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Çamoğlu Uluslararası Nakliyat
uluslararası nakliyat

bilgi ve donanım ile gelen bir başarı hikayesi...

- INTERNATIONAL MOVERS -

uluslararası nakliyat

Uluslararası çalışmanın getirdiği vizyonla Türkiye’de ve
Dünya’da meydana gelen gelişmeleri yakından takip
ederek başarısını gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu başarının sırrı ise sinerji oluşturan bir ekip, verimli bir altyapı
ve memnuniyet getiren müşteri sadakatidir. Bize göre iyi
bir hizmet sağlayıcı, hem rekabette başarıyı, hem müşteri
memnuniyetin de tatmini beraberinde getiren bir güç
olmalıdır.
Camoglu İnternational Movers olarak orta ve uzun vadeli
planlarımız dahilinde kurumsal yapılanmamızı tamamladık. Çalışanlarımızın niteliklerini arttıracak eğitim
programlarımızı başlattık ve her türlü müşteri talebini
karşılayacak şekilde bilişim ve iletişim altyapı yatırımları
gerçekleştirdik. Şuan ki mevcut alt yapımızla gelecekte
sektörümüzün güçlü ve etkin aktörlerinden biri olmakta
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kararlıyız. Diğer taraftan, mevcut operasyonlarımızın verimliliğini artırarak şirketimize ve müşterilerimize fayda
sağladık. Bu süreçte hizmet sağladığımız müşteri sayımızı
ve taşıma kapasitemizi de arttırdık.
Camoglu İnternational Movers olarak önümüzdeki
yıllarda, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni
yatırımlarla hizmet ağımızı ve çeşitliliğimizi artıracağız.
Müşterilerimize kombine çözümler sunmak, kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmak, sorumluluklarımızı yerine
getirmek gibi de çok önemli bir misyona sahibiz.
Camoglu İnternational Movers’ın bu seviyeye gelmesinde
emeği geçen tüm müşterilerimize, ve çalışanlarımıza
teşekkür ederim.
Saygılarımla.

Ahmet BÜYÜK
Genel Müdür
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The vision of the international work in Turkey and in the world,
followed closely by the developments that have occurred in
its success increases day by day. The secret to this success is
an efficient infrastructure and a team that creates synergies,
bringing satisfaction to customer loyalty. For us a good service
provider and competition success, bringing together both
customer satisfaction and satisfaction must be a power.
Çamoğlu İnternational Movers as medium and long term
plans we completed our corporate restructuring within. Our
training program to enhance the qualities of our employees,
we have begun and to meet customer demand for all kinds of
information and communication infrastructure investments
have performed. Best regards in the future about the existing
sub-structure is strong and effective, we are determined to be
one of the actors. On the other hand, our current operations

by increasing the efficiency of our company and our clients
benefit. In this process, the number of our customers and the
service we provide we have increased our carrying capacity.
Çamoğlu İnternational Movers in the coming years, in line with
our strategic plans and target new investments will increase
our diversity of our network and services. Combined solutions
to our clients, to use our resources efficiently and effectively,
to fulfill our responsibilities as we have a very important
mission.
Çamoğlu İnternational Movers, all of our clients who have
contributed in this level, and I‘d like to thank to our employees.
Yours sincerely.

Ahmet BÜYÜK
General Manager
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YÖNETİM PRENSİPLERİMİZ

uluslararası nakliyat
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BİZ KİMİZ…
Firmamız Çamoğlu International Movers 1992 yılında
Ahmet BÜYÜK (1990-1992 yılları arasında Almanya’nın
Frankfurt şehrinde saygın bir evden eve nakliye şirketinde
çalışması sonucunda edindiği bilgi ve tecrübeyle Türkiye’ye gelerek) bir aile şirketi olarak Ankara’da kurulmuştur. Firmamız verdiği kaliteli hizmet ve uygun fiyat uygulama politikasıyla müşteri potansiyelini kat kat arttırarak
evden eve nakliye hizmetini Ulaştırma Bakanlığı’ndan
tasdikli Yurtiçi ve Yurtdışı ev ve büro eşyası taşıma yetki
belgesi olan C3 yetki belgesini alarak, uluslararası eşya
taşımacılığı alanında kendisini geliştirdi. 2009 yılında
Almanya’nın Darmstadt şehrinde irtibat bürosu ve eşya
deposunu açtı. Almanya, Berlin ve Frankfurt’ta – Hol-

landa: Bergen op zoom ve Amsterdam’da – Danimarka:
Kopenhag’da Belçika: Brüksel’de Fransa: Metz’de Avusturya: Suben-Linz’de işbirliği yaptığımız partnerlerimizle
Avrupa’nın her noktasında sizlere daha hızlı ve kaliteli
hizmet verebilmektir. Firmamız Çamoğlu International
Movers, kurulduğu ilk günden bu güne kadar kalitede
taviz vermeden Avrupa standartlarında hizmet vermeyi
siz değerli müşterilerimizin desteğiyle başarıyla sürdürmektedir. Firmamızın gelişmesinde en önemli unsur olan
siz değerli müşterilerimize ve emeği geçen tüm firma
çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

•

Şirket faaliyetlerinde yenilikleri takip eder, modern teknolojiyi kullanır.

•

Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.

•

Personelinin çalışkan, dürüst, ahlaklı, uyumlu ve yaratıcı kabiliyetli olmasına özen gösterir.

•

Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar, milli servete değer verir.

•

Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.

•

İş ve toplum ahlaki kurallarına titizlikle uyar.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Taşınacak her türlü Ev ve Büro eşyasını en iyi en kaliteli
sıfır hatayla ve problemsiz sadece biz taşırız düşüncesiyle
hareket edip, “Türkiye’de ve Dünya’da uluslararası ev
eşyası taşıma konusunda öncü, lider, tanınır bir marka”
olmaktır.

Dinamik bir ekip çalışması ile hızlı, rekabetçi ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan hizmetler sunmaktır.
Hedef alanımız yalnızca bulunduğumuz şehir ya da ülke
değil tüm dünyadır. Global ticaret hayatında bütünleşmiş
bilgi teknolojimizin getirdiği olanaklarla Uluslar arası ev
ve büro eşyası taşımacılığı sektöründe lider olma hedefimizin gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Bunu da
siz değerli müşterilerimizin bize verdiği samimi desteğe
borçluyuz. Bize güvenin, inanın. Güveniniz boşa çıkmayacak.

