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Mercedes-Benz Türk’ün yeni Kamyon Üretim Di-
rektörü Dr. Frank Lehmann, 01 Eylül 2015 tarihi

itibariyle Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki görevi-
ne başladı. Görevi, emekliliğe ayrılan Klaus Pfei-
fer’den devralan Dr. Frank Lehmann, 1996 yılın-
dan bu yana Daimler AG’de çeşitli pozisyonlarda

birçok başarıya imza attı. Dr. Lehmann Avrupa ve
Kuzey Amerika bölgeleri Kamyon Mühendislik bi-

rimi yöneticiliği sırasında, Meksika’daki Saltillo
Fabrikası’nın kurulumundan da sorumlu oldu. 

Gündemdeki AB Etki
Analizi Sonucu’nun al-
tını çizerek açıklama-
larına başlayan Ulus-

lararası Nakliyeciler Derneği
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih
Şener, ‘’ AB Etki Analiz Sonuç-
ları’na bağlı olarak Avrupa Bir-
liği cephesinde ilerliyoruz. Bu
bağlamda öncelikli olarak Al-
manya’ya bir ziyaret gerçekleş-
tirerek konu hakkında ilgililere
bilgilendirmeler yapacağız.
Sonrasında yine aynı şekilde
Brüksel’de basın toplantısı ve
beraberinde bir takım etkinlik-
ler organize etmeyi planlıyoruz.
Konuyla ilgili olarak kamuoyu
oluşturmaya çalışacağız. 

Türkiye’de 17 Eylülde kamuo-
yuyla bir araya geleceğiz. Türki-
ye’yi bu konuda harekete geçir-
meye teşvik ediyoruz. 

İran ile yaşanan krizin çözüme
ulaşması ve sorunların ortadan
kalkması adına önümüzdeki dö-

nemlerde muhatap derneklerle
birlikte bir toplantı yapmayı
planlıyoruz.

Azerbaycan ile ilgili olarak ise
ilgili liman yetkilileriyle, Türki-
ye’den yük gönderimi yapan-
larla ve Türkmen Devlet Baş-
kanı’yla irtibata geçtik. Ekim
ayında Devlet Başkanları bir
araya gelecek ve UND olarak
biz de Ulaştırma Bakanları’nın
katılım göstereceği toplantı da
yer almayı planlıyoruz. Katıl-
mayı düşündüğümüz toplantı
da 3 Ulaştırma Bakanı Türkme-
nistan’da bir araya gelecek. 

İleri ki tarihlerde Bulgaristan
ile olan işbirliğimiz gelişecek.
Bunun için bizzat kendim Bul-
garistan’a bir ziyarette buluna-
rak oradaki ilgili Dernek’te İcra
Kurulu Başkanlığı yapan kişiyle
görüştüm. Bu görüşme sonu-
cunda bir protokol imzalandı ve
imzalanan bu protokolün an-
laşmaya dönüşmesi amacıyla

Eylül ayı içerisinde Bulgaris-
tan’daki İcra Kurulu Başkanı
Türkiye’ye gelecek.

Bunların haricinde İtalya ile
olan kota sorunlarımız devam
ediyor. Ticaretimizin yüzde 45
oranında artmış olmasına rağ-
men taşıma sayımız artmamış,
sabit kalmıştı. 31 Bin taşıma bel-
gesine sahibiz ancak 45 Bin ta-
şıma belgesine ihtiyacımız var.
Geçtiğimiz Şubat ayında İtal-
ya’ya ziyarette bulunduk ve an-
laşma yapamadan masadan bir
krizle kalktık. Geçtiğimiz Ağus-
tos ayı içerisinde İtalya’da bulu-
nan 15 dernek bir araya geldi ve
toplantı da ben de yer aldım. On-
lara yaşadığımız sıkıntıları an-
lattım ve ikna oldular. İtalya ve
Türkiye Ekim ayında bir toplantı
yapacak. Biz de o toplantıya ha-
zırlıklı gideceğiz ve İtalya Kota
Meselesi’yle alakalı olarak top-
lantıdan çözüm odaklı bir sonuç
bekliyoruz.’’ dedi.
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Öğretmenler,
İnovasyon ile

Tanıştı 

O KT Trailer, Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğretmen-
lerini fabrika sahasında ağırlayarak
araç üstü ekipman ve treyler üretim

süreçlerini paylaştı. Öğretmenler, gezi süre-
since OKT’nin inovatif araçlarını ve üretim
süreçlerini yakından inceleme imkânı buldu.

