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Dear Representatives of the Transportation Sector,
Railway Transportation Association (DTD) was founded in 2006 in order to 
develop the railway transportation which is known to be green and clean type of 
transportation by taking into account the requirements of our age and of our country 
and to increase the share of railway transportation in overall transportations in our 
country.

Our members are those leading firms in Turkey which provide national and 
international railway transportation services by using their own wagons and 
TCDD wagons, operate wagon manufacturing facilities and ports, engaged in the 
industry of wagon maintenance and repair and undertake the projects for railway 
infrastructure construction, maintenance and repair.

We are committed to the mission of elevating the railway transportation to its 
deserved position as it is considered the transportation mode of future in the world. 

Therefore we are striving to expand and develop the railway transportation since its 
negative impacts to the nature is much lesser as compared to other transportation 
modes if we take into account the global warming and expected hazards and threats 
of this development. 

As members to the organizations specialized in the fields of transportation and 
logistics such as the Ministry of Transportation, Marine and Communication, the 
Ministry of Development, the Ministry of European Union, the Ministry of Economy, 
TCDD General Directorate, Turkish Union of Chambers and Stock Exchanges (TOBB) 
and Turkish Assembly of Exporters (TIM), we regularly take record of the sector 
problems and solution offers and monitor the results.

We participated into the preparatory works of the 10th Development Plan 
encompassing the period 2014-2018 as the representatives of the railway sector. We 
prepared a report containing the opinions and suggestions of the private sector and 
made our contribution to the 10th Development Plan.

Values such as fast and reliable transportation, economic solutions and environmental 
awareness are becoming prominent in the globalized world and these values make the 
ever developing railway sector indispensible for the future. All members are sharing 
the common wish to support and increase the share of railway transportation, 
prevent traffic accidents as much as possible, reduce our foreign-source dependency 
in energy, protect national benefits and “leave a clean and green world to the future 
generations”. 

We are trying to create a strong non-governmental organization by combining 
under a single “roof” all firms sharing the same opinions that would contribute to 
the general purposes defined above, operating in the railway sector or having close 
relations with this sector.

We are convinced that railways will enhance competitive edge of Turkey in the world 
markets and will bring economic and social development.

Therefore in this initiative supported not only with our diligent efforts but also with 
our hearts, we invite all firms operating in the railway transportation sector to 
become a “member of Railway Transportation Association” which will be the first 
and only non-governmental organization in this field.

We must never forget the fact that the most valuable heritage we could leave behind 
for our children is a clean and green world.  

Kind regards,.
İbrahim ÖZ
Railway Transport Association
Chairman of the Board of Directors

Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri,
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü 
olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda 
geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını 
yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Üyelerimiz, kendilerine ait vagonlarla veya TCDD vagonları ile ulusal ve 
uluslararası demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üretim tesisleri olan, li-
man işletmeciliği yapan, vagon bakım ve onarım sanayi ile iştigal eden,                 
demiryolu altyapısı inşaatı, bakım ve onarımı işlerini üstlenen Türkiye’nin 
önemli firmalarıdır.

Tüm dünyada geleceğin taşıma modu olarak öne çıkan demiryolu 
taşımacılığını, ülkemizde de layık olduğu yere getirme çabası içindeyiz.

Son yıllarda gündemden düşmeyen küresel ısınma ve ortaya çıkardığı 
tehditler karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer taşıma modlarına göre 
en az olan demiryolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve geliştirmek için 
çalışmaktayız.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avru-
pa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,TCDD Genel Müdürlüğü,Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
kurumlarının ulaştırma ve lojistik konularındaki konseylerinin üyesi 
olarak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini kayıtlara geçirerek 
sonuçlarını takip etmekteyiz.

2014-2018 Dönemini kapsayacak olan 10. Kalkınma Planının hazırlık 
çalışmalarına, demiryolu özel sektörünü temsil ederek katıldık. Özel sek-
törün görüş ve önerilerini kapsayan bir rapor hazırlayarak 10.Kalkınma 
Planına katkı sağladık.

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye 
duyarlı olma değerleri sürekli gelişen demiryolu taşımacılığını vazgeçilmez 
hale getirmiştir. Demiryolu taşımacılığını destekleyerek payını arttırmak, 
trafik kazalarını önlemek, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke 
yararlarını gözetmek ve “gelecek nesillere temiz ve yeşil bir dünya 
bırakmak” tüm üyelerimizin ortak dileğidir.

Derneğimizin yukarıda belirtilen genel amaçlarıyla paydaş düşüncelere                
sahip, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi 
bulunan tüm firmaları bir ‘çatı’ altında toplayarak güçlü bir ‘sivil toplum 
kuruluşu’ oluşturmanın çabasındayız.

Demiryolunun Türkiye’nin dünya ile rekabet edebilirliğinin önünü 
açacağını, ekonomik ve sosyal olarak geliştireceğini biliyoruz. Sad-
ece emeğimiz değil yüreğimizi de koyduğumuz bu uğraşta, demiryolu 
taşımacılığı ile ilgili olan tüm firmaları, alanında ilk ve tek sivil toplum 
kuruluşu olan ‘Demiryolu Taşımacılığı Derneği üyesi’ olmaya davet edi-
yoruz.

Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil bir dünya en değerli mirasımız 
olacaktır.

Saygılarımla.
İbrahim ÖZ
Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ ÜYELERİ
MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF RAIL TRANSPORT
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Söğütsen Seramik mamullerinin nakliyesi amacıyla Yıldızlar SSS Holding bünyesinde 2006 
yılında kurulmuştur. Öncelikle Grup şirketlerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola 
çıkan 3S Nakliyat, hizmet yolculuğuna tüm yurt içi pazarda söz sahibi olmak hedefi ile devam 
etmektedir.  Firma 10 Adet GABS Kapalı Vagon ve 72 Adet SGSS Platform Vagona sahiptir. 

The firm was founded in 2006 by Yıldızlar SSS Holding for the purpose of transporting the products 
of Sögütsen Seramik. 3S Nakliyat started its journey in this field initially to meet the transporta-
tion requirements of the group companies and now continues its services with the target of being 
a domestic market leader. The firm owns 10 GABS Closed Wagons and 72 SGSS Platform Wagons. 

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 1979 yılında kurulmuş ve 2008 itibari ile 1.885.000 ton/yıl 
kapasiteye ulaşmıştır. Bugün ABS’nin üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünlerin % 65’i iç 
pazarda, % 35’i dış pazarlara sunulmaktadır.

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. was founded in 1979 and managed to capture a capacity of 1.885.000 
tons/years as of 2008. Currently 65% of the products produced and sold by ABS is offered to the 
domestic market and 35% is offered to the foreign markets.

2011 yılında kurulan Acarlar AŞ. Dinar Vagon Sanayii, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 ve TS EN 15085 belgelerine sahip olup, TCDD ve özel şirketlere ait yük vagonlarının 
ulusal ve uluslararası standartlara uygun bakım, onarım ve revizyon hizmetleri faaliyetine de-
vam etmektedir. 

Acarlar AŞ. Dinar Vagon Sanayii was founded in 2001 and has been certified according to ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 and TS EN 15085 standards. It provides 
maintenance, repair and revision services for the cargo wagons belonging to TCDD and private 
firms in line with the national and international standards.

ADO Grubu, 1995 yılında Antalya’da başladığı öğütme ve paketleme tesisi yatırımıyla çimento 
sektörüne girmiştir. ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. , müşterilerinin ihtiyaç 
ve beklentilerini en üst düzeyde tutarak, standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ürün üretmek 
politikası ile Marmara Bölgesi’nde öğütme-paketleme tesisi ve Tokat’ta entegre çimento 
fabrikası kurarak yatırımlarını yurt içine yaymıştır.