Genel Koordinatör

MANAGEMENT PRINCIPLES

WHO WE ARE ...
Our company Çamoğlu International Movers in 1992, John
major (1990-1992, Germany in Frankfurt of a reputable
shipping company home from work as a result of acquired
knowledge and experience in Turkey) was founded as a family
company in Ankara. Our company has provided quality service
and reasonable price with the application‘s policy in case of
increasing potential customers of the floor from House to House shipping service for domestic and International Transport
has to be from the Ministry of home and office furniture, taking
the C3 certificate authority document, developed itself in the
field of international goods transportation. in 2009, Germany‘s Darmstadt opened a liaison office in the city and store.
General Coordinator
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Germany, Berlin, and Frankfurt – Netherlands: Bergen op zoom
and in Amsterdam – Denmark: Copenhagen in Belgium: Brussels France: Metz in Austria: we cooperated in Suben-Linz with
our partners all over Europe to faster and quality at the point of
service. Our company was established from the very first day
the international Movers, Candy to this day without compromising quality in European standards to provide services with
the support of our valued customers has been successful. The
most important element in the development of our company is
our valued customers and we would like to thank all who have
contributed to the company‘s employees.

•

Company follows modern technology innovations in their activities.

•

Continually evaluates the critical self-review, improve, compete with new and.

•

Staff will have hard-working, honest, moral, harmonious and creative shows be talented.

•

No source does not waste, save modern principles, national wealth.

•

Legal, administrative and financial obligations are stipulated by the law in its entirety.

•

Business and society moral guidelines meticulously fits.

OUR VISION

OUR MISSION

To move all types of home and Office furniture best quality
zero mistake and problem-free to move with the idea only carry us, „moving of household goods in Turkey and in the World
International is known for leading a brand leader,“ is to be.

A dynamic team to work with fast, competitive and meets
the expectations of our customers is to provide the services.
Our target is not only our city or country is the whole world.
Global trade in information technology brings integrated at
the international home and Office items, the target being the
leader in the sector of transportation is performed. It also gave
us we owe sincere support of our valued customers. Trust us,
trust me. Your confidence is misplaced.
3
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HEDEFLERİMİZ
Size özel çözümler
bulmak için varız...

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Sinerjik ve optimum
çözümler sağlayarak müşteri memnuniyetini maksimum düzeye çıkartmaktır...

Bölgemizdeki en kaliteli hizmeti veren
global hizmet organizasyonu’nu
inşa etmek..

Hızlı, verimli ve
sonuç odaklı çözümler için
çalışıyoruz...
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OUR GOALS
Customized solutions
to find us ...

OUR MISSION
is to Synergistic and optimal
the bottom line — customer satisfaction providing solutions
is to maximize ...

OUR VISION
For global service organization
providing the highest quality service
in our region to build.

Fast, efficient and
results-oriented solutions
are trying to ...
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ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK
DENİZYOLU İLE EV EŞYASI TAŞIMA
HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI
YURT İÇİ EVDEN EVE NAKLİYAT
OFİS TAŞIMACILIĞI
SANAT ESERİ TAŞIMACILIĞI
PİYANO TAŞIMA
PAKETLEME VE AMBALAJLAMA

1

ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK

Firmamız Çamoğlu Nakliyat Ltd. Şti.
Yurt içi ev eşyası taşımanın yanı sıra
uluslararası evden eve nakliyat hizmetini
de en üst düzeyde müşterilerine sunmaktadır. Basta Avrupa ülkeleri Almanya,
Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa,
İngiltere, İsviçre, Arnavutluk, Bosna
Hersek gibi diğer tüm Avrupa ülkeleri
dâhil her ay düzenli olarak parsiyel ev
eşyası taşıması yapıyoruz. Tüm Asya ve
Ortadoğu ülkeleri ne komple ve parsiyel
taşımalarımız vardır. Denizaşırı ülkelere
Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika, Güney
Afrika, Amerika, Güney Amerika, Kanada,
Hindistan, gibi liman şehri olan tüm
ülkelere deniz yolu ile liman teslim veya

adrese teslim eşyalarınızı taşıyoruz.
Firmamız Uluslararası Taşımacılıkta
eşyayı gideceği yere ve hacmine göre
çeşitli seçeneklerde değerlendirip, Hava,
Kara, Demir ve Deniz yolu olmak üzere
en uygun seçenek üzerinden fiyatlandırma yaparak müşterilerine uygulamaktadır. Bu hizmetimizi güvenilir acenteler
ve armatörleri aracılığı ile siz değerli
müşterilerimize en iyi standartlarda
sunuyoruz. Hemen hemen tüm Avrupa
ülkelerinde çözüm ortağımız olarak
çalıştığımız acenteler vasıtası ile (door to
door) forwarding, evden eve eşya tasıma
hizmetini kaliteden ödün vermeden
vaktinde ve kusursuz hizmet anlayışı ile

yapıyoruz. Bu konuda da detaylı bilgi
için lütfen müşteri temsilcimiz ile
+90 312 481 37 35 +90 312 480 21 26
numaralı telefonlarımızdan irtibata geçiniz. Veya www.camoglunakliyat.com.tr
web sitemizi ziyaret ederek firmamız
ve yaptığımız hizmetlerle ilgili detaylı
bilgiye ulaşabilir, yapacağınız ithalat ve
ihracatın durumuna göre fiyatlandırma
linkinden form doldurarak firmamızdan
fiyatlandırma isteyebilirsiniz. Yine ayrıca
aynı web sitemizden mesai saatleri
içinde canlı destek bölümünden birebir
müşteri temsilcimizle canlı görüşebilir
gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

INTERNATIONAL TRANSPORTATION
uluslararası nakliyat
- INTERNATIONAL MOVERS -

Our Company Çamoğlu Transport Company Limited Domestic household goods
transport as well as international also
offers to its clients at the highest level.
Germany, Austria, Belgium, the European
countries, especially the Netherlands,
France, United Kingdom, Switzerland, Albania, Bosnia and Herzegovina, as all the
other European countries involved in the
transportation of household goods every
month we‘re doing partial on a regular
basis. What are all the countries of Asia
and the Middle East, we have complete
and groupage shipments. Overseas New
Zealand, Africa, Australia, South Africa,
America, South America, Canada, India,
all countries, such as port city by sea

port delivery or delivery to address any
of your belongings. Our company is
international transportation stuff where
and evaluate various options, according
to the volume of Air, road, rail and sea
route via the most appropriate option
pricing, including by making its customers. This service reliable agents and
owners through our valued customers
we offer the best standards. Almost all
European countries we work as our partner agencies through the (door to door)
freight forwarding, transport service,
stuff from House to house without compromising quality, on time and perfect
service with the understanding that we
do. In this regard, for further informa-

tion please contact with our customer
service representatives at
+90 312 481 37 35 +90 312 480 21 26
you will find our phone number. Or www.
camoglunakliyat.com. by visiting our
web site and our company en we do can
reach the detailed information about
the service, you have to do is import and
export according to the pricing link in
the fill out a form, you might want the
latest pricing. Still the same on our website within working hours live support
section can meet one-on-one with our
live customer service representatives
can obtain the necessary information.
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ULUSLARARASI
EŞYA TAŞIMACILIĞI

