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TÜRK PIRELLI’YE YENİ 
İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

Arüsder’de
Burhan Fırat

Dönemi
B ir sivil toplum kuruluşu olan Araç

ve Araç üstü Ekipman Üreticileri
Birliği Derneği ARÜSDER'in, Olağan
Genel Kurul toplantısı 16.04.2015

tarihinde, Ankara Ticaret Odası Congresium
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında, sek-
töründe lider üye kuruluşlarının katılımı ile
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

19 Temmuz 2013 tarihinden itibaren der-
neğin yönetiminde başarılı hizmetler vermiş
olan, Yönetim Kurulu Başkanı Nayim Dereli
ve Yönetim Kurulu üyeleri  Erdinç Kozanoğlu,
Mustafa Özçelik, Mevlüt  Şahin ve Seçkin
Kesinbaşoğlu, Genel Kurulda geçmiş dönem
ile ilgili yapılan tüm faaliyetleri ile ilgili bilgi
vererek derneğin yönetimini,  seçilecek olan
yeni ekibe teslim etti.  Genel kurulda tek
aday olarak Burhan Fırat, Divan Başkanlığı'na
bir liste halinde yeni yönetimde yer alacak
ekibini sunmuş ve sunmuş olduğu liste ek-
siksiz olarak kabul edildi. 

Yönetime yeni seçilen Burhan Fırat, başta
Nayim Dereli olmak üzere tüm yönetim ku-
rulu üyelerine vermiş oldukları hizmetten
dolayı teşekkür etti ve yeni projelerinden
bahsetti.. Fırat,  Avrupa Birliği ile birlikte yü-
rütülecek projelerinin olduğunu, kamu ku-
rumları ile bugüne kadar sürdürülen iyi iliş-
kilerin kendileri döneminde de sürdürülerek,
sektörün sorunlarının yeni oluşturulan 15
üyelik yeni Teknik Kurul ile daha etkin
şekilde çözülmeye çalışılacağını belirtti. Sn.
Fırat, "Derneğin, imalat sanayiinde 100'e
yakın yerli markası, binlerce çalışanı ve ya-
rattığı milyarlarca liralık katma değer ile
güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaya de-
vam edecektir. " dedi. 

İTALYA KENDİ TİCARETİNE 
zARAR vERİYoR
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türkiye ve İtalya arasında işbirliği ve ortaklık fır-

satlarını geliştirmek amacı ile İtalya Başkonso-

losluğu ve İtalyan Dış ticaret ve tanıtım ajansı

tarafından 26 mayıs 2015 Salı günü Wyndham

Grand İstanbul otel’de toplantı gerçekleştirildi. 

t
ürkiye ve İtalya arasında
taşımacılıkla ile ilgili so-
runları dile getiren UND
İcra Kurulu Başkanı Fatih

şener “avrupa’da sadece İtalya
ile taşıma sorunu yaşıyoruz. İtal-
yan tarafı ihtiyacın çok daha al-
tında bir taşımaya izin veriyor.
Son 8 yılda iki ülke ulaştırma ba-
kanları toplantı yapamadı şubat
ayında yapılan toplantıda ise ta-
raflar uzlaşamadan ayrıldı. Böyle
bir sistemle çalışmaya devam
edersek İtalya ile taşıma yapıla-
maz” dedi.

İtalyan firmalar ile türk firmala-
rını bir araya getiren İtalya Baş-
konsolosluğu ve İtalyan Dış tica-
ret ve tanıtım ajansı tarafından
İstanbul’da gerçekleştirilen top-
lantıya UND Başkanı Fatih şe-
ner’de katıldı. türkiye ve İtalya
arasında ticareti alıkoyan taşıma-
cılıkla ilgili sıkıntılar olduğunu be-
lirten şener, türkiye ve İtalya’nın
aynı tedarik zincirinin parçaları
olduğunu ve bürokratik engeller
yüzünden iki ülke arasında taşı-
macılıkla ilgili sıkıntılar yaşandığı-
nı ifade etti.   

taşıma Kotaları, 
İtalya İlE İhracata 
Zarar VErİyor

toplantıda yaptığı konuşmada,
türkiye ve İtalya arasında güçlü bir
siyasi ilişki olduğunu söyleyen UND
Başkanı Fatih şener konuşmasına
şöyle devam etti:

“türkiye sadece İtalya ve rusya
ile taşıma sorunu yaşıyor. avru-
pa’da İngiltere, almanya, hollanda
gibi taşıma sorunu yaşamadığımız
ülkelerle ihracatımız %80 artarken
İtalya ile ticaretimiz hızla azalıyor.
Son üç yılda almanya’nın türki-
ye’ye ihracatı nerede ise 1 milyar
dolar artarken İtalya’nın ihracatı ise
1.3 milyar dolar azalmış durumda
İtalya bu yaklaşımı ile kendine za-
rar veriyor ve taşıma sorunları se-
bebiyle birlikte kaybediyoruz. Bu-
gün olduğu gibi pek çok İtalyan he-
yeti iki ülke arasındaki ticareti ge-
liştirmek için türkiye’ye geliyor an-
cak taşıma sorunu varken ticaret
artamaz. İtalya türkiye’ye taşıma
izni vermek zorundadır. Biz İtalya
ihraç ürünlerini türkiye’den orta
Doğu ve orta asya’ya avrupa’nın

en çevreci ve en genç filoları ile ta-
şıyabiliriz.” dedi.

şener; “türkiye olarak İtalyan
kamuoyunda farkındalığı arttır-
maya çalışıyoruz. Bu konunun iyi-
leşmesi konusunda yapacağımız
lobiye ekonomi bakanlıkları ve iş
dünyası insanlarının destek ver-
mesini çok istiyoruz.  İtalya’nın
kotaları kendisine zarar veriyor.
İtalya’nın bu korumacı tavrı sebe-
bi ile İtalya’nın bizim ardımızdaki
Kafkas ve orta asya’daki ülkele-
re mallarını taşımasında da sorun
yaşıyor. İtalyan taşımacılar karlı
avrupa pazarını bırakıp türkiye
pazarında taşıma yapmayı tercih
etmiyorlar. anlaşılmaz bürokrasi
türkiye ve İtalya ticaretine zarar
vermekte ısrar ediyor” dedi. 

şener konuşmasında, İtalya ve
türkiye arasındaki taşıma sorunu
geçmişinin 7 yıl öncesine kadar
dayandığını ve en son 2008 de
KUKK toplantısı yapan iki ülke ba-
kanlıklarının 7 senedir toplantı yap-
madığını, şubat 2015’te yaptıkları
toplantıda masaya yumruklar vu-
rularak anlaşma yapamadan ma-
sadan kalkıldığını ifade etti. 

Türk Pirelli bünyesine deneyimli bir ismi daha kattı.
Turan Barış Arpacı, İnsan Kaynakları Direktörü olarak
Türk Pirelli’de göreve başladı.  İş hayatına Unicon Da-
nışmanlık A.Ş.’de İnsan Kaynakları Danışmanı olarak

başlayan Arpacı, sırasıyla MAN Türkiye A.Ş.’de Eğitim
Uzmanı, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’de İnsan
Kaynakları Yöneticisi, Mahle Motor Parçaları A.Ş.’de
İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak Votorantim

Çimento A.Ş.’de İnsan Kaynakları Direktörü görevlerin-
de bulundu. 

TIR Sistemini kullanmayı talep eden
gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'ne sundu-
ğu 30.000,- Avro veya 75.000,- TL

kabul teminatı, 3.000,- Amerikan Dolarına
düşürüldü. Son zamanlarda yaşanan ekono-
mik daralma, taşıma maliyetlerindeki artış-
lar ve firmaların uluslararası pazarda reka-
bet gücünün zayıflaması göz önüne alına-
rak, TOBB ve IRU arasında yapılan görüş-
meler ve gerçekleştirilen toplantılar sonu-
cunda TIR Sistemine giriş teminatları
3.000,- Amerikan Dolarına düşürüldü.

Değişiklik ile birlikte, TIR Sistemine giriş
şartlarını hafifletilirken, taşıma sektörü-
nün 50 milyar Avro olan toplam teminat
riski, 3.000,- Dolarlık teminat ile üstlenil-
meye devam edilecek. 

Ayrıca, günümüz ekonomik şartlarında
bankalardan teminat mektubu almak için
verilen ipoteklerin ve diğer teminatların
serbest kalacağı göz önüne alındığında ise
sektörümüzün kaynak sarfiyatı engellene-
cek ve sektöre yaklaşık 146 milyon TL ilave
kaynak yaratılacak. 

TIR sistemine 
giriş teminatları 
3.000 dolaRa 

düşüRüldü

Türkiye’nin en yüksek tutarlı
transit teminat sağlayıcısı
TOBB UND, İtalya Trieste’de
gümrük işlemleri için bekle-

meye son veren yeni bir uygulama ile
bir ilke daha imza attı.

14 Mayıs 2015 itibariyle, İtalya Trieste
Limanına tren ile gelen araçların bilgi-
leri önceden gümrüğe gönderilerek,
araç limanagelmeden bir gün önceiş-
lemleri tamamlanıyor ve araç geldiğin-
de Transit Beyannamesi hazırlanmış
oluyor. İtalya Gümrükleri işbirliğinde
gerçekleştirilen bu yenilik sayesinde
gümrük işlemlerinde zaman kaybet-
meden araç yola devam ediyor.

Sadece TOBB UND müşterilerinin
faydalanabildiği bu uygulama için araç
plakası, vagon numarası, EX-1, fatura
ve CMR bilgilerinin tren yola çıktığında
TOBB UND İtalya temsilciliğine gönde-
rilmesi yeterli oluyor.