ADO Group entered into the cement sector in 1995 after making an investment in a grinding and 
packing facility.  ADOÇİM ÇİMENTO BETON SANAYİ ve TİCARET A.Ş. further spread its investments 
throughout the country by founding a grinding-packing facility in the Marmara Region and an 
integrated cement plant in Tokat and the firm is committed to the mission of meeting its customers 
requirements as much as possible with a company policy of manufacturing quality and reliable 
products in line with the highest standards.

3S NAKLİYAT 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

ABS ALÇI VE BLOK 
LOJİSTİK FİRMASI

ACARLAR VAGON  
VAGON ÜRETİCİSİ - BAKIM - ONARIM  REVİZYON

ADOÇİM 
LOJİSTİK FİRMASI

ADOÇİM 
LOGISTICS FIRM

ACARLAR VAGON  
WAGON MANUFACTURER – MAINTENANCE – REPAIR - REVISION

ABS ALÇI VE BLOK 
LOGISTICS FIRM

3S NAKLİYAT 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS
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Alışan Lojistik, 1985 yılından bu yana, uzman kadrosuyla, başta kimya sektörü olmak üzere 
birçok sektöre; yurtiçi, uluslararası ve likit nakliye, enerji lojistiği, depolama&antrepo hizmetleri 
ve katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Since 1985, Alışan Lojistik provides domestic and international transportation and liquid 
transportation services, energy logistics services, storage-warehousing services and other value 
added services to many sectors, including the chemicals sector with its staff selected from specialists. 

Türkiye’deki ilk özel demiryolu taşımacılık firmalarından olan Ar-Gü 2003 yılında başladığı 
faaliyetlerine bugün geniş hizmet ağı, toplam 715 vagonu ve 1200 adet değişik tiplerde 
konteyneri ile devam etmektedir. Demiryolu istasyonları arasında her tür dökme veya paletli 
mal taşıması gerçekleştiren firma ayrıca, limanlar ve demiryolu istasyonları arasında ithalat 
ve ihracat konteynerleri taşıyarak müşterilerine limandan kapıya ve kapıdan limana kombine 
taşımacılık hizmeti sağlamaktadır. 

Ar-Gü is one of the first private railway transportation firms in Turkey and started its operations 
in 2003 and currently it provides services with an extensive service network composed of 715 
wagons and 1200 containers in different types. The firm carries out the transportation of all kinds 
of bulk and palletized cargo between the railway stations and also transports import and export 
containers between the ports and railway stations and provides its customers with combined 
transport services from-port-to-door and from-door-to-port.

2002 yılından beri faaliyet gösteren firma çeşitli raylı sistem projelerinde yer almış olup 
Adapazarı’ndaki fabrikasında vagon (yük ve yolcu), lokomotiflerin revizyonları, boji imalatı, 
sinyalizasyon ve katener işleri, kaynaklı lokomotif yedek parça imalatı yapılmaktadır.

The firm started operating in 202 and participated into various railed system projects. The firm 
provides revision services for wagons (cargo and passenger) and locomotives and carries out bogie 
manufacturing, signalization and catenary services and manufactures spare parts for welded 
locomotives in its Adapazarı Plant. 

ALIŞAN LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

AR-GÜ  
VAGON SAHİBİ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI FİRMASI

AR-GÜ  
RAILWAY TRANSPORTATION FIRM OWNING WAGONS

ASKAY MAKİNE 
VAGON ÜRETİCİSİ – BAKIM-ONARIM

ASKAY MAKİNE 
WAGON MANUFACTURER – MAINTENANCE - REPAIR

ALIŞAN LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM

1984 yılında çalışma hayatına başlayan firma 1992 yılında TCDD Kayseri İstasyonunda 
vagonların yükleme – boşaltma işlerini yapmaya başlamıştır. Bugün lojistik hizmetler konusun-
da da faaliyet gösteren firma 2000 yılından beri modern araçları ve bütünleşmiş vinç sistemi ile 
hizmet vermeye devam etmektedir.

The firm started operating in 1984 and by 1992 it was providing loading-unloading services of 
wagons in TCDD Kayseri Train Station. Currently the firm also provides logistics services and since 
2000, it continues with these services by using its modern vehicles and an integrated crane system.

AKYAPI LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

AKYAPI LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM
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Uluslararası taşımacılıkta demiryolu ve deniz taşımacılığını kombine ederek Avrasya ile Türkiye 
arasına taşımacılık faaliyetlerini yürüten firma uygun fiyat ve güven esasıyla çalışmaktadır.

The firm combined railway and sea transportation in the international transportation sector and 
provides transportation services between Eurasia and Turkey. The firm is committed to the mission 
of affordable prices and trust.

1999 senesinde kurulan BM Makina, kaldırma ve enerji iletim konularında Alman firmalarının 
Türkiye temsilciliklerini yapmaktadır. 

BM Makine was founded in 1999 and acts as the Turkish representative of German firms operating 
in the sector of lifting and energy transmission.

BATI VAGON 
LOJİSTİK FİRMASI

BM MAKİNE 
VAGON ÜRETİCİSİ – BAKIM - ONARIM

BM MAKİNE  
WAGON MANUFACTURER – MAINTENANCE - REPAIR

BATI VAGON  
LOGISTICS FIRM

Asmar Holding bünyesinde faaliyet göstermekte olan Aslan Denizcilik A.Ş. Ulaştırma ve Lojistik 
hizmetleri sunmak üzere 1990 yılında kurulmuştur. Demiryolu ve Karayolu taşımacılığı 
alanlarında faaliyet gösteren firma bugün 130 vagonu ile Türkiyenin her bölgesine demiryolu 
taşımacılığı hizmeti vermektedir. Demiryolu taşımacılığı sektörüne her yıl yeni yatırımlar ilave 
eden Aslan Denizcilik A.Ş., Demiryolu taşımacılığının yanı sıra proje bazlı olarak Ara Elleçleme 
hizmeti de vermektedir. 

Aslan Denizcilik A.Ş. operates as an affiliate of Asmar Holding and was founded in 1990 in 
order to provide railway and land transportation services. Currently the firm provides railway 
transportation services to all regions in Turkey by its transportation network made of 130 wagons. 
Aslan Denizcilik A.Ş. makes new investments every year in the railway sector and also provide 
interim handling services on project basis.

Ata Karbon 1999 yılında endüstriyel hammadde ve kömür üretimi ithalatı ve satışı alanlarında 
faaliyet göstermek üzere kurulmuş, zaman içerisinde madencilik, geri kazanım ve tehlikeli atık 
taşımacılığı konusunda yatırımlar yaparak faaliyetlerine devam etmektedir. Firma kendine ait  
platform vagon ve konteynerler ile yıllık 100 – 120.000 ton dökme yük taşıma ve elleçlemesi 
yapmaktadır.

The firm was founded in 1999 to carry out the activities of manufacturing, importation and sales 
of raw materials and coal and in time, the firm made new investments into the fields of mining, 
recovery and hazardous waste transportation in order to expand its activities.  The firm makes 
the transportation and handling of 100.000-120.000 tons bulk cargo in a year by using its own 
platform wagons and containers.

ASLAN DENİZCİLİK 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

ATA KARBON 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

ATA KARBON 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

ASLAN DENİZCİLİK 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

1973 yılında kurulan Borusan Lojistik, 2000 yılından bu yana “entegre lojistik hizmet sağlayıcı” 
olarak Türkiye Lojistik Hizmetleri, Liman Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri ve 
Yabancı Ülkeler Lojistik Hizmetleri ve Türkiye ile Avrupa arasında  Trenle Multimodal Konteyner 
Taşımacılığı gibi stratejik alanlarda hizmet vermektedir.  