Firmamız, Camoğlu International Movers
yurt içi ev eşyası taşımanın yanı sıra
uluslararası evden eve nakliyat hizmetini de en üst düzeyde müşterilerine
sunmaktadır. Zati eşya taşımalarımızda
Türkiye’den, Deniz limanı olan tüm ülkeler dahil karayoluyla gidilebilecek Avrupa
ülkelerine tüm dışişleri personeli, askeri
ateşelerimiz, konsolosluk görevlileri,
banka memurları, müşterilerimize
özel iskontolu kaliteli bir eşya taşıma
hizmetini veriyoruz. Eşyalarınızı Avrupa
standartlarında ambalajlayıp paketliyoruz, çeki listesini hazırlayıp konteynırı
veya kamyonumuzu kapınızın önüne
kadar getiriyoruz. Tüm Avrupa ülkeleri
için her ay düzenli olarak parsiyel ev
eşyası taşıması yapıyoruz. Tüm Asya ve

Ortadoğu ülkeleri ne komple ve parsiyel
taşımalarımız vardır denizaşırı ülkelere
Avustralya, yeni Zelanda, Afrika, güney
Afrika, Amerika, güney Amerika, Kanada,
Hindistan gibi liman şehri olan tüm
ülkelere deniz yolu ile liman teslim veya
adrese teslim eşyalarınızı taşıyoruz. Firmamız Uluslararası Taşımacılıkta eşyayı
gideceği yere ve hacmine Göre çeşitli
seçeneklerde değerlendirip, Hava, Kara,
Demir ve Deniz yolu olmak üzere en
uygun seçenek üzerinden fiyatlandırma
yaparak müşterilerine uygulamaktadır.
Dünyanın birçok Ülkesinde çözüm ortağı
olarak çalıştığımız güvenilir
acentelerle iş birliği yaparak, karayolu ile
yurt dışı yapacağınız veya yurt dışından
getirebileceğiniz özel zati eşyalarınızı, ev
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eşyalarınızı topluyoruz, paketliyoruz,
demonte edip ambalajlıyoruz. Çeki
listesini hazırlayıp gümrüğünü yapıyoruz. Varış yerinde gümrüğü açtırıp,
eşyalarınızı evinize taşıyoruz ambalajdan
açıp montajını yapıyoruz. En üt düzeyde
sorunsuz ve zamanında, Eşyalarınızın
transferini tamamlıyoruz. Evinizden alıp
evinize teslim ediyoruz. Eşyalarınızı nasıl
teslim etmişseniz, aynı şekilde kusursuz
ve hasarsız teslim alıyorsunuz. Dünyanın
neresine giderseniz gidin dünyanın neresinden gelirseniz gelin bizi aramadan
eşyalarınızı teslim edeceğiniz firmaya
karar vermeyin.

ULUSLARARASI DENİZYOLU
İLE EŞYA TAŞIMACILIĞI

Denizyolu ile yapacağınız bedelli veya
bedelsiz ihracat ve ithalatlarınızda en
üst düzeyde müşteri memnuniyetini ön
planda tutarak. Avrupa standartlarında
hizmet vermeyi hedefleyen firmamız,
(uluslararası evden eve nakliyat )
Liman olan tüm ülkelere konteynırla ev
eşyası taşıma hizmeti veriyoruz Amerika, Kanada, İngiltere, İsveç, Norveç,
Danimarka’dan Türkiye’ye - Türkiye’den
bu ülkelere yapacağınız bedelsiz şahsi
ve ev eşyası taşımalarımızda, özel zati
eşyalarınızı, (ev eşyalarınızı) paketleyip
ambalajlıyoruz. Kodlamasını yaptıktan
sonra çeki listesini hazırlayıp, konteynıra
yüklüyoruz. (STUFFING) Liman işlemleri tamamlandıktan sonra gümrüğünü
kapatıp, varış limanında FREE OUT
(FO) masraflarını ödüyoruz, gümrüğünü

açtırıp, eşyalarınızı adresinize kadar
taşıyoruz. (UNSTUFFING) eşyalarınızın konteynır’dan evinizin içine kadar
taşıyoruz. Ambalajından açıp montajını
yapıyoruz. Sorunsuz ve zamanında,
eşyalarınızın transferini tamamlıyoruz.
Tüm bu hizmetleri yaparken yüklemeye
başladığımız andan itibaren varış yerinde
teslimat yapılıncaya kadar, herhangi bir
aksaklık olmaması için CO-LOADER
ile sürekli yazılı ve sözlü irtibat halinde
oluyoruz. Amerika’daki tüm gurbetçi
vatandaşlarımıza ve görev icabı bulunan
tüm devlet görevlileri, (askeri ataşeliklerimizde bulunan devlet görevlileri,
konsolosluk görevlileri, büyükelçiliklerde
ülkemizi temsilen bulunan diplomatlarımız), öğretmenlerimiz, banka memurlarımız. Özel sektör çalışanlarımıza kesin

dönüş yapsın yapmasın aynı kalitede evden eve taşımacılık hizmetini veriyoruz.
Kısaca siz sadece evinizden eşyalarınızı
bize teslim edip karşı tarafta evinizden
teslim alıyorsunuz. İşçiyle, şoförle,
gümrüklerle, gümrükçülerle, limanlarla,
armatörlerle ayrı ayrı muhatap olmadan
bizimle taşınmanın rahatlığı ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Yukarıda saydığımız
ülkelerin haricindeki tüm limanı olan
ülkelere adresten limana istenirse adresten adrese teslimat yapıyoruz.
Dünya’nın neresine giderseniz gidin, Dünya’nın neresinden gelirseniz
gelin yurtdışı ev eşyası taşıma için bizi
aramadan eşyalarınızı teslim edeceğiniz
firmaya karar vermeyin

