
İTALYA BELGESİ DAĞITIMI 
BİR SONRAKİ DÖNEME KALDI

Türkiye-İran Arasındaki
SorunlAr BİTmİyor...

21.08.2015 tarihi itibariyle, Kara Sınır Kapılarımızdaki Belge Da-
ğıtım Ofislerinde İtalya belgesi tükenmiştir. Deniz Sınır Kapıları-

mızdaki Belge Dağıtım Ofislerinde sadece Pendik sınır kapısında
140 adet İtalya geçiş belgesi mevcuttur. Söz konusu belgelerin

bir sonraki dönemi 1 Eylül 2015 tarihin-
de kullanıma açılacaktır. İtalya’ya taşıma

yapacak olan üyelerimizin bu durumu
göz önünde bulundurarak taşımalarını
gerçekleştirmeleri önemle rica olunur

Türkiye’nin Güneydoğusu’nda
devam eden güvenlik sorun-
ları nedeniyle 4 Ağustos
2015’te İran’ın sınır kapısını

geçici olarak kapattığına dair çıkan
haberler gündeme bomba gibi düştü.
Bu haberlerin üzerinden birkaç saat
geçtikten sonra Ankara ve İran İçişleri
Bakanları tarafından asılsız olduğu
ifade edilse de, Türkiye’nin ulaştırma
stratejilerinde bir alternatif yaratma-
sının gerekliliğini tekrar göstermiş
oldu. Bu açıdan Hazar Transit Koridor
Türkiye için çok önemli bir alternatif
olarak ele alınabilir.

Hazar Transit Koridor, Türkiye’yi
Güney Kafkasya ve Hazar Bölgesi
üzerinden Orta Asya ülkelerine bağ-
layan ulaştırma hattını temsil ediyor.
Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını
boydan boya kat ederek, Hazar denizi
geçişleri ile Kazakistan ve Türkme-
nistan’a buradan da çin’in Pasifik kı-
yılarına kadar ulaşacak olan hat Tür-
kiye için çok modlu bir taşımacılık al-
ternatifi sunuyor.

İRAn İLE TAŞIMACILIK 
AnLAMIndAKİ İLK KRİZ dEğİL

Öte yandan Türkiye, İran ile taşıma-
cılık anlamında daha önceki zaman-
larda da krizler yaşadı. nitekim 2014
yılının Eylül-Ekim aylarında İran ve
Türkiye arasında yaşanan karayolu
taşımacılığı krizi 2015 yılının başında
tarafların anlaşmaya varmasıyla çö-
zülmüş olsa da Türkiye’nin özellikle
karayolu ekseninde Orta Asya ülkeleri
ile gerçekleştirdiği taşımacılıkta alter-

natif hat arayışında olması gerektiğini
ortaya koyuyor. 

O dönem İran’ın Türk plakalı araç-
lardan aldığı transit geçiş ücretini art-
tırması ile patlak veren kriz, İran’ın
Türk plakalı araçlardan litre başına al-
dığı akaryakıt ücretini yüzde 100
zamlandırmasıyla devam etmişti.Mü-
tekabiliyet uygulaması çerçevesinde
İran plakalı TIR’lardan aldığı geçiş üc-
retini İran ile aynı seviyeye çıkaran
Türkiye, akaryakıt zammına da aynı
oranda karşılık vermişti.Transit geçiş
ücretleri ve akaryakıt zammı konu-
sunda karşılıklı olarak hamleler ger-
çekleştiren Türkiye ve İran arasındaki
ilişkilerde gerginlik başlamış ve bu
durum iki ülke arasındaki taşımacılığı
da olumsuz yönde etkilemişti. 

500 MİLYOn dOLARLIK 
İHRACAT TEHLİKE ALTIndA

Son dönemde gerçekleşen başka bir
gelişme ise Türkiye’nin taşımacılıkta
güney hattında yaşadığı sorunlara bir
yenisini daha ekledi. Mısır’ın Türkiye ile
olan taşımacılık anlaşmasını yenile-
memesi, Türkiye’nin bölge ile gerçek-
leştirdiği 500 milyon dolarlık ihracat
kapasitesini sekteye uğratabilir.  Kara-
yolunun bypass edilip taşımaların Ha-
tay Ro-Ro gemileri ile Süveyş Kanalı
üzerinden gerçekleşmesi ise maliyetle-
ri 3 katına çıkaracağından, ihracatçıları
zora sokan bir durum ortaya çıkıyor.

Bu noktada, Hazar Strateji Enstitü-
sü, Hazar Transit Koridor Programı

uzmanı Seray Özkan şöyle diyor:
“Türkiye’nin Orta Asya ve uzak doğu
ile gerçekleştirdiği ticarette aynı prob-
lemlerle karşılaşılmaması için Türki-
ye’nin bu bölge ile bağlantısını sağla-
yacak rotaların çeşitlendirilmesi gere-
kiyor. Hazar Transit Koridoru olarak
bilinen hattın hayata geçirilmesi Tür-
kiye’nin doğu ile ihracatında bir gü-
vence sağlayacaktır. Hazar denizi
geçişlerini kolaylaştırmak adına pay-
daş ülkeler tarafından yapılan yatı-
rımlar da bölge ülkelerinin Türkiye ile
işbirliği isteğini gösteriyor.”

Azerbaycan’ın uluslararası Alat Li-
manı, Kazakistan’ın Aktau Liman ge-
nişletme ve yeni Kuryk Limanı proje-
leri ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı
Limanı’nda yaptığı yatırımlar Hazar
Transit Koridoru’nun altyapısını geliş-
tiren adımlar olarak dikkat çekiyor.
Gerek liman yatırımları gerekse de-
miryolu altyapısının iyileştirilip geliş-
tirilmesi, bu hattın önümüzdeki dö-
nemlerde rahat işleyebilir hale gelme-
sine zemin hazırlanıyor. Bu noktada
Türkiye’nin de doğu ile ticaretinde Ha-
zar Transit Koridoru’nun geliştirilmesi
için öncü olması ve taşımacılıkgüzer-
gahlarını çeşitlendirerek krizlerin et-
kisini en aza indirmesi izlenmesi ge-
reken önemli bir politika olmalı. Zira
Türkiye’nin güneyinde her geçen gün
artan gerilim Hazar Transit Korido-
ru’nu Türkiye’nin taşımacılık politika-
sında alternatiften çok öncelikli rota
konumuna getirebilir.
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Hafif Ticari Araç
Pazarı Yüzde 67

Oranında Büyüdü

Hafif Ticari Araç Pazarı, 2015 yılı
yedi ayında geçen yıla göre
%67,12 oranında artarak 124.322
adede ulaştı. Geçen yıl aynı dö-

nemde 74.393 adet satış yapıldı. 

HAFİF TİCARİ ARAç 
PAZARI %47,5 BüYüdü. 

2015 yılı Temmuz ayında hafif ticari araç
pazarı 2014 yılının Temmuz ayına göre
%47,45 artarak 19.618 adet seviyesine ulaştı.  

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam
Pazarına Etki Eden unsurlar Söz Konusu
Olduğunda; Otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı 2015 yılı Ocak–Temmuz
döneminde 516.386 adete ulaşarak, 2014
yılı aynı döneme göre baz etkisiyle %48,91
artış göstermiştir. 

2015 YILI İKİnCİ YARISIndA; 
¥ ABd Merkez Bankası’nın (FEd) politika

faiz artırma beklentisi, 
¥ Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eko-

nomik toparlanmayı desteklemek amacıyla
parasal genişlemeye devam etmesi, 

¥ Jeopolitik gelişmeler, 
¥ TCMB’nin enflasyonla mücadele karar-

lılığı, 
¥ Cari işlemler açığındaki gelişim, 
¥ Gerçekleştirilen genel seçim sonrası

süreç pazarın durumu konusunda etkili ola-
caktır. 

Türkiye Otomotiv pazarında 2015 yılı yedi
aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı 516.386 adet olarak gerçek-
leşti. 346.768 adet olan 2014 yılı aynı dönemi
otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına
göre satışlar %48,91 oranında artış gösterdi. 

2015 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif
ticari araç toplam pazarı 83.836 adet ola-
rak gerçekleşti. 59.907 adet olan 2014 yılı
Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç
pazar toplamına göre satışlar %39,94
oranında arttı. 

Türkiye Otomotiv pazarında, hafif ticari
araç pazarı 2015 yılı Ocak-Temmuz döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre
%67,12 oranında artarak 124.322 adet sevi-
yesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dö-
nemde 74.393 adet satışa ulaşılmıştı. 

Hafif ticari araç pazarı 2015 yılı Temmuz
ayında geçen yılın aynı ayına göre %47,45
oranında artarak 19.618 adet seviyesine
ulaştı. Geçen sene Temmuz ayında 13.305
adet satış gerçekleşmişti. 

Türkmenistan, Özbekistan gibi Orta Asya ülkele-
rinden ülkesine dönüş yapmak üzere İran’a boş gi-
riş yapan ve İran’dan dönüş yükü alan Türk taşı-
macılarına 3.000 Euro ceza uygulanacağı bildirildi.

Sarp Gümrük Sahası'nda yapılan
operasyonda yaklaşık 22 milyon
TL değerinde 3 Milyon 500 bin pa-
ket ile ülke tarihinin en büyük ka-

çak sigara yakalaması gerçekleştirildi. 5’i
Gümrük memuru olmak üzere 15 kişinin
gözaltına alındı.

Gümrük Kaçak İstihbarat birimlerinin
Polis ile birlikte koordineli yaptıkları çalış-
mada bir süre önce Gümrükten geçiş ya-
pan TIR takibe alındı. Samsun’a kadar takip
edilen TIR burada Polis tarafından durdu-
ruldu. TIR’da yapılan aramada Gümrük Ka-
çağı sigara dolu olduğu tespit edilerek Şoför
gözaltına alınarak TIR’a ve içindeki sigara-
lara el konuldu. Bu olayın devamında aynı
gün Sarp’tan giriş yapan Mersin plakalı 33.F
7429 VE 33 F 7329 plakalı TIR’lar ile Gürcü
plakalı H.Z.399 plakalı TIR ile BA 794-L pla-
kalı TIR’da x-ray cihazından geçirilince 4
TIR’ında kaçak sigara dolu olduğu tespit
edildi. TIR’larla bağlantılı olduğu iddiası ile
bir Jeep’de yapılan aramada araçda bulu-
nanlarda gözaltına alındı.

Kaçakçılık olayı ile ilgili Hopa Cumhuriyet
Başsavcılığının soruşturması devam eder-
ken, Artvin İl Emniyet Müdürü de Hopa’ya
gelerek olayı yakından takip etti.

SAMSun’dAKİ TIR’dA 687 Bİn PAKET
KAçAK SİGARA ELE GEçİRİLdİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü (KOM) ekipleri, Samsun-Ankara
kara yolunda yaptıkları yol kontrolü sonu-
cunda durumundan şüphelenip durdur-
dukları bir TIR’da 687 bin paket kaçak siga-
ra ele geçirdiler. Samsun KOM ekipleri,
Samsun-Ankara kara yolu üzerinde yap-
tıkları yol kontrolünde durumundan şüp-
helendikleri yabancı plakalı bir TIR’ı dur-
durdu. Gürcistan’dan İstanbul’a gitmekte
olan 49 yaşındaki M.K.’nın kullandığı Gür-
cistan plakalı TIR’ın kapaklarını açan KOM
Şube ekipleri, kaçak sigara ile karşılaştı.
TIR'da 687 bin paket kaçak sigara ele geçti.

Türkiye Tarihi’nin
En Büyük Sigara
Kaçakçılığı Yaşandı

İ
ran ve Türkiye arasında yaşanan sorunlara
her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
Transit taşımacılık faaliyetlerinde yaşanan ve
1 Şubat 2015 tarihinde mühürlenme uygula-

masına geçişle çözüme kavuşan akaryakıt fiyat
farkı adı altında alınan ücretler sorunu ve geçti-
ğimiz günlerde yazılı basına yansıyan İran’ın
Türkiye’ye sınır kapatması söylentilerinin ardın-
dan bu seferde;  İran’a boş giriş yaparak dönüş
yükü alan Türk taşımacılarına uygulayacağı
3.000 Euro ceza gündemde.

İran, uzun bir süredir Türkmenistan, Özbekis-

tan gibi Orta Asya ülkelerinden dönüş yapan
Türk araçlarının, İran’dan transit geçişlerinde
dönüş yükü almalarına müsaade etmemekteydi.
Söz konusu uygulama hakkında Ulaştırma Ba-
kanlığı kanalıyla İran’dan bilgi temin edilmeye
çalışılmış ancak İran uygulamaya ilişkin herhan-
gi bir yanıt vermemiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm çabalarına rağ-
men İran’dan söz konusu durumla alakalı olarak
herhangi bir geri dönüş alınamaması sonucun-
da; Türkiye, 5 Ağustos 2015 tarihinden itibaren
İran araçlarına mütekabiliyet uygulaması getir-

miştir. Buna göre, ülkesine dönüş yapmak üzere
Türkiye’ye boş giriş yapan İran araçlarının (Gür-
bulak, Esendere, Kapıköy Sınır Kapıları
hariç)Türkiye’den dönüş yükü almasına müsaa-
de edilmemektedir.

Türkiye’nin mütekabiliyet uygulamasının ardın-
dan İran, Türk araçlarının İran içinden yük alması-
na bir çeşit “İzin Belgesi” ile müsaade etmiş ancak
Bazargan Sınır Kapısı’nda İran’dan yük alan araç-
ların Türkiye’ye geçmelerine müsaade etmemiştir.

