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ABOUT US



Gürkan Nakliyat, 1997 yılında kurulmasından bu yana 
hizmet süresi boyunca pek çok başarılı projeyi hayata 
geçirmiş ve yıllar içinde sektörüne öncülük eden 
başarılara imza atmıştır.

Geçekleştirdiği nakliye hizmetleri sırasında edinilmesi 
en zor yeti olan tecrübeyi artırmış, aynı zamanda çözüm 
odaklı çalışan uzman ve yenilikçi personeller ile çalışmış 
ve personeller yetiştirmiştir.

GÜRKAN NAKLİYAT, uzun bir zamandan beri 
müşterilerine yüksek kalite ile sorunsuz nakliye 
hizmeti sunmayı ilke edinmiştir ve tecrübesiyle sonuç 
odaklı olarak nakliye işlerinde profesyonel çözümler 
sunmaktadır. “% 100 Müşteri odaklı” sloganıyla hizmet 
sunan, genç, dinamik, güler yüzlü ve uzman kadrosuyla 
her geçen gün büyüyen Gürkan Nakliyat, sektördeki 
başarısının, müşterilerinin nakliye ihtiyaçlarına sunduğu 
kesintisiz destek ve güvenden geldiğine inanmaktadır. 
Kapsamı her gün daha da büyüyen nakliye sektöründe, 
Ar-Ge yatırımlarına önem vererek devamlı kendini 
yenileyen, müşterilerine mükemmeli sunmak için 
çaba sarf eden Gürkan Nakliyat, hizmet verdiği 
alanlarda kurumsal çizgisinden sapmadan, uzman 
kadro ve teknolojik donanımı ile müşterilerinin tüm 
taleplerine tek noktadan çözüm sağlama prensibi ile 
çalışmaktadır. Daima ön planda olan kalite, güvenilirlik 
ve süreklilik prensipleri, sunulan hizmetlerin müşterilerin 
memnuniyetiyle sonuçlanmasını sağlamaktadır.

C2-R1-K1 Yetki belgelerine sahip olan Gürkan 
Nakliyat, faaliyetlerini uluslararası alanda, tüm yasal 
sorumluluklarını yerine getirerek sürdürmektedir. 
Bu bağlamda (UND) ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER 
DERNEĞİ’ne üye olan şirketin, global teminatı da 
mevcuttur. İtalya’da bulunan diğer bir şirketi FORZA 
LOJİSTİCA SRL, Avrupa Birliği’ne üye bir ülke plakası 
taşıyan araçlar  ile ihracat ve ithalatta aktarmasız 
ve düşük maliyetler ile hizmet verilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Gürkan Nakliyat, her çeşit nakliye işlerinde, müşterilerinin 
güvence ve gönül rahatlığı içerisinde sevkiyatlarını 
sağlaması için, tüm uzman kadrosuyla ve personeliyle, 
müşterilerinin hizmetindedir.

Gürkan Nakliyat (Transport), was established in 1997, had made 
actual many successful projects during the period of service 
and had achieved success in pioneering its industry within the 
years.

The company had increased the experience which was 
competence acquired the hardest during the transport services 
realized, at the same time had worked with solution-oriented 
experts and innovator personnel and trained such personnel. 

GÜRKAN NAKLİYAT had adopted as a principle to submit 
smooth and high quality transport service to its esteemed 
customers for long time. The company has been submitting 
result-oriented professional solutions for customer’s transport 
requirements. Gürkan Nakliyat which submitting service with 
“100% Customer-Focused” slogan and growing day by day 
with young, dynamic, smiling and expert staff believes that, 
the success in the sector comes from uninterrupted support 
and reliance submitted to the customers for their transport 
requirements. At the transport sector which growing day 
by day, the company which adapting oneself to innovation 
continuously by attaching importance to the R&D investments 
and making effort to submit excellent things has been 
working with a principle to provide solution to all demands 
of the customers from a single point with expert staff and 
technological equipment in its service areas without deviation 
from it’s the corporate line. Quality, reliability and continuity 
principles, which are always in the foregoing, provide that 
the submitted service is concluded with satisfaction of its 
customers. 

Gürkan Nakliyat, which has C2-R1-K1 authorization 
certificates, is continuing its activities in the international 
area by performing all legal responsibilities. Concordantly 
(UND) the company, which is a member of INTERNATIONAL 
TRANSPORTERS’ ASSOCIATION, also has global assurance. 
FORZA LOJİSTİCA SRL which is the other sub-company in 
Italy, is enabling to low-cost and non-stop services in the 
export and import with vehicles which bearing plates of an EU 
member country 

The company is subservient to its customers for their all kind 
of transport requirements by guarantee of Gürkan Nakliyat and 
inner peace with its all export staff. 