INTERNATIONAL GOODS TRANSPORT
Our company ‘’Camoğluinternationalmovers’’; offers its customers an ideal
international moving service beside
domestic moving services. We are giving
a high-quality moving service at reduced
price special to our customers while
moving personel belongings with the
assistance of our foreign staff, military
attechees , consolate personels , bank
workers from Turkey to european countries available to reach by land route and
also to any country which has a port.
We pack your belongings in confomity
with european standarts, prepare your
packing list and bring our conteiner or
truck in front of your home.
All Asia and Middle-East
countries are also in our
range in partial moving
operations. We carry your
belongings free domicile to
uluslararası nakliyat
overseas countries by seaway
which has a port city such

- INTERNATIONAL MOVERS -
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as Australia, New Zealand, Africa, South
Africa, America, South America Canada
India. Our company makes a quotation
for airway, seaway and railway by evaluating the post regarding its volume, final
destination. By cooperating with reliable
agencies where we work as a solution
partner at many points in the world; we
collect, pack and demount your personel
belongings to be sent abroad or received,
prepare packing list and clear customs.
At final destination, we figure out customs transactions, unwrap and mount
it as before. We complete the transfer
without problem and in time. You receive
back your post as submitted. No matter
where you are moving to; do not decide
your moving company before calling
us. Camoglu Shipping has c3 authority
certificate and operates in almost all
countries by airway, land route, seaway
and railways. In addition to this service,
our company offers you moving service

in Europe with international certificate
of circulation (CEMT). All these moving
services are possible with seaway, land
route, airway and railway within Europe
or any other country for favourable
prices. ‘’Camoğluinternationalmovers’’
gives partial moving service to notably
Germany, Austria, Belgium, Holland,
France, Switzerland, Sweden, Norway,
England, Spain, İtaly, Albania, Poland,
Romania, Bulgaria, Georgia, Ukraine, Moldova, Bosnia-Herzegovina on
direction. To countries out of direction;
we also provide service on demand by
depending on post’s volume. No matter
where you are moving to; do not decide
your moving company before calling us.
Experience having a comfortable, fast,
economic, trouble-free moving service,
you just watch it.

INTERNATIONAL SEA FREIGHT AND GOODS TRANSPORTATION
Ocean freight with your paid or free
export and import the highest level of
customer satisfaction. Our company is
aiming to serve the European standards,
(international transport) port with all the
countries we move of household goods
to America, Canada, United Kingdom,
Sweden, Norway, Denmark from Turkey
will make these countries from Turkey
to-free transportation of personal
and household goods, special your
belongings, we package and packaging
(in household). Prepare a list of the
check after the encoding, we installed
this dumpster. (STUFFING) After
the completion of customs of the port
operations at the port of arrival, FREE
OUT (FO) are paying the costs, customs
of the janitor, we carry your stuff to

your address. (UNSTUFFING) your
items we carry into your House from the
container. Unpack the open Assembly on.
Hassle-free and on time, completing the
transfer of your possessions. All of these
services from the moment we started to
install while at the place of destination in
order to prevent any disruption until the
delivery CO.-LOADER with continuous
written and oral contact. Cover all citizens and expatriates in the United States
all government officials, (the military
government officials, consular officials,
the diplomat to represent our country in
our embassies), teachers, bank officers.
Precise return to our private-sector workers do not have the same quality, we
provide transportation home from home
service. In short, you just deliver us

your belongings from your home on the
opposite side of your House, you receive
a non-delivery. With worker, the driver,
customs, the port with the ship owners,
with GH with individually addressed
without us having to move comfort and
happiness. Above mentioned countries
interested in all except the port if you
are prompted for the port address from
the address country address delivery.
Where on the earth you go, what part
of the world for all of us to transport
household goods overseas search your
stuff, you don‘t decide the company will
deliver.
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HAVAYOLU İLE
EŞYA TAŞIMACILIĞI

Ankara’dan tüm dünya’ya hava kargo
taşımacılığını en hızlı ve en uygun
bedelle biz yapıyoruz. Tüm acil kargo
taşımalarınızda 1 kg. dam 1000. kg a
kadar bir gün önce bildirilmesi kaydıyla
dünyanın en uzak bölgesine 3 iş gününde
teslimat yapıyoruz göndereceğiniz eşyanın niteliği ne olursa olsun, numune ürün,
hediyelik eşya fuar malzemesi, zati eşya,
uçakta yanınızda taşıyamayacağınız fazla
eşyalarınız hepsini taşıyoruz.
Hava yolu taşımacılığı pahalı bir taşımacılık olmasına rağmen güvenli ve hızlı
olması acısından acil taşımalarda her zaman müşteri desteğini alarak yerini ko-

rumuştur ve günümüz koşullarında daha
hızlı bir tasıma sekli yoktur. Firmamız
hava yolu taşımacılığında da Dünyadaki
çeşitli firmalarla çözüm ortaklığı yaparak
siz değerli müşterilerimize kaliteli bir
hizmet sunmayı amaçlamıştır. Dünyanın
her noktasına Uluslararası ithalat ihracat ve evden eve nakliye konusunda
hizmet veren firmamız baslıca çalıştığı
ülkeler AMERIKA, AVRUPA, AVUSTRALYA, ASYA, RUSYA, ORTADOGU, UZAK
DOGU ve GÜNEY AFRIKA ülkelerinin her
noktasına hava kargo taşımacılığı konusunda hizmet vermektedir. Dünyanın
en uzak bölgesine en geç 3 is gününde
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teslimat yapıyoruz. Dünyanın her şehrine,
en hızlı en güvenli ve en ekonomik hava
kargo nakliyat gönderilerinizde sizlere
hizmet vermek için siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
Hava kargo hizmetimiz Ankara ve
İstanbul hava limanlarında olup dünyanın
her yerine havaalanı teslim veya adrese
teslim hizmetini veriyoruz. Ayrıca en
uygun havayolu ile eşya taşıma firmamız
aracılığıyla yapılmaktadır.

