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Ceynak Logistics,
has choosen; to give 
the highest service, to 
choose and develop the 
human resource based on 
the concept of sensitive 
management and the 
belief that human capital is 
the most important value 
of a company, to create 
a clean environment, 
to continiously develop 
a complete customer 
satisfaction, as Ceynak’s 
Quality Politics.

Kaliteli hizmet üretmeyi  
Nitelikli insan yetiştirmeyi  
Temiz çevre oluşturmayı  
Müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmeyi
“Kalite Politikası”  
olarak benimsemiştir.

CEYNAK

IŞTIRAKLER



1969 yılında kurulan Ceynak Lojistik, lojistik 
sektörünün ihtiyacı olan tüm yatırımları 
gerçekleştirerek, Uluslararası Lojistik 
Hizmetler Tedarikçisi performansına ulaşmış
köklü bir kuruluştur.
Dünya coğrafyasını ve Türkiye jeopolitiğini 
yakından tanıyan yapısıyla, hizmet kalitesini ve 
ticari dinamiklerini, tüm faaliyet alanlarına entegre 
ederek dış ticaretin yoğunlaştığı Marmara, Ege, 
Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin en önemli ticaret 
merkezlerinde faaliyet gösteren Ceynak, verdiği 
hizmetlerin tamamını müşteri memnuniyetini ilke 
edinerek yapılandırmış ve Türk ekonomisine geniş 
çaplı, modern tesisler kazandırmıştır.  
Tedarik zinciri faaliyetlerinin tamamında 
hizmet veren Ceynak, Karadeniz’in en büyük 
limanı olan Samsunport ile başladığı limancılık 
faaliyetlerine Ceyport Tekirdağ Limanı ve Mersin 
Serbest Bölge Limanı’nı da bünyesine katarak 
entegre lojistik çözümler sunma 
yolunda faaliyetlerine devam etmektedir.
2019 yılında ellinci yılını kutlayacak Ceynak, geçmişten 
günümüze getirdiği tüm değerleri daima daha 
mükemmeli arama felsefesi ile geleceğe taşıyacaktır.

Ceynak Logistics, founded in 1969 is a long established 
organization that achieved all the investments required 
by the logistics sector and reached the performance of 
International Logistics Services Provider.
Thanks to its structure acquainted with geography 
of the World and geopolitics of Turkey closely and 
by integrating its service quality and commercial 
dynamics into all fields of activity, Ceynak operates in 
the most important trade centers of Marmara, Aegean, 
Mediterranean and Black Sea regions where foreign 
trade of Turkey is concentrated. Ceynak has structured 
all of its services with the principle of customer 
satisfaction and provided the Turkish economy with 
large scale modern facilities.
Ceynak provides services in all areas of supply chain 
activities and after the acquisition of Samsunport which 
the largest port of the Black Sea Region in Turkey, 
incorporated Ceyport Tekirdağ Port and Mersin Free 
Zone Port into Group of Companies owned in order to 
strengthen integrated logistics solutions.
Ceynak will celebrate its 50. year in 2019 by carrying all 
the values that it has brought from the past to these 
days with the philosophy in the search of excellence.

HAKKIMIZDA ABOUT US



LİMAN HİZMETLERİ
Her türlü emtianın ithalat ve ihracat süreci eksiksiz bir lojistik hizmetle başarıya ulaşır. Doğru ve uygun liman seçimi ile maliyetler düşürülerek müşteri lehine ekonomik çözümler 
üretilmektedir. Ceynak, sahip olduğu rıhtım vinçleri, mobil kara vinçleri, konteyner forkliftleri, loader, ekskavatör, forklift, özel syclonlu pnömatikler, mobil paketleme üniteleri başta 
olmak üzere tüm makine ve ekipmanları ile tüm limanlarda 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Ceynak, gerçekleştirdiği profesyonel yapılanması ile her türlü emtianın yükleme 
ve boşaltılması, depolanması, muhtelif kilo ve ebatlarda paketlenmesi gibi hizmetlerin sunulmasının yanı sıra konteyner elleçlenmesi, genel kargo yükleme ve boşaltılması, proje 
kargo yükleme ve boşaltılması, taşıma, puantörlük, gözetim ve gümrükleme hizmetleri de sunmaktadır. Ceynak sahip olduğu Samsunport Uluslararası Limanı, Ceyport Tekirdağ 
Limanı ve Mersin Serbest Bölge Limanı ile operasyonel faaliyetlerini üstlendiği Ereğli Limanı’nda yıllık 20.000.000 ton ürün elleçlemesi gerçekleştirmektedir.