Borusan Lojistik was founded in 1973 and since 2000, as an “integrated logistic service provider”, 
the firm provides services in the strategic fields of Turkish logistics services, port services, 
international transportation services, foreign countries logistics services and multimodal container 
transportation services with trains between Turkey and Europe. 

BORUSAN LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

BORUSAN LOJİSTİK  
LOGISTICS FIRM
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‘Hızlı, güvenli ve ekonomik hizmetler için doğru adres‘ sloganıyla faaliyete geçen demiryolu 
lojistik firması demiryolu taşımacılığı ile 2011 yılında 980 bin ton sadece akaryakıt taşıması 
gerçekleştirmiştir. Türkiye limanlarından denizyolu ve demiryolu ile Türkmenistan ve 
Kazakistan’a kombine taşımacılık çözümleri sunan firma, İran -Türkmenistan güzergâhında da 
blok konteyner trenleri ile taşımacılık yapmaktadır.

The railway logistics firm started operating under the slogan “correct address for fast, reliable and 
economic services” and the firm made 980.000 tons of fuel oil transportation only in 2011. the firm 
also provides combined transportation solutions from the Turkish ports to Turkmenistan and Ka-
zakhstan by means of sea and rail transportation and also provides transportation services along 
Iran-Turkmenistan route by using block container trains. 

1997 senesinden beri faaliyet gösteren DURNA Nakliyat Demiryolu ile yurtiçi ve yurtdışı sanayi 
taşımaları yapmaktadır. Nakliye ve taahhüt firmasıdır.

DURNA Nakliyat started operating in 1997 and provides domestic and foreign transportation of 
industrial goods by rail. It is a good standing transportation and undertaking firm. 

DEMİRYOLU LOJİSTİK 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

DURNA NAKLİYAT 
LOJİSTİK FİRMASI

DURNA NAKLİYAT 
LOGISTICS FIRM

DEMİRYOLU LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

Türkiye’nin iş ve sanayi merkezi olan yakınlığı, ticari açıdan stratejik konumu, demiryolu 
bağlantıları, geniş hinterlandı ve yatırımları ile Çelebi Bandırma limanı Marmara Denizi‘nin 
güney kıyısında önemli bir konuma sahiptir. Güney Marmara Bölgesinin 2.973 m ile  en 
uzun rıhtımına sahip olan çelebi bandırma limanı modern altyapısı, rıhtımlara kadar uzanan 
demiryolu bağlantıları, zengin ekipman parkı, 5 adet terminali ve geniş liman içi stoklama 
sahaları ile hizmet vermektedir.

Çelebi Bandırma Port has a strategic position in the southern coast of Marmara Sea as it is located 
very close to the business and industry centers, has good railway connections, vast hinterland 
and extensive investments. Çelebi Bandırma Port has the longest quay in the Southern Marmara 
Region (2.973 meters) and it provides services with its modern infrastructure, railway connections 
extending to the quays, rich equipment park, 5 terminals and vast port stocking areas.

1872 yılında Viyana’da kurulan DB Schenker, Türkiye pazarına ilk olarak 1889 yılında 
girmis ve 1995 yılında da Arkas ile güçlerini birlestirmistir. “DB Schenker Blok Treni” olarak 
adlandırılan sistem sayesinde Avrupa’nın her noktasından Türkiye istikametine gidecek 
vagonlar birleştirilerek DB Schenker katarı oluşturulmaktadır. Tarife ile belirlenmiş kalkış ve 
varış saatleri DB Schenker Blok Treninin en önemli avantajlarından biridir.

DB Schenker was founded in Vienna in 1872 and entered to the Turkish market in 1889.  In 1995, 
the firm joined forces with Arkas. DB Schenker rolling stock is created by combining the wagons 
destined to Turkey from all points in Europe with the help of the system named “DB Schenker Block 
Train”. One of the most important advantages of DB Schenker Block Train is definite departure and 
arrival times set forth under tariff. 

ÇELEBİ BANDIRMA 
ULUSLARARASI LİMAN 

DB SCHENKER ARKAS  
LOJİSTİK FİRMASI

DB SCHENKER ARKAS  
LOGISTICS FIRM

ÇELEBİ BANDIRMA 
INTERNATIONAL PORT
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Yıldırım Holding A.Ş.’nin bir kuruluşu olan Eti Lojistik, bünyesinde bulunan 78 adet SGS tipi 
konteyner taşıma vagonları, 350 adet açık konteyner ve lojistik depolarında bulunan sticker iş 
makinaları ile TCDD hattında taşımacılık, İskenderun-Elazığ-Mersin’de ve bulunan açık kapalı 
stoklama sahaları ile lojistik hizmetleri ve ayrıca Kocaeli-Gebze Dilovası’nda bulunan Yılport 
Liman A.Ş. içerisinde kamyonla Konteyner taşıma hizmetleri vermektedir.

Eti Lojistik is an affiliate of Yıldırım Holding A.Ş.  and it provides transportation services on TCDD 
lines by using 78 pieces of SGS type container carriage wagons, 350 pieces of open containers and 
sticker work machines at the logistics depots as well as logistics services with its outdoors stocking 
areas in İskenderun-Elazığ-Mersin and container transportation services by trucks inside Yılport 
Liman A.Ş. located in Kocaeli-Gebze Dilovası.

ETİ LOJİSTİK
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

ETİ LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

1990 yılında faaliyetlerine başlayan Ekol Lojistik; ilk günden itibaren Avrupa’da sektörün 
öncü markası olma hedefi ile yola çıkmıştır. Uluslararası taşımacılıkta yük organizasyonuyla 
başlanılan noktadan, 3PL entegre lojistik hizmetleri sunan bütünleşik bir yapıya ulaşmıştır. 
Intermodal taşımada Avrupa’nın en hızlı büyüyen firması ünvanına sahip Ekol, çevreye verdiği 
önemle adından söz ettirmektedir.

Ekol Lojistik started operating in 1990 and set the target of being a leading brand in the European 
sector since the beginning. Initially it started to organize cargo in international transportation 
and in time, the firm developed an integrated structure providing 3PL integrated logistics services. 
Ekol has a reputation of being the fastest growing firm of Europe in intermodal transportation and 
is also well known with its environmentally sensitive approach.

Eksper Tren, yurtiçi ve uluslararası taşımalara yönelik blok tren, münferit konvansiyonel 
vagon, demiryolu konteynerleri  ile  intermodal çözümler ve müşteri ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayacak vagonların temini konusunda hizmet vermektedir. Uzman saha ekipleri, 
kurmuş olduğu uluslararası işbirliği ağı, uluslararası standartlarda sertifikalandırılmış hizmeti, 
yenilikleri takip eden bakışı ve müşteri memnuniyetini esas alan misyonu ile demiryolu 
taşımacılığı sektörünün önemli firmalarından biridir.

Eksper Tren offers intermodal services with its block trains, several conventional wagons and 
railway containers used for domestic and international transportation and it is specialized in 
supplying wagons that best suit to the customer requirements. It is one of the most important 
rail transportation firms equipped with expert field teams, international cooperation network, 
certified services according to the international standards, innovative approach and mission based 
on customer satisfaction. 

Özel tip yük vagonları, vagon ve lokomotif komponentleri, hat konteynırları üreten ESRAY 
A.Ş. raylı sistemler için dünya standartlarında sahip olduğu belgeler ile üretim yapmaktadır. 
Aynı zamanda 33 adet Sgs tipi TÜLOMSAŞ imalatı 2012 model vagonları ile demiryolu lojistiği 
alanında faaliyet göstermektedir. 

