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ÖZBİR VAGON SANAYİ A.Ş., 21. yüzyıl toplu taşımacılığında en popüler 
taşıma yöntemlerinden biri olan demiryolu taşımacılığında kullanılan 
her türlü aracın bakım, onarım ve modernizasyonunu gerçekleştirmek 
amacı ile 2006 yılında Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kurulmuştur. 
Firmamız 15.000m2 açık ve 8.500m2 kapalı alanıyla Ankara-İstanbul 
demiryolu hattının yanında sektöre hizmet vermektedir. Firmamız 
ayrıca demiryolu araçları için kaynaklı konstrüksiyonlar başta olmak 
üzere elektrik ve mekanik donanım imalatı da gerçekleştirmektedir. 
Firmamız ilgili norm ve standartları uygulayarak müşterilerinin talep 
ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı üretim felsefesi olarak 
benimsemiştir. Ayrıca AR-GE çalışmaları ve katma değeri yüksek 
mühendislik çalışmaları firmamızda önemli yer tutmaktadır. 

Kuruluş aşamasında sadece demir yolu araçlarının bakım onarımını 
yapmayı düşünen firmamız vizyon sahibi yöneticiler sayesinde 
üretim yelpazesini genişletip sektörde tercih edilen firmalar 
arasında ön sıralarda yer almıştır. Bünyemizde bulunan mühendis 
ve teknisyenlerin özverili çalışmaları sayesinde imalatta verimlilik ve 
çeşitlilik artmıştır. Artık onarımdan ziyade sıfır araçların her türlü 
mekanik ve elektrik parça imalatlarını gerçekleştirebilmekte ve 
bunların testlerini yapabilmekteyiz. Konvansiyonel vagon onarımından 
modern tren setlerinin parça ve ekipman üretimine buradan da sıfır 
vagon montajı yapabilme seviyesine ulaştık.  Bu süreçlerde inovatif 
çalışmalara önem veren firmamız ülkemizin güzide kuruluşlarından 
KOSGEB ve TÜBİTAK ile başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
bu çalışmalarda değişik kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortak 
hareket ederek yeniliklerin bilime ve standartlara uygun olmasını 
hedeflemektedir. Her geçen gün çıkan yenilik ve teknolojileri takip 
ederek bunları imalata yansıtmak ve daha kaliteli daha teknolojik 
üretim modelini sürekli takip edeceğiz.

Misyonumuz: Özbir Vagon A.Ş. olarak demiryolu sektöründe 
gelişmelerin ve yeni teknolojilerin sonu olmadığına inanmaktayız. 
Bu sebeple her geçen gün teknolojimizi, tesisimizi ve tecrübelerimizi 
arttırmaktayız. Böylece yerli yabancı bütün müşterilerimizin isteklerini 
zamanında, yüksek kalite ve ilgili standartlara uygun şekilde üretmektir.

Vizyonumuz: Ar-Ge ve İnovatif yatırım, yenilikçi, akılcı ve şeffaf 
yaklaşımlarla sektörde bir numara olmak, yurt içi ve yurt dışı pazarda 
demiryolu sektöründe tercih edilir marka olmak.

OZBIR VAGON SANAYI A.S., has been established in the district 
of Arifiye in Sakarya with the aim of realizing  maintenance, repair 
and modernization of all types of vehicles used in rail transport 
which is one of the most popular means of transport in the 21st 
century public transport. Our company serves in the sector beside 
Ankara-Istanbul railway line with an open area of   15.000m2 and a 
closed area of 8.500m2. Our company is also engaged in realizing 
the manufacture of electrical and mechanical equipment especially 
for welded constructions for rail vehicles. Our company has adopted 
to meet demands and expectations of its customers at the highest 
level as production philosophy by applying the relevant norms and 
standards. In addition, R&D activities and engineering works with 
high added value occupies an important place in our company.

Our company which was only thinking of making the maintenance 
and repair of railway vehicles in the foundation stage has expanded 
its product range thanks to visionary managers and has been at 
the forefront among the preferred company in the industry. 
Manufacturing efficiency and diversity has increased thanks to the 
dedicated work of the engineers and technicians in our structure. 
Now, we can perform all kinds of the mechanical and electrical parts 
manufacturing of new vehicles rather than repair and are able to 
test them. We have reached from conventional wagon repair to the 
production of parts and equipment of the modern train sets and 
from here to the level to be able to make installation of unused cars. 
In this process, our company giving importance to the innovative 
work has carried out successful works with eminent institutions 
of our country KOSGEB and TUBITAK. Also in these studies, by 
acting in partnership with various public and private institutions and 
organizations, it ensures innovations to be appropriate to science 
and standards. Each passing day, by following the innovations and 
Technologies, we will reflect them to the manufacture and we will 
follow better quality, continuous technological production model. 

Our mission:  Özbir Wagon Inc., we believe that there is no end of 
development of new technologies in the railway sector. For this reason, 
every day, we are increasing our technology, our experience and our 
facilities. Thus, our mission is to produce all domestic and foreign 
demands of our customers timely, with high quality and in accordance 
with the relevant standards.