AVRUPA İÇİ
EVDEN EVE EŞYA TAŞIMACILIĞI

Camoglu İnternational Movers, C3 yetki
belgesi ne sahip Türkiye’den tüm Avrupa
ve tüm dünya ülkelerine, tüm dünya ülkelerinden Türkiye’ye kara, deniz ve hava
yolu ile evden eve eşya taşıma hizmeti
vermektedir. Firmamız bu hizmetinin
yanı sıra uluslararası dolaşım belgesi
olan CEMT belgesiyle Avrupa içinde de
evden eve eşya taşıma hizmetini de siz
saygı değer müşterilerine sunmaktadır.
Uluslararası zati eşya taşımalarımızda
bir Avrupa ülkesinden diğer tüm Avrupa
ülkelerine , deniz limanı olan tüm ülkeler
dahil karayoluyla gidilebilecek tüm Avrupa ülkelerine uygun fiyatlarımızla kaliteli
eşya taşıma hizmetini vermekteyiz.
CamogluİnternationalMovers , başta

TRANSPORTATION OF GOODS BY AIR
From Ankara to the world air cargo
transport is the fastest and most
convenient price we do. All emergency
cargo transport of 1 kg. dam of 1000.
kg, provided that the notification of a day
before the world‘s most remote region 3
working day delivery we do send goods ¬
is a sample product, whatever the nature
of the gift fair material, whether you can
carry with you on the plane too much
stuff zati belongings we carry them all.
Air transport is expensive although a
transportation emergency transportation
is safe and fast pain always remained
the support of customers and in today‘s

conditions, there is no faster than a
form of my. Our company with various
companies in the world, air transportation and solution partnership by making
our valued customers a quality service
is intended to be. Around the world, to
the point of International import-export
and transportation, our company serves
about from House to House singing
and the countries that try to AMERICA,
EUROPE, AUSTRALIA, Asia, Russia,
MIDDLE EAST, FAR EAST and SOUTH
AFRICAN countries, every inch of air
cargo transportation. The world‘s most
remote district on the day of delivery at

the latest 3 is. City of the world, is the
fastest, safest, and most economical air
cargo transport your shipment to serve
you we are in service to our valued customers. Air cargo service in Ankara and
İstanbul airports all around the world
airport delivery or delivery service. Also
our company with the most appropriate
airline transportation of articles maintained through.

Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda,
Fransa ve İsviçre olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden tüm Avrupa ülkelerine
İsveç, Norveç, İngiltere, İtalya, İspanya,
Arnavutluk, Bosna Hersek, Polonya,
Romanya, Moldova, Bulgaristan, Ukrayna
gibi ülkelere güzergah üzerinde ise
parsiyel eşya taşıması yapabilmekteyiz.
Güzergâh dışındaki tüm ülkelere müşterimizin istediği tarihte eşyasının hacmine
göre küçük araçlarımızla kesintisiz
olarak hizmet vermekteyiz.
Dünyanın neresine giderseniz gidin ,
dünyanın neresinden gelirseniz gelin bizi
aramadan eşyalarınızı teslim edeceğiniz
şirkete karar vermeyin. Sorunsuz, rahat,
kaliteli, hızlı ve hesaplı eşyalarınızı taşıt-

tırmanın
keyfini yaşayın,
eşyalarınız taşınırken siz sadece
seyredin. Detaylı bilgi için lütfen müşteri
temsilcilerimiz ile + 90 312 481 37
35 - +90 312 480 21 26 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçiniz veya www.
camoglunakliyat.com.tr web sitemizi
ziyaret ederek şirketimiz ve yaptığımız
hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir,
yapacağınız ithalat ve ihracatın durumuna göre fiyatlandırma linkinden form
doldurarak CamogluİnternationalMovers’dan fiyatlandırma isteyebilirsiniz.

IN EUROPE TRANSPORTATION OF THINGS FROM HOUSE TO HOUSE
Camoglu International Movers has c3
authority certificate and operates in
almost all countries by airway, land
route, seaway and railways. In addition
to this service, our company offers you
moving service in Europe with international certificate of circulation (CEMT). All
these moving services are possible with
seaway, land route, airway and railway
within Europe or any other country for
favourable prices. Camoglu International
Movers gives partial moving service
to notably Germany, Austria, Belgium,
Holland, France, Switzerland, Sweden,
Norway, England, Spain, İtaly, Albania,

Poland, Romania, Bulgaria, Georgia, Ukraine, Moldova, Bosnia-Herzegovina on
direction. To countries out of direction;
we also provide service on demand by
depending on post’s volume. No matter
where you are moving to; do not decide
your moving company before calling us.
Experience having a comfortable, fast,
economic, trouble-free moving service,
you just watch it.

Depending on the condition of export-import, you can have a quoation from
Camoglu International Movers by filling
form via quoation link.

For detailed information about our
services , please call + 90 312 481 37
35 - +90 312 480 21 26 or visit
www.camoglunakliyat.com.tr
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YURTİÇİ EVDEN
EVE EŞYA TAŞIMACILIĞI

Firmamız, Çamoğlu Uluslararası Nakliyat
Ltd. Şti. Ulaştırma bakanlığı onaylı
Yurtiçi ve Yurtdışına Ev ve büro eşyası
taşıma belgesi olan C3 yetki belgeli olup,
Türkiye’nin nadir firmalarından birisidir.
Bu belge ile Türkiye den bütün dünyaya
evden eve eşya taşıma hizmeti verebilmektedir.
Firmamız, Yurt içinde başta Ankara
olmak üzere, İstanbul, İzmir, Adana,
G.Antep, Diyarbakır, Bursa, Erzurum,
Denizli, Çorum, Konya, Kayseri, Kırıkkale,

Hatay, Antalya, Marmaris, Bodrum ve
Samsun’da Şehir içi evden eve hizmeti
vermekte olup. Ankara’dan tüm Türkiye
geneline, tüm 81 vilayetten diğer illere
komple ve parsiyel eşya taşıma hizmetini
de kusursuz sunmaktadır.
Firmamız Taşıma firmaları arasında
gelişen teknolojiyi en fazla kullanan
müşteri potansiyeli bakımından Türkiyecin en iyi firmaları arasındadır. Ev taşıma
işi, zahmetli, zahmetli olduğu kadar
da zor bir iştir. Nice emeklerle çalışıp
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kazandığımız eşyalarımızı profesyonel
ve işinin uzmanı olan firmalara taşıttırmalıyız. Biz Çamoğlu Nakliyat olarak
bunun bilincindeyiz sizin ve eşyalarınızın
değerini biliyoruz. Gerek taşınma öncesi
gerekse taşınma sonrası verdiğimiz
kaliteli hizmet sayesinde bu işin uzmanı
olduğumuzu her seferinde ispatlıyoruz.

DOMESTIC TRANSPORTATION OF THINGS FROM HOUSE TO HOUSE
Our Company, Çamoğlu International
Transport Department of transportation-approved Domestic and Overseas
home and Office goods transport
document is certified, authorized the
rare C3 Turkey is one of the companies.
This document from Turkey with the rest
of the world is able to provide transport
service stuff from House to House.
Our company, in the country, including
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa,
Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Denizli,

Kırıkkale, Konya, Kayseri, Corum, Hatay,
Antalya, Marmaris, Bodrum, and Samsun
is giving inner-city home from home service. General of all Turkey from Ankara,
from other provinces all 81 provinces,
with complete and partial offers perfect
service of transportation of articles.
Our company is developing technology
between Transport companies in terms
of the maximum potential customers
that use is among the best firms in
Turkey.Home transport job, troublesome,

troublesome is a difficult task. Nice labor
working with our expert professional and
our stuff that we need to carry companies. We are aware that as your shipping
and stuff carry value of your. We provide
both post-move before relocation need
quality service thanks to this we prove
that every time we were supposed to be
an expert.

