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Biz kimiz?
Karacan Nakliye Ambarı ve Ticaret Limited Şirketi 1973 yılından bu yana olan sektör tecrübesiyle, kusursuz 
hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren, müşterilerine hızlı, güvenilir, yenilikçi ve esnek çözümler sunan entegre 
bir lojistik şirketidir.

Karacan Nakliye İstanbul - Antalya ve İstanbul - Alanya arası Parsiyel ve Komple taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

Ek olarak merkezleri İstanbul’da veya Antalya’da olan üretici firmalar için yurt içi dağıtım hizmeti, yine İstanbul 
ve Antalya’da şehir içi dağıtım hizmeti, fuar/satış aktiviteleri ve benzeri etkinlikler düzenleyecek veya katılacak 
firmalar için entegre lojistik çözümleri ve ihtiyaç duyan firmalar için depolama hizmeti sunmaktadır.

Modern araçlarımız ve uzman ekibimizle müşterilerimiz için hızlı, güvenli, yenilikçi çözümler üretmek.

Çözümlerimizle lojistik sektörüne değer katarak lider firmalardan biri olmak.

Bizim için müşteri memnuniyeti herşeyden önce gelir. İşinizi kendi işimiz gibi 
görüyor, operasyonlarınızda aksaklık olmaması için sağduyu ve büyük bir özveriyle 
hareket ediyoruz. Olumlu geridönüşleriniz bizim için çok değerlidir.

Müsteri Memnuniyeti

Kendimizi ve işimizi sürekli geliştiriyoruz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. 
Müşterilerimiz için yeni fırsatlar doğuran ve rekabet üstünlüğü sağlayan her türlü 
orijinal ve yenilikçi fikri destekliyor ve uyguluyoruz.

Yenilikçilik

40 yıldan uzun süredir lojistik sektöründe olan bir firma olarak sektörün etik 
değerlerine ve iş ahlakına uygun hareket ediyoruz. Müşterilerimize karşı her zaman 
dürüst ve şeffaf bir tutum sergiliyoruz.

Dürüstlük ve Seffaflık

Her müşterimiz bizim için eşit ve özeldir. Ayrım gözetmeksizin bütün müşterilerimize 
elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Her müşterimizin ürününü kendi 
ürünümüz gibi gözetiyoruz.

Esitlik ve Güvenirlik

Tecrübemizi ve yeteneklerimizi kullanarak yapıcı bir tutumla her problemin 
üstesinden gelmeye odaklıyız. İhtiyaçlarınızı karşılamak adına sizinle tam işbirliği 
içinde olacağımıza emin olabilirsiniz.

Çözüm Odaklılık
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Karacan Nakliye, ihtiyaçlarınızı eksiksiz olarak tespit eder, uygun olan planı oluşturur, 
gerekli ekipman ve araçlarla sizlere lojistik alanında kazan-kazan çözümleri sunar.

Lojistikte çözüm ortağınız

Zamanında Teslim Teslim Aldığımız Gibi

Modern Araçlar

Online Müşteri PortalıUzman Ekip

Adrese Teslim

Karacan Nakliye teslim aldığı tüm 
ürünleri tam zamanında dilediğiniz 
noktaya ulaştırır.

Karacan Nakliye tarafından taşınan 
tüm ürünler teslim alındığı şekilde 
sağlam olarak yerine ulaşır.

Karacan Nakliye ihtiyaç duyulan 
kaliteli ve sorunsuz hizmeti sunmak 
için daima modern araçlarla çalışır.

Firmanıza özel olarak oluşturan 
kullanıcı adı ve şifrenizi girerek 
ihtiyacınız olan bütün bilgileri 
kolayca takip edebilirsiniz.

Karacan Nakliye tarafından taşınan 
tüm ürünler dilediğiniz noktaya 
teslim edilir.

