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Birlikten doğan güç ile geleceğe hazırız.

Efendel Group olarak sektörde öncü olmamızın vermiş olduğu sorumluluk ve 
bilinç ile her zaman daha iyiyi hedefliyor, bu yaklaşım ve anlayış doğrultusunda 
hareket ediyoruz. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerinin ötesinde 
ürün ve hizmet sunarak, kalitemizden ödün vermiyoruz. Birlikte gelişiyor, 
birlikte büyüyoruz.

HAKKIMIZDA
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KON T E YNER JO J İ S T İ K

Firmamız EFENDEL NAKLİYAT LTD.ŞTİ 1982 yılından beri  sektörde hizmet vermektedir, aile şirketi 
olarak hizmetlerine devam eden şirketimizin kurucusu Ali ALP’dir.
1992 yılında evden eve taşımacılık sektöründe ses getirerek kendisini ortaya koymuş ve 2002 
yılında şehiriçi ve şehirlerarası nakliye sektöründe ilerleyerek oğulları İshak ALP, Emin ALP ve 
A.Enver ALP ile birlikte  Efendel Nakliyat Ltd Şti’ ni kurmuşlardır.
Sadece kamyon nakliyesi amaçlı kurulan şirketimiz globalleşen dünyada ülkemiz sanayisine 
katkıda bulunabilmek için hizmet ağını genişletmiş ve 2006 yılında vinç hizmetlerini bünyesine 
katmıştır. 2010 yılında konteyner, prefabrik ve su deposu sektörüne girmiş olup 2016 yılında 
makaslı platform  hizmetlerini bünyesine eklemiş  İZMİR ve Ege bölgesinde kendini kanıtlamış olan 
firmamız  ülke sektöründeki yerini almıştır.
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Efendel Group olarak vinç kiralama hizmetimiz ile; Teleskopik Bomlu Mobil Vinç, Kafes Bomlu Vinç ve Paletli 
Vinçleri ile İzmir ve çevre illerinde kiralık vinç taleplerinize en iyi lojistik ve teknik hizmeti sunmaktadır. Ağır 
nakliye ve proje taşımaları konusunda profesyonel kadromuzla yükleme ve boşaltma hizmetini en kısa 
zamanda ve en güvenilir şekilde siz değerli müşterilerimize sunuyoruz

İzmir ve ilçelerindeki tüm vinç hizmeti talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. İzmir vinç kiralama ve profesyonel 
vinç hizmetlerimiz ile her türlü yükleme, taşıma, şantiyelerde kat aralarına malzeme verme, yüksekte 
çalışma, çelik yapılarda çelik kolon ve kiriş montajı, yüksekte klima montajı, yüksekte uydu anteni montajı, 
gemiden yük boşaltma, gemiye yük aktarma, denizde duba montajı ve bunun gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm 
işlemler itina ile gerçekleştirilir.



2016 yılında sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Efendel Group  sahip olduğu tecrübeyi, 
uluslararası alanda hızla yerini alan ve kalitesiyle ön plana çıkan Dingli markasıyla birleştirmeye karar 
vermiş ve Dingli marka personel yükseltici platformların İzmir ve Ege Bölgesinde satış, kiralama ve servis 
faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. 
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Yükselmek hedefinizse,
Yükseltmek bizim işimiz...
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Proje Taşımacılığı

Uzunluk, genişlik, yükseklik ve agırlık bakımından tamamen özel taşıma gerektiren ekipmanların nakliyesi 
büyük bir tecrübe, dikkat ve özen gerektirir, çeyrek asırlık agır nakliye tecrübemizi proje taşımacılıgında da 
pekiştirmiş bulunmaktayız.

Büyüyen Türkiye ve Dünya ekonomisinin sonuçlarından olan büyük fabrika ve firmaların ekipman nakliyesi 
firmamız tarafından profesyonel bir ekiple yapılmaktadır.

Uzun yıllara dayanan ağır nakliye tecrübesini sürekli geliştirerek 
uzmanlığı ve deneyimiyle coğrafi konum bakımından ulaşılması en 
zor bölgelere dahi kontrollü ve güvenli ulaşım hizmeti vermekteyiz.
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Neden Efendel konteyner tercih etmelisiniz ?
Yaşam alanlarında konforu devamlı kılan konteyner ve prefabrik sektörün en deneyimli ve başarılı firmaların 
başında olan Efendel konteyner piyasadaki prefabrik evler konteynerler ’den üstün özellikleri olan 
ekonomik fiyatı, çok hızlı kurulabilen ve çok kaliteli malzemeler kullanılması ve satış sonrası servis ağının 
olması hazır evlerimizin ve konteynerlerin en çok tercih edilme sebebidir.
Sahip olduğumuz ileri teknolojili üretim hatları ve makine parkurumuz ile yenilikçi  yaratıcı ve esnek 
çözümler sunuyoruz. Uzman kurulum ekiplerimiz tarafından yapılan montaj ve de-montaj hizmetleri 
sağlamaktayız.