Our Vision: ıt is to be number one in the sector with R & D innovative 
and investment, innovative, rational and transparent approaches and 
to be preferred brand in the railway sector in domestic and overseas 
markets. 
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İstanbul Tramvayı, İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından tasarlanan ve üretilen 
bir raylı sistem aracıdır. %100 yerli üretim felsefesi ile yola çıkılarak 
üretilen bu aracın mühendislik çalışmaları ve devreye alınması İstanbul 
Ulaşım A.Ş tarafından yapılmıştır. Bu süreçte yerli ve yabancı bir çok 
tedarikçi kullanılmıştır.

Yerli tedarikçiler arasında ön sırada bulunan firmamız İstanbul 
Tramvayı’nın bütün elektrik ve mekanik montaj işlerini 
gerçekleştirmiştir. Sakarya Arifiye’de bulunan yerleşkemizde araçların 
bütün montajları ve ön testleri yapılmıştır. Montajı ve kontrolleri 
tamamlanan araçlar karayolu ile İstanbul Esenler’deki Ulaşım A.Ş. 
tesislerine teslim edilmektedir. 

Bu kapsamda araç üzerinde yapmış olduğumuz başlıca işler şu 
şekildedir;

Araç Gövde İzolasyonu
Taban Tahtası İzolasyonu ve Montajı
Taban Muşamba Montajı ve Kaynağı
 Araç Kupa İzolasyonu ve Montajı
Araç Şok Emiciler ve Tamponların Montajı
 Sürücü Ön Camlarının Montajı
Yolcu Yan Camlarının Montajı
Yolcu ve Makinist Kapıları Montajı
İç Panellerin Montajı
Yolcu ve Sürücü Koltuklarının Montajı
Araç Altı ve Araç Üstü Bütün Ekipmanların Montajı
Hidrolik ve Pnömatik Tesisatların Montajı
Bütün Elektriksel Kablolamanın Montajı
Bütün Pano ve Dolapların Montajı
Zilleme ve Meger Testleri 

Istanbul Tram is a rail system vehicle designed and produced by 
Istanbul Transportation Inc. Engineering works and commissioning 
of this vehicle produced with 100% domestic production philosophy 
has been performed by Istanbul Transport Corporation. In this 
process, a lot of domestic and foreign suppliers are used.

Our company located in the front row of domestic suppliers realized 
all the electrical and mechanical installation works of Istanbul Tram. 
All mounting and pre-testings of vehicles are performed in our 
settlement located in Sakarya, Arifiye. Vehicles of which installation 
of and controls are completed are delivered to Transportation Inc. 
facilities in Istanbul Esenler by highway.

In this context, the main works on the vehicle that we have done 
are as follows;

Bell checking and Meger Tests
Vehicle Body Isolation
Floor Board Insulation and Installation
Linoleum Floor Installation and Welding
Insulation and Installation of Vehicle Cup
Installation of Vehicle Shock Absorbers and Buffers
 Installation of drivers windshield
Installation of Passenger Side Windows
Installation of Passenger and Machinist Doors
Installation of Interior Panels
Installation of Passenger and Driver Seats
Installation of All Equipment Under Vehicle and Vehicle Mounted
Installation of Hydraulic and Pneumatic Installations
All Electrical Wiring Installation
Installation of all Board and Cabinet

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. İSTANBUL TRAMVAYI 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Pozotosu demiryolunda bakım ve onarım çalışmalarını yapmak amacı 
ile üretilmiş genelde üzerinde bir vinç ve damperi bulunan araçtır. Bu 
araçlar onarım için gerekli ekipmanları taşıdığı gibi işi yapacak ekibi de 
taşıyabilecek kapasitede kabinlere sahiptirler.

Firmamız bu pozotosu araçlarının kabin kısımlarını yapmakta ve 
Fransa’ya ihraç etmektedir. Poz otosu kabinleri yapı çeliğinden 
imal edilmekte ve  kaynaklı imalatı EN287-1 veya EN9606-2 
standardına göre sertifikalandırılmış kaynakçılarımız tarafından 
EN15085-2 standardına göre gerçekleştirilmektedir. Kumlama 
ve boyası tamamlanan kabinlerin bütün iç elektrik ve mekanik 
ekipmanları montaj edilmekte ve test edilmektedir. Tamamlanan 
kabinler Fransa’ya gönderilmekte burada ana üretici firmanın ürettiği 
ekipmanlar ile birleşerek dünyanın bir çok noktasında iş yapmak üzere 
gönderilmektedir.

Railway Car (POZOTOSU) is a vehicle containing a crane and damper 
on it and generally produced with the aim of making maintenance 
and repair work on the railway. These vehicles have the cabins with 
capacity to bear the crew who will work as they carry the necessary 
equipment for repair.

Our company produces the cabin parts of these Railway Car vehicles 
and exports to France. Railway Car cabins are manufactured from 
structural steel and welded manufacture is carried out according 
to standard EN15085-2 by our welders who have been certified 
according to the standard EN287-1 or EN9606-2. All internal 
electrical and mechanical equipment of the cabin of which 
sandblasting and painting has been finished is mounted and tested. 
Completed cabins are sent to France, are associated with equipment 
produced by major manufacturer company here and are sent to 
many locations in the world for work.  