PORT SERVICES
The import and export process of all kinds of commodities can only be accomplished with a 
complete logistic service. Economical solutions should be produced in favor of the customer 
by decreasing the costs by choosing the appropriate and productive port. Ceynak provides 
24 hours of uninterrupted port services in all ports with its machinery and equipment including 
dock cranes, mobile cranes, reach stackers, loaders, excavators, forklifts, special pneumatic 
cyclones, and mobile packaging units.
Ceynak, with its highly professional structure, provides loading/ unloading and handling of all 
kinds of commodities either in Container or in form of dry bulk, liquid bulk, general or project 
cargo and additionally provides storage, packaging in various weight and size, transportation, 
timekeeping, surveillance and customs clearance services for the handled commodities.
Ceynak realizes in total handling of 20.000.000 tons of product annually realized in Samsunport 
International Port, in Ceyport Tekirdağ Port, in Mersin Free Zone Port and in Ereğli Port where 
Ceynak took over the port operational activities.

LIMANLARDA ELLEÇLENEN 
YILLIK YÜK MIKTARI

TON
20.000.000





İSTANBUL 
ANTREPO

İSTANBUL 
BONDED  
WAREHOUSES

Tedarik zincirinin en önemli halkası 
olan antrepolar; maliyetlerin 
düşürülmesi, emtianın güvenliği 
ve lojistik ihtiyaçlara cevap 
verebilmesi için kilit öneme sahiptir.
Ceynak Lojistik, bu görev ve 
sorumluluğunun bilincinde olarak 
lojistik destek kapsamında antrepo 
ve depo yatırımlarına devam 
etmektedir. İstanbul Bahçelievler’de 
bulunan Ceynak Lojistik 
Merkezi’nde, 10.000 m2 antrepo 
ile Marmara Bölgesi’nin lojistik 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Bonded warehouses are the most important 
ring/loop of Supply Chain. They are very 
important elements of trade to fulfill the 
logistic needs and to reduce the costs.
Ceynak Logistics, is continiously making 
investments in building warehouses as well 
as custom bonded warehouses, with the 
responsibility of awareness and mission.
Ceynak’s Logistics Center, at Bahcelievler/ 
İstanbul, is serving the needs of logistic 
sector with 10,000 sqm.

DEPOLAMA ALANI
10.000 M2

TON
DEPOLAMA KAPASITESI

50.000 





AMBARLI  
LOJİSTİK  
TERMİNALİ
Ceynak, dış ticaretin yoğun olduğu liman 
bölgelerinde bulunan lojistik terminalleri 
ile sektörünün istek ve ihtiyaçlarına cevap 
veren yapılanmasıyla piyasanın öncüleri 
arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin en büyük limanlarının 
bulunduğu İstanbul Ambarlı bölgesinde 
52.000 m2 alan üzerine kurulan ve 
11.000 TEU depolama kapasitesine sahip 
konteyner terminali, dış ticaretin gelişimine 
katkıda bulunmaya devam etmektedir.

AMBARLI  
LOGISTICS  
TERMINAL
Ceynak is one of the pioneers in Logistic market 
in Turkey with its logistic terminals located in the 
port regions where foreign trade is concentrated 
that makes possible to respond effectively to 
the demands and needs of the sector.
Ceynak continues to contribute to the 
development of foreign trade in Turkey by 
providing 11.000 TEU additional storage 
capacity in its new Container Terminal situated 
on 52.000 m2 within the territory of Turkey’s 
largest ports area in Ambarlı, İstanbul. 

TERMINAL ALANI
52.000 M2

TEU 
DEPOLAMA KAPASITESI

11.000





MERSİN  
ANTREPO

MERSİN BONDED 
WAREHOUSES

Ceynak Lojistik, Türkiye’nin önemli liman 
şehirlerinde kurduğu lojistik merkezleri ile 
sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu 
kapsamda, Akdeniz Bölgesi’nin en önemli liman 
kenti olan Mersin’de 100.000 m2 alan üzerine 
kurulan Ceynak Lojistik Merkezi’nde 30.000 m2 
antrepo ve depo bulunmaktadır. Tesisimizin içinde 
demiryolu bağlantısı oluşturularak, demiryolu ve 
karayolu taşımacılığına uygun hale getirilmiştir.
Tesisimiz her türlü emtia, kuru dökme yük ve 
genel kargo ihtiyaçları için planlanmış olup, 
forklift, stacker, loader gibi ekipmanlarla yükleme 
boşaltma hizmeti vermektedir. Mersin Limanı’nın 
hemen karşısında bulunan Ceynak Lojistik 
Merkezi, bölgenin en önemli tesislerinden 
biri haline gelmiştir.

Ceynak Logistics, has logistics centers in all important 
port cities of Turkey and serving the sector’s needs. 
Our Logistic Center in Mersin, at Mediterranean region 
of Turkey, has 100,000 sqm area, in which, we have 
30,000 sqm warehouses and bonded warehouses. 
There is seperate railway line in Ceynak’s Mersin Logistic 
Center, connected to national railway system.
Ceynak’s Mersin Logistic Center, is very well planned 
for all general cargoes and dry bulk cargoes, with 
all necessary loading and unloading equipments, 
such as forklifts, stackers and loaders. Our facilities 
are accross the street to Mersin International Port 
and has become the most important and strategical 
location in Turkish Mediterranean Region.