Bu kapsamda, 14 Ağustos 2015 tarihi itibariy-
le İran Derneği ITCA tarafından konuyla alakalı

olarak bir duyuru yapıldığı öğrenildi. İlgili duyu-
ruda, Türkmenistan, Özbekistan gibi Orta Asya
ülkelerinden ülkesine dönüş yapmak üzere
İran’a boş giriş yapan ve İran’dan dönüş yükü
alan Türk taşımacılarına 3.000 Euro ceza uygu-
lanacağı bildirilmektedir.

İran’ın söz konusu uygulamaları ile mağduriyet
yaşanmaması amacıyla Orta Asya ülkelerinden
(Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan vb.) ülkesi-
ne dönüş yapan Türk araçlarının İran’ı transit
geçişlerinde dönüş yükü almamaları hususuna
özen göstermeleri büyük önem arz ediyor.

Hazar Transit 
Koridoru Gündemi
İran’ın Türkiye sınırını kapat-

tığına ilişkin çıkan haberler,
Türkiye ve İran arasındaki ka-

rayolu taşımacılığının pamuk
ipliğine bağlı olduğunu bir kez
daha gündeme getirdi. Bu du-

rum Türkiye’nin taşımacılık
sektörü için güvenli bir hat

olan Hazar Transit Koridor’un
değerini gözler önüne seriyor. 
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Brisa, Ocak-Haziran
2015 dönemini kap-
sayan 2015 yılı ilk
yarıyılında, bir önce-

ki yılın aynı dönemine kıyasla
tüm kanallarda toplam satışla-
rında adetsel olarak %8 ve ci-
roda %5 artış kaydetti. 2015 yılı
ilk yarısında şirketin faaliyet
kârı da 100 milyon TL ve net
kârlılığı 62,5 milyon TL olarak
gerçekleşti.

2014 yılı ikinci çeyrek sonuç-
larıyla karşılaştırıldığında, 2015
yılı ikinci çeyrek döneminde,
Brisa tüm kanallardaki toplam
satış performansı, adet bazın-
da %10 ve ciro bazında %9 bü-
yüme kaydetti. Brüt kârlılık ise
geçen yılın aynı dönemine göre
2 puan arttı.

Brisa Genel Müdürü Hakan
Bayman, 2015 yılı ilk yarıyıl so-
nuçlarını şöyle değerlendirdi:
“2015 yılında Brisa olarak güçlü
performansımızı sürdürüyoruz.
Bir önceki yılın aynı dönemine
göre yurtiçi satış adetlerimizi
%13 artırırken, tüm kanallarda-
ki satış adetlerimizi %8 artırdık.
net satışlarımızda ise %5 ora-
nında artış kaydettik. Faaliyet
kârımız 100 milyon TL’ye ulaştı.
Türkiye lastik pazarı 2015 yılı-
nın ilk 6 aylık döneminde geçen
yıla göre %17,4 oranında büyü-
me kaydetti ve yaklaşık 10,6
milyon adede ulaştı. Büyüme
oranı binek ve hafif ticari araç
lastiklerinde daha yüksek, ağır
ticari araç lastik pazarında ise
daha sınırlı gerçekleşti. 2015’in
ilk yarısında bir önceki yılın
aynı dönemine göre %0,7 daral-
ma gerçekleşen Avrupa lastik
pazarında ise, Lassa satışları-
mızla %12 oranında artış kay-
dettik. Lassa’nın yılın ilk 6 ayın-
daki bu önemli performansını

Brisa ilk yarıyıl finansal
sonuçlarını açıkladı

Bridgestone, Lassa, Bandag ve Dayton markaları ile Türki-
ye lastik pazarı lideri Brisa, 2015 yılının ilk yarısında net
dönem kârının 62,5 milyon TL’ye ve satış gelirlerinin %5

artış ile yaklaşık 823milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. 

daha da yukarıya taşıyacak ve
markamızı uluslararası pazarlar-
da güçlendirecek önemli yatırım-
larımızı da hayata geçirmeye baş-
ladık. Haziran ayında FC Barcelo-
na ve Lassa markamız arasında
bir işbirliğine imza atarak, kulü-
bün önümüzdeki 4 sene için “Glo-

bal Resmi Lastik Sponsoru” ol-
duk. Bu anlaşma ile Lassa, bir
spor kulübünün global çapta isim
sponsorluğunu üstlenen ilk Türk
markası oldu.”

Brisa bugün; Lassa, Bridgestone,
Bandag, Dayton, Kinesis ve Ener-
gizer ürünlerinin yanı sıra OtoPra-

tik, ProPratik, Lastiğim,
lastik.com.tr, Probox, Bridgestone
Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi
yenilikçi satış kanalları ve hizmet-
leriyle de hem bireysel hem ku-
rumsal müşterilerinin yolculukları
boyunca tüm ihtiyaçlarını karşıla-
mayı sürdürüyor.

Brisa Genel Müdürü 
Hakan Bayman

BOSCH
50 Milyonuncu Elektrikli 
Direksiyon Sistemini Üretti

Günümüzde elektrikli direk-
siyon sistemi hızla yayılma-
ya devam ediyor. Şerit taki-
bi ve park yardımı gibi sü-

rücü destek sistemleri için vazgeçil-
mez bir konumda bulunan sistem,
modern araçlarda standart bir özel-
lik olarak daha sık karşımıza çıkıyor.
Elektrikli direksiyon sistemi, hidrolik
direksiyonla karşılaştırıldığında, sü-
rüş devrine bağlı olarak 100 kilo-
metrede 0,8 litreye kadar olmak
üzere yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.
Önemi giderek artan elektrikli di-
reksiyon sistemleri, Bosch Gru-
bu’nda önemli bir dönüm noktasına
imza atılmasını sağladı. Şirket, Al-
manya’nın Schwäbisch Gmünd Böl-
gesi’nde bulunan fabrikasında, on iki
yılın sonunda toplam 50 milyonuncu
Servolectric® elektrikli direksiyon
sistemini üretti. Elektrikli direksiyo-
na olan yoğun talebi değerlendiren
Bosch Otomotiv Direksiyon İş Kolu
Başkanı Christian Sobottka, “Bir
sonraki 50 milyonuncu ürünü üret-

memiz kesinlikle on iki yıl sürmeye-
cek." dedi.

Elektrikli direksiyon sistemi, glo-
bal otomotiv endüstrisinin iki
önemli trendi olan elektrifikasyon
ve otonom sürüş açısından kilit tek-
noloji konumunda bulunuyor. Örne-
ğin, bir içten yanmalı motordan hid-
rolik destekli direksiyon için güç
sağlamak mümkün olmadığı için
elektrikli araçlarda sadece elektrikli
direksiyon sistemi kullanılabiliyor.

OTOnOM SÜRÜŞ: DİREKSİYOn, 
FREn VE SEnSÖRLERİn ETKİLEŞİMİ

Otoyolda sürüş sırasında otonom
araçlar; yüksek seviyede emniyet ve
konfor sunuyor. Direksiyon sistemi-
nin, aracın içerisindeki tüm önemli
parçalarla bağlı olması ise önemli bir
etkileşim ve bütünlük sağlıyor. Bu
etkileşime örnek olarak, araçta bu-
lunan ESP fren kontrol sistemi, mo-
tor kontrol birimi ve aracı çevreleyen
sensörlerin birbirine bağlılığı göste-
rilebilir. Tüm bu parçaları milyonlar-
ca adet olarak tasarlayan ve üreten
dünyanın en büyük otomotiv teda-
rikçilerinden Bosch, araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin bir diğer
önemli parçası olan yazılım kontrol-
lü sistemler oluşturmak üzere par-
çaların birbirleriyle bağlantılı hale
getirilmesini sağlıyor. Bosch geliştir-
diği ağa bağlı teknolojilerle, bir akıllı
telefonla araba ve römorkun, aracın
dışından manevra yapılabilmesini
sağlayan çözümü de sunuyor.

Satış grafiğini yükseltti

Michelin, 2015 yılı ilk
yarısında özellikle
binek ve hafif ticari
lastik pazarında

büyük bir ivme yakalayarak sa-
tış grafiğini yükseltti. İlk altı ayda
bütün segmentlerde yakaladığı
yüksek ivme ile pazarın üzerin-
de bir performans göstererek
pazardan daha hızlı büyüyen
Michelin, hacmini de yüzde 2,4
artırdı. Otomotiv sektöründeki
büyümenin de etkisiyle binek ve
hafif ticari lastiklerinde Avrupa
pazarında yüzde 3 büyüyen
Michelin, aynı dönemde Avrupa
değişim pazarında ise Türki-
ye’deki büyümenin etkisiyle
yüzde 3’lük büyüme kaydetti.
Michelin Grup’un konsolide edil-
miş faaliyet geliri geçtiğimizin
yılın aynı dönemine göre yüzde
12 artarak 1 milyar 262 milyon
Euro’ya yükseldi. İlk yarıdaki net
geliri ise 707 milyon Euro olarak
gerçekleşti. Michelin Grup
CEO’su Jean-Dominique Senard
Michelin Grup olarak, 2015 yılı ilk
yarısında güçlü bir büyüme kay-
dettiklerini belirtti ve “2015 yı-
lında lansmanını gerçekleştirdi-
ğimiz ve yollarda görmeye baş-
ladığımız, sektörümüz için bir
devrim niteliğindeki ilk kış serti-
fikalı yaz lastiğimiz CrossClima-
te’nin yanı sıra BFGoodrich las-
tikleri ve orijinal ekipman paza-
rında hayata geçirdiğimiz işbir-
liklerimiz de global lastik sektö-
ründe başarılı bir performansla
ön plana çıkmamızı sağladı. İlk
yarıda gösterdiğimiz bu başarılı
performanstan Grup olarak bü-
yük mutluluk duyuyoruz. Aynı
heyecanla çalışmalarımızı ikinci
yarıda da devam ederek yılso-
nunda lastik sektöründe büyük
başarılara imza atmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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Bosch, dünya çapında 50
Milyon elektrikli direksi-
yon sistemi ürettiğini du-
yurdu. Bosch’un elektrikli
direksiyon sistemi Servo-
lectric®, 100 kilometrede
0,8 litreye kadar yakıt ta-
sarrufu sağlıyor.
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Türkiye’nin Yakıt Tasarrufu
ŞAMPİYOnu BELLİ OLDu

4 – 9 Mayıs tarihlerinde Antal-
ya, 11 – 15 Mayıs tarihlerinde İzmir,
25 – 29 Mayıs tarihlerinde Mersin
ve 8-12 Haziran tarihleri arasında
Samsun İllerinde gerçekleştirilen;
Optifuel Challenge "Yılın Yakıt Ta-
sarrufu Şampiyonu Kim?” yarış-
ması 4 Ağustos günü İstanbul’da
düzenlenen Türkiye Finali sona
erdi. Her ilden Yakıt Tasarrufu
Şampiyonu olarak seçilen fina-
listler Renault Trucks T Optifuel
çekici ve 22 ton yüklü treyler ile
yarıştılar.

Gün sonunca İzmir’in yakıt ta-
sarrufu şampiyonu Deman İnşa-
at’tan Süleyman Çam, 49 kilo-
metre hız, 100 KM’de 25,8 litre
yakıt tüketimi ve 29:19 dakikalık
zaman değeriyle birinci olurken;
Mersin’in yakıt tasarrufu şampi-
yonu Akbal Lojistik’ten Abdüla-
ziz Akbal, 52 kilometre ortalama
hız, 100 KM’de 27 litre yakıt tüke-
timi, 27:46 bitirme zamanı ile
ikinci olarak  4-6 Ekim tarihle-
rinde Lizbon – Portekiz’de yapı-
lacak olan Avrupa Finali’nde Tür-
kiye’yi temsil etmeye hak ka-
zandı.

Optifuel Challenge Türkiye Fi-

nali’ne Antalya’dan katılan Tekni-
keller Lojistik’ten Murat Kaya, 100
km’de 29,3 litre yakıt tüketimi ile
üçüncü ve Samsun’dan katılan
Aktaş Lojistik’ten Şaban Tektaş
ise 29,7 litre yakıt tüketimi ile dör-
düncü oldular.

Optifuel Challenge Final Yarı-
şı’nın ardından gerçekleşen ödül
törenine Renault Trucks Türkiye
Satış Müdürü Tolga Küçükyumuk,
Renault Trucks Bölge Satış Mü-
dürleri Abdullah Direk, Engin De-
mirel, Coşkun Saraç, Michelin
Lastikleri Ağır Vasıta Ürün Müdü-
rü Doğa Yiğit, Total Madeni Yağları

Servis Satışları Müdürü Ersin Öz-
demir, Voith Turbo Türkiye Genel
Müdürü Mustafa Kasımlı, Bölge
Satış Müdürü Evren Aybars katıl-
dı.