TOBB UND
Avrupa’da“Ön
Gümrükleme

Sistemi” ile bir ilki
daha başardı

UND İcra KUrUlU BaşKaNı Fatİh şENEr: 
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Mitsubishi Fuso Canter yeni
3.5 tonluk kamyonetlerini ve
7.5 tonluk çift kabin kamyo-
nunu Türkiye pazarına sun-

du. haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen
tanıtım toplantısında konuşan Temsa
Motorlu Araçlar Genel Müdürü Eşref Zeka,
1984 yılından bugüne Türkiye hafif kam-
yon pazarında başarılı bir satış grafiği
sergileyen Mitsubishi Fuso Canter’ın
‘kamyoncunun güvenilir dostu’ olmaya
ettiğini söyledi. Canter’in sınıfında adı ya-
kıt ekonomisiyle özdeşleşen bir araç ol-
duğunu ifade eden Eşref Zeka, “Mitsubis-
hi Fuso Canter’in 3.5 tonluk kamyonet ve
7.5 tonluk çift kabin kamyon modellerini
bugün Türkiye pazarına sunuyoruz. Böy-
lece pazarda, Mitsubishi Fuso hafif kam-
yon ailesini tamamladık ve Temsa Motor-
lu Araçlar olarak Canter’in versiyon sayı-
sını 8’den 12’ye yükselttik” dedi.

"2015 sATıŞ hEDEFİ 3 BİN" 
2014 yılında 1800 civarında Canter satı-

şı gerçekleştirdiklerini, bu yılki hedefleri-
nin ise 3 bin olduğunu belirten Eşref Zeka
satışının 1000 adedinin 3,5 ton pazarın-
dan geleceğini ifade ederek “Biz 2014’e
göre iki kat bir büyüme öngörüyoruz.
2013’te yüzde 25, 2014’te yüzde 25 ile ka-
pattık. 2015 sonu itibari ile yüzde 35’ler
seviyesine ulaşacağımızı tahmin ediyo-
rum. İlk 4 ayda yüzde 30’un üzerinde. Çift
kabinli 7,5 tona giriyoruz. Bugüne kadar
satış yapmadık. Burada talebin daha çok
kamu ağırlıklı olacağını öngörüyoruz. 3
bin hedefi içinde 7,5 ton satışı dahil değil.
2016’da, 7,5 ton çift kabinli kamyon satışı-

nın daha etkin olacağını düşünüyorum.
2014’ün ilk 4 ayında 338 adet Canter satışı
olurken bu yılın ilk 4 ayında bu rakam 813
oldu” dedi.

“İlK ÇEYrEKTE YÜZDE 54 
BÜYÜME GErÇEKlEŞTİrDİK”

Geçen yılın ortalarında Türkiye pazarı-
na Fuso Canter’in 8.5 tonluk versiyonu-
nu sunduklarını hatırlatan Eşref Zeka, bu
versiyonun geçen yıl ki satışlarına

önemli bir değer kattığını belirtti. Mitsu-
bishi Fuso Canter hafif ticari araçlarının
bu yılın ilk çeyreğinde pazarın yüzde
54’lük büyümesine karşılık yüzde
104’lük bir büyüme başarısı gösterdiğini
vurgulayan Temsa Motorlu Araçlar Ge-
nel Müdürü ”3.5 ton ile 10 ton arasındaki
ticari araç pazarında geçen yıl 1800
adetlerde bir satış gerçekleştirdiklerini
kaydetti.Zeka, hafif kamyon pazarında
geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl sa-
tışlarını 2 kat artırdık” dedi.

“TÜrKİYE’DE 50 BİNDEN 
FAZlA FUso CANTEr sATTıK”

Mitsubishi Fuso Canter’in girdiği tüm
pazarlarda ya birinci ya da ikinci sırada
yer aldığının altını çizen Eşref Zeka ”1984
yılından bu yana Türkiye’de satışını yapı-
lan Canter’in bugüne kadar 80 binden
fazla sattı” dedi.

“2014 BİZİM YılıMıZ olDU, 2015’TE
BİZİM YılıMıZ olACAK”

Türkiye’nin Fuso Canter bakımından en
önemli 20 pazarından biri olduğunu anla-

tan Eşref Zeka, ”Tüm Fuso Canter ailesin-
den yıl sonuna kadar 3 bin adet satış ger-
çekleştirmeyi hedefliyoruz,2014 bizim yı-
lımız oldu, 2015’te bizim yılımız olacak.
2015 sonu itibarıyla yüzde 35’lik bir paza-
ra ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

rAKİPlErDE BU ÖZEllİKlEr YoK 

Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü
Eşref Zeka, 3,5 tonda 3 farklı versiyonları
olduğunu ve standart ve geniş kabin se-
çeneği sunduklarını belirterek 3 farklı
uzunlukta şasi seçenekleri olacağını söy-
ledi. sözlerine devam eden Eşref Zeka
“Özellikle 3,5 tonlardaki muadil rakiplere
göre baktığımız zaman, öne çıkan bir
avantajımız var. Araçların boş hali rakip-
lere göre daha düşük. Dolayısıyla bu sınıf-
ta tonaj çok önemli. her bir modelde, raki-
be göre 200 kilo artı yük taşıma kapasi-
temiz olacak. 1500-1600 kilo civarında
her bir versiyonun yük taşıma kapasitesi
var. Bu da rahatlıkla tüm sorunları çözü-
yor. Biz tüm modellerde bunu standart
olarak sunacağız. Tam bağımsız süspan-
siyon bu konfor açısından önemli. Bu

özellik de bazı rakiplerde yok. Tüm Canter
modellerde düşük yakıt tüketimi öne çı-
kıyor” dedi.

ADr’lİ KAMYoN YolDA
Pazarın ilk 4 ayda gayet iyi gittiğini

söyleyen Temsa Motorlu Araçlar Genel
Müdürü Eşref Zeka, yıl sonuna kadar bü-
yümenin devam edeceğini ama bu oran-
da yüksek gitmeyeceğini tahmin ettikle-
rini vurguladı7.5 tonluk çift kabinli kam-
yon pazarına ilk defa girdiklerini belirten
Zeka, yakın zamanda pazara ADr’li kam-
yon ve kamyonetler sunmayı hedefle-
diklerini belirtti.

DİsK FrENİ vE BİlGİ EKrANı 
sTANDArT olACAK

3.5 tonda rakiplerine göre 200 kilogram
daha hafif olduklarının altını çizen Eşref
Zeka, aracın düşük yakıt tüketimi, uzun
motor ömrü, düşük boş ağırlık, yüksek
yükleme kapasitesiyle öne çıktığını vur-
guladı ve sözlerine şöyle devam etti “3.5
tonların tamamında disk frenleri ve bilgi
ekranları standart olacak. Gıda, hızlı tü-
ketim, beyaz eşya, mobilya, cam vb he-
defteki sektörlere satış gerçekleştirme
amacımız öne çıkıyor”

3.5 ToNlUK CANTEr YAKıT EKoNo-
Mİsİ GÖZ DolDUrUYor

Yeni 3.5 tonluk Canter, gıdadan beyaz
eşyaya, ev tekstilinden mobilyaya farklı
sektörlerden müşteri için ideal bir alter-
natif olarak öne çıkıyor. Yüksek verimli
hafif kamyonları ile rakiplerinden bir
adım öne çıkan Canter, yakıt ekonomisi
sunan motoruyla da dikkat çekiyor. Ge-
lişmiş fren sistemi ve araç durumunun
sürücü tarafından anlık takibini sağlayan
bilgi ekranıyla kullanım kolaylığı sunu-
yor. Canter, bağımsız helezon tip ön süs-
pansiyon sistemiyle sürüş konforunu
maksimuma çıkarıyor.

CANTEr 7.5 ToNlUK ÇİFT 
KABİN İlK DEFA TÜrKİYE’DE

Mitsubishi Fuso, 7.5 tonluk kamyon pa-
zarına yönelik yeni çift kabin kamyonunu
da Türkiye pazarına sundu. İlk defa çift
kabin olarak pazara sunulan 7.5 tonluk
kamyonlar, inşaat, itfaiye, bakım-onarım
gibi işlerde kullanılabilecek.
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Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından kuru-
lan Gümrük ve Ticaret
Konseyi ilk toplantısını,

ilgili Bakanlıkların, kamu kuru-
luşlarının ve sivil toplum kuruluş-
larının yoğun katılımı ile İstan-
bul’da gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya, Kon-
seyin temsilci üyesi olan Uluslar-
arası Nakliyeciler Derneği (UND)
adına Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu, İkinci Başkan Şe-
rafettin Aras, Başkan Yardımcısı
Cavit Değirmenci, İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener ve İcra Kuru-
lu Üyesi Erman Ereke katıldı.

Gümrük ve Ticaret Konseyinin
işleyişi ve yapısı ile ilgili görüş ve
önerilerin paylaşıldığı Konsey

toplantısı, Bakan Yardımcısı Fatih
Metin’in, Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığının faaliyetlerine ve proje-
lerine ilişkin sunumu ile başladı.

NUhoğlU’NDAN UlUslAr-
ArAsı ENGEllEMElErE
KArŞı orTAK hArEKET
ETME ÇAğrısı

Toplantıda konuşan UND Yöne-
tim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri-
ne giden yolda Dünya Gümrük
Örgütü çalışmalarının önemine
değindi, ülke performansının art-
tırılması adına işbirliğinin gelişti-
rilmesi gerektiğini belirtti.

Çetin Nuhoğlu, uluslararası
alanda taşımacılık sektörüne ge-
tirilen engellemelerin uluslararası
anlaşmalar ve Bali Kararları’nı ih-
lal ettiğini belirterek, ülke olarak

sektörün önündeki engellemele-
rin kaldırılması için ortak hareket
edilmesinin önemini vurguladı.