KON T E YNER

İnşaat projelerinin ve yaşam alanlarının ilk tercihi Efendel Konteyner 
Türkiye genelinde ses getiren büyük inşaat ve altyapı projelerinin işçi şantiye yapıları için ofis, yatakhane, 
yemekhane, Wc - duş ve sosyal tesisler gibi yapı çözümleri üretiyoruz. Teknolojik ve hızlı lojistik ağımızla üretimle 
tam zamanında teslim ürünlerimizi birleşimli çok katlı hazır sistem yeni nesil konteyner ve sandviç panel duvarlı ve 
saç  prefabrik yapı modeli alternatifleriyle sunuyoruz. Efendel konteyner  Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarıyla 
beraber istenilen ebatlarda konteyner üretilebilmektedir.
Benzersiz üstün özellikler Efendel modüler kabin ve wc kabin serisinde
Yüksek mukaveyet, maksimum ısı ve ses izolasyonuna sahip Efendel kabin ürünleri ekonomik yapı fiyatlarıyla da 
benzersiz. Efendel kabinlerinin kullanım yerleri arasında başta güvenlik kulübesi olmak üzere ofis, büfe (ekmek 
satış, manav, market, stor mağaza, gazete bayi vb.), danışma ve bilgilendirme ofisi ve wc duş üniteleri yer alıyor.
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Sağlıklı hijyenik, ekonomik uzun ömürlü depolardır.

Suyun içinde yosun gelişimini (yeşillenmeyi) önleyecek ışık geçirgenliğine sahiptir.

Gıda tüzüğüne uygunluğu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, depoların insan sağlığına hiç bir zararı yoktur

Esnek ve kolay kaynak edilebilme özelliği sayesinde tamir imkanı sunar.

Geri dönüşümü mümkündür. Çevreye herhangi bir zararı yoktur.

Polietilen depolar tek parça (mono blok) üretilir. Bu nedenle, birleşim/ek yeri bulunmaz.

D 3000/Kuşaklı

Ürün Hacimi 3000 l t .

Gövde Çapı 155 cm

Yükseklik 177 cm

Kapak Çapı 42 cm

Ürün Hacimi 5000 l t .

Gövde Çapı 205 cm

Yükseklik 173 cm

Kapak Çapı 42 cm

Ürün Hacimi 10.000 l t .

Gövde Çapı 240 cm

Yükseklik 245 cm

Kapak Çapı 42 cm

Ürün Hacimi 20.000 l t .

Gövde Çapı 278 cm

Yükseklik 338 cm

Kapak Çapı 52 cm

Ürün Hacimi 500 l t .

Gövde Çapı 81,5 cm

Yükseklik 75 cm

Kapak Çapı 33 cm

Ürün Hacimi 1000 l t .

Gövde Çapı 91 cm

Yükseklik 86,5 cm

Kapak Çapı 32 cm

Ürün Hacimi 3000 l t .

Gövde Çapı 140 cm

Yükseklik 130 cm

Kapak Çapı 42 cm

Ürün Hacimi 5000 l t .

Gövde Çapı 172 cm

Yükseklik 170 cm

Kapak Çapı 47 cm

S U  D E P O S U
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KAZAN DORSESİ

100 TONLUK (65 METRE)

4 DİNGİL UZATMALI DORSE

55 TONLUK MOBİL VİNÇ 25 TONLUK TAŞIMALI MAKİNA25 TONLUK TAŞIMALI MAKİNA

* OFİS, YAŞAM, YÜK KONTEYNERLERİ ALIM SATIMI 
* ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLERARASI TAŞIMACILIĞI 
* 10 TONDAN 100 TONA TEK VE ÇİFT KIRMA HİAP VİNÇLER 
* 50 TONDAN 650 TONA KADAR TELESKOPİK VİNÇLER

* ŞEHİRİÇİ VE ŞEHİRLERARASI AĞIR NAKLİYE  
* FORKLİFT HİZMETLERİ
* POLİETİLEN SU DEPOLARI
* MAKASLI PLATFORM - MANLIFT 