Renault Trucks Türkiye Satış
Müdürü Tolga Küçükyumuk fina-
listlerin çok iyi bir mücadele orta-
ya koyduklarını belirterek yarış-
macıları tebrik etti ve ardından,
“Türkiye’nin farklı bölgelerinde
gerçekleştirdiğimiz Optifuel Chal-
lenge yarışlarında araç tam yüklü
haldeyken 20 litrenin altında yakıt
tüketimine ulaşan yarışmacıları-
mız oldu. Biz, araçlarımızın yakıt

tüketiminin rakiplerine oranla
çok düşük olduğunu biliyoruz
ama bu yarış da bizim için bir test
oldu. Türkiye’nin değişik yolların-
da araçlarımızın nasıl performans
gösterebileceğini bu yolla görmüş
olduk.” dedi. İstanbul’da gerçekle-
şen final ayağında yakıt tüketimi-
nin bölge seçmelerindeki yakıt
tüketiminden daha yüksek çık-
masını beklediklerini, bunun da
yol ve trafik durumuyla ilgili oldu-
ğunun altını çizen Küçükyumuk,
“İstanbul’a özel zorlu yol ve trafik
koşullarına rağmen yine de ina-
nılmaz değerler ortaya çıktı.” dedi.

İşKur İş Başı
Eğitimiyle

Öğrencilere
İş Deneyimi

ErEn PErakEndE 
vE BEykoz Lojistik

Myo iŞ BirLiği Beykoz Lojistik Mes-
lek Yüksekokulu ve
Eren Holding’e bağlı
Eren Perakende,

yeni mezun öğrencilere iş
imkânı sağlamak üzere ge-
çen hafta önemli bir işbirliği-
ne imza attı. İşkur İş Başı Eği-
tim Programı çerçevesinde
gerçekleştirilen işbirliği ile
mesleki deneyimi veya iş
tecrübesi olmayan öğrenci-
lere 25 yıllık tecrübesi, 300'e
yakın mağazası ve 20 ülkede
1000'in üzerinde satış nokta-
sıyla faaliyet gösteren Eren
Perakende’de mesleki dene-
yim ve iş tecrübesi kazandı-
rılarak istihdam edilebilirlik-
lerinin artırılması hedefleni-
yor.  Ağustos ayında başla-
yacak işbirliği ile öğrenciler

Eren Perakende’de 100-160
gün süresince mesleki bilgi-
lerini uygulama yaparak pe-
kiştirecek, iş ve üretim sü-
reçlerini bizzat görerek öğre-
necekler ve sonrasında bu

deneyimlerine özgeçmişle-
rinde yer vererek deneyim
eksikliği engeli aşıyor ola-
caklar. Eren Perakende’de işe
başlayan öğrencilere çalışma
ücreti, öğle yemeği ve servis
sağlanacak ve program so-
nunda başarılı bulunan öğ-
rencilere Eren Holding iş tek-
lifi de yapabilecek. İşbirliğini
değerlendiren Beykoz Lojis-
tik Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Şakir
Ersoy, “İşbirliği ile öğrencile-
rimize mezun olmadan iş
tecrübesi kazandırmaya he-
defliyoruz. Öğrencilerimize
okulumuzda verdiğimiz do-
nanımın onları iş hayatında
başarıya götüreceğine olan
inancım tamdır. Hepsine ba-
şarılar diliyorum.” dedi. 

Mehmet 
Şakir 
Ersoy
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Hatay RORO 
Suriye Sınırı’nda alternetif liman arayışı

2014 yılında HATAY RORO
Kombine Taşımacılık İşletme-
leri A.Ş. faaliyetlerine başlamış
idi. Diğer yandan, Nisan ayında
Mısır tarafından yapılan açıkla-
ma ile Türkiye – Mısır arasın-
daki karayolu anlaşmasının
sonlandırılacağı bildirilmişti. 

engelleri bir bir aşıyor

Bunun üzerine, HATAY RORO
Yönetimi son derece stratejik
bir karar alarak seferlerini
Süveyş Kanalı üzerinden de-

vam ettirmiştir. Sürücülerin transferi
ise Mısır üzerinden yapılmaktaydı. An-
cak, Mısır hükümetinin artık sürücüle-
rin yaptığı yeni vize başvurularını ka-
bul etmemesi bir başka engel olarak
ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan’ın vize
uygulaması (sürücü ile aracın aynı sınır
kapısında girme zorunluluğu) nedeniy-
le de sürücü transferleri direkt olarak
bu ülkeye yapılamamaktaydı.  

ALTERNATİF LİMAN ARAYıŞı
Yaşanan bu sorunla ilgili olarak Dış-

işleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm
kamu ve özel sektör kurum ve kuru-
luşlarına ziyaretler gerçekleştirilmiş,
talepler iletilmiştir.  Diğer yandan, HA-
TAY RORO alternatif çözümler üzerinde
çalışmaya başlamıştır. Böylece Akabe
Limanı-Ürdün olabilecek en uygun al-
ternatif liman olarak seçilmiş ve gerekli
yapıyı oluşturmak, maliyetleri tespit
etmek üzere Ürdün’e bir dizi seyahat
düzenlenmiştir.

İlk olarak mayıs ayı başında HATAY
RORO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Sayın Yusuf HATAY, Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Abdurrahim KıLıÇ ve Genel
Koordinatör Mine Kaya’dan oluşan he-
yet Amman Büyükelçiliğimiz ve Ticaret
Müşavirliğimizin yoğun gayretleri ve
destekleri ile Ürdün Ulaştırma Bakanı,
Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ürdün Sanayi
ve Ticaret Odası Başkanı ve Akabe yö-
netiminden sorumlu ASEZA Başkanı’nı

ziyaret etmiştir.  
Bu ziyaretlerde,  Akabe Limanı ile İs-

kenderun Limanı arasında kurulması
planlanan hattın etkin, verimli ve fizibil
olması için karayolu geçiş ücretleri ile li-
man ücretlerinde indirim yapılması talebi
ana gündemi oluşturmuştur. Bu talepler
Ürdün Hükümeti yetkilileri tarafından da
son derece olumlu karşılanmış ve gerekli
çalışmaların yapılacağı sözü verilmiştir. 

Ardından, geçtiğimiz hafta HATAY
RORO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim
Kılıç ve Genel Koordinatör Mine Kaya’dan
oluşan heyet tekrar Amman’a bir ziyaret
gerçekleştirmiş; Ulaştırma Bakanı, Sana-
yi Odası Başkanı ve ASEZA Başkanı ile
tekrar bir araya gelmiştir. Bu görüşmeler-
de elde edilen sonuçlar memnuniyet ve-
ricidir. 

HATAY RORO ÜRDÜN’DEN 
SEvİNDİRİcİ HABER İLE DöNDÜ

Alınan bilgiye göre; bundan sonra li-
manda ihracat/ithalat araçlarına uygula-
nacak liman elleçleme ücretlerinde tran-
sit geçiş yapacak uygulanacak ücretler %
40 indirimli olacaktır. 

Diğer yandan, uzun yıllardır Türk Ka-
rayolu Taşımacıları tarafından karayolu
geçiş ücretinde indirim talep edilmekte
ancak bir sonuç alınamamaktaydı. Niha-

yet yapılan düzenleme ile Karayolu Yol
geçiş ücretinde % 50 indirim (ton x km x
0,02 JD şeklindeki uygulama) yapılması-
na dair kararın hazırlandığı ve yakında
Resmi Gazetede yayımlanmasının ardın-
dan yürürlüğe gireceği HATAY RORO
heyetine bildirilmiştir. Bu gelişme tüm
sektörümüz için önemli bir gelişmedir. 

SUUDİ ARABİSTAN MÜJDESİ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken HATAY

RORO yönetimi bir yandan da Suudi Ara-
bistan’a sürücülerin transferi konusuyla
ilgili yoğun çaba sarf etmiş; kamu giri-
şimlerinin yanı sıra S. Arabistan ihracat-
çıları ve özel sektör ile de görüşmelerini
sürdürmüştür. Böylece, heyetin Türkiye
dönüşünde S. Arabistan’da Türkiye’ye
önemli miktarda ihracat yapmakta olan
bir firma ile yapılan ortak girişimler
olumlu sonuçlanmış; söz konusu ihracatçı
firma kefaletinde sürücülerimizin artık
Suudi Arabistan’a uçakla transferi müm-
kün hale gelmiştir. 

Bununla ilgili gerekli tüm dokümanlar
hazırlanmakta olup, uçak transferinin
NAS AıR ve THY katkılarıyla sürdürülme-
si yönünde çalışmalar tamamlanmak
üzeredir.  İlk transferin ise Duba’da araç-
larını gemiye bindirip Türkiye’ye gelecek
olan sürücülerle başlatılması hedeflen-
mektedir. 

TLS, Depo Yatırımlarına
Tüm Hızıyla Devam Ediyor 
TLS, Depo Yatırımlarına
Tüm Hızıyla Devam Ediyor 

TLS Lojistik, her yıl çift
haneli olan büyüme
hedefi çerçevesinde,
depolama alanlarına

yeni bir yatırım daha ilave etti.
Şirket, Orhanlı’da 10 bin metre-
karelik bir depoyu daha ta-
mamlayarak faaliyete geçirdi.
TLS Lojistik, artan müşteri port-
foyünün ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere 2015 yılının ilk yarı-
sında Aslan takım yıldızının en

parlak yıldızı olan Regulus’un
adını verdiği yeni deposunu sis-
temine dahil etti. Orhanlı’da ku-
rulan depo; Regulus 10 bin met-
rekare büyüklüğünde. Yeni de-
poyla birlikte şirketin toplam
depolama alanı da 170 bin met-
rekareye ulaşmış bulunuyor.
Güvenlik ve çevrenin korunma-
sı açısından dünyadaki mevcut
en ileri standartlarla donatılan
depo, farklı nitelikteki malların

birbirlerine zarar vermeyecek
şekilde muhafaza edilebileceği,
gerektiğinde farklı niteliklere
sahip malların tek bir sevkiyat
için hızla hazır hale getirilebile-
ceği bir tasarımla inşa edildi.
TLS İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
sistemleri, diğer depolarda oldu-
ğu gibi bu depoda da uygulanı-
yor ve personeli, en düşük gü-
venlik ve sağlık riskleri ile çalış-
ması teminat altına alınıyor.

TOBB UND Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
95 Milyon TL tutarında yeni bir teminat
mektubu sunarak toplam teminat tutarını
485 Milyon TL'ye çıkardı.

TOBB UND’nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
teminat mektubu sunarak toplam teminat tutarı-
nı 485 Milyon TL’ye çıkarmasıyla birlikte
Almanya'da Aschaffenburg, İtalya'da Prosecco
temsilcilikleri TOBB UND Avrupa ağına katıldı.

Sektörün en yüksek teminat sağlayıcısı TOBB
UND, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşıla-
mak amacıyla, Temmuz 2015 itibariyle Gümrük ve
Ticaret Bakanlığına 95 Milyon TL tutarında ek te-
minat mektubu sunarak toplam teminat tutarını
485 Milyon TL’ye çıkardı.

Diğer yandan, hizmet kalitesini sürekli 
artırmayı ilke edinen TOBB UND,
Almanya/Aschaffenburg’da Spedition EU;
İtalya/Prosecco’da Fratelli Prioglio S.R.L. acentele-
rini Avrupa’da ki hizmet ağınına dahil etti.

Hizmet
Kalitesini

Artırmaya
Devam
Ediyor

2 016 yılında uluslararası
taşımacılığa başlamaya
yönelik hazırlıklarına
hızla devam eden Etis

Lojistik, Çin’de yerel bir ortakla
lojistik merkezi kurmayı hedef-
liyor. Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Etis Lojistik Genel Müdürü
Erdal Kılıç, Çinli bir firma ile or-
taklık görüşmelerinin sürdüğü-
nü bildirdi. Kılıç, bu firma ile bir-
likte iki ülke arasında artan tica-
rete lojistik destek ve hizmet
sunmak istediklerini söyledi. 

Şirket olarak uzun süredir ih-
racatın desteklenmesi için özel-
likle yeni pazarlarda lojistik alt-
yapıların iyileştirilmesine yöne-

lik projeleri olduğunu kaydeden
Erdal Kılıç, özellikle Afrika, Çin,
Mısır, Rusya gibi yeni pazarlar-
da ihracatı kolaylaştırmak için
lojistik altyapıyı düzenlemek ve
ihracatçıyı bu pazarlara kolay
ulaşılabilir hale getirmek ge-
rektiğini söyledi. Kılıç, sözlerine
şöyle devam etti:“Bu amaçla
üzerinde çalıştığımız Çin paza-
rına yönelik bir çalışmamız var.
Ortak bir platform oluşturarak
ihracatçının Türkiye’den Çin’e
kadar olan lojistik hizmetlerini
götürelim istiyoruz. Çin’de bir
lojistik merkez kurmayı düşü-
nüyoruz. Çin’in içerisindeki da-
ğıtımı da oradaki partnerimiz ile

yapmayı planlıyoruz.” 
Çin’de açılması planlanan lo-

jistik merkezin modeli hakkın-
da bilgi veren Kılıç, “Yapacağı-
mız iş ortaklığı temelde Türk
ihracatını desteklemeyi hedef-
lese de ikinci aşamada ticaretin
getirisi olarak karşılıklı kazan-
ca dayanıyor. Yapacağımız or-
taklıkta birbirini besleyen bir iş
birliği sağlamayı hedefliyoruz.
Biz daha çok Türkiye’deki işleri
yönetirken, ortağımız Çin
gümrüğünden başlayarak da-
ğıtım ve depolama fonksiyon-
larıyla ilgilenecek. Zamanla
Çin’de de potansiyel bir iş kolu
yaratacağız.’’ dedi.

