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T ürk otomotiv sektö-
rünün 47 markasını
çatısı altında barındı-
ran Otomotiv Distri-

bütörleri Derneği’nin (ODD) 32.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi. 2017 yılının
detaylı otomotiv sektörü de-
ğerlendirmesinin ve 2018 yılı
beklentilerinin paylaşıldığı Ge-
nel Kurul’da yeni Yönetim ve
Denetleme Kurulu Üyelerinin
seçimi de gerçekleşti.

ODD’nin kurulduğu 1987 yılın-
dan bu yana her yıl düzenlediği
Genel Kurul toplantılarında iki
yılda bir seçim yapılarak yeni
Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyeleri belirleniyor. 

14 Mart Çarşamba günü
Shangri-La Bosphorus İstan-
bul’da gerçekleştirilen, Oto-
motiv Distribütörleri Derne-
ği’nin (ODD) 32. Olağan Genel
Kurul Toplantısı ile yeni Yöne-
tim ve Denetleme Kurulu Üye-
leri seçildi. 

Neslihan Beriş,
SAF-HOLLAND

Aks Satış 
Direktörü oldu

Neslihan Beriş, SAF-HOLLAND
bünyesindeki başarılı projelerin ar-
dından SAF-HOLLAND Türkiye Aks
Satış Direktörü olarak yeni görevine
başladı. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği bölümü me-
zunu olan Neslihan Beriş, kariyerine
1996 yılında Bursa’da başladı. Üre-
tim mühendisliğinden, lojistik mü-
hendisliğine kadar farklı görevlerde
yöneticilik yapan Beriş, ağırlıklı ola-
rak otomotiv sektöründe planlama,
lojistik ve satış alanlarında profes-
yonel iş hayatına devam etti. 

Neslihan Beriş, 2013 yılında İş Ge-
liştirme Müdürü olarak SAF-HOL-
LAND Türkiye ekibinde yerini aldı.
2017 yılında Satış Müdürü görevine
getirilen Beriş, gerçekleştirdiği ba-
şarılı projeler doğrultusunda Aks
Satış Direktörü olarak SAF-HOL-
LAND Türkiye ailesindeki yeni gör-
evine atandı. 

TAHDİT İSTANBUL 
SERVİSCİSİNİN DE HAKKI

Otomotiv Distribütörleri 
Derneği’ne Yeni Yönetim

32. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

ODD’NİN 2018-2020 DÖNEMİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ:

YÖNETİM KURULU: 
Ali Bilaloğlu (İcra Kurulu Başka-

nı- Doğuş Otomotiv Servis ve Tica-
ret A.Ş.)

Bora Koçak (Anadolu Grubu Oto-
motiv Grup Başkanı-Çelik Motor
Ticaret A.Ş.)

Ali Haydar Bozkurt  (CEO- Toyo-
ta Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.)

Şükrü Bekdikhan (Otomobil
Grubu Pazarlama ve Satış Direktö-
rü - Mercedes Benz Türk A.Ş.)

Özgür Yücetürk (Pazarlama, Satış
ve Satış Sonrası Genel Müdür Yar-
dımcısı- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)

Dr. Berk Çağdaş (Genel Mü-
dür- Mais Motorlu Araçlar İmal

ve Satış A.Ş.)
Hakan Tiftik (İcra Kurulu Başka-

nı - Borusan Otomotiv İthalat ve
Dağıtım A.Ş.)
DENETLEME KURULU: 

Altan Aytaç (Fiat Marka Direktö-
rü- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş.)

Özcan Keklik (Genel Müdür-
Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti.)

Mustafa Bayraktar (Yönetim Ku-
rulu Başkanı – Bayraktar Grubu)
YÖNETİM KURULU YEDEK: 

Önder Göker (Genel Müdür -
Hyundai Assan Otomotiv San.
Ve Tic. )

Sinan Özkök (Genel Müdür- Nis-
san Otomotiv A.Ş.)

Halil Karagülle (Genel Müdür-
Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş.)

Zafer Başar (Genel Müdür-
Yüce Auto Motorlu Araçlar Tica-
ret A.Ş.)

Bülent Kılıçer (Genel Müdür Yar-
dımcısı - Honda Türkiye A.Ş.)
DENETLEME KURULU YEDEK:

İbrahim Anaç (Genel Müdür-
Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.)

Ümit Karaarslan (Genel Müdür -
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarla-
ma A.Ş.)

Sabri Sözen (Genel Müdür- Volvo
Cars Turkey Otomobil Ltd. Şti.)

MERCEDES-BENZ
TÜRK’ÜN 

TÜRKİYE’DE
ÜRETTİĞİ

250.000’İNCİ
KAMYON 
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Servisçilerin her geçen gün
artan sorunlarının çözümü
noktasında İTO’nun çok
önemli bir noktada oldu-

ğunu kaydeden Karakış, 22  No’lu
Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Meslek
Komitesi’nde İSTAB’ın  temsil edil-
mesi için yürütülen çalışmalar konu-
sunda bilgi verdi.

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış 9
Nisan Pazartesi günü yapılacak olan
İstanbul Ticaret Odası( İTO) Meslek
Komitesi seçimleri ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu.

400 bine yakın üyesi olan İstan-
bul Ticaret Odası seçimlerinin Tür-
kiye ekonomisi açısından olduğu
kadar servis sektörü için de büyük
önem taşıdığını kaydeden Karakış,
“Bu seçimin sonuçları sektörümüz
için hayati önem taşıyor. 81 meslek
komitesinin bulunduğu İTO’da sek-
törümüz 22 No’lu Şehir içi Yolcu
Taşımacılığı Meslek Komitesi’nde
temsil ediliyor. Bu komite kanalıyla
sektörümüzün sorunlarını İTO gibi
çok önemli bir platformda dile ge-
tirme imkanı buluyoruz, çözüm
noktasında çalışmalar gerçekleşti-
riyoruz” dedi.

Hali hazırda 22 Komite’nin 11 üye-
sinin çoğunluğunun İSTAB’da da

söz sahibi olduğunu hatırlatan Baş-
kan Ahmet Karakış, “İSTAB şu
anda sektörün en önemli ve STK’sı
konumunda. Ancak İSTAB dernek-
ler kanununa göre kurulmuş bir
STK’dır. İTO’nun gücü İSTAB’ın ar-
kasında olduğunda hem sesimizi
duyurma hem de çözüm noktasın-
da bir adım öne çıkıyoruz. Bu ne-
denle 22. Komite’de İSTAB ÜYELE-
RİNİN DE OLMASI ÖNEM ARZ EDİ-
YOR. Bu noktada sektörümüzün
bize vereceği destek İTO’daki gü-
cümüze güç katacaktır. Geçen dö-
nemde İSTAB’ın eski başkanların-
dan Sayın Hakan Orduhan İTO Yö-
netim Kurulunda sektörümüzü
temsilen yer almıştı. Bunun sektö-
rümüz için ne kadar büyük faydaları
olduğunu geriye doğru bakan her-
kes görebilir” diye konuştu.

TAHDİT İSTANBUL 
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22 No’lu Şehir İçi Yolcu Taşımacı-
lığı Meslek Komitesi’nin İstanbul’da
plaka tahdidinin gerçekleşmesi için
önemli çalışmalara imza attığını,
İTO’nun eski Başkanı İbrahim Çağ-
lar’ın da bu çalışmalara destek ver-
diğini hatırlatan Karakış şöyle ko-
nuştu:  “Bugüne kadar tahdit konu-
sunda gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larımızı ve temaslarımızı arttırarak
devam ettireceğiz. Geçmiş dönem-
de olduğu gibi sektörün tüm pay-
daşlarıyla bu çalışmamızı yürütece-
ğiz, plaka tahdidi konusundaki hak-
lılığımızı her platformda anlatmaya
devam edeceğiz. Türkiye’nin
30’dan fazla şehrinde yürürlükte
olan plaka tahdidi İstanbul servisçi-
sinin de hakkıdır. Ticaret Odası ve
meslek komitemiz bu çalışmaların
hızlanması ve sonuçlarını vermesi
açısından büyük önem taşımakta-
dır. Bu nedenle sektör olarak
İTO’da güçlü bir şekilde temsil edil-
meliyiz. Bunun yolu da İSTAB’dan
geçmektedir.”

SEKTÖR İÇİN ÇALIŞIYORUZ
22 No’lu şehir içi yolcu taşımacılı-

ğı meslek komitesi olarak önümüz-
deki dönemde yoğun bir çalışma
takvimlerinin bulunduğunun altını
çizen Karakış, öncelikle UKOME’de
temsil hakkı için bugüne kadar ya-
pılan çalışmalara her platformda
devam edileceğini dile getirdi. Ser-
vis sürücüleri için devlet desteği
veya SGK ödemelerinde destek al-
mak için girişimlerde bulunulacağını
ifade eden Ahmet Karakış, araçlar-
da yapılması düşünülen sensor ve
kamera sistemleri ile ilgili dönüşüm
için tarih ötelemesi talebini gerekli
makamlara ilettiklerini, bu konunun
da takipçisi olacaklarını söyledi.
“Okul Servis Araçlarının Çalıştırıl-
masına İlişkin Usul Ve Esasları” ile
ilgili gerekli başvuruları yaptıklarını
ifade eden İSTAB Başkanı Ahmet
Karakış, “Okul Servis Araçlarının
Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve
Esasları” ile ilgili gerekli başvuruları
yaptıklarını ifade eden İSTAB Baş-
kanı Ahmet Karakış ‘usul ve esas-
larda’ sistemi çıkmaza sokacak uy-
gulamaların  düzeltilmesi için baş-
vuruların yapıldığını belirtti. Karakış,
servis sürücüleri ve hosteslerle ilgili
sektörü rahatlatacak düzenlemele-
rin yansıra yeni araç alımlarında
ÖTV desteği ve uygun kredilendir-
meler için de çalışmalar yapılacağı-
nı kaydetti.

OYUNUZU MUTLAKA KULLANIN
Servis sektörünün ve sürücüleri-

nin hak ettiği itibarı geri kazanması
için gerekli tüm çalışmaların eksik-
siz yerine getirileceğini söyleyen
Karakış, 14 bin sektör  mensubuna
da “Gelin sektörünüzün geleceği
için oyunuzu mutlaka kullanın”
çağrısı yaptı.

Tahdit İstanbul serviscisinin de hakkıİstanbul
Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İSTAB Başkanı

Ahmet Karakış, 9 Nisan’da gerçekleşecek olan
İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimi

ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSTAB BAŞKANI 
AHMET KARAKIŞ:

PLAKA TAHDİDİ 
KONUSUNDAKİ HAK-
LILIĞIMIZI HER PLAT-
FORMDA ANLATMAYA

DEVAM EDECEĞİZ. 
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T ürk nakliyecisi için yaptığı yatı-
rımları ve devreye aldığı yenilik-
leri hız kesmeden sürdüren Kro-
ne, İzmir’de düzenlediği basın

toplantısında ulusal medya ve sektör ba-
sını temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı-
ya Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün,
Krone Uluslararası Satış Direktörü Andre-
as Völker, Krone Türkiye Satış Müdürü
Ömürden Özacar ve Krone Türkiye Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Din-
çer ev sahipliği yaptılar.

Toplantı öncesinde düzenlenen prog-
ram dahilinde basın temsilcileri, Krone’nin
İzmir Tire’deki 224 bin metrekarelik dev
tesisini gezme ve inceleme fırsatı buldular.
Bu tesisin bir parçası olarak 2017 Nisan
ayında faaliyete alınan yeni şasi üretim
tesisinin de tanıtımı yapıldı.

2016 yılını iç ve dış toplam pazarda yüz-
de 60 artışla kapatan Krone, 2017 yılında
da satışlarını arttırmayı sürdürdü. 2017 yı-
lında yüzde 13 daralan iç pazarda satışları-
nı yüzde 8 arttıran Krone, pazar payını
yüzde 15’den yüzde 19’a yükseltmeyi ba-
şardı. 2016 yılında ihracat yaptığı ülke sa-
yısını 16 olarak açıklayan şirketin 2017 yılı
sonunda Türkiye’den treyler ihraç ettiği
ülke sayısı 23’e yükseldi. Türkiye’den ya-
pılan treyler ihracatındaki pazar payı ise
yüzde 23 olarak açıklandı.

RIZA AKGÜN: KRONE, TÜRK 
NAKLİYECİSİNİN VAZGEÇİLMEZ 
BİR MARKASI HALİNE GELDİ

2017’de toplam 1991 adetlik treyler satışı
gerçekleştirdiklerini kaydeden Krone Tür-
kiye CEO’su Rıza Akgün, “İç pazar yüzde
13 oranında daralırken biz satışlarımızı
geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8,6 arttırdık.”
dedi. İç pazarda kendi ürün gruplarındaki
pazar paylarının yüzde 19’a ulaştığını be-
lirten Akgün, “Ürün gamlarına baktığı-
mızda, Treder verilerine göre, tenteli araç
grubunda yüzde 16 pazar payıyla ikinci,
frigorifik araçta ise yüzde 39 pazar payıyla
birinci sırada yer aldık” ifadesini kullandı.

Türkiye’de başarılı günler geçirdiklerini
belirten Akgün, “Almanya’da ve Avrupa’da
edindiğimiz tüm tecrübeyi ve yakaladığı-
mız yüksek kalite standartını Türk hizmet
anlayışıyla buluşturmak parolasıyla Türki-
ye’de bu işe koyulduk.” dedi. Türkiye’de bu
görevi devraldıklarından beri bu felsefeye
uygun hareket ettiklerini dile getiren Ak-
gün, “İhracat artışından ötürü kapasitemi-
zi haftalık 45 adetten 80 adete çıkarttık.
Yıllık 4.000 adetlik üretim hedefliyoruz.
2017 yılının Nisan ayından beri Krone’nin
yüksek kalite standartlarına uygun şasile-
rimizi de kendi fabrikamızda üretiyoruz.
Yeni devreye aldığımız bu tesiste 100’ü aş-
kın çalışanı istihdam ediyoruz. Üretimdeki
yerlilik oranımız çok yüksek seviyelere
çıkmış durumda. Bugün gezdiğiniz tesisi-

mizde yüzde 100 Türk çalışan istihdam
ediyoruz. Her şeyden önemlisi Türk nakli-
yecisi bizi artık benimsedi. Krone, Türk
nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası
haline geldi.” şeklinde konuştu.

ANDREAS VÖLKER: TOPLAM 
51 BİN 507 ADET TREYLER SATTIK

Krone Grubunun Almanya’da ticari araç
ve tarım makineleri olmak üzere iki ayrı
dalda üretim yaptığını söyleyen Krone
Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völ-
ker de, treylerde Tire dışında Almanya’da 4
adet fabrikada üretim yaptıklarını bildirdi.
2016-2017 mali yılında Krone Grubunun
satışlarının yüzde 69’unun ticari araçlar
grubundan geldiğini vurgulayan Völker,
“Geçtiğimiz yıl toplam 1,9 milyar Euro’luk
ciro gerçekleştirdik. Krone Grubu, Alman-
ya ve Tire fabrikaları dahil olmak üzere,
2016-2017 mali yılında toplam 51.507 adet-
lik treyler satışı gerçekleştirdi” dedi. Kro-
ne’nin her zaman için öncü ve yenilikçi bir
kültürle hareket ettiğini belirten Völker,
“Önümüzdeki dönemde oldukça önemli
yenilikleri açıklayacağız. Yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Krone, uluslararası çapta
çok geniş bir organizasyon yapısına sahip.
Bu organizasyonu en doğru şekilde yöne-
tebilmek adına yönetim kurulumuzun ça-
lışmaları devam etmektedir. Yakın bir ge-
lecekte açıklayacağımız yeniliklerle birlik-
te global çapta treyler sektörüne yön ver-
meye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖMÜRDEN ÖZACAR: ÖRNEK 
ALINACAK BİR YAPILANMA 
İÇERİSİNDEYİZ

Kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına en
hızlı şekilde cevap verebilen bir konuma
geldiklerini belirten Krone Türkiye Satış
Müdürü Ömürden Özacar, “Mayıs 2016’da
Gebze’de satış, satış sonrası ve yedek par-
ça merkezimiz olan Krone Center’ı hayata
geçirdik. 3 yıl içerisinde Türkiye genelinde
33 adet yetkili servis noktası açtık. Mart
2017’de İstanbul/Sancaktepe’de İkinci El
Treyler Operasyon Merkezimizi devreye
aldık. Burada 1 yılda 98 kullanıcımıza ta-
kas desteği sağladık. Diğer taraftan Eylül
2016’da treyler sektörünün ihtiyacı olan
filo kiralama hizmetini Krone Fleet mar-
kamız ile vermeye başladık.” dedi. Müşteri
temaslarını her yıl daha yukarı taşıdıkla-
rına dikkat çeken Özacar, “Türkiye çapın-
daki bölgelerde bulunan satış temsilcileri-
miz, kullanıcılarımızın taleplerini karşıla-
mak için 7/24 hizmet vermeyi sürdürü-
yor. Satış temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl
toplamda 11 bin 812 müşteri teması ger-
çekleştirdi.” şeklinde konuştu.

Direkt satış sistemini benimsedikten
sonra satışlarını her sene arttırdıklarını
hatırlatan Özacar, “Kullanıcılarımızın tüm
ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde gi-
dermeyi amaçlıyoruz. Arka planda satış
ekibimizi her geçen gün daha donanımlı
bir hale getirmek için çalışmalarımız olu-

yor. 2017 yılı yaz aylarında ekibimizi bir dizi
eğitime tabi tuttuk. Toplam 84 saat eğitim
aldılar. 2018 yılı içerisinde satış ekibine ve-
rilecek eğitimler de şimdiden planlanmış
durumda.” dedi. 2018’de ‘Soğuk Zincir’ yö-
netmeliği ile birlikte frigorifik treylerlere
olan talebin iyice artacağını beklediklerine
vurgu yapan Özacar, ayrıca filo yenileme
ihtiyaçlarının da yeni filo yatırımlarını geti-
receğini beklediklerini söyledi.

MEHMET DİNÇER: SATIŞ 
SONRASINDA SÜREKLİ 
KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Türkiye’de Krone Center Gebze ve 33
adet yetkili servisle satış sonrası hizmet
ağını güçlendirmeye devam ettiklerini
aktaran Krone Türkiye Satış Sonrası Hiz-
metler Müdürü Mehmet Dinçer, “Sürekli
ihtiyaç analizleri yapıyoruz. Yetkili servis
sayımızı arttırmaya devam edeceğiz.
Krone, satış sonrasına verdiği önemi kısa
sürede bu ciddi yapılanmaya giderek
gösterdi. Üretimde olduğu gibi satış son-
rasında da yüksek standartlara ulaşmayı
başardık.” dedi.