%100 
Müşteri Odağı
Focus on Client

”
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Destinasyonlar
Tüm Avrupa Ülkeleri 
Kuzey Afrika Ülkeleri 

Rusya  
İran
Irak

Azerbaycan 
Gürcistan 

Kazakistan
Türkmenistan

Özbekistan 
Kırgızistan 
Tacikistan

Afganistan

Routes
All European Countries 
North African Countries
Russia 
Iran
Iraq
Azerbaijan 
Georgia 
Kazakhstan
Turkmenistan
Uzbekistan 
Kyrgyzstan 
Tajikistan
Afghanistan





FAALİYETLER 
SCOPE



• Uluslararası Ağır ve Proje Taşımacılığı
• Kara Nakliye
• Liman ve Gemi Operasyonları
• Karayolu ve Eskort Hizmetleri

• International Heavy and Project Transportation
• Inland Transportation
• Harbour and Vessel Operations
• Island Permission and Escort Services

KITALARI BAĞLAYAN TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ
TRANSPORTATION SOLUTIONS THAT BIND CONTINENTS



SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVEN 
SUSTAINABLE TRUST





ULUSLARARASI AĞIR VE PROJE TAŞIMACILIĞI 
INTERNATIONAL HEAVY AND PROJECT TRANSPORTATION



Endüstriyel Projeler
Yurt içi ve yurt dışında, kurulum ve yenileme aşamasındaki, 
üretime yönelik faaliyet gösteren tüm fabrikaların, 
temelinden çatısına kadar tüm aksamlarının taşınması, 
stoklanması, saha içerisinde aktarılması, yükleme ve 
boşaltma için vinç hizmetleri, uzman ekipler ile, önceden 
planlanmış bir senaryo içerisinde yerine getirilmektedir.

Industrial Projects
It is performed transporting, stocking of all kind of parts 
from its foundation up to its roof at all production plants 
in configuration and restoration stages in homeland and 
abroad and transferring them into the sites, crane services 
for loading and unloading within a scenario pre-planned by 
its expert teams. 

Rüzgar Enerjisi Projeleri
Günümüzün en temiz enerji üretim şekli olan rüzgâr 
türbini santralleri projelerinde, türbine ait parçaların yurt 
dışından ve yurt içindeki üretim fabrikalarından alınarak 
proje sahasına taşınması, sahada stoklanması, montaj için 
aktarılması ve vinç hizmetleri tecrübeli ekiplerimizce titizlikle 
yapılmaktadır.

Wind Power Projects
For the wind turbine power plant projects which are 
the cleanest energy production method of the present 
day, it is made transportation of turbine parts from the 
production plants in homeland and abroad to the project 
sites, stocking in the site, transferring for the assembly and 
crane services with its experienced teams carefully.

Hidroelektrik Projeleri
Uluslararası alanda hidroelektrik santrallerinin, türbin, 
jeneratör ve kapakları gibi tüm makine gurubunun 
taşınması, taşıma öncesi ‘road-survey’ yapılması, taşımanın 
aksamaması için, konusunda uzman ekip elemanları ile tüm 
sürecin önceden planlanması yapılmaktadır.

Hydroelectric Projects
All process is planned by the experts in order to transport 
all kind of machinery group of the hydroelectric power 
plants such as turbine, generator and covers, to make 
road-survey before the transport, to not hinder the 
transport. 



ULUSLARARASI AĞIR VE PROJE TAŞIMACILIĞI 
INTERNATIONAL HEAVY AND PROJECT TRANSPORTATION



Demiryolu Projeleri
Demiryolu inşasından, demiryolu araçlarının taşınmasına 
kadar her türlü taşıma gerçekleştirilmektedir. Gürkan 
Nakliyat, filosundaki özel araçları sayesinde, en kısa 
raydan en uzun raya, lokomotiften vagona kadar, tramvay 
ve demir yolu bakım araçları dahil tüm araçları, uluslararası 
projelere sevk edebilmektedir.

Railway Projects
Gürkan Nakliyat, realizes all kind of transportation from the 
railway construction to transporting of the railway vehicles; 
and refers from the shortest rail to the longest rail, from 
locomotive to wagon and tramway railway maintenance 
vehicles to the international projects via special vehicles in 
its fleet.

İnşaat Projeleri
İnşaat projelerinde, projeye ait ne var ise ağır ve 
gabari olarak, yurt içi ve uluslararası alanda taşıması 
gerçekleştirilmektedir. Yol inşaatlarına ait makine ve 
ekipman nakliyesi, köprü ve viyadük kirişlerinin nakliyesi, 
çelik konstrüksiyon parçaların montaja taşınması, yükleme 
ve boşaltma vinç hizmetleri dahil tüm lojistik destek 
sağlanmaktadır.

Construction Projects
Gürkan Nakliyat, performs national and international 
transportation of all kind of heavy and overall length 
for the construction projects. The company provides 
all logistics support such as transport of machines and 
equipment of road construction, transport of bridge and 
viaduct beams, transport of steel construction parts to the 
assembly, loading and unloading, crane services.