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

SOCOFER BANGLADESH 2013

SOCOFER TRACTO 2013

SOCOFER CONGO 2013

SOCOFER MOROCCO 2014

SOCOFER SANTIAGO 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Tesislerimizde mekanik ve elektrik olarak üretilen kablo kanalları 
vagonların alt ve iç bütün kablo sistemini taşımaktadır. Mevcut 
sistemde alüminyum ekstrüzyon profil ve alüminyum sac malzeme 
kullanılmaktadır. Profil malzemeler projeye uygun olarak CNC 
tezgahlarda işlenmektedir. Sac malzemeler de projeye uygun olarak 
kesilip bükülerek yarı mamül haline getirilmektedir. Hazırlanan profil 
ve sac malzemeler EN9606-2 standardına göre sertifikalandırılmış 
kaynakçılar tarafından EN15085-2 standardına uygun olarak kaynak 
edilmektedir. Kaynak ve kontrolleri tamamlanan mekanik kablo 
kanalları eloksal kaplama yapılarak korozyona karşı koruma altına 
alınmaktadır.

Projeye uygun olarak kesilip numaralandırılan kablolar, kanallar 
içerisine yerleştirilmektedir. Mevcut konnektörler de bağlanmasıyla 
kablo kanal sistemi tamamlanmaktadir. Gerekli kontrol testleri 
yapıldıktan sonra müşteriye sevk edilmektedir. Kablo kanalları araç 
altı ve içine yerleştirildikten sonra aracın kablo tesisatının büyük bir 
bölümü tamamlanmış olmaktadır.

Projelerimiz Projects

Cable channels produced in our plants as mechanical and electrical 
carry all bottom and interior cable systems of the wagons. In the 
present system, aluminium extrusion profiles and aluminium sheet 
material is used. Profile materials are processed on CNC machines 
according to the project. Sheet materials become semi-finished 
products being cut and bent in accordance with the project. 
Profile prepared and sheet materials are welded in accordance 
with EN15085-2 by welders certified according to the standard 
EN9606-2. Mechanical cable channels of which welding and 
controls are completed are protected against corrosion by making 
anodic oxidation coatings.

Cables cut and numbered according to the project are positioned 
in the channels. By connecting the available connectors, cable 
channel system is completed. After making the necessary control 
tests, they are shipped to the customer. After the cable channels 
and placed under the vehicle, A large part of the cable wiring of the 
vehicle is complete.

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

HYUNDAI EUROTEM ISTANBUL METRO 2008

HYUNDAI EUROTEM TCDD EMU 2009

HYUNDAI EUROTEM MARMARAY 2010

HYUNDAI EUROTEM IZBAN 2013

TÜVASAŞ DMU 2010

TÜVASAŞ BDZ ( BULGARİSTAN) 2012

TÜLOMSAŞ ELEKTRİKLİ LOKO 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Günümüz yeni nesil tren setlerinde birçok sistem modüler olarak 
tasarlanmaktadır. Böylece bir çok ürün aynı zamanda farklı yer 
ve istasyonlarda üretilebilmektedir. Bunun sonucu olarak daha 
hızlı bir imalat süreci gerçekleştirilmektedir. Yapmış olduğumuz 
fren tesisatları modüler yapıda olup herbir araç ve fonksiyon için 
değişiklik göstermektedir. Araç altındaki konumuna ve fonksiyonuna 
göre şasiler tasarlanmakta ve kaynaklı imalatı EN287-1 veya 
EN9606-2 standardına göre sertifikalandırılmış kaynakçılarımız 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Şasiler karbon çelik veya paslanmaz 
çelikten imal edilmektedir. Kullanılacak borular CNC boru bükme 
tezgahımızda bükülerek yüksek hassasiyet sağlanmaktadır. Boru 
malzemesi proje özelliğine bağlı olarak paslanmaz çelik veya bakır 
olarak kullanılmaktadır. Boru bağlantı elemanları yüksüklü tip 
olarak kullanılmaktadır. Tamamlanan modüller basınç ve sızdırmazlık 
testinden geçirilerek vagonlara montaj edilmektedir.

Many systems are designed so as to be modular in today’s 
new generation train sets. Thus, many products also can be 
manufactured at different locations and the stations. As a result, 
a faster manufacturing process is carried out. Brake systems that 
we have done are modular, and vary for each vehicle and function. 
According to location and function under the vehicle, chassis are 
designed and welded manufacture are performed by our welders 
certified according to the standard EN287-1 or EN9606-2. The 
chassis are made of carbon steel or stainless steel. Pipes to be 
used are twisted in our CNC Machine tools for bending and high 
sensitivity is achieved. Pipe material is used as stainless steel or 
copper depending on the project property. Pipe fittings are used as 
ferrule tube. Completed modules are mounted on wagons passing 
through pressure and leak test.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

İETT TÜNEL ARACI 2006

TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2006 - 2014

HYUNDAI EUROTEM MARMARAY 2010

HYUNDAI EUROTEM IZBAN 2014

TÜLOMSAŞ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Firmamız elektrik kablolama konusunda yüksek tecrübeye sahiptir. 
Bu kapsamda araçlarda bulunan elektrik dolaplarının tasarım ve 
imalatlarını gerçekleştirebilmektedir. Vagonlar üzerinde bulunan, 
aracın her türlü kontrol ve enerji beslemesini yapan dolap ve panoları 
imal etmekteyiz. Mevcut panolara revizyonlar uygulayabilmekteyiz.