Etis, Çin’de
Lojistik 
Merkez 
Kuruyor

OMSAN, BESLER’in 
Lojistik Çözüm Ortağı Oldu

OMSAN, Yıldız Holding bün-
yesinde faaliyet gösteren
ve Türkiye’nin en yüksek

yağ işleme kapasitesine
sahip firması olan BESLER’in likit ve

margarin ürünleri için serbest depo-
lama, elleçleme, katma değerli hiz-
metler ve dağıtım hizmetleri sun-
maya başladı. BESLER’in İstanbul

Anadolu Yakası Pendik Tesisleri’nde
bulunan toplam 3 deposunda yerin-
de yönetim modeliyle hizmet vere-
cek olan OMSAN, depolarda stokla-

nacak ürünlerin tüm Türkiye dağıtı-
mını da gerçekleştirecek.  OMSAN

Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Er-
gun Arıburnu, gıda sektöründe faali-

yet gösteren BESLER’in ürünlerinin
ortalama stok süresinin oldukça kısa
olduğunu ve bu nedenle hızlı bir ope-
rasyon süreci yöneteceklerini söyle-
di. Sektöründe lider bir markaya hiz-

met vermekten ötürü son derece
memnun olduklarını belirten Arı-
burnu, BESLER’e rekabet avantajı

sağlayacak lojistik çözümler ürete-
ceklerini sözlerine ekledi.

Ergun Arıburnu

Erdal 
Kılıç
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TDA NAkliyAT 15 adet 
Ford Trucks’ı Filosuna Ekledi
TDA NAkliyAT 15 adet 
Ford Trucks’ı Filosuna Ekledi

Hafriyat, nakliyat ve ma-
dencilik sektörlerinde
faaliyet gösteren TDA
Nakliyat, 15 adet Ford

Trucks 1838T ile filosunu
güçlendirmeyi tercih etti.

F ord Trucks Büyük-
karcı bayinden; Tü-
may Büyükkarcı,
Şükrü Yılmaz ve Mu-

rat Yayla’nın ev sahipliği yap-
tığı teslimat törenine, Ford
Trucks Yurtiçi Satışlar Müdü-
rü Burak Hoşgören, Ford
Trucks Satış Bölge Müdürü
Mete İnceer; TdA Nakliyat’tan
ise duran doğan, Tamer do-

ğan ve can duran katıldı. 

FORd TRUcKS: GüÇLü, 
KONFORLU, VERİMLİ, 
dAYANıKLı

Satışa sunulduğu pazarların
standartlarına uygun olarak
Ford Otosan mühendisleri ta-
rafından geliştirilen Ford
Trucks modelleri, yurtiçi ve
uluslararası taşımacılık ve in-

şaat alanında faaliyet göste-
ren müşterilerin beklentileri-
ne uygun olarak; Ford
Trucks’ın dNA’sında yer alan
güç, konfor, verimlilik ve da-
yanıklılık gibi özelliklere sahip
olarak üretiliyor. Ford Trucks
modelleri, kullanıcısına yük-
sek performans ve düşük ya-
kıt tüketiminin konforunu bir
arada yaşatıyor. 

ıveco’dan Network
Global Lojistik’e 

3 Adet Stralis çekici

Network Global
Lojistik A.Ş. Tür-
kiye ve dünya
genelindeki

müşterilerinin tüm ihti-
yaçlarına en yeni dona-
nımlı ekipmanları ile hiz-
met vererek lojistik sektö-
ründe ciddi sorumluluk
üstlenmektedir. Yurtiçi ve
yurtdışı Gabari dışı ve Pro-
je Taşımacılığına ağırlık
veren firma,  bu alanda çok
fazla sayıda projeye imza
atmıştır. 

Firmanın proje taşımaları
için 2015 yatırımları hızla
devam ederken, yeni proje-
lerinde kullanmak üzere si-
pariş ettiği 3 adet geniş ka-
bin HıWAY AS440S56Tz/P
HM 6x4 tipi ıveco Çekicileri

teslim alarak araç parkını
daha da güçlendirmiştir.
Teslimat ıveco Otomotiv
sahasında gerçekleştirilmiş
olup, törene ıveco Otomotiv
satış müdürü Hasan Yıldı-
rım ve Network Global Lo-
jistik A.Ş. firmasından filo
müdürü Yasin Çaltıdere ka-
tılıp, aracı teslim almıştır.

Network Global Lojistik
gerek yurtiçinde gerekse
yurt dışında son dönemler-
deki yatırımlarında ıVEcO
markasını tercih etmeleri-
nin temelinde düşük yakıt
sarfiyatı, düşük işletme
maliyetleri, standart dona-
nım özelliklerinin fazla ol-
ması ve yükselen ikinci el
değeri kriterlerini baz al-
dıklarını belirtmiştir. 

ıveco’nun İstanbul yetkili satıcısı ıveco
Otomotiv, Network Global Lojistik’e 

3 adet Stralis çekici teslim etti.

Bu önemli proje için, kapasite,
dayanıklılık ve teknik özellik-
leri ile de demirdöküm’ün
Roadshowu’na en uygun

araçlar olarak öne çıkan, dünyada
emisyon hacminin azaltılmasına yöne-
lik yapılan en son araştırmalara ve dü-
şük işletim gideri ihtiyaçlarına paralel
olarak tasarlanan ısuzu N-Wide araç-
ları tercih edildiğini belirten Yönetim
Kurulu üyesi Erdem Ertuna, demirdö-
küm İnfo Mobil araçlarını tasarlarken
ısuzu gibi kendi alanında güvenilir ve li-
der bir marka ile ortak çalışmanın pro-
jeye önemli katkılar sunduğunu belir-
terek; “Güçlü bir marka olmanın en
önemli adımlarından biri de müşteri
beklentilerini anlamak, onlarla yalın bir
dille konuşabilmek. Bu nedenle demir-
döküm İnfo Mobil araçlarının ziyaret
edeceği tüm illerde önemli geri dönüş-
ler alacağına inanıyorum. ” dedi. Araç-
ların teslim töreninde hazır bulunan
Anadolu ısuzu Satış direktörü Tunç Ka-
rabulut da şu açıklamayı yaptı: “demir-
döküm gibi Türkiye’nin sektöründe
önde gelen markalarından biriyle böy-
lesine önemli bir projede ortak hareket
ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.
dayanıklılık, ekonomi ve güvenin bile-
şimi ısuzu kamyonetleriyle bu projenin
çok başarılı olacağına inanıyoruz.”

demirdöküm’ün
Tercihi, ısuzu N-Wide

Araçlarından Yana
Anadolu ısu-
zu, üst yapısı

showroom
olarak dizayn
edilen 4 adet
ısuzu N Wide
kamyonet ile

DemirDö-
küm’ü Türki-

ye’nin farklı
illerinde tü-
keticilerinin

ayağına 
taşıyor.

ESAS Petrol, filosunu MAN
Çekicileriyle Güçlendiriyor

3MAN TGS Efficientline se-
risi çekici, Ankara fabrika-
sında MAN yetkililerinin
ev sahipliğinde gerçekle-

şen teslimat törenine, Sulayıcı A.Ş,
ESAS Grup, Antoto Yönetici ve çalı-
şanları katıldı. 

MAN ÇEKİcİLER 
ÖzELLİKLERİYLE 
FARK YARATıYOR

Törende konuşan Sulayıcı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sulayı-
cı, MAN TGS Efficientline serisi çe-
kicilerin birçok özelliğinin yanı sıra
yardımcı fren sistemlerinin yüksek
performansından duydukları
memnuniyeti vurgulayarak, “Yakıt
karşılaştırmalarında da MAN TGS
serisi araçlar daha verimli” açıkla-
masında bulundu. MAN TGS serisi-
nin standart araç özelliklerinde de
zenginliğine dikkat çeken Ali Sula-
yıcı, “4 Körük, araç ve lastik ömrü
için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır” dedi. 

ESAS Petrol, yeni
aldığı MAN TGS Effi-
cientline serisi 3 çe-

kiciyi, düzenlenen
törenle filosuna kattı.

TüRKİYE 
YOLLARıNdA 

EPS’NİN 
STANdARdı 

ÇOK ÖNEMLİ

Antoto MAN Kamyon Antalya
Bayii Satış Müdürü Mert Taşkıner
ise, “Sulayıcı Grubu’na çözüm or-
tağı olmak bizim için çok önemli”
dedi. Ayrıca araç ve sürüş güvenli-
ğinin öneminin de altını çizen Mert
Taşkıner “Otomotiv sektöründeki

önemli teknolojilerden biri olan
ESP (Electronic Stability Program),
özellikle ülkemiz yollarında olması
gereken bir özellik” diyerek,
MAN’ın Türkiye’de ESP’nin stan-
dart olarak sunulduğu nadir mar-
kalardan olduğunu belirtti. 

Marmaray Lojistik’ten 
Renault Truck T Serisi
ARAç YATıRıMı

Marmaray Lojistik’ten 
Renault Truck T Serisi
ARAç YATıRıMı

İ
skadinavya hattında nakliye hizmeti
veren Marmaray Lojistik, bir adet Re-
nault Trucks T Serisi aracı filosuna
dâhil etti. Bu alımla birlikte filosunda-

ki toplam araç sayısı 21’e yükselen Mar-
maray Lojistik’in filosundaki toplam Re-
nault Trucks sayısı ise 5’e ulaştı. Teslimat
töreninde Renault Trucks adına Avrupa
Satış Sorumlusu Tayfun Fıçıcı hazır bulu-
nurken, Marmaray Lojistik adına da Halil
Çetin yer aldı. Renault Trucks T serisinin
kabin içi güvenliği, konforu, ikinci el de-
ğeri ve yaygın servis ağı unsurlarına
dikkat çeken Halil Çetin, “Renaul Trucks
Premium’dan olan memnuniyetimizi yı-
lın kamyonu seçilen T serisi araç yatırımı

yaparak sürdürüyoruz. Yakıt ekonomisi
ile kaliteli satış ve satış sonrası hizmetleri
ile çok memnun olduğumuz Renault
Trucks’tan araç satın almaktan dolayı ol-
dukça memnunuz. İş birliğimizin deva-
mını diler, bu yatırımın hayırlı olmasını
temenni ederiz.” dedi. Renault Trucks
Avrupa Satış Sorumlusu Tayfun Fıçıcı
ise, “Marmaray Lojistik filosundaki araç
sayısını her geçen gün arttıran bir firma.
Bu yolda da yılın kamyonu seçilen Rena-
ult T serisini tercih etmesi bizler için ayrı-
ca bir guru kaynağıdır. Umarım mevcut
iş birliğimizi uzun yıllar sürdürürüz ve
Marmaray Lojistik’e her anlamda katkı
sağlamaya devam ederiz.” dedi.

sektörden4 AĞUSTOS 2015
www.tasimacilar.com

tasımacılar 4_Layout 2  8/28/15  5:04 PM  Page 1



sektörden 5AĞUSTOS 2015
www.tasimacilar.com

Tırsan Finans, Rekabetçi Ödeme
Seçenekleriyle Faaliyete Geçti

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Finans-
man A.ş Genel Müdürü Bülent Gö-
rer’in konuşmaları ile gerçekleşti.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu basın toplantısında yaptığı konuş-
mada, “ Bugün size daha önceden bilgi verdi-
ğimiz bir projemizden bahsedeceğiz. Tırsan
Finans olarak, artık kendi ürünlerimizi fi-
nanse etmenin dışında başka markaları ve
2.el araçları da finanse edebilecek bir yapıya
sahibiz. Kalitemizle, inovasyonumuzla, yatı-
rımlarımızla ve uluslararası alanlarda yaptı-
ğımız mücadeleyle liderliğimizi hep sürdür-
dük. Almanya,  rusya ve Türkiye’deki yatı-
rımlar hem sektör adına hem de endüstri
adına atılmış önemli adımlardır. Bir Türk şir-
keti olarak bu seviyeye gelmiş olmaktan gu-
rur duyuyoruz. Bütün ekibimizle daha iyi
noktalara gelebilmek adına çalışmaya de-
vam ediyoruz.” dedi.

TırSAN, Her AşAMAlArDA
MüşTeriNiN TüM 
iHTiYACıNı KArşılıYor

Nuhoğlu, ”Tırsan bayilik sistemleriyle,
ikinci el olanaklarıyla, buybackli satışlarıyla
ve FiloTır’ıyla, tüm araçları müşterilerine
sunuyordu, artık Tırsan Finans ile finansal
olarak da müşterilerine hizmet verecektir.
Tırsan, tüm aşamalarda müşterinin tüm ih-
tiyacını karşılayan bir yapıya geldi. Çok net
olan bir şey var; biz uzun soluklu bir koşucu-
yuz, planlarımızı asla kısa vade için yapma-
yız bugün konuştuğumuz, yaptığımız her
şey önümüzdeki beş yıllık planlardır. 2015
yılının hemen başında 2018’e kadar planları-
mızı yaptık. 10 bin Türkiye pazarına satıla-
cak, 10 bini ihraç edilecek 20 bin araçlık üre-
tim hedefimiz var. Bugün de en önemli gör-
düğümüz gelişim alanı yurtdışıdır. Almanya
özellikle bizim için, hem fabrikamızın olduğu
bir yer hem satın aldığımız markalar için de

terecektir. Bir tek mesaj vermek isterim, ül-
kede büyüme trendi devam ediyor. Özellikle
seçim öncesi ve sonrası bir miktar dursa da,
Türkiye genç nüfusuyla çok büyük bir ülke ve
büyümeye de ihtiyacı var. Her ne kadar kom-
şu ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar bir nebze
etkiliyor olsa da büyüyoruz.” dedi.