"GÜMrÜK AlANıNDA 
İYİlEŞTİrMElErİN 
hAYATA GEÇMEsİ GErEK"

Çetin Nuhoğlu ayrıca, Türkiye’nin
Küresel lojistik Performans En-
deksine ilişkin son dönemde “güm-
rük” ve “zamanında teslim” kriter-
lerinde yaşadığı düşüşe de dikkat
çekti. Türkiye’nin “zamanında tes-
lim” alanında 27’nci sıradan 41’nci
sıraya gerilediğini belirten Çetin
Nuhoğlu, bunun uluslararası pazar-
da karşılaşılan engellemeler ve
gümrük idarelerimizde yaşanan
sorunlardan kaynaklandığını kay-
detti. Nuhoğlu, gerilemenin yaşan-
dığı bir başka kriterin de “gümrük”
olduğunu, burada da 32’nci sıradan
34’ncü sıraya düşüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin, genel sıralamada
30’ncu sırada yer aldığını bildiren
Çetin Nuhoğlu, ilk 15 ülke içinde yer
alabilmek için gümrük alanında
iyileştirmelerin bir an önce hayata
geçirilmesi gerektiğini, ürün tes-
limlerinde yaşanan gecikmelerin
ortadan kaldırılması adına bekle-
melere neden olan sorunların ana-
liz edilerek bunların çözüme ka-
vuşturulması gerektiğini söyledi.

Konseyin Türkiye açısından taşı-
dığı öneme değinen Nuhoğlu, Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen proje ve devam
edecek çalışmalar için teşekkür
etti.

TAŞıMACılıK vE lojİsTİK 
KoMİTEsİ olUŞTUrUlACAK

Toplantıda ayrıca, taşımacılık ve
lojistik ile ilgili ayrı bir çalışma ko-
mitesinin oluşturulması, mevzuat

düzenlemelerinin öncelikle konsey
gündemine getirilmesi, Konsey’in
İcra Kurulunda özel sektör temsilci
sayısının arttırılması, sektörler açı-
sından etkinliğin fazlalaştırılması
adına toplanma sıklığının arttırıl-
ması, yaşanan mevcut sorunların
çözümüne yönelik çalışmalara bir
an önce başlanması konularını da
Konsey’de dile getirdi. 

Gümrük ve Ticaret Konseyi,
gümrük ve iç ticaret politikalarının
oluşturulması ve uygulanması ile
ilgili olarak görüş bildirmek ve bu
konularda araştırma ve çalışmalar
yapmak, gümrük ve ticaret politi-
kalarına, ekonomik sistemdeki
tüm aktörlerin ortak katılımı ve iş-
birliği temelinde ve objektif esasla-
ra göre yön vermeye katkı sağla-
mak amacıyla kurulan bir danışma
organı görevini üstleniyor.

unD Başkanı Çetin
nuhoğlu uluslar-

arası alanda taşı-
macılık sektörüne

getirilen engelle-
melerin uluslar-

arası anlaşmalar
ve Bali Kararları’nı
ihlal ettiğini belir-
terek, ülke olarak

sektörün önünde-
ki engellemelerin

kaldırılması için
ortak hareket edil-

mesinin önemini
vurguladı.

Fuso CanTer 
yeni modellerini 
görücüye çıkardı
Yeni 3.5 tonluk kamyonetleri ve 7.5 tonluk çift kabin
kamyonu Türkiye pazarına sunan Mitsubishi Fuso
Canter, yılsonuna kadar yeni 3.5 tondan 1000 adet
toplamda ise 3 bin adet araç satmayı hedefliyor. 
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Bosch, Türkiye’de 
Büyümeye devam ediyor

Bosch Türkiye ve Ortadoğu
Başkanı Steven Young,
“Bosch Grubu olarak Tür-
kiye’ye olan güvenimiz

tam; bu ülkenin potansiyeline ina-
nıyor ve burada büyümeye devam
ediyoruz. 43 yılda 2 milyar Eu-
ro’nun üzerinde yatırım yaptığımız
Türkiye’de, geçen yıl 135 milyon
Euro yatırım gerçekleştirdik. 2015
yılında da yine 200 milyon Euro’luk
bir yatırım planlıyoruz” şeklinde
konuştu.

Bosch, 200 milyon avro civarın-
daki yatırımın önemli bir kısmını
Bursa’da gerçekleştirmeyi planlı-
yor. Bunun bir bölümü yüzde 30’a
varan yakıt tasarrufu sağlayan
Benzinli Sistemler enjektörlerin
artan talebe göre üretilmesi ve ge-
liştirilmesi için kullanılacak.

Ayrıca bu yeni yatırımla Bosch,
Euro 7 normlarını yerine getiren
enjektör üretmeye de başlayacak.
formula 1 yarış araçlarında da kul-
lanılan bu enjektörler dünyada en
fazla Bursa’da üretiliyor ve dünya-
ya ihraç ediliyor.

BOSCh’TAn TÜRKİYE’YE 
İKİ YEnİ AR-GE MERKEzİ

Bosch Türkiye, 2014 yılında top-
lam 77 patent başvurusunda bu-
lundu. 2015 yılında da aynı sayıda
patent başvurusu yapmayı hedef-
leyen Bosch Türkiye, 2014 yılında
Ar-Ge yatırımlarına 80 milyon
Avro civarında bir bütçe ayırdı. 3
ayrı Ar-Ge Merkezinde 390 çalışa-
nıyla Türkiye’nin inovasyon çalış-
malarına katkıda bulunan Bosch
Türkiye, 22 ülkeye Türkiye’den Ar-
Ge ihracatı yapıyor.

Bu yıl içinde Bursa’da iki yeni Ar-

Ge Merkezi açılmasıyla Bosch Tür-
kiye, Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi
sayısını 5’e çıkacak. Eylül ayında
devreye girecek Benzinli Sistemler
ve ATMO Ar-Ge Merkezleri, gele-
ceğin teknolojilerinin geliştirme-
sinde önemli bir rol üstlenecek.
Benzinli Sistemler Ar-Ge merkezi
de dizel Sistemler Ar-Ge merkezi
gibi Almanya’dan sonraki alanın-
daki en büyük Ar-Ge merkezi ko-

numunda olacak. Bunun yanı sıra,
Bosch’un Bursa’daki dizel Sistem-
ler Ar-Ge Merkezi’nde EURO6
normlarını karşılayacak Common
Rail Enjektörü, Çin pazarı için ge-
liştiriliyor.

BOSCh, ORTAdOğU’YU 
TÜRKİYE’dEn YÖnETİYOR

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Baş-
kanı Steven Young, Türkiye’nin ba-
şarılı performansı nedeniyle 2015

yılbaşından itibaren Ortadoğu böl-
gesini yönetme sorumluluğunu al-
dığını hatırlatarak, “Ocak 2015 iti-
barıyla, İstanbul’daki merkezimiz-
den, Ortadoğu’daki 16 ülkeyi yö-
netmeye başladık. Global Bosch
yönetimi, Türkiye’de yakaladığımız
başarı ve sinerjiyi büyük potansi-
yel barındırdığına inandığı bir böl-
ge olarak kabul edilen Ortadoğu’ya
yayma kapasitesine vakıf olduğu-
muz inancını taşıyor. Biz de bu
yönde üzerimize düşen görevi ye-
rine getirmek için çalışıyoruz”
dedi.

Young, Küçükyalı’da, Bosch’un
tüm iş kollarını aynı çatı altında
buluşturan bir Merkez Ofis’i hayata
geçirdiklerini söyledi.

Öte yandan Bosch Türkiye, geçti-
ğimiz Mart ayında fren Sistemleri
fabrikasını Bursa Organize ve Sa-
nayi Bölgesi’ne taşıyarak,
BOSB’deki fabrika sayısını 5’e çı-
kardı ve üretim kapasitesini yüzde
61 artırdı.

Otomotiv sektörünün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de ‘amiral’
sektörleri olduğunu vurgulayan
Young, Sanayi Teknolojileri alanın-
da yenilikçi çözümler yarattıkları-
nı, Termoteknik alanında Manisa
fabrikası’nın her yıl dünya çapında
kombi üretim rekoru kırdığını,
Elektrikli El Aletleri ve Ev Aletleri
alanında geniş bir ürün portföyünü
tüketiciyle buluşturduklarını, Oto-
motiv Yedek Parçaları alanında ka-
liteli, güvenilir, yenilikçi teknoloji
ve hizmet sunduklarını, Güvenlik
Sistemleri iş kolunda ise güvenlik
ve iletişim alanında öne çıkan
ürünlere imza attıklarını kaydetti.

2014'te toplam satışla-
rını yüzde 10 artırarak

cirosunu 1,68 milyar
Euro’ya yükselten

Bosch Türkiye’nin, ih-
racat rakamı ise 1.22

Milyar Euro
oldu.Bosch,Türkiye’nin

en fazla ihracat 
yapan ilk 
10 şirketi 

arasında yer 
alırken, 

ülke toplam 
ihracatının  

yüzde 1’

Başarılı projeler İTÜ'de
kuluçkaya yatacak

Ar-Ge inovasyon bilinci oluşturularak katma de-
ğeri yüksek ürünler amaçlayan Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), bu konuda dü-
zenlediği ‘Türkiye Otomotiv Sektöründe Geleneksel
4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Ya-
rışması’nda bu yıl bir ilke imza attı. OİB, geleneksel
hale gelen yarışmalarda önceki yıllarda başarılı
projelerin sanayileşmesinde sıkıntı yaşanması ne-
deniyle İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki İTÜ Çe-
kirdek ile işbirliğine girdi. Bu işbirliğiyle başarılı 19
proje İTÜ Çekirdek’te kuluçkaya yatırılacak ve sa-
nayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, labo-
ratuardan sanayi ile buluşmasına kadar birçok fır-
sattan yararlanacak. Başarılı projeler bu şekilde
toplamda 1 milyon lirayı bulabilecek avantajlardan
yararlanacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin (TİM) koordinatörlüğünde OİB
tarafından düzenlenen ‘Türkiye Otomotiv Sektö-
ründe Geleneksel 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Kom-
ponent Tasarım Yarışması’na bu yıl 510 proje katıldı.
28 Mayıs’ta Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşecek ödül töreniyle başarılı proje sahipleri
ödüllerini alacak. Ayrıca düzenlenecek konferans
ve etkinliklerde ulusal ve uluslararası birçok önemli
isim sahne alarak otomotivle ilgili son trendleri ve
gelecek öngörülerini paylaşacak.