OKT’nin üretim sahasında gerçekleştirilen
eğitim gezisine Genel Sekreter Serinay Özlü,
Fabrika Müdürü Hüseyin Serçe, İnsan Kay-
nakları Sorumlusu Kazım Önder, Üretim Plan-
lama Mühendisi Özgür Karcı, Ürün PDI So-
rumlusu İsa Gezer, Mimar Sinan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Yavuz
ve 130’dan fazla öğretmen katıldı. 

OKT personeli tarafından üretim süreçleri
ve bu süreçlerde kullanılan teknolojiler öğ-
retmenlere detaylı bir şekilde anlatıldı. Yassı
levha safhasından başlanarak bir treylerin
kullanıma hazır hale gelişini tüm detayları ile
görme imkânı yakalayan öğretmenler, OKT’nin
üretim süreçlerine, inovatif yaklaşımına ve
ayrıca iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği ko-
nularını takdirle karşıladılar. 

OKT üretim tesislerinde gelecek nesli ye-
tiştiren öğretmenleri ağırlamaktan ve onlarla
üretim süreçlerini paylaşmaktan büyük mem-
nuniyet duyduklarını ifade eden Genel Sekreter
Serinay Özlü şunları söyledi: “OKT olarak
Aydın sanayisine nitelikli eleman yetiştirilmesi
amacıyla Mimar Sinan Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne mümkün olan her konuda
destek veriyoruz. Bu süreçte sınıfların yeni-
lenmesinden öğrencilerin staj programlarına
kadar birçok konuda Mimar Sinan Lisesi ile
birlikte çalışıyoruz. Çok yakında lisemiz ile
birlikte “Geleceğim Benimdir” isimli sosyal
sorumluluk projemizin protokolünü Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile imzalayarak hayata geçi-
receğiz. Böylece Aydın sanayimize daha çağdaş
standartlarda eğitim alan, deneyim sahibi,
İSG kurallarını önemseyen ve iş etiği ve ah-
lakına sahip nitelikli elemanlar yetiştirece-
ğimize inanıyoruz.”

1 981 yılından beri, sanayi ve medikal
gaz sektörü için ürettiği kriyojenik de-
polama ve taşıma tanklarında üretim
yapan ve 2014 Şubat ayında ABD’li çelik

devi Worthington Industries firmasının gü-
cüyle birleştiren Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi
A.Ş.Treder’in 18. Üyesi oldu.

LNG’nin bir enerji kaynağı olarak sanayide
kullanımının artması sonucu, Worthington-
Arıtaş LNG kara taşıma lojistiği iş modeline
paralel olarak, son yıllarda doğal gaz kullanan
gemi motorlarının piyasaya girmesi ile LNG
tanklarının kalitesini deniz taşımacılığına da
aktardı. Şu anda 500 m3’e kadar olan depo-
lama tanklarını Tuzla-Orhanlı bölgesinde ra-
hatlıkla üreten Worthington-Arıtaş, çeşit-
lendirme ve büyüme hamlelerinden biri olarak;
84 dönümlük arazide dünyanın en büyük
kriyojenik depolama ve taşıma tankları üretim
tesisinin inşasını Eylül 2015’te tamamladı.
Çeşitli sertifika onayları sonrası, Ocak 2016
yılında açılacak olan Bandırma tesisinin,
Worthington-Arıtaş’ın profesyonelliğini ge-
liştireceği aşikardır.