DEPOLAMA ALANI
30.000 M2

225.000
TON 

DEPOLAMA KAPASITESI





İZMİR  
ANTREPO

İZMİR BONDED 
WAREHOUSES

Ceynak Lojistik, Ege Bölgesi’ndeki lojistik 
taleplerin artması ve bölgedeki hareketliliği 
doğru tespit ederek 2009 yılında İzmir 
Aliağa’da lojistik merkezini kurmuştur. 
Türkiye’nin en modern tesislerinden biri 
olan Aliağa Lojistik Merkezi’nde çeşitli 
ebatlarda 21.000 m2 A Tipi Gümrüklü 
Antrepo bulunmaktadır. Tesisimizde 
gümrük mevzuatına uygun yangın alarm 
ve kamera güvenlik sistemi bulunmaktadır. 
Ayrıca 2 adet 60 tonluk kantar mevcut 
olup yükleme boşaltma hizmeti için 
forklift ve loader gibi makine ekipmanları 
bulunmaktadır.

Ceynak Logistic, has foreseen the logistic 
demands at Aegean Region of Turkey and 
decided to make investments in 2009, at 
Aliaga / İzmir. Aliaga Logistic Center has the 
most advanced technology in Turkey, totaling 
21,000 sqm of A Type bonded warehouse, 
with various capacities. 
Our facilities at Aliaga, has DVR (Digital Video 
Recorder) and Fire Extinguishing System, 
conformable with Customs Regulations and 
two weighbridges with the capacity of 60 
tons each. All loading and loading operations 
are realized by various equipments, such as 
forklifts and loaders.

DEPOLAMA  ALANI
21.000 M2

TON 
DEPOLAMA KAPASITESI

150.000





HATAY 
ANTREPO

HATAY BONDED 
WAREHOUSES

Hatay Dörtyol’da bulunan Lojistik 
Merkezimiz 55.000 m2 saha üzerine 
kurulmuş olup, 41.000 m2 A Tipi Gümrüklü 
Antrepo’dan oluşmaktadır.
Lojistik merkezimizde birbirinden bağımsız 
29 adet depolama ünitesi bulunmaktadır. 
Her türlü hava şartlarında operasyonları 
kolaylıkla gerçekleştirebilmek için 7.000 
m2’lik kapalı elleçleme alanı mevcuttur.
Lojistik Merkezimiz, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ne yakınlığı ile önemli avantajlar 
sağlamakta olup, MMK Limanı’na 200 
metre uzaklıkta bulunmaktadır.

Our Logistic Center in Dörtyol, Hatay consists of 
41.000 m2 of A type bonded warehouses built 
on 55.000 m2 of land.
There are 29 completely separated and isolated 
warehouse units. The Center has closed 
handling area of 7.000 m2 making operations 
easier in all weather conditions.
Our Logistic Center provides considerable 
advantages as being close to the South-East 
Anatolia and it is 200 m away from MMK Port.

205.000
TON

DEPOLAMA KAPASITESI

DEPOLAMA ALANI
41.000 M2 





KOCAELİ  
ANTREPO

KOCAELİ  
BONDED 
WAREHOUSES

Kocaeli Dilovası bölgesinde bulunan 
Ceynak Gümrüklü Antrepoları’nda 
toplam 25.250 m2 alan üzerine 
13.500 m2 Gümrüklü Antrepo inşa 
edilmiştir. Gümrük mevzuatına göre 
oluşturulan yangın alarm ve kamera 
güvenlik sistemi ile birlikte 60 tonluk 
kantarın da bulunduğu Dilovası 
tesisleri, bölgenin önemli lojistik 
merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Ceynak Logistic Center at Kocaeli, Dilovası, 
has 25,250 sqm area, in which, we have 
13,500 sqm bonded warehouses. Our 
facilities at Kocaeli, Dilovasi, has DVR (Digital 
Video Recorder) and Fire Extinguishing 
System, conformable with Customs 
Regulations and a weighbridge with the 
capacity of 60 tons. Our logistic center has 
now became one of the most important 
facilities of the region.

TON
DEPOLAMA KAPASITESI

67.500

DEPOLAMA ALANI
13.500 M2





CEYHAN LİSANSLI 
DEPO TERMİNALİ

CEYHAN LICENSED 
WAREHOUSE TERMINAL

Tarım lojistiğinin öncü firması olan Ceynak, 
200.000 ton depolama kapasitesi ile Türkiye’nin 
en büyük lisanslı depo terminalini Adana 
Ceyhan’da 2018 yılında faaliyete almıştır.
Her biri iki yüz ton kapasiteli sekiz adet araç silosu 
ile saatlik 1.600 ton emtia alım kapasitesine sahip 
olan Ceyhan Lisanslı Depo Terminali, aynı zamanda 
her biri saatlik 50 ton kurutma kapasitesine sahip iki 
adet kurutma tesisine de ev sahipliği yapmaktadır.
Lisanslı depoculuk alanında yatırımlarına hız 
kesmeden devam Ceynak, kurduğu Ceylidaş 
Ceynak Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile Tekirdağ, 
Mahramlı bölgesinde de 50.000 ton depolama 
kapasitesine sahip lisanslı depo terminalini Türk 
tarımının hizmetine sunmaya hazırlanmaktadır.