YEnİ fİKİRlERE OdAKlAnMAlI
Yarışmanın önemine değinen OİB Başkan Yar-

dımcısı ve yarışma kurulu koordinatörü Ömer Bur-
hanoğlu, bir yanda 2023 vizyonu, diğer yanda da
yerli marka otomobil için çok farklı yerlere ulaşma-
ları gerektiğinin altını çizdi. Söktörün özellikle oto-
motiv komponentleri için çok farklı alanlara ulaş-
ma şansı bulunduğunu ve bunun için de klasik he-
deflerden yeni fikirlere odaklanılması gerektiğine
değinen Burhanoğlu, “Yarışmamızda geçtiğimiz
yıllarda başarılı olan projelerin sanayileşmesinde
sınırlı bir başarı yakaladık. Bunu aşabilmek için bu

yıl ilk kez İTÜ Çekirdek ile işbirliğine girdik. Yarış-
maya katılan projeler arasından 19’una İTÜ Çekir-
dek anahtarı vererek bunların kuluçkaya yatması-
nı sağlayacağız ve sanayileşmeleri konusunda yol
alacağız” dedi.

CİvCİv TAKİP EdİlECEK
Burhanoğlu, önceki yıllarda para ödüllerinin

yüksek olduğunu, bu yıl bunu azalttıklarını, ancak
İTÜ Çekirdek’te toplamda 1 milyon lirayı bulacak
avantajların başarılı projelerin sanayileşmede önü-
nü açacağına inandığının altını çizdi. Burhanoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçilen 19 başarılı proje İTÜ Çekirdek’te mentor-
lar tarafından yönlendirilecek. Belki başka nokta-
lara yönelecek. Projeler, ekipman, teknoloji, labora-
tuar, prototip, patent gibi birçok alanda destek ala-
bilecek. Geçmiş yıllarda başarılı projeyi yumurta
gibi alıyorduk tavuğun altına bırakıyorduk ve civciv
çıkmasını bekliyorduk. Sanayinin bu projeleri sa-
hiplenmesini bekliyorduk. Şimdi İTÜ Çekirdek’te
kuluçkaya yatacak projeleri daha profesyonelce ta-
kip edeceğiz. Sanayiciyle buluşmasını sağlayaca-
ğız. Civcivin uçup uçmayacağını takip edeceğiz.
dünyada da projeler böyle kuluçkalarda yerleştirili-
yor. Şimdi umutluyuz. 2 projeyi bile sanayileştirebi-
lirsek mutlu oluruz. 2023 vizyonu için ne kadar çok
ihracat yaparız değil, ne kadar katma değeri artırı-
rız, fikir ihracatı yaparız bu önemli.”

OTOMOTİv GİRİŞİMCİSİnİn AvAnTAjI ÇOK
İTÜ Arı Teknokent İş Geliştirme direktörü Arzu

Eryılmaz da İTÜ Çekirdek’te girişimcilerin projeleri-
ni ticarileştirebilmeleri için hızlı bir çalışma progra-
mı uyguladıklarını ve bir yılı bulan bir süreçte fi-
nans desteği dahil birçok alanda fırsatlar sunacak-
larını söyledi. “Otomotiv endüstrisinde girişimcile-
rin ekstra avantajları olacak. OİB girişimcilere ağa-
beylik yapacak, sektöre sahip çıkacak. Bu iş için 10
milyon lira harcasak ve arkasından bir projeyi ka-
zansak bizler için mutluluktur” diye konuştu.

Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları

Birliği (OİB) tarafından
düzenlenen ‘Türkiye

Otomotiv Sektöründe
Geleneksel 4. Ar-Ge

Proje Pazarı ve 4.
Komponent Tasarım

Yarışması’nda ödüller
sahiplerini bekliyor.
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Mars Logistics'e 
200 Iveco straLis

Teslimat töreninde konuşma ya-
pan İlyas Şen Grup Yönetim Kuru-
lu Başkanı İlyas Şen, Akran nakli-
yat’a yaptıkları teslimattan büyük

memnuniyet duyduklarını ifade ederek,İs-
tanbul, Balıkesir, İzmir ve Bursa’da  Şensan
Otomotiv MAn yetkili bayisi olarak hizmet
verdiklerini ve MAn markasına yatırım
yapmaya devam ettiklerini belirtti. Şen,
“Türkiye pazarında MAn’ınpazar payı her
geçen gün yükseliyor, müşterilerimizi satış
ve satış sonrası hizmetlerde de mağdur et-
meyeceğiz, MAn’ıngeniş ürün yelpazesi ve
kalitesiyle hak ettiği yere geleceğine inan-
cım tamdır” dedi.

Akran nakliyat Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Korkmaz ise konuşmasın-
da; Bursa Gemlik Liman bölgesinde faaliyet
gösterdiklerini, 2000 yılında nakliye işine
başladıklarını, 2007 yılında şirketleşmeye
yönelik çalışmalar yaptıklarını,  şirketleri-
nin amacının lojistik sektörüne yeni bir so-
luk getirerek, kaliteyi yükseltmek ve bir
ekol haline gelmek olduklarını ifade etti.

Filolarının farklı marka araçlardan oluş-
tuğunu, ilk defa MAn marka araç yatırımı
yaptıklarını ifade eden Ayhan
Korkmaz;“Akran nakliyat olarak müşteri-
lerimiz için en uygun çözümleri bularak
200'den fazla personelimiz, kendimize ait
161 adetaracımız ile yolumuza devam edi-
yoruz. Bu alımla birlikte filomuzdaki araç-
ların %40’ını MAn araçlar oluşturuyor.
Hem MAn araçlardan hem de Şensan Oto-
motiv’den aldığımız satış ve satış sonrası
hizmetlerden son derece memnunuz. Ge-
niş ürün yelpazesi, yüksek ürün kalitesi,
teknolojik olarak iyi donanımlı ve en az
ağırlığa sahip olması, bizim için en önemli
kriter olan yakıt tüketiminde de büyük
avantaj sağlamasından dolayı tercihimizi
MAn TGS 18.400 EfficientLine  araçlardan
yana kullandık.” dedi. Ayhan Korkmaz,
MAn araçların genel olarak düşük yakıt
tüketiminden ve araç hafifliğinden de çok
memnun olduklarının altını çizerek “Böy-
lece daha az yakıt tüketimi ile daha fazla
yük taşıyarak, işletme verimliliğinde en
üst seviyeye ulaşıyoruz” dedi.

Iveco Çırağan Sarayı'nda yapılan tö-
renle 200 adet Stralis Hi-Road ara-
cını Mars Logistics’e teslim etti.Bu
teslimatla Iveco Türkiye’deki en bü-
yük satışını gerçekleştirdi.

ırağan Sarayı’nda yapılan törene, Mars Lo-
gistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahil-
lioğlu, Genel Müdür Alper Bilgili ve Ali Tulgar
ile Iveco Türkiye Yönetim Kurulu üyesi
Maurizio Manera,Iveco Otomotiv Genel Mü-
dürü Ömer Bursalıoğlu ,Pazarlama ve
Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Giz ve diğer yetkililer katıldı. Mars
Logistics ile yapılan anlaşma Iveco Türki-
ye’nin 2008’deki kuruluşundan bu yana
imzalanan en büyük anlaşma olma özelliği-
ni taşıyor.2014 Haziran ayında beş adet
Stralis AT 460 alan Mars Logistics yüksek
performansı nedeni ile Stralis’i tercih etti.

Iveco Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Maurizio Manera Iveco olarak çok önemli
bir gün yaşadıklarını belirterek “Mars Lo-
gistics firmasına bugün büyük bir teslima-
tın ilk kısmını yapıyoruz. Bizim için en
önemli şey bu anlaşmanın adetsel sayısı
değil,Mars’ın Türkiye’nin en önemli lojistik
firmalarından biri olması bizim için daha
çok önemli açıkçası. Başka önemli noktada
bu anlaşmanın 5 adet Stralis’in üzerine inşa
edilmiş olmasıdır” dedi.

Iveco Otomotiv Genel Müdürü Ömer Bur-
salıoğlu gerçekleştirdikleri satış başarısının
Iveco olarak daha büyük bir oyuncu olma-
ları yolunda önemli bir kademe olduğunu
ifade ederek “Stralis’e olan ilgi bizi çok mut-
lu ediyor. Bu ilgide Stralis’in yenilenmesinin
ve verimliliğinin etkisi büyük. Ancak bunda
Iveco’nun ağır vasıtada yeni yapılanması-
nın da itkisi var. Bakım onarım konusunda
müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesi
de önemli etken” dedi. Mars Logistics Yöne-
tim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu filoları-
nı büyütürken Iveco gibi sektörün en iyile-
riyle çalıştıklarını belirterek, önümüzdeki
dönemde ihtiyaçları doğrultusunda filo ya-
tırımlarının süreceğini ifade etti.

"KOTALARIn KALKMASI 
Bİzİ RAHATLATACAK"

Uzun zamandır hem UnD hem de bir çok
alanda kotaların kalkması ile ilgili girişimler-
den bahseden Mars Logistics Yönetim Ku-
rulu Başkanı “Ekonomi Bakanı nihat zey-
bekci beyefendi de çalışma içerisinde habe-
rim var. Kotaların kalkması bizi çok rahatla-
tacak, takipteyiz. Lüksemburg Devlet De-
miryolları ile 2012 yılında 3 adet servis ile
başladık, önümüzdeki günlerde 6 adede
yükselecek. Intermodel taşıma modelini
başka hatlara da yansıtmayı planlıyoruz sa-
dece Lüksemburg’la kalmayacağız. Şu anda
fizibilite çalışmalarımız devam ediyor, Al-
manya veya Avusturya’da olabilir” diyerek
büyümeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ç
Tören sonrasında İlyas Şen Grup Yönetim Kurulu
Başkanı İlyas Şen Bursa’daki teslimatın anısına
Ayhan Korkmaz’a bir plaket takdim etti.

Akran
Nakliyat'a 

15 MAN
EfficientLine

çekici
MAN Bursa yetkili bayisi Şen-
san Otomotiv, Akran Nakliyat'a
satışını gerçekleştirdiği 50 adet
MAN TGS 18.400 EfficientLine
çekicinin ilk 15 adedinin tesli-
matını gerçekleştirdi.