Krone Center Gebze’nin varlığının, Kro-
ne’nin Türkiye’deki konumunu daha da
güçlendirdiğini ifade eden Dinçer, tüm
satış sonrası ve yedek parça operasyon-
larının bu merkezden idare edildiğine
dikkat çekti. “Biz Krone olarak her za-
man kullanıcılarımızın yanında yer alıyo-
ruz. Kullanıcılarımıza nitelikli hizmeti en
uygun maliyete sunmayı amaçlıyoruz.”
dedi. Gebze’deki merkez serviste Türki-
ye’deki diğer servislerden gelen teknis-
yenlere eğitimler verdiklerini de hatırla-
tan Dinçer, “Krone, her zaman bu sektöre
öncülük etmeyi başaran bir marka. Tür-
kiye’de son kullanıcısıyla buluşup, öneri-
lerini birinci ağızdan dinleyen ilk treyler
markası olduk. Bu öneriler ışığında ürün-
lerimizde kalıcı değişikliklere de imza at-
tık. Gelişmeyi reddetmiyoruz, aksine tüm
kullanıcılarımızı değişime ve yeniliğe or-
tak ediyoruz.” şeklinde konuştu.

IVECO ve 
BMW Group'tan

iş birliği
IVECO, BMW Group ile işbirliği yaparak LNG ile

çalışan kamyonun Alman araba üreticisinin lo-
jistik hizmetleri için test edildiği bir pilot proje
gerçekleştirdi. Bu projede, sektörde uzun mesafe
taşımacılığı için tasarlanmış ilk doğal gazla çalı-
şan araç olan IVECO Stralis NP kullanıldı. IVECO,
Stralis NP 460 adında daha ileri düzey bir serinin
tanıtımını yaptı. Bu seri, en zorlu uzun mesafe
görevleri için tasarlanmış son nesil otomatik
şanzımana sahip ve şimdiden İngiltere’de Yılın
Düşük Karbonlu Kamyonu ödülünü aldı. Alçak
çekici versiyonu da mevcut olan araç, ağır yük-
lerin taşındığı uzun mesafeli görevler için ideal.

Testin sonucunda, LNG ile çalışan IVECO Stra-
lis NP 400 kamyonunun, tek depoyla Steyr ve
Regensburg arasındaki gidiş-dönüş 530 km
olan yolu kolaylıkla gidebildiği görüldü. LNG ağır
yük taşımacılığında en iyi otonomiyi sağlayan bir
alternatif yakıttır: örneğin, elektrik çekişle gidil-
diğinde, 530 km’lik yolda aracın bir kaç defa ye-
niden şarj edilmesi gerekir. 

“İnovasyon ve Endüstri 4.0” projesi kapsamın-
da BMW adına sorunsuz pilot operasyonunu de-
netleyen Dr. Thomas Irrenhauser, uzun vadede
LNG’nin "geleneksel dizele makul ve sürdürüle-
bilir bir alternatif" olarak görüyor. Karşılaştırma
yapıldığında nitrojen oksit emisyonları %60 daha
düşük, çalışma sırasında gürültü düzeyleri %50
daha düşüktür. Katı madde salınımları göz ardı
edilecek kadar azdır.

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte: “BMW,
sürdürülebilirlik için doğal gazın bir sonraki aşa-
ma olduğu konusunda IVECO’nun sektörün ge-
leceğiyle ilgili vizyonunu benimsediği için gurur
duyuyoruz. Taşımacılık gereksinimleri için LNG
kullanmaya başlayan uluslararası üreticilerin ve
lojistik operatörlerinin sayısının hızla arttığını
görüyoruz. Birçoğu, son 20 yılda geliştirdiğimiz
deneyimi göz önüne alarak filolarını LNG’ye dön-
üştürmek için IVECO’yu tercih ediyor.”

Lojistik sektörü, her geçen gün çevresel ayak
izini azaltma çözümü olarak doğal gazı benimsi-
yor. Kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmeye
devam ederken gittikçe katılaşan emisyon yö-
netmeliklerine de uyum sağlıyor. IVECO, ticari ta-
şımacılık sektöründe doğal gazın potansiyelini
gören ilk şirketti. Doğal gaz, %20 ile %40 arasında
yakıt tasarrufu, dizele kıyasla yakıt tüketiminde
%15’e kadar azalma sağlar. Bunun yanı sıra, Piek
Sessiz Kamyon Testinde 71 dB’den daha az sesle
sessiz çalışma avantajı sunar. LNG ile çalışan
araçlar, CO2 ve nitrojen oksit salınımlarını büyük
ölçüde azaltarak ve katı madde salınımını nere-
deyse ortadan kaldırarak hava kalitesini iyileştirir.

IVECO, geçtiğimiz 20 yıl boyunca doğal gaz
teknolojisine öncülük etti ve bugün sektör lideri
olarak tanınıyor. Alman araba üreticisi BMW
Group, lojistik operasyonlarının çevresel etkisini
azaltma çözümü olarak LNG’yi test etmek üzere
yapılan iki haftalık proje için IVECO’yu tercih etti.
Sevkiyat şirketi Spedition Duvenbeck’in uygula-
dığı testte, LNG ile çalışan IVECO Stralis NP 400
model kamyon, motorları her gün Steyr’deki
BMW üretim fabrikasından Avusturya Regens-
burg’daki tesise taşıdı.

Krone, Türk nakliyecisini 
GELECEĞE TAŞIYORKrone, Türk nakliyecisini gelece-

ğe taşıyor2013 yılından itibarem
toplam 40 milyon euro yatırım
yaparak Türkiye’ye olan inancını
gösteren Avrupa’nın dev treyler
üreticisi Krone, Türkiye’deki hiz-
met döngüsünü tamamlamanın
gururunu yaşıyor

OTOKOÇ OTOMOTİV 2018'DE 
8 MİLYAR CİRO HEDEFLİYOR

T ürkiye'nin lider otomotiv peraken-
decisi ve araç kiralama şirketi Oto-
koç Otomotiv, 2017 yılını 7 milyar
lira ciro ile kapattı. Global 100 En-

deksi’nde Türkiye otomotiv sektörünün bi-
rincisi olan Otokoç Otomotiv, 76 bin adet
yeni, 26 bin adet ikinci el olmak üzere top-
lamda 102 bin adetaraç satışı gerçekleştirdi.
Aynı dönemde 127 bin 500 adet sigorta ve fi-
nansman ürünü sunan Otokoç Otomotiv, ki-
ralama iş biriminde ise 52 bin adetlik araç
parkına ulaştı.

Otokoç Otomotiv’in yıl sonu perfor-
mansını değerlendiren Genel Müdür Gör-
gün Özdemir, 2017 yılını %35’lik artışla 7
milyar TL ciro ile tamamladıklarını söyledi
ve ekledi; “Araç satışlarında 2017’de yaşa-
nan yüzde 2.7’lik daralmaya rağmen, pa-
zardan aldığımız payı bir önceki yıla göre 1
puan arttırmayı başardık.” Sıfır araç pa-
zarından yüzde 8 pay aldıklarını belirten
Özdemir, Türkiye’de satılan tüm Jeep ve
Alfa Romeo markalı araçların yüzde 41’ini,
Ford, Fiat ve Volvo’ların ise yaklaşık üçte
birini Otokoç Otomotiv çatısı altında yeni

sahipleriyle buluşturduklarını belirtti.
Ağır ticari araç grubunda temsil ettik-

leri Ford Trucks’ta ise yüzde 30 mar-
ka payına ulaştıklarını söyledi. Oto-

motiv sektörünün 2018 yılında-
ki durumunu yurt içinde ve
küresel piyasalarda yaşana-
cak gelişmelerin belirleye-
ceğini belirten Görgün Öz-
demir, 2018 yılında sektör-

de bir önceki yıl paralelinde
araç satışına ulaşılmasını bek-

lediklerini sözlerine ekledi.

OTOKOÇ OTOMOTİV 52.000 ADETLİK
ARAÇ PARKINA ULAŞARAK 
ARAÇ KİRALAMADAKİ 
LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Sıfır araç pazarındaki daralmaya rağmen
araç kiralama sektörünün sağlam adımlarla
büyümeye devam ettiğini belirten Özdemir,
“Tüm dünyada olduğu gibi  ülkemizde de sa-
tın almak yerine kiralama konsepti hızlı bü-
yümesini devam ettirdi. Kısa süreli araç ki-
ralama pazarı yüzde 18, uzun süreli kiralama
ise yüzde 14 oranında genişledi. Bu talep aynı
zamanda yeni araç satışlarının da önemli bir
kısmını oluşturarak perakende sektörüne
destek oldu.” dedi.

2017 yılında kiralık araç pazarında ise 52
bin adetlik araç parkına ulaştıklarını, ilk iki
sırayı yüzde 26 pazar payı ile Avis ve yüzde
14 pazar payı ile Budget’ın aldığını belirten
Özdemir, şu değerlendirmede bulundu:
“Uzun dönem araç kiralama hizmeti sunan
Avis Filo’nun pazar payı yüzde 9’a ulaştı.
Sektörün standartlarını belirlemeye devam
eden saatlik araç paylaşım sistemimiz Zip-
car ise 2017 yılında 693 bin 556 saat kullanıl-
dı. Zipcar 171 adetlik araç parkı, 70 lokasyon
ve 5.500 aktif üyesiyle hızla büyümeye de-
vam ediyor.”

ARAÇ KİRALAMADA 
YENİ ÜLKE UKRAYNA

Yurtdışı araç kiralama faaliyetlerine de de-
ğinen Özdemir, “Diğer yandan halen Maca-
ristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Irak,
Kazakistan ve Azerbaycan’da sürdürdüğü-
müz araç kiralama faaliyetlerimizi, Budget
markamız ile Ukrayna’ya da taşıdık. Ukray-

na yatırımımız ile yurtdışındaki ofis sayımız
20’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde, vizyo-
numuz paralelinde yeni yatırımlarla yurtdı-
şında büyümemizi sürdüreceğiz. 2018’de 8
ülkede toplam 62 bin adetlik araç parkına
ulaşmayı planlıyoruz. Her yıl yurtdışında
yeni bir ülke yatırımı gündemimizde oluyor.
90. yılımızda da yeni bir ülke yatırımımız ola-
cak” dedi

“ULAŞIMDA EN YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLERLE HERKESİN 
KÜRESEL YOL ARKADAŞI”

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri
olarak 90.yaşlarını kutlamaya hazırlandıkla-
rını belirten Özdemir, sürekli yenilenerek
daima genç kalmayı hedeflediklerini söyledi.
Sektörde değişime liderlik ettiklerini belirten
Özdemir şöyle devam etti, “Dünyadaki tek-
nolojik gelişmeler doğrultusunda yaşamımız
her gün giderek daha mobil, daha işlevsel ve
akıllı olma yolunda ilerliyor. Otokoç Otomotiv
olarak mükemmel müşteri memnuniyetine
yaptığımız yatırımlar sonrası hem kendi içi-
mizde hem de müşterilerimizle buluştuğu-
muz platformlarda “Dijital Dönüşüm” ve
“İnovasyon Yönetimi” sürecimizi hayata ge-
çirdik. 90.yaşımıza girerken misyonumuzu
da bu doğrultuda güncelledik. Ulaşım çö-
zümlerinin (mobilitenin) tüm katmanlarında
müşterilerimizin küresel yol arkadaşı olmak
istiyoruz. Tüm ürün ve hizmet gamımızı ve
ayrıca uctan uca mobilite sağlayan unsurları
çok yakın bir gelecekte online olarak satma-
yı hedefliyoruz. Bu hedef için yalnızca ülke-
mizdeki değil yurtdışı operasyonlarımızı da
genişletiyor, yeni pazarlara ve iş modellerine
yatırım yapmaya devam ediyoruz.“ dedi.

Otokoç Otomotiv
2018'de 8 Milyar Ciro

Hedefliyor2017’de 102
bin adet araç satan

Otokoç Otomotiv
%35 artışla 7 milyar

TL ciro gerçekleştirdi.
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T ürkiye'nin en çok tercih edilen li-
der otobüs markası Otokar, ihra-
catta hız kesmiyor. Kısa süre önce
Bükreş Belediyesi'nin açtığı 400

adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türki-
ye'nin tek kalemde alınan en büyük oto-
büs ihracatına imza atmaya hazırlanan
Otokar, Ürdün’deki otobüs ihalesini de ka-
zandı. Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman
Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs
ihalesi kapsamında 40 adet Kent, 60 adet
Doruk otobüsü, bu yıl Ammanlılara hizmet
etmeye başlayacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
ürettiği otobüslerle Türkiye dahil 50 ülkede
toplu ulaşıma nefes aldırmaya devam edi-
yor. Sektörde 55 yıllık deneyimi ile ürettiği
araçlarla kullanılan ülkelerde tasarımı, er-
gonomisi, teknolojisi ile büyük beğeni top-
layan Otokar, Ürdün'ün başkenti Amman
Belediyesi'nin açtığı 100 adet otobüs alımı-
na ilişkin toplu taşıma ihalesini kazandı.
Kısa süre önce Bükreş Belediyesi'nin açtığı
400 adetlik otobüs ihalesini de kazanan
Otokar, 40 adet Kent, 60 adet Doruk’tan
oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde Amman
Belediyesi'ne teslim edecek.

Amman'ın artan toplu taşıma ihracatını
karşılamak üzere başlattığı dönüşüm ça-
lışmaları neticesinde açılan ihalenin Ür-
dünlü Manaseer Group'un bağlı şirketi ve

Otokar Ürdün distribütörü Al Adyat Al Sa-
reeah Letejaret Al Aleyat Co aracılığıyla
alındığını belirten Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç; "Kullanıcılarımızı odak
noktamıza alarak ihtiyaç ve beklentilere
uygun ürettiğimiz otobüslerimiz yurtdışın-
da takdir görmeye devam ediyor. Bükreş
Belediyesi'nin ardından Amman Belediye-
si'nin de Otokar'ı tercih etmesinden büyük
bir onur ve mutluluk duyduk. Türkiye'nin
lider otobüs üreticisi olarak 4 milyon nüfu-
sa sahip Amman'ın toplu taşımasını rahat-
latacak, modern, çevreci araçlarımızı bu yıl
teslim edeceğiz. Anlaşmanın her iki taraf
ve Ammanlılar için hayırlı olmasını dile-
rim" dedi.

Enerji, çevre, altyapı ve toplu taşıma ala-
nında önemli bir dönüşüm yaşayan Am-

man'ın hayata geçirdiği proje kapsamında
genç, yaşlı ve engellilerin daha rahat, güven-
li, konforlu ve çevre dostu araçlarla seyahat
edeceklerini belirten Amman Belediye Baş-
kanı Yousef Shawarbeh; "Tüm büyük şehir-
lerde olduğu gibi ülkemizde de var olan yo-
ğun trafiğin önüne geçmek, vatandaşlarımı-
za daha iyi bir hizmet vermek için farklı bü-
yüklüklerde 100 adet otobüs alımı yaptık. Bu
yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine su-
nacağımız 100 adet yeni otobüslerimiz ile
bölgenin en iyi filosuna kavuşacağız. Dönü-
şüm çalışmaları kapsamında otobüslerimiz
içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi
yüksek standartlar olacak. Çevre dostu ula-
şım sistemimizin haricinde alt yapı ve kaldı-

rım iyileştirme projelerine hız vereceğiz"
açıklamasını yaptı.

ŞEHİRİÇİ TAŞIMACILIKTA 
ÜST DÜZEY KONFOR

Amman genelinde kullanılacak 40 adet-
lik Kent, basamaksız alçak giriş tabanı, ge-
niş iç hacmi ile yolculara eşsiz konfor su-
nuyor. İç ve dış modern görüntüsü, çevreci
motoru, üstün yol tutuşunun yanı sıra
ekonomik olmasıyla da ön plana çıkan
Kent LF, düşük işletme giderleriyle de kul-
lanıcısına her daim kazandırıyor. Güçlü kli-
ması ile her mevsim ferah yolculuk vade-
den Kent, ABS, ASR, disk frenler ve kapı-
larda sıkışmayı önleyici sistem ile maksi-
mum güvenlik sunuyor.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYOR
Otokar'ın kullanıcı beklentileri doğrultu-

sunda ürettiği ve Avrupa'da büyük beğeni
toplayan Doruk, iç ve dış modern görüntü-
sü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş
performansının yanı sıra ekonomik olma-
sıyla da ön plana çıkıyor. Alçak tabanı ve
iniş kapısındaki engelli rampası ile teker-
lekli sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı yol-
cuların rahatlıkla araca giriş ve çıkışına
olanak sağlıyor. Büyük ve geniş camları,
ferah iç hacmi ve standart sunulan kliması
ile yolculara rahat ve keyifli yolculuk yaşa-
tıyor. Avrupa güvenlik normlarına uygun
sistemlerin kullanıldığı otobüslerde, ön ve
arkada tam kuru havalı disk frenlere ek

olarak ABS, ASR ve Retarder sayesinde
maksimum güvenlik sunuyor.

50 ÜLKEDE MİLYONLARCA 
YOLCU TAŞIYOR

Ürettiği araçlarda sunduğu konfor, tekno-
loji, gücü ve düşük işletme giderleri ile 50 ül-
kenin ilk tercihi olan Otokar, 35 binden fazla
otobüsü ile her gün milyonlarca yolcu taşı-
yor. Türkiye dışına 5 bine yakın otobüs satışı
yapan Otokar, 2017’de en çok otobüs satışını
gerçekleştirdiği ihracat pazarlarıyla Fransa,
İtalya ve İspanya'daki toplam araç parkını 2
bin 500 adede yükseltti. 

Toplu taşımaya özel olarak geliştirilen
Otokar otobüsleri, alçak giriş tabanı, geniş iç
hacmi ile yolculara eşsiz bir konfor sunar-
ken; iç ve dış modern görüntüsü, çevreci
Euro 6 motoru, üstün yol tutuşunun yanı
sıra ekonomik olmasıyla da ön plana çıkıyor.
Kullanıldığı ülkelerde kent içi toplu taşımada
yeni bir dönem başlatan Otokar, düşük işlet-
me giderleriyle de kullanıcısına her zaman
kazandırıyor. Her mevsim ferah bir yolculuk
vadeden Otokar otobüsleri, üstün güvenlik
sistemleriyle de kullanıcı ve yolcularına
maksimum güvenlik vadediyor. Alternatif
yakıtlar konusunda da çalışmalar yürüten
Otokar, geçmiş yıllarda Türkiye’nin ilk hibrit
ve Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü de ta-
sarlayarak ürün ailesine ekledi.

