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HAKKIMIZDA

1952 yılında temelleri atılan, Soycan Şirketler Grubu’nun tedarik zinciri ve 

lojistik yönetimi alanında faaliyet gösteren üyesi CAG Logistics, “Zamanında, 

doğru yerde!” mottosuyla faaliyete başladığı ilk günden bu yana uluslararası 

taşımacılık sektörünün lideri olma vasfıyla çalışmalarını yürütmektedir.

CAG Logistics, dünya çapındaki güçlü acenta ağı ve 7 dilde hizmet veren 

deneyimli ve uzman kadrosuyla müşterilerine güvenilir hizmetler ve düşük 

maliyetler sunmaktadır. Uluslararası karayolu taşımacılığı, demiryolu 

taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, intermodal

taşımacılık, proje ve 4PL taşımacılığı ile tedarik zinciri yönetimi alanlarında 

farklı ölçekteki ve farklı sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına göre çözümler 

üretmektedir. 3.000’in üzerinde tır ve 450 adet tedarikçisiyle uluslararası 

karayolu ve demiryolu taşımacılığında yıllık ortalama 10.000 tır ve 150.000 

tondan fazla yükleme yapmaktadır.



ULUSLARARASI LOJİSTİKTE
TECRÜBE VE GÜVEN

CAG Logistics Türkiye, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 
Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, 
Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, 
Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moldova, Norveç, Özbekistan, 
Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Ukrayna’da çözüm odaklı taşımacılık hizmetleri 
yürütmekte; ayrıca partnerlerine, yerel ve küresel deneyimlerine 
dayanarak ithalat ve ihracat hizmetleri konusunda danışmanlık 
hizmeti vermektedir.

CAG Logistics’in uzun süreli ticari ilişkileri ve güçlü referansları, 
stratejik iş ortağı olmasının en güçlü göstergesidir.

FİLO

CAG Logistics, karayolu tedarik anlaşmaları sayesinde 500'e 

yakın firmadan temin ettiği binlerce paletli kamyon ile 

karayolu taşımacılığı ve kapasiteleri ve operasyon hızlarını 

artıran uluslararası demiryolu anlaşmaları aracılığıyla 

multimodal taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.

TAŞIMACILIK

Uluslararası firmaların yanı sıra, orta ölçekli yerel firmalardan 

da oluşan ve hızla genişleyen müşteri portföyü, güvenilirlik ve 

hizmette üstün kalite anlayışının en somut kanıtı ve CAG 

Logistics’in köklü geçmişinin en önemli kazanımıdır.

CAG Logistics’in filosunda 3.000’in 
üzerinde paletli kamyon ve 450’nin
üzerinde tedarikçi bulunmaktadır.

CAG Logistics dünyanın en büyük 100 
firmasından 20’sinin yüklerini karayolu ve 
multimodal sistemle taşımaktadır.



TARİHÇE



1952
Mehmet Soycan ve diğer 7 
ortak Bolu’da yerel bir 
girişim olarak bir tır satın 
aldı.

1957
İlk şahıs işletmesi 
kuruldu.

1960
Yurt içi petrol ticareti yapmak üzere 
resmi olarak Çağ Kollektif firması 
kuruldu.

1966
Oto yedek parça, traktör ve 
otomotiv bölge bayiliği yapmak 
üzere, Soycanlar Kollektif şirketi 
kuruldu.

1970

Çağ Kollektif şirketi, Çağ Nakliyat 
A.Ş. oldu. Günlük 3.000 ton petrol 
taşımacılığı yaparak bölgenin yerel 
ve güçlü bir şirketi haline geldi.

1983

1984

1998
Şirketin kurucu ortağı Mustafa 
Soycan’ın vefatı ile birlikte 
şirketin yönetimine oğlu Yılmaz 
Soycan atandı. Yılmaz Soycan 
aile şirketinin üçüncü kuşak 
yönetimini 22 yaşındayken 
devralmış oldu.

2000
Yılmaz Soycan, şirketin tüm 
ortaklarının hisselerini 
devralarak hakim hissedar 
haline geldi.

2015
Çağ Uluslararası Nakliyat, Çağ 
Lojistik A.Ş. oldu. Üçüncü kuşak 
yönetimiyle birlikte şirketin iş yapma 
potansiyeli hem aileden kalma 
tecrübeler hem de çağın getirdiği 
yeniliklerle birlikte katlanarak ivme 
gösterdi. Bununla birlikte şirkete 
katılan uluslararası ortaklar, hızla 
yükselen iş potansiyelini zirveye 
çıkardı. Uluslararası ortaklarla 
yakalanan etkin performans ile CAG 
Logistics bugün Avusturya’dan 
Kazakistan’a kadar çok geniş bir 
coğrafyada iş yapan dev bir firma 
haline geldi.