ESRAY A.Ş. manufactures special cargo wagons, wagons and locomotive components and line 
containers and carries out these manufacturing activities under international certifications for 
railed systems. It also operates in the field of railway logistics by using 2012 model 33 pieces of Sgs 
type TÜLOMSAŞ manufactured wagons. 

EKOL LOJİSTİK
LOJİSTİK FİRMASI

EKSPER TREN  
LOJİSTİK FİRMASI

ESRAY
VAGON ÜRETİM – BAKIM - ONARIM

ESRAY
WAGON MANUFACTURING – MAINTENANCE - REPAIR

EKSPER TREN 
LOGISTICS FIRM

EKOL LOJİSTİK  
LOGISTICS FIRM
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Denizli Sarayköy’de ki lojistik merkezinden Alsancak ve Aliağa limanlarına demiryolu ile 
konteyner taşımacılığı yapmaktadır. Benzeri lojistik operasyonları yakın zamanda Türkiye’nin 
birçok ilinde yapmayı planlamaktadır.

The firm makes container rail transportation from its logistics center located at Denizli Sarayköy 
to the ports of Alsancak and Aliağa. The firm is further planning to carry out similar logistics 
services in other cities of Turkey in the near future.

1941 yılında kurulan firmanın ünvanı 2006 yılında Hoşcan Lojistik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. 
Şti. olarak değiştirilmiş olup stratejik büyüme hedeflerine uygun olarak 2010 yılı sonunda 
ortaklık ve sermaye yapısını değiştirerek ünvanını Hoşcan Lojistik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
olarak değiştirmiştir. Karayolu ve demiryolu taşımacılık konusunda hizmet vermektedir.

The firm was founded in 1941 and its trade name was changed as Hoşcan Lojistik Gıda Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. in 2006. In line with its strategic growth target, it changed its shareholding 
and capital structure at the end of 2010 and made its trade name Hoşcan Lojistik Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.  The firm provides land and rail transportation services.

1994 yılında Adana’da kurulan Ilgaz Grup bugün hızlı tren projesi kapsamında yer alan işlerde 
kullanılan prefabrik öngermeli krişler ve diğer prekast elemanlarını ürettiği 22.000 m2 kapalı 
alana sahiptir. 2007 yılında Alman Rail.One Gmbh firmasıyla ortak bir travers fabrikası kurarak 
aynı yıl üretime geçmiş ve her türlü ray için hızlı tren traversleriyle makas traverslerinin 
üretimine devam etmektedir. Ilgaz Grup köprü ve viyadüklerde kullanılan öngermeli ve 
öngermesiz kirişlerin taşınması ile Launching Girder ile montajı konusunda ülkemizde lider 
durumdadır. Firmanın yeni yatırımları arasında yük vagonu üretimi de bulunmaktadır.

Ilgaz Grup was founded in 1994 in Adana and currently, it operates a facility with an indoors 
area of 22.000 m2 used for the manufacturing of prefabricated pre-stressed traverses and under 
pre-cast components to be used in the works performed under the fast train project. In 2007, the 
firm founded a partnership with the Germen firm Rail.One GmbH and established a traverse plant 
that started manufacturing activities in the same year and continues to manufacture fast train 
traverses and switch traverses for all types of rails. Ilgaz Grup is the leading firm in Turkey in the 
transportation of pre-stressed and non-pre-stressed traverses and used in the bridges and viaducts 
and in the assembly of the same with Launching Girder. The firm is currently making investments 
to the manufacturing of cargo wagons.

GÜNAYDIN GROUP DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞI
LOJİSTİK FİRMASI

GÜNAYDIN GROUP DEMİRYOLU KONTEYNER TAŞIMACILIĞI
LOGISTICS FIRM

HOŞCAN LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

ILGAZ GRUP
YOL YAPIM VE ONARIM

ILGAZ GRUP 
ROAD BUILDING AND REPAIR

HOŞCAN LOJİSTİK   
LOGISTICS FIRM

1880 yılında gemi tamiri ve servisi işleri yapmak üzere kurulan İÇDAŞ, 1955 yılında tornalama 
ve haddeleme işlemlerinin de katılımıyla demir çelik sektörüne adım atmıştır. 1970 yılından 
bu yana inşaat demiri ve alaşımlı çelik üreten İÇDAŞ üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
“özel sektör” çelik üreticisidir.

İÇDAŞ was founded in 1880 to carry of ship repair and servicing works and entered into the iron-
steel sector in 1955 after launching turning and rolling activities.  Since 1970, İÇDAŞ manufactures 
construction iron and alloyed steel and it is the biggest steel manufacturer in the Turkish private 
sector due to its manufacturing capacity.

İÇDAŞ
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

İÇDAŞ  
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS
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Kalenakliyat A.Ş: was founded in 1974 and it currently provides logistics and transportation 
services with its fleet made of 350 land vehicles, 65 cargo wagons, one Ro-Ro and two dry cargo 
ships. Kalenakliyat aims to be most powerful company in the combined transportation sector. 

İnci Lojistik Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ukrayna ve  Rusya’ya yapılan  ithal ve ihraç 
malları taşımasını demiryolu ile entegre lojistik çerçevesinde, kesintisiz servis anlayışıyla 
gerçekleştirmektedir.

İnci Lojistik carries out the rail transportation of import and export goods to the European 
countries and to Ukraine and Russia with its integrated logistics structure and uninterrupted 
service approach. 

1974 yılında kurulan Kalenakliyat A.Ş., günümüzde 350 kara taşıtı, 65 yük vagonu, bir Ro-Ro ve 
iki kuruyük gemisinden oluşan filosuyla lojistik ve taşımacılık hizmeti veriyor.
Kalenakliyat, kombine taşımacılık alanında sektörün en güçlü şirketi olmayı hedefliyor.

Ocak 2005 tarihinde kurulan  KTL’nin merkezi İstanbul’da olup İzmir ve Mersin’de şubeleri 
vardır. KTL’nin ticaret yaptığı başlıca bölgeler arasında Uzak Doğu, Avustralya, ABD ve Avrupa 
sayılabilir. Şirketin amacı, gelecek yıllarda güçlü büyüme modelini sürdürmesi beklenen Türk 
konteynır ve lojistik sektöründe büyümeye devam etmektir. 

The headquarters of KTL founded in January, 2005 is located in Istanbul and it operates branches 
in Izmir and Mersin.  Primary regions of trade for KTL are Far East, Australia, USA and Europe. The 
company aims to grow in the Turkish container and logistics sector expected to maintain its strong 
growth model in the future years. 

Kuru yapı sistemlerinde bir dünya lideri ve Türkiye’nin ilk kartonlu alçı plaka üreticisi olan 
Knauf, günümüzde 60’a yakın ülkede 24 bini aşkın çalışanıyla hizmet vermektedir. 

Knauf is a world leader in dray structure systems and is known as the first cartooned plaster plate 
manufacturer in Turkey. Currently it provides services in nearly 60 countries with its personnel 
made of more than 24.000 employees. 

İNCİ LOJİSTİK  
LOJİSTİK FİRMASI

İNCİ LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM

KALENAKLİYAT 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

KINAY LOJİSTİK
LOJİSTİK FİRMASI 

KNAUF 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

KNAUF 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

KINAY LOJİSTİK
LOGISTICS FIRM

KALENAKLİYAT  
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

1989 yılında kurulan Konsped Uluslararası Taşımacılık Ltd.Şti.  Türkiye ile Avrupa, Orta Asya 
ve Orta Doğu ülkeleri arasında demiryolu konvansiyonel ve kombine taşımacılık alanlarında 
faaliyet göstermektedir.

Konsped Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. was founded in 1989 and it provides railway conven-
tional transportation and combined transportation services between Turkey and Europe, Central 
Asia and Middle East.