Trafo ve Jeneratör Projeleri
Uluslararası alanda üretim yapan tüm fabrikalardan trafo 
ve jeneratörleri araçlarına yükleyerek adres teslimine kadar 
aktarmasız olarak taşıyabilmektedir. Trafolar, jeneratörler, 
dizel motorlu jeneratörler, gazla ile çalışan türbinler için 
özel ekipman ve araçlara da sahiptir.

Transformer and Generator Projects
Gürkan Nakliyat, can transport the transformers and 
generators by loading on its trucks from the plants, which 
are producing in international areas up to the delivery 
without stop. The company has special equipment and 
trucks for transformers, generators, diesel generators, and 
gas turbines.

Uluslararası Tecrübe
International Experience

”

”







KARA NAKLİYE
INLAND TRANSPORTATION



Kuru Yük Nakliyesi
Gürkan Nakliyat, Tenteli - Kapaklı ve sal araçları ile, 
her tülü kuru yükleri taşımaktadır.

Dry Cargo Transportation
The company is transporting all kind of dry cargo 
with its taut-covered trucks.

Konteyner Nakliyesi
Gürkan Nakliyat, konteyner yüklemesine uygun 
araçları ile, her türlü konteyneri güvenli bir şekilde 
sevk edebilmektedir.

Container Transportation
The company is shipping all kind of containers 
safely with suitable vehicles for the container 
loading.

Hafriyat ve Katı Atık Nakliyesi
Gürkan Nakliyat, lisanslı damperli araçları ve eki ile, 
her türlü katı atık ve fabrika üretimlerinden çıkan 
üretim atıklarının sevkiyatını gerçekleştirmektedir.

Excavation and Solid Waste Transportation
The company is performing transport of all kind of 
solid wastes and production wastes which taking 
out plants with its licensed dumper truck and team.

Tehlikeli Atık Nakliyesi
Gürkan Nakliyat, uluslararası çevre ve güvenlik 
yasalarının gerektirdiği her türlü lisansa ve 
özelliğe sahip araçları ile tehlikeli atık taşımacılığı 
yapmaktadır. Özel eğitimlerden geçerek sertifika 
sahibi olan şoförler ve ekip liderleri ile, azami dikkat 
ve özen içerisinde, birçok projeyi başarı ile bitirmiştir 
ve yeni projelere de devam etmektedir.

Hazardous Waste Transportation
The company is making hazardous waste 
transportation with its trucks, which have all kind of 
license and specifications required for international 
environment and security laws. The company has 
completed many projects successfully in maximum 
attention and care with special-trained drivers, 
under the direction of team leaders; and also is 
continuing to new projects. 



PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞI 
PROFESSIONAL SOLUTION PARTNER



PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞI 
PROFESSIONAL SOLUTION PARTNER



LİMAN VE GEMİ OPERASYONLARI
HARBOUR AND SHIP OPERATIONS



Liman İçi Aktarma Nakliyesi
Limanlar içerisinde konteyner, demir, saç, kuru 
yük, vs. her türlü malın, gemiden sahaya, sahadan 
gemiye taşıması yapılır.

Harbour Transfer Transportation
All kind of goods such as container, iron, sheet, dry 
load, etc. in the harbours, are transported to areas 
from ships and to ships from areas.

Gemi Yükleme
Tüm limanlarda her türlü gemiye sahadan 
aktarma ve yükleme için nakliye ve vinç hizmetleri 
verilmektedir.

Ship Loading
It is given all kind of transport and crane services 
for transferring and loading to ships from the areas.

Gemi Boşaltma
Gemiden araç üzerine ve sahaya veya teslim 
noktasına kadar nakliye ve vinç hizmeti 
verilmektedir.

Ship Unloading
It is given transport and crane services to the 
vehicles and fields or delivery points from the ship.

Vinç Hizmetleri
Liman operasyonlarında nakliye harici, sadece 
kiralık vinç hizmeti de verilmektedir.

Crane Services
The company also exclusively gives a rent crane 
service for the harbour operations.



GENİŞ ARAÇ FİLOSU 
WIDERANGE VEHICLE FLEET



GENİŞ ARAÇ FİLOSU 
WIDERANGE VEHICLE FLEET



KARAYOLU İZİN VE ESKORT HİZMETLERİ
HIGHWAY PERMISSION AND ESCORT SERVICES



• Supply of permit of heavy and gabarite vehicles
• Escort vehicle service
• Road survey services

• Ağır ve gabari araçlar için izin belgesi tedariği
• Eskort araç hizmeti
• Yol etüdü hizmetleri







Dilovası Org. San. Bölgesi 4. Kısım 
Karasu Cad. No:9 Gebze/Kocaeli/TURKEY
+90 262 724 90 11 - 40
+90 262 724 84 72

www.gurkannakliyat.com