Our company has great experience in electrical wiring. In this 
context, it can perform the design and manufacture of electric 
cabinets equipped in the vehicles. We manufacture cabinets and 
panels  making all kinds of vehicle control and energy supply and 
located on wagons. We can perform the revisions to the existing 
board.

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Günümüz teknolojisinde hafif malzemeler ile yüksek mukavemetli 
ürünler yapılmaktadır. Bizler de yapıştırma teknolojisi konusunda 
yapmış olduğumuz çalışmalar ile kompozit tavan panelleri 
üretimini başlattık. Alüminyum honeycomb hücreler alüminyum 
plakalar arasında preslenerek kompozit yapı elde edilmektedir. 
Yatırımını gerçekleştirdiğimiz tezgahlar ile sıcak ve soğuk presleme 
yapılabilmektedir. 1,5metre genişlik ve 6metre boya kadar paneller 
üretilebilmektedir. Tasarlanan ve üretilen tavan panellerinde araç 
içinde birçok fonksiyonu yerine getirebilecek kompakt bir çözüm elde 
edilmektedir.

Geliştirilen bu teknik ile tavan panellerinin yanı sıra kapı paneli, yan 
gövde panelleri gibi bir çok ürün elde edilebilmektedir.

In today’s technology, high-strength products are made of 
lightweight materials. We started the production of composite 
ceiling panels with the work we have done on bonding technology. 
By pressing aluminium honeycomb cells between aluminium plates, 
composite structure is obtained. With machine tools which we have 
invested, warm and cold pressing can be performed. Up to 6 m in 
length and 1.5 meters wide panels can be produced. A compact 
solution is obtained that can fulfill many functions in the car in the 
designed and manufactured ceiling panels.

By this technique developed, many products such as ceiling panels 
and the door panel, as well as side body panels can be obtained. 

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Gerek konvansiyonel vagonlarda gerekse yeni nesil tren setlerde 
yolcu bölmesinde yolcuların yanında taşıdıkları küçük çanta ve valizler 
için raflara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu raflar yolcu bölümünde estetiği 
bozmayacak görüntüde ve ağır yük ve darbeleri karşılayabilecek 
mukavemette olmalıdırlar. İmal ettiğimiz raflar çelik sportlar ile 
desteklenmiş alüminyum profillerden oluşmaktadır. Raf dolgu 
malzemesi olarak da güvenlik camları kullanılmaktadır.

Bavulluk, araçlarda yolcu bölmesi girişlerinde bulunan ve nispeten 
büyük valizlerin konulup yolculuk sırasında saklandığı yerdir. 
İmalatını gerçekleştirdiğimiz bavulluk proje ve tasarımına göre 
değişiklik gösterebilir. Mevcut üretimimizde paslanmaz boru 
konstrüksiyon tercih edilmiştir. Paslanmaz borulardan imal edilen 
ürün polisaj yöntemiyle parlatılarak temiz ve estetik bir görünüme 
kavuşturulmaktadır.

The wooden floor board laid on the base plate in wagons and which 
are loaded continuously variable should be in strength able to meet 
this burden. Wood is able to meet the standards of passenger safety 
and life. These wooden materials being processed in accordance 
with the project in the CNC machine and the mounting holes are 
prepared. These products are shipped by connecting stainless steel 
parts to be used assembly in wagon.

Luggage stack is a place located at the entrance of the passenger 
compartment and a relatively large suitcase were placed and where 
it is stored during the trip. Suitcase divisions that we manufacture 
may vary according to project and design. In our current production, 
stainless steel pipe construction is preferred. The products are 
manufactured from stainless steel pipe, polished shape with 
polishing methods, and have clean and aesthetic appearance.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TÜVASAŞ YOLCU VAGONLARI 2006 - 2014

HYUNDAI EUROTEM IZBAN 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1
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Vagonlarda taban sacı üzerine döşenen ve sürekli değişken yüklere 
maruz kalan taban ahşapları, bu yükleri karşılayabilecek mukavemette 
olmalıdır. Ahşaplar yolcu güvenliği ve ömür standartlarını 
kaşılayabilmektedir. Bu ahşap malzemler CNC makinelerde projeye 
uygun olarak işlenmekte ve montaj delikleri hazırlanmaktadır. 
Hazırlanan bu ürünler üzerine vagona montajda kullanılacak olan 
paslanmaz parçalar bağlanarak sevkiyat edilmektedir.

The wooden floor board laid on the base plate in wagons and which 
are loaded continuously variable should be in strength able to meet 
this burden. Wood is able to meet the standards of passenger safety 
and life. These wooden materials being processed in accordance 
with the project in the CNC machine and the mounting holes are 
prepared. These products are shipped by connecting stainless steel 
parts to be used assembly in wagon.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TÜVASAŞ VAGON ONARIMLARI 2006 - 2014

TÜVASAŞ DMU 2010

HYUNDAI EUROTEM IZBAN 2014

ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | OHSAS 18001 | EN 15085-2/CL1



Akü Sandığı
Battery Box
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Konvansiyonel veya yeni nesil tren setlerde aküler yardımcı güç 
sistemini ve acil aydınlatma sistemini beslemektedir. Bu sebeple 
akülerin periyodik bakımlarla sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca aküler aracın altında bulunduğundan dış ortamdan gelebilecek 
fiziki darbelere karşı da korunmalıdır.