Yüksek mühendislik kabiliyeti ile kendi
üretiminin tamamı için mühendislik çalış-
malarını kendisi yürüten ve bu anlamda
dünya devlerinin (AirLiquide, AirProducts,
Linde, RollsRoyce Firmaları gibi) güvenilir te-
darikçisi olan Worthington-Arıtaş, dünyaya
örnek olan dizayn kalitesine sahip Bandır-
ma’da açacağı yeni tesisi ile daha kapsamlı
AR-GE çalışmaları yapacak.  Sektördeki en
büyük sıkıntının sertifikasyon eksikliğinden
kaynaklandığı piyasa koşullarında, ürünlerinin
uluslararası sertifika normlarıyla üretildiğini
vurgulayan Worthington-Arıtaş firması, üre-
timlerinin yüzde 30’unu yurtiçine, yüzde 70’lik
kısmını ise yurtdışına ihraç ediyor.

Treder Ailesi
Büyüyor 

Sorunların Çözümleri İçin
Çalışmalarımız Sürüyor

Uluslararası 
Nakliyeciler Derneği
(UND)’nin, taşımacı-
lık anlamında yaşa-
nan sorunlar ve ge-

cikmelere karşı ger-
çekleştirmeyi plan-
ladığı projeler ve zi-

yaretler hakkında
bilgi sahibi olmak
adına Taşımacılar

Gazetesi olarak UND
İcra Kurulu Başkanı

Fatih Şener ile bir
araya geldik.

Klaus Pfeifer’ın Görevini 
Dr. franK lehmann DevralDı 

Suriye Sınır Kapısı’nın kapanması ve Türkiye-Mısır arasında bulunan
karayollarına ilişkin anlaşmasının Mısır tarafından sonlandırılması-
nın ardından taşıma yapmakta zorlanan; Hatay merkezli 55 taşımacı
firmanın oluşturduğu HATAY RORO Kombine Taşımacılık İşletmeleri
A.Ş. programlarına ve ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

H
ATAY RORO Kombine Taşımacılık İşletmeleri
A.Ş. taşımacılık faaliyetlerini devam ettirmek ve
sorunların çözüme ulaşması, söz konusu hat
üzerinden yapılan taşımalarda aksamaların ya-

şanmaması ve nakliyecilerin daha fazla mağdur olmaması
için alternatif liman arayışlarını devam ettiriyor. Buna isti-
naden son olarak Ürdün’e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini
bildiren HATAY RORO Şirketi’nin İcra Kurulu Başkanı
Mine Kaya ziyaretin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. 
GİZEM USLU’NUN RÖPORTAJI 6. SAYFADA
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BPW, Türkiye’ye
yaTırım yaPacak

AlışAn lojİsTİk 
Yaptığı Yatırımlarla 

Büyümeye Devam Ediyor!

sektörden2 EYLÜL 2015
www.tasimacilar.com

türkiye ve bölgede treyler ile
bağlantılı her türlü taşımacı-
lık faaliyetinin parçası olmak
üzere 100 yılı aşkın bilgi biri-

kimiyle türkiye’de yatırım kararı alan
BPW, Gebze Organize Sanayi Bölge-
si’nde yaklaşık 10 milyon Euro’luk ya-
tırım gerçekleştirerek üretime başlı-
yor.  türkiye’de treyler pazarında sa-
hip olduğu yüzde 45’lik pay ile en çok
tercih edilen aks üreticisi olan BPW,
Bu yatırımla birlikte hem türkiye pa-
zarının yüzde 90’ına hitap eden aks
tiplerini üretmeye hem de 60 bin
adetlik kapasitesi ile türkiye’den böl-
ge ülkelere ihracat gerçekleştirmeye
hazırlanıyor.

Otomotiv ana ve yan sanayisinde sa-
hip olduğu tecrübe ile üretim konusun-
da Avrupa başta olmak üzere bölgenin
vazgeçilmezi olan türkiye, BPW’nin
yeni yatırımının de merkezi haline gel-
di. Gerek ürünleri gerek müşterilerine
sunduğu benzersiz hizmet anlayışıyla
treyler sektöründe güvenin simgesi
firma olarak 117 yıldır faaliyetlerine de-
vam eden BPW, 2014 yılında yaklaşık
1.2 Milyar Euro ciroya ulaşırken, büyü-
me hedefini tutturmak üzere yatırım-
larına devam ediyor. Bu doğrultuda

25yıldır türkiye pazarını takip eden
BPW, türkiye’nin coğrafi konumu,
treyler üretimindeki üst konumu, üre-
tim teknolojilerinde kat edilen yol, son
10 yılda 2 kattan fazla büyüyen sektör
ve çevre ülkeler dâhil sahip olduğu
treyler ihracatı potansiyeli ile türki-
ye’ye yatırım yapma kararı aldı.