As a leading company of agricultural logistics, Ceynak 
put into operation Turkey’s largest Licensed Warehouse 
Terminal in Ceyhan, Adana in 2018 with a total storage 
capacity of 200.000 tons.
Ceyhan Licensed Warehouse Terminal has an intake 
capacity of 1.600 tons of commodities per hour by means 
of eight vehicle unloading platforms, each with a capacity 
of two hundred tons and the Terminal owns 2 drying 
facilities, each with a drying capacity of 50 tons per hour.
Ceynak continues to invest in licensed warehousing by 
establishing Ceyidaş Lisanslı Depoculuk A.Ş. company 
and new licensed warehouse terminal with a storage 
capacity of 50.000 tons in the Mahramlı region of 
Tekirdağ will be inaugurated soon.

DEPOLAMA 
KAPASITESI

200.000 TON

TON
SAATLIK ÜRÜN ALIM 

KAPASITESI

1.600





MERSİN TAHIL 
SİLOLARI

MERSİN GRAIN SILOS

Ceynak tahıl siloları, demiryolu ve karayolu 
taşımacılığına uygun yükleme boşaltma üniteleri, 
tır ve kamyon kaldırma lifti, silolar arası transfer, 
her siloda ısı ölçüm ve havalandırma fanları, 
dip sıyırıcı, fumigasyon kolaylığı, ürün kalite ve 
vasfını koruyarak uzun süre depolama kolaylığı 
sunmaktadır. Aynı anda 4 farklı ürünün alımına 
uygun manipülasyon özelliği olan tahıl siloları 
15.000 ton/gün yükleme boşaltma kapasitesi 
ile gemi yükleme ve boşaltmalarında önemli 
avantajlar sağlamaktadır.
Mersin Tahıl Siloları, kombine taşımacılık modeline 
uygun olarak deniz, karayolu ve demiryolu 
bağlantılı toplam 12 adet silo ile 75.000 ton 
depolama kapasitesine sahiptir.

Ceynak steel grain silos are presented to the sector 
by taking the combined shipping model with seaway, 
highway and railway connection as a basis. Steel silos 
that have a manipulation feature suitable for intake of 4 
different products at the same time. Our silos are the most 
advanced type, providing significant advantages in the 
ship loading and unloading with a daily capacity of 15.000 
m/tons. Ceynak Grain Silos serve with loading-unloading 
units suitable for railway and overland shipping, tractor 
trailer and truck elevating lift, transfer between the silos, 
heat measurement in each silo, ventilating fan blower, 
bottom skimmer and fumigation facility, long-term storing 
advantage by protecting the product quality.Our Mersin 
Logistic Center has 12 Grain Silos, with the total capacity 
of 75,000 m/tons. Ceynak operates its grain silos with the 
concept of 24-hour non-stop service.

12 
ADET SILO

75.000 
TON

DEPOLAMA KAPASITESI





İZMİR TAHIL 
SİLOLARI

İZMİR GRAIN SILOS

Ceynak tahıl siloları, tır ve kamyon kaldırma 
lifti, silolar arası transfer, her siloda ısı 
ölçüm ve havalandırma fanları, dip sıyırıcı, 
fumigasyon kolaylığı, ürün kalite ve vasfını 
koruyarak uzun süre depolama kolaylığı 
sunmaktadır. Aynı anda iki farklı ürünün 
alımına uygun manipülasyon özelliği olan 
tahıl siloları, 15.000 ton/gün yükleme 
boşaltma kapasitesi ile gemi yükleme 
ve boşaltmalarında önemli avantajlar 
sağlamaktadır.
İzmir Tahıl Siloları, kombine taşımacılık 
modeline uygun olarak deniz ve karayolu 
bağlantılı toplam 9 adet silo ile 45.000 ton 
depolama kapasitesine sahiptir.

Ceynak steel grain silos are presented to the sector 
by taking the combined shipping model with seaway, 
highway and railway connection as a basis. Steel silos 
that have a manipulation feature suitable for intake of 
2 different products at the same time. Our silos are the 
most advanced type, providing significant advantages 
in the ship loading and unloading with a daily capacity 
of 15.000 m/tons. Ceynak Grain Silos serve with loading-
unloading units suitable for railway and overland shipping, 
tractor trailer and truck elevating lift, transfer between 
the silos, heat measurement in each silo, ventilating fan 
blower, bottom skimmer and fumigation facility, long-
term storing advantage by protecting the product quality.
Our Izmir/Aliaga Logistic Center has 9 Grain Silos, with 
the total capacity of 45,000 m/tons. Ceynak operates its 
grain silos with the concept of 24-hour non-stop service.