Karacan Nakliye ihtiyaç duyulan 
kaliteli ve sorunsuz hizmeti sunmak 
için uzman bir ekiple faaliyet gösterir.
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Parsiyel ve Komple Taşımacılık
Karacan Nakliye İnşaat, Demir ve Çelik, Otomotiv, Elektrik, Makine, Hırdavat, Kırtasiye, Perakende ve benzeri 
sektörler için Yurt İçi Parsiyel ve Komple Taşımacılık hizmeti vermektedir. Karacan Nakliye serbest bölgelere 
ürün teslimi konusunda da tecrübelidir, prosedürlere hakimdir.

Parsiyel Taşımacılık: İstanbul-Antalya arasında
Karacan Nakliye İstanbul - Antalya ve İstanbul - Alanya arası tonaj ve miktar sınırlaması olmadan Parsiyel 
Taşımacılık hizmeti vermektedir*.
 
Ürünlerinizi gün içinde saat 15:00’a kadar İstanbul’daki merkezimize teslim etmiş olmanız durumunda 
ürünleriniz;
 
• Antalya Merkez bölgelerine 24 saat içinde,
• Döşemealtı, Aksu, Serik, Side, Manavgat, Alanya bölgelerine 48 saat içinde,
• Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Korkuteli, Elmalı, Gazipaşa bölgelerine 72 saat içinde,
 
Uzman bir ekip ve modern araçlarla en hızlı ve en güvenli şekilde teslim edilir.
 
Ürünlerinizi Karacan Nakliye’nin İstanbul’daki merkezine kendiniz teslim edebilir veya Karacan Nakliye’nin 
araçlarını çağırarak bulundukları yerden aldırtabilirsiniz.

Karacan Nakliye tarafından müşterilerine sunulan Online Müşteri Portalı üzerinden firmanıza özel olarak 
oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek taşınan ürünlerinizin anlık durumunu, Karacan Nakliye’nin geçmişte 
firmanız adına taşıdığı ürünleri, yük istatistiklerini ve ekstrenizi takip edebilirsiniz.

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; sevkiyatınızın durumunu, parsiyel taşıma ücretlerini, taşıma koşullarını 
öğrenebilir ve nakliye hizmeti almak için talepte bulunabilirsiniz.

(*)    Karacan Nakliye’nin Antalya’da düzenli olarak parsiyel taşımacılık hizmeti verdiği ilçeler/bölgeler: Muratpaşa, Lara, 
Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu, Serik, Side, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Korkuteli, 
Elmalı.
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Komple Taşımacılık: İstanbul ve Antalya’dan 
bütün Türkiye’ye
Karacan Nakliye İstanbul ve Antalya şehirlerinden Türkiye’nin bütün illerine Komple Taşımacılık hizmeti 
vermektedir. Toplu gönderim olarak adlandırılabilecek bu taşıma türünde, tek tip aracı doldurabilecek 
miktardaki ürünler işlem görür. 

Ürünlerinizi Karacan Nakliye’nin İstanbul’daki merkezine kendiniz teslim edebilir veya Karacan Nakliye’ın 
araçlarını çağırarak bulundukları yerden aldırtabilirsiniz.   

Karacan Nakliye tarafından müşterilerine sunulan Online Müşteri Portalı üzerinden firmanıza özel olarak 
oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek taşınan ürünlerinizin anlık durumunu, Karacan Nakliye’nin geçmişte 
firmanız adına taşıdığı ürünleri, yük istatistiklerini ve ekstrenizi takip edebilirsiniz.

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; sevkiyatınızın durumunu, komple taşıma ücretlerini, taşıma koşullarını 
öğrenebilir ve nakliye hizmeti almak için talepte bulunabilirsiniz.
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Yurt İçi ve Şehir İçi Dağıtım
Karacan Nakliye İnşaat, Demir ve Çelik, Otomotiv, Elektrik, Makine, Hırdavat, Kırtasiye, Perakende ve benzeri 
sektörler için Yurt İçi ve Şehir İçi Dağıtım hizmeti vermektedir. Karacan Nakliye serbest bölgelere ürün teslimi 
konusunda da tecrübelidir, prosedürlere hakimdir.