BPW türkiye’nin bu sektörde hem
kendi pazarı hem de ihracat pazarı ol-
duğunu ve önümüzdeki dönemde pa-
zar adetlerinin artacağını öngördük-
lerini söyleyen BPW yönetim Kurulu
Başkanı Michael Pfeiffer, yatırımla
birlikte sadece aks değil, üst yapı
ürünlerinin de türkiye’de üretilmeye
başlanacağı bilgisini verdi. türkiye’nin
coğrafi konumu itibariyle transit geçiş
noktası olması ve türkiye tır/treyler
parkı değerlendirildiğinde BPW ola-
rak yatırım için en doğru adresin tür-
kiye olduğuna karar verdiklerini be-
lirten Michael Pfeiffer, “yatırım
BPW’nin uzun vadeli planları çerçeve-
sinde el aldığı bir konudur. türkiye’nin
hali hazırda içinde bulunduğu geçici
siyasi belirsizliğe rağmen BPW’nin
türkiye’nin geleceğine olan inancı
tamdır. Bizim odağımız, yakalanacak
istikrarla birlikte çok büyük bir ivme

kazanılacağını düşündüğümüz orta
ve uzun vadeli dönemdir. çevre ülke-
lere de türkiye üzerinden hizmet ver-
meyi ve burada gerçekleştirdiğimiz
üretim ile ihracat yapmayı hedefliyo-
ruz.” diye konuştu. 

BPW’nin inovatif ve yenilikçi bir aile
kuruluşu olduğunu ve yatırım ile
ürünlerin yerlilik oranının yaklaşık
yüzde 60’a ulaşacağını söyleyen BPW
türkiye Genel Müdürü hüseyin Akbaş
ise şunları söyledi:  “treyler üretiminde
Almanya’nın ardından ikinci sırada ge-
len türkiye, bizim gibi aks üreticileri
için de oldukça büyük bir öneme sahip.
türkiye’de yıllık 75 bin adetlik ve yak-
laşık 140 milyon Euro hacminde bir aks
pazarı bulunuyor. Öte yandan türkiye
lojistik sektörü, başarılı türk firmalar
sayesinde çok iyi noktalara gelmiş du-
rumda. Ayrıca sektörün türkiye’deki
mega projeler sayesinde hem iç hem
de çevre ülkelerdeki hızla gelişen pa-
zarlarla birlikte büyümesini uzun yıllar
sürdüreceğini öngörüyoruz. O nedenle
türkiye’de gerçekleştirmiş olduğumuz
bu yatırım hayati öne sahiptir. Fabrika
yatırımı ile yarattığımız istihdam sayı-
sını da kademeli olarak, üst seviyelere
çıkartmayı hedefliyoruz.” 

G üney Koreli lastik üretici-
si hankook, lastik Sana-
yicileri ve İthalatçıları
Derneği lASİD’in üyeleri

arasına katıldı. Brisa, continental,
Goodyear, Michelin ve Pirelli tara-
fından 2014 yılında kurulan lastik
Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği
lASİD, türkiye pazarında faaliyet
gösteren uluslararası bir lastik
üreticisini daha üyeleri arasına ek-
ledi. Bu yıl 74. yılını kutlayan Güney
Koreli lastik üreticisi hankook, lA-
SİD’in altıncı üyesi oldu. 