OFİS TAŞIMACILIĞI

Yurtiçi ve Yurtdışı Evden eve nakliyat
konusunda uzman olan firmamız ofis taşıma konusunda da yaptığı işlerle kendini
ispat etmiştir.
Sistemli çalışmak Çamoğlu Uluslar
arası Evden Eve Nakliyat için ev ve ofis
taşıması hizmetlerini verirken düzenleyici bir unsurdur, işlerin zamanında ve
doğru yapılmasını sağlar. Profesyonel
ofis taşıma yöntemleri ile çağdaş
çalışma mekânlarınız sizi iş kaybına
uğratmadan taşınır. Ofis taşıma hizmeti
verdiğimiz kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen
göstermek prensibimizdir. Günümüzde

ofis, teknolojik gereklilikler etrafında
şekillenen, yenilikçi bir anlayış üzerine
kuruludur. Gelişen teknolojiyi kullanarak
hizmet kalitesini sürekli artıran şirketler,
çalıştıkları firmalardan da kaliteli hizmet
beklemektedir. Tüketicinin beklentilerini
karşılamak için Çamoğlu Nakliyat, Avrupa standartlarında ofis taşıma sistemi
geliştirmiştir.
Firmamız Çamoğlu international movers,
Ofis araç ve gereçlerini çalışanlarına
yakından tanıtmayı amaçlayan evden eve ofisten ofise taşıma sistemi,
ambalajlama, taşıma, monte ve demonte
çalışmalarına da yenilikler getirmekte ve

büyük kolaylık sağlamaktadır. Eğitimin
sürekliliği, ofis teknolojisi gelişimine
yeni paketleme ve taşıma yöntemleriyle
cevap verebilmemiz açısından önemlidir.
Müşterilerimizin ofislerinin taşınma
taleplerine en kısa zamanda, en doğru
şekilde cevap verme anlayışıyla çalışırız.
Evden eve ofisten ofise nakliyat hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz
koşullarda sunar; müşterilerimize saygı
çerçevesinde yaklaşırız.

IN-HOME FROM HOME GOODS TRANSPORT IN EUROPE
Domestic and Overseas our company is
expert in Office moving about his work
with has proven itself.
Systematic work Çamoğlu international
for home and Office transport service is
an element for his editor, ensures timely
and accurate work. Professional Office
moving methods with contemporary
work your places you are moved without
the loss of a job. Office moving service
we provide individuals and organizations
about the protection of privacy and
personal information is our principle of
care. Today, around the Office, technological requirements, is based on an

innovative insight. Increasing the service
quality continuously using developing
technology companies, they are also high-quality services of the companies. To
meet consumer expectations Çamoğlu
Transport, European standards Office has
developed transport system.
Our company Çamoğlu International
Movers, Office equipment and their
employees closely from Office to Office
move from House to House that aims
to introduce the system, packaging,
transport, assemble and dismantle the
work of innovation and provides great
convenience. Education continuity, the

Office technology to the development of
new methods of packaging and transport
is important for us to answer.
Our customers‘ demands of Office as
soon as possible, we work with the most
accurate answer. Our transport service
from Office to Office, from House to
house in a timely manner and provides
the conditions promised; We treat our
customers with respect.

uluslararası nakliyat
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SANAT ESERİ TAŞIMACILIĞI

Uluslararası Tarihi Eser, Antika Eşya Taşımacılığı, ciddi anlamda özen gerektiren
özel bir taşıma şeklidir. Bu tür taşımlar
yapılmadan önce bir uzman incelemesi
tarafınca yerinde görülüp buna göre daha
önceden program yapıp taşınması gereklidir. Aksi halde yapılan bir hata dönüşü
olmayan telafi edilemeyecek durumlar
yaratabilir. Biz ÇAMOĞLU Uluslararası
Nakliyat olarak bu sorununuzu kurumsal
yapı içerisinde mukavele ve şartları konusunda müşterimize güvence vermekteyiz. İletişime geçmeniz halinde, müşteri

yetkililerimiz size her konuda yardımcı
olacaklardır. Tarihi eser niteliği taşıyan
Antika eşya taşırken tamamı darbelere
karşı dayanıklı olan ve büyük baloncuk
lu havalı naylon, kraft kâğıt ve mukavva
gibi ambalaj malzemeleriyle ambalajlanarak, çelik kasa araçlarımız size özel
tahsis edilerek taşınmaktadır. Ayrıca çok
hassas kırılacak nitelikteki antikalarınız.
sandıklama yapılarak, sandık içinde hava
yastıklarıyla desteklenerek son derece
güvenli bir şekilde taşınmaktadır.

STATE-OF-THE-ART TRANSPORTATION
International transportation of Antiques,
historical monuments, is a form of a
serious demanding private transport.
This type of transport are to be seen
by a specialist before any mining place
accordingly, it is necessary to make
the program before moving. Otherwise
an error made can create situations
that cannot be compensated for no
return. We in this issue as the institutional structure of ÇAMOĞLU International Transport contracts and provide
assurance to our customers about the
conditions. In case of contact, you will

help our authorized customers. Which
serve as historical monuments antiques
all while moving impact resistant and
big bubble cool nylon, kraft paper and
cardboard packing materials are packed
with like, we were allocated special steel
case tools. It is also very sensitive to
break in your antique. Crating the crate
in the airbags are transported safely by
highly supported.