TırSAN, MüşTerileriNe 
BüYüK AVANTAjlAr SAğlıYor

Tırsan Finansman A.ş Genel Müdürü Bü-
lent Görer, yaptığı açıklamada, “Tırsan Fi-
nansman A.ş.uygun finansman seçenekleri
sağlayarak müşterilerine, yenilikçi, rekabetçi
oranlara sahip, uygun ödeme planları ile hızlı
ve güvenilir finansman olanakları sunmak
için kurulmuş bir finans şirkettir. ürünlerin
satın alınması esnasında müşterilerimize,
kendi ihtiyaçları, koşulları, sektörün güncel
öncelikleri doğrultusunda ve ürünlerin en
uygun operasyon maliyetlerini sağlayacak
şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Tırsan
Finansman A.ş sektörde 13. finansman şir-
keti olarak faaliyete başlamıştır.” açıklama-
sında bulundu.

Görer,” Finansman şirketimizin sektörü-
müz için sağladığı birçok avantajı var. Ban-
kalar, lojistik sektörüne, bilanço yapıları ne-
deniyle kredi vermekten imtina ediyor. Ar-
tık bu boşluğu süreçleri ve şartlarıyla dol-
duracak bir finansman şirketimiz var. Daha
öncesinde vade farkı için %18 KDV vergisi
ödeyen müşterilerimiz sadece BSMV öde-
yerek, vade farkı tutarı için yüzde %13 avan-
taj elde etmiş olacak. Bir diğer avantaj ise re-
hinler ile ilgili. Sektörde araç rehinlerinde
bankalar ve leasing şirketleri masrafsız re-
hin koyabiliyordu. şuanda Tırsan Finans-
man da bu avantajı sağlıyor. Temel olarak
Tırsan Finansman’ın üç süreci var. Bunlar;
teklif süreci, tahsis süreci ve onay süreci.
Müşterilerimiz şirketimizin web sitesinden
ya da bize ulaşarak teklif alabilecekler ve
böylelikle süreçler devreye girecektir. Bu
sayede müşterilerimize esnek çözümler
sunacağız.” ifadesini kullandı. 

şiMDi TreYler Al, 
2016’DA ÖDeMeYe BAşlA!

Bülent Görer, “ Ve ilk kampanyamızı da siz-
lere tanıtmaktan gurur duyuyoruz. şimdi
treylerini alan müşterilerimiz, 2016’da öde-
meye başlayabilirler, 6 ay ödemesiz ve 24 eşit
ödemeli kampanyamızı hayata geçirmiş bu-
lunmaktayız.” diye belirtti.

Türkiye’de son 10 yılda faa-
liyet izni alan Türkiye’nin ilk
ve tek treyler finansman
şirketi Tırsan Finansman
A.Ş, Tırsan Samandıra Ge-
nel Müdürlük binasında ya-
pılan basın lansmanı ile
sektöre tanıtıldı.

çok iyi bilinen bir yer. Kässbohrer, Hendricks
ve Almanya’nın komşusu Hollanda’dan satın
aldığımız Talson’la gerçek anlamda sayısal
olarak da toplam üretimimizle üçüncü sırada
olacağız. Daha da ötesi zaten şuanda belirli
alanlarda açık ara pazar lideriyiz, AirCargo
alanı bunların başında geliyor. Tekstil taşıma-
sında, mobilya gibi hassas malzemelerin ta-
şınmasında çok önemli yerdeyiz. Bu konudaki
başarımızı sürdüreceğiz. Bundan önce konuş-
tuğumuz hedefleri nasıl hayata geçirdiysek
bunları da sürdürmeye devam edeceğiz. Çok
net olarak şunu söyleyebilirim, hedeflerimize
ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuz nokta fi-
nans noktasıydı. Hem kendi bayilerimizde
hem de diğer bayilere finans sağlayacak du-

rumdayız. Her türlü markadan müşterilerimi-
zin ihtiyacı olan çekici ve treyler kredilerini
sağlayacak durumdayız.” ifadelerini kullandı.

TırSAN SeVDAlıSı 
HerKeSe KAPıMız AÇıK

Çetin Nuhoğlu, ‘‘1977’den bu yana çoğu
müşterimi tanırım. Yıllardır bu sektördeyim
ve ciddi tecrübelerimiz var bu konuda. Kim
hangi tarihte ne yaptı, ne aldı, ne sattı. Bu veri
de bizim için karar verme açısından çok
önemlidir. 50 milyon € seviyesine ulaşma he-
defimiz var. Hedef kitlemizde büyük ya da
küçük yok. Tırsan sevdalısı herkese kapımız
açık.” açıklamasında bulundu. Nuhoğlu, “Tır-
san Finans sadece Türkiye içinde faaliyet gös-

Goodyear'ın yeni Kamyon LastiK serisi 

“UlTrAGriP MAx” 
Her Kış Koşulunda
Performansını Koruyor!

Goodyear, kamyonlara
özel, zorlu hava koşul-
larına uygun olarak
geliştirdiği yepyeni

kış lastikleri serisi olan Ult-
raGrip Max’ı piyasaya sürü-
yor. Yeni lastikler yarı yarıya
aşınma durumunda bile
%40'a kadar daha fazla yol
tutuşu sağlıyor ve %15'e ka-
dar da daha fazla kilometre
performansı sergiliyor. 

Goodyear’ın zorlu kış ko-
şullarına özel olarak geliştir-
diği kamyon lastikleri; UltraG-
rip Max  S ön aks, UltraGrip
Max D çeker aks ve UltraGrip
Max T treyler lastikleri kar las-
tiklerinin resmi işareti olan
3PMSF ve M+S sembollerini
taşıyor. Çeker aks lastikleri
%50 oranında aşındığında
bile , 3PMSF işaretinin koşul-
larını karşılayacak konumu-
nu korumayı sürdürüyor. Bu
eşsiz özellikle birlikte, kam-
yonların yollarına devam
ederken, filo operatörlerin ve
sürücülerin içlerinin rahat
etmesini sağlıyor. 

Goodyear, filolara yönelik
gerçekleştirdiği bir anket
sonucuna göre, filoların
%68'inin kış lastiklerinin kış
boyunca kış çekişini optimize
hale getirmeye yardımcı oldu-
ğuna inandığını gösteriyor. %50'si
kamyonlara özel kış lastikleri için
en önemli performans kriterinin,
karda çekiş gücü olduğunu belirti-
yor. Bu sonuçlar, %40'a kadar daha
fazla yol tutuşu sunan yeni UltraG-
rip Max serisi geliştirilirken göz
önünde bulunduruldu.

GooDYeAr’ıN UlTrAGriP MAx
TeKNolojileri ile FilolAr
YollArıNA DeVAM eDiYor

Ultra Grip Max lastiklerinin piya-
saya sürülmesiyle Goodyear, iki

yeni teknolojisi ıntelli-
Max Block ve ıntelli-
Max edge teknoloji-
sini tanıtıyor. Bu tek-
nolojiler, lastiğin
kullanım ömrü bo-
yunca gelişmiş yol
tutuşu sağlamasına
yardımcı oluyor. ın-
telliMax Block Tek-
nolojisi, en iyi kar ve
buz tutuşu için ke-
sik açıklığını maksi-
mize edebilen değiş-
ken blok kuvvetleri

üreten farklı derin-
liklerde boylamasına

elmas biçiminde blok-
lar, hatları belirlenmiş

kesiklerle öne çıkıyor.
ıntelliMax edge Tek-
nolojisi ise özellikle
kaygan zeminlerde
optimize şekilde las-
tikten yola bağlana-
bilirlik için çok sayı-
da "diş kenarı" oluş-
turan kademeli ko-
nik oluk açılarıyla
dikkat çekiyor.

Goodyear'ın Avru-
pa, orta Doğu ve Afri-

ka Ticari lastikler Pa-
zarlama Müdürü Ben-

jamin Willot, özellikle
kış boyunca, ticari araç-

lar için en önemli unsur
hareketliliği sürdürmek olduğunu,
filo operatörleri kamyonlar için olan
kış lastiklerinin karda yüksek sevi-
yede çekiş gücü sunmasını istedik-
lerini söyledi. Willot; “3PMSF işare-
tine sahip yeni Ultra Grip Max seri-
miz kamyonlar için olan kış lastik-
lerinden beklenen yüksek çekiş
gücünü tam olarak karşılıyor. Ult-
raGrip Max D, %50 oranında aşındı-
ğında bile Avrupa'nın kamyonlar
için kış lastiklerinin resmi işaretini
taşıyacak yeterliliğe sahip olmayı
sürdürüyor." dedi.

Türkiye ile Hollanda arasında çiçek
taşımacılığı hizmeti sunan Tosun
Uluslararası Nakliyat, Volvo Trucks
ile ilk iş ortaklığını FH yatırımı ile

gerçekleştirdi.
Satın aldığı 4 adet FH serisi araç ile Volvo

Trucks'a yatırım yapan Tosun Uluslararası
Nakliyat, bu alımlarla birlikte filosundaki
toplam araç sayısını 20'ye çıkardı.

Düzenlenen teslimat törenine firma Ge-
nel Müdürü Vedat Tosun katılırken, Volvo
Trucks adına da Tolga Cem Aykaç törende
hazır bulundu.

Yatırımları için ilk kez Volvo Trucks'ı
seçtiklerini belirten Vedat Tosun, “Bildiği-
niz gibi ülkemizin toplam ihracatının yüz-
de 35'i karayolu taşımacılığı ile yapılıyor.
Ayrıca Hollanda-Türkiye hattı, Avrupa ile
gerçekleştirilen ticaretten en uzun ve
önemli hatlardan bir tanesi. Bu önemli
hatta yakıt maliyeti avantajının önceliği-
nin önemi firmamız için neyse, şoförleri-
mizin konforlu ve güvenli bir sürüş sağla-
masının önceliği de odur bizim için. Bu ne-
denle de Volvo Trucks ile çalışmaya başla-
dık. Umarım yatırımımız, her iki firma için
de uzun süreli bir iş birliğinin başlangıcı-
dır.“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Tolga Cem
Aykaç ise,“Tosun Uluslararası Nakliyat ile
ilk defa birlikte çalışma şansını yakaldık.
Kendilerine ailemize dahil oldukları için
teşekkür ediyoruz. Umarım bu yatırım
Vedat Bey'in de belirttiği gibi uzun süreli
bir iş birliğinin başlangıcı olur. Hayırlı ol-
ması dileğiyle.'' dedi.

Türkiye'nin 
Çiçekleri 

Volvo Trucks'la
Hollanda'ya

Taşınıyor
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sGs trAnsitnet HizMet Ağını
GeliştirMeYe devAM ediYOr

S ırbistan’ın SGS TransitNet hizmet
ağına katılımı üzerine Taşımacılar
Gazetesi olarak; Transit Sistemi
Destek Hizmetleri A.Ş. Genel Mü-

dürü Hüseyin Kıyak ile SGS TransitNet’in
hizmetleri, ‘’Asıl Sorumlu Statüsü’’ kapsa-
mında hizmet verilen ülkeler, Ortak Transit
Sistemi ve lojistik sektörünün Ortak Tran-
sit Sistemi’ne bakışı hakkında bir röportaj
gerçekleştirdik. 

İlk olarak, SGS’nin 1876’dan bu yana, gö-
zetim ve denetim hizmeti verdiği, uluslar-
arası ticaretin kolaylaştırılması için 130 ül-
kede faaliyet gösterdiğini ve SGS markası-
na güven duyulduğunu açıklayan Hüseyin
Kıyak  SGS TransitNet’in özel bir proje oldu-
ğundan bahisle amacının; eski transit re-
jimlere göre lojistik sektörüne daha hızlı ve
daha hesaplı transit çözümleri sunmak ve
transit rejimi anlamında Türkiye’yi Avrupa
Birliği’ne entegre etmek olduğunu ifade
etti. Hüseyin Kıyak, Türkiye için entegras-
yon anlamında amaçlanan hedefin yüzde
100’nün gerçekleştiğini belirtti.