KONSPED
LOJİSTİK FİRMASI

KONSPED
LOGISTICS FIRM



14

Köktaş Lojistik 2010 yılında 52 adet kendi özmal vagonu ile demiryolu  taşımacılığında  hizmet 
vermeye başlamış, 2011 yılında 78’ e, 2012 yılı sonu itibariyle kendi özmal vagonları dahil 
olmak üzere toplamda 150 vagon ile  konteyner taşımacılığını sürdürmektedir.

Köksal Lojistik started to provide rail transportation services in 2010 by using its own 52 wagons 
and by the year 2011, it increased the number of its wagons to 78.  As of the end of 2012, the firm 
continues its activity of container transportation by using total 150 wagons, including its won 
wagons. 

Hava, Deniz, Kara Taşımacılığı, Depolama-Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında 
hizmet veren firma Türkiye, Avrupa, Uzakdoğu ve Amerika’da bulunan, RF Terminaller ile 
elektronik ortamda hizmet verebilen, gümrüklü ve gümrüksüz, depolara sahiptir.

The firm provides services in the fields of air, sea and land transportation, storage-distribution 
and supply chain management and it operated bonded and duty-free warehouses that can provide 
services in electronic medium by using RF terminals located in Turkey, Europe, Far East and 
America. 

1986 yılında demiryolu taşımacılığına başlamış olan Lojistik26’nın kadrosu, intermodel 
(karayolu+demiryolu) taşımacılığını en verimli şekilde kullanarak konteyner taşımacılığı ve 
ağır nakliyat konularında hizmet vermektedir. Lojistik26  güçlü ekipman kapasitesi ve amaca 
yönelik makine parkuru ile operasyonlarda sorunsuz ve en düşük maliyet ile taşıma hizmeti 
sunmaktadır.

Lojistik26 started railway transportation in 1986 and its staff provides container transportation 
and heavy transportation services by using intermodal transportation (land-rail) in the most 
efficient way. Lojistik26 provides problem-free and cost efficient transportation services with its 
strong equipment capacity and machinery park. 

Kara, hava, deniz, fuar ve etkinlik lojistiği, demiryolu nakliyesi, gümrükleme, sigorta ve lojistik 
hizmetlerini sunan Mars Lojistik   Uluslararası Taşımacılık, Depolama Dağıtım, Mars Hava ve 
Deniz Kargo ve Mars Sigorta şirketlerinden oluşmaktadır. 

Mars Lojistik provides land, air, sea, fair and activity logistics services as well as railway 
transportation, customs clearance, insurance and logistics services and it operates a network 
made of international transportation, storage-distribution, Mars Air and Sea Cargo and Mars 
Insurances companies. 

KÖKTAŞ LOJİSTİK 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

KÖKTAŞ LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

LATEK LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI 

LOJİSTİK26
LOJİSTİK FİRMASI 

MARS LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

MARS LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM

LOJİSTİK26
LOGISTICS FIRM

LATEK LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM
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Dünyanın ikinci büyük konteyner operatörü olan ve Türkiye’nin lider konteyner gemi acenteleri 
arasında yer alan MSC’nin lojistik yatırım şirketi Medlog’un, İzmir merkez olmak üzere 
İstanbul, Bursa, Mersin ve Ankara’da şubeleri bulunmaktadır. Yönetimindeki 100’den fazla tır 
ile, tüm hatlarla gerçekleştirilen yüklemelerin kapıdan kapıya taşımasının yanı sıra, demiryolu 
taşımacılığı, transit taşıma, proje taşımacılığı ve depo hizmetleri vermektedir. Medlog, yaptığı 
vagon yatırımlarıyla demiryolu bağlantısı olan limanlarda karayoluna alternatif çözümler 
sunmaktadır. 

Medlog is the logistics investment company of MSC which is the second biggest container operator 
in the world and is considered among the leading shipping agencies in Turkey. The firm operates 
branches in Izmir, Istanbul, Bursa, Mersin and Ankara. By using more than 100 TIR vehicles under 
its management, it provides from-door-to-door transportation cargos loaded in all types of lines 
and it further provides rail transportation, transit transportation, project transportation and 
storage services. With its extensive investments in wagon, Medlog offers alternative solutions to 
motorway transportation in those ports having railway connection.  

Mersin Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. (MIP), 2007 yılında PSA International ve Akfen 
Holding ortaklığıyla kurulmuştur. Mersin Uluslararası Limanı, sahip olduğu demiryolu ve 
karayolu bağlantılarıyla Orta Doğu ticareti için ideal bir transit merkezi konumundadır. Doğu 
Akdeniz’in önemli limanlarından biri olmasının yanı sıra İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin ithalat-ihracat kapısıdır. MIP’nin vizyonu, Mersin Uluslararası Limanı’nı 
Doğu Akdeniz’de dünya standartlarında bir ana konteyner limanına dönüştürmektir. 

Mersin Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. (MIP) was founded in 2007 with the partnership of 
PSA International and Akfen Holding. International Mersin Port is an ideal transit center for the 
Middle Eastern trading activities due to is extensive railway and motorway connections.  Besides 
serving as an import port in the Eastern Mediterranean, it is known as an importation-exportation 
door for Central Anatolia, Mediterranean and South East Anatolia Region.  MIP is committed to 
the vision of transforming the International Mersin Port to the primary container port of East 
Mediterranean that meets the world standards. 

Demiryolu ile Manisa ile İzmir Alsancak Limanı ve Aliağa Limanları arasında ithalat ve ihracat 
konteyner taşımaları yapan MOS Lojistik, her gün yapılan karşılıklı seferler ile nakliye fiyat 
avantajları ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezinde depolama olanakları ile operasyon 
kolaylıkları sağlamaktadır.

MOS Lojistik provides import and export container rail transportation services between Manisa 
and Izmir Alsancak Port and Aliağa Port. The firm offers price advantages in transportation 
with its daily two-ways voyages and operational advantages due to its storage capabilities in its 
logistics center having railway connection. 

1978 yılında OYAK’ın iştiraki olarak kurulan OMSAN Lojistik, ulusal ve uluslararası ölçekte 
kapıdan kapıya kara, hava, deniz, demiryolu, intermodal, milk run taşımacılığı, depo ve antrepo 
yönetimi, bitmiş araç lojistiği, tehlikeli madde ve dökme yük taşımacılığı, ev-ofis lojistiği, 
gümrükleme, sigorta ve lojistik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

OMSAN Lojistik was founded in 1978 as an affiliate of OYAK and provides national and international 
from-door-to-door land, air, sea, rail, intermodal and milk run transportation services, depot and 
bonded warehouse management services, finished vehicle logistics services, hazardous materials 
and bulk cargo transportation services, home-office logistics services, customs clearance, insurance 
and logistics consultancy services. 

MEDLOG LOJİSTİK GEMİCİLİK TURİZM 
LOJİSTİK FİRMASI

MIP
LİMAN

MIP
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MOS LOJİSTİK  
LOJİSTİK FİRMASI

OMSAN LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

OMSAN LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM

MOS LOJİSTİK   
LOGISTICS FIRM

MEDLOG LOJİSTİK GEMİCİLİK TURİZM 
LOGISTICS FIRM
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1985 yılında kurulan ORAYSAN A.Ş demir çelik, lojistik, demiryolu yük taşımacılığı, karayolu 
nakliyesi, İnşaat ve turizm alanlarında faaliyet vermektedir. Kapıdan kapıya taşımacılıkta kendi 
araçları ile taşıma yapan Oraysan, açık yükler, dökme, demir ve konteyner taşımacılığının yanı 
sıra forwarder hizmetleri, uluslararası taşımalar, deniz, demir ve karayolu ve gümrükleme 
konularında da hizmet vermektedir.