Talson'dan Hollandalı 
Verhoek'e 10 halı taşıyıcı

Hollanda merkezli olarak faaliyet
gösteren Talson, Avrupa’nın önde ge-
len kutu tipi treyler üreticilerinden
biri. Intermodal taşımacılık çözümleri
konusunda uzmanlaşan Talson,
tekstil taşıyıcı, dağıtım ve hava kargo
semi-treylerlerini içeren geniş bir
ürün yelpazesine sahip.

Talson TCM TAL halı taşımacılı-
ğı için özel olarak tasarlandı.Yük-
leme ve boşaltma işlemlerinin
kolay ve verimli olarak gerçek-
leştirilebilmesi için semi-treyle-
rin içinde hareket eden bir trans-
fer arabası ve ön kapı ile donatıl-
mıştır. TCM TAL, nihai varış nok-
tasına ulaşıldığında boşaltma iş-
lemlerinin kesintisiz olarak yapı-
labilmesi için forkliftin semi-
treylerin arkasında taşınmasını

sağlayan forklift taşıma yuvasına sa-
hip. TCM TAL, 385/55R/22,5 standart
büyük ebatlı lastiklerle 2.900 mm iç
net yüksekliğini aynı anda sunan na-
dir halı taşıyıcı semi-treylerinden bi-
ridir. Talson tarafından Verhoek’e
teslimatı gerçekleştirilen TCM TAL
semi-treylerlerin yüksek mukave-

metli çelikten şasisi, paslanmaya
karşı galvaniz kaplamayla korun-
makta. TCM TAL üst yapısı ise çerçe-
vesiz hafif alüminyum yapıda. Tal-
son’un dış yan panelleri, karşılıklı ola-
rak eşit mesafelerde yer alan alümin-
yum profillere perçinlenmiş boyalı
alüminyum levhalarla inşa edildi.

Alüminyum yan panellerin ya-
pısının perçinli oluşu servis sü-
resini aşağı çekmekte.

Verhoek Int. Transport B.V,
başta Benelüks ülkeleri, Alman-
ya, İngiltere, Fransa, Avusturya,
İsviçre ve Danimarka olmak
üzere Avrupa’nın neredeyse ta-
mamına yönelik olarak dağıtım
hizmetleri sunmakta. Verhoek,
halı ruloları gibi hassas yüklerin
taşınması alanında uzman.

MAN, yüksek yakıt tasarruflu
uzak yol aracı MAN TGX Efficien-

tLine 2 modelinde Conti EcoP-
lus’u tercih etti. Ayrıca Continen-
tal’in Conti Hybrid ve Conti Scan-
dinavia ürün grubu MAN’ın oriji-

nal ekipmanları arasında yer aldı.

Dünyanın en büyük uluslarara-
sı lastik ve orijinal ekipman te-
darikçilerinden Continental,
ünlü kamyon ve otobüs üreticisi
MAN ile uzun vadeli ortaklığını
güçlendirerek sürdürüyor. Or-
taklık doğrultusunda Continen-
tal’in 3. nesil kamyon lastiği
Conti EcoPlus, yüksek yakıt ta-
sarruflu uzak mesafe aracı MAN
TGX EfficientLine 2 modelinde
standart ekipman olarak kullanı-

lacak. Ayrıca MAN, Conti Hybrid
ve Conti Scandinavia kamyon
lastiklerini orijinal ekipman port-
föyüne ekleyecek.

Continental ve MAN ortaklıkla-
rını farklı platformlara da taşıyor.
Continental, son olarak Mart
ayında düzenlenen MAN Truck-
nology Günleri’nde yer almış ve
Conti Hybrid ürün serisinin
avantajlarını farklı ülkelerden
gelen katılımcılarla paylaşmıştı.

Continental Kamyon Lastikleri
OE Başkanı Peter Matzke “MAN
ile uzun yıllara dayanan köklü bir
ortaklığımız var. Conti EcoPlus
lastiklerimizin yeni TGX Efficien-
tLine 2 modelinin yakıt ekonomi-
sine katkıda bulunmasıyla gurur
duyuyoruz. MAN’ın araçlarında
orijinal ekipman olarak Conti
Hybrid ve Conti Scandinavia ürün
serilerimizi kullanmasından dolayı
ayrıca çok heyecanlıyız” dedi.
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UTİKAD, GümrüK Konseyİ
ToplAnTısınA KATılDı

100 adetlik MAN TGS EfficientLine
siparişinin ilk 20’sini teslim aldı 

MKZ Lojistik’ten
MAn’a büyük

yatırım
MKZ Lojistik, 100 adetlik MAn

TGs efficientLine siparişinin ilk
20 aracını törenle teslim aldı.

MKZ Lojistik, MAn TGs effi-
cientLine serisi 100 adetlik
siparişinin ilk 20 aracını
Antoto MAn Antalya tesis-

lerinde teslim aldı. Antalya Merkezli
MKZ Lojistik’in ilk grup sipariş araçlar-
daki kırmızı renk tercihi de dikkat çekti.
Teslimat törenine MKZ Lojistik ortakla-
rından Harun Zeytinoğlu, Aydın Zeyti-
noğlu; Antoto Man satış Müdürü Mert
Taşkıner, servis Müdürü Veli Özcan ile
Antoto otomotiv ve MKZ Lojistik çalı-
şanları katıldı.
“YAKıT TÜKeTİMİnDe 
BÜYÜK AVAnTAj sUnUYor”

Hafriyat ve kuru yük taşımacılığında
bölgenin önde gelen firmalarından olan
MKZ Lojistik sahibi ve Genel Müdürü
Harun Zeytinoğlu, MAn TGs efficien-
tLine serisini tercih etmelerinin en
önemli nedeninin, ileri teknolojisi, yük-
sek kalitesi, sağlamlığı, düşük işletme
giderlerinin yanı sıra yakıt tüketiminde
sunduğu önemli tasarruf avantajı oldu-
ğunu söyledi.
“şoFÖrLerİMİZİn 
rAHATını DA DÜşÜnÜYorUZ”

MAn TGs efficientline araçların, tek-
nolojilerinin yanı sıra güvenlik ve kabin
konforunun da üst seviyede olduğunu
vurgulayan Zeytinoğlu, “Araçları kulla-
nan şoförlerimizin rahatını da düşün-
mek zorundayız” dedi. Antoto ile çözüm
ortaklıklarının uzun yıllardır sürdüğünü
belirten Zeytinoğlu, “Araç alımında sa-
tış, takas ve finansman hizmetlerinden,
servis tarafında ise dinamik kadrosu ile
7/24 hazır olduklarından dolayı Antoto
yönetimine ve çalışanlarına teşekkür
ederim’’ diye konuştu. 
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Tırsan, Arga Transport ‘a 20 adet tren
yüklemeli Tırsan Brandalı Maxima Plus
semi-treyler, T.sns X+ ve 1 adet Kässboh-
rer uzayabilir 5 dingilli low-bed, K. sLA5,
teslim etti. Kayseri Arga Transport yönetim
binasında gerçekleştirilen töreneArga
Transport Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İb-
rahim Arga, Yönetim Kurulu Üyesi selim
Arga ve DAF-TırsAn satış Müdürü ertuğ-
rul erkoç katıldı. Arga Transport Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Argagerçek-
leşen teslimat töreninde yaptığı açıklama-
da, “Tırsan’ınsektör lider olması, marka gü-
venirliğive treylerlerin sağlamlığıTırsan’ı
tercih etmemizdeki öncelikli neden. Ayrı-
ca,treylerlerin şasisi ve tüm kaynaklı kom-
ponentlerinin paslanmaya karşı olarak ka-
taforezkaplı olması sayesinde araçlarımız
10 yıl paslanmazlık garantisi altında,” dedi.
Arga,”Platform yüksekliği 890 mm olan
Kässbohrer low-bedler gabariye uygun ta-
şıma yapmamıza olanak sağlarken emni-
yeti de artırıyor. 6 metreye kadar uzayabi-
len özel tasarımlı şasi farklı ebatlardaki ağır
yüklerimizi güvenle ve kolayca taşımamızı
sağlıyor,” açıklamasında bulundu.

Arga Transport
Tırsan ve

Kässbohrer ile
yola devam dedi

G ümrük ve Ticaret Bakan-
lığı’nın ticaret dünyası ile
bakanlık arasındaki ile-
tişimi arttırmak amacıyla

danışma organı olarak hayata ge-
çirdiği Gümrük ve Ticaret Konseyi
ilk toplantısını İstanbul’da gerçek-
leştirdi. Bakanlığın gümrük ve ti-
caret konusunda yürüttüğü ça-
lışmaların anlatıldığı toplantıya,
UTİKAD’ı temsilen Yönetim Kurulu
Üyesi Kayıhan Özdemir Turan,
Mehmet Özal ve Genel Müdür Cavit
Uğur katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin toplantının açılış
konuşmasında, bakanlık nezdinde
hayata geçen bu konseyin ilgili tüm
paydaşların katkıları ile faaliyetlerini
yürüteceğini ve her konuya ait oluş-
turulacak olan komisyonlarda sivil
toplum kuruluşlarının en üst dü-
zeyde temsil edileceğini ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından ilgili
sivil toplum kuruluşları da konseye
ilişkin görüşlerini bakanlık yetkilileri
ile paylaştı. Gümrük ve Ticaret Kon-
seyi üyesi UTİKAD da toplantıda ta-
leplerini dile getirdi.

“LojİsTİK ÇALışMA 
GrUBU oLUşTUrULMALı”

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kayıhan Özdemir Turan yaptığı ko-
nuşmada, lojistik operasyon süreç-
leri içerisinde gümrükleme işleminin
kilit bir noktayı kapsadığını ifade
ederek, şöyle konuştu:

“Lojistik operasyon süreçlerinde
darboğaz yaratan süreçlerin kök
nedenlerinin bulunması ve çözüme
kavuşturulması konseyin ana gün-
dem maddelerinden biri olarak ele
alınmalıdır. Bu kapsamda Gümrük
ve Ticaret Konseyi bünyesinde “Lo-
jistik Çalışma Grubu” oluşturulma-

lıdır. UTİKAD olarak konseye ve lo-
jistik çalışma grubuna her türlü
desteği vermeye hazırız.”