ADET SILO
9

TON 
DEPOLAMA KAPASITESI

45.000





SAMSUN  
TAHIL SİLOLARI

SAMSUN GRAIN SILOS

Ceynak tahıl siloları, demiryolu ve karayolu 
taşımacılığına uygun yükleme boşaltma üniteleri, 
tır ve kamyon kaldırma lifti, silolar arası transfer, 
her siloda ısı ölçüm ve havalandırma fanları, 
dip sıyırıcı, fumigasyon kolaylığı, ürün kalite ve 
vasfını koruyarak uzun süre depolama kolaylığı 
sunmaktadır. Aynı anda iki farklı ürünün alımına 
uygun manipülasyon özelliği olan tahıl siloları, 
15.000 ton/gün yükleme boşaltma kapasitesi 
ile gemi yükleme ve boşaltmalarında önemli 
avantajlar sağlamaktadır.
Samsun Tahıl Siloları, kombine taşımacılık 
modeline uygun olarak deniz, karayolu ve 
demiryolu bağlantılı toplam 11 adet silo ile  
60.000 ton depolama kapasitesine sahiptir.

Ceynak steel grain silos are presented to the sector 
by taking the combined shipping model with seaway, 
highway and railway connection as a basis. Steel silos 
that have a manipulation feature suitable for intake of 
2 different products at the same time. Our silos are the 
most advanced type, providing significant advantages 
in the ship loading and unloading with a daily capacity 
of 15.000 m/tons. Ceynak Grain Silos serve with loading-
unloading units suitable for railway and overland 
shipping, tractor trailer and truck elevating lift, transfer 
between the silos, heat measurement in each silo, 
ventilating fan blower, bottom skimmer and fumigation 
facility, long-term storing advantage by protecting the 
product quality. Ceynak Logistics has 11 Grain Silos in 
Samsunport, which is affiliate of CEY Group, with the 
total capacity of 60,000 m/tons. Ceynak operates its 
grain silos with the concept of 24-hour non-stop service.

ADET SILO
11

TON
DEPOLAMA KAPASITESI

60.000





MERSİN LİKİT 
TERMİNAL

MERSİN LIQUID 
TANK TERMINAL

Türkiye’nin önemli bitkisel yağ depolama 
terminallerinden birisi olan Ceynak Likit 
Terminali; Mersin Liman sahası içerisinde, 
değişik boyuttaki tanklarla 60.000 m3 
depolama kapasitesi ile hizmete sunulmuştur. 
Ceynak Likit Terminal, rıhtıma bağlantılı 3 adet 
buhar ısıtmalı ve izoleli boru hatları, 1.200 ton/
saat yükleme-boşaltma kapasitesi ile Doğu 
Akdeniz’in en önemli likit depolama ve aktarma 
merkezidir. Terminal, uluslararası standartlarda 
projelendirilerek her türden ısıtmalı ve ısıtmasız 
bitkisel yağ depolanmasına hizmet vermektedir.
Ceynak Likit Terminali, A tipi genel antrepo 
statüsünde olup, 2 adet elektronik kantar, 
5 adet kamyon yükleme hattı ve 40 adet 
izolasyonlu tank konteynerli taşıma filosu ile 
24 saat hizmet sunmaktadır.

Ceynak Liquid Tank Terminal, which is one of the 
most important distribution terminals of our country, 
consists of 24 tanks with a storage capacity of total 
60.000 m3 in Mersin Port. There are three heated and 
isolated pipeline, with a diameter of 10’’ and 6’’ for 
product loading and unloading, with the capacity of 
1,200 tons/hour. It is the most important Liquid Tank 
Terminal, in Eastern Mediterranean, for the storage of 
especially edible oils, which reguires heating. Ceynak 
Liquid Tank Terminal, bearing the statute of A type 
bonded warehouse, has two electronic weighbridges, 
5 seperate lanes for truck loading, which is supported 
with 40 tank container trucks owned by Ceynak 
Logistics, in service for our customers, 7/24 hours.

DEPOLAMA 
KAPASITESI

60.000 M3

TON
SAATLIK YÜKLEME 

BOŞALTMA KAPASITESI

1.200





MERSİN 
SERBEST BÖLGE

MERSİN 
FREE ZONE

2017 yılında gerçekleştirilen ihale ile Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri’nin, Mersin Serbest Bölge
İşleticisi A.Ş.’deki (MESBAŞ) payı Cey Group’a 
geçmiştir. Özel sektöre ait diğer devir 
işlemlerinin ardından MESBAŞ’taki en büyük 
ortak konumuna ulaşan Ceynak, Akdeniz 
Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı ve işlem 
hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 
serbest bölgesinde müşterilerine hizmet 
vermeye devam etmektedir.
Toplam 836.000 m2 alan üzerine kurulu olan 
MESBAŞ’ta faaliyet gösteren 144’ü yabancı 
olmak üzere 470 firmanın 2017 yılında toplam 
ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

As a result of a tender held in 2017, Ceynak 
obtained Turkey Maritime Organization’s majority 
share in Mersin Free Zone Operator Inc. (MESBAŞ) 
which symbolizes Mediterranean Region’s gateway 
to the World. After acquiring additional shares 
belonging to the Private Sector, Ceynak become 
the largest shareholder of MESBAŞ and got the 
opportunity to provide effective services to its 
Customers in the largest free trade zone of Turkey 
in terms of volume and transaction. MESBAŞ is 
established on a total area of 836.000 m2, with 
470 companies operating inside, 144 of which are 
foreign companies, and total trade volume in 2017 
was realized as 3 billion dollars.