ORAYSAN A.Ş. was founded in 1985 and it operates in the fields of iron-steel, logistics, railway car 
transportation, land transportation, construction and tourism. Orayson performs transportation 
by using its own vehicles in the from-door-to-door transportation and in addition to open cargo, 
bulk cargo, iron and container transportation, the firm provides forwarder services, international 
transportation services and sea, rail and land transportation and customs clearance services.

1997 yılında kurulan İskenderun merkezli ÖZNAK Demiryolu Lojistik Hizmetleri’nin İzmir ve 
Turgutlu’da da şubeleri bulunmaktadır. Kurum 2007 yılı içerisinde yurt içi yük taşımalarında 
demiryolu ile en fazla yük taşıyan ilk dört firma arasına girmiştir.   İskenderun, Manisa –Turgutlu, 
İzmir – Halkapınar, Tatvan, Osmaniye – Toprakkale, İstanbul – Haydarpaşa ’da bulunan lojistik 
hizmet sahalarında, dünya standartlarında lojistik hizmetler sunacak altyapı ve üst yapıyı 
oluşturabilmek için gerekli yatırımları gerçekleştirmiştir.

İskenderun based ÖZNAK Demiryolu Lojistik Hizmetleri was founded in 1997 and it maintains 
branches in Izmir and Turgutlu. During 2007, the firm managed to be among the first four 
companies transporting the highest volume of cargo by means of domestic rail transportation. 
It made the necessary investments to develop the infrastructure and upper structure that will 
provide logistics services in world standards in its logistics services areas located at   İskenderun, 
Manisa –Turgutlu, Izmir – Halkapınar, Tatvan, Osmaniye – Toprakkale, Istanbul – Haydarpaşa.

İstanbul’da bulunan Öztaş demiryolu taşımacılığı alanında hizmet vermekte ve müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

Istanbul based Öztaş provides rail transportation services and is committed to the mission of 
highest customer satisfaction.

1991 yılında Bozkurt Ltd. Şti. olarak kurulan firma bugün Raykam Lojistik adı altına faaliyetlerine 
devam etmektedir. Demiryolu Yük Taşımacılığı konusunda vagon temini, takibi, uluslararası 
taşıma belgelerinin düzenlenmesi, yükleme ve ara nakliye konularında demiryolunda 7 bölgede 
hizmet vermektedir

The firm was founded in 1991 with the trade name Bozkurt Ltd. Şti. and it currently continues its 
operations with the trade name Raykam Lojistik. It provides services in rail cargo transportation in 
7 regions by supplying and monitoring wagons, issuing international transportation certificates, 
loading and providing transit transportation.

ORAYSAN
LOJİSTİK FİRMASI VAGON SAHİBİ

ÖZNAK 
LOJİSTİK FİRMASI

ÖZNAK 
LOGISTICS FIRM

ÖZTAŞ
LOJİSTİK FİRMASI 

RAYKAM LOJİSTİK
LOJİSTİK FİRMASI 

RAYKAM LOJİSTİK
LOGISTICS FIRM

ÖZTAŞ 
LOGISTICS FIRM

ORAYSAN
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS
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RAYSER Lojistik Depolama Tic. San. A.Ş. kendine ait 135 adet 54 ton yükleme kapasitesine sahip 
Ga tipi kapalı yük vagonu , 34 Adet Rgs tipi platform vagon ile 113 adet opentop konteyner            
1 adet Staicker ve 2 adet forklifti bulunmaktadır. Kapalı ve açık vagonlar ile yurtiçi yük 
taşımacılığı, demiryolu, denizyolu, karayolu, kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya taşıma 
hizmetleri veren firma demiryolu bağlantılı limanlarda ihracat, ithalat ve taşıma, depolama ve 
elleçleme hizmetleri vermektedir.  

RAYSER Lojistik Depolama Tic. San. A.Ş. owns 135 pieces of Ga type closed cargo wagons 
with a loading capacity of 54 tons and 34 pieces of Rgs type platform wagons and 113 pieces 
of opentop container wagons, 1 Staicker and 2 pieces of forklifts. The firm provides domestic 
cargo transportation services by using closed and opentop wagons. as well as rail, sea, land and 
combined transportation services and from-door-to-door transportation services. The firm also 
provides importation, exportation, transportation, storage and handling services at those ports 
having railway connections.

RAYVAG kendine ait 3500 metre ray hattına sahiptir. Toplam 58.000 metrekare alan üzerinde yük 
vagonlarının imalatı, bakım onarımı , tip değişikliği ,yedek parça temini ve periyodik revizyon 
hizmetlerini vermektedir. RAYVAG tesisleri Mersin Limanına 100 kilometre, İskenderun 
limanına 100 kilometre mesafede, içerisinden Adana – İskenderun ana demiryolu hattı geçen 
Adana Organize Sanayi bölgesindedir.

RAYVAG owns a railway of 3500 meters. It provides manufacturing, maintenance, repair and type 
conversion of cargo wagons at an area of 58.00 square meters and also supplies spare parts and 
offers periodic revision services. RAYVAG facility is located at a distance of 100 kilometers to Mersin 
Port and to Iskenderun Port and it is located in Adana Organized Industrial Zone through which 
Adana-Iskenderun main railway track passes. 

RC Mühendislik 2003 yılında Sakarya’da kurulmuştur. Yaptığı projelerle yüksek teknoloji içeren 
tren yolu ile yük ve yolcu taşıyan vagon imalatları ve karayolu taşımacılığı için treyler  ve  semi   
treyler üretimlerini sürekli kendisini geliştirerek devam etmektedir. Yük ve yolcu taşıyıcı tren 
şaseleri imalatı, komple karoser ve karoset parçaları imalatı, üretim aparatları imalatı sabit ve 
döner fikstür imalatı konularında da faaliyet göstermektedir.

RC Mühendislik was founded in 2003 in Sakarya. The firm undertakes projects relating to the 
manufacturing of wagons for use in the transportation of cargo and passengers along high-tech 
railway tracks and manufacturing of trailer and semi-trailer for use in the land transportation.  
The firm also manufactures train chassis for transportation of cargo and passengers, complete 
vehicle body and relevant components, production equipments and fixed and revolving fixtures. 

RAYSER
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

RAYVAG
VAGON ÜRETİCİSİ – BAKIM - ONARIM

RAYVAG
WAGON MANUFACTURER – MAINTENANCE AND REPAIR

RC MÜHENDİSLİK RC MÜHENDİSLİK   

RAYSER 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

Raykent Lojistik, 2006 yılı itibarı ile demiryolu çeken araçları konusunda hizmet vermektedir. 
Kendisine ait makine parkında  7 adet faal lokomotif ve hafif işlerde kullanılabilen çok sayıda 
Raytrak çeken araçları ile Türkiye’nin önde gelen projelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Ayrıca Polatlı da bulunan iltisak hattı ve depolama alanı ile lojistik hizmetler de vermektedir.    

Raykent Lojistik started operating in 2006 in the field of tractive stock. It provides services for 
the leading projects in Turkey by using 7 active locomotives in its own machinery park and too 
many rail track vehicles that could be used in lighter works. It also provides logistics services on its  
branch line and storage area in Polatlı.

RAYKENT
DEMİRYOLU ÇEKEN ARAÇLARI KİRALAMA, SATIŞ, 
BAKIM ONARIM – LOJİSTİK HİZMETLER

RAYKENT
LEASING AND SALES OF TRACTIVE STOCK, MAINTENANCE AND REPAIR 
LOGISTICS SERVICES
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Rinak Lojistik A.Ş. Demiryolu Konvansiyonel Vagon ve Konteyner Taşımacılığı, Blok Tren, 
Liman  - Terminal hizmetleri ve iltisak hatları inşaat, elektrifikasyon, sinyalizasyon, konteyner 
terminal,gümrüklü gümrüksüz antrepo işletmeciliği konularında hizmet vermektedir. Rinak 
Lojistik A.Ş. bir  Naksan Holding kuruluşudur.