9

PİYANO TAŞIMA

Piyano maliyeti yüksek her evde olamayacak kadar değerli bazı özel evlerde
bulunabilecek nadir eşyalardan biridir.
Piyano, sahibi için sadece maddi olarak
değil, manevi olarak da çok fazla önem
arz eden müzik aletlerinden birisidir.
Ağır bir müzik aleti olup, çok narindir.
Taşınma sırasında meydana gelecek olan
en ufak çizik, ezik veya bu tip benzeri
olaylar geri dönüşü zor olacak maddi
ve manevi kayıplara sebep olacaktır.
Bundan dolayı normal ev eşyalarına göre
daha dikkatli ve fazla titizlik ile yapılması

gereken piyano taşıma hizmetini, Son
günlerde hemen hemen her nakliye
şirketlerinin ilanlarında, piyano da
taşıdıklarına dair ibarelere rastlıyoruz.
Birçoğu bunu sadece formalite olsun
diye yazıyor. İş uygulamaya gelince
bu işin sanıldığı gibi kolay olmadığını
anlayıp eşya sahibini mağdur ediyorlar.
Veya bu işin tekniğini bilmeden bilinçsizce taşımaya çalışıyorlar. Böyle olunca
da, işin uzmanı ehil kişilerin taşımadığı
piyanolarda, mobilya hasarları bir yana,
döküm şase kırılmalarına, tel kopmala-

rına hatta rezonans tahtası çatlaklarına
dahi rastlanmaktadır. Bu gibi ciddi
sorunlar yaşamamanız için, pek çok
taşıma işini sorunsuz gerçekleştiren ve
uluslararası standartlarda hizmet veren
firmamız, bilgili ve tecrübeli elemanları,
özel elleçleme materyalleriyle müşterilerine bu hizmeti severek vermektedir. . .

piano transportation service of thoroughness, recently declared in almost
every shipping companies, the piano
there interested in that phrase. Many of
them get just a formality that he writes.
In practice it is not easy to understand
and like they‘re victims, the owner of
the goods. Or not knowing the technique
it unconsciously trying to move. When
that happens, an expert in the handling
of persons competent piano, furniture
damage aside, the breaking of wire
breakage, even cast chassis resonance

Board even to crack. To live such serious
problems, many transport business
performs smoothly and in line with international standards, our company serves,
knowledgeable and experienced staff,
would be happy to provide this service
to its customers with special handling
materials…

PIANO TRANSPORT
It‘s not going to be worth the high cost
of the piano every house can be found
in some private houses is one of the
rare items. Not only for the owner of a
piano, financially, spiritually too much
importance is one of the musical instruments. Heavy is a musical instrument,
very fragile. The relocation will occur
during the wholl, loser, or they will be
hard to return this type of similar event
tangible and intangible losses. Therefore
according to the normal household more
careful and more needs to be done with
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PARA KASASI TAŞIMA

Para kasaları, ATM cihazları, güç
kaynakları, matbaa makineleri, hastane
cihazları gibi eşyalar maliyeti çok yüksek
hacmine göre çok ağır ve oldukça hassas
tutacak yeri olmayan kütle eşyalar
olduğu için taşıma esnasında çok fazla
özen gösterilmesi gerekir. Bu tür eşyalar
genellikle bina içlerinde olduklarından
forklift veya vinç gibi iş makineleri kullanarak taşınması mümkün olmadığından
bazı teknikler kullanılarak çeşitli aparat

ve materyallerle insan gücüne dayalı
olarak taşınabilmektedir. Bu işi yapacak
insanların çok ehil, dengeli ve akıllı olması çok önemlidir. Bu tip eşyaların olası
muhtemel kazalarda sonuç çok vahim
olabiliyor. Firmamız bunun bilincinde
olup, bu konuda yetişmiş elemanları
ve ekipmanıyla Mümkün olduğunca
özen göstererek gerekli tedbirlerini
alarak hasarsız ve kazasız taşıma işini
gerçekleştirir. İsteğiniz doğrultusunda,

belirleyeceğiniz zamanda uzman ekibimiz
piyano, atm cihazı güç kaynağı para
kasaları ve bu tip hacimsel olarak küçük
ama ağırlık olarak büyük eşyalarınızı özel
elleçleme yöntemi ve materyalleriyle ile
sorunsuzca taşıyacaktır.

Profesyonel işinde uzman paketleme
görevlisi elemanlarımız evinizdeki veya
ofisinizdeki tüm eşyalara gereken özeni
göstererek büyük bir titizlikle paketleme
yapar. Eşyanıza verdiğimiz önemi, kullandığımız kaliteli ambalaj malzemelerinden
ve eğitimli personelimizin özel paketleme
tekniğinden anlayabilirsiniz.
Paketlemede, eşyanın cinsine, özelliğine
ve boyutlarına göre muhtelif ebatlarda

karton kutular, bol miktarda kraft kâğıt,
havalı naylon, palet streç, temiz battaniye ve ince naylon kullanılmaktadır. Özel
eşyalarınız, hassas elektronik eşyalarınız
veya paha biçilemez sanat eserleriniz,
antikalarınız büyük bir özenle 3 veya
4 kat ambalajlanır. Taşıma esnasında
her türlü paketleme - nakliye - varis
yerindeki gümrük işlemleri, eve teslimi
ve evde kolilerin açılması mobilyaların

yerleştirilmesi, demonte edilen mobilyaların tekrar monte edilmeleri büyük bir
dikkatle yapılmaktadır. Her ekipte bir
montaj elemanı mutlaka bulunur. ‘Montaj
elemanı’ gardırop, eşya dolabı, vestiyer,
büfe, masa, karyola gibi sökülmeden
taşınmazları demonte ederek yerinde
montajını yapma üzerine eğitimlidir.

of kraft paper, nylon, pallet stretch,
clean blankets and thin nylon. Your
sensitive electronic items or personal
effects is priceless works of art, antiques
are packaged with great care your 3 or
4 coats. All kinds of packaging during
transport-shipping-home delivery and
customs operations at varicose veins,
the opening of parcels at home furnishings, they are mounted the disassemb-

led furniture, again with great care.
Each team includes a mounting Member
necessarily. ‚ Assembly element ‚,
wardrobe, cloakroom, buffet, table, bed,
without dismantling, such as real estate
are educated on the in-place installation
by making unassembled.

PACKAGING

CASH TRANSPORT
Money Safes, ATM equipment, power
supplies, printing machines, hospital
equipment items such as the cost is too
high according to very heavy and highly
sensitive goods to be non-place to hold
mass during transport must be a lot
of attention. Such goods are typically
building in forklift or crane moving by
using work machines such as feasible with a variety of apparatus using
several techniques and materials can be

AMBALAJLAMA

transported on the basis of manpower.
I‘m going to do this, a lot of people it is
very important that you qualified, balanced and intelligent. This type of stuff can
be very grave consequences in a possible
accident possible. Our company is aware
that this topic brought up elements
and equipment, taking care as much as
possible with the necessary measures
by which performs non-destructive
damage-free transport and business.

In accordance with your request, our
team of experts at the time in which you
want to specify the piano, safes and atm
device power supply as little as volumetric weight of this type, but great article
with special handling method and your
material will move smoothly.