Hüseyin Kıyak şirketin faaliyet kapsa-
mını ise şu şekilde ifade etti: ‘’Kapsamlı te-
minat kullanma izni alarak Türkiye’nin
yanı sıra şuanda 11 ayrı ülkede faaliyet gös-
teriyoruz. Taşımacılara; ‘‘Kendi Ofislerinden
Transit Beyanname Sunma ve Sundurma
Hizmeti veriyor, taşıdıkları gümrüklü mal-
lardan geçilen ülkelerin alacağı olan vergi-
leri garanti altına alıyoruz. ‘’ 

Hüseyin Kıyak, açıklamalarının deva-
mında Ortak Transit Sistemi’ni şu şekilde
açıkladı: ‘’Ortak Transit Sistemi Avrupa Bir-
liği’nin en pratik olduğuna inandığı sistem-
dir. Sistemin işleyişi için kapsamlı teminat
kullanma izni verilebilecek güvenilir yapı-
lara ve onların kefili olan bankalara ihtiyaç
olur, kapsamlı teminat kullanma iznini ilgili
ülkelerin Gümrük Bakanlıklarından alan
kuruluş  banka  teminat mektubu verir.
Yazılımını oluşturur. İlgili ülkelerin gümrük
idareleriyle entegre eder, elektronik or-
tamda transit rejim için beyannamesini
sunar ve o beyannamenin konusu ürünle-
rin taşınmasında yol boyunca vergileri ga-
ranti altına alır.‘’

‘’Ortak Transit Sistemi, 1987 yılında AB
ve EFTA ülkelerinin katılımı ile oluşturul-
muştur. Ama biz tam olarak 2012 yılında
dâhil olduk. Ülkemizin Ortak Transit Siste-
mi coğrafyası ile entegre olabilmesi , bir
başka ifadeyle Türk taşımacılarının bu sis-
temden faydalanabilmesi için SGS 2006 yı-
lında teorik çalışmalara başladı, 2007 yılın-
da da fiilen RODERNET adıyla uygulamaya
başladık. ‘’

ARTıK TEK BEYANNAME 
SUNUYORUz

‘’Biz, Türkiye Ortak Transit’e dâhil olma-
dan önce işlemleri, iki ayrı işlev olarak yü-
rütüyorduk. Şöyle ki, örneğin; Konya ve
Londra arasındaki bir taşıma işi için, Kon-
ya’daki gümrüğe beyanname sunuyorduk,
Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekranına gi-
deceğini belirtiyorduk, yani Konya-Kapıku-
le arasında yolculuk için sadece Türkiye’ye
özel bir beyanname sunuyorduk ve yol bo-
yunca da kefil oluyorduk. Sonra taşıt Kapı-
kule’den çıkar çıkmaz; Bulgar tarafında, or-
tak transit sisteminin sınır gümrük idaresi-
ne  bir beyanname sunuyorduk, oradan
Londra Gümrüğü’ne kadar kefil oluyorduk.
İki ayrı iş yapmış oluyorduk. 2007’den itiba-
ren iki ayrı iş yaparken Türkiye 2012 yılında

Ortak Transit’e girdiğinden bu yana artık
tek beyanname sunuyoruz. ‘’

Eski transit rejimlerinden biri olan TıR
Sisteminin kaldırılmasıyla ilgili herhangi
bir durumun söz konusu olup olmadığını
sorduğumuz Hüseyin Kıyak, bu konuyla il-
giliyse şu açıklamalarda bulundu:

‘’ Ortak Transit Sistemi’nde şu anda 34
ülke var. Oysa Dünya’daki diğer ülkelerin
hala TıR Sistemine ihtiyaçları var. Onlar TıR
Sistemi’nde çalışmaya devam ediyorlar.
Ülkemizde de şuanda Uluslararası taşıma-
ların çok önemli bir bölümü hala Tır Karne-
si’yle yapılıyor. Şuan için Doğu Ülkeleri’ne
yapılan taşımalarımızda Tır Karnesi’nden
başka bir şansımız yok. TıR Sistemi’ne ihti-
yaç duyulduğu sürece uygulanması devam
edecektir. ‘’

‘’YENİLİK ADAPTE OLUNMASı KO-
LAY BİR ŞEY DEğİLDİR’’

Kıyak, eski transit rejimlerine oranla
daha pratik ve daha hesaplı olan Ortak
Transit Sistemi’ne geçişin bu kadar uzun
zaman alması konusunu ise şu şekilde ifa-
de etti: ‘‘Yenilik adapte olunması kolay bir
şey değildir; özellikle elektronik ortamda
bir iş yapıyorsanız. 1975’ten bu yana her

şeyi kâğıt ortamında yapmaya alışmış in-
sanlara şimdi diyoruz ki, ‘’ Şoförün elinde
kâğıt dolaştırmasına gerek yok. Siz firma
olarak belgelerinizi kendi ofisinizden elek-
tronik ortamda gümrüğe gönderin ve
gümrük memuru oradan gerekli onayı
versin. Yol boyunca şoförünüz hiçbir güm-
rük kapısında beklemesin. ’’

Böyle bir yeniliği insanlara anlatmak
kolay değil. zira yukarıda da ifade
ettiğim gibi, iş yapma anlayı-
şını değiştiriyoruz. Tran-
sitNet sisteminde her-
hangibir yerden Türk-
çe oluşturduğunuz
transit beyanna-
meyi Polonya’daki
gümrük görevli-
sinin kendi dilin-
de, Romanya’daki
görevli Romence,
Almanya’daki gö-
revli Almanca,
Fransa’daki görev-
lisi fransızca vb. gö-
receğini, sürücünün
numarayı  göstermek-
ten başka bir iş yapmaya-

cağını söylediğinizde doğal olarak inandır-
makta güçlük çekiyoruz.  Sözü geçen 34
ülkeye yönelik taşımalarda, tüm zorluklara
rağmen çok ciddi bir yol aldık. Aslında ka-
rayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı
sektörüne yeni bir soluk getirdik. 

Kıyak, Ortak Sistemi’nin sunduğu avan-
tajları ise şöyle ifade etti:  “TıR Sistemi’nden

Ortak Transit Sistemi’ne ge-
çişte ortalama olarak

taşıma başına 100
Euro civarında

bir tasarruf
getirdik. Bu

ülkenin
dış tica-
retine
direk
katkı
olarak
yansı-
yan 100

Euro
küçük

değil, çok
büyük bir

rakam aslın-
da. Diğer yan-

dan hız getirdik. Düzenlemiş olduğumuz
T1, T2 Beyanları sınır kapılarında barkot
olarak okutuluyor. Yani yeniden veri girişi
veya bir takım zaman alıcı işlemler yok.
Şoför direkt olarak beyannameyi gümrük
görevlisine uzatıyor, barkodunu okutuyor.
Kaldı ki barkod okutmanın neticesinde gö-
revli taşımaya dair tüm ayrıntıları kendi
ekranında kendi dilinde görüntüleyebiliyor.

Sistemin bir başka artısı ise beyanna-
melerimizde gümrük takip istatistik pozis-
yon numaralarının da yer alması. Bu, kon-
vansiyonel beyannamede ‘’parsiyel tekstil’’
olarak tanımlanan eşyanın ayrıntılarının
tespiti için taşıtı, koliyi açmak vb. bir dizi iş-
lem yapmak zorunda kalan gümrük idare-
sine, (x) oranda pamuk( y) oranda polyes-
ter içerir kadın kıyafeti olduğunu göster-
mesi ve doğal olarak ciddi miktarda zaman
kazandırması ve en önemlisi güven ver-
mesidir. Yukarıda da değindiğim gibi bizim
TransitNet yazılımımızın 7 ayrı dili mevcut.
Bu sebeple Romanya’daki gümrük memu-
ru, Sırbistan’daki, Almanya’daki veya Tür-
kiye’deki gümrük memuru da rahatlıkla o
taşıtın içinde ne olduğunu öğrenebiliyor.’’ 

8 YıLDA zORLU YOLLAR KAT ETTİK 
2007 yılında Türkiye’de açılan yaklaşık

750 bin beyanname arasında yalnızca 7 ta-
nesini açarak işe başladıklarını ve günü-
müzde 200 bin beyannameye ulaştıklarını
ifade eden Kıyak, ‘’Bu yol çok uzundu. Lojis-
tik sektörüne bu yolu anlatabilmek için çok
büyük çabalar sarf ettik. Yeri geldiğinde,
‘’Yolda iş kaybına uğrarsanız iş kaybını kar-
şılayacağız.’’ şeklinde sözlü garantiler bile
verdik.  İnsanları ikna edemedik çünkü. İlk
denemelerde firmalar, ısrarla vurgulama-
mıza rağmen  120 Euro ödediği hizmet için
20 Euro ödemeye anlam veremediler.  Daha
sonra ikinci denemelerini yaptılar. Başlan-
gıçta bazı firmalar bizimle toplamda 50 taşıtı
olmasına rağmen sadece biri için çalıştı. Bazı
taşımacılar kazandırdığımız tasarrufu kü-
çümsediler bazıları da emek yoğun bir sek-
törde çalıştıkları için bizim hizmetimizi din-
lemeye zaman ayıramadı. Bugün geriye dö-
nüp baktığımızda; İstanbul’da 2 kişi ile baş-
lattığımız hizmetimizin 11 ayrı ülkede 11 ayrı
şirket ile büyüdüğünü, İstanbul’daki merkez
büromuzun yanı sıra Ataşehir, Pendik ofis-
lerimizin eklendiğini, Türkiye’deki persone-
limizin 25’e ulaştığını görmek umut verici. 

KAMU’DAN DUYARLıLıK 
BEKLİYORUz

Sistemle ilgili olarak, mevzuatsal an-
lamda Gümrük Bakanlığı’nın desteğinin ilk
günden bu yana artarak devam ettiğini ifa-
de eden Kıyak; ‘’2007’den beri gerek Güm-
rük Bakanlığı’ndan gerekse Ulaştırma Ba-
kanlığı’ndan gerekli desteği görüyoruz.
Ancak, uygulamada inanması güç zorluk-
larla karşılaşabiliyoruz. Ortak Transit Söz-
leşmesi ile gerek Gümrük, gerek Kaçakçı-
lıkla Mücadele, gerek Marka ve Sınai Hak-
lar kanunlarının çelişen hükümleri olabile-
ceğini öngörerek Gümrük Yönetmeliği’nde
“Asıl Sorumlu” tanımına açıklık getirilme-
sini talep etmiştik. Nitekim Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları
bu talebimizi haklı görerek 

Gümrük Yönetmeliğine 274.maddede
“Asıl sorumlu, gümrük yükümlülüğünün
doğması halinde mali olarak sorumludur.”
hükmünü eklettiler. Ancak, uygulamada,
Gümrük ve Yargı mensuplarına kendimizi,
ne iş yaptığımızı, bu işi yapabilmek için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin aldı-
ğımızı, bu işi yapmak için ayırdığımız eko-
nomik kaynağın ve yaptığımız fedakarlığın
büyüklüğünü, sadece taşıma esnasında
vergileri bir başka ifade ile kamu alacağını
teminat altına alma işini yaptığımızı, taşı-
macı, gönderici, alıcı olmadığımızı 8 yıldan
beri anlatamıyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz, bir yılda bu ül-
kenin dış ticaretine 20 milyon Avroluk kat-
kı yapan Şirketimizin kaçakçılık, marka
taklitçiliği vb. amaçlarla kurulmadığını an-
latamadığımızdan son iki yıldır 6 ayrı dava-
da yargılanıyoruz.
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S
ırpların en temel özelliğinin
milliyetçi olmaları olduğunu
ifade ederek söze başlayan
Kıyak, Sırbistan’ı SGS Tran-

sitNet hizmet ağına katılımı için 2012
yılından bu yana çalışmalar yürüttük-
lerini söyledi. Sırbistan merkezli bir
şirket olmadıkları için çalışmaların
uzun zaman aldığını belirten Kıyak,
açıklamalarına şu şekilde devam etti:

‘’Sırbistan’da Türkiye gibi Avrupa
Birliği’ne girmek için hazırlık süre-
cinde, diğer yandan Ortak Transit
Sistemine girmek için de çalışmalar
yürütüyor.  Biz bir anlamda Sırbis-
tan’ın da ortak transit sistemine giri-
şine önderlik ediyoruz. Başka bir
marka gidip Sırbistan’da bunu yapa-
mazdı. Oradaki  gümrük idarelerine
de bu sistemi benimsetmek kolay
bir şey değil. Henüz tam olarak otur-
muş diyemeyiz. Ama çok yol kat et-
tik… Şimdiye kadar, Sırbistan sınır
kapısına yabancı bir taşıt geldiğinde,

kendi acenteleri sürücülere Sırbis-
tan’ın bir sınır kapısından diğer sınır
kapısına kadar, ortalama 15 Euro
karşılığında kendilerine özel T1
(transit beyanname) satıyordu. Biz
bunu 5 Euro gibi bir rakama düşür-
düğümüz gibi Sırbistan’a özel bu
T1’i taşımacı kendisi oluşturabiliyor.
Sürücü acenteler ile muhatap olma-
dığından zaman da kazandırıyoruz.

SGS TrANSiTNET, 
11 ÜlKE’dE ASıl SOruMlu

Hüseyin Kıyak,‘’Asıl Sorumlu Sta-
tüsü’’ kapsamında hizmet verilen di-
ğer ülkelerle ilgili olarak ise; ‘’Biz
daha önce bahsettiğim gibi 34 ülke-
ye hizmet veriyoruz. Fakat 34 ülke-
nin tamamının gümrük bakanlıkları-
na gidip teminat vermedik veya ta-
mamında ofisler açmadık. Bu ülkeler
içerisinde tam anlamıyla 11’inde va-
rız ve 11 ülkede de aktif olarak siste-
mi işletiyoruz. Şöyle söyleyeyim.

Makedonya’da asıl sorumluyuz.
Orada şirketimiz var. Makedon
Gümrük Bakanlığı’yla entegre yazılı-
mımız var ve Makedonya Gümrük
Bakanlığı’na teminat mektubumuzu
verdik. Bu şu demektir; Makedon-
ya’dan hareket edecek olan bütün
Tır’lara 34 ülkeye gitmek kaydıyla
kefil olabiliriz. Tüm tırlar için T1 ya
da T2 Beyannamesi düzenleyebiliriz. 

Örneğin; biz danimarka’da asıl so-
rumlu değiliz. Fakat danimarka’dan
yola çıkan bir taşıt Türkiye’ye gelene
kadar, Avrupa Birliği Coğrafya-
sı’ndan geçerek yol üzerinde;  Al-
manya, Polonya, romanya, Bulga-
ristan, Sırbistan gibi ülkelerin her-
hangi birisinde bize ait T1 Belgesi’ni
oluşturabilir. Çünkü bu saymış oldu-
ğum ülkelerin Gümrük Bakanlıkla-
rından, kapsamlı teminat kullanma
izni almış, gerekli teminat mektupla-
rını vermiş asıl sorumlu konumunda-
yız. ‘’diye açıkladı.

Gümrük Yönetmeliği MADDE 274 – (1) Asıl sorumlu, gümrük 
yükümlülüğünün doğması halinde mali olarak sorumludur.