LojİsTİK seKTÖrÜnÜn
GÜMrÜKLerDe 
KArşıLAşTığı sorUnLAr

UTİKAD, mevzuat ve uygulama-
lardan ötürü sektörün yaşadığı ma-
liyet arttırıcı sorunların çözümüne
katkıda bulunacak her türlü girişimi
desteklemeye devam edecektir.

Bu kapsamda başta geçici depo-
lama alanları, antrepolar ve yetki-
lendirilmiş gümrük müşavirliği dü-
zenlemeleri olmak üzere, gümrük-
leme sürecinde işlemlerinin uzaması,
gümrük kapılarında yaşanan zaman
kayıpları ve lojistik sürecinde kar-
şılaşılan sorunların çözümü için ilgili
konuları bakanlık nezdinde takip
etmeyi ve ilgili platformlarda gün-
deme getirmeyi sürdürecektir.

Gümrük ve Ti-
caret Konseyi
üyesi UTİKAD
da toplantıda,

gümrüklerdeki
lojistik operas-
yon süreçlerin-

de darboğaz ya-
ratan sorunların

kök nedenleri-
nin bulunması

için konsey içe-
risinde lojistik
çalışma grubu

kurulmasını ta-
lep etti.
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İveco'dan Hatay'da 
Büyük Organizasyon

Takografa müdahale 
araç sistemleri bozuyor
Takogaflarla ilgili olarak

bilinen 50 ye yakın
manipülasyon yöntemi
mevcuttur. Bilinen

tekniklere her gün yenileri ek-
lenmekte. Ancak, bu yöntemle-
rin bazıları aracın güvenlik sis-
temlerini devre dışı bırakarak,
ciddi kazalara ve araç üzerinde
hasarlara yol açabilmekte, trafik
güvenliğini tehlikeye atıyor. Fir-
malar, aşağıdaki yöntemlerin
araçlarında kullanılmasına karşı
çok dikkat etmeli.

¥ Sensöre mıknatıs konması.
¥ Takografın K sabitinin yük-

sek veya düşük girilmesi.
¥ Aracın CAnBus sistemine

müdahale edilmesi.
¥ Araç üzerinde kontrol üni-

telerine (ECU,ABS vs.) müdahale
edilmesi.

¥ Sensör ve takograf sigorta-
larının çıkarılması.

¥ Takograf kablolarının sö-

külmesi.
Bu manipülasyonlar, aşağıda-

ki   belirtilen hasarlara ve so-
nuçlara sebep olabilmekte.Bu
hasar ve sonuçların bazıları der-
hal ortaya çıkarken, bir kısmı

uzun vadede sonuçlarını göster-
mekte.

¥ Aracın teknik olarak çalış-
masının sekteye uğraması.

¥ Araç üzerindeki kontrol
ünitelerinin arızalanması.

¥ Elektronik fren sisteminin
devre dışı kalması.

¥ retarder ve motor freninin
devre dışı kalması.

¥ Aracın direksiyon sistemi-
nin  çalışmasının kısıtlanması.

¥ Şanzımanların güvenlik
sistemlerinin devre dışı kalması.

¥ ABS sisteminin devre dışı
kalması.

¥ Cruise control, EBS sistem-
lerinin devre dışı kalması.

¥ Hız sınırlandırıcı donanımın
düzgün çalışmaması.

¥ Şanzımanların arızalanması.
Görülebileceği gibi, bu arızalar

sonucu araçlar çok ciddi kazaya
sebep olabilir.Maalesef, gerek
lojistik firmalarında ve gerekse
sürücülerde bu konuda bir bilinç
olmadığı görülmekte.

Araç sahipleri ve sürücüler
dikkat etmeli, hayatı ve başka-
larının hayatını tehlikeye atma-
malı.

Takogaflarla ilgili olarak bir çok manipülasyon
yöntemi mevcut fakat yapılan müdahaleler geri

dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor.

ZF SErvİcES 
Ticari Araçlar Ödülü

2014’ü kazandı

EGE FrEn'den ilk 
ve tek montaj hattı

Bayraktar Grubu bünye-
sinde otomotiv tedarik
sanayinin öncü ve yeni-
likçi kuruluşu olarak faa-

liyet gösteren Ege Fren, Türkiye’nin
ilk ve tek “Ağır Ticari Araç Disk
Fren Montaj Hattı”nı faaliyete geçi-
riyor. Bayraktar Grubu ve Meritor
ortaklığı ile Türkiye’nin ilk ağır tica-
ri araç fren üreticisi olma özelliğine
sahip olan Ege Fren, yeni yatırımıy-
la birlikte yıllık fren üretme kapasi-
tesini 225.000 adete çıkartacak. 

Otomotiv tedarik Sanayi’nin
öncü kuruluşlarından Ege Fren,
ilklere imza atmaya devam ediyor.
Bayraktar Grubu ve Meritor or-
taklığı ile Türkiye’nin ilk ağır ticari
araç fren üreticisi olma özelliğine
sahip olan şirket, şimdi de ülke-
mizin ilk ve tek  ‘’Ağır Ticari Araç
Disk Fren Montaj Hattı’’ yatırımını
gerçekleştiriyor.  

Ege Fren Fabrika’sında düzenle-
nen açılış töreni, Bayraktar Grubu
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Hüseyin Bayraktar, Ege Fren Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkba-
har, Ford Otosan Genel Müdür Yar-
dımcısı Güven Özyurt, Ford Otosan
Satınalma Direktörü Murat Senir,
Ege Fren Genel Müdürü Sinan
Akın, Ege Endüstri Genel Müdürü
Ayhan Özel ve Ege Fren Sendika
Temsilcisi Ayhan Tuncay’ın katı-
lımlarıyla gerçekleşti. Başta Ford
Otosan olmak üzere yurtiçi kam-
yon, treyler sektörü ve Ege Fren’in
yabancı ortağı Meritor’un global

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olarak yapılan  yatırım, üç vardiya-
da yıllık 225.000 adet fren üretme
kapasitesine sahip olacak.

HATTIn TASArIMInI EGE
FrEn MÜHEnDİSLErİ YAPTI

Son teknolojik yenilikleri içinde
barındıran ve kamera kontrolleri
de dahil olmak üzere hatasız ürün
imalatına yönelik birçok otomas-
yona sahip bu hat, tamamen Ege
Fren mühendislerince tasarlanmış
olma özelliği taşıyor. 
SEKTÖrÜn 28 YILLIK 
LOKOMOTİFİ:  EGE FrEn

Ege Fren A.Ş. 28 yıldır otomotiv
ana sanayi için fren, fren aksamı
ve parça üretiyor. Yurtiçi ve yurt-
dışında global markaların tedarik-
çisi ve lisanslı üreticisi durumunda
olan kuruluş, aynı zamanda yeni-
leme pazarında da kendi marka-
sıyla varlığını sürdürüyor. Yurtiçin-
deki müşterilerinin ihtiyaçlarına
cevap vermenin yanı sıra, Avrupa,
Amerika, Asya, Afrika ve Avus-
tralya’ya uzanan geniş bir hatta ih-
racat yapan ve uluslararası mar-
kaların ana tedarikçi anlaşmaları-
na imza atan kuruluş, sektörün li-
der firması konumunda yer alıyor.
Üretici firma olmanın yanında; di-
zayn, test ve ürün validasyonu ka-
biliyetlerinin de sektörde varolma-
nın ana unsurları olduğuna inanan
Ege Fren, aynı zamanda Ar-Ge
Merkezi olma hedefi doğrultusun-
da da çalışmalarına hız kattı. 

ZF Services, global satış sonrası piyasasındaki en büyük
uluslararası ortaklıklardan biri olan TEMOT International

tarafından Ticari Araçlar ödülüne layık görüldü.

Z F Services’te müşteri
portföyü için en yüksek
kalitede standartlar
esastır: Ürünlerden tu-

tun, geniş servis hizmetlerine ka-
dar, TEMOT International ticari
araç (CV) parçaları piyasasına
2013 yılında girdiğinde ZF’nin sa-
tış sonrası biriminin geniş CV
programı ve teknik bilgi birikimi
ile büyük destek almıştır. Bu stra-
tejik ortaklığın kalitesi TEMOT In-
ternational Ticari Araçlar Ödülü ile
ikinci kez ödüllendirilmiştir. 

ZF Friedrichshafen AG, uluslar-
arası ticari araç endüstrisinin en
önde gelen parça tedarikçileri ve
sistem partnerindendir. ZF Ser-
vices müşterileri, satış sonrasın-
da bu sistem uzmanlığından
doğrudan faydalanabilirler.
“Müşterilerimizle aramızda güçlü
bir bağ vardır. Onların memnun
olmaları bizim için her zaman be-
lirleyici olmuştur. Bu ödülü alma-
mız, müşterilerimizi mümkün
olan en iyi şekilde desteklediği-
mizi onaylamaktadır.” diye belir-
ten ZF Services Yönetim Kurulu

Başkanı Sn.Helmut Ernst, “Aynı
zamanda kendimizi yenilikçi
konseptler geliştirmek için cesa-
retlendirilmiş hissediyoruz.” di-
yerek sözlerini sürdürdü. 

TEMOT International – 51 fir-
manın işbirliği ile global satış
sonrası piyasasındaki en büyük
uluslararası ortaklıklardan biri-
dir. En iyi tedarikçilerini “Ticari
Araçlar Ödülü” dışında üç ayrı
ödülle onurlandırmaktadır.
Ödülü ZF Services adına alan
şirket yönetim kurulu üyesi
Gerhard Körber: “Tam kapsamlı
servis konsepti Alltrucks ile
TEMOT International’ın tüm
servis noktalarına ilgili teknik
desteği sağlayarak, karmaşıklı-
ğı artan ticari araç sistemlerine
profesyonelce hizmet sunma-
larını sağlıyoruz. Önde gelen üç
ticari araç tedarikçisi Knorr-
Bremse, Bosch ve ZF’nin işbirli-
ği ile oluşan Alltrucks, Avru-
pa’da markalar arası teknik
hizmet sağlayan mükemmel
bir servis ağı oluşturmayı
amaçlamaktadır.