SEKTÖRDEN 3MART 2018
www.tasimacilar.com

TIRSAN TELAMATİK FİLO
müşterilerine sunuluyor

Lider çözüm ortağı Tırsan ile Türkiye’de İnter-
mobil Otomotiv Mümessillik ve Tic. A.Ş tarafından
temsil edilen ticari araçların lider teknoloji teda-
rikçisi WABCO arasında stratejik iş birliği anlaş-
masına imza atıldı. İş birliği kapsamında hayata
geçecek TIRSAN TELEMATİK ile nakliyeciler, ya-
kıt ve EBS verilerini, lastik basınçlarını ve balata
aşınmalarını uzaktan takip edebilecek doğru rota
planlamasını yapabilecek ve bakım giderlerini
azaltacak bir platforma sahip olabilecekler. Nakli-
yeciler, araçları nerede olursa olsun treyler üze-
rindeki her türlü değişimi anlık görebilecekler.
Yakıt tüketimi, lastik basıncı, soğutucu araçlarda
ürünlerin sıcaklık ve kapı kontrolleri, fren aşın-
maları ve akslara binen yük gibi bilgilerden anın-
da haberdar olan müşteriler, verimliliklerini artı-
racak ve böylece operasyonlarını da hızlandırabi-
lecekler. Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu, nakliyecilere verimliliklerini artıracak
ve rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni bir hizmet
sunduklarını belirterek, “Görülemeyen ve ölçüle-
meyen ne varsa TIRSAN TELEMATİK bunu ortaya
çıkaracak. Biz bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz. Bu
büyük aile için üzerimize ne düşüyorsa onu yapı-
yoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TIRSAN, MÜŞTERİLERİNE HER 
DAİM EN İYİ HİZMETİ SUNAR

Tırsan, dijital dönüşüme de öncülük ediyor.
1982 yılından bu yana Türkiye’de İntermobil Oto-
motiv tarafından temsil edilen ve 150 yılı aşkın
süredir en yeni elektronik, mekanik ve mekatro-
nik fren, stabilite ve otomasyon sistemi teknolo-
jilerini otomotiv sektörüne sunan WABCO ve 41
yıldır sektörün lideri Tırsan iş birliği anlaşması 20
Şubat’ta imzalandı. İmza törenine Tırsan Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İntermobil Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya,
İntermobil Otomotiv Genel Müdürü Rıfat Perahya
ve WABCO Avrupa Treyler Satış Direktörü Cars-
ten Hogrefe katıldı.

WABCO TX-TRAILERGUARD altyapısı ile çalı-
şacak TIRSAN TELEMATİK çözümleri ile nakliye-
ciler, cep telefonu veya bilgisayar üzerinden trey-
lerler hakkında farklı bilgileri takip edip anlık
uyarı mesajı ve rapor olarak alabilecekler. Trey-
lerin konum verilerinin yanında, nakliyecilerin
en büyük ihtiyaçları olan; lastik basıncı, fren
aşınması, treyler kapılarının açık veya kapalı ol-
ması, EBS bilgileri ve treylerin sıcaklık-nem du-
rumu gibi veriler hakkında da anında bilgi alına-

bilecek. Bu sistem, firmaların sorunsuz hizmet
vermesinin yanında operasyonların hızlı, verimli
ve güvenli geçmesine de büyük katkı sağlaya-
cak. Türkiye’de hali hazırda kullanılan sistemle-
rin yüzde 85’i sadece konum bilgisi sunarken
TIRSAN TELEMATİK çözümler treylerle ilgili her
türlü bilgiyi veriyor. Avrupa’da hali hazırda 120
binin üzerindeki araçta WABCO telematik çö-
zümler kullanılıyor. Tırsan dünyanın en gelişmiş
altyapısı olan WABCO TX-TRAILERGUARD ile
TIRSAN TELEMATİK’i hayata geçiriyor. Sunulan
platform Tırsan ile nakliyecilerin 41 yıldır devam
eden bilgi alışverişinin sonucu geliştirildi. Sundu-
ğu her türlü ürün ve hizmeti nakliyecilerin daha
fazla kazanması için geliştiren, ürünlerini ekmek
teknesi olarak gören Tırsan, kullanıcılara en ideal
çözümü teslim ediyor. İhtiyaçları ve beklentileri-
nin Tırsan tarafından çözüleceğini bilen nakliye-
ciler, en optimum çözümü aldıklarının rahatlığı
ile geleceğe güvenle bakıyorlar.

NAKLİYECİLERE DİJİTAL 
TAKİP AVANTAJI SUNUYORUZ

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
nakliyecilerin rekabet gücünü artıracak hertürlü
çözümü sunmanın Tırsan’ın öncelikli görevi ve
sorumluluğu olduğunu belirterek, “Tırsan olarak
nakliyecilerimize sunduğumuz çözümleri yine
nakliyecilerimizle birlikte el ele geliştiriyoruz.
Ürettiğimiz her bir üründe nakliyecilerimizin alın
teri ve geleceği var. Tırsan ve nakliyecilerimiz 41
yıldır etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün oldu. On-
ların işini kendi işimiz gibi görüyor, onları ileriye
taşıyacak her adımda onlara güç vermek istiyo-
ruz. Biz hep beraber bir yola çıktık ve aynı yolu
yürüyoruz” dedi. Nuhoğlu, TIRSAN TELEMA-
TİK’in nakliyecilere sorumluluklarının bir parçası
olduğunu belirterek, sunacakları bu çözümün
treylerin kara kutusu olacağını ve böylece her
türlü bilgiye araç sahibinin rahatlıkla ulaşabile-
ceğini belirtti. Nakliyecilerin araçları üzerinde
anlık kontrol sağlamak istediğini ve bunun için
de en son teknolojiyi kullanmaya hazır olduğunu

anlatan Nuhoğlu, “Tırsan olarak müşterilerimize
sunacağımız telematik çözümler araç takip sis-
temlerinin çok ötesinde. Nakliyecilerimize karlı-
lık sağlayan, masraflarını düşünen, operasyonel
hızlarını ve kalitesini artıran, sürücüden aracın
en ufak parçasına kadar her şeyi anlık takip et-
mesini sağlayacak bir imkan sunuyoruz” dedi.
TIRSAN TELEMATİK ile nakliyecilerin rekabet
gücünün artacağını da aktaran Nuhoğlu, “lastik
basıncı, fren aşınması, sıcaklık, treyler kapı kilidi,
akslara binen yük, araçların yaptığı kilometre ve
beklemeler hakkında net bilgilere sahip olacak.
Müşteriler, oturdukları yerden onlarca aracını an
be an kontrol edip optimizasyon yaparken, tek
aracı olan nakliyecimiz aracının her daim güven-
de olduğunu bilerek rahat çalışacak.” dedi.

DÖNÜŞÜMÜ ERKEN 
YAPANLAR AVANTAJLI

İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Pe-
rahya “Tırsan ile yapmış olduğumuz bu anlaşma
sonucunda, treyler sektöründe dijitalleşme ve te-
lematik çözümlerin etkisi oldukça artacak” dedi.
WABCO’nun treylerler için dünyanın en gelişmiş
telematik çözümleri üreten bir marka olduğunu
aktaran Perahya, “Tırsan ile oluşturduğumuz bu
güçlü iş birliği ile sektörde büyük bir dönüşüm
yaşanacak ve bu dijitalleşme treyler sektörünün
kaderini fazlasıyla etkileyecektir” diye de ekledi.

Nakliyecilerin rekabet güçlerini artırmak ve
taşımacılık çözümlerinde fark yaratmak için te-
lematik çözümlerin ayrıcalıklarından yararlan-
malarının gerektiğini aktaran Perahya, “Gele-
cekte dijitalleşmenin treyler sektöründe etkili
olup olmayacağı konusunda üreticilerin yüzde
15’i evet derken, uzmanlara sorulduğunda bu
oran yüzde 85’e çıkıyor. Uzmanlar 5 yıl içinde
treylerde dijital dönüşümün yaşanacağını iddia
ediyor. Bu dönüşüm için zaman daralıyor. Bir an
önce buna geçen firmalar fark yaratacak ve re-
kabette öne geçecektir, Tırsan da bu gelişimin
başını çekiyor” dedi.
MÜŞTERİLER BEKLENTİLERİNİ 
YAKALAYACAK

WABCO Avrupa Treyler Satış Direktörü Cars-
ten Hogrefe yaptığı konuşmada ise, Tırsan ile
WABCO arasındaki iş birliğinin 30 yılı aşkın bir
süredir devam ettiğini hatırlatarak, “WABCO ola-
rak bu iş birliğinden çok mutluyuz. Telematik çö-
zümler sayesinde müşterilerin beklentileri tam
olarak karşılanacaktır” dedi.

¥ Cep telefonu ya da bilgisayardan kolaylıkla bütün verilere
ulaşılır.

¥ Nakliyecilerin toplam giderlerinin yüzde 30’unu oluşturan
yakıt tüketimini azaltır.

¥ Doğru lastik basıncı ile seyreden araçlar yüksek tasarruf
sağlar.

¥ Yakıttan sonra en büyük gider kalemi lastiktir. Doğru hava
basıncı sağlanarak lastik aşınması azaltılarak lastik ömrü uzar.

¥ EBS (Elektronik Fren Sistemi) ve fren balataları hakkında
anlık bilgiler vererek büyük arızaların ve masrafların önüne geçilir.

¥ Bakım giderlerinde önemli bir tasarruf elde edilir.
¥ Treylerdeki sıcaklık durumunu anlık olarak paylaşarak

ürünlerin sağlıklı olarak taşınmasını sağlayarak bozulmanın önü-
ne geçer.

¥ Treyler kapaklarının açık ve kapalı olduğu bilgisi ile olası su-
iistimallerden firmayı korur. Ayrıca elektronik kilit sistemi ile kilit
kontrolü uzaktan yapılabilir.

¥ Teslimatın istenilen yere yapılmasını sağlayarak, operasyo-
nel hataların ve suistimallerin önünü geçilir.

¥ Filo yönetimi kolaylaşır. Treylerin konumu hakkında verilen
bilgiler ile hat planlaması yapılarak aracın optimum bir şekilde
kullanılmasını sağlar.

¥ Treyler üreticileri ve filo operatörleri ayrı ayrı veya birleştiril-
miş modüller yoluyla kendi özel ihtiyaçları için en uygun ve uy-
gun maliyetli işlevleri seçebilirler. 

¥ Cihaz pil ile çalıştığı için treylerin intermodal taşımalarda
kullanıldığı durumlarda da veri akışı kesintisiz devam eder.

¥ Çekiciyle otomatik eşleşme sağlayarak diğer sistemlerle eş
güdümlü çalışır.

¥ Başka bir çekicinin treylere bağlanması durumunda uyara-
rak güvenliği artırır.

¥ Takip ve kilit fonksiyonlarıyla güvenliği arttırır.

TIRSAN TELEMATİK ÇÖZÜMLERİN 
SAĞLADIĞI FAYDALALAR

Tırsan Telamatik filo müşterilerine
sunuluyorTreylerde anlık kontrol

dönemini başlatan Tırsan, araç, şo-
för ve yük hakkındaki tüm bilgileri
anlık olarak Tırsan Telematik ile filo

müşterilerine sunacak.

Ürdün Otokar Otobüslerini Tercih Etti 

Volkswagen Ticari
Araç’ın başarılı satış

ekiplerine Dubai gezisi

Volkswagen Ticari Araç, Volks-
wagen Doğuş Finans (VDF) işbirli-
ğiyle gerçekleştirdiği Auto Credit
kampanyasında başarılı satış per-
formansı gerçekleştiren yetkili
satıcılarını Dubai tatiliyle ödüllen-
dirdi. Marka, 23-25 Şubat tarihle-
rinde Türkiye’nin çeşitli kentlerin-
deki 19 yetkili satıcısının başarılı
26 çalışanını Dubai’de ağırladı. İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bur-
sa, Çanakkale, Adıyaman,  Manisa,
Şanlıurfa, Muğla, Kütahya, Malat-
ya, Kayseri’den katılan 26 satış
temsilcisine Volkswagen Ticari
Araç ve VDF yetkilileri eşlik etti.
Çöl Safarisi gibi etkinliklere katıl-
manın yanı sıra Atlantis Aqua-
Park, Dubai Mall ve Burj Khalifa
gibi Dubai’nin turistik merkezleri-
ni gezme fırsatı bulan başarılı satış

temsilcileri, 3 gün boyunca keyifli
zaman geçirdi.  Doğuş Grubu çatısı
altında faaliyet gösteren d.ream’e
bağlı olan ve  birçok uluslararası
yayın tarafından Dubai’nin En İyi
Restaurant’ı olarak gösterilen
Rüya Restaurant da gezideki ke-
yifli noktalardan biri oldu.   Ödül
sistemiyle satış ekiplerinin moti-
vasyon ve performanslarını artır-
mayı amaçlayan  Volkswagen Ti-
cari Araç, VDF iş birliğiyle hayata
geçirdiği Auto Credit sisteminde
müşterilerine düşük peşinat ve
taksitlerle araç sahibi olma imkanı
sunuyor. Auto Credit sisteminde
müşteriler geri alım garantisinden
yararlanabildikleri gibi dilerlerse 3
yılsonunda araçlarını yeni bir
Volkswagen Ticari Araç modeliyle
değiştirebiliyor. 

Doblo’nun Kuzey 
Amerika İhracatı 
60 Bine Yaklaştı!

Türkiye’de geliştirilerek üreti-
len Fiat Doblo’yu Kuzey Amerika
pazarına Ram markası altında,
ProMaster City ismiyle ihraç eden
Tofaş’ın, ABD ve Kanada’ya ger-
çekleştirdiği ihracat adedi 60 bine
yaklaştı. Tofaş, Fiat Doblo’nun
Ram markalı versiyonu ProMas-
ter City’den Kuzey Amerika’ya,
Ocak 2018 sonu itibariyle 56.199
adet ihracat gerçekleştirdi.  Tofaş
CEO’su Cengiz Eroldu, “Doblo üre-
timi Türkiye’nin küresel ticari
araç üssü olmasında önemli bir rol
oynadı. Ram ProMaster City de
otomotivin beşiği olarak bilinen
ABD ve Kanada pazarlarına ürün
geliştirilmesi açısından yeni bir
kilometre taşı oldu. Şehir içinde
sergilediği üstün manevra kabili-
yeti, yakıt verimliliği, yük taşıma
kapasitesi ve kolaylığı ile tıpkı ül-
kemizde olduğu gibi Kuzey Ame-
rika ülkelerinde de tercih ediliyor”
dedi. Fiat Doblo’nun Ram markalı
versiyonunu ProMaster City is-
miyle Kuzey Amerika pazarına
ihraç eden Tofaş, ABD ve Kana-
da’ya gerçekleştirdiği ihracat ile

ülke ekonomisine katkıda bulun-
mayı sürdürüyor. Bursa’da gelişti-
rip ürettiği Fiat Doblo’yu ilk kez
2015 yılının başında Kuzey Ame-
rika pazarına ihraç eden Tofaş,
yaklaşık üç yıllık süreçte 56.199
adet Ram ProMaster City ihracatı
gerçekleştirdi. Konuyla ilgili gö-
rüşlerini paylaşan Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu, Ram ProMaster
City’nin şehir içindeki manevra
kabiliyeti, yakıt ekonomisi, yükle-
me kapasitesi ve kolaylığıyla Ku-
zey Amerika’daki işletmelerin ve
filoların ihtiyaçlarını başarıyla
karşıladığını belirtti. Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak sade-
ce geçen yıl ABD ve Kanada ülke-
lerine 15 bin adede yakın Ram
ProMaster City ihraç ettik. Doblo
üretimi, Türkiye’nin küresel ticari
araç üretim üssü haline gelme-
sinde de önemli bir rol üstleniyor.
Doblo, sergilediği üstün özellikle-
riyle ihracat pazarlarının da dik-
katini çekmeye ve tıpkı ülkemiz-
de olduğu gibi Kuzey Amerika ül-
kelerinde de tercih sebebi olmaya
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

C. Eroldu

Serdar Görgüç
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Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de
ürettiği 250.000’İNCİ KAMYON 

Türkiye kamyon pazarının 15 yıl-
dır aralıksız lideri olan Mercedes-
Benz Türk, Aksaray Fabrikası’nda
üretilen kamyonları, Türkiye pazarı
dışında başta Avrupa olmak üzere 5
kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihraç
ediyor.  Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Fabrikası’nda üretilen
250.000’inci kamyon olan Actros
1853 LS 4x2, İtalya’ya ihraç edilmek
üzere yola çıktı.  Yatırımlarına ara
vermeden devam eden Mercedes-
Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın
kamyon ihracatı kurulduğu 1986 yı-
lından bu yana 45.000 adedi aştı. 

Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında
kurulan Aksaray Kamyon Fabrika-
sı’nda 250.000’inci kamyonunu
üretti. Mercedes-Benz Türk Aksa-
ray Kamyon Fabrikası’nda tüm fab-
rika çalışanlarının katılımı ile düzen-
lenen banttan iniş törenine; Merce-
des-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün ve Kamyon Üretimden
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. An-
dreas Bachhofer ev sahipliği yapar-
ken, Almanya’dan Mercedes-Benz
Kamyon Grubu Başkanı Stefan
Buchner, Daimler Kamyon Grubu
Pazarlama ve Satış Direktörü Till

Oberwörder, Aksaray Kamyon Fab-
rikası’nın da bağlı bulunduğu Mer-
cedes-Benz Kamyon Grubu Üretim-
den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Gerald Jank katıldılar. 

Katılımcıların şahitliğinde
250.000’inci üretim olan Mercedes-
Benz kamyon, Actros 1853 LS 4x2
modeli İtalya’ya ihraç edilmek üzere
banttan indi ve yola çıktı. 2017 yılın-
da kamyon ihracatını bir önceki yıla
oranla yüzde 38 oranında artıran
fabrika, önümüzdeki yıllarda ihraca-
tını daha da artırmayı hedefliyor.  

Yüksek standartlar ve kalitede
üretim yapan Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye
pazarı dışında başta Avrupa olmak
üzere 5 ayrı kıtada 70’den fazla ülke-
ye kamyon ihraç ediyor. Anado-
lu’nun ortasında, Aksaray şehrinde-
ki en büyük yatırım olan Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon Fabri-

kası, Türkiye’nin ekonomik kalkın-
masına olan katkısını da yeni yatı-
rımları ve istihdam imkânları ile
sürdürüyor.