SırbiStan’da da aSıl 
Sorumlu StatüSü

2007 yılında RoderNet Projesi olarak
pazarlanan ve daha sonra RODER ve
UND’nin birleşmesiyle  UNDNet ola-

rak sürdürülen, 2012 yılında ise
SGS’nin bağımsız olarak kurduğu

SGS TransitNet, ‘’Asıl Sorumlu
Statüsü’’ kapsamında hizmet verdiği

10 ülkeye Sırbistan’ı da dahil etti. 

Mersin’de

AçılAn Ofisten,

Beklentiler Yüksek

Son olarak sözlerine Mersin’de şirket

bünyesine yeni bir ofisin dâhil edildiğini ve

açılan ofisten yana beklentilerinin büyük ol-

duğunu belirten Kıyak, taşımaları yerinde

takip etmek ve müşterilerle birebir muha-

tap olmak adına yatırımların devam ede-

ceğini söyledi. SGS’nin kurumsal ya-

pısı altında işleyişlerini sürdürdük-

leri için taşeronluk vermedik-

lerinin de ayrıca 

altını çizdi. 

Aras Kargo
Gönderilerine

Continental
Güvencesi

Continental ile
Aras Kargo,

güçlerini birleş-
tiriyor. İşbirliği

kapsamında
Aras Kargo’nun
araçlarında ar-
tık Continental

kullanılacak.

Continental, Aras Kargo işbirliği anlaşması im-
zaladı. İşbirliği çerçevesinde; 12 bin çalışanıy-
la her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa
hizmet veren, günde 450 bini aşan gönderiyi

Türkiye’nin bir noktasından diğerine taşıyan Aras Kar-
go’nun 3320 araçlık filosu dâhilindeki saha araçlarında
Continental kullanılacak. İşbirliği hakkında, Continen-
tal Türkiye Satış Direktörü Teoman Görgün, “Güvenliği
en üst sıraya koyan bir firma olarak kullanıcıların gön-
derilerinin de güvenle seyahat etmesi noktasında Aras
Kargo ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”
dedi. Aras Kargo İdari İşler ve Filo Yönetim Direktörü
Dr. Tayfun Akkaya ise, “İmzaladığımız işbirliği ile saha
araçlarımızın lastik ihtiyaçları daha hızlı ve emniyetli
bir şekilde çözülecek. Ayrıca, Continental bize kendi
bünyesinde depolama imkanı ve sistem üzerinden ta-
kip imkanı da sunuyor.” dedi.   
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KÄSSBOHRER
Comtrans 2015

Fuarına Katılıyor

2002 yılından bu
yana Tırsan bün-
yesinde yer alan
kässbohrer mar-

kası ile 08 -12 eylül 2015
tarihleri arasında rus-
ya’nın Moskova kentinde
gerçekleşecek olan com-
trans 2015 fuarında yerini
alıyor.

kässbohrer, comtrans
2015 fuarında perdeli
semi-treyleri k.ScXX’i ve
alüminyum akaryakıt

tankeri k. STH 32’yi 14. hol
167 no’lu stantta sergile-
yecek.

İki yılda bir düzenlen-
mekte olan comtrans fua-
rı, rusya’nın önde gelen ti-
cari araç fuarlarından biri-
dir. 50’ye yakın ülkeden
500’den fazla katılımcının
ürünlerini sergilediği
75.000 m2 alan üzerinde
yer alan fuar, 25.000’den
fazla ziyaretçi tarafından
ziyaret edilmektedir.

Ö
zdemir, otomotiv pazarında ha-
ziran sonu itibariyle 453 bin
yeni aracın satışının gerçekleşti-
ğini ve 2014 yılının ilk 6 ayındaki

303 bin adetlik satış rakamı dikkate alın-
dığında yüzde 49,5 büyüme gözlemlen-
diğini ifade etti. Sektörün büyümesinde
çok fazla etken olduğunu dile getiren
Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
"Büyüme rakamındaki asıl etken
2014'ün ilk 6 ayının düşük performan-
sından kaynaklanıyor. O dönem özellikle
otomotiv için gerçekten çok zor bir dö-
nemdi. ÖTV artışı, kurların yüksekliği, si-
yasi ortamdaki gerginlik, seçimler ve di-
ğer olumsuzluklar nedeniyle ilk 6 aylık
dönem zor geçti. Ben 2015 yılını, otomo-
tiv pazarının en çok satış yapmış olduğu
2011 yılıyla mukayese ediyorum. Satışlar,
2011'in ilk 6 ayında 446 bin adet olmuştu.
Bu seneki satışlar aşağı yukarı 2011 yı-
lıyla aynı.Geçen yılki olağanüstü durum-
dan dolayı, bir de 2013 yılına baktığımız
zaman ilk 6 ayda kamyon da dahil yak-
laşık 400 bin adet araç satılmıştı. Dolayı-
sıyla bu yılki satışlar en çok araç satılan
2011 yılıyla aynı, daha normal seyreden
2013 yılına göre ise yüzde 12 daha fazla."

"BÜYÜMenİn YÜzDe 71'Lİk 
kıSMı TİcArİ ArAçLArDAn"

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
Görgün Özdemir, büyümenin yüzde
71'lik kısmının ticari araçlardan kay-

naklandığına dikkati çekerek, 2011 yı-
lında 156 bin ticari araç satılırken bu
seneki dönemde 124 bin adet satıldığı-
nı söyledi. Ticari araçlarda satış raka-
mını önemli ölçüde etkileyen k
Belgesi fiyatlarının 2014'te çok arttığını
kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle
sürdürdü:

"Bu belgenin fiyatı geçen yılın ilk ya-
rısında düşürülünce zaten asıl büyüme
de 2014'ün sonlarına doğru oradan gel-
di. Geçen yılın ilk 6 ayında ertelenen ta-
lep vardı. cumhurbaşkanlığı seçimin-
den sonra ekonomi normal seyrine gir-
diği zaman ikinci yarının devamında,
özellikle son 3 aydan sonra, ertelenen
talebin devamı olarak bu yılın ilk ayla-
rında tempo yakalandı. Geçen sene
euro kuru çok yüksekti. Dolar-euro
Paritesinin euro lehine gelişmiş olması,

euro kurunu baskıladı dolayısıyla fiyat-
lar çok artmadı. Bir de araç kiralama
firmaları geçen yılın o zor şartlarında
yatırım yapamadılar, araçlarını yenile-
yemediler. Bu seneye gelince hem ge-
çen seneninkini yenilediler hem de
yeni ihtiyaçlarını karşıladılar."

Araç kiralama pazarının  konjonktü-
rel büyümesini devam ettirdiğini dile
getiren Özdemir, "elimizde şu anda 1.
çeyreğin dataları var. Pazarın uzun dö-
nemli kiralamada 240 bin civarında ol-
duğunu düşünüyoruz.

kısa dönemli kiralama pazarında ise
markaları dikkate aldığımızda 1. çey-
rekte 25 bin adetlik pazar vardı ama şu
anda 35 bin sevilerine geldiğini tahmin
ediyoruz. kiralama pazarında ortalama
yıllık büyüme oranı da yüzde 15 diyebi-
liriz." değerlendirmesinde bulundu.

"PAzAr BÜYÜkLÜğÜ 950 Bİn
ADeT OLurSA 5 MİLYAr
LİrA cİrO YAPArız"

Özdemir, otomotiv pazarının yılsonun-
daki büyüklüğü konusunda bugünkü
tablo itibarıyla  bir şey söylemenin zor ol-
duğunu belirterek,"Seçimlerin sonucu ne
olacak, koalisyon mu yoksa tekrar seçim
mi bilemiyoruz. Son 10 günde yaşadığımız
jeopolitik gelişmeler tahmin yapmayı
güçleştiriyor. Ama bunların olmadığı dö-
nemde otomotiv yetkililerinin üzerinde
mutabık kaldığı bir rakam vardı. 950 bin
adet civarında bir pazar olur gibi bir tah-
minimiz var." açıklamasında bulundu.

Otomotiv pazarının 2015'in ilk yarısında
toplamda yüzde 49,5 büyüdüğü bilgisini
veren Özdemir, konuşmasının devamın-
da: "Biz de Otokoç Otomotiv olarak yüzde
58 büyüdük. Sektörümüzün yüzde
49,5'lik büyümesine göre biz pazardan
yüzde 16 daha fazla büyümüş olduk. Ge-
çen sene 23 bin adet yeni araç satarken
bu sene 37 bin sattık. İkinci el araçta da
geçen senenin ilk 6 ayında 7 bin 500 adet
araç satmıştık. Bu seneye geldiğimizde
ise yaklaşık 11 bin adet araç sattık. 2. el
araçtaki büyümemiz de yaklaşık yüzde
45 oldu. Geçen senenin ilk 6 ayında pazar-
dan yüzde 7,7 pay almıştık, bu sene bu
oran yüzde 8,1'e geldi. Pazar yüzde 49,5
büyürken biz yüzde 58 büyüdüğümüz
için pazar payımızı artırmış olduk. Türki-
ye'deki araç satışlarında Ford'dan yüzde
30, Fiat'tan yüzde 34, Volvo'dan yüzde 50,
Alfa romeo, Lancia ve Jeep grubundan
yüzde 40 ve Ford Trucks'tan yüzde 33 pay
alıyoruz. 6 aylık ciromuz da geçen seneye
göre yüzde 61 arttı ve 2,3 milyar TL'lik ci-
roya ulaştık. Yılsonunda otomotiv pazarı-
nın büyüklüğü 950 bin adet olursa biz de
5 milyar lira ciro yaparız." dedi.

OtOkOç, yüzde 58 
büyümeyle sektörü solladı

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, oto-
motiv pazarının ilk 6 ayda yüzde 49,5 büyüdüğünü be-

lirterek, "Biz de Otokoç Otomotiv olarak yüzde 58 büyü-
dük. Sektörümüzün yüzde 49,5'lik büyümesine göre
pazardan yüzde 16 daha fazla büyümüş olduk." dedi.

Brisa, Bridgestone
BOX’ı Pendik’te

Faaliyete Geçirdi

2014 yılında Müşteri
Odaklı Hizmet İno-
vasyonu Ödülü’ne
layık görülen Brid-

gestone BOX, Brisa iş ortağı
İmaj Oto tarafından açıldı.
Bridgestone BOX, araç sa-
hiplerine lastik satış, servis,
akü ve klima hizmetleri ko-
nusunda yardımcı oluyor.

Türkiye’nin lastik pazarı
lideri Brisa’nın yenilikçi bir
hizmet konsepti olarak ha-
yata geçirdiği Bridgestone
BOX’ların bir yenisi Pen-
dik’te faaliyete geçti. 2014
yılında Müşteri Odaklı Hiz-
met İnovasyonu Ödülü’ne
layık görülen yenilikçi uy-
gulama, yüksek müşteri
memnuniyetine odaklanı-
yor ve araç sahiplerinin ih-
tiyaç duyduğu her yere
erişmeyi hedefliyor. Pendik
Bridgestone BOX, Brisa iş
ortağı İmaj Oto tarafından
açıldı.

Gerektiği zaman, gerekti-
ği yerde konumlanan tam
teçhizatlı servis özelliği ta-
şıyan Bridgestone BOX’ta
lastik satış, sökme-takma,
balans ayarı, nitrojen dolu-
mu, akü ve yağ değişimi,
klima gazı dolumu gibi yol-
culuk anında en çok ihtiyaç
duyulan hizmetler veriliyor.

Bridgestone BOX, araç
sahiplerinin lastik alımı ve
servis ihtiyaçlarını karşıla-
maları açısından en çok
zorlandıkları yerleri önce-
likli olarak hedefliyor. Bu
nedenle BOX’ların konum-

landırması da sürücülerin
sıkça kullandıkları güzer-
gahlar gözden geçirilerek,
mevsimsel ihtiyaçları da
dikkate alınarak yapılıyor. 

Brisa Tüketici Ürünleri
Pazarlama ve Satış Genel
Müdür Yardımcısı Levent
Akpulat, şu değerlendirme-
de bulundu:

“Müşteri odaklı vizyonu-
muz doğrultusunda Brid-
gestone BOX’u bir hizmet
inovasyonu olarak hayata
geçirdik. 2014 yılında bu
uygulamamız Müşteri
Odaklı Hizmet İnovasyonu
Ödülü’ne layık görülerek
yenilikçiliğiyle dikkat çekti.
Bridgestone BOX’lar hem
yüksek müşteri memnuni-
yeti sağlıyor hem de hızlı ve
sürdürülebilir bir satış ve
servis modeline dönüşüyor.
Amacımız, sürücülerin ihti-
yaç anında sanayi sitelerine
gitmekle zaman kaybet-
meden, merkezi noktalarda
kaliteli ürün ve hizmetlere
ulaşmalarını sağlamak. İş
ortağımız İmaj Oto ile birlik-
te Pendik’te açtığımız en
yeni Bridgestone BOX, şehir
içinde lastik satış ve bakım
hizmetlerine kolayca erişim
sağlıyor. Yolculuğunuzun
geleceğini tasarlama viz-
yonumuz ışığında, inovatif
hizmetlerimizle her zaman
müşterimizin yanında ve
araç sahiplerinin yakınında
olmaya devam edeceğiz.”
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Continental tiCari araç 
Pazarı’ndaki Payını arttırdı

Yarı otonom 
Teknolojisi’ne 
Yatırım YaptıZF

HLDe’den devralınan
yazılım geliştirme eki-
bi, zF’nin Ar-Ge de-
partmanına katıldı.