Şirket satışı yapıldıktan sonra 
Soycan ailesi uluslararası 
taşımacılık yapmak üzere 
İstanbul’da yeni bir kurulum 
başlattı. Mustafa Soycan ve 
ortakları tarafından Çağ 
Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti. 
kuruldu.

Çağ Nakliyat A.Ş.’nin satışı 
yapılıp, sermayesi İstanbul’a 
aktarıldı. Satıldığı güne kadar 
bölgenin en büyük 
işverenlerinden biri oldu.



HİZMETLER
Karayolu Taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı

Intermodal Taşımacılık

Proje Taşımacılığı

4PL Üst Taşımacılığı

Tedarik Zinciri Yönetimi



H
İZM

ETLER

KARAYOLU
TAŞIMACILIĞI

CAG Logistics, uluslararası ve yurt içi kara nakliyelerini müşteri 
odaklı bir yaklaşım, sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesi ile 

gerçekleştirir.

CAG Logistics, uluslararası ve yurt içi kara nakliyelerini müşteri odaklı 
bir yaklaşım ve sürdürülebilir yüksek hizmet kalitesi ile gerçekleştirir. 
CAG Logistics, dünya genelindeki güçlü acente ağı, 7 dilde hizmet veren 
deneyimli kadrosu ve kalite standartlarına uygun araç-tedarikçi filosu 
ile uluslararası karayolu taşımacılığında güvenilir hizmet ve maliyet 
avantajı sunmaktadır.
Rekabetçi fiyat anlayışı, söz verilen tarihte sorunsuz teslimat güvencesi, 
müşteri odaklı yaklaşımı, 7/24 operasyon desteği, doğru bilgi akışı ve 
uzun vadeli iş birliği felsefesiyle ithalat, ihracat ve üçüncü ülke 
taşımaları gerçekleştirmekte ve uluslararası karayolu taşımacılığında 
müşteri ihtiyaçlarına göre çözümler üretmektedir. 



CAG Logistics, haftalık olarak 
gerçekleştirdiği düzenli demiryolu 

taşımacılığı operasyonlarıyla 
alternatif taşıma modelleri sunar.

Demiryolu taşımacılığında CAG 
Logistics’in sunduğu araçların hız 

kapasiteleri, verilen taşıma
hizmetinin ve yükün türüne göre 

çeşitlilik göstermektedir. 
CAG Logistics, gelişmiş batı

dünyasının temel taşımacılık 
modelleriden biri olan demiryolu 
taşımacılığının Türkiye'deki öncü

firmalarının başında gelir.

CAG Logistics, Romanya Devlet 
Demiryolları CFR MARFA ve 

Bulgaristan Devlet Demiryolları 
BDZ’nin resmi partneri olarak, 
Romanya-Ukrayna sınırındaki 

Dorneşti bölgesinden Çorlu’ya her 
hafta düzenli olarak blok tren 

taşımacılığı hizmeti sunar.

Hizmet verilen ülkeler:

H
İZM

ETLER

Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-
Macaristan-Ukrayna-Belarus-

Azerbaycan-Gürcistan-Kazakistan-
Türkmenistan

DEMİRYOLU
TAŞIMACILIĞI



CAG Logistics, Türkiye’de ve dünyada 
etkin armatör firmalar ile yaptığı 

tedarik anlaşmaları ile; dünyadaki 
ticaret noktaları arasında düzenli, 

hızlı ve alternatifli denizyolu 
taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

Tüm dünyadan Türkiye’ye veya 
Türkiye’den tüm dünyaya kurmuş 

olduğu güçlü tedarik zinciri ile liman 
ve kapı teslimi, FCL ve LCL 

taşımacılığın yanı sıra, tır+gemi, 
uçak+gemi veya tren+gemi şeklinde 

kombine taşımacılık çözümleri sunar.