Rinak Logistics Co., Ltd serves in  field of  Conventional Railway Wagon and Container Freight, 
Block Train, Port - Terminal and construction of junction lines, electrification, signaling, container 
terminal, bonded and non-bonded warehouse provides services in management. Rina Logistics Co., 
Ltd. a Naksan Holding company.

Rinotrans firması demiryolu taşımacılığı, yol bakım ve onarım konularında  hizmet vermektedir. Rinotrans firm  rail transport serves in field of  road maintenance and repair issues serve.

Samsunport Limanı, Türkiye’yi Kuzey’e bağlayan Ulusal Demiryolu Ağına sahip, Karadeniz’deki 
en modern limandır. Dökme yük depolamasına, konteynır taşımacılığına, kargo taşımacılığına 
yönelik yatırımlarını tamamlamış olup genişleme alanı ile de yeni yatırımlara da uygun 
bir limandır. Samsun- Kavkaz feribot hattı, limanda kurulu demiryolu feribot rampası, boji 
değiştirme istasyonu ile 1520 mm ray açıklığına sahip rus vagonları ile gelen ve giden yükler 
doğrudan son noktaya kadar taşınabildiği gibi yine yükler liman terminal sahasında kamyon, tır, 
TCDD ve Rus vagonlarına da aktarılarak ithalatçı ve ihracatçıya ulaştırılabilmektedir.

Samsunport is the most modern port on the Black Sea, with the National Railway Network 
connecting Turkey to North . It had completed its investments for bulk cargo storage, container 
transportation, cargo transportation and it is a port appropriate for new investments thanks to its 
expansion area. With Samsun - Caucasus ferry line, railway ferry ramp installed on the port, bogie 
change station, the incoming and outgoing cargoes with the Russian wagons with 1520 mm of rail 
span can directly be transported to the final point or the cargo can be delivered to the importer 
and exporter by transferring to the trucks, trailers, TCDD and Russian wagons at the port terminal 
area.

RİNAK LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

RİNOTRANS
YOL YAPIM - ONARIM

RİNOTRANS
ROAD BUILDING AND RENOVATION 

SAMSUNPORT
LİMAN

SAMSUNPORT
PORT

RİNAK LOJİSTİK
LOGISTICS FIRM

Lojistiğin tüm kulvarlarında yer alan REYSAŞ LOJİSTİK en büyük demiryolu yatırım firmasıdır. 
Hem çeşitli tiplerde yaptığı vagon yatırımları hem de 250.000 metrekareyi bulan istasyon 
yatırımları ile demiryolu taşımacılığında kombine servis vermeye devam etmektedir.

REYSAŞ LOJİSTİK is the largest railway investment firm operating in all areas of logistics sector.  
It continues to provide combined services for railway transportation with its investments made to 
different types of wagons and train station investments extending to 250.000 square meters. 

REYSAŞ LOJİSTİK 
VAGON SAHİBİ LOJİSTİK FİRMASI

REYSAŞ LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS
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Tedarik zinciri, depolama, dağıtım, kurye ve kargo kapsamındaki tüm ihtiyaçları tek çatı altında 
sağlayabilen Tempo Lojistik, sektöre yaptığı yatırımlar ve her geçen gün artan iş hacmi ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tempo Lojistik is able to provide complete services of supply chain, storage, distribution, courier 
and cargo transportation and continues its operations with its ongoing investments in the sector 
and increasing business volume . 

TLS Lojistik, uluslararası taşımacılık hizmetleri kapsamında kurduğu TLS Global şirketiyle iş 
ortaklarına uluslararası taşımacılık alanında da en rekabetçi çözümleri sunuyor. TLS Lojistik, 
hava, kara, deniz, demiryolu, likit tank ve intermodal taşımacılık gibi entegre hizmetleriyle 
müşterilerinin uluslararası alanda da çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

TLS Lojistik has founded TLS Global Company in order to provide international transportation 
services and offer competitive solutions to its business partners in this field. TLS Lojistik continues 
to be a international solution partner for its customers  by offering integrated services such as air, 
land, sea and rail transportation, liquid tank and intermodal transportation services.

TEMPO LOJİSTİK
LOJİSTİK FİRMASI 

TLS LOJİSTİK
LOJİSTİK FİRMASI

TLS LOJİSTİK
 LOGISTICS FIRM

TEMPO LOJİSTİK
LOGISTICS FIRM

Sarp Lojistik, yurtiçi ve yurtdışında entegre lojistik çözümleri ile müşterilerine hizmet 
vermektedir. Gıda lojistiği konusunda uzmanlaşan firmanın, Eskişehir başta olmak üzere 
Türkiye’nin farklı lokasyonlarında, toplamda 50.000 m2 ve 70.000 palet kapasiteli, yüksek 
teknolojiye sahip lojistik tesisleri bulunmaktadır.

Sarp Lojistik provides services to its customers with domestic and foreign integrated logistics 
solutions. The firm has expertise in foods logistics and it operates logistics facilities with a total 
area of 50.000 m2 and 70.000 pallet capacity located in different regions of Turkey, including 
Eskişehir.

Havsa Uluslararası Endüstri ve Lojistik Merkezi Edirne’nin Havsa ilçesinde, Edirne’ye 15 km. 
uzaklıkta, D-100 ve TEM (E-6) karayolları arasındaki 250 hektarlık bir arazi üzerinde inşa 
edilmektedir. Merkezin demiryolu bağlantısının olması ve bölgedeki limanlara yakınlığı Avrupa 
demiryolu taşımalarından önemli düzeyde pazar payı elde etmelerini mümkün kılacaktır. 

Raykent Lojistik started operating in 2006 in the field of tractive stock. It provides services for 
the leading projects in Turkey by using 7 active locomotives in its own machinery park and too 
many rail track vehicles that could be used in lighter works. It also provides logistics services on its  
branch line and storage area in Polatlı.

SARP HAVACILIK LOJİSTİK  
LOJİSTİK FİRMASI 

SEDA İNŞAAT SEDA İNŞAAT

SARP HAVACILIK LOJİSTİK  
LOGISTICS FIRM
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1942 yılında Gaziantep’te kurulan Horoz Lojistik, 2000 yılında Fransız lojistik devi SDV 
International Logistics ile deniz ve havayolu taşımalarında ortak olarak faaliyet alanını 
genişletmiştir. Horoz Lojistik deniz, hava, karayolu ve demiryolu taşımacılığı, depolama ve 
yurtiçi parsiyel dağıtım, yurtiçi komple taşımacılık hizmetlerinde faaliyet göstermektedir.

Horoz Lojistik was founded in 1942 in Gaziantep and in 2000, the firm expanded its area of activities 
toward sea and air transportation by entering into a partnership with the French logistics giant 
SDV International Logistics. Horoz Lojistik provides sea, air, land and rail transportation services, 
storage and domestic parcel distribution services and domestic complete transportation services. 

Taşımacılık sektörüne 1954 yılında Hilal Grup adıyla adım atan Servicexpress; depolama, 
cross-docking, manipülasyon, karayolu, demiryolu, uluslararası taşımacılık, akaryakıt satışı ve 
akaryakıt nakliyesi ile iş ortaklarının çözüm odaklı tedarikçisi olmaya devam etmektedir.

Serviceexpress entered into the transportation sector in 1954 as Hilal Group and it continues to 
be a solution provider to its business partners by providing storage, cross-docking, manipulation, 
land, rail and international transportation, fuel oil sales and transport services.