Kurulduğu günden bu yana yatı-
rımlarıyla kendini yenilemeye ve
geliştirmeye devam eden, günü-
müzde 1.800’ü aşkın çalışanına is-
tihdam sağlayan Mercedes-Benz
Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,
bugün gelinen noktada Daimler
AG'nin en önemli kamyon üretim
üslerinden biri konumunda ve dün-
ya standartlarında üretim yapıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün: “Kaliteli üretim
geleneğimiz ile gurur duyuyoruz.”

“Şirketimizin yarım asrı aşkın sü-
redir gösterdiği üstün performansı,
başarılarla dolu tarihi ve kaliteli üre-
tim geleneğimiz ile gurur duyuyo-
ruz. 1986 yılında faaliyete geçerek
bölgede çok önemli bir değer yarat-

tığımız Aksaray Fabrikamız pek çok
ilke, başarıya ve rekora imza attı.
Mercedes-Benz’in uzun yıllardır
aralıksız Türkiye kamyon pazarının
lideri olmasında çok büyük önemi
olan Aksaray Fabrikası’nın başarı
hikâyesini, değerli çalışanlarımızın
yüksek motivasyonu ile sürdürece-
ğimizden eminim.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon
Üretimden Sorumlu İcra Kurulu
Üyesi Dr. Andreas Bachhofer: “Eme-
ği geçen tüm çalışanlarımızı kutlu-
yoruz.” “Türkiye’deki köklü geçmi-
şimiz ve Aksaray’daki 30 yılı aşkın
deneyimimizin ürünü olan
250.000’inci kamyonumuzu banttan
indirmenin gururunu yaşıyoruz.
1986 yılından günümüze bölgedeki
en büyük yatırım olan ve olmayı da
sürdürecek fabrikamız sayesinde
hem Aksaray’ın hem de Türkiye’nin
ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu-
güne kadar yüksek kalitede 300’den
fazla tip araç ve 250.000 kamyon bu
fabrikanın üretim bantlarından ine-
rek müşterilerimiz ile buluştu. 32
yıllık geçmişimizde emeği olan ve
bugün bu başarıyı devam ettiren
tüm çalışanlarımızı kutluyorum.”

2018 yılı itibarıyla toplamda 470 milyon Avro’luk yatırım
gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, üretilen 250.000’inci kamyonun banttan indi-

rilmesiyle tarihi bir ana daha evsahipliği yaptı. 

T ürkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden,
TEMSA Türkiye’deki pazar liderliğini pe-
kiştirecek yatırımlara devam ederken,
yurt içindeki araç parkını genişletmeyi

de sürdürüyor. Turizm şirketlerinin yeni yatırım-
larla filolarına büyütmeye gitmesiyle birlikte ter-
cih sebebi olan Temsa, geçtiğimiz günlerde 3 tu-
rizm şirketine 7 otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

ASTOR TURİZM’E 2 MARATON
Türkiye'nin önde gelen şehirlerarası otobüs fir-

malarından Şanlıurfa merkezli Astor Turizm, filo-
sunu Maraton otobüslerle büyütüyor. Düzenlenen
teslimat töreni ile Astor Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan As’a Temsa Bölge Satış Yöneticisi
Sonat Demirci tarafından 2+1 koltuklu 4 adet Ma-
raton teslim edildi. Adnan As, “Son teslim aldığı-
mız otobüsler ile filomuzdaki Maraton sayısı ise
8’e ulaştı. Filomuzdaki Maraton dışında 23 otobüs
daha var. Toplam araç sayımız ise
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FİLOYA 20 MARATON DAHA KATACAK
TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de

yaptığı açıklamada, “Astor Turizm ile iş birlikleri-
nin 2016 yılında 2 Maraton ile start aldığını belirte-
rek, “2016 yılında ilk olarak sayın Adnan As’a 2+1
koltuklu Maraton araçlarımızı teslim ettik. Daha
sonra 2017 yılında 4 Maraton ile iş birliğimiz de-
vam etti. Bu yılda iş birliği süreci 4 Maraton ile sü-
rüyor. Temsa markasını tercih etmesinden büyük
mutluluk duyuyoruz. Yeni Maraton araçlarımız
Astor Turizm’e hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Adnan As, Temsa tercihlerinin nedenini de
açıklayarak şöyle devam etti: “Tercihimizde en
önemli etkenlerden biri Temsa’nın yerli marka
olması. 2016 yılında başladığımız iş birliği süreci
ile Maraton araçlarımızın performansından bü-
yük bir memnuniyet duyduk. Yolcularımız da
araçların konfor düzeyinden memnun. Bu
memnuniyet yeni yatırımlarda tercihimizi Ma-
raton araçlardan yana olmasına sağladı. Filodaki
diğer araçları da Maraton’a dönüştürme planı-
mız var. Hedefimiz kısa vadede filomuza 20 Ma-
raton daha katmak” dedi.

KASTAMONU GÜVEN’İN İLK TEMSA 
YATIRIMI; 1 MARATON, 1 SAFİR

33 yıldır şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılı-
ğı alanında hizmet veren Kastamonu Güven Tu-
rizm filosuna 1 Maraton ve 1 Safir ekledi. Teslimatı
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci Firma
sahibi Abdullah Çatal’a gerçekleştirdi. Temsa
marka yatırımı ilk defa gerçekleştirdiklerini belir-
ten Abdullah Çatal, “Temsa’nın yerli marka olma-
sı, bagajının büyük ve alım imkanlarının uygun
olması tercihimizde etken oldu. Temsa Bölge Satış
Yöneticisi Sayın Sonat Demirci’nin ilk defa ger-
çekleşen bu iş birliğinde katkısı çok büyük. İşbirli-
ğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de,
Temsa ailesinin yeni iş ortakları ile her geçen gün
büyümesinden büyük mutluluk duyduklarını ifa-
de ederek, “Kastamonu Güven ile bu bizim ilk iş-
birliğimiz. Bu bize ayrı bir gurur ve mutluluk veri-
yor. Sayın Abdullah Çatal’a Temsa tercihlerinden

dolayı da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sü-
reçte Kastamonu Güven Turizm’in her zaman ya-
nında olacağız. Maraton ve Safir aracımız hayırlı
ve uğurlu olsun, bol kazançlar getirsin” dedi.

ŞİMTUR TURİZM’E 4'ÜNCÜ MARATON
15 yıldır şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı

alanında Pamukkale Turizm bünyesinde hizmet
veren Şimtur Turizm Şimtur Turizm Maraton ya-
tırımlarına devam ediyor.Daha önce 2 Maraton 1
Safir alan firma 4. Maraton’u filosuna ekledi.

Şimtur Turizm firma sahibi Yılmaz Şimşek,
geçtiğimiz hafta içinde 4’üncü Maraton’unu
Temsa Bölge Satış Yöneticisi ve Ant Oto İstanbul
Otobüs Satış Müdürü Şafak Kıyar’dan teslim
aldı. Pamukkale Turizm bünyesinde 3 Maraton
aracının hizmet verdiğini belirten firma sahibi
Yılmaz Şimşek, 5 adet daha Maraton araca yö-
nelik görüşmelerde bulunduklarını söyledi.Şim-
şek, “Bursa merkezli olarak 1998 yılından beri
personel ve öğrenci taşımacılığı alanında faali-
yet gösteriyoruz. Şu an filomuzda 60’ın üzerinde
araç var. Aldığımız bu araç 4’üncü Maraton. 3’ü
Pamukkale Turizm’de, 1 Maraton ise turizm ta-
şımacılığı alanında hizmet veriyor. Daha önce
Safir araçları kullandık. 2016 yılında ise ilk Ma-
raton aracımızı aldık. Duyduğumuz memnuniyet
ile yeni yatırımlarda da tercihimiz Maraton ol-
maya devam ediyor. Araçların rahat ve konfor
düzeyinin yüksek olması bizi Maraton’a yönlen-
diriyor. Bu iş birliğinde Temsa satış ve pazarla-
ma ekibinin büyük katkısı oldu. Temsa yatırım-
larımız devam edecek” dedi.

TEMSA’DAN 3 ŞİRKETE 
6 MARATON, 1 SAFİR

TEMSA’DAN 3 fi‹RKETE 
6 MARATON, 1

SAF‹RTEMSA, OTOBÜS
F‹RMALARININ

F‹LOLARINI HIZLA
BÜYÜTMEYE DEVAM
ED‹YOR. GEÇT‹⁄‹M‹Z

GÜNLERDE ÜÇ F‹RMAYA 
5 OTOBÜS TESL‹MATI

GERÇEKLEfiT‹RD‹

Cembey Nakliyat
Man'ı tercih etti

Cembey Nakliyat Man'ı tercih
ettiSunduğu farklı hizmetlerle lo-
jistik sektörünün genç markası
CEMBEY Nakliyat, filosunu güç-
lendirmek için MAN TGS serisini
tercih etti. MAN’ın Ankara, Ak-
yurt’taki tesislerinde gerçekleşti-
rilen teslimat törenine CEMBEY
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Saraç, MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon
Satış Uzmanı Nurettin Aktemur
ve Şensan Man Bayii Murat Kara-
deniz katıldı. MAN’ı tercih etmele-
rinde kamyonun sağlam,
dayanıklı yapısına da vurgu
yapan Süleyman Saraç “Bu mo-
delin en belirgin özelliklerinden
bir kaçı da; en hafif araç olmasının
yanı sıra az yakıt tüketimi ve
zorlu şartlarda gösterdiği yüksek
performanstır. Sağladığı tüm bu
avantajlar, tercihlerimizi MAN’dan
yana kullanmamızı sağladı” dedi.

MAN araçlarının; ileri teknolo-
jisi, dayanıklılığı, kalitesi, kon-
foru, düşük yakıt tüketimi ve
işletme giderleri gibi öne çıkan
birçok özelliğine dikkat çeken
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Kamyon Satış Uzmanı Nu-
rettin Aktemur ise “Bununla bir-
likte, yaygın Satış Sonrası

Hizmetler ağı, sunulan finansal
çözümler ve daha birçok ayrıca-
lıklar ile MAN, müşterilerini her
açıdan düşünen bir marka. Araç-
larımız, en zorlu koşullarda dahi
üstün niteliklerini eksiksiz ser-
gileyecek şekilde üretiliyor. En
zorlu coğrafyalarda, tüm hava
koşullarında üstün performans-
lar sergileyen MAN araçları, aynı
başarılı performansı düşük yakıt
tüketiminde de sergiliyor” şek-
linde konuştu. CEMBEY Nakliyat,
MAN TGS 18.460 BLS 4X2 çekici
siparişinin kalan üçünü ise 2018
yılı içinde teslim alacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü MD9 

ElectriCITY’i Adana’da test etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, Temsa’nın Ada-
na’daki fabrikasını ziyaret ederek
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü
MD9 ElectriCITY’yi yakından in-
celedi. Sabancı Holding Sanayi
Grup Başkanı Cenk Alper ve Tem-
sa Genel Müdürü Hasan Yıldı-
rım’dan fabrikanın çalışmaları
hakkında bilgi alan Bakan Faruk
Özlü, Temsa tarafından üretilen
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü
olan MD9 ElectriCITY’yi test etti.
Bakan Özlü, MD9 ElectriCITY ile
Temsa tesisleri içinde kısa bir gezi

yaptıktan sonra otobüsün tampon
bölümünü imzalayarak hatıra fo-
toğrafı çektirdi. Ziyaretin sonunda
Özlü’ye otobüs maketi de hatıra
olarak takdim edildi.  Tüm yazılımı
ve tasarımı Türk mühendislere ait
olan MD9 electriCITY, Aralık 2017
tarihinde Sabancı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
tarafından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a tanıtılmıştı. Oto-
büsü İstanbul trafiğinde kullana-
rak test eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, projede emeği geçen her-
kesi tebrik etmişti. 

Kayseri Şeker'de İveco 
Stralis Teslimat Töreni

Kayseri Şeker'de  İveco Stralis
Teslimat TöreniKayseri Şeker fab-
rikasında düzenlenen teslimat
töreninde konuşan törene Kayse-
ri Pancar Kooperatifi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Akay şun-
ları söyledi: “Panpet Petrol Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Kayseri Şeker Fab-
rikası A.Ş.’nin bağlı ortaklığı ola-
rak Kayseri’de kurulmuştur. Şir-
ket’in ana faaliyet konusu, yurtiçi
ve yurtdışı karayolu nakliye hiz-
meti, akaryakıt ürünlerinin pera-
kende ve toptan satışı, şeker pan-
cardan üretilmiş kristal şekerin
toptan yurtiçi satışı, hayvan yemi
olarak tüketilen melaslı pelet
kuru küspe üretimi, hafriyat
yükleme, taşıma ve boşaltma iş-
leridir. Sürekli olarak taşımacılık
filosunu yenileyen Kayseri Şeker,
Panpet çekici filosunu her sene
daha da genç hale getirmekte-
dir.Geçtiğimiz yıllarda da tercihle-
rini IVECO Stralis’den yana kulla-
nan Panpet bu sene de filosuna
14 adet IVECO Stralis dahil etmiş-
tir. IVECO satış sonrası teşkilatı
bundan önce de hep bize destek

oldu, bundan sonra da bizi yalnız
bırakmayacaklarına bir şüphem
yok” Törende söz alan IVECO Araç
Genel Müdürü Roberto Camatta
ise şunları söyledi. “ Bugün iki
çevreci markanın buluşmasını
yaşıyoruz, Kayseri şeker tesisi
gördüğümüz üzere şekeri en do-
ğal hali ile üretiyor biz IVECO ola-
rak çevreye önem veren bir mar-
kayız, sürekli daha düşük emis-
yon seviyesine sahip, LNGli, hibrit,
elektrikli ürünler geliştiriyoruz.
Bugün çekici segmentinde yılın
ilk önemli teslimatını gerçekleşti-
riyoruz, bundan da ayrıca mutlu-
luk duyuyorum.Biz Iveco Stra-
lis’lerde Toplam Sahip Olma Mali-
yetinin düşüklüğü konusunda id-
dialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan
Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık
EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu
sayede sahiplik maliyetinde be-
lirgin bir düşüş sağlanıyor. Opti-
mize edilmiş aerodinamik, aktar-
ma aksamı ve Hi-SCR’nin bir ara-
ya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro
5’li öncüllerine göre yüzde 4.5
daha az yakıt tüketiyor”.
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YENİ “TOURİSMO” 
DAHA KONFORLU
Mercedes-Benz Türk
yenilediği Tourismo
modelleri ile birlikte
02-12 Nisan tarihleri
arasında Türkiye’nin
çeşitli illerinde müşte-
rileriyle buluşuyor.

TEMSA üst yönetiminde
4 YENİ ATAMA

Türkiye’nin Conecto’su yollarda.
Mercedes-Benz’in üstün teknolojisi ve yenilenen tasarımı sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Conecto, 
dizel ve doğalgazlı (CNG) motor seçenekleri ile her zaman hizmete hazır.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesBenzOtobus
www.instagram.com/mercedesbenzotobus

Y arım asırlık otobüs serüve-
ninde birçok yeniliğe imza
atan Mercedes-Benz Türk,
yenilediği Tourismo’nun 3

ana modelini geçtiğimiz Ocak ayında
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna
tanıtmıştı. Mercedes-Benz Türk tara-
fından, dünyanın en modern otobüs
fabrikalarından birisi olan Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda geliştirilip üreti-
len yeni Tourismo şimdi de Türki-
ye’nin farklı bölgelerini ziyaret ederek
yerinde tanıtılacak. İki hafta sürecek
Türkiye turunda, Tourismo roadshow
ekibi 7 farklı şehirde Mercedes-Benz
Türk yetkili bayilerine uğrayacak. Tur
tarihleri ve rotası sırasıyla şöyle;

02.04        BURSA            Mengerler Bayii
03.04        ANTALYA        Hastalya Bayii
04.04         KONYA             Bayraktarlar Bayii
05.04        MERSİN          Koluman Bayii
09.04        DİYARBAKIR  Gelecek Bayii
11.04        TOKAT             Mengerler Bayii
12.04        TRABZON       Hassoy Bayii

Ürün portföyünü pazar ihtiyaçları
doğrultusunda sürekli yenileyen
Mercedes-Benz Türk, Tourismo’yu
da yenileyerek Tourismo 15 RHD,
Tourismo 16 RHD ve

ler, tüm elektronik aygıtlar için güç
sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale geti-
riyor. Yenilenen monokrom kokpitin-
de, çok fonksiyonlu direksiyon simidi,
yüksek çözünürlüklü renkli ekrana
sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir
elektronik anahtar sistemi bulunuyor.
İç donanımda koltuk tipleri, koltuk-
landırma düzenine göre değişiklik
gösteriyor. 2+2 koltuklandırma düze-
nindeki Tourismo 15 RHD ve Tourismo
16 RHD modellerinde, Mercedes-Benz
standart koltuklar için opsiyonel ola-
rak Softline döşeme seçenekleri su-
nuluyor. Tourismo 16 RHD 2+1 için
standart olarak Mercedes-Benz Re-
lax koltuklar, ayarlanabilir ayak da-
yama üniteleriyle beraber sunuluyor.
Araçtaki servis setleri de tamamen
yenilendi. LED okuma lambaları, hava
jetleri, servis setlerine entegre hopar-
lör, siyah deri servis seti döşemeleri
ile tamamen farklı bir tasarım ger-
çekleştirildi. Tam otomatik, çift bölge
(dual zone) kontrollü klima sistemi,
otobüsün içerisindeki atmosferi daha
da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve
iklimlendirme için kullanılan ön ve
arka kontrol bölgeleri, aracın içinde
homojen bir sıcaklık dağılımı sağlıyor.

YENİ TOURİSMO ALICILARI
DAHA EKONOMİK BİR 
MOTORA YATIRIM YAPACAK

Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş
teknolojilerini geliştirirken inovasyon
konusundaki lider konumuna sadık
kalmaya devam ediyor. Euro 6 Blue-
Tec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Pake-
ti) motor, çevreci ve ekonomik yönle-
riyle ön plana çıkıyor. 10,7 litre hac-
mindeki bu motor hem kompakt hem
de son derece güçlü. Motor gücü, Tou-
rismo 15 RHD modeli için 265 kW (360
PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16
RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW
(394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni
Tourismo’nun tüm modellerinde Mer-
cedes-Benz GO 210-6 manuel şanzı-
man standart, Mercedes-Benz GO
250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş
şanzıman da opsiyonel olarak sunu-
luyor. Motordaki gücün optimum bi-
çimde aktarılabilmesiyle, düşük hız-
larda bile yüksek esneklik ve seri hız-
lanma elde edilebiliyor. İşletmeler, dü-
şük yakıt tüketiminin, daha fazla gü-
venilirliğin ve uzun bakım aralıkları-
nın keyfini sürüyor.