CAG Logistics‘in sunduğu 
hizmetlerden bazıları:

‣ FCL yükleme
‣ Limandan limana teslim
‣Kapıdan kapıya teslim
‣ Intermodal taşımacılık
‣Ağır tonaj taşımacılığı
‣Gabarili proje yük taşımacılığı
‣3. ülke ve transit taşımacılığı
‣Proje taşımacılığı

H
İZM

ETLER

DENİZYOLU
TAŞIMACILIĞI



CAG Logistics, kombine ve intermodal
taşımacılık hizmetiyle rekabetçi fiyatlar ve 
farklı tonajlarda yük taşıma hizmeti sunar.

Lojistikte verimliliğin yükselen yıldızı 
intermodal taşımacılıkta, CAG Logistics

bölgesel demiryolları ile yaptığı özel 
sözleşmeler sayesinde rekabetçi bir hizmet 
sağlar. Kapıdan-kapıya taşımacılık ihtiyaçları 
doğrultusunda, demiryolu-karayolu ve deniz 
yolu kombinasyonlarını en verimli ve servis 
süresi en kısa sürede olacak şekilde sunar. 

Farklı coğrafyalarda alanında uzman iş ortakları 
ile tüm taşıma sürecini koordine eder ve 

intermodal taşımacılıktan beklenen maliyet 
avantajını sağlar. Verimliliğinin yanı sıra 

intermodal taşımacılık çözümleri sayesinde
emisyon miktarının azaltılmasına ve böylelikle 

sürdürülebilir çevre yönetimine katkıda 
bulunur.

H
İZM

ETLER

INTERMODAL
TAŞIMACILIK



CAG Logistics, tecrübesi ve uluslararası bağlantıları ile 
ihtiyaca uygun proje taşımacılığı çözümleri sunar.

CAG Logistics, enerji, endüstri, inşaat, gaz ve madencilik gibi farklı sektörlere 
yönelik uzmanlığı ile sektörel bazlı proje yönetimi gerçekleştirmektedir. 
Sektörel lojistik ortağı olmaya yönelik hedefi dahilinde uzman kadrosu, güçlü 
çözüm ortakları ve uluslararası bağlantıları ile firmalara özel çözümler ve 
yönetim stratejileri geliştirerek, rekabetçi fiyatlar ile fark yaratan proje 
taşımacılığı hizmetleri sağlar. Bu kapsamda sunulan hizmetler:

‣ Proje taşıma ve senaryo yönetimi
‣ Dış ticaret ve mevzuat desteği
‣ Yerel bilgilendirme
‣ Multimodal – kombine ağır taşımacılık çözümleri
‣ Depolama ve aktarma çözümleri
‣ Malzeme sabitleme ve paketleme
‣ Vinç, survey ve emtea sigortası
‣ Belge akışı, CMR ve FBL

H
İZM

ETLER

PROJE
TAŞIMACILIĞI



CAG Logistics, lojistik ağında hizmet veren şirketlerin 
koordinasyonunda ayrıntılı planlama ile en yüksek verimliliği 
sağlar.

CAG Logistics, farklı bölgelerde edindiği sektörel ve operasyonel bilgiler ile 
ticaret ve tedarik zinciri alanlarındaki bilgilerini müşterilerinin avantajına 
olacak şekilde kullanıma sunmayı amaçlar. Uzun yıllara dayanan tecrübesi 
ile CAG Logistics, yatırım danışmanlığı, tedarik zinciri danışmanlığı ve 
kurumsal danışmanlık hizmetleri sunar.

CAG Logistics‘in sunduğu hizmetlerden bazıları:

‣ Pazar ve ticaret analizi
‣ Tedarik zinciri oluşturma ve geliştirme
‣ Tedarik zinciri yönetimi
‣ Hukuki destek

‣ İnsan kaynakları danışmanlığı
‣ Bordrolama
‣ Muhasebe desteği
‣ Raporlama

H
İZM

ETLER

4PL
ÜST
TAŞIMACILIĞI



H
İZM

ETLER

ULUSLARARASI 
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

3.000’in üzerinde tır ve 450 adet tedarikçisiyle 
uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığında 
yıllık ortalama 150.000 ton ve 10.000 tırdan fazla 
yükleme yapılmaktadır.

‣ TCDD Taşımacılık A.Ş./ Türkiye: Vagon kiralama, demiryolu taşımacılığı 

hizmetleri

‣ BDZ Freight Services / Bulgaristan: Demiryolu taşımacılığı hizmetleri

‣ CFR Marfa / Romanya: Vagon kiralama, demiryolu taşımacılığı hizmetleri

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI

TEDARİK
ZİNCİRİ
YÖNETİMİ



REFERANSLAR



İLETİŞİM