Bunun için yapmış olduğumuz akü sandıkları hem kolay bakım hem de 
yüksek koruma sağlamaktadır. Yapmış olduğumuz akü sandığı tasarımı 
ile bakım esnasında aküler sökülmeden sandık dışına çıkabilmekte ve 
kontrolleri yapılabilmektedir. Dış gövdesi paslanmaz malzemeden imal 
edildiğinden dış ortamdan gelecek fiziki darbelere ve havanın korozif 
etkilerine yüksek dayanıklılık göstermektedir.

Batteries feed auxiliary power systems and emergency lighting 
systems in conventional or new generation train sets. Therefore, 
constant monitoring of the batteries at periodic maintenance is 
required. Also, as the battery is located under the vehicle, it must be 
protected against physical impact that may come from the external 
environment.

For this, battery boxes we have made provide easy maintenance and 
high protection. With the design of the battery box that we have 
done, the battery can be removed without disconnecting and checks 
can be made during maintenance. As the outer body is made   from 
stainless material, it shows high resistance to the physical impacts 
coming from the external environment and corrosive effects of air.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

HYUNDAI EUROTEM ISTANBUL METRO 2008

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. İSTANBUL TRAMVAYI 2014
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İzolasyon Hazırlama 
Insulation Preparation
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Vagonarda ses ve ısı izolasyonu sağlamak amacı ile tavan, taban, yan 
duvarlar ve alın duvarlar izolasyon malzemesi ile kaplanmaktadır. 
Vagonların yapısal konstrüksiyonlarından dolayı oluşan hücresel 
bölmeler izolasyon malzesi ile doldurularak bu yalıtım sağlanmaktadır. 
Mevcut projelerimizde camyünü izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. 
İzolasyon malzemesi proje ebatlarına göre kesilip şekillendirilmektedir. 
Kesilen yüzeyler folyo bant ile kaplanmaktadır. Montajda kolaylık için 
her bir parça üzerinde ilgili bölüm ve sıra numarası yazılmaktadır.

In order to provide sound and heat insulation in wagons, ceiling, floor, 
side walls and front wall are coated with insulating materials. By filling 
cellular compartments resulting from structural construction of 
wagon with insulating material, this isolation is achieved. Glass wool 
insulation material is used in our current project. Insulation material 
is cut and shaped according to the project size. Cut surfaces are 
covered with foil tape. For ease of assembly, relevant department 
and the sequence number is written on each part.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

HYUNDAI EUROTEM ISTANBUL METRO 2008

HYUNDAI EUROTEM TCDD EMU 2009

HYUNDAI EUROTEM MARMARAY 2010

HYUNDAI EUROTEM IZBAN 2014

TÜVASAŞ DMU 2010

TÜVASAŞ BDZ ( BULGARİSTAN) 2012
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Kaynaklı İmalatlar
Welding Parts
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Firmamız, raylı sistemlerin gereksinimi olan bütün norm ve standartları 
bünyesinde barındırmak ilkesi ile hareket etmektedir. Bu sebeple 
kaynak konusunda EN15085-2 Class-1 sertifikasına sahiptir. Ve 
bu standardın gereksinimleri doğrultusunda imalat yapılmaktadır. 
Bünyemizde bulunan veya çalıştırdığımız bütün kaynakçılar EN287-1 
veya EN9606-2 standartlara göre kalifiye edilmiştir. Kaynakçılarımız 
gerek şirket içi gerekse özel eğitimler ile bilgileri sürekli güncel 
tutulmaktadır. 
Firmamız bünyesinde alüminyum, paslanmaz ve yapısal çelik 
kaynakları yapılabilmektedir. Modern kaynak makinalarımız ile kaynaklı 
imalatlar konusunda hizmet vermekteyiz. Müşteri şartnamelerinin 
gereksinimleri olan kaynak kontrolleri bağımsız kuruluşlarca 
yapılmaktadır.

Our company acts with the principle of incorporating all the 
norms and standards needed by the rail systems. Therefore, has a 
certificate of EN15085-2 Class-1 on welding and manufactures in 
accordance with the requirements of this standard. All welders we 
run or in our house have been qualified according to EN287-1 or 
EN9606-2 standards. Our welders’ information is constantly kept 
up to date with both in-house and special education. 
Aluminium, stainless steel and structural steel welding can be 
performed within our company. We serve about welded fabrications 
with our modern welding machines. Weld controls which are 
the requirements of customer specifications are carried out by 
independent organizations.
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Şasi Standı
Chassis Stand
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Araçların özellikle gövde parçaları üretilirken yüksek hassasiyette 
fikstürlere ihtiyaç vardır. Standlar her türlü kaynak pozisyonunu ve 
montaj kolaylığını sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Ayrıca modüler 
üretilerek işleme ve montaj kolaylığı sağlanmaktadır. Firmamız kendi 
bünyesine ve müşterilerine yapmış olduğu bu standlarda yüksek 
hassasiyet göstermektedir. Karbon çeliğinden imal edilip deneyimli 
ve sertifikalı kaynakçılar tarafından kaynak yapılmaktadır. İşlenen 
ve boyası tamamlanan standlar montaj alanında gerekli toleranslar 
sağlanarak montajlanmaktadır.