Tourismo 16 RHD 2+1 modellerini
yeni donanımlar ile güçlendirdi.
Araçların karoser, iç donanım ve
elektrik kablo altyapısı Merce-
des-Benz Türk AR-GE Merkezi
Otobüs Geliştirme ekipleri tara-
fından geliştirildi.

Mercedes-Benz Türk, tümü 2
akslı olmak üzere, yeni Touris-
mo’nun 2 farklı uzunluk seçene-
ğinde otobüsünü 3 farklı model ile
piyasaya sundu;

2+2 koltuklandırma düzenin-
deki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu
kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda
ve 3,7 m yüksekliğinde,

2+2 koltuklandırma düzenin-
deki diğer bir model olan Touris-
mo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi
ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m

yüksekliğinde ve

Tourismo 16 RHD 2+1 koltuk-
landırma düzeninde 41 yolcu
kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve
3,8 m yüksekliğe sahip. 

YENİ TOURİSMO’NUN 
TASARIMINDA AERODİNAMİK 
YAPI ÖN PLANDA

Uzmanlar yeni Tourismo ile ta-
sarım ve işlevselliği bir araya geti-
rerek maksimum ekonomik ve-
rimliliği ortaya çıkardılar. En ince
detayına kadar geliştirilmiş aero-
dinamik özellikleri sayesinde, ön-
ceki modele kıyasla yakıt tüketimi
oldukça düşürüldü. Yeniden tasar-
lanmış sürücü penceresi ve dina-
mik görünümlü “AquaBlade” ön
cam silecekleri, görselliği zengin-
leştirmenin yanı sıra yakıt tüketi-
minin ve sürüş gürültülerinin en
aza indirilmesine de büyük katkı
sağlıyor. Tüm modellerde standart
olarak yer alan halojen farlar, LED
gündüz farları, LED sinyal lamba-
ları, sis farları, yağmur-ışık sensö-
rü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı
yan aynalar ve Tourismo 16 RHD
2+1 modelinde standart olarak bu-
lunan viraj içi aydınlatma ışıkları
sayesinde daha güvenli bir sürüş
imkânı sağlanıyor.

OTOBÜSÜN İÇ MEKÂNI DAHA
KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Özel servis setleri, opsiyonel
olarak tüm koltuklarda sunulan
USB şarj üniteleri ve 230 volt priz-

S abancı Holding iştirak-
lerinden TEMSA Ulaşım
Araçları, yönetim kade-
mesinde yeni atamalar

gerçekleştirdi. Daha önce diğer
bir Sabancı Topluluğu şirketi Bri-
sa’da, Tedarik Zinciri Yönetimi
Direktörü olarak görev yapmak-
ta olan Fatih Tunçbilek, Operas-
yon Genel Müdür Yardımcısı ola-
rak atandı. TEMSA Ulaşım Araç-
ları Satış Genel Müdür Yardımcı-
lığı’na ise, daha önce Temsa İş
Makinaları’nda Satış Direktörü
olarak görev yapmakta olan Ha-
kan Koralp getirildi. Mali İşler ile
Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür
Yardımcılıkları’na ise atamalar
TEMSA Ulaşım Araçları bünye-
sinden gerçekleştirildi. Şirkette
Mali İşler Direktörü olarak görev
yapmakta olan Ural İnal, Mali İş-
ler Genel Müdür Yardımcısı ola-
rak atanırken, TEMSA Ulaşım
Araçları Ar-Ge ve Teknoloji Di-
rektörlüğü görevini üstlenen İb-
rahim Eserce, Ar-Ge ve Teknoloji
Genel Müdür Yardımcısı pozisyo-
nuna getirildi.

FATİH TUNÇBİLEK
Fatih Tunçbilek, Yıldız Teknik

Üniversitesi Endüstri Mühendisli-
ği bölümünden mezun olmuştur.
Kocaeli Üniversitesi’nde Endüstri
Mühendisliği alanında yüksek li-
sansını tamamlamıştır. Çalışma
hayatına 1988 yılında Brisa’da En-
düstri Mühendisi olarak başlayan
Fatih Tunçbilek, Endüstri Mühen-
disliği Yöneticisi ve Endüstri Mü-
hendisliği Müdürü olarak çalış-
mıştır. Son olarak da 2010 yılından
beri Tedarik Zinciri Yönetimi Di-
rektörü olarak görev almıştır.

HAKAN KORALP
Hakan Koralp, İstanbul Teknik

Üniversitesi Çevre Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur.
1996-1997 yılları arasında Çuku-
rova İthalat ve İhracat şirketinde
Satış Temsilcisi, sonrasında Volvo
İş Makinaları’nda 1998-2004 yıl-
ları arasında Satış Temsilcisi,
2004-2006 yılları arasında Doğu
Marmara Bölge Satış Müdürlüğü,

2007 2011 yılları arasında Satış ve
Pazarlama Direktörlüğü görevle-
rinde bulunmuştur. 2011-2013 yıl-
ları arasında Putzmeister şirke-
tinde CCO olarak çalıştıktan sonra
2013 yılından 2015 yılına kadar
Vento Makina’da şirket ortağı ola-
rak görev yapmıştır. Koralp, 2015
yılından bu yana Temsa İş Maki-
naları’nda Satış Direktörü olarak
görev yapmaktaydı.

URAL İNAL
Ortadoğu Teknik Üniversitesi

İktisat bölümünden mezun olan
Ural İnal, Çukurova Üniversitesi
İşletme dalında yüksek lisans
eğitimini tamamlamıştır. 1997 yı-
lında Temsa Global Mali İşler bö-
lümünde işe başlamış, muhase-
be, finansman ve satın alma de-
partmanlarında çeşitli kademe-
lerde görev almıştır. 2011 yılından
bu yana TEMSA Ulaşım Araçları
Mali İşler Direktörlüğü’nü üstlen-
mekteydi.

İBRAHİM ESERCE
İbrahim Eserce, üniversite eği-

timini ABD’nin Connecticut eya-
letinde bulunan Bridgeport Üni-
versitesi’nde almıştır. 1991 yılın-
da Makine Mühendisliği’nde li-
sans eğitimini, 1993 yılında ise iş
idaresi ana bilim dalında yüksek
lisans çalışmalarını tamamla-
mıştır. Akademik çalışma sonra-
sında, aynı yıl finansman uzmanı
olarak Temsa Global’de iş hayatı-
na başlamıştır. 2001’den 2011’e
kadar sırasıyla; Kalite, Üretim ve
Ar-Ge Departmanları Müdürü
olarak çalışmıştır. Kendisi, Tür-
kiye’nin ilk Ar-Ge merkezi bel-
gesinin Temsa tarafından alın-
ması, üniversite-sanayi iş birliği
içerikli ve teşviklendirilmiş ino-
vasyon projeleri, 2006-2008 yıl-
larında Çukurova Üniversitesi
Otomotiv mühendisliği bölümü-
nün kurulması gibi çok sayıdaki
rol model çalışmaların altına
imza atmıştır. İbrahim Eserce,
2011 yılından bu yana TEMSA
Ulaşım Araçları Ar-Ge ve Tekno-
loji Direktörlüğü görevini üstlen-
mekteydi. 

Fatih Tunçbilek Hakan Koralp Ural İnal İbrahim Eserce
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FİLOLARA YÖNELİK 
ProTruck hizmetini tanıttı

Karsan ile Morgan Olson,
ABD’de ortak üretim için anlaştı!

G eliştirdiği toplu taşıma
sistemleriyle şehirlere
modern çözümler su-
nan yerli üretici Karsan,

ticari taşımacılık alanında
ABD’nin sektör lideri olan Morgan
Olson ile olan işbirliğini bir adım
daha ileri taşıdı. Morgan Olson’un
Tennessee’de bulunan genel mer-
kezinde bir araya gelen iki şirketin
yöneticileri, ABD’de ortak üretim
faaliyetleri için el sıkıştı. Anlaşma
kapsamında ABD’li üretici Mor-
gan Olson, Karsan’ın Kuzey Ame-
rika pazarına özel olarak tasarla-
dığı araçların montaj, üretim, satış
ve satış sonrası hizmet faaliyetle-
rini ABD’deki tesislerde gerçek-
leştirecek.

Bursa’da yer alan  iki fabrika-
sında çağın mobilite ihtiyaçlarına
uygun modern toplu taşıma ve ti-
cari araç üretimi gerçekleştiren
Karsan, geçtiğimiz yıl ABD paza-
rındaki hedefleri doğrultusunda
ABD’li üretici Morgan Olson ile
Türkiye’de bir araya gelmiş ve
Karsan’ın Kuzey Amerika pazarı-
na özel olarak tasarladığı araçlar
için ortak bir iş modeli gerçekleş-
tirmek üzere mutabakat metni
imzalamıştı. Bu doğrultudaki stra-
tejik adımlarına devam eden yerli
üretici Karsan, ticari taşımacılık
alanında ABD’nin sektör lideri olan
Morgan Olson ile olan işbirliğini bir
adım daha ileri taşıdı. Morgan Ol-
son’un Tennessee’de bulunan tes-
islerinde bir araya gelen iki şirke-
tin yöneticileri, ABD’de ortak üre-
tim gerçekleştirmek üzere el sı-
kıştı. Buna göre Morgan Olson,
Karsan’ın Kuzey Amerika pazarı-
na özel olarak tasarladığı araçların
montaj, üretim, satış ve satış son-
rası hizmet faaliyetlerini ABD’deki
tesislerinde gerçekleştirecek.

Karsan’ın, özellikle kentsel ke-
simlerdeki karmaşık taşımacılık
konularını ele almada engin bir de-
neyime ve eşsiz becerilere sahip
olduğunu belirten Karsan CEO'su
Okan Baş konuyla ilgili olarak yap-
tığı açıklamada, “Morgan Olson
ekibine yaptığımız bu ziyaretimiz-
le, seçkin müşterilerin belirli ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik or-
tak yaklaşımımızın, sektörün en
yenilikçi ve etkili ortaklıklardan
birini meydana getireceğine dair
inancımız pekişmiş oldu. Morgan
Olson gibi saygın bir stratejik or-
takla bir ekip olarak çalışacak ol-
mamız, Kuzey Amerikalı bir ortak
ile birlikte Karsan'ın, eşsiz tecrü-
besinden sonuna kadar yararla-
nabileceği önemli bir adımı ifade
etmektedir” ifadelerini kullandı.

Morgan Olson şirketinin sahip-
leri J.B. Poindexter & Co. Yönetim
Kurulu Başkanı John Poindexter
ise, imzalanan ortak üretim anlaş-
ması kapsamında, “Karsan'ın Tür-
kiye'deki tesislerinden ve taşıma-
cılık alanındaki becerilerinden
gerçekten de etkilenmiştik. Ekibi-
miz, Karsan'ın yönetim ekibiyle
görüşme fırsatına sahip oldu ve il-
gili şirketimizin uzmanlığının bu
işe katılmasıyla sektörümüzde
benzeri olmayan bir ortaklığın
meydana geleceği bizim için aşikâr
oldu” açıklamalarında bulundu.

Kayseri Şeker Üstün Krone 
Kalitesinden Vazgeçmiyor

Y urtiçindeki pazar payını
4 yıldır üst üste arttıran
ve Türk nakliyecisinin
vazgeçilmez bir mar-

kası haline gelen Krone, Kayseri
Şeker Fabrikası’nda düzenlenen
teslimat töreninde Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşlarından
Panpet Petrol Taşımacılık’a 15 adet
Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi. 

İzmir/Tire’deki fabrikasında bu
yıl 2017’ye göre 2 kat daha fazla
üretim hedefleyen Krone, Kayse-
ri’de yoğun bir ilgiyle karşılaştı.
Yurt içinde satışlarını düzenli bir
şekilde arttıran ve filo ağını sürekli
genişleten Krone, Türkiye’nin en
önemli şeker üreticilerinden biri
konumunda bulunan Kayseri Şe-
ker Fabrikası A.Ş.’nin bir kuruluşu
olan Panpet Petrol Taşımacılık’a 15
adet Profi Liner teslimatı gerçek-
leştirdi.  Kayseri Şeker Fabrika-
sı’nda düzenlenen teslimat töre-
ninde Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan Özer ve Panpet
Petrol Taşımacılık Şirket Müdürü
İnanç Kızılyazı, Krone Türkiye
CEO’su Rıza Akgün’ü ağırladılar. 

Panpet, teslim aldığı 15 adet
Krone Profi Liner ile birlikte filo-
sundaki tenteli araç sayısını 32’ye
çıkartırken, Panpet’in kuruldu-
ğundan beri yaptığı 4. Treyler yatı-
rımında yine Krone’yi tercih etme-
si dikkat çekti.  Filo yaşının 2 oldu-
ğunu ve tüm yatırımı kendi öz
kaynaklarıyla finanse ettiklerini
aktaran Kayseri Pancar Ekicilieri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker
Fabrikası olarak Türkiye’nin en
doğru yönetilen şeker fabrikala-
rından bir tanesiyiz. Özverili çalı-
şanlarımıza, çiftçilerimize ve yö-
neticilerimize teşekkür etmek is-
tiyorum. Bugün Panpet’in yaptığı
bu yeni yatırımla birlikte ifade et-

mek istiyorum ki Kayseri Şeker
Fabrikası uygun şartlar olduğu
takdirde büyümeyi hedeflemekte-
dir. Değerli iş ortağımız Krone Tür-
kiye’nin CEO’su sayın Rıza Ak-
gün’ü de bugün burada ağırla-
maktan büyük memnuniyet duy-
duk. Panpet şirketimiz kurulduğu
günden beri 4. kez treyler alımı
gerçekleştiriyor ve bu yatırımda
yine Krone’yi tercih ettik. Bu bir
memnuniyetin ifadesidir.” dedi. 

Köklü geleneklerini ve aile kül-
türünü, gelişen ve yenilenen ihti-
yaçlara adapte etmeyi başararak
Avrupa’nın ve Türkiye’nin öncü
treyler üreticisi konumunda ol-
duklarını belirten Krone Türkiye
CEO’su Rıza Akgün, tören kapsa-
mında yaptığı konuşmasında,
“Krone, bugün 112 yaşını doldur-
muş dev bir treyler üreticisi. Gurur-
la söylemek istiyorum ki; Krone’nin
Almanya’daki 5 büyük fabrikası
dışındaki tek üretim tesisi
İzmir/Tire’deki fabrikamızdır. Ti-
re’deki fabrikamızı Panpet’in de-
ğerli yöneticileri gelip görme fırsatı
buldular. Daha önceki 3 alımlarında
olduğu gibi bu alımlarında da yine
Krone’yi tercih ettikleri için ve Kay-
seri’nin şekerini bize emanet ettik-
leri için kendilerine teşekkür edi-
yorum. Bu gibi saygın ortaklıklar
arttığı müddetçe geleceğin güçlü
Türkiye’sine olan inancımız da art-
maktadır. Bugün bu törenle teslim
edilen 15 adet Krone treylerin, Pan-
pet’e, tüm Kayseri’ye ve Türki-
ye’mize hayırlı olmasını temenni
ediyorum.” şeklinde konuştu.

T ürkiye’deki 1 milyon ticari
araç Pirelli ticari lastikleri
ile beraber ProTruck hiz-
metlerindenfaydalanırsa

Türkiye ekonomisine toplamda
yaklaşık 3 Milyar TL’lik tasarruf
sağlanabilir.

Pirelli marka ticari lastiklerinin
üreticisi Prometeon Türkiye, 2017 yı-
lını değerlendirmek ve 2018 yılı he-
deflerini paylaşmak üzere düzenle-
diği toplantıda filolara yönelik geliş-
tirdiği ProTruck hizmetlerini tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren Prometeon Türkiye,
Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya
ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran,
Prometeon Lastik Grubu (Promete-
on Tyre Group) ve Türkiye’nin grup
içerisindeki konumu hakkında bilgi-
ler verdi. Günvaran, 160 ülkede 7.300
çalışanı ve yaklaşık 1,2 milyar Euro
cirosu bulunan Prometeon’un dün-
yanın endüstriyel ve ticari lastik
odaklı tek şirketi olması ile diğer las-
tik üreticilerinden ayrıştığına ve bu
konuda uzmanlaştığına değindi.

Prometeon Türkiye’nin pazar payı
ve büyüme rakamları tarafında ya-
kaladığı başarılarla grup içerisinde
geldiği konuma dikkat çeken Alp
Günvaran, “Prometeon Türkiye, Pro-
meteon dünyası içinde bir yönetim,
üretim ve yetenek merkezi. Dünya-
daki 4 ana bölgeden birinin yönetim
üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fab-
rikanın ve 3250 çalışanın sorumlu-
luğunu üstleniyoruz. 

Öte yandan Prometeon’un dünya-
daki 4 üretim tesisinden biri de Tür-
kiye’de yer alıyor. Kocaeli’deki fabri-
kamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fab-
rikası olması, Türkiye’deki ilk lastiği
üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge
sertifikasına sahip olması gibi pek
çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor.
800 bin adetlik yıllık üretim kapasi-
temizle ve 2000 çalışanımızla, ihra-
cat gücümüzle ekonomiye ve istih-
dama sunduğumuz katkıdan gurur
duyuyoruz” şeklinde konuştu. 

2017’de pazarın üzerinde büyü-
düklerine değinen Günvaran “2017
sonunda %21’i aşan pazar payına
ulaştık. Bu büyümede ürün ve hiz-
met yaklaşımımız büyük öneme sa-
hip. Diğer yandan Türkiye ekonomi-
sinin lokomotifi inşaat sektöründe
en çok tercih edilen Pirelli marka ti-
cari lastikler oldu. %25 pay ile liderli-
ğe oturduk. Sürüş güvenliğinin sim-
gesi ön aks lastiklerde de %23 pazar
payı ile yine liderliğe sahibiz” dedi.

