
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

HAKKIMIZDA 
 ABOUT US 

 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.  2013 yılında, taşınması 

uzmanlık ve tecrübe isteyen gabari dışı yükler için kaliteli hizmet 

taleplerini karşılamak üzere kurulmuş bir proje taşımacılığı ve 

uluslararası lojistik şirketidir. 

Proje Taşımacılığı kapsamında; gemi organizasyonu, proje 

danışmanlığı, ağır taşımacılık, gemi yüklemesi ve tahliyesi, liman sahası 

operasyonları ve kapıdan kapıya taşıma hizmetlerini müşterilerine 

sunmaktadır. 

Uluslararası taşımacılık alanında da konteyner taşımacılığı, 

karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığı 

hizmetleri vermektedir. 

Uluslararası acente ağımız, deneyimimiz ve güçlü finansal 

yapımız sayesinde tüm taşımalarınız zamanında ve güvenilir bir şekilde 

tamamlanmaktadır. 

Lojistik sektöründeki tecrübemiz, her biri alanında uzman 

kişilerden oluşan dinamik ekibimiz ve fark yaratan uygulamalarımızla 

müşterilerimize her zaman en iyi hizmetin verilmesi hedeflenmektedir. 

Kaliteli hizmet hedefimiz doğrultusunda kendi yazılımımız 

kullanılmakta ve uluslararası geçerliliği bulunan Freight Forwarder 

Sorumluluk sigortamızla tüm taşımalarımız güven altında 

gerçekleştirilmektedir. 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., is a Project Cargo 

Tansportation and International Logistic Company, established in 2013, 

under the purpose of fulfilling qualify expectations on commiting the 

shipments in the Project, out of gauge, heavy-weight cargoes whichs 

transportation requires profession and experience. 

In the scope of Project shipments; provides to customer that, 

shipping organisation, Project consulation, heavy transportation, vessel 

loading and discharging, port operations and door to door shipment 

services. 

Offers services of sea transport, road transport, airway transport 

and railway transport in the International Transportation Field. 

All of the works are being succesfully accomplished via our 

international agency network and experienced staff with support of strong 

financial structure. 

Our aim is to always provide the best service to our customers with 

our experienced team who consist of experts in each field and our difference 

making applications. Our quality service uses our own software in the 

direction of our target and all our movements safely carry out with our 

Freight Forwarder Liability Insurance within international validity. 
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VİZYONUMUZ 
VISION  

 

 

 

 

DEĞERLERİMİZ 
OUR VALUES 

 

 

 

 

 

 

Rekabetçi piyasa koşullarında müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet sağlamakla birlikte 

müşterilerimizin ticari faaliyetlerini desteklemek ve avantajlar yaratmak için optimum lojistik çözümleri 

sunmak. 

To provide our customers with high quality and fast service in competitive market conditions and to 

provide optimal logistics solutions to support our customers' commercial activities and create advantages. 

 

Kaliteden, güvenden ve iş ahlakından ödün vermeden verdiğimiz hizmet ve değerli 

müşterilerimizin bize kattığı güç ile birlikte sektörün en saygın ve tanınmış markalarından biri olmak. 

To be one of the most respected and well-known brands in the industry, together with the service we 

provide without sacrificing quality, safety and business ethics and the strength that our valued customers 

give us. 

Dürüstlük, Şeffaflık, Sorumluluk, Sonuç Odaklılık, Rekabet, Adalet, Yaratıcılık, Mükemmeliyet, 

Karşılıklı Saygı, Sevgi, Çalışanların ve Müşterilerin Mutluluğu, Çevreye Duyarlılık, Sosyal Sorumluluk 

Bilinci 

Honesty, Transparency, Responsibility, Result oriented, Competition, Justice, Creativity, 

Excellence, Mutual Respect, Love, Happiness of Employees and Customers, Environmental Sensitivity, 

Social Responsibility 



 

PROJE TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ VE ÖZEL PROJELER 
PROJECT TRANSPORTATİON MANAGEMENT AND SPECİAL PROJECTS 

 

 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş.  ; proje yüklemelerinde 

Türkiye’nin önde gelen proje taşımacılığı firmaları arasında yer almaktadır. 

 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş.  ; Rafineri ve Yakıt İşleme Tesisleri 

Taşımaları, Fabrika Taşımaları, Enerji Santrali Taşımaları, Ağır ve Gabari Dışı Yük 

Taşımaları, Yükleme ve Tahliye Operasyonları,  Anahtar Teslim Proje Çözümleri ve 

Yönetimi hizmetlerini yüksek kalite standartlarında gerçekleştirmektedir.  