273 Lojistik firması ve top-
lam 450 kişinin katıldığı
davette Stralis çekici sa-
tın alan firmalara plaket-

leri teslim edilirken yeni ürünler
de firmalara tanıtıldı.

Davetde konuşma yapan Üstün
İş yönetim kurulu başkanı Eyüp
Zengin Hatay’da bulunmakdan
büyük mutluluk duyduklarını ve
Hatay’lı lojitikçiler ile kazan-ka-
zan ilişkisine dayanan bir işbirliği
içinde olduklarını ifade etti. Daha
sonra sırası ile Iveco Türkiye genel

müdürü Maurizio Manera ve Iveco
Türkiye ağır vasıta satış direktörü
Ömer Bursalıoğlu birer konuşma
yaparak Iveco’nun Hatay’daki
mevcudiyetinin Üstün İş ile per-
çinlendiğini ifade ederek müşteri-
ler ile de kazan-kazan ilişkisi için-
de olmakdan duydukları memnu-
niyeti ifade ettiler.

Satış yetkililerinden ürünler
hakkında bilgi alan müşteriler
Stralis’i çok beğendiklerini ve
kullanıcılardan da özellikle yakıt
tüketimi ve konforu konusunda

olumlu bilgiler aldıklarını ifade
ettiler.

Plaket alan firmalar, Asil
Uluslararası Taşımacılık, Öz Sağ-
lam Uluslararası Taşımacılık, Öz
Cemay Uluslararası Taşımacılık,
Dönmez Lojistik ve Sultanlar
Uluslararası Taşımacılık.

Toplantıya Iveco Türkiye ge-
nel müdürü Maurizio Manera,
ağır vasıta genel müdür yar-
dımcısı Ömer Bursalıoğlu, pa-
zarlama ve üründen sorumlu
genel müdür yardımcısı Tansu

Giz, satış genel müdür yardım-
cısı Yusuf Teoman, satış sonrası
genel müdür yardımcısı Musta-
fa Er, pazarlama müdürü Gül-
den Çubukcu,ürün müdürü
Tarkan Özyönüm, satış böge
müdürü Murat Aydoğan, Üstün
İş onursal başkanı Mehmet
Zengin, yönetim kurulu başka-
nı Eyüp Zengin, servis müdürü
İsmail Zengin, Hatay Iveco yet-
kisi servisi Kamil Sağ ve Hatay
Bölge Satış Sorumlusu Casim
İntizamoğlu katıldılar.

Iveco Türkiye Gaziantep yetkili satı-
cısı Üstün-İş Hatay’da Lojistik firma-

larına büyük bir davet verdi. Iveco
ailesine katıldığı 2013 yılından beri
224 satış gerçekleştiren Üstün İş

Otomotiv sadece Hatay’da 122 adet
Stralis çekici satışı gerçekleştirdi.
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ZF-EcoLife Şanzıman asla taviz vermez! İster düz yolda ister rampada: Akıllı sürüş programı TopoDyn Life,  
yol durumuna en uygun vites değişimini sağlar, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını azaltır. 6 kademeli 
kesintisiz vites geçişleri neredeyse hissedilmez. EcoLife, geniş yelpazeli vites aktarma oranları sayesinde, 
yüksek hızlarda dahi motorun düşük devirlerde çalışmasına imkan verir. EcoLife’in Şehir içi Retarderi  
performanstan ödün vermeden güvenli bir yavaşlama sağlar. Çift eşanjörlü soğutma sistemi, şanzımanı 
yüksek sıcaklıklarda dahi tam koruma altına alır. Yıllar boyu mükemmel sürüş için: ZF-EcoLife. 
www.zf.com/EcoLife

ZF TEKNOLOJİSİ – ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER 
ARASI YOLCULUKLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM
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Iveco 
Paris’teki 
Intermat 

ticaret 
FuarInda

CNH Endüstriyel’in ti-
cari araç markası Ive-
co, Paris Villepinte
Fuar Merkezinde, 20-

25 Nisan tarihleri arasında üç
yılda bir gerçekleşen, inşaat ve
hammadde endüstrilerinin bu-
luştuğu Uluslararası Intermat
Ticaret Fuarındaydı.

Iveco fuar için, tüm ürün yel-
pazesini temsil edecek biçimde
brüt ağırlığı 7 ilâ 50 ton arsında
değişen dört araç getirdi.

Hafif ticarî araç sınıfında yeni
özel Hi-Matic otomatik 8 vitesli
Yeni Daily 35S17A8 damperli
kamyonet vardı. Araç 170 bey-
girlik güce ve 430 Nm torka sa-
hip motoruyla gücü ve esnekliği
bir araya getiriyor.

Orta sınıfı ise Tector 7 motoru

ve Allison otomatik vitesiyle
Eurocargo 4x4 ML 150E25
WRS temsil etti. Karosersiz
sergilenen araç inanılmaz bir
off-road kabiliyetine sahip;
hem asfaltta hem engebeli yol-
larda en yüksek performansı
vermek için tasarlandı.

Ağır sınıf ise 400 beygirlik
Cursor 9 Euro 6 motora ve ZF
EuroTronic II vites kutusuna
sahip, mekanik süspansiyon
ve tamamen diskli frenler ba-
rındıran Trakker hafif mikser
8x4 AD340T40B’nin varlığı ile
ön plana çıktı. Maden alanları
için geliştirilen ürünleri Astra
HD9 84.50 modeli temsil etti.
Aracın azami yükü 50 tona ka-
dar çıkabilirken 500 beygirlik
motoru özellikle madencilik

gibi zorlu işler için güvenilirlik
ve sağlamlık vadediyor.

Iveco CNH Endüstriel şirketi-
nin bir parçası olan Iveco, hafif,
orta ve ağır ticarî araçları, off-
road kamyonları, şehiriçi ve şe-
hirlerarası otobüs ve de itfaiye
ya da off-road görevler gibi
özel durumlar için savunma ve
sivil koruma araçlarını tasarlı-
yor, üretiyor ve pazarlıyor. Ive-
co’nun dünya çapında
26,000’den fazla çalışanı, Avru-
pa, Asya, Afrika, Okyanusya ve
Latin Amerika’da 11’den fazla
ülkede en son teknolojileri ba-
rındıran araçların üretildiği
üretim tesisleri, 160 ülkede, her
bir Iveco aracının garantisi ve
teknik desteği için 5,000 satış
ve servis noktası var. 

Antalya’da yılın yakıt 
tasarrufu şampiyonu 
Teknikeller Yapı oldu
Renault Trucks’ın ile düzenlediği "Yılın Yakıt Ta-
sarrufu Şampiyonu Kim?” yarışmasının ilk aya-
ğı, Antalya’da gerçekleştirilen final ile sona erdi.

Antalya ve civar belde-
lerden yarışmaya ka-
tılan toplam 40 lojistik
firmasının seçtiği şo-

förler Renault Trucks T Optifuel
çekici ve 22 ton yüklü treyler ile
yarıştılar.

Renault Trucks’ın sürüş takip
sistemi Infomax raporlarındaki
değerler ile hesaplanan puanlara
göre belirlenen, her günün birin-
cileri 8 Mayıs günü yapılan final
yarışına katılmaya hak kazandı-
lar.

Birinciye 4  adet Michelin las-
tik, ikinciye Renault Trucks
Oils’ten iki yıllık, üçüncüye ise 1
yıllık motor yağı hediye edilen
yarışmada Teknikeller Yapı’dan
Murat Kaya, 48,9 kilometre hız,
24 litre yakıt tüketimi ile 77,2
puan alarak birinci olurken; As-
Mer Mermer’den Ramazan Ata-
lay, 50,8 kilometre ortalama hız,
26,9 litre yakıt tüketimi ile 72
puan ile ikinci; 45,4 kilometre or-
talama hız, 23,7 litre yakıt tüketi-
mi ve 60,5 puan ile de Mehmet

Gök Taşımacılık’tan Mustafa Gök
üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından gerçek-
leştirilen ödül törenine Renault
Trucks Türkiye Satış Direktörü
Tolga Küçükyumuk, Michelin
Lastikleri Ağır Vasıta Ürün Mü-
dürü Doğa Yiğit  ve As-Sar Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı
Abdurrahman Sarı katıldı. 

Renault Trucks Türkiye Filo
Satış Müdürü Tolga Küçükyu-
muk 40 yarışmacının çok iyi bir
mücadele ortaya koyduğunu be-
lirterek katılımcıları tebrik etti.
Küçükyumuk, yakıt tasarrufun-
da lider Renault Trucks'ın, uz-
man eğitmenler tarafından veri-
len Optifuel Eğitimi ile Infomax
sürüş takip sisteminin araçların
verimliliği ve yakıt tüketiminde
kalıcı tasarruf sağlanmasına
yardımcı olduğunu belirtti.

Renault Trucks Optifuel Chal-
lenge’ın bir sonraki ayağı 11-15
Mayıs tarihlerinde İzmir’de ko-
şulacak.
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UTİKAD Küresel 
İlKelere İmzA ATTı
g lobal Compact Türkiye’nin

Sürdürülebilir Tedarik zin-
ciri Çalışma grubu’na da
katılan uTiKAD, Türk lo-

jistik sektörüne kazandırdığı “Sür-
dürülebilir lojistik Belgesi”ni tanıttı
ve küresel ölçekte neler yapılabile-
ceğini anlattı.

12 bini aşkın imzacısıyla dünyanın
en yaygın sürdürülebilirlik platformu
olan un global Compact, insan hak-
ları, çalışma standartları, çevre ve
yolsuzlukla mücadele başlıklı dört
ana alanda 10 ilkesi ve "sürdürülebilir
ve kapsamlı küresel ekonomi" viz-
yonu ile uluslararası düzeyde faali-
yetlerini yürütüyor.