Gelecek dönem hedefleri hakkın-
da da bilgi veren Günvaran “Önü-
nüzdeki 5 yıla iddialı hedeflerle giri-
yoruz. Hedefimiz ürünlerimizle, hiz-
metlerimizle ve müşterilere sundu-
ğumuz deneyimle pazar liderliği.
Önümüzdeki dönemde portföyü-
müzü genişletecek ve markamıza
yatırım yapmayı sürdüreceğiz. He-
defimize ulaşmada özellikle filolara
yönelik geliştirdiğimiz çözümler
önemli rol oynayacak. 1,5 yıldır üze-
rinde çalıştığımız, müşterilerimizin
ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği-

miz hizmetlerimizi ProTruck mar-
kası altında topladık. Amacımız pre-
mium marka Pirelli ticari lastikleri-
mizle beraber sunduğumuz hizmet-
lerle müşterilerin lastiklerinden en
yüksek verimi almalarına destek
olmak ve ana işlerine odaklanmala-
rını sağlamak” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ HER BİR 
KAMYONUN PROTRUCK 
HİZMETİNDEN FAYDALAN-
MASI YAKLAŞIK 3 MİLYAR
TL’LİK TASARRUF İLE 
EKONOMİYE KATKI SAĞLAR.

ProTruck çatısı altında sunulan
hizmetlerle sağlanan tasarruf hak-
kında da bilgi veren Alp Günvaran
“TÜİK verilerine göre Türkiye’deki ti-
cari araç parkının büyüklüğü 1 mil-
yon adet. Tüm bu araçlar ProTruck
hizmetlerinden faydalansalar sade-
ce yakıttan 1,36 milyar TL’lik tasarruf
sağlanabilir. Ayrıca lastik bakım,
kaplama ve ürün etiket tasarrufları
ile bu rakam yaklaşık 3 Milyar TL’ye
ulaşabilir. Yapılacak bu tasarruf hem
Türkiye ekonomisine hem de filola-
ların maliyetlerine önemli katkı sağ-
lar. Prometeon Türkiye olarak Pirelli
marka ticari lastiklerimiz ve ProT-
ruck hizmetlerimizle ticari araç ba-
şına yıllık 3 bin TL’lik tasarruf vade-
diyoruz” dedi.

FİLOLAR İÇİN BİR 
NUMARALI MALİYET YAKIT,
İKİ NUMARA İSE LASTİK

Toplantıda ProTruck hizmetlerinin
detaylarını aktaran Prometeon Tür-
kiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak,
ProTruck hizmetlerini tasarlarken
lastiğin yaşam döngüsündeki mali-
yet yaratan önemli alanlara odak-
landıklarını belirterek şunları kay-
detti; “Filoların maliyetlerine baktığı-
mızda ilk sırada yakıtın, ikinci sırada
lastiğin yer aldığını biliyoruz. Prome-
teon Türkiye olarak müşterilerimize
lastiği aldıkları andan itibaren tasar-
ruf sağlıyoruz. Çünkü biz müşterile-

rimize premium kalitede Pirelli mar-
ka ticari lastikler sunuyoruz. ProT-
ruck hizmetlerimizi tasarlarken de
ürünün bakım anından yenilenen
ömrüne, sürüşten hurdaya çıkması-
na kadar lastiğin yaşam döngüsün-
de maliyet oluşturan tüm anlara ve
lastiğin yakıta olan etkisini nasıl mi-
nimize edeceğimize odaklandık”.

2017’de pek çok filo yöneticisi ve
sürücüyle görüşerek 150 bin lastiğe
dokunduklarını kaydeden Şenocak
“Etiket değerlerine ve kaplamaya
çok önem veriyoruz ve bu alanda ol-
dukça iyi bir pozisyona sahibiz. Bu-
nun yanı sıra hava basıncının lasti-
ğin ömrüne ve yakıt tasarrufuna
olan büyük etkisinin farkında olarak
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve
otomatik hava ölçüm-tamamlama
hizmeti sunuyoruz. 13 FleetMobile
mobil bakım servisimizle 2017 yılın-
da 150 bin kilometre yol yaptık ve 40
şehirde 150 bin lastiğin bakımını
gerçekleştirdik. Biz ProTruck hiz-
metlerimizle müşterilerimizin iste-
diği her yerdeyiz. Müşterimizin ken-
di lastiğini yönetmesine imkan sağ-
ladığımız istasyonlara da sahibiz. Bir
filo benim garajımda kendi kade-
mem olsun der ise lastik uzmanın-
dan bakım aletlerine kadar kalıcı
FleetCube istasyonları kurarak
müşterimizin filosundaki araçların
zamanını da etkin yönetmelerine
imkan sunuyoruz. Kurduğumuz diji-
tal filo yönetim sistemi ile müşterile-
rimizin filolarındaki her bir aracın
her bir lastiğini yönetebilmesini
sağlıyoruz” dedi.

PREMİUM MARKAMIZLA 
TASARRUF VADEDİYORUZ

Performans karşılaştırma en-
deksine ve AB lastik etiketlerine
göre Pirelli ticari lastikler kullanıcı-
larına ürünün araca montajından
itibaren tasarruf sağlamaya başlı-
yor. Öte yandan lastiğe çoklu ömür
kazandıran kaplama markası No-
vateck %40 fiyatına yeni lastik per-
formansı sunuyor. Novateck kulla-
nıcının alıştığı ve tercih ettiği de-

sende yeniden kaplanabilme özelli-
ği ile de avantaj sağlıyor. 

LASTİĞİN HAVASINA 
İYİ BAKIYORUZ

Prometeon ProTruck kapsamın-
daki ProCorner hizmeti ile benzin is-
tasyonlarında, kamyon kooperatif-
lerinde ve filoların kendi garajlarında
sadece 3 dakikada lastiğin hava ba-
sıncını ölçüp otomatik olarak ta-
mamlıyor.

HEM MOBİL HEM YERİNDE
SERVİS SUNUYORUZ

FleetMobile mobil bakım servisi
sektörde en hızlı büyüyen mobil ser-
vis ağı olarak 2017’de 13 aracıyla 150
bin kilometre yol yaparak 40 şehirde
150 bin lastiğe dokundu. 2018’de 25
araç ile 250 bin lastiğe dokunmayı
hedefleyen FleetMobile gezici bir
araç içinde, müşterinin lokasyonuna
periyodik ziyaretler gerçekleştirerek
lastik inceleme, hurdalık analizi, ra-
porlama ve lastik bakımı hizmetle-
rini sunuyor. Fleet Mobile hem öl-
çüm hem de hava basıncına ilişkin
tamamlamayı aynı anda yapması
itibarıyla sektörde bir ilk.

Kendi garajında bakım hizmetini
tercih edebilecek filolar için gelişti-
rilmiş olan FleetCube hizmeti ise
pratik bir çözüm vadediyor. Prome-
teon tarafından eğitilmiş bir uzman
lastik bakımında bir lastik bayiinden
alınabilecek tüm hizmetleri müşte-
rinin garajında, 14 m2’lik bir kontey-
nerde sunuyor. Bu sayede iş verimli-
liği de maksimize ediliyor.

Diğer yandan tüm Türkiye’de 2
saat içinde ticari yol yardım ve sek-
törde bir ilk olan ağır vasıta çekici
servisi olan Pro7/24, ProTruck çatısı
altında sunulmaya başlıyor.

MÜŞTERİLERİMİZ LASTİĞİ
MOBİLDEN YÖNETİYOR

Lastiğin takibini araç ve araçtaki
her bir lastik bazında yapmaya im-
kan sunan FleetManagement siste-
mi sayesinde filolar ve kullanıcılar
sürüş verimliliğinin analizini yapa-
biliyorlar. 360 derece maliyet anali-
zini mümkün kılan sistemin en
önemli özelliği dijital sistemler saye-
sinde lastiğin mobilden yönetilebil-
mesi ve çok detaylı anlık raporlar
sunması.

LASTİK PROFESÖRLERİ 
YETİŞTİRİYORUZ

Prometeon Türkiye, ProCampus
yapılanması kapsamında çalışanla-
rına, iş ortaklarına, müşterilerine ve
sürücülere sene içerisinde çeşitli
eğitimler vererek sektöre “Lastik
Profesörleri” yetiştiriyor. Lastik ba-
kım ve kullanımını içeren temel las-
tik eğitiminden müşteri memnuni-
yetine kadar pek çok eğitim veren
ProCampus 2018’de filoları ve kam-
yoncu duraklarını ziyaret ederek 3
bine yakın sürücüye 2 saatlik eği-
timler verecek. Verilecek eğitimler
ile hedef lastiğe dokunan herkese
ulaşarak bu konudaki farkındalığı
artırmak.

Filolara yönelik ProTruck hizmetini tanıttıPro-
meteon Türkiye filolara yönelik geliştirdiği hiz-

metlerini ProTruck markası altında topladı.

Turizm şirketlerinin
tercihi Mercedes-Benz
T urizm şirketlerinin tercihi Mercedes-

BenzMercedes-Benz Türk bayii Has-
talya tarafından Sorkun Petrol’e satışı
gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-

Benz Tourismo 15 RHD, Emin Ünal’a teslim edil-
di. Yeni Tourismo araçları müşteriler tarafından
oldukça yoğun ilgi gördü. Sorkun Petrol yetkili-
leri, Yeni Tourismo araçlarının müşterinin ihti-
yaçlarına tamamen karşılık verdiğini belirttiler.
Teslimat sırasında, Tourismo 15’in sahip olduğu
düşük yakıt sarfiyatı, düşük işletim maliyetleri
ve yenilenmiş özellikleri başlıca tercih neden-
leri olarak belirtildi. 

MAVİ YEŞİL TURİZM’İN 
TERCİHİ TRAVEGO 15!

Mercedes-Benz Türk bayii Koluman İstanbul
tarafından Mavi Yeşil Turizm’e satışı gerçekle-
şen 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD,
Mehmet Sadıkoğlu’na teslim edildi. Mavi Yeşil
Turizm, filosunu Mercedes-Benz Travego 15 ile
güçlendirdi. Mavi Yeşil Turizm yetkilileri, filola-
rında bulunan Mercedes-Benz otobüslerinin
yolcularına yaşattığı konfordan ve sahip oldu-
ğu yüksek ikinci el değerinden dolayı duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdiler.

ISPARTA PETROL’ÜN FİLOSUNA 
2 ADET YENİ TOURİSMO!

Mercedes-Benz Türk bayii Hastalya tara-
fından Isparta Petrol’e satışı gerçekleşen 2
adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1,

Zeynel Çetin’e teslim edildi. Şubat ayındaki
satışlarıyla adından söz ettiren yeni Tourismo
araçlarının teslimatları Mart ayında da devam
etti.  Filolarında bulunan Mercedes-Benz oto-
büs sayısını daha da arttıran Isparta Petrol,
yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.
Teslimat sırasında, yeni Tourismo araçlarını
oldukça beğendiklerini belirten yetkililer
Mercedes-Benz ile yapmış oldukları işbirliğini
sürdürmek istediklerini vurguladılar.Yeni
Tourismo araçları müşteriler tarafından ol-
dukça yoğun ilgi gördü. Sorkun Petrol yetkili-
leri, Yeni Tourismo araçlarının müşterinin ih-
tiyaçlarına tamamen karşılık verdiğini belirt-
tiler. Teslimat sırasında, Tourismo 15’in sahip
olduğu düşük yakıt sarfiyatı, düşük işletim
maliyetleri ve yenilenmiş özellikleri başlıca
tercih nedenleri olarak belirtildi. sorkun-pet-
rol-teslimati-(medium).jpg
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tarafından Mavi Yeşil Turizm’e satışı gerçekle-
şen 1 adet Mercedes-Benz Travego 15 SHD,
Mehmet Sadıkoğlu’na teslim edildi. Mavi Yeşil
Turizm, filosunu Mercedes-Benz Travego 15 ile
güçlendirdi. Mavi Yeşil Turizm yetkilileri, filola-
rında bulunan Mercedes-Benz otobüslerinin
yolcularına yaşattığı konfordan ve sahip oldu-
ğu yüksek ikinci el değerinden dolayı duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdiler.
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Böser, yaptığı sunumda Av-
rupa ve Türkiye pazarındaki
gelişmeleri aktardı ve IAA’da
sergileyecekleri teknolojiler
hakkında ipucu verdi.  TREDER
Yönetim Kurulu, fabrika ziyare-
tinin ardından Mart ayı yönetim
kurulu toplantısını da BPW fab-
rikasında gerçekleştirdi. Kaan
Saltık başkanlığındaki TREDER
heyeti, 8 Mart Perşembe günü
BPW’nin Gebze Fabrikası’na bir
ziyaret gerçekleştirdi. 

BPW Avrupa Satış Direktörü
Dietmar Böser, ziyaret kapsa-
mında gerçekleşen toplantıda
bir konuşma yaparak, Türkiye
treyler pazarının son yıllarda
düşüş yaşamasına karşın Av-
rupa’nın 4. büyük pazarı olmaya
devam ettiğini söyledi. Böser,
Türkiye’nin ikinci sıraya çıkabi-
leceğini, arada rakamsal olarak
büyük farklar olmadığını söyle-
di. Türkiye’nin yüksek potansi-
yeline olan inançlarının devam
ettiğini belirten Böser, BPW’nin
geçtiğimiz yıl yine çift haneli
büyümeyi başardığını kaydetti.
BPW 500 BİN AKS ÜRETTİ

Yılda 500 bininin üzerinde
aks üretildiğini ve 1,373 milyar
Euro gelir elde edildiğini söyle-
yen Böser, gelirlerin yüzde
60’ının akslardan, yüzde
30’unun ticari ürün ve servis
hizmetleri ile elde edildiğini ifa-

de etti. Böser, “Satışlarımızın
coğrafik dağılımı ise; yüzde 76’sı
Avrupa’dan. Avrupa’yı ifade
ederken Rusya ve Türkiye’yi
dahil ediyoruz. Yüzde 17,8’i
Avustralya, Yeni Zellanda ve
Asya’dan. Yüzde 6.2’si ise geri
kalan Afrika ülkelerinin de dahil
olduğu kalan ülkelerden” dedi.
Böser, geçen yıl treyler sektö-
rünün en çok artışı Rusya’da
gerçekleştiğini vurguladı.

Teknolojik yeniliklerin bilgisi-
ni de veren Dietmar Böser,  “Yeni
ürünümüz olan ECO Disc
TS2’nin saha testlerine başladık
ve bu yılın sonunda üretime ge-
çeceğiz, gelecek yıldan itibaren
de satışa sunacağız. Damperli
araçlar için de kullanılan ECO Air
Compact HD ürünümüz Türki-
ye’de 5 + 3 yıl garantisi ile sunu-
luyor, bu ürün özel lazer tekno-
lojisiyle üretiliyor.” diye konuştu.
ALÜMİNYUM POYRA

Alüminyum tanker gibi ağır-
lık hassasiyeti üst seviyede bu-
lunan araçlar için,  9 tonluk özel
alüminyum poyra üretildiğini

belirten Böser, söz konusu poy-
ra ile üretilecek aksın, fuarda
tanıtımını hedeflediği makas ile
birlikte alanındaki en hafif ürün
olacağı iddiasında bulundu. Bö-
ser, yeni alüminyum poyra
hakkında şunları söyledi: “Aks
başına 18 kg daha hafiflik sağ-
landı set başına bu 54 kg çık-
maktadır. Bu da daha fazla yük
taşıma anlamına geliyor. Ürün
diğerlerine göre daha pahalı ol-
masına karşın kendisini bir yıl
içinde amorti edeceği düşünül-
mektedir.”

E-mobilty çalışmaları ve  SAP
ile de işbirliği yaptıklarını belir-
ten Böser, inovasyon laboratu-
varı oluşturduklarını burada
genç mühendislerin yeni fikirler
geliştirdiğini söyledi.  TREDER
Başkanı Kaan Saltık ise Türkiye
treyler pazarı ile ilgili yaptıkları
araştırmaları aktardı. TREDER
üyelerinin pazarın yüzde 61’ine
sahip olduğunu açıklayan Baş-
kan Saltık, Türkiye’de yılda 26
bin adet treyler (ihracat + iç pa-
zar) üretildiğine işaret etti.

Yan sanayi ödülü TEMSA'nın-
TEMSA, Otomotiv Sanayi Der-
neği (OSD) tarafından verilen
2017 İhracat, Teknoloji ve Yan
Sanayii Başarı Ödülleri’nde ih-
racat kategorisinde Altın Ma-
dalya’nın sahibi oldu. İhracat
başarılarına her yıl yenilerini
eklemeyi sürdüren TEMSA,
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
tarafından verilen 2017 İhracat,
Teknoloji ve Yan Sanayii Başarı
Ödülleri’nde de birincilik kürsü-
sünde yerini aldı. 2016 yılında
gerçekleştirdiği 129 milyon do-
larlık ihracatla, 2016 yılında da
İhracat Başarı Ödülü kategori-
sinde birincilik ödülünün sahibi
olan TEMSA; 2017’de de 171 mil-
yon dolara yükselttiği ihraca-
tıyla Altın Madalya’ya layık gö-
rüldü. Temsa Ulaşım Araçları
San. Tic. A.Ş Genel Müdürü Ha-
san Yıldırım ödülünü, OSD’nin
44’üncü Olağan Genel Kurulu
kapsamında düzenlenen tören-
de, Türkiye İhracatçılar Meclisi
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Burhanoğlu’nun elinden aldı. 