Our professional business expert
packaging Guard elements in your home
or Office all items showing great care
proper care of packaging. The importance we place on goods, we use quality
packing materials and trained personnel
can understand specific packaging
technique. You pack the goods according
to the dimensions of the property and in
various sizes of cardboard boxes, plenty
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DEPOLAMA

Eşya depolama hizmetimiz uzun süreli
depolama olmayıp kısa sürelidir. Depolama hizmetimizde kar kazanç gözetilmez
Yurtiçi veya yurtdışı eşyasını taşıdığımız
müşterilerimizin depolama ihtiyacı olması durumunda bu hizmetimizden ilk 1 ay
için ücretsiz, daha sonraki aylar için (en
fazla 6 ay) eşya hacmine göre fiyatlandırma yapılarak ücretlendirilir. Depomuz
Ankara’da gölbaşı mevkiinde olup, şehir
merkezine çok yakın mesafededir. Ulaşımı kolay ve daha önceden randevu alarak

depomuzu her zaman görmeniz mümkündür. Depomuz bazılarının yaptığı gibi
binaların bodrum katlarında köhne, rutubetli, havasız, bir yer değildir ve sadece
eşya depolama amaçlı kullanılmaktadır.
Toplam kapalı alanı 1.250 m2 dir. Gece
görüşlü kameralarla tüm giriş ve çıkışlar
kayıt altına alınmaktadır. Depomuzda
hırsızlık, su baskını, yangına karşı alarm
sistemi kuruludur ve aynı zamanda haber
merkezine online bağlıdır. Olası firmamız
bilgisi dışında depomuza yapılan herhan-

gi bir müdahale anında haber merkezi
tarafından gerekli güvenlik güçlerine ve
firmamız yetkilisine haber verilip anında
önlem alınabilmektedir. Depomuz her 4
ayda bir düzenli olarak ilaçlanır. Depomuzda nemlenme, tozlanma küflenme,
çürüme, böceklenme olamayacağı gibi
iç ve dış etkenlerden zarar görmeyecek
şekilde eşyalarınız depolanır. Depomuza
eşyalarınızı güvenle teslim edebilir
gözünüz arkada kalmadan huzur içinde
yaşamınıza devam edebilirsiniz.

Ambalajlama bölümünde bahsedilen
hizmetlerin yapılması, bunun yanı sıra
da gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı nakil
esnasında olabilecek her türlü riske karşı
sigortalanması firmamızın vazgeçilmez
prensiplerindendir.
Çamoğlu Nakliyat, yaptığı işin ciddiyetinin bilincinde olduğu için kendi
alanlarında uzman ve hemen hemen tüm
ülkelerde acenteleri bulunan sigorta şirketleri ile abonman sözleşmesi yaparak

çalışmakta ve bu sayede müşterilerine
nakliyat esnasında tüm riskleri kapsayan,
müşterisini mağdur etmeyen güvenli ve
sorunsuz sigortalama hizmeti sunmaktadır.
Özel şahsi eşyalarınız (mücevher, para,
saat gibi) sigorta kapsamında değildir.
Bu ve buna benzer eşyalarınızı yanınızda
götürmeniz gerekmektedir

INSURANCE

STORAGE
Goods storage services long term storage and short in duration. Storage is not
considering the domestic and overseas
profit on our service to our customers ‚
storage needs we carry stuff if it is free
for the first month of our service, for the
following months (maximum 6 months)
will be charged according to pricing
made things. Warehouse in Ankara
gölbaşı beyler, located very close to the
city centre. And we will always make
an appointment from the store before

SİGORTALAMA

it is possible for you to see. Warehouse
in the basement of the building, as did
some of the run-down, damp, airless, not
a place, and only used for the purpose
of storing stuff. Total closed area 1.250
m2 night vision camera with all inputs
and outputs are recorded. Stock theft,
flood, fire alarm system is installed and
also depends on the News Centre online.
Possible without the knowledge our
company made the news about any intervention that has infiltrated our Center

is required by the security forces and our
company is instant precautionary measures can be taken to authorized news.
Warehouse every 4 months regularly
fungicide. In our warehouse, moisture,
dust, mold, pest, such as internal and
external factors are likely to be hurt the
way goods are stored. Our warehouse
can deliver your items safely in sight,
you can continue your life in peace
without the back.

Packaging section mentioned the
service, as well as the need for domestic,
overseas transport insuring against any
risk during the essential principles of our
company.
Çamoğlu Transport is aware of the

seriousness of what he‘s doing, experts
in their fields and almost all countries
with a subscription agreement, the agencies by making insurance companies and
their customers, covering all risks during
transport, does not the victims safe and
trouble-free insured customers.

Private personal belongings (jewelry,
money, time, etc.) are not covered by
insurance. These and other items you
need to take with you.
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TEKNOLOJİK AVANTAJLARIMIZ…

Camoglu İnternational Movers filo takip
sistemimiz sayesinde filomuzla ilgili yük,
güzergah ve varış noktası ekseninde
detaylı analizler yapabilmekteyiz. Öz mal
ve kiralık araç filomuzun etkin takibi için

kurduğumuz FİLO TAKİP MERKEZİ’mizde
(FTM) araçlarımızı gelişmiş takip sistemi
ile 7/24 kesintisiz izleyebilmekteyiz.
FTM ile hem araçların ve şoförlerin yakıt,
pozisyon, evrak takibini yapabiliyor hem

de müşterilerimizin yükünü, yüklemeden
teslime kadar anlık olarak izleyebiliyor
ve gerektiğinde etkin olarak müdahale
edebiliyoruz.

TECHNOLOGICAL ADVANTAGES…
Çamoğlu International Movers in our
fleet the fleet tracking system related
load, route and destination along the axis
of the detailed analysis can be conducted. Self goods and rental car fleet to
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FLEET MONITORING CENTER established
for tracking active job vacancies (FTM)
tools and advanced tracking with system
we can watch 7/24 uninterrupted. FTM
with both cars and drivers of the fuel,

uluslararası nakliyat
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is able to keep track of the paperwork
and position our clients ‚ workload, can
watch in real time until delivery of the
installation and, if necessary, we are able
to intervene effectively.
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ANKARA (MERKEZ): İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi,
Mimar Sokak No: 15/14 Çankaya, ANKARA-TÜRKİYE
T: +90 312 482 38 00 | +90 312 480 21 26 | +90 312 481 37 35 | +90 312 481 23 21
F: +90 312 481 37 35
ALMANYA (İRTİBAT BÜROSU): İn den Steinackern 34. 64832 Babenhausen/ DEUTSCHLAND
T: +49 178 327 04 24 | +49 177 886 76 04 | +49 6073 894 02 02
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www.camoglunakliyat.com.tr | info@camoglunakliyat.com.tr