Dünya çapında 22 bin çalışana is-
tihdam sağlayan ve 180’den fazla
ülkeye ürün veren hankook; oto-
mobil, 4x4, hafif ticari, kamyon, oto-
büs ve otomobil motor sporları (pist
yarışı/ralli) için yenilikçi, yüksek
performanslı lastik üretiyor.

hankook’un katılımıyla birlikte

üye sayısı altıya çıkan lASİD; bilin-
çli ve doğru lastik kullanımı, kalite
standartları, güvenlik, lastik eti-
ketlemesi, kış lastiği ve kaplama
gibi sektörü ilgilendiren tüm ko-
nularda kamuoyunu ve tüketicileri
bilgilendirecek çalışmalar yürütü-
yor. Derneğe; türkiye'de lastik
üretimi yapan ve yapacak olan fir-
malar ile, yurt dışında lastik üreti-
mi yapan ancak türkiye'de türk
yasalarına göre resmi şirketini
kurmuş olan lastik üreticileri/dis-
tribütörleri üye olabiliyor. 

1 985 yılından bu yana tüm lojis-
tik hizmetlerini entegre bir şe-
kilde sunmaya devam eden
Alışan lojistik,  yurtiçi nakliye

alanında hizmet kapsamına bir yeni-
sini daha ekledi.

Alışan lojistik; trakya, Gebze, İz-
mir, Ayvalık, Orhangazi, Mersin ve
Adana’dan sonra Konya’da hayata
geçirdiği yurtiçi nakliye bölgesel
yapılanma projesi ile gücüne güç
katıyor.

Kalite yönetim sistemlerini tam bir
şekilde uygulayarak sağladığı dağıtım
operasyonları ile müşterilerinin ürün-
lerinin eksiksiz ve sağlam olarak doğ-
ru zamanda, doğru adreste olmasını
amaçlayan Alışan lojistik; temmuz
2015 tarihi itibariyle yurtiçi nakliye
alanındaki dağıtım hizmetlerine Kon-

ya’da açtığı yeni operasyon merkezini
de ekledi.

Bu doğrultuda Marmara, trakya, Ege
Bölgesi ve çukurova Bölgesi’nden son-
ra Konya ve Karaman illerini kapsayan
yeni yatırımı ile tüm İç Anadolu Bölge-
si’de olmayı hedefleyen Alışan lojistik;
Konya çıkışlı komple ya da parsiyel
tüm yüklerin nakliye süreçlerini iste-
nilen lokasyona en güvenli, en uygun
koşullarda ve yüzde yüz müşteri
memnuniyeti ile sağlamayı planlıyor.

tüm lojistik hizmetleri hızlı ve gü-
venilir şekilde sunmaya devam eden
Alışan lojistik, yurtiçi nakliye biri-
minde çok sayıda  özmal ve  kiralık
sözleşmeli araç filosu ile müşterileri-
nin fabrika ve depolarından türki-
ye’nin her bölgesine Ftl, ltl ve pro-
je bazlı dağıtım hizmeti sunuyor. 

Treyler aksı
üretiminde,

dünyanın en
büyük üreti-

cilerinden
biri olan

BPW, 25 yılı
aşan Türkiye

serüvenini,
yepyeni bir

fabrika yatı-
rımı ile taç-

landırıyor.

hankook, lASİD’in 
Altıncı Üyesi Oldu

UnD’den 
Erbil

ziyareti
U nD yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk yıldırım 30
Ağustos 2015 tarihinde Ku-
zey ırak’ta türk Diplomasi

Dünyası’nın önemli isimlerinden biri
olan Erbil Başkonsolosu Sayın Mehmet
Akif İnam’ı makamında ziyaret etti.

ırak, türkiye’nin ihracatında taşıma
hareketi temel alındığında en yoğun
taşımacılık faaliyetinde bulunulan birinci
ülkedir. türkiye’nin değer bazında dış
ticaret hacmine bakıldığında ise 11.
sırada yer alarak, ülkemiz ekonomisi
ve taşımacılığı için hayati bir öneme
sahiptir.  habur sınır kapısı da yılda
yaklaşık 600.000’in üzerinde ihracat
araç çıkışı ile dünya üzerinde en yoğun
araç çıkışının gerçekleştiği sınır kapı-
larından biridir. Bu doğrultuda, UnD

yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk yıl-
dırım; Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif
İnam’ı makamında ziyaret etti.