İHRACAT SEVİYESİ 
HER YIL BÜYÜYOR

2016’dan sonra 2017’de de bu
ödüle layık görülmelerinin gurur
verici olduğunu belirten TEMSA
Genel Müdürü Hasan Yıldırım,
“Bugün yüzde yüz Türk mü-

hendislerinin ürünü olan 30 bini
aşkın aracımız dünyanın 66 ül-
kesinde boy gösteriyor. Toplulu-
ğumuzdan aldığımız güç ve ül-
kemiz ekonomisine olan inancı-
mızla yatırımlarımızı sürdürür-
ken, ihracatımızı da her yıl ileriye
taşıyoruz. Küresel büyüme viz-
yonumuz ve pazar çeşitlendirme
stratejimizin bir sonucu olarak,
ihracatımızı son bir yılda yüzde
33; son 3 yılda ise yüzde 70 ora-
nında artırmayı başardık. Bu yıl
da ihracatta yine önemli geliş-
meler elde etmeyi amaçlıyoruz.”
şeklinde konuştu.
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2 018 yılına hızlı bir başlangıç yapan
Mercedes-Benz Türk, uzun zaman-
dır işbirliği içerisinde olduğu Özbaylar
Petrol ile filo teslimatlarına bir yenisi-

ni daha ekledi. Mercedes-Benz Türk, akarya-
kıt, inşaat, hafriyat ve gıda alanlarında hizmet
veren İstanbul merkezli Özbaylar Petrol’e
yaptığı 150 adetlik Arocs 4142 K, Arocs 4145 K,
Arocs 3342 K ve Actros 1842 aracın satışı ne-
deni ile Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan et-
kinlik merkezi The Seed’de teslimat töreni
düzenledi. Özbaylar Petrol, Mercedes-Benz
yıldızlarına sahip 150 adet yeni aracını inşaat
alanında kullanacak.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk
Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Ba-
hadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Grup Mü-
dürü Haluk Burçin Akı ev sahipliği yapar-
ken, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gül-
soy Otomotiv Anadolu Şube Genel Müdürü
Serkan Açar, Satış Müdürü Murat Yerli, Öz-
baylar Petrol’den Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Özbay ve Yönetim Kurulu Üyesi Ün-
sal Arslan katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Bahadır Özbayır törende
araçların üretimini gerçekleştiren Aksaray
Kamyon Fabrikası’na ve araçların güçlü özel-
liklerine vurgu yaparak konuşmasında:
“Mercedes-Benz Türk olarak 2018 yılına hızlı

bir giriş yaparak filo teslimatlarımıza kaldığı-
mız yerden devam ediyoruz. Türkiye’de üreti-
len her 3 kamyondan 2’si Mercedes-Benz yıl-
dızını taşıyor. Bu araçlarımız 1.800 kişilik bir
ekibin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabri-
kamızda üretiliyor. Uluslararası standartlarda
üretim yapılan Aksaray Fabrikası’na yatırım-
larımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün ürün
yelpazemizi daha güçlü, daha ekonomik ve
daha ergonomik araçlarla güncelliyoruz. İhra-
catını da yaptığımız bu araçlar Türkiye’de de
yoğun ilgi görüyor.

İnşaat sektöründe Mercedes-Benz markalı
kamyonlar bunun en güzel göstergesidir.Bu-
gün sektörünün en güçlü şirketlerinden olan
Özbaylar Petrol’e 2010 senesinden beri top-
lamda 667 adet araç teslimatı gerçekleştirdik.
Kendilerinin filosunda bulunan yıldızlı araçlar
ve uzun zamandır süre gelen iş birliğimiz biz-
leri son derece gururlandırıyor. Özbaylar Pet-
rol’le iş ortaklığımızın önümüzdeki dönemler-
de artarak devam etmesini diliyoruz. 150
araçlık bu teslimatta emeği geçen tüm ekibi-
me, Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube, Hastalya
Antalya ve Gelecek Otomotiv’e ayrıca teşek-
kürlerimi sunarım.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy
Otomotiv Anadolu Şube Genel Müdürü Ser-
kan Açar ise törende yaptığı konuşmada;
“Gülsoy Otomotiv Anadolu Şube olarak, bu-

gün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 150 adet
aracın satışının gerçekleşmesinde katkımız
olduğu için son derece mutluyuz. Mercedes-
Benz Actros ve Arocs araçlarımız müşterisine
sadece kalite, düşük yakıt ekonomisi değil
aynı zamanda yüksek ikinci el satış değeri de
sunuyor. Mercedes-Benz marka kamyonla-
rın pazarda fark yarattığı şüphesiz. Yeni araç-
larının Özbaylar Petrol’e hayırlı uğurlu olma-
sını diliyoruz.” dedi.

Özbaylar Petrol Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Özbay: “İlk olarak gösterdikleri ilgi
için Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçek-
leşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy Anadolu Şu-
be’ye ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e
sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları
için teşekkür etmek istiyorum. Özbaylar Pet-
rol olarak, filomuzu genişletirken tercihimizi
yine Mercedes-Benz yıldızından yana kulla-
narak 150 adet Actros ve Arocs araç satın al-
dık. Mercedes-Benz marka araçlar; yakıt
ekonomisinde avantajlı olmaları, düşük emis-
yon değerlerine sahip olmaları, standart ola-
rak sunduğu güvenlik donanımlarıyla fark
yaratmaları ve güçlü olmaları sebebiyle her
zamanki gibi tercih sebebimiz oldu. Merce-
des-Benz Türk’le uzun yıllardır süregelen bu
güzel işbirliğinin devamını temenni ediyoruz.”
şeklinde konuştu.

Özbaylar Pet-
rol’e teslim edi-

len 150 adet
Mercedes-Benz

aracın 98 adedi
inşaat kam-

yonu, 52 adedi
ise çekicilerden

oluşuyor.

Temsa İş Makinaları'na
İSVEÇ'TEN ÖDÜL

Temsa İş Makinaları'na İs-
veç'ten ödülTemsa İş Makinaları,
Volvo Trucks iş birliği kapsamında
servis kontratı satışlarında kay-
dettiği dikkat çekici büyüme ile İs-
veç Volvo Trucks Hub MEENA
2017’de en iyi performans göste-
ren distribütörlük bölgesi ödülüne
lâyık görüldü. Ödülü, Temsa İş Ma-
kinaları adına Genel Müdür Eşref
Zeka İsveç’te teslim aldı. Ödülü al-
maktan duyduğu memnuniyeti
dile getiren Zeka şöyle konuştu:
“Volvo Trucks ile iş birliğimizin ilk
yılında önceliğimiz, organizasyo-
nun yapılandırılması ve entegras-
yonu, orta ve uzun vadeli hedefle-
rin belirlenmesi oldu. Bayi ağının
geliştirilmesi ve yapılandırılması
konusunda çalışmalar yürüttük.
Satış sonrası hizmetlerde marka-
mızı rakiplerden ayrıştıracak, hızlı,
güvenli ve etkin hizmet sunabile-

ceğimiz bir yapı kurguladık. Ürün-
lerimizi müşterilerimize daha iyi
anlatacağımız, onlara hem danış-
manlık hizmeti hem de satış son-
rasında her türlü desteği vermek
üzerine modeller geliştirdik. Tüm
bunların geri dönüşü hem satış
hem de satış sonrası geri bildirim-
ler anlamında çok olumlu oldu.
2017’de Volvo Trucks ile yaptığımız
iş birliği sayesinde pazar %3 bü-
yürken, Temsa İş Makinaları ola-
rak Volvo Trucks ile ağır ticari
araçlar pazarında %33 büyüme
yakaladık. Sadece bir yılda geldiği-
miz bu nokta, çok mutluluk verici
ancak iş birliğimizin henüz başın-
dayız ve hedeflerimiz büyük. Vol-
vo Trucks markasının güvenirliği
ve gücüyle büyük başarılara imza
atacağımıza inanıyorum. Hedefle-
rimiz doğrultusunda hız kesme-
den çalışıyoruz.”

Bustaş Yatırımları 
Hız Kesmiyor

Bustaş Yatırımları Hız Kesmi-
yorBursa'nın en eski depoculuk
ve taşımacılık firması olan Sön-
mez Bustaş Lojistik, Uluslararası
taşımacılıktaki 'express' hizmet-
lerine hız kazandırdı Minivan sis-
temdeki araç filosunun kapasite-
sini 2 katına çıkaran Sönmez Bus-
taş Lojistik, hızlı ve esnek taşıma-
cılık sağlayacak yeni filonun lans-
manını gerçekleştirdi. Sönmez
Bustas Lojistik'in Gürsu'daki mer-
kezinde düzenlenen lansmana
Sönmez Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Cem Sönmez ile Sönmez
Holding CEO'su Kemal Erdoğan da
katıldı.
HIZLI VE ESNEK ULAŞIM

Express minibüsler ile en hızlı
taşıma yöntemi olarak bilinen
hava kargosuna karadan hız ge-
tirdiklerini belirten Ali Cem Sön-
mez, “Müşterilerimizin talebi doğ-
rultusunda minivan sistemdeki

araç sayımız 25'e çıkardık. Bin 200
kilogramın altındaki yükleri taşı-
yabilen araçlarımız ortalama 8-10
palet kapasitesinde” diye konuştu.
SÜRE YARIYA İNDİ

Sönmez, “ Araçlarımızın en bü-
yük özelliği Uluslararası taşımacı-
lıkta TIR'ları kapsayan prosedür ve
beklemelere dahil olmamaları. Bu
araçlar sayesinde Doğu Avrupa ve
Balkan ülkelerine ortalama 36
saat, Avrupa'ya ise 50 saatte taşı-
ma hizmeti sunarak hava kargo-
sunda harcanan süreyi yarıya dü-
şürüyoruz. Yatırımlarımız hız kes-
meden devam ediyor” dedi.
ARAÇ FİLOSU GENİŞLİYOR

Mevcutta 150 araçlık TIR filosu
ile Avrupa ülkelerine verdikleri lo-
jistik hizmetlerini yeni yatırımlarla
büyütmeyi hedeflediklerini de
söyleyen Ali Cem Sönmez, tenteli
ve frigo TIR için  görüşmelerin
başladığını da duyurdu.

Yan sanayi 
ödülü TEMSA'nın

GAZelle Next
Panelvan 
satışa sunuldu

Treyler sektörü, BPW 
Gebze Fabrikası’nda buluştu

GAZelle Next Panelvan satışa sunulduRus-
ya'da ticari araçların lider üreticisi olan ve
dünya çapında 40 ülkeye ihracat gerçekleşti-
ren GAZ Grup, Kamyonet modellerinden son-
ra GAZelle Next Panelvan modelini de Türkiye
pazarında satışa sundu. GAZ Grubu'nun Sa-
karya'daki kendi montaj fabrikasında üretilen
GAZelle Next'in 6 versiyonu bulunuyor. Bun-
lar azami 3.5 ton taşıma kapasiteli, tek ve çift
kabin kamyonetlerin standart ve uzun versi-
yonları ile gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3
olan iki Panel Van modelleridir. GAZelle Next,
yeni model Cummins ISF  2.8L US dizel moto-
runa sahip. 2.8 litrelik motor, 150 HP güç üre-
tirken, 330 Nm’lik de tork üretiyor. Yakıt tü-
ketimi ise sırasıyla 60 ve 80 km/saat hızla-
rında 100 km'de 8.5 / 10.3 litre. GAZelle Next
Van’ın garanti süresi ise 3 yıl veya 150 bin ki-
lometre. GAZelle NEXT Van, yüksek manevra
kabiliyetiyle en dar sokaklarda bile rahat bir
sürüş imkânı sunuyor.
ÇİFT SALINCAKLI BAĞIMSIZ ÖN SÜSPANSİYON

GAZelle Next'in en önemli yapısal özellik-
lerinden biri; çift salıncaklı bağımsız ön süs-
pansiyon ile donatılmış güvenilir bir araç ol-
ması ve tam yüklü yoğun çalışma koşulları-
na uygun olarak üretilmiş olması. Krema-
yerli direksiyona ek olarak, çift güç rezervli
fren sistemi, ferah ve konforlu kabin ve süs-
pansiyon, iyi yönlendirme ve üst düzey er-
gonomi ve konfor sağlıyor. GAZelle Next’te
sürüş ve konfora da büyük oranda katkı
sağlayan joystick vites, usb çıkışlı dokun-
matik dijital ses sistemi gibi ekstra özellikler
de kullanıcıya sunuluyor.

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel,
“GAZelle NEXT en zor koşullarda çalışmak
için tasarlanmış dayanıklı, güvenilir ve çok
güçlü bir yol arkadaşı. Fiyat-kalite dengesine
bakıldığında piyasadaki en iyi tekliflerden bi-
rini sunmaktayız. Ayrıca, ülke çapında 13 Bayi
ve 27 satış sonrası servis noktasından oluşan
bir hizmet ağı kuran şirketimiz müşterileri-
mize yedek parça ve servis olarak da yüksek
düzeyde, kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt
etmektedir. Hedefimiz müşterilerimize alır-
ken de kullanırken de %25 maliyet avantajı
kazandırmaktır” dedi.

Türkiye LPG Derneği Başkanlığı’na Eyüp Aratay seçildi
Türkiye LPG Derneği’nin 13

Mart 2018’de gerçekleştirilen 43.
Olağan Genel Kurulu’nda yapılan
seçimle yeni yönetim belirlendi.
Türkiye LPG Derneği Başkanlı-
ğı’nı Eyüp Aratay’ın üstlendiği
yeni dönemde diğer
Yönetim Kurulu Üye-
leri ise Gökhan Tezel
(Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili), Ömer Yağız
(Muhasip Üye), Can
Toydemir, Fehmi Arı-
kan, Osman Keleş, Ali
Kızılkaya, Hakan Hüs-
nü Şeker ve İsmail

Gökhan Öztürk’ten oluştu. Tür-
kiye’nin en köklü derneklerin-
den biri olan Türkiye LPG Derne-
ği’nin, kurulduğu ilk günden bu
yana sektörün yanı sıra kamu
ve ülke yararını da öncelikle gö-

zeten bir platform oluştur-
duğunu vurgulayan Eyüp
Aratay, “Türkiye LPG Der-
neği, 46 yıldır olduğu gibi
bu yeni dönemde de; LPG
sektörünün sağlığı ve ka-
muya yönelik yaptığı ça-
lışmalarla, sektör ve ülke
yararına faaliyetlerini güç-
lendirerek devam edecek-

tir” açıklamasında bulundu. 1972
yılında 14 üye ile enerji sektörü-
nün ilk derneği olarak kurulan
Türkiye LPG Derneği TLPGD,
Türkiye’nin en eski ve aktif der-
neklerinden biri konumunda.
TLPGD, kuruluşunun hemen ar-
dından dönemin Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı’na başvurarak; o
döneme kadar Türkiye’de her-
hangi bir yönetmeliğe bağlı bu-
lunmayan tüplü LPG’yle ilgili ilk
standartların oluşturulması ve
yürürlüğe girmesini sağlayarak
da alışılagelmişin dışında bir ilke
imza atmıştı.

ÖZBAYLAR PETROL YİNE 
MERCEDES-BENZ DEDİ
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OSD'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

TAYSAD’da yeni
dönem başlıyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayici-
leri Derneği’nin (TAYSAD) 40. Ola-
ğan Genel Kurulu Toplantısı’nda
Alper Kanca güven tazeleyerek,
yeniden Başkan seçildi. Toplantıda
TAYSAD’ın 2018-2020 yılları ara-
sında görev yapacak Yönetim ve
Denetleme Kurulları da belirlendi. 

TAYSAD’ın en büyük amaçların-
dan birinin “Türkiye’de otomotiv
tedarik sanayinde faaliyette bulu-
nan tüm seçkin firmaları temsil
etmek” olduğunu vurgulayan
TAYSAD Başkanı Alper Kanca,
”TAYSAD’ın karar mevkilerinde
hem ulusal hem uluslar arası ser-
mayenin yer aldığı, gençlerin ve
kadınların daha çok sayıda görev
aldığı, sadece İstanbul veya Kocae-
li’nin değil, diğer bölgelerin temsili-
nin de hissedildiği bir yönetim eki-
bi oluşturmaya gayret ettik”  dedi.

Yeni nesil temsilcilerin TAY-
SAD faaliyetlerine etkin katılımı-
nın önemine değinen Kanca,
“Ben TAYSAD yönetiminde
KANCA ailesinden ikinci kuşa-
ğım. Babam da uzun yıllar Baş-
kan Yardımcılığı yapmıştı. Aile
şirketleri kalıcılığını sürdürür-
ken, meslek örgütleri de etkin
olarak, nesilden nesile temsil
edilmeli. Bizden sonraki kuşak-
lar, gençler de TAYSAD’da görev
alsınlar, faal olsunlar istiyoruz.
Bundan dolayı TAYSAD’ın genç
kuşak temsilcilerinin birbirilerini
tanımaları, fikir alışverişlerinde
bulunmaları, gelecekteki işbir-
liklerini oluşturmak amaçlı
zevkli ve heyecanlı toplantılar
gerçekleştirmeleri adına Plat-
form Y diye bir oluşuma girdik.
Burada geleceğin yöneticileri
düzenli olarak kendi aralarında
toplantılar düzenleyerek güçlü

bir sosyal ağ oluşturdular” dedi. 
Otomotiv sektöründe kadınla-

rın varlığını artık çok daha güçlü
hissedeceğimizi belirten Kanca,
otomotivde bu zamana kadar
gerektiği kadar fark edemediği-
miz fakat bundan sonra fazlasıy-
la göreceğimiz bir kadın kuşağı
var. Bundan sonra iş hayatının
her alanında göreceğimiz kadın-
ların dönemi başlıyor. TAYSAD
olarak bu konuda otomotiv sek-
törüne öncülük etmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. 2018-2020 dö-
neminde görev yapacak Denet-
leme Kurulu üyelerimizin tama-
mı kadın” diye konuştu.

TAYSAD’DA YENİ 
YÖNETİM BELLİ OLDU

Genel Kurul’da, 2018-2020 yıl-
ları arasında yine Alper Kanca’nın
Başkalığını yapacağı yeni Yöne-
tim Kurulu’nda önemli isimler yer
aldı. Benteler ve Valeo gibi yabancı
sermayeli küresel firmaların yanı
sıra, Maxion İnci ve KordSa gibi
yerli küresel firmaların yer aldığı
Yönetim Kurulu’nda, İstanbul Ti-
caret Odası (İTO) Başkan Adayı
Şekib Avdagiç de bu dönem görev
yapacak. 2018-2020 dönemi TAY-
SAD yönetiminde şu isimler yer
alıyor: Albert Saydam (Tekno
Kauçuk), Perihan İnci (Maxion İnci
Jant), Tuna Arıncı (Valeo), Tolga
Doğancıoğlu (KordSa), Şekib Av-
dagiç (Avitaş), Kemal Yazıcı
(Ecoplas), Ertan Demirdüzen
(TKG), Çağatay Dündar (Benteler),
Mustafa Sarıgözoğlu (Sarıgözoğlu)
ve Berke Ercan (Cavo). 

Denetleme Kurulu’nda ise Özge
Özen Kural (Sismak), Nuray Dol-
gun (Döksan) ve Aslı Kısacık (TT
Çelikyay) görev alacak.