Şehir İçi Dağıtım: İstanbul ve Antalya içi
Karacan Nakliye, İstanbul ve Antalya illerinde,  müşterilerinin fabrikalarından ya da depolarından düzenli 
olarak teslim aldığı ürünleri tonaj, miktar sınırlaması olmadan şehir içinde istenilen noktalara ulaştırmaktadır. 
  
Karacan Nakliye kullandığı Araç Takip Sistemi sayesinde araçlara ihtiyaçlarınıza göre anlık olarak müdahele 
edip en kısa zamanda en uygun tipte aracı istenilen  noktalara yönlendirebilmekte ve ihtiyacınıza  en 
kısa zamanda cevap verebilmektedir.  Bu sayede gün içerisinde sizden teslim alınan ürünler yine aynı 
gün içerisinde uzman bir ekip ve modern araçlarla en hızlı ve en güvenli şekilde adreslerine teslim edilir. 

Karacan Nakliye tarafından müşterilerine sunulan Online Müşteri Portalı üzerinden firmanıza özel olarak 
oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek taşınan ürünlerinizin anlık durumunu, Karacan Nakliye’nin geçmişte 
firmanız adına taşıdığı ürünleri, yük istatistiklerini ve ekstrenizi takip edebilirsiniz.
 
İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; ürünlerinizin durumunu öğrenebilir,  Şehir İçi Dağıtım hizmetiyle ilgili 
bilgi alabilir ve teklif almak için talepte bulunabilirsiniz.

 Hızlı geri dönüş ve anlık müdahale
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Karacan Nakliye, merkezi İstanbul veya Antalya’da firmaların fabrikalarından ya da depolarından düzenli 
olarak teslim aldığı ürünleri Komple veya Parsiyel olarak yurt içinde istenilen noktalara ulaştırmaktadır.
 
Karacan Nakliye tarafından müşterilerine sunulan Online Müşteri Portalı üzerinden firmanıza özel 
olarak oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek taşınan ürünlerinizin anlık durumunu, Karacan 
Nakliye’nin geçmişte firmanız adına taşıdığı ürünleri, yük istatistiklerini ve ekstrenizi takip edebilirsiniz. 
 
İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; ürünlerinizin durumunu öğrenebilir, Yurt İçi Dağıtım hizmetiyle ilgili bilgi 
alabilir ve teklif almak için talepte bulunabilirsiniz.

 Uzun mesafede zamanında teslim

Yurt İçi Dağıtım: İstanbul ve Antalya’dan 
bütün Türkiye’ye
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Fuar/Satış Aktivitesi Çözümleri: Türkiye
 Karacan Nakliye fuar/satış aktiviteleri ve benzeri etkinlikleri düzenleyecek veya katılacak  her sektörden 
firmalar için ilgili şehirlerde sezon boyu sevk organizasyonları yapmakta ve depolama hizmeti vermektedir. 
  
Sergilenecek olan ürünleriniz istenilen noktadan alınıp fuar/satış aktivitesi yapılacak olan alana belirttiğiniz 
gün ve saatte teslim edilir. Ürünleriniz etkinlik bittikten sonra etkinlik alanından alınıp adresinize geri teslim 
edilir.

Etkinlikler İçin Depolama Hizmeti
Yakın tarihlerde birden fazla etkinliğe katılacak olan firmalar için de programınıza uygun olarak gerekli sevk 
organizasyonları Karacan Nakliye tarafından yapılmakta ve ilgili şehirlerde depolama hizmeti verilmektedir.
 
Tek yapmanız gereken ürünlerinizin hangi tarihte hangi etkinliklerde sergileneceğini Karacan Nakliye ile 
paylaşmaktır.
 