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda
lojistik sektörünün geleceğini ön
plana koyan uTiKAD da sürdürü-
lebilirlik çalışmalarını dünya çapına
taşıyarak Birleşmiş milletler Küresel
ilkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. Top-
luma ve çevreye saygı bilinciyle Tür-
kiye’nin ilk ‘yeşil ofis’ sertifikalı sivil
toplum kuruluşu unvanına sahip
uTiKAD, sürdürülebilir kalkınma il-
kelerini bütünsel bir bakış açısıyla

benimseyerek çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu kapsamda üyelerine ve
sektöre eğitimden, sigortaya, çev-
reden, personel yönetimine kadar
tüm boyutlarda sürdürülebilir kal-
kınma yaklaşımı çerçevesinde ürün-
ler kazandırıyor.

SÜRDÜRÜlEBiliR loJiSTiK 
BElgESi, gloBAl CompACT TÜR-
KiyE SÜRDÜRÜlEBiliR TEDARiK
zinCiRi ÇAlıŞmA gRuBu 
ToplAnTıSı’nDA TAnıTılDı

Son olarak uluslararası bağımsız
belgelendirme ve denetim kuruluşu
BureauVeritas işbirliğiyle lojistik
sektörüne yönelik “Sürdürülebilir
lojistik Belgesi”ni hazırlayan uTi-
KAD, bugünden geleceğe uyumlu
bir planlama yapabilmek ve çalış-

maları lojistik sektörü bazında de-
rinleştirebilmek amacıyla hayata
geçirdiği bu belgeyi, global Compact
Türkiye’nin Sürdürülebilir Tedarik
zinciri Çalışma grubu’nda da tanıttı.
Türk Sanayicileri ve işadamları Der-
neği'nin (TÜSiAD) sekretaryasını
yürüttüğü global Compact Türki-
ye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıya uTiKAD’ı temsilen genel
müdür Cavit uğur ve genel müdür
yardımcısı Özkay Özen katıldı.

uğur gerçekleştirdiği sunumda, lo-
jistik ve taşımacılık sektöründe yer
alan firmaları sürdürülebilir büyüme
konusunda bilgilendirdiklerini anla-
tarak, “Sürdürülebilir lojistik Belgesi
kapsamında yapılan çalışmalar, fir-
maların tedarik zincirinde oluşacak
risklerini azaltmasına yardımcı olur-

ken, pazarda rekabetçi bir avantaj
elde etmesini de sağlıyor. Belgeyi al-
dıktan sonra yapılan ara denetimler
sayesinde de sürekli artan kalite
kontrolü ile güçlü ve sürdürülebilir
bir marka imajı sağlanıyor” dedi.

Ekim 2014’te uTiKAD tarafından
istanbul’da gerçekleştirilen FıATA
Dünya Kongresi sırasında dünyada
ve Türkiye’deki ilk “Sürdürülebilir
lojistik Belgesi”ni alan Ekol lojistik’in
bu yöndeki çalışmaları hakkında
özet bilgi verilen toplantı sırasında,
bu belgenin global Compact’ın sür-
dürülebilir tedarik zinciri çalışma-
larına sağlayacağı katkılar değer-
lendirildi. Cavit uğur, Bm Küresel il-
keler Sözleşmesini imzalamaktan
gurur duyduklarını ifade ederek, glo-
bal Compact Türkiye aracılığı ile uTi-
KAD’ın hayata geçirdiği ve dünyada
ilk olma özelliği taşıyan “Sürdürü-
lebilir lojistik Belgesi”ni gerek yurt
içinde gerekse yurt dışında lojistik-
çilerin dünya federasyonu olan FıATA
bünyesinde daha geniş kitleler ile
buluşturma imkânı bulacaklarını da
sözlerine ekledi.

UTİKAD, sürdürülebilir bir lojistik kültürü
hedefiyle Birleşmiş Milletler Küresel 

İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations
Global Compact) taraflarından biri oldu.

TREDER
Knorr-Bremse’yi

ziyaret etti

TREDER üyelerinden olu-
şan bir heyet Knorr-
Bremse’yi ziyaret etti.Ti-
cari araçlar ve raylı araçlar

için fren sistemi geliştiren Knorr-
Bremse alanında dünyanın en bü-
yük üreticileri arasında yer alıyor.

TREDER Başkanı Kaan Saltık, zi-
yaretle ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada Knorr-Bremse’nin TREDER’i
davetlerinden dolayı son derece
memnun olduklarını, bu davetlerin
sektörün geldiği noktayı gösterme-
si açısından önemli olduğunu söyle-
di. Saltık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’yi treyler üretim merkezi
yapma hedefimize her geçen gün
daha çok yaklaşıyoruz. Türkiye,
treylerdeüretimini arttırdıkça, teda-
rikçilerin de Türkiye’ye olan ilgisi ve
yatırımları artıyor. Alanında dünya
devi olan Knorr-Bremse’nin üreti-
mini yerinde gördük. Üyeler olarak
da son derece faydalı bilgiler aldık.” 

HER gÜn BiR milyAR 
inSAn KnoRR-BREmSE’yi
KullAnıyoR

TREDER üyelerine firma hakkın-
da bilgi veren Treyler ve oE Satış Di-
rektörü Eric Fritzsche, Knorr-
Bremse üretiminin; ticari araçlar ve
raylı araç fren sistemleri olarak iki-
ye ayrıldığını söyledi. Ticari Araçlar
grubu içiresinde; treyler, kamyon,
otobüs, akslar, motorlara yönelik
ürünleri olduğunu belirtenFritzsc-
he, “Her gün bir milyar insan dün-
yada Knorr-Bremse sistemlerine
güveniyor ve kullanıyor.” dedi. 2014
yılında 5 milyar 206 milyon euro
ciro elde ettiklerini kaydeden
Fritzsche,raylı araçlar grubunda 2
milyar 982 milyon euro, ticari araç-
largrubunda ise 2 milyar 228 milyon
euro ciro elde ettiklerini açıkladı.
2013 yılına göre yüzde 21 büyüme
yakaladıklarını ifade eden Fritzsc-
he,  Çin’deki yüksek hızlı trenlerle
ilgili olarak siparişlerdeki artışın bu
büyümede çok önemli bir pay sahi-
bi olduğunu söyledi.

CiRonun 
yÜzDE 6’Sı AR-gE’yE

Treyler sistemlerine yönelik
ürünlerle ilgili olarak 100 milyon
euro ciro elde ettiklerini belirten
Eric Fritzsche, bu alanda geçen yıla
göre yüzde 4 büyümü kaydettikle-
rini kaydetti. Eric Fritzsche, açıkla-
malarına şöyle devam etti: “Knorr-
Bremse 2013 yılında 159 milyon
Euro, 2014 yılında 161 milyon Euro

yatırım gerçekleştirdik. geleceğe
yatırımlar yapıyoruz. Satış gelirle-
merimizin yüzde 6’sını Ar-ge’ye
ayırıyoruz. Satışların artışına paralel
olarak 23 bin 916 kişi istihdam edil-
di.münih’de yeni AR-ge ve test
merkezi yapılıyor. 16 bin 900 metre-
kare alanda kurulan merkezde 80
milyon euroya mal olacak. Bu yılın
ekim ayında merkez hizmet ver-
meye başlayacak.”

yEni ÜRÜn: ST7 430 KAlipERi
Knorr Bremse Treyler Disk Fren

Sorumlusu Johonnes Wendl, 2015
yılında piyasaya çıkacak olan ST7
430 kaliperi hakkında bilgiler verdi.
Önceki versiyon SK7’ye göre ürün
başına 4 kg daha hafif olduğunu
kaydeden Wendl, üç dingilli bir trey-
ler araç başına yaklaşık olarak 30
kg daha hafiflik sağlandığını belirtti.
ST7 430’un 9 tona optimize edilen
ve pazardaki en hafif 22,5’ inçlik çift
pistonlu disk fren olduğunu kayde-
den Wendl, fren torkunun 20 nm ol-
duğunu belirterek, “ST7, tenteli, yarı
römork, frigo veya damperli trey-
lerde kullanılıyor. Şu ana kadar 60
bin yeni model kaliper yollarda.
Türkiye’de ise Eylül ayında pazarda
olacak.” dedi.

TÜRK TREylER 
SEKTÖRÜ ilE BÜyÜyoRuz

Knorr-Bremse Treyler Sistemleri
Türkiye ve ortadoğu Satış müdürü
Savaş Ada, ziyaretle ilgili olarak
yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye’ de treyler sektörü son yıl-
larda önemli bir ivme kazandı.
Knorr-Bremse de bu büyümeye
paralel olarak Türkiye’deki çalışma-
larını ve hizmetlerini her geçen gün
daha ileriye götürüyor. Türkiye’nin
en büyük treyler üreticilerini mü-
nih’te ağırlamaktan dolayı son de-
rece memnunuz. Knorr-Bremse ile
Türkiye treyler sektörü paralel ola-
rak büyüyor.”

Tesisin genel müdürü Josef Birke-
neder ile fabrika personeli Salih za-
fer Kara, Aldersbach fabrikasında
elektronik hava kontrol sistemleri,
treyler EBS, Kamyon EBS ve disk
frenlerin üretildiğini belirterek,
“Disk fren Üretim Hattında 50 CnC
ve 7 disk fren montaj hattı bulun-
maktadır. 16 mekatronik ürünlerle
ilgili montaj hattı bulunmaktadır.
30’nun üzerinde Ar-ge çalışanı
mevcuttur. Test merkezinde 2 dina-
mometre ve 2 tane titreşim test ci-
hazı bulunmaktadır.” dedi.

Treyler Sanayicileri Derneği üyeleri Knorr-Brem-
se’nin en önemli üretim yeri olan Aldersbach’daki

fabrikasını ziyaret etti.TREDER üyeleri, ayrıca fabrika
ziyaretinde üretim hattını da yakından inceledi.
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