Solmaz Nakliyat, 1977 yılında kurulmuş olan Solmaz Gümrük Müşavirliği’nin grup şirketlerinden 
birisi olarak 1986 yılında kurulmuştur. Filosunda özmal olan 180 adet araç ile uluslararası kara 
taşımacılığı hizmeti vermekte ve aynı zamanda forwarder olarak uluslararası deniz taşımacılığı 
konteyner, breakbulk, gemi kiralama hizmetleri, uluslararası hava kargo ve hızlı kargo 
taşımacılığı ile fuar lojistiği hizmetleri vermektedir.

Solmaz Nakliyat was founded in 1986 as one of the group companies of Solmaz Gümrük Müşavirliği 
founded in 1977. It owns a fleet of 180 vehicles providing international land transportation 
services and at the same time, it operates as a forwarder in international sea transportation of 
containers and break bulk and provides chartering services, international air cargo and fast cargo 
transportation and fair logistics services.    

SDV HOROZ LOJİSTİK 
LOJİSTİK FİRMASI

SERVİCEXPRESS
VAGON SAHİBİ  LOJİSTİK FİRMASI

SERVİCEXPRESS
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

SOLMAZ NAKLİYAT
LOJİSTİK FİRMASI 

SOLMAZ NAKLİYAT
 LOGISTICS FIRM

SDV HOROZ LOJİSTİK 
LOGISTICS FIRM

Yıllık 28,1 milyon ton rafinaj kapasitesi ile Türkiye’nin lider sanayi kuruluşudur. It is the leading industrial corporation in Turkey with its annual refinery capacity of 28,1 million 
tons.

TÜPRAŞ
VAGON SAHİBİ RAFİNAJ ŞİRKETİ

TÜPRAŞ
REFINERY FIRM OWNING WAGONS
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Turkon Demiryolu firması tüm Türkiye’de modern ve üstün teknik ekipman kullanarak hızlı, 
güvenli ve kaliteli demiryolu hizmeti ile müşterilerine proje bazlı çözümler üreterek onlara 
katma değer yaratan, sektörde öncü bir firmadır.

Turkon railway firm develops project based solutions for its customers by providing fast, reliable 
and high quality railway services using modern and advanced technical equipments. It is the 
leading firm in the sector that creates added value for its customers.

1997 yılında kurulan UPM, 1999 yılında faaliyetlerini demiryolu taşımacılığına yönlendirmiştir.  
Türkiye-Avrupa, Türkiye-Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Avrupa-Asya arasında demiryolu 
taşımacılığı konusunda hizmet vermektedir. Taşınacak mal çeşidine uygun vagonlarla, çıkış 
ve varış istasyonlarına göre en uygun güzergâhı belirleyerek ekonomik navlunlar sunan 
UPM, müşterilerine iç ve dış pazarda avantajlar sağlamaktadır. Samsun-Kavkaz Tren Ferisi  
işletilmektedir.

UPM was founded in 1997 and focused on railway transportation in 1999. It provides railway 
transportation services between Turkey-Europe, Turkey-Russia and Turkish Republics and Europe-
Asia.  UPM offers economic freights and advantages to its customers in domestic and foreign 
markets by determining the most suitable route according to departure and arrival stations and 
by selecting the wagons that are best suited to the specific type of cargo to be transported. Samsun-
Kavkaz Train Ferisi is  operated.

VA-KO Vagon Konteyner Makina Mühendislik Proje San. ve Tic. Ltd. Şti. adı altında 2007 yılında 
kurulmuştur. 2010 tarihi itibariyle VA-KO ülkemizde özel sektör olarak ilk vagon imalatçısı firma 
olarak onaylanmıştır. Şirketin Beypazarı ve Temelli/Ankara’da iki adet fabrikası bulunmaktadır. 
18 dönüm alan üzerinde 5 dönüm kapalı alanı olan fabrika iltisak hattı ile konvansiyonel 
demiryolu hattına bağlıdır.

VA-KO was founded in 2007 with the trade name Vagon Konteyner Makina Mühendislik Proje San. 
ve Tic. Ltd. Şti.  In 2010, VA-KO was certified as the first private sector wagon manufacturer in our 
country. The firm operates two plants in Beypazarı and Temelli/Ankara. The plants are connected 
to the conventional railway tracks via branch line and they have indoors manufacturing area of 5 
hectares located on a land of 18 hectares. 

1998 yılında bir uzmanlık şirketi olarak Yapı Merkezi bünyesinde kurulan Yapıray anahtar teslim 
raylı sistem projeleri yapabilen, hem mevcut Raylı Sistemlerin bakım-onarım ve takviye işlerini 
gerçekleştirebilen, yüksek mühendislik çözümleri içeren tasarımlar yapabilen, Demiryolu 
Beton Travers, Makas Travers ve Metro tipi Blok üretimi yapabilen Raylı Sistemler konusunda 
ülkemizin çok işlevli önemli şirketlerinden biridir.

Yapıray was founded in 1998 as an expertise affiliate of Yapı Merkezi and currently it operates as 
an important multi-functional railed system company in our country that is capable of completing 
key-delivery railed system projects, maintaining-repairing and supporting existing railed systems, 
developing designs offering high-tech engineering solutions and manufacturing railway concrete 
traverse, switch traverse and subway type block manufacturing. 

TURKON
VAGON SAHİBİ  LOJİSTİK FİRMASI

TURKON
LOGISTICS FIRM OWNING WAGONS

UPM
LOJİSTİK FİRMASI 

VAKO
 VAGON ÜRETİCİSİ- BAKIM – ONARIM 

YAPIRAY
YOL YAPIMI VE ONARIM

YAPIRAY
 ROAD BUILDING AND RENOVATION

VAKO
WAGON MANUFACTURER – MAINTENANCE AND REPAIR

UPM
 LOGISTICS FIRM
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Demiryolunun güvenli olması, ağır yük taşımacılığına uygunluğu, 
sabit transit süresi, çevreci olması ve hava koşullarından 
etkilenmemesi demiryolu taşımacılığını üretici ve ihracatçı için etkin 
bir taşıma modu haline getirmektedir.

The safety of railways, its appropriateness for heavy load transport, 
fixed transit time, environment friendly nature, and not being 
influenced by the weather conditions make the railway transport 
an effective transport channel for the producers and exporters.
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Unit of work in the field of education, including the 
Association of Railway Transport.

DEYAGEM

DEYAGEM is the unit of Railway Transport Association which covers its activities in the field of training.
Purpose
With the training programs and projects to be realized within the scope of Transport and Logistics Sector, to contribute to DTD’s communication with the sector and public and to contribute 
to the Lifelong Development of the employees of the Transport and Logistics Sector 
Vision
Within the direction of the global developments, to be the “LIFELONG DEVELOPMENT CENTER” which shall provide support to the sustainable development of the Transport and Logistics 
Sector.
Mission
To organize training programs and activities which shall provide the integration of DTD with all the shareholders of Transport and Logistics Sector and contribute to the sustainable 
development of the sector.

DEYAGEM’ in temel amacı;
Ulaştırma ve Lojistik Sektörü kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ve projeler ile DTD’nin sektör ve kamu ile iletişimine katkıda bulunmak ve Ulaştırma ve Lojistik sektörü çalışanlarının 
Yaşamboyu Gelişimine katkı sağlamaktır .

Vizyon
Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda Ulaştırma ve Lojistik sektörünün sürdürülebilir gelişimine destek sağlayacak “YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ” olmak.

Misyon
DTD’nin Ulaştırma ve Lojistik sektörünün tüm paydaşları ile bütünleşmesini sağlayacak ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.
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