Talep edildiği takdirde ambalajlama hizmeti de verilmektedir. 

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; ürünlerinizin durumunu, ilgili etkinlik veya etkinlikler için için sevkiyat, 
depolama ücretlerini ve taşıma koşullarını öğrenebilir, hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

 Bütün odağınızı ürünlerinizi sergilemeye verin
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Depolama: İstanbul ve Antalya’da
Karacan Nakliye İstanbul ve Antalya illerinde depolama hizmeti sunmaktadır.
 
Şirketinizin operasyonel sürekliliğini sağlamak adına düzenli olarak ihtiyacınız olan ürünleriniz, Karacan Nakliye 
tarafından sağlayıcınızdan Komple olarak alınır, depolanır, ihtiyacınız dahilinde Parsiyel olarak periyodik 
aralıklarla size sevkedilir.

 Karacan Nakliye tarafından müşterilerine sunulan Online Müşteri Portalı üzerinden firmanıza özel olarak 
oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ürünlerinizin anlık durumunu, Karacan Nakliye’nin geçmişte 
firmanız adına depoladığı/taşıdığı ürünleri, yük istatistiklerini ve ekstrenizi takip edebilirsiniz.

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak; ürünlerinizin durumunu, depolama, sevkiyat ücretlerini ve taşıma 
koşullarını öğrenebilir veya hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

 Daha az operasyonel yük ve daha az maliyet
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Size Özel Çözümler
Karacan Nakliye, sunduğu standart hizmetler dışında, lojistik alanında ihtiyacınıza yönelik sadece size özel 
çözümler de sunmaktadır. Talep ettiğiniz hizmeti temsilcilerimize iletmeniz durumunda ilgili hizmet size en 
kısa sürede sağlanacaktır.
 
Ne kadar karmaşık bir lojistik operasyonuna ihtiyacınız olursa olsun, Karacan Nakliye aynı anda birçok hizmeti 
kapsayan, ihtiyacınızı karşılayacak entegre bir lojistik planını size sunacaktır.

İletişim bilgilerimizden bize ulaşarak dilediğiniz hizmetle ilgili bilgi ve teklif alabilir, talep oluşturabilirsiniz.

 Çözümlerimizle sınırları kaldırıyoruz
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 Neredeyse yarım asır
 boyunca mutlu
 müşteriler

Sizi de mutlu müşterilerimiz arasında 
görmekten memnuniyet duyarız
Karacan Nakliye, 40 yılı aşkın tecrübesiyle, giderek genişleyen hizmet yelpazesinde ihtiyacınız olan lojistik 
çözümünü tespit edip size sunmaktan mutluluk duyar. Karacan Nakliye olarak bir telefon kadar uzağınızdayız.
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İstanbul Merkez

+90 554 627 07 04 
+90 542 626 99 29
+90 554 627 07 02
+90 554 627 07 07

+90 212 582 42 30 
+90 212 582 42 32

Tel.:

Yenibosna Adres:

Hadımköy Adres:

Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cd. No: 21 
(Eski Mars Lojistik Deposu) Bahçelievler/İstanbul 

Ömerli Mah. Sivat Kazan Kuyu Mevki 533 Parsel No: 84
Hadımköy/İstanbul

E-Mail: istanbul@karacannakliye.com
info@karacannakliye.com

Antalya Ambar

+90 554 957 81 84+90 242 221 51 71
+90 242 221 51 72
+90 242 221 51 73

Tel.:

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe Cd. No: 21 
(Eski Mars Lojistik Deposu) Bahçelievler/İstanbul 

E-Mail: antalya@karacannakliye.com

Alanya Ambar

+90 554 957 81 85+90 242 513 00 56
+90 242 514 01 56

Tel.:

Adres: Eski Gazipaşa Yolu Oba Mahallesi, Portakal Caddesi 
Karahanlı Apt. No: 9/A-B Alanya/Antalya

E-Mail: alanya@karacannakliye.com