Otokoç Yunanistan'a Açılıyor

Otokoç Yunanistan'a AçılıyorO-
tokoç Otomotiv ve Avis Budget
Group, Yunanistan’ın en büyük
araç kiralama şirketlerinden biri
olan Olympic Commercial and
Tourism Enterprise SA’yı satın aldı.
Koç Holding Otomotiv Grubu Baş-
kanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Cenk Çimen, “Ül-
kemizin ve Koç Topluluğu’nun ilk
otomotiv şirketi olan Otokoç, 90.
yılında gerçekleştirdiği bu satın al-
mayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede
80.000 adetlik araç filosuna ulaştı.
Koç Topluluğu olarak tüm işleri-
mizde hem ülkemizde, hem de
yurt dışında büyümeyi hedefliyo-
ruz. Avis Budget Group ile yaptığı-
mız yatırım ortaklığı, uluslararası
büyüme stratejimizi destekleyen
adımlardan biri oldu. Aktif büyük-
lüğü 455 milyon euro olan bu ope-
rasyon ile Yunanistan’da çok
önemli bir yatırım gerçekleştirdik”
diye konuştu.

Avis Budget Group Başkanı ve
CEO’su Larry De Shon, “Yıllardır iş
ortağımız olan Koç Grubu ile Yu-
nanistan'daki Avis, Budget ve
Payless markalarının faaliyetleri-
ni sürdürebilmek adına bir araya
gelmekten memnuniyet duyuyo-
ruz. Yeni ortaklığımızda birlikte
müşteri deneyimini geliştirerek,
gelirlerimizi ve operasyonel ve-
rimliliğimizi arttıracağımıza ina-
nıyoruz” dedi.

Otokoç ve Avis Budget Group,
uluslararası pazarlarda büyüme
stratejisine uygun olarak yatırım-
larını sürdürüyor. Bu çerçevede,
Yunanistan'da Avis, Budget ve
Payless lisansları ile kısa ve uzun
dönem araç kiralama faaliyetinde
bulunan Olympic, Otokoç ve Avis
Budget Group ortak girişim ile sa-
tın alındı. Ortak girişim şirketinin

hisselerinin sahiplik payı yüzde
80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Bud-
get Group’tan oluşuyor. Olympic
2017 yılsonu itibariyle 32 bin adet-
lik araç parkına sahip.

Otokoç’un 90. yılında Avis Bud-
get Group ile birlikte gerçekleşti-
rilen yatırımın önemine değinen
Cenk Çimen, “Koç Topluluğu’nun
birçok yabancı şirketle güvene ve
uzun yıllara dayanan ortak yatı-
rımları bulunuyor. Yabancı ortaklı
bu yatırımların arasına 45 yıllık iş
ortağımız olan Avis Budget Gro-
up’u da eklemekten mutluluk du-
yuyoruz. Birlikte satın aldığımız
bu yapıyı otomotiv ve araç kirala-
ma tecrübemizle büyüteceğimize
inanıyoruz” diye konuştu.

Görgün Özdemir: Otokoç Oto-
motiv Genel Müdürü Görgün Öz-
demir ise Türkiye’de 1928 yılında
otomotiv sektörünün temellerini
Otokoç’un attığını vurgulayarak;
“Yurt dışında büyüme stratejimiz
kapsamında son yıllarda hızlı bir
büyüme dönemi geçirdik. Son se-
kiz yılda her yıl yeni bir ülkede
faaliyet göstermeye başladık.
Günlük araç kiralama sektöründe
sağlıklı büyümesini sürdüren,
uzun dönem araç kiralama paza-
rında da ülke ekonomisinin tekrar
canlanmasıyla yükselişe geçme-
ye başlayan Yunanistan da seki-
zinci ülke yatırımımız oldu. Olym-
pic şirketinin kaliteli ve donanımlı
insan kaynağı ve uzun yıllara da-
yanan sektör deneyimi bulunu-
yor. Bu yatırım ile birbirimize ka-
tacağımız önemli değerler ve fır-
satlar olduğunu düşünüyorum.
Otokoç olarak, bundan sonraki
yıllarda da yurt içi ve yurt dışında
gerçekleştireceğimiz yeni yatı-
rımlarla ulaşım çözümleri sun-
maya devam edeceğiz’’ dedi.

Gürsoylar Turizm’in tercihi ‘Maraton’
T ürkiye’nin lider otomo-

tiv üreticilerinden, TEM-
SA yurt içindeki araç
parkını genişletmeyi de

sürdürüyor. TEMSA son olarak,
Gürsoylar Turizm ile satış anlaş-
ması imzaladı.

İstanbul Otogarı’nda TEMSA
Merkezi’nde 17 Mart Cumartesi
günü düzenlenen teslimat töreni-
ne Gürsoylar Turizm Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Ferhat Ünal,
oğlu Turan Ünal, TEMSA Bölge Sa-
tış Yöneticisi Sonat Demirci, Anto-
to İstanbul Otobüs Satış Müdürü
Şafak Kıyar katıldı.  

Teslimat töreninde açıklama-
larda bulunan Gürsoylar Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Ferhat Ünal, 25 yıldır otobüsçülük
alanında faaliyet gösterdiklerini
belirterek, “Bu meslek bizde bir
tutku haline geldi ve 3 yıl önce
firmamızı kurduk. Yurtiçi ve
yurtdışına turizm taşımacılığı
yapıyoruz. Zaman zaman da şe-
hirlerarası firmalarda otobüsleri-
mizi çalıştırıyoruz. Şu an 4 aracı-
mız yurtdışında Azerbaycan Ba-
kü’ye çalışıyor. Yeni yatırımımız
Maraton da bu hatta hizmet vere-
cek. Egosu olmadan kendi çapı-
mızda bir hizmet anlayışı belirle-
dik” dedi. 

İsmail Ferhat Ünal, ilk kez TEM-

SA yatırımı yaptığına dikkat çeke-
rek, “TEMSA Maraton yatırımımız-
daki en önemli etkenlerden biri de
TEMSA Bölge Yöneticisi Sonat De-
mirci’nin ve Antoto Yönetim Kuru-
lu Üyesi Sayın Hikmet Göksoy’un
bize gösterdiği yakın ilgi ve desteği
yer alıyor. TEMSA’nın sadece satış
sürecinde değil, satış sonrası sü-
reçlerde de müşterisinin yanında
olduğunu meslektaşlarımdan gör-
düm ve benim de yanımda ola-

caklarına inandım. Müşterisine bir
aracı satana kadar değil, sonuna
kadar yanında durma anlayışları
beni memnun etti. Maraton araç-
ların konfor düzeyi de, rahatlığı,
çekiş gücü de Maraton tercihimde
etken oldu. Önümüzdeki süreçte
yine 52 veya 55 koltuklu Maraton
ile bu sürece devam edeceğiz.
Daha sonra filodaki 5 aracı da
TEMSA Maraton’a veya Safir’e
dönüştüreceğiz” dedi. 

“BU YIL GEÇEN 
YILDAN İYİ OLACAK”

Bu yıl turizmin geçen yıla göre
daha iyi bir seviye de gittiğine dikkat
çeken İsmail Ferhat Ünal, “Gelen kişi
sayısı, rezervasyonlar artışı da yıla
yönelik umutlarımızı artırıyor. Bu yıl
çok farklı olacak. Yeni araç alımları-
na yönelik gösterilen ilgi de bunu
gösteriyor. Yoksa kimse durup, du-
rurken borca girmez. Ama borca gi-
rip araç almaya yönelen birçok tu-
rizmci meslektaşımız var” dedi.  

İŞİNİ TUTKUYLA 
YAPANLARIN TERCİHİ TEMSA

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi So-
nat Demirci de, Gürsoylar Turizm ile
işbirliğinden duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, “Sayın İsmail
Ferhat Ünal ve ailesi otobüsçülüğe
tutku ile bağlı. Bu işe gönül vermiş
insanların TEMSA yatırımı tercihi
bizi gururlandırıyor. Çünkü işlerini
24 saat yaşıyorlar. En iyi hizmeti, en
güvenli hizmeti sunmak için çaba
gösteriyorlar. Bu çabaları içinde en
iyi yatırımı yapmak için çok sıkı bir
değerlendirme yapıyorlar. Gürsoy-
lar Turizm’e TEMSA tercihlerinden
dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Ma-
raton’un bol kazançlar getirmesini
diliyorum. Bundan sonraki araç ye-
nilemesinde her türlü desteği ver-
meye hazırız” dedi. 

OSD'de Bayrak De-
ğişimiTürkiye oto-
motiv sektörünün
çatı kuruluşu Oto-

motiv Sanayii Der-
neği’nin (OSD),

44’üncü Olağan Ge-
nel Kurulu’nda bay-

rak değişimi yaşandı.

Göreve geldiği 2010 yılından bu
yana Otomotiv Sanayii Derne-
ği’nin yönetim kurulu başkanlığını
başarıyla sürdüren Kudret Önen,
yeni dönemde görevi Haydar Yeni-
gün’e devretti. Düzenlenen Olağan
Genel Kurul toplantısında Otomo-
tiv Sanayii Derneği’nin yeni Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na Haydar
Yenigün seçildi.

Türkiye otomotiv sanayiine yön
veren 14 büyük üyesiyle sektörün
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sana-
yii Derneği (OSD), 44’üncü Olağan
Genel Kurulu’nu Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’nün de katılımlarıyla İstanbul’da
gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisi-
nin lokomotif sektörlerinden oto-
motiv sanayiinin ulaştığı konu-
mun değerlendirildiği ve otomoti-
vin geleceğine ilişkin görüşlerin
paylaşıldığı genel kurulda, 2010 yı-
lından bu yana OSD Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak başarıyla gö-
rev alan Kudret Önen, yeni dö-
nemde görevi Haydar Yenigün’e
devretti.

Yeni yönetim kurulu başkanı ve
yönetim kurulu üyelerinin belir-
lendiği olağan genel kurul toplan-
tısında, OSD’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na Haydar Yenigün se-
çildi. OSD’nin yeni yönetim kurulu
üyeleri ise, başkan vekili Süer Sü-
lün, başkan yardımcıları Cengiz
Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Ba-
şeğmez, muhasip üye Hasan Yıldı-
rım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sü-
mer, İzzet Kalaycı, Marco Votta,
Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar
Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde
belirlendi.

“DÜNYADA ÜRETİLEN HER
100 ARACIN NEREDEYSE 
2’Sİ TÜRKİYE’DEN”

Düzenlenen genel kurulda 2017
yılına ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Kudret Önen, “Ülkemiz,
2017 rakamları ile neredeyse dün-
yada üretilen her 100 araçtan ikisi-
nin üretildiği önemli bir üretim
merkezi haline gelmiştir. Üretimi-
nin yüzde 79’unu ihraç eden sana-
yimiz, 12 yıldır ülkemizin ihracat li-
deri olup, 2017 senesinde ülkemiz
ihracatının yüzde 18,2’sini gerçek-
leştirmiştir. 2017 senesi otomotiv
ihracatımız 29 milyar dolar ile re-
kor seviyeye ulaşmıştır. Günü-
müzde küresel ekonomiyi şekil-
lendiren, ulusal ekonomilere ciddi
katkı sağlayan ve yaşamımızın

değişmez parçası haline gelen oto-
motiv sanayii, ülkemizde de imalat
sanayimiz ve ihracatımıza yaptığı
katkılarla ülke ekonomimizin çok
önemli bir parçası haline gelmiştir”
ifadelerini kullandı.
“STRATEJİLER YENİ 
TEŞVİKLERLE DONATILMALI”

Türkiye otomotiv sanayisinin
sürdürülebilir büyümesi için 3 kri-
tik noktaya dikkat çeken Kudret
Önen, rekabetçiliğin sürdürülmesi,
yeni yatırımların çekilmesi ve yeni
projelerin Türkiye’de devreye gir-
mesinin çok önemli olduğunu dile
getirdi. Kudret Önen, “Sanayimizin
ihtiyaç duyduğu kararların hızla
alınması, kamu kurumları arasın-
da koordinasyonun sağlanması ve
sanayi ile koordinasyon halinde
çalışılmasının sürdürülebilir başarı
için şart olduğuna inanıyorum. Bu
işbirliği, sanayimizin sürdürülebilir
rekabetçiliği için tespit edilen
alanlarda çalışma yapılması ve
strateji geliştirilmesi ve yeni teş-
vikler ile donatılması üzerine ku-
rulmalıdır. Ülkemizin ihracat lideri
otomotiv sanayiinin sürdürülebilir
rekabetçiliğini ve büyümesini de-
vam ettirmesi amacıyla kısa, orta
ve uzun vadeli stratejilerin gelişti-
rilmesi gereklidir” diyerek sözleri-
ni sürdürdü.
“İÇ PAZAR YENİ YATIRIM 
ÇEKİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ,
BREXİT ÖZELLİKLE 
TAKİP EDİLMELİ!”

Yerli ürün portföyünün genişle-
mesini sağlamak, dış ticaret den-
gesine katkı sağlamak ve ülke
ekonomisi ile ihracata ciddi ivme
kazandırmak açısından yeni yatı-
rım çekilmesi için iç pazarın ciddi
önem taşıdığını da belirten Kudret
Önen, “Yatırım teşvikleri, özellikle
Kuzey Afrika ve Orta Avrupa ülke-
leri ile rekabet edecek konuma
getirilmelidir. Brexit konusu özel
olarak takip edilmeli ve sanayimiz

ihracatını negatif etki-
lemeyecek önlemler

alınmalıdır. Lojistik
konusu sanayimiz
ihracatını destek-
leyecek şekilde
geliştirilmeli ve

yeni teşvikler
planlanmalıdır. Kü-

resel gelişmeleri ya-
kından takip etmek ve

sanayimizin rekabetçiliği-
nin gelişmesini sağlamak için

gereken tedbirleri hızlı ve etkili bir
şekilde almak, rekabetin hızla ve
sürekli arttığı iş ortamında zorun-
luluk haline gelmiştir” dedi.
“GÖREVİ DEVRETMENİN 
TAM ZAMANI OLDUĞUNA
İNANIYORUM”

OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı
sürecince çok mutlu bir dönem
geçirdiğini belirten Kudret Önen,
“Üyelerimiz ve derneğimiz çalı-
şanları ile beraber sanayimizi en
iyi şekilde temsil etmeye, sanayi-
mizin rekabetçiliğinin arttırılması
için destek olmaya çalıştım. Bu dö-
nem içinde üyelerimiz her yıl beni
başkan seçerek derneğimiz için
çok önemli olan yönetimde de-
vamlılık ilkesini  destekleyerek
başkanlığımın devamı için oy kul-
landılar.  Ama her dönemin bir
sonu olmalı, Sanayimizin rekorlar
kırdığı bu uç noktada, bu yıl, görevi
devretmenin tam zamanı olduğu-
na inanıyorum. Bu duygular ile,
tekrar aday olmamaya karar ver-
diğim  OSD Yönetim Kurulu gör-
evim süresince, bana verdiğiniz
destek için içten teşekkürlerimi
sunuyorum” diyerek sözlerini ta-
mamladı.
HAYDAR YENİGÜN:  
ÖNCELİĞİMİZ SEKTÖRÜ 
“GELECEĞE” HAZIRLAMAK

Kudret Önen’e 2010 yılından bu-
güne büyük bir özveri ve başarı ile
yürüttüğü başkanlık görevi nede-
niyle teşekkürlerini sunduğunu
ifade eden Haydar Yenigün ise,
“Sektörün çatı örgütü olan bu de-
ğerli ve prestijli derneğe başkanlık
yapmak çok özel bir yaklaşım ve
beceri gerektiriyor. Kudret bey
bunu en mükemmel şekilde yeri-
ne getirdi. Ben bu derneğin baş-
kanlık görevini bir bayrak yarışı
olarak görüyorum. Sizler bugün
bayrağı bana devrettiniz. Bunun
değerini en üst seviyede hissetti-
ğimi bilmenizi isterim. Üreterek

büyümeye inanan biri olarak, sek-
törümüzü bugünkünden çok daha
iyi konumlara getirmek, büyüt-
mek, çeşitlendirmek ve en önem-
lisi, içinde bir çok belirsizlikler içe-
ren “geleceğe” hazırlamak, benim
de en önemli önceliğim olacak.
Sizlerin de desteği ile rekabetin
üzerinde yer alan bu görevi layı-
kıyla yerine getireceğime inanıyo-
rum” açıklamasını yaptı.

İHRACAT, TEKNOLOJİ 
VE YAN SANAYİİ 
BAŞARI ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU!

2017 yılında ihracat yapan OSD
üyelerine İhracat Başarı Ödülleri
verildi. Verilen İhracat Başarı Ödül-
leri Platin Plaket, Altın Plaket, Altın
Madalya ve Gümüş Madalya şek-
linde 4 ana kategoride sınıflandırıl-
dı. 1 milyar doların üzerinde ihracat
yapan firmalar Platin Plaket, 500
ve 1 milyar dolar arasında ihracat
yapan firmalar Altın Plaket, 100 ila
500 milyon dolar arasında ihracat
yapan firmalar Altın Madalya, 30
ile 100 milyon dolar ihracat yapan
firmalar ise Gümüş Madalya ile
ödüllendirildi. Ayrıca kalite ve tes-
limat güvenilirliği, teknoloji geliş-
tirmedeki işbirliği ve rekabetçilik
gibi kriterler esas alınarak OSD
üyeleri tarafından yapılan değer-
lendirme ile Yan Sanayi Başarı
Ödülleri de sahiplerine teslim edil-
di. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Teknoloji Başarı Ödülleri kapsa-
mında ise Türk Patent Enstitüsü
verilerine göre 2017 yılında patent
tescilleri bulunan OSD üyesi fir-
malar ödül almaya hak kazandı.

TEKNOLOJİ BAŞARI ÖDÜLÜ
ALMAYA HAK KAZANAN 
FİRMALAR;
1.      Ford Otomotiv San. A.Ş. (59 pa-
tent tescili)
2.      Anadolu Isuzu Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş. (19 patent tescili)
3.      MAN Türkiye A.Ş. (9 patent tescili)
4.      Karsan Otomotiv Sanayi ve Ti-
caret A.Ş. (7 patent tescili)

Türk Traktör ve Ziraat Makine-
leri A.Ş. (7 patent tescili)
5.      Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş. (5 patent tescili)
6.      Otokar Otomotiv ve Savunma
Sanayi A.Ş. (4 patent tescili)

Oyak Renault Otomobil Fabri-
kaları A.Ş. (4 patent tescili)
7.      Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş.
(1 patent tescili)

Turizm taşımacılığı alanında hizmet veren Gürsoylar Turizm 2+1
Maraton yatırımı yaptı. Firma sahibi İsmail Ferhat Ünal, “TEMSA’nın
bize gösterdiği yakın ilgi ve Maraton araçların konfor ve teknolojik
donanımı beni bu yatırıma yöneltti. Filomuzdaki 6 aracı da zaman

içerisinde TEMSA marka otobüslere dönüştüreceğiz” dedi. 

“YILDIZ TAKIMI” BELLİ OLDU!
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