ırak taşımaları, taşımacılarımızın
karşılaştığı sorunlar, çözüm istişareleri
ana başlıklı toplantıda sektörümüz
için birçok önemli konu üzerinde görüş
alışverişinde bulunuldu. UnD ticaret
Ataşeliği, ırak yerel taşımacılık hukuku
hususunda türk taşımacılarının bil-
gilendirilmesi amacıyla UnD ile ko-
ordineli çalışma kararı sektörümüz
için önem arz eden gelişmelerden bi-
ridir. toplantıda UnD, ırak’ta karşıla-
şılan kaza ve bunun gibi olaylardan
doğan türk taşımacılarının kanuni
sorunları ve sorumlulukları konusunda
Başkonsolosluğu’ndan bilgi ve destek
talep etmiştir.

Ford otosan 
Kurumsal 

İletİşİm 
müdürü değİşİmİ

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünden mezun olan ve
Marmara Üniversitesi'nde İşletme da-
lında master yapan Gonca Sofuoğlu
Temiz, iş yaşamına Otosan Pazarlama
A.Ş.’de başladı. 1994’den bu yana
Ford Otosan’da Pazarlama, Satış ve
Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcılı-
ğı kapsamında çeşitli görevlerde bulu-
nan Temiz, 1997 ile 2008 yılları arasın-
da Ford Otosan’ın Kurumsal İletişim
ekibini yönetti. Son olarak Satış ve Sa-
tış Sonrası Bayi Eğitim Yöneticiliği
görevini yürüten Temiz, Eylül 2015 iti-
bariyle Ford Otosan Kurumsal İletişim
Müdürü olarak atandı.

UİB’in Ağustos Ayı İhracat
Rakamları Açıklandı
Geçen yılın aynı dönemine

göre ihracat yüzde 3,83
oranında artış gösterdi.
2015’in ilk sekiz aylık dö-

neminde toplam ihracatı 14.2 Milyar
Dolar olan UİB’in geriye dönük 12
aylık ihracatı ise yüzde 7,87 azala-
rak 21.9 Milyar Dolar seviyelerine
geldi. İhracatta 2015 yılının başın-
dan bu yana süren Dolar-Euro pa-
ritesine bağlı düşüşlerin Ağustos
ayında da devam ettiğinin altını çi-
zen UİB Koordinatör Başkanı Orhan
Sabuncu, yılın 3. çeyreğinden
umutlu olduklarını dile getirdi.  UİB
olarak, pariteye bağlı düşüşleri
dengelemek adına yeni pazarlara
yönelik çalışmalarının sürdüğünü
de hatırlatan Sabuncu, İran’ın dış ti-
caretimizdeki öneminin her geçen
gün arttığını söyledi.

“ÜçÜncÜ çEyrEKtEn 
UMUtlUyUz”

türkiye İhracatçılar Meclisi (tİM)
tarafından düzenli olarak yapılan
‘2015 yılı 2. çeyrek gerçekleşme ve
3. çeyrek beklenti ‘eğilim anketi’
sonuçlarını da değerlendiren Orhan
Sabuncu, sonuçlara göre 3. çeyrek-
te ihracatın artacağının düşünüldü-
ğünü ve ihracatçının yeni büyüme
modelleri beklediğini ifade etti. Sa-
buncu, “Küresel piyasadaki dalga-
lanmalar 2015 yılının ilk ayından bu
yana devam ediyor. Bu durum ihra-
catçıların önünü görmesini engelle-
se de, bizler yeni fırsatlar aramayı
sürdürüyoruz. türk ihracatçısı ola-
rak, 3. çeyrekte ihracatımızın arta-
cağını düşünüyoruz. Bunun yanı
sıra, inovasyonu merkezine alan,
katma değer odaklı, bilgi ve tekno-
loji rekabetine göre kurgulanmış

bir büyüme modelinin benimsen-
mesinin de kısa, orta ve uzun vadeli
hedeflerimize oldukça önemli katkı
sağlayacağı kanısındayız.” dedi.

