
ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIK

MASTER OF TRANSPORTATION
T A Ş I M A C I L I Ğ I N  U Z M A N I



HAKKIMIZDA

ROMTAŞ TRANSPORT; Uluslararası taşımacılık sektöründe kaliteden ödün 

vermeyen hizmet anlayışı, 34 yıllık deneyimi, eğitimli ve profesyonel kadrosu 

ile Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki komple ve parsiyel karayolu 

taşımacılığında hizmet vermektedir.

ROMTAŞ TRANSPORT; Yükünüzün zamanında teslim edilmesi bilinciyle 

hareket eder. Gümrüklerden geçiş izin problemi olmayan Türk ve yabancı 

plakalı araçlarla karayolu taşımacılığı gerçekleştirilir. Sevkiyatlar her türlü 

hava koşullarında yükünüzü hatasız teslim edecek şekilde yapılır. Firma 

bünyesinde Avrupa standartlarına uygun EURO-5 standartlarında çevre dostu 

araçlar ile hizmet vermektedir.



ULUSLARARASI LOJİSTİKTE
TECRÜBE VE GÜVEN

Romtaş Transport; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, 
Makedonya, Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Belarus,
Lübnan, Suriye ve Irak’da çözüm odaklı taşımacılık hizmetleri
yürütmektedir.

Romtaş Transport’un uzun süreli ticari ilişkileri ve güçlü referansları,
stratejik iş ortağı olmasının en güçlü göstergesidir.

FİLO

Romtaş Transport yıllık olarak yaklaşık 1000 civarında 
taşıma, yaklaşık 200.000 ton yük kapasitesine sahiptir.

TAŞIMACILIK

Romtaş Transport 12 ülkeye sağladığı servis ağı ile 
uluslararası karayolu taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.
Ayrıca gabari dışı yüklemeler/proje yüklerine profesyonel 
çözümler hazırlamaktadır.

Romtaş Transport'un filosunda 40 
adet çekici ve yarı römork 
bulunmaktadır.

Ortadoğu ve Balkanlar'da 
''Romtaş Transport''
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENİLİĞİ 
PRENSİPLERİMİZ
Romtaş Transport; iş sağlığı ve güvenliğine azami özen gösterir. 
''Kazasız taşıma, memnun müşteri, ve personel'' prensibi ile hareket 
eder. 

Tüm faaliyetlerde en öncelikli olan, emniyet kurallarıdır.

İSG
HER AŞAMADA EMNİYET!
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TARİHÇE



1988
Kurucumuz Ahmet GÜNER ve 
oğulları Hatay’da yerel bir 
girişim olarak DODGE marka 
bir kaç kamyon satın aldılar.

1989
Ortaklı limited şirketi satıldı ve 
yeni bir firma kuruldu. 
Taşımacılık sektörüne yerelde 
ivme kazandıran kurucumuz 
Ahmet GÜNER'in  emekli 
olması ile birlikte yeni şirketin 
yönetimine oğlu Tahsin GÜNER  
atandı. Yeni firma ile 
uluslararası taşımacılık hız 
kazandı. 1994

1997

2005

2010

2021

2021
ROMTAŞ TRANSPORT üçüncü kuşak 
yönetimiyle birlikte şirketin iş 
yapma potansiyeli hem aileden 
kalma tecrübeler hem de çağın 
getirdiği yeniliklerle birlikte artarak 
ivme gösterdi. İhracat ve ithalat 
firmaları ile yakalanan uyum ve hız 
ile birlikte bugün Ortadoğu ve 
Balkanlar'da taşımacılık yapan 
güvenilir bir firma haline geldi.

Teknolojik ve ekonomik 
gelişmeler ışığında büyüyen 
firma ortaklı yapısına son 
vererek mart ayında yeni adı 
ROMTAŞ TRANSPORT ile yola 
devam etme kararı aldı.
Şirket yönetim kuruluna gelen 
Ahmet GÜNER ''dededen 
toruna lojistik'' mottosu ile 
şirketin üçüncü kuşak 
yönetimini devralmış oldu.