KURULU ALAN
836.000 M2

3 MILYAR $
YILLIK TOPLAM 
TICARET HACMI





SAMSUN 
SERBEST 
BÖLGE

SAMSUN 
FREE ZONE

Ceynak, aynı zamanda, Karadeniz 
Bölgesi’nin en önemli Serbest Bölgesi 
olan Samsun Serbest Bölgesi Kurucu 
ve İşleticisi A.Ş.’nin (SASBAŞ) işletici 
ortağıdır. 73.150 m2 alan üzerine 
kurulu olan SASBAŞ 28 adet ofis, 
15.000 m2 kapalı depo ve beş adet 
tahıl silosu ile 25.000 ton depolama 
kapasitesine sahiptir.

Ceynak is also the operating partner 
of Samsun Free Zone (SASBAS), the 
most important Free Zone in the Black 
Sea Region of Turkey. SASBAŞ built on 
73.150 m2 area, has 28 offices, 15.000 m2 
closed warehouses and 5 grain silos with 
25.000 tons of storage capacity.

KURULU ALAN
73.150 M2

TON
DEPOLAMA KAPASITESI

100.000





KOMBİNE 
TAŞIMACILIK

COMBINED  
TRANSPORTATION

Ceynak Lojistik; deniz, kara ve demiryolu 
taşımacılığı için gereken altyapı ve deneyime 
sahip olarak müşterilerine, istenilen noktaya 
tam zamanında ve en uygun taşıma seçeneği 
ile kombine taşımacılık hizmeti vermektedir. 
Ürünün “satıcıdan alıcıya” ulaşma sürecinde 
depolanması, paketlenmesi, stok kontrolü, 
taşıma ve dağıtım hizmetlerini tam tedarik 
zinciri konseptinde sunmaktadır. Yıllık 
5.000.000 ton kombine taşıma hizmeti 
verilmektedir.
Ceynak Lojistik, hiçbir özveriden kaçınmadan 
dünya taşımacılık sektörünün günümüzdeki 
konumunu ve geldiği son noktayı araştırmayı 
misyon edinmiş, bu bilgi ve birikimlerini 
profesyonel bir yaklaşımla kendi bünyesine 
uyarlamıştır.

Ceynak serves it’s clients in the most effective, 
speedy, timely way, inorder to transport the cargo 
to the desired destination. We therefore established 
our facilities in the most strategical locations of 
Turkey, with all the means of transportation, as 
sea, land, railway. Ceynak has all the possibilities 
of storing, packaging, stock control of goods, 
transporting and distribution, from the production 
site to the end user, under the concept of Full 
Supply Chain technics. We carry over 5,000,000 
m/tons of various goods, with our expertise in 
combined transportation.

YILLIK KOMBINE TAŞIMA  

5
MILYON TON

MILYON TON
YILLIK TAŞIMA

7





PROJE  
TAŞIMACILIK

PROJECT CARGO 
TRANSPORTATION

Ceynak Lojistik, yurt genelinde yayılmış 
ofisleri, güçlü araç filosu, deneyimli personeli, 
çağdaş çalışma koşulları ve her türlü 
donanımı ile sektörün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde organize olmuştur. 
Sektörel bazlı gelen talepleri değerlendirip 
imal edilen ürünü tedarikçiden, nihai son 
kullanım noktasına kadar taşıma ihtiyaçlarını 
projelendirmektedir. Ceynak Lojistik, proje 
taşımacılığında yıllık 2.000.000 ton taşıma 
hizmeti vermektedir.

Ceynak has a well organized network of offices 
spread out through the country, managed by 
experienced directors and skilled personnel. They 
overcome all the hardwork and complete all the 
impossible projects with support of a large fleet of 
vehicles and equipment owned. Ceynak Logistics 
Inc., transports and delivers all the project cargoes, 
according to customers exact needs and realizes 
aprroximately 2,000,000 m/tons per year.

MILYON TON
YILLIK PROJE TAŞIMA

2

MILYON TON
YILLIK TAŞIMA

7





AKARYAKIT  
SATIŞ 
İSTASYONU

GAS SALES  
STATION

BP kalite ve güvencesi, Ceynak 
tecrübesi ile İstanbul, Yenibosna 
Basın Ekspres yolunda, akaryakıt satış 
istasyonu açarak, bu alanda da başarılı 
yatırımlar gerçekleştirmiştir.
BP güvencesi ile kaliteli hizmet sunan 
Ceynak Petrol, market, fast food, 
araç yıkama, yağ değiştirme, ev ve 
işyerlerine akaryakıt servisi ile 24 saat 
kesintisiz hizmet vermektedir.