 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş.  ; Proje yüklemelerinde yaratıcılık, 

bilgi ve deneyim büyük önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda yüke uygun Full & 

Part Charter Gemi Kiralamaları, Intermodal & Multimodal Taşımaları, Liman 

Hizmetleri, Elleçleme Ekipmanları Tedariki, Yol Etütleri , Yol İzni ve Eskort Araç 

Tedariki, Projeye Uygun Depolama, Mühendislik Hizmetleri, Deniz Hukuku 

konusunda danışmanlık ve tüm katma değerli hizmetleri fark yaratan uygulamalar 

ile müşterilerine sunmaktadır.  

 

Gerçekleştirilen birçok proje yüklemesi, dünya genelinde üretim tesislerinden nihai 

kullanım sahasına kadar ve hatta bir çok yüklemenin gerekli gümrük işlemleri 

organize edilerek güvenli bir şekilde alıcılarına teslim edilmiştir.liteli hizmet 

hedefimiz doğrultusunda kendi yazılımımız kullanılmakta ve uluslararası geçerliliği 

bulunan Freight Forwarder Sorumluluk sigortamızla tüm taşımalarımız güven 

altında gerçekleştirilmektedir. 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. is one of the leading project transportation 

companies of Turkey. 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş  specialized in the transportation of refinery 

and fuel processing facilities vehicles, factory building, power plant, heavy and out of 

gauge cargoes, loading and unloading operations, Turnkey Project Solutions and 

Management services at high quality standards. 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş;  creativity, knowledge and experience are of 

great importance in project shipments. In this context, we present to customers with 

our services that make difference, Full & Part Charter Ship Leasing, Intermodal & 

Multimodal Shipments, Port Services, Handling Equipment Procurement, Road Survey, 

Road Permit and Escort Vehicle Procurement, Proper Storage, Engineering Services, 

maritime law consultancy and all value added services.  

 

Many of the project undertakings that have been carried out safely delivered to their 

buyers worldwide, from production facilities to the end-use area, and even through 

customs procedures are organized that are necessary for many loads. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Enerji Santrali Taşımaları 

Rüzgâr (RES), Hidroelektrik (HES), Kombine Çevrim Gaz 

Santrallerinde kullanılan jeneratör, gaz türbini, transformatör 

vb. enerji santrali ekipmanlarının taşımaları.  

 

» Doğalgaz Çevrim Santralleri 

» Hidroelektrik Enerji Santralleri 

» Jeotermal Enerji Santralleri 

Power Plants Transportations 

Generator, Gas Tribune, Transformator etc. equipments 

transportation for Wind Power Plants(WPP), Hydroelectric Power 

Plants (HEPP), Natural Gas Combined Cycle Plants 

 

» Natural Gas Combined Cycle Plants 

» Hydroelectric Power Plants 

» Steam Power Plants 

» Geothermal Energy Power Plants 

» Wind Power Plants 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Petrol & Gaz Endüstrisi Taşımaları 

Rafineri / Petrokimya ve Kimya (Nafta Üretimi, Polietilen Tesisleri, vb.) 

Tesislerine, Sondaj Şirketlerine, EPC (Mühendislik, Satın alma ve Yapım / 

İnşaat Üstlenici Şirketler) firmalarına, açık deniz petrol platformlarına 

gelen malzemelerin taşımaları.  

 

» Rafineri/Petrokimya/Kimyasal Madde Üretim Tesisleri 

» Boru Hatları Taşımaları 

» Açık Deniz Petrol Platformları 

Oil & Gas Industrial Transportations 

Refineriy / Petrochemical and Chemical facilities, Drilling Companies, 

EPC (Engineering, Purchasing and Construction) Companies, Offshore 

Platforms Equipments Transportation  

 

» Petrochemical and Chemical Production Facilities 

» LNG Plants & Re-gasification Facilities 

» Refineries and GAs Processing Facilities 

» Off-shore Platforms 

» Pipelines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat Sanayi Taşımaları 

Yurtiçi ve yurtdışı yol, köprü, havaalanı, fabrika kurulum / yenileme, 

vb. inşaat projeleri taşımaları.  