When producing especially car body parts, there is a need for 
high-precision fixtures. Fixtures are designed to provide all kinds of 
welding positions and ease of installation. Also, modular is produced, 
ease of handling and assembly is provided. Our company has high 
precision its own structure and in this fixture that have made to 
the it has customers. Our stands are manufactured from carbon 
steel and are welded by experienced and certified welders. Upon 
completion of processing and painting, stands are mounted in the 
assembly area by providing the necessary tolerances.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TÜVASAŞ DMU 2009
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Transporter
Transporter
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Demiryolu bakım atölyeleri uzun ve sıralı düzen şeklinde yapılmaktadır. 
Her sıra hatta vagonlar alınarak burada bakımları veya imalatları 
gerçekleştirilmektedir. Yatay yönde bir hattan öbür hatta araç 
geçirebilmek için ya uzun makas sistemi kurulmalı ya da özel imalat 
transport sistemler kurulmalıdır.

Tasarım ve imalatı bizlere ait olan transportlar büyük alanlara ihtiyaç 
duymadan müşterilerin isteklerini karşılamaktadır. Ayrıca yapmış 
olduğumuz havuz sistem tasarımla transportun hareket ettiği alan 
da normal zamanlarda kullanılabilmektedir. Hızlı manevra ve yüksek 
verimlilikle çalışan bu transportlar müşteri tesisi ve isteklerine göre 
tasarlanmakta ve imal edilmektedir.

Railway maintenance workshops are held as long and sequential 
order. Wagons are taken to each row line and maintenance or 
manufacturing is carried out here. In order to pass vehicles from 
a line to another line in the horizontal direction, either long spring 
system should be established or custom manufacturing transport 
system should be established.

Transporters that we design and manufacture meet the demands 
of customers without the need of large areas. In addition, the area 
where transporter is moving can be used in normal times with the 
pool system design we have made. These transporter working with 
fast maneuvering and efficiency are designed and manufactured 
according to the customer’s premises and wishes. 

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

HYUNDAI EUROTEM TRANSPORTER 2007

HYUNDAI EUROTEM TRANSPORTER 2008

TÜVASAŞ TRANSPORTER 2010

SAVASAŞ TRANSPORTER 2012
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Yağmurlama Ünitesi 
Water Test Unit
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Üretimi veya onarımı tamamlanmış her araç birçok teste tabi 
tutulmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sızdırmazlık testidir. Bu testte 
aracın her noktasına belli basınç ve miktarda su püskürtülmektedir. 
Bu işlemi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için sızdırmazlık test 
ünitesine (Yağmurlama Test Ünitesi) ihtiyaç duyulmaktadır.

Ünite yaklaşık 30metre boyundadır ve 220 noktadan 1320 lt suyu 
bir dakikada 2 bar basınçla püskürtmektedir. 

All vehicles of which manufacture or repair has been completed are 
subject to many tests. One of them is the leakage test. In this test, 
a certain pressure and amount of water is sprayed to each point of 
the vehicle. To perform this operation in a healthy way, a seal test 
unit (Water Test Unit) is needed.

The unit has a length of approximately 30 meter and is spraying 
the 1320 lt water from 220 points in a minute with 2 bar pressure.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

ÖZBİR YAĞMURLAMA TEST ÜNİTESİ 2011

TÜVASAŞ YAĞMURLAMA TEST ÜNİTESİ 2012
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Yolcu Yatak Sistemleri 
Passenger Bed System
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Anahat yolcu vagonlarında yolcuların daha konforlu bir seyahat 
etmeleri  ve gece konforlu bir uyku uyuyabilmeleri için yatak 
sistemleri tasarlanmıştır. Bu sistemler gündüzleri koltuk şeklindedir. 
Geceleri ise sistem devreye girerek koltuklar yatak şeklini almaktadır. 
Her kompartıman 3 yolcu kapasitelidir. Gündüz 3 koltuk gece ise 3 
yatak olarak dizayn edilmiştir. 

Yolcu yatak sistemleri konusunda Çek Cumhuriyeti firmalarından 
BORCAD ile ortak çalışmaktayız. Yapmış olduğumuz yatak sistemleri 
TÜVASAŞ’ın TSI standartlarında üretmiş olduğu ve Bulgaristan Demir 
Yollarına sattığı BDZ projesinde kullanılmıştır. Bu projede orta yatak 
sistemi hareketli olarak tasarlanmıştır.

Bed systems have been designed for passengers to travel in 
mainline passenger wagons more comfortable and to be able to 
sleep comfortably at night. These systems are shaped as seat in the 
daytime position. At night, by activating the system, seats take the 
form of the bed. Each compartment has a capacity of 3 passengers. 
During the day, it has been designed as 3-seat and a 3-bed at night.