Teknoloji şirketi zF, ekip ile birlik-
te çok sayıda test aracı ve araştır-
ma sonuçlarını da devraldı. “Yeni
çalışanlarımızın binek ve ticari
araç müşterileri için hazırlanan
çeşitli projelerden önemli ölçüde
edindikleri deneyim ve uzman-
lıkları var.” diye belirten zF Ceo’su
ve aynı zamanda şirketin Ar-Ge
çalışmalarından da sorumlu olan
Dr. Stefan Sommer,  “Sektörde
nadir bulunan kişiler ve Fried-
richshafen’deki şirket merkezi-
mizde bulunan yazılım geliştirme
ekibimize oldukça uyum sağladı-
lar.” diyerek sözlerini sürdürdü.
zF, diğer çalışmaları arasında,  ge-
leceğe yönelik yarı otonom sürüş
alanında “surround view” olarak

adlandırılan çevresel görüş tek-
nolojisine özellikle önem vermek-
tedir. Kameralar, aracın etrafında-
ki alanı tarıyor ve ekrana görün-
tüyü aktarıyor. Böylece karşı
yönden araç gelmesi gibi tehlikeli
durumlar daha önce tespit edili-
yor ve sürücüler ile araçların hazır
olması sağlanıyor. Sürücü, ayrıca
aracın yanında ya da arkasındaki
yayaları veya bisikletlileri görebi-
liyor. çok yönlü görüş sayesinde
sürücüler en dar alanda bile ma-
nevra yapabiliyor.

Continental Türkiye 
Kamyon Lastikleri 
Satış Müdürü 
Murad Bilginalp 

Bir Mercedes-Benz kamyon kullanıyorsanız, yıllar geçse bile değerinden hiçbir şey kaybetmez. 
Düşük emisyon değerleri ve düşük yakıt tüketimiyle gerçek bir çevre dostu olan Mercedes-Benz kamyonlar, 
kabin astar boyahanesinde su bazlı boya kullanılarak üretiliyor. ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi 
doğrultusunda doğal kaynak kullanımını azaltarak çevre dostu teknolojiyi üretiminin her anında taşıyor.
Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.
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bu segmente yeni Conti ecoPlus 3 se-
risi lastikleri ile çevreye duyarlı, dü-
şük yuvarlanma direnci ve kullanıcı-
sına sağladığı yakıt tasarrufu ile yeri-
ni almaktadır.

oToBüS ve HTA LASTiKLeri 
PAzAr DeğerLenDirMeSi

Continental’in ürettiği otobüs ve
Minibüs Lastiklerinin özellikleri ne-
lerdir? (Urban)

Continental, Türkiye’nin lastik pa-
zarının önemli segmentlerinden oto-
büs lastikleri için 2014 yılında 3. nesil
lastiklerinden ContiCoach HA3’ü pa-
zara sundu. 

Türkiye şartlarına yani yol, yük ve
iklim özelliklerine uyumlu donanım ile
geliştirilen ContiCoach HA3 eD, “extra
Duty” gövde yapısının yanı sıra sağ-
lam, diş açılabilir ve kaplanabilir kar-
kasa sahip. Bu ürün ulusal ve uluslar-
arası uzun mesafelerde, güvenli ve ra-
hat bir yolculuk için tercih edilebilir-
ken, kaplanabilirlik özelliği ile ikinci
ömrünü de kullanıcısına sunuyor. Bu
da doğrudan kullanım maliyetlerinin
aşağı çekilmesine yardımcı oluyor.  

Conti Urban HA3
* zorlu şehir içi trafiğinde güvenli

ve yüksek kilometre performansı ile
öne çıkan Conti Urban HA3 sürtün-
meye karşı yüksek lastik yanağı di-
rencine sahiptir. 

Conti City Plus HA3
* Şehir içi ve dışında güvenli sürüş

ve turlara imkan veren City Plus HA3
engebeli ve kavisli yollarda dahi mü-
kemmel direksiyon hakimiyeti sunar. 

Conti Coach HA3
* Şehirlerarası konforlu seyahat

için tercih edilen Conti Coach HA3 filo
sahibi ve yolcuları açısından emni-
yetli sürüşün önünü açarken; uzun
mesafe yolculuklarında yüksek yakıt
verimi sağlamaktadır.   

A. Fazla Tonaj lastiğe ne ölçüde za-
rar veriyor? Kullanım ömrünü kaç
KM veya kaç ay kısaltıyor? 

Aşırı yük yani fazla tonaj, uygun ol-
mayan hava basıncı ve ısı lastiğin
ömrünü doğrudan etkileyen ve birbi-
rini tetikleyen olumsuz dış etkenler
arasında sayılır. Segmente ve kulla-
nım alışkanlığına göre değişen per-
formans düşüşü, lastikten beklenen
tam ömrünü alamamanın yanında,
kaplama fırsatının da kaçırılmasına
sebep olur. Continental, Türkiye’de
aşırı yük faktörünün tehdidinde olan
segmentlerdeki ürünlerinde extra
Duty (eD) teknolojisine sahip lastik-
lerini kullanıyor. Kullanıcılara tercih-
lerini yaparken öncelikle segmente
uygun doğru lastiği seçmeleri konu-
sunda destek olmaya önem veriyo-
ruz. çünkü fiyat yerine ilk tercihin
daima çalışma segmentine uygun
lastiğin seçiminin olması gerektiğini
düşünüyor, araştırma-geliştirme ça-
lışmalarımızla kanıtlıyor ve bu doğ-
rultuda kullanıcılarımıza tavsiye veri-
yoruz.    

Lastik üretiminde çıkış noktanız
yakıt tasarrufu mu yoksa lastiğin
uzun ömürlü olması mı?

Gelecek dönemin kentleşme, eko-
loji ve mobilite gibi öne çıkan konula-
rında özellikle kısa ve uzun mesafe
yolcu taşımacılığı merkezi bir rol oy-
nuyor. Bu konuların lastik üreticileri-

nin Ar-Ge çalışmalarında dikkate al-
maları gereken noktaları doğrudan
şekillendirdiğini söyleyebiliriz. 

Gerek Ar-Ge çalışmalarımızın so-
nuçları gerekse Continental know-
how’ımız ile Continental AG olarak
uluslararası veya yurtiçi taşıması, in-
şaat malzemesi nakliyesi veya yolcu
taşıması gibi farklı alanlarda faaliyet
gösteren müşterilerimizin farklılaşan
ihtiyaçlarına yönelik çözümler gelişti-
riyor ve sunuyoruz. 

Öte yandan teknoloji ve tüketim
alışkanlıklarının hızla değişmesi las-
tik üreticilerini de doğrudan etkiliyor.
Artan trafik ve toplam trafik güvenli-
ğinin risk altında olması aslında Con-
tinental’in asla taviz vermediği ve
vermeyeceği “güvenlik” konusunu
daha da öne çıkarıyor. Tüketicilerin
ve tüm taşımacılık sektöründe hiz-
met veren firmaların en önem ver-
mesi gerektiği “güvenlik” konusu bu
anlamda biz dâhil içinde bulunduğu-
muz ekosistemin daha da büyümesi-
ni zorunlu kılıyor. Biz her zaman las-
tiğin önemini en basit yolla aktarıyo-
ruz, lastik aracın yolla temasını sağ-
layan ve hareketine imkân verir.

Güvenlik konusundan sonra bek-
lentiler arasında yer alan diğer nok-
talar arasında düşük yuvarlanma di-
renci ve konforlu sürüşten bahsedi-
lebilir. Lastik pazarındaki tüm seg-
mentlerin ihtiyaçları farklılaşsa da bu
üç başlık yani güvenlik, düşük yu-
varlanma direnci ve konforlu sürüş
her segmentin kesişim noktası. Con-
tinental de Ar-Ge ve ürün pazarlama
stratejisini bu üç kritere odaklayarak
ürünlerini geliştiriyor. 

Araç Sahiplerini bilinçlendirmek
için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği-
ni düşünüyorsunuz?

ürünlerimizde en üst düzey perfor-
mans vermeye dikkat etmenin yanı
sıra, Conti Akademi adlı ortak bilgi
platformu ile yetkili bayilerimizin do-
nanımlarını artırmak için çeşitli eği-
timler veriyoruz. Tüm amacımız gü-
venli sürüşü ve toplam trafik güvenli-
ğini maksimize etmek. Yetkili bayi ve
satış temsilcilerimizin kullanıcılara
kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda
ürün önermesi, kullanıcının da ihtiya-
cına yönelik lastiği kullanmasını sağ-
lamak en temel görevimiz. Bu konuyu
binek veya ticari fark etmeksizin bi-
reysel bir sorumluluk olarak gördüğü-
müz için, doğru bilgi sahibi olmanın
önemine inanıyoruz. Tüm çalışmaları-
mızı da her noktada doğru bilgiyi ve
bakımı verecek merkezler yaratmak
üzere kurguluyoruz. 

LASTiK KAPLAMA ALAnın-
DAKi FAALiYeTLeriniz

ContiLifeCycle Fabrikasının işleyişi
ne durumda ilerliyor? ContiLifeCycle
Fabrikası hangi alanlarda faaliyet
gösteriyor?

otobüs ve lastiklerinin kaplanma-
sına yönelik teknolojik alt yapı ve
kauçuk geri dönüşüm birimini bir
araya getirdiğimiz ContiLifeCycle
isimli tesisimiz, dünyada bir ilki tem-
sil ediyor. 

otobüs ve lastiklerinin kaplanma-
sının yanı sıra kauçuk geri dönüşü-
müne odaklı birimi de olan fabrika-
nın yıllık 180 bin adet lastik kaplama
kapasitesi mevcut.

Ticari Sektör Değerlendirme-
si adı altında Continental
Türkiye Kamyon Lastikleri
Satış Müdürü Murad Bilgi-

nalp ile gerçekleştirilen röportajda:
Continental’in Türk Ticari Araç Paza-
rı’ndaki yeri bağlamında 2015 Yılı Sa-
tış Değerlendirmeleri; yenilenen
ürün ve hizmetleri,  Continental bün-
yesinde üretilen lastiklerin pazar de-
ğerlendirmesi, tüketicilerin tercih et-
tiği lastiklerin özellikleri, lastik üreti-
minde izlenen yollar ve lastik kulla-
nım ömrünü olumlu-olumsuz yönde
etkileyen unsurlar derinlemesine in-
celendi.

ConTinenTAL' in 
TürK TiCAri ArAç 
PAzArınDAKi Yeri

2015 yılı bir önceki seneye göre na-
sıl geçti, 2015 yılının ilk 6 ayındaki sa-
tışları değerlendirebilir misiniz?

2015 yılının ilk yarısında pazar bir
önceki yıla göre yüzde yediye yakın
büyüme gösterdi. Kamyon lastikleri
yenileme pazarındaki bu büyüme
paralelinde Continental ürünlerimiz
de pazar ortalamasının üzerinde bir
seyir göstererek, mevcut payını ar-
tırmayı başardı.  

2016 yılında pazara yeni lastik
getirecek misiniz?

Continental 3. nesil lastiklerimizi
ebatsal bazda pazara sunmaya de-
vam edeceğiz. Yılın her çeyreğinde
ebatsal olarak lastiklerimizi 3. nesil

olarak yenilerken, kamyon grubun-
daki bünyemizdeki diğer markala-
rımız olan Semperit, Barum ve Ma-
tador ile de yeni nesil ürünler geliş-
tirmeye devam ediyoruz. Bu yeni-
likleri 2016 yılında pazara sunmayı
hedefliyoruz.  

LASTiKLerin PAzArı 
DeğerLenDirMeSi 
(TreYLer ve çeKiCi) 

Avrupa Birliği ülkeleri dâhil dünya-
da artık büyüme seyri ve öngörü
planlarında, ağırlıklı olarak kamyon
taşımacılığı yer alıyor. Günümüzde,
toplam yüklerin sadece ortalama
olarak yüzde 20'si tren veya hava
kargo yoluyla taşınıyor. Bu veri aslın-
da kamyon taşımacılığının önemini
ortaya koyuyor. 

ülkemizde karayolu taşımacılığının
daha da önemli ve yüksek oranda ol-
ması ve taşımacılığın treyler-çekici
kombinasyonuna dönmesi pazarın
büyüme grafiğini daha da artırarak
sürdüreceğinin ispatı niteliğinde. Bu-
nunla birlikte normal şartlarda hem
orijinal ekipman hem de yenileme
pazarının büyümesini sürdüreceğini
öngörüyoruz.

çekici Araçlar bağlamında, Conti-
nental Lastik bünyesinde tercih edi-
len lastik modeliniz hangisi? Tüketi-
cilerin bu modele yönelmesindeki
başlıca etkenler nelerdir?

çekici araçlar denince ilk akla ge-
len uzun yol lastikleridir. Continental

Continental Türkiye
Kamyon Lastikleri Satış

Müdürü Murad Bilgi-
nalp ile ‘’Ticari Sektör 

Değerlendirmesi’’ 
konulu bir röportaj 

gerçekleştirdik.

tasımacılar 8_Layout 2  8/28/15  5:08 PM  Page 1


	tasımacılar 1_Layout 2
	tasımacılar 2_Layout 2
	tasımacılar 3_Layout 2
	tasımacılar 4_Layout 2
	tasımacılar 5_Layout 2
	tasımacılar 6_Layout 2
	tasımacılar 7_Layout 2
	tasımacılar 8_Layout 2