Gerekli yetki belgeleri ve izinleri 
sağlamayı müteakiben 
Kurucumuz Ahmet GÜNER 
öncülüğünde ortaklı olarak ilk 
limited işletmesi kuruldu.

Mercedes - Benz marka 
araçlar ile filo büyümeye 
başladı.

Araçlar ile yurtiçi ve yurt 
dışına taşımacılık yapmaya 
başladılar.

Ortadoğu ülkelerine balkan 
ülkeleri eklenerek servis ağı 
genişletildi.



HİZMETLER
Karayolu Taşımacılığı

Proje Taşımacılığı
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KARAYOLU
TAŞIMACILIĞI

ROMTAŞ TRANSPORT, uluslararası ve yurt içi kara nakliyelerini
müşteri odaklı bir yaklaşım, sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesi 
ile gerçekleştirir.

Romtaş Transport, uluslararası ve yurt içi kara nakliyelerini müşteri 
odaklı bir yaklaşım ve sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesi ile 
gerçekleştirir. Özmal ve sözleşmeli araç filosu, 4 dilde hizmet veren
deneyimli kadrosu uluslararası karayolu taşımacılığında güvenilir hizmet 
ve maliyet avantajı sunmaktadır.
Rekabetçi fiyat anlayışı, söz verilen tarihte sorunsuz teslimat güvencesi, 
müşteri odaklı yaklaşımı, 7/24 operasyon desteği, anlık araç takibi, 
doğru bilgi akışı ve uzun vadeli iş birliği felsefesiyle ithalat, ihracat ve 
üçüncü ülke taşımaları gerçekleştirmekte ve uluslararası karayolu 
taşımacılığında müşteri ihtiyaçlarına göre çözümler üretmektedir. 
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ROMTAŞ TRANSPORT, tecrübesi ve uluslararası bağlantıları ile
ihtiyaca uygun proje taşımacılığı çözümleri sunar.

Romtaş Transport, enerji, endüstri, inşaat, gaz ve madencilik gibi farklı
sektörlere yönelik uzmanlığı ile sektörel bazlı proje yönetimi 
gerçekleştirmektedir. Sektörel lojistik ortağı olmaya yönelik hedefi dahilinde 
uzman kadrosu, güçlü çözüm ortakları ve uluslararası bağlantıları ile 
firmalara özel çözümler ve yönetim stratejileri geliştirerek, rekabetçi fiyatlar 
ile fark yaratan proje taşımacılığı hizmetleri sağlar. 
Gabari dışı yük taşıma çözümleri ile kapıdan kapıya teslimatı mümkün hale 
getirir.

PROJE 
TAŞIMACILIĞI
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SERVİS AĞIMIZ

-ROMANYA
-BULGARİSTAN
-MOLDOVA
-MAKEDONYA
-KOSOVA
-UKRAYNA
-BELARUS
-GÜRCİSTAN
-AZERBAYCAN
-IRAK
-SURİYE
-LÜBNAN

SERVİS
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Ortadoğu ve Balkanlar'da 
''Romtaş Transport''



TAŞIMA SİGORTALARIMIZ

Romtaş Transport; tarafından taşınan yükleriniz 2.000.000 EURO'ya 
kadar teminat altındadır.

SİGORTA
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HERŞEY KONTROL ALTINDA, RİSK YOK!



7/24 ARAÇ TAKİP 

Romtaş Transport tarafından talep ettiğiniz aracın nerede 
olduğunu, yükledikten sonra nereye ulaştığını 7/24 görebilirsiniz. 

ARAÇ TAKİP
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YÜKÜN NEREDE OLDUĞUNU SORMAKTANSA,
TEK TIKLA ELİNİZİN ALTINDA.



REFERANSLAR

www.romtastransport.com



İLETİŞİM 
KANALLARI

+90 326 225 41 41 +90 533 955 73 45 +90 533 706 39 83

info@romtastransport.com
www.romtastransport.com
romtastransport 

romtastransport 

romtastransport

https://romtastransport.com/
https://www.facebook.com/romtastransport/
https://twitter.com/romtastransport
https://www.instagram.com/romtastransport/
mailto:info@romtastransport.com