“BP” quality and assurance is combined 
with Ceynak experince and a modern gas 
station, at Yenibosna/İstanbul, near CEY 
Group Headquarters, is now in service. 
Ceynak Petroleum Gas Station, serves 
the highest quality products and the 
best service by providing, oil change, car 
wash, fast food restaurant, supermarket. 
Uninterrupted 24 hour deliveries are 
fulfilled for immediate needs of all types 
of bulk fuel for residential and business 
buildings. Ceynak’s investments will 
continue in this sector.

LITRE YILLIK 
AKARYAKIT SATIŞI

4.000.000

ISTASYONUN 
HIZMET SÜRESI

7/24



19841969 1992

1977 19891986 1997

Registered transportation 
services started.

The flagship of Cey 
Group, CEYNAK has 
been established in Cey-
han under the name of 
CEYHAN NAKLİYAT to 
operate in logistics and 
transport sector.

Istanbul branch 
started to operate in line with 

the objective of 
business growth.

The opening of the 
first branch was  

realized in Adana.
Kocaeli, Dilovası 

Logistics Terminal began 
to operate with 13.500 m2 

storage area.

Mersin branch was opened 
in line with the objective of 

business expansion.

Mersin Logistics Terminal, 
established on 100.000 m2 land was 

put into operation with 
30.000 m2 storage area and grain 

silos with a storage capacity of 
75.000 tons.

1988 2003

The first logistic center with 
1.200 m2 storage area was 

built in Mersin 
following the growth in 
foreign trade in Turkey.

Grain silos with 
20.000 m/ton 

storage capacity 
started to operate in 

Samsun Port.

Taahhütlü nakliye 
hizmetlerine başlandı.

Cey Grubunun amiral gemisi 
CEYNAK, taşımacılık 
faaliyetlerinde bulunmak üzere 
CEYHAN NAKLİYAT adıyla 
Ceyhan’da kuruldu.

Adana’da ilk şubenin 
açılışı gerçekleşti.

Büyüme hedefleri 
doğrultusunda şirket merkezi 

Mersin’e taşındı.

Türkiye’de dış ticaretin 
ivme kazanması ile birlikte 
Mersin’de 1.200 m2’lik ilk 

lojistik depolama tesisi 
kuruldu.

Büyüme hedefleri 
doğrultusunda İstanbul 
şubesi hizmete girdi.

Kocaeli, Dilovası Lojistik 
Terminali, 25.250 m2 

alan üzerine 13.500 m2’lik 
depolama alanı ile 

faaliyete geçti.

100.000 m2 alan üzerine kurulan 
Mersin Lojistik Terminali 30.000 

m2’lik depolama alanı ve 75.000 ton 
depolama kapasitesine sahip tahıl 

siloları ile faaliyete geçti.

Samsun Limanı 
içerisinde 20.000 

ton depolama 
kapasitesine sahip 

tahıl siloları faaliyete 
geçti.

CE
YN

A
K’

IN
 5

0 
YI

LD
A

Kİ
 M

İH
EN

K 
TA

ŞL
A

RI
 



2007 2016

201320082005 2017

Cey Group 
undertook the 

operation of Tekirdag 
Port after its return 
to the Directorate of 

Privatization 
Administration.

İstanbul Logistics 
Terminal built on 40.000 m2 
land started to operate with 

13.500 m2 storage area.

Hatay Logistics Terminal 
built on 55.000 m2 land 
started to operate with 

41.000 m2 storage area.

İzmir Logistics Terminal built on 50.000 m2 
land started to operate with 21.000 m2 
storage area and grain silos with a storage 
capacity of 45.000 tons.

Cey Group obtained 36 years of operational right of 
Samsun Port managed by TCDD by offering the 
highest bid (125.200.000 US$) in the  tender 
issued by Directorate of Privatization Administration.

Ambarlı Logistics Terminal built on 52.000 m2 
land started to operate.

Licensed Warehouse Terminal in Ceyhan, Adana started to 
operate with 200.000 tons storage capacity.

Ceynak obtained shares of Turkey Maritime Organization in 
Mesbaş (Mersin Free Zone & Port) after the tender made by 
Directorate of Privatization Administration.

Liquid tank terminal 
for edible oil with 

60.000 m3 capacity 
was built in 

Mersin Port area.

2010 2018

Samsun Port has been 
taken over by Cey Group 

and started to operate under 
the name of 

Samsunport.

Ceynak Group obtained 36 years of 
operational right of Tekirdağ Port by offering 

the highest bid (347.100.000 TL) in the  
tender issued by Directorate of Privatization 
Administration and put into operation under 

the name of Ceyport Tekirdağ.

Mersin Limanı 
sahası içerisinde 

60.000 m3 kapasiteli 
likit yağ terminali 

hizmete girdi.

40.000 m2 alan üzerine 
kurulan İstanbul Lojistik 
Terminali, 10.000 m2’lik 

depolama alanı ile 
faaliyete geçti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu 
ihalede en yüksek teklif (125.200.000 US $) 
verilerek TCDD’ye ait Samsun Limanı’nın 36 yıllık 
işletme hakkı kazanıldı.