We are working in partnership with BORCAD from the companies 
in Czech Republic on passenger bed systems. The bed systems 
we have made have been used in the Project that TUVASAS has 
produced according to TSI standards and sold to Bulgarian Railways. 
In this Project, mid-bed system has been designed as a movable.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TÜVASAŞ BDZ ( BULGARİSTAN) 2012

TÜVASAŞ YATAKLI VAGON ONARIMI 2006 - 2014
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Tünel Aracı Modernizasyonu 
Tunnel Vehicle Modernization
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İstanbul Beyoğlu-Karaköy arasında bulunan ve işletmesi İETT’ye ait 
olan finiküler tünel aracının modernizasyonu firmamız tarafından 
yapılmıştır. Bu tünel 1875 yılında açılmış ve dünyanın en eski ikinci 
tünelidir.Tünel her iki tarafından da kapalıdır ve tarihi yapısı sebebiyle 
anıtlar kurulu tarafından koruma altındanır. Tünel içerisinde iki 
adet araç eş zamanlı olarak çalışmakta ve tünelin orta noktasında 
birbirlerini geçmektedir. Bu zamana kadar araçların bakımları 
Fransızlar tarafından yapılmıştır.

Modernizasyon sürecinde araçların ve tünelin tarihi yapısı bozulmadan 
eski görünüşünü anımsatacak daha modern daha konforlu araçlar 
dizayn edilmiştir. Tünel şartları göz önünde bulundurularak gövdeler 
paslanmaz çelik olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Tünelin her iki 
ucunun kapalı olması ve tarihi yapısı sebebiyle açılamamasından 
dolayı tasarım modüler olarak yapılmıştır. Atölye alanımızda üretilen 
modüller tünel içerisine taşınarak araç tünel içinde tamamlanmıştır. 
Boyası ve testleri tamamlandıktan sonra araçlar yolcu kullanımına 
açılmıştır.

Modernization of the finicular tunnel vehicle located between 
Beyoğlu and Karaköy, Istanbul and owned by İETT business is made   
by our company. This tunnel was opened in 1875 and is the world’s 
second oldest tunnel. The tunnel is closed on both sides and is 
protected by the monuments board due to historical buildings. Two 
vehicles in the tunnel can go simultaneously and pass each other 
at the center point of the tunnel. Until this time, maintenance of 
vehicles is made by the French.

More modern, more comfortable vehicles reminiscent of the old 
view were designed in the process of modernization without spoiling 
history of the vehicles and the tunnel structure. Considering tunnel 
conditions, housings are designed and manufactured in stainless 
steel. Design was built as a modular, as both ends of the tunnel 
is closed and not opened due to the historic structure. Modules 
produced in our workshop area are moved into the tunnel, vehicles 
are completed inside the tunnel. After completion of paint and 
testing, vehicles are opened to passenger use. 

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

İETT BEYOĞLU - KARAKÖY TÜNEL ARACI 2007
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Ray Otobüsü Kapı Modifikasyonu
Rail Bus Door Modification
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TCDD bünyesinde bulunan ray otobüsleri (Dizel tren setler) uzun 
yıllardır hizmet vermektedir. Mevcut kapıları pnömatik dışa açılır 
kapılardır. Yapılan proje modernizasyonu ile bu araçların kapıları 
elektrik motoru tahrikli kayar kapılara dönüştürülmüştür. Mevcut 
aracın bütün mukavemet ve görünüşü korunarak eski kapılar 
sökülmekte ve araç gövdesinde tadilatlar yapılmaktadır. Yenilenen 
kapı portalına mekanizma ve kapı kanatları takılarak mekanik montaj 
tamamlanmaktadır. Ayrıca araç içerisinde makinistlerin otomatik 
kontrol ve araçlar arası haberleşme yapılabilmesi için sinyalizasyon 
modifikasyonu da gerçekleştirilmektedir. Test ve kontrolleri 
tamamlanan araçlar boyanıp temizlendikten sonra işletmeye teslim 
edilmektedir. Böylece çok hızlı bir şekilde araçlar modernize edilmiş, 
seyir ve yolcu güvenliği arttırılmıştır.

Rail buses (Diesel train sets) within TCDD serve for many years. 
Existing gates are the pneumatic outward opening gates. With the 
modernization Project done, the gates of these vehicles has been 
converted to an electric motor-driven sliding gate. All the strength 
and appearance of the exciting vehicle is maintained, old Gates are 
removed and modifications are carried out on the vehicle body. The 
mechanism and the door wings are attached to the portal renewed 
and mechanical installation is completed. Signalization modification 
is carried out for the machinists in the vehicle o be able to perform 
automatic control and communication between vehicles. Vehicles 
of which tests and inspections are completed are delivered to 
enterprise after painted and cleaned. So, vehicles are modernized 
very quickly, cruise and passenger safety is increased.

