


Son yıllarda özellikle liman i letmeciliği operasyonlarına 
odaklanmı  olan irketimiz, büyüme stratejilerini de yine 
liman i letme faaliyetlerini arttırarak devam etmek 
üzerine kurmu tur. 
Limanlarda konteyner, dökme yük ve genel kargo 
yüklerinin yükleme/bo altması, liman arka sahalarında 
konteyner istifleme, konteyner iç dolum/bo altma, depo 
yönetimi ve personel tedariki hizmetleri verilmektedir. 

Entegre liman yönetimi 
Yükleme & Tahliye 
Genel kargo, dökme yük ve konteyner operasyonları 
Makine, ekipman ve personel tedariği 
Depo yönetimi 
Liman içi yük yönetimi 
Liman terminal hizmetleri 

ÇALI MA ALANLARIMIZ

LİMANLAR



Hurda Sahası Operasyonları. 



Rulo Sac İç Taşıma Operasyonları. 



İç Dolum ve İstifleme Operasyonları. 



1982 Yılından itibaren hizmet verdiğimiz sektörde, kara 
nakliye (ulusal ve uluslararası), proje yükü ta ımacılığı, vinç 
ve ekipman kiralama alanlarında, tecrübemizin verdiği güven 
ve sürekli geli en kalite anlayı ımız, deneyimli personelimiz, 
geni  makine parkı ve yüksek standartlı hizmet anlayı ımız ile 
vinç i letmeciliği, ağır nakliyat, proje ta ımacılığı alanlarında 
da Türkiye'nin lider kurulu larından biri haline geldik. 

Kara Nakliye (Ulusal ve Uluslararası )
Proje yükü ta ımacılığı 
Vinç ve ekipman kiralama 
Demiryolu araçları ta ımacılığı (tramvay, tren, metro 

ÇALI MA ALANLARIMIZ

KARA OPERASYONLARI 



Paletli vinçler.





Mobil vinçler.





Özel yükler için özel ekipmanlar… 
Özüaydın, uzunluğu, geni liği, yüksekliği ve tonajı ekstra hacimde 
olan yük hareketleri  için yatırımlarını sürekli yenilemekte ve 
yatırımları yaparken de teknolojiyi her zaman takip etmektedir.. 
Söz konusu yükler bir proje olarak değerlendirilmekte ve yükün 
bulunduğu ba langıç noktasından, yükün gideceği varı  noktasına 
kadar olan tüm süreç, projelendirme teknolojilerinin yeniliklerinden 
sürekli faydalanıp mü teri ihtiyaçlarına en doğru çözümü bulma 
konusunda uzmanla mı  olan bir ekip tarafından yönetilmekte ve 
operasyon süreci sigorta kapsamındadır. 

Ekibimiz yurt dı ı projelerde de aynı standardı sağlamı  ve mü teri 
geri bildirimleri ve inovatif bir yakla ımla mü teri beklentilerini en 
doğru ekilde kar ılamayı amaç edinmi tir. 

Endüstriyel ta ımacılığı (demontaj ta ıma ,montaj) 

ÇALI MA ALANLARIMIZ 

Yüke özel projelendirme. 
Endüstriyel montaj, demontaj
Enerji sektörü projeleri (RES kurulumları)
Nakliye projeleri
Fabrika ta ımacılığı (demontaj, ta ıma, montaj) 



Fabrika Montaj - Demontaj. 





Nakliye projeleri. 









RES  projeleri.  



Demiryolu araçları taşımacılığı (tramvay, tren, metro) 







Mü terilerimiz ve çalı anlarımız için TERCİH EDİLEN İRKET olma konusundaki hedefimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi 
SÜREKLİ İYİLE TİRME yakla ımı ile sürdürmekteyiz. Her bir çalı anımız, hem kendi i  güvenliğinden hem de çalı ma 
arkada larının i  güvenliğinden, ayrıca uymakla yükümlü olduğu çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlara uyarlar. Her bir 
çalı an i  güvenliği politikamızı bilmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Ki isel koruyucu donanımların kullanılması, yapılan 
i in gerekleri doğrultusunda ve saha içinde i  güvenliği/çevre kurallarına riayet edilmektedir. 
OHSAS 18001 Belgemizle 0 kaza hedefimiz doğrultusunda çalı anlarımıza sürekli eğitimler verilmekte ve saha emniyeti 
konusunda bilinçlendirme sağlanmaktadır. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgemiz ile olumsuz çevresel etkiler referans sınırları içinde tutulmaktadır. 
Kimyasal atıkların bertaraf edilmesi konusunda da akredite kurulu larla birlikte çalı ılmaktadır. 

İ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Bursa Merkez Ofis 
Çesmeba ı Mahallesi, Azize Sokak 1/1 
Ovaakça Osmangazi-Bursa 
0 224 250 18 61 

İstanbul Ofis 
Levent Mahallesi Levent Caddesi Lale Sokak 
No:19 K:2  Levent –İstanbul 
0 212 325 37 30 

Gebze Ofis 
E5 Karayolu üzeri, Yenipınar  mevkii 
Gebze Kocaeli   
0 262  724 95 08 

ÖZÜAYDIN VİNÇ VE LİMAN İ LETMECİLİĞİ A. . 

www.ozuaydin.com.tr                               bilgi@ozuaydin.com 