» Havaalanı Projeleri 

» Çimento Fabrikaları Projeleri 

» Köprü Projeleri 

» Fabrika Kurulum / Yenileme Projeleri 

» Prefabrik Yapılar Projeleri 

» Maden Tesisleri Projeleri 

» Alüminyum ve Çelik Tesisleri Projeleri 

» Ulaştırma Sistemleri & Demiryolları & Metrolar & Hafif Raylı 

Sistemler 

Constrution Industry Transportations 

Domestic and Foreign Road, Bridge, Airport, Factory Installation / 

Renovation, Construction Projects Transportation  

» Airport Projects 

» Cement Factories 

» Bridge Projects 

» Factory Installation / Renovation Projects 

» Prefabricated Buildings Projects 

» Mining Facilities 

» Aluminium & Steel Plants 

» Transportation System & Railways & Subways & Metro and Light Rail 

Transit Installations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel Makine Taşımaları 

Basınçlı tanklar, tünel açma makineleri, araçlar, pres hatları, vb. her 

türlü endüstri tesisi makinelerinin taşıması.  

 

» Pres Makinaları 

» Basınçlı Kazanlar 

» Tünel Delme Makinaları 

» Lazer Kesme Tezgahları 

Industrial Machinery Transportations 

All Type of Industry Facility’s Machines Transportation like Pressure 

Vessel, Tunnel Boring Machines, Trams, Press Machines, etc.  

 

» Press Machines 

» Pressure Vessels (Autoclaves) 

» Tunnel Boring Machines 

» Laser-Cutting Machines 



            

  

DENİZ YOLU TAŞIMALARI 
MARITIME TRANSPORTATIONS 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. ; dünyanın en çok 

tercih edilen taşımacılık şekli olan denizyolu taşımacılığında uzman ekibi 

ile müşterilerine kaliteli ve özenli bir şekilde butik hizmet sunmaktadır. 

Uluslararası acente ağı ve güvenilir iş ortakları sayesinde dünyanın her 

noktasına taşıma hizmeti sağlamaktadır.  

Eksiksiz ve düzenli bilgi akışı gerçekleştirilerek, HM 

ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. müşterilerinin taşımanın tüm 

aşamalarında yükün durumu hakkında güncel bilgi sahibi olması 

sağlanmaktadır.  

Denizyolu Taşımacılığında Verilen Hizmetler; 

» FCL (Komple) İhracat ve İthalat Standart ve Özel Ekipman (Open 

Top, Refeer, Flatrack, Tank) Konteyner Taşımacılığı, 

» LCL(Parsiyel) İhracat ve İthalat Konteyner Taşımacılığı, 

» Dökme yük (bulk) Taşımacılığı, 

» Yurtiçi / Yurtdışı Liman Organizasyonları, 

» Yükleme / Boşaltma ve Nezaret / Gözetim Hizmetleri, 

» Sertifikalı Lashing Hizmetleri, 

» Kapıdan-kapıya, kapıdan-limana, limandan- limana, limandan- 

kapıya, taşımacılık seçenekleri ile müşteri talepleri doğrultusunda 

hızlı ve güvenilir hizmet verilmektedir. 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. provides high quality and 

careful boutique service to our customers with our expert team in maritime 

transportation, which is the most preferred type of transportation in the 

world. Thanks to our international agency network and reliable business 

partners, we provide transportation services to every corner of the world. 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. provides to ensure that 

customers have up-to-date information on the status of their cargo at all 

stages of the carriage thanks to complete and regular flow of information. 

Our Services in Maritime Transportation; 

» FCL (Full ) Export and Import Standard and Special Equipment 

(Open Top, Reefer, Flat rack, Tank) Container Transport, 

» LCL (Partial) Export and Import of Container Transport, 

» Bulk Carriage, 

» Domestic / Overseas Port Organizations, 

» Loading / Unloading and Surveillance / Surveillance Services, 

» Certified Lashing Services, 

» Fast and reliable services are provided in the direction of customer 

demands with door-to-door, door-to-port, port to port, port-to-door 

and transportation options. 

 



 

 

KARAYOLU TAŞIMALARI 
ROAD TRANSPORTATIONS 

   

 

 

 

 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. ; Avrupa, 

Ortadoğu, Irak, C.I.S. ülkelerine olan ticarette güçlü iş ortakları ile komple 

ve parsiyel operasyonlar gerçekleştirmektedir. Bu ülkelere yapılacak olan 

taşımalarda öncelikle Mersin Liman olmak üzere diğer limanlarda da 

transit gümrükleme hizmeti verilmektedir. Karayolu taşımalarında amaç 

güvenli ve zamanında teslimattır. Güçlü acente ağı ile komple ve parsiyel 

bazda tüm taşımalar 7x24 ulaşılabilirlik prensibiyle organize edilmektedir.  