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TCDD MT 5700 2013

TCDD MT 5500 2014
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Yolcu Vagon Onarımı 
Passenger Coach Repair
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TCDD bünyesinde bulunan ve Türkiye’de ana hat vagonları olarak 
çalışan yolcu vagonlarının bakım ve modernizasyonunu tesislerimizde 
gerçekleştirmekteyiz. Yolcu vagon gövdeleri hafif yapıda kaynaklı çelik 
konstrüksiyondan yapılmıştır ve iç dizaynı modüler olarak üretilmiş 
panellerden oluşmaktadır. Yolcu konforu için rahat koltuklar ve 
otomatik iklimlendirme sistemi mevcuttur.

Bu vagonların bakım durumuna göre; onarım (V1), revizyon (V2), 
modernizasyon (V3) bakımları yapılmaktadır. Bu süreçte gelen 
vagonlarda yapılan işlemler başlıca aşağıdaki gibidir;

• Mevcut bütün komponentlerin sökülmesi.
• Gövdenin komple kumlanması mevcut boya ve pasların giderilmesi.
• Zamanla oluşan korozyon ve hasarların giderilerek onarılması.
• Sökülen elektrik ve mekanik komponentlerin bakımı ve tamiratı.
• Onarılamayacak olan ekipmanların yeni imalatı veya temini.
• Vagon gövdesinin komple aslına uygun olarak boyanması.
• Onarılmış ekipmanlar veya yeni ekipmanların montajı.
• Test ve kontrolleri

We are realizing maintenance and modernization of pulman wagons 
in the TCDD body and functioning as the main line wagons in Turkey 
in our facilities. Pullman wagon bodies are made of lightweight 
welded steel construction and interior design consists of panels 
manufactured as modular. For passenger comfort, fully automatic 
air conditioning system is available.

According to the maintenance of these wagons; repair (V1), revision 
(V2), modernization (V3) maintenance are carried out. In this process, 
mainly the operations performed in the wagon are as follows;

• Dismantling of all available components.
• Complete sanding of the body, removal of the existing paint and 
rust.
• Repairing by eliminating corrosion and damage occured over 
time.
• Repair and maintenance of removed electrical and mechanical 
components.
• New production or supply of irreparable equipment.
• Painting complete wagon body without loss of fidelity.
• Repaired equipment or installation of new equipment.
• Testing and controls

Projelerimiz Projects

Firma Adı Company Name Proje Project Yıl Year

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2006

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2007

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2008

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2009

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2010

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2011

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2012

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2013

TCDD / TÜVASAŞ VAGON ONARIMI 2014
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Tren Set Onarımı 
Train Set Repair
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Konvansiyonel yolcu taşımacılığından modern yolcu taşımacılığa 
geçilmektedir.  Bu kapsamda TCDD bünyesinde bulunan ve kısa hat 
yolcu taşımacılığında kullanılan tren setler Elektrikli Tren Set (EMU) 
veya Dizel Tren Set (DMU) olarak adlandırılmaktadır. Elektrik hatlarının 
(katener hattı) bulunduğu bölgelerde EMU, bulunmadığı bölgelerde 
ise DMU kullanılmaktadır. Bu tren setler kendi tahrik (cer) sistemlerini 
bünyelerinde bulundurmaktadır. 
Firmamız bu tren setlerinin bakım, onarım, modernizasyonlarını 
gerçekleştirebilmektedir. Bu kapsamda yapılan işlemler şu şekilde 
sıralanabilir;

• Mevcut bütün komponentlerin sökülmesi.
• Gövdenin komple kumlanması mevcut boya ve pasların giderilmesi.
• Zamanla oluşan korozyon ve hasarların giderilerek onarılması.
• Sökülen elektrik ve mekanik komponentlerin bakımı ve tamiratı.
• Onarılamayacak olan ekipmanların yeni imalatı veya temini.
• Vagon gövdesinin komple aslına uygun olarak boyanması.
• Onarılmış ekipmanlar veya yeni ekipmanların montajı.
• Bojilerin onarımı ve yenilenmesi.
• Sürücü kabini ve masasının onarılması
• Elektrik ve sinyal hatlarının bakımları.
• Dizel motorların bakımları
• Şanzıman ve diferansiyel ünitelerinin bakımları
• Fren, hidrolik ve pnömatik hatların bakımları
• Test ve kontrolleri

It is introduced from conventional passenger transport to modern 
passenger transport. In this context, train sets (suburban) in the body 
of TCDD and used in the short line passenger transportation are called   
Electric Train Set (DMU) or Diesel Train Set (DMU). EMU is used in 
areas where there are Electrical lines (catenary line) and DMU in areas 
where there are no. These train sets are kept in-house their own drive 
system (traction). 
Our company can perform the maintenance, repair and modernization 
of these train sets. Procedures carried out at this context can be listed 
as follows;
Repair and modernization process held in electrical series are as follows;

• Removal of all current components.
• Complete sanding the body and removal of existing paint and rust.
• Repair by eliminating the corrosion and damage resulting over time.
• Maintenance and repair of electrical and mechanical components 
removed.
• New construction or supply of equipment that can not be repaired.
• Complete painting the railcar body in accordance with the original.
• Installation of repaired equipment or new equipment.
• Repair and renewal of the bogie.
• Restoration of driver’s cabin and table.
• Maintenance of electrical and signal lines.
• Maintenance of diesel engines
• Maintenance of the gearbox and differential unit
• Maintenance of brake, hydraulic and pneumatic lines
• Tests and controls
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