50.000 m2 alan üzerine kurulan 
İzmir Lojistik Terminali 21.000 m2’lik depolama 
alanı ve 45.000 ton kapasiteli tahıl siloları ile 
faaliyete geçti.

Samsun Limanı Cey Group 
tarafından devralınarak 

Samsunport adı ile 
işletmeye açıldı.

Özelleştirme 
İdaresi’ne geri verilen 
Tekirdağ Limanı’nın 
operasyonel işletmesi 
Cey Group tarafından 

üstlenildi.

55.000 m2 alan üzerinde 
41.000 m2 depolama 

alanına sahip 
Hatay Lojistik Terminali 

faaliyete geçti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin, Mersin Serbest Bölge 
Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’deki (MESBAŞ) payı, özelleştirme 
ihalesi yoluyla Cey Group’a geçti.

Adana Ceyhan’da yer alan 200.000 ton depolama 
kapasitesine sahip Lisanslı Depo Terminali faaliyete geçti.

İstanbul Ambarlı’da 52.000 m2 alan üzerine kurulu 
Ambarlı Lojistik Terminali faaliyete geçti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
yapmış olduğu ihalede en yüksek teklif 

(347.100.000 TL) verilerek Tekirdağ 
Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkı 

kazanıldı ve Ceyport Tekirdağ adı 
ile işletmeye açıldı.



İNSAN  
KAYNAKLARI

HUMAN  
RESOURCES

Cey Group olarak gücümüzü, vizyon 
ve misyonumuzu destekleyecek, 
sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere 
açık, katma değer üreten, kaliteli 
hizmete inanan, çevreye duyarlı insan 
kaynağımızdan alıyoruz. Hedefimiz 
sahip olduğumuz kaliteli insan 
kaynağımızı geliştirmek, yenilerini 
bünyemize katmaktır.

As Cey Group, we receive our 
strength from our Human Resources, 
who believe in Quality, who adds 
Value, who beleives in Innovation, 
who has Self Confidence, who has 
Responsibility and Sensetive to 
Environment, who works with a team 
spirit and considers the company as 
his family. Ceynak’s aim is to increase 
the qualified human resources and 
employ the right personnel, inorder 
to better serve our customers.



İLETİŞİM / CONTACT

Istanbul
Genel 
Müdürlük

Basın Ekspres Yolu Cemal Ulusoy Caddesi No: 21 
Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: 0212 693 18 18 (pbx) 0212 444 4 239

Faks: 0212 693 25 78

e-mail: istanbul@ceynak.com.tr

Izmir Yeni Foça Yolu Kavşağı Sanayii Cad. No: 1 
Aliağa / İZMİR

Tel: 0232 625 21 02  0232 444 4 239

Faks: 0232 625 21 03

E-posta: izmir@ceynak.com.tr

Kocaeli Dilovası Org. San. Bölg. 2. Kısım Yeşilırmak Cad. 
No: 14 Dilovası / KOCAELİ

Tel: 0262 754 75 50 - 51 0262 444 4 239

Faks: 0262 754 63 43

e-mail: dilovasi@ceynak.com.tr

Mersin Cumhuriyet Bulvarı No: 166  
Akdeniz / MERSİN

Tel: 0324 236 01 10 (pbx) 0324 444 4 239

Fax: 0324 235 83 02

e-mail: mersin@ceynak.com.tr

Samsun Liman Mah. Rıhtım Cad. 55100  
İlkadım / SAMSUN

Tel: 0362 445 20 40 0362 444 4 239

Fax: 0362 445 16 61

e-mail: samsun@ceynak.com.tr

Tarsus

Gebze

Gebkim

Tarsus Adana Karayolu 6. km İzocam A.Ş. Fab. TARSUS

İzocam Fabrikaları Dilovası / KOCAELİ

GEBKİM İzocam Fabrikaları Dilovası / KOCAELİ

Tel: 0324 616 34 31

Tel: 0262 754 98 72

Tel: 0262 754 61 12

Faks: 0324 616 34 32

Faks: 0262 754 20 34
Adana Ceyhan Belediye Kamyon Garajı İçi No: 5  

Ceyhan / ADANA

Tel: 0322 612 22 15

Fax: 0322 612 11 16

e-mail: ceyhan@ceynak.com.tr

Ambarlı
Limanı

Marmara Mah. Halk Cad. No: 10 
Yakuplu / İSTANBUL

Tel: 0212 879 21 30

Fax: 0212 879 21 34

e-mail: ambarli@ceynak.com.tr

Ceyhan İncetarla Mevkii D-400 Karayolu Bulvarı No: 1 
Ceyhan / ADANA

Tel: 0322 613 27 00

Fax: 0322 613 27 07

e-mail: ceyhan@ceynak.com.tr

Pamukova Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi Hexagon 
fabrika içi Pamukova / SAKARYA

Tel: 0535 587 31 75

e-mail: pamukova@ceynak.com.tr

Hatay M. Kemal Duduoğlu Bul. Özerli Mah. No: 325 
Dörtyol / HATAY

Tel : 0326 718 14 90

Fax : 0326 718 14 95

e-mail: dortyol@ceynak.com.tr