 

Karayolu Taşımacılığında Verilen Hizmetler; 

» Proje ve Gabari Dışı Malzeme Taşımacılığı, 

» İthalat/İhracat /Yurtiçi komple ve parsiyel standart tır taşımaları, 

» Yurtdışı gümrükleme ve evrak düzenleme hizmeti. 

 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılıgı A.Ş. performs to complex and 

partial operations with strong business partners in the trade to Europe, 

Middle East, Iraq, C.I.S. countries. Transit customs clearance services are 

provided in Mersin Port and other ports primarily for the transportation to 

these countries. The goal in road transport is safe and timely delivery. 

With a strong network of agencies, all the movements on complex and 

partial basis are organized with 7x24 accessibility principle. 

 

Our Services in Road Transport; 

» Project and Out of Gauge Material Handling, 

» Import / Export / Domestic full and partial standard trucks, 

» Foreign customs clearance and paperwork service. 

 



 

 

HAVAYOLU TAŞIMALARI 
AIR TRANSPORTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. ; müşteri 

odaklı, yaygın uluslararası acente ağı ve dinamik uzman ekibi 

sayesinde Türkiye ile dünyanın tüm havalimanları arasındaki havayolu 

taşımalarını, müşterilerinin isteklerine ve bütçesine uygun olarak 

zamanında, güvenilir ve hızlı çözümler üreterek organize etmektedir.  

Havayolu Taşımacılığında Verilen Hizmetler; 

» Kapıdan kapıya veya havalimanından havalimanına teslimat, 

» Komple uçak kiralama, 

» Düzenli ve anlık bilgi akışı,  

» Yurtdışı gümrükleme ve evrak düzenleme hizmeti.. 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; organizes air transportation 

between Turkey and all of the airports in the world by producing timely, 

reliable and fast solutions according to the customers requests and budget 

with customer oriented, extensive international agency network and dynamic 

expert team, 

Our Services in Airline Transportation; 

» Delivery from door to door or airport to airport, 

» Aircraft Chartering, 

» Regular and instantaneous information flow, 

» Foreign customs clearance and paperwork service. 

 



 

 

DEMİRYOLU TAŞIMALARI 
RAILWAY TRANSPORTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; mutually organizes railway carriage by integrating with 

other transport modes (Sea Road + Road + River road) from Turkey and Europe to Iran, Syria and Iraq, 

especially CIS countries (Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, 

Georgia).  

Services Provided in Railway Transportation; 

» The appropriate wagon entity, 

» Block train service, 

» Reliable delivery times, 

» In the framework of the CIM and COTIF conventions, 

» Container transport by rail, 

» Open and closed wagon container transportation, 

» Customs clearance at the port or destination,  

» Fast and reliable service with our choice of railway + land or rail + sea transport. 

HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. ; demiryolu taşımacılığını diğer taşıma şekilleriyle entegre ederek (Denizyolu + Karayolu + Nehir 

yolu)  , Türkiye’den ve Avrupa ülkelerinden başta CIS ülkeleri (Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan) 

olmak üzere Rusya, İran, Suriye ve Irak’a karşılıklı olarak demiryolu taşımalarını organize etmektedir. 

Demiryolu Taşımacılığında Verilen Hizmetler; 

» İhtiyaca uygun vagon temini, 

»  Blok tren hizmeti, 

» Güvenilir teslimat süreleri,  

» CIM ve COTIF konvansiyonları çerçevesinde hizmet, 

» Demiryolu ile konteyner taşımacılığı, 

» Açık ve kapalı vagon konteyner taşımacılığı, 

» Limanda veya varış yerinde gümrükleme hizmeti, 

» Demiryolu + kara veya demiryolu + deniz taşımacılığı seçeneklerimizle hızlı ve güvenilir hizmet. 



 

 

 

SERTİFİKALARIMIZ 
CERTİFİCATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            HM ULUSLARARASI PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. 

             Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza 

                 No:37 K:6 D:107 Kağıthane – İSTANBUL / TÜRKİYE 

             +90 212 232 01 37 – 67 

             +90 212 232 01 58 

       info@hm-proje.com.tr 

       www.hm-proje.com.tr      / hmglobalprojects 


