesini merkez alarak, şehir içi ve 

şehirlerarası ev taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. 30 yıllık taşıma sektöründe hizmet veren firmamız, 

alanında uzman ekibi ile kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Bizler müşterilerimize bu 

hizmeti sunarken, memnuniyet ve hasarsız bir taşımacılığı ilke edinip müşteri portföyümüzü 

olabildiğince genişletmeye çalışmaktayız. 

 

Geniş bir kitle tarafından beğeni sağladığımız için, günden güne hizmet kapasitemizi artırarak daha 

yoğun çalışmalar yapmakta, bir gün içerisinde daha çok ev taşımaktayız. Bir taşımadan beklenen her 

şeyi müşterilerimize sunuyor, kapsam konusunda istek ve tercihlere göre esneklik gösteriyoruz.   

Gebze’de yer alan ofisimizde, yüz yüze görüşme sağlamak isteyen müşterilerimizi ağırlıyor, burada 

yaptığımız taşımaların nasıl gerçekleştiğinin ayrıntı anlatımlarını yapıyoruz.  

Hizmetlerimiz 

Ev taşımacılığında hizmet çeşitlerimizi sıralandıracak olursak; standart taşıma, toplamalı taşıma ve 

sadece nakliye aracı hizmetlerini en başa ekleyebiliriz.  

Müşterilerimizin neredeyse tamamının tercih ettiği hizmet olan standart taşımada ufak tefek 

malzemeleri ( tabak, çanak, kitap, giysi, cam eşya, yorgan, yastık, oyuncak, biblo, avize, perdeler, 

uydu anteni, modem, kablo, tesisat vb.) eşya sahibi kendisi koliler ya da hurçlara koyar. Geri kalan 

kaba eşyalarla ilgili işlemleri bizler gerçekleştiririz. Mobilyaları ve beyaz eşyaları biz söker bir kurarız. 

Toplamalı hizmette ise ufak tefek eşyaları da bizler toparlarız. Sadece özel eşyalar eşya sahibi 

tarafından alınır.  Ayrıca sadece taşıma kamyonunu vererek nakliye hizmeti gerçekleştirmekteyiz.  

Hizmetlerimiz içerisinde: 



 Evden eve nakliyat 

 Şehir içi ve şehirler arası taşımacılık 

 Eşya depolama 

 Eşya koli ve paketleme 

 A’dan Z’ye taşıma 

 Parsiyel taşıma 

 Asansörlü taşımacılık hizmeti vermekteyiz. 

 

Evden Eve Nakliyat Çalışmaları 

Nakliyat çalışmalarımızda müşterinin kaydı, 
müşteri dosysına istediği kriterler kaydedilir. 
Eşya durum bilgisi edinildikten sonra, 
müşterimiz öncelikle kendisine özel bir 
araçlamı taşınmak ister yoksa parsiyel (başka 
bir ev eşyasıyla) birlikte mi taşınmak ister 
belirlenir.   

 

 
A-Z'ye taşıma, standart taşıma, boş araç verme kriterlerinden birini müşteri belirler. Müşterinin 
belirlediği kriterler, müşteri dosyasında kişiye özel olarak kayıt altında tutulur. Taşıma işlemi bittikten 
sonra bile müşteri dosyası arşive kaldırılır. 
 
A-Z'ye Taşıma: Ev eşyalarınızına eliniz değmeden taşınma işlemidir. 

Hizmet Verdiğimiz Kurum ve Kuruluşlar 

Bankalar Hastaneler Büro ve Ofisler Ev ve İş Yerleri Fabrikalar 
 

Adres: Sultan Orhan Mahallesi 1105 Sokak No:11 41400 Gebze / Kocaeli 

Tel: 0507 703 08 01  info@gebzeevdenevenakliye.org 

Uyarı: yanıcı, patlayıcı ya da yasadışı olabilecek her türlü eşya ve ürün taşınması, Türk Ceza Kanunları uyarınca suç unsuru 

olduğundan yapılamaz ve taşınması teklif  edilemez. Bu gibi durumlara maruz kalınmaması için, önceden haber verilmeli ne tür 

eşyaların taşınacağı firmamız ile payşalmalı ve bu konuda şeffaf olunmalıdır. Aksi takdirde firmamız oluşabilecek zarardan 

sorumlu değildir. 
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