İran’ın dış ticaretimizdeki önemi-
nin her geçen gün arttığını da belir-
ten Başkan Orhan Sabuncu, İran ile
yapılan tercihli ticaret anlaşması ile
birlikte tİM verilerine göre Ocak-
Ağustos 2015 döneminde İran’a yö-
nelik ihracat artışı %18,4 olduğunu
söyleyerek,  İran’ın dünya ile bütün-
leşmesinin türkiye’ye olumlu etki-
leri olacağını vurguladı. 
OİB AğUStOS AyınDA 
1 MİlyAr 160.9 MİlyOn 
DOlArlıK İhrAcAtA İMzA Attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İh-
racatçıları Birliği (OİB), Ağustos
ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre yaklaşık yüzde 5,94 artışla, 1
Milyar 160.9 Milyon Dolarlık ihra-
cata imza attı. OİB’ in 1 Ocak- 31
Ağustos 2015 tarihleri arasındaki

sekiz aylık ihracatı ise, yüzde 9,18
azalarak,  11.9 Milyar Dolar olur-
ken, geriye dönük 12 aylık ihracatı
da yüzde 7,69 azalarak 18.3 Milyar
Dolar seviyesine ulaştı.
UtİB‘İn İhrAcAtı 
84.7 MİlyOn DOlAr

Uludağ tekstil İhracatçıları Bir-
liği’nin (UtİB) Ağustos ayı ihracatı
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 8,09 düşüş göstererek 84.7
milyon dolar olarak gerçekleşti.
UtİB’ in 1 Ocak -31 Ağustos 2015
tarihleri arası ihracatı ise yüzde
13,82 azalarak 819 milyon dolar
olurken, geriye dönük 12 aylık ih-
racatı da yüzde 9,36 düşerek 1
milyar 279.2 milyon dolar seviye-
lerine geldi.

UhKİB’DEn 40.8 MİlyOn
DOlArlıK İhrAcAt

Uludağ hazır Giyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği’nin (Uh-

KİB) ihracatı ise, Ağustos ayında
bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 7,39 oranında bir dü-
şüşle 40.8 milyon dolarlık ihra-
cata imza attı. UhKİB’in son sekiz
aylık ihracatı da yüzde 16,10 ora-
nında azalarak 331 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Birliğin geriye
dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde
8,73 düşerek 506.9 milyon dolar
oldu. 

UMSMİB İhrAcAtı 
16 MİlyOn DOlAr

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri
İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB)
Ağustos ayı ihracatı ise, yüzde
11,94 oranında azalarak 16 milyon
dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB,
2015 yılı sekiz aylık toplam ihra-
catı 100.1 milyon dolar, geriye dö-
nük 12 aylık ihracatı ise yüzde
8,16 düşüşle 168.2 milyon dolar
seviyesinde gerçekleşti.

UyMSİB İhrAcAtı 
5.1 MİlyOn DOlAr OlDU

Ağustos ayında ihracatı yakla-
şık yüzde 50,69 oranında azalan
Uludağ yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği (UyMSİB) ise 5.1 Mil-
yon Dolar ihracat gerçekleştirdi.
UyMSİB’in ilk sekiz aylık ihracatı
66.1 milyon dolar olurken, geriye
dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde
0,80 oranında azalarak 99.7 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı
yapılan ve "diğer" başlığı altında
listelenen sektörlerin ihracatı ise
Ağustos ayında bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde
4,82 artışla 149.1 Milyon Dolar
olarak açıklandı.

Uludağ İhra-
catçı Birlikleri
(UİB) aracılı-
ğıyla Ağustos
ayında yapılan
ihracat 1 milyar
456.7 milyon
dolar olarak
gerçekleşti. 
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5 Yıl Süren Dava Sonuca ulaştı

Sahteciliğe Hapis Cezası Geldi

Sahtecilik yaptığı kesinle-
şen sanıklardan her ikisi
de suçlu bulundu ve 2 yıl
1 ay hapisle cezalandırıl-

malarına karar verildi. Bu kararla
sahteciliğin, TCK’da bulunan
“resmi Belgede Sahtecilik” suçu-
nu oluşturduğu kesinleşti ve di-
ğer sahtecilikle ilgili olarak emsal
bir karar ortaya çıktı.

Sahtecilik ile ilgili davaya konu
olan olay; Tırsan Treyler tarafın-
dan 2009 yılında satılan yarı rö-
mork üzerinde rehin kaydı bu-
lunmasına ve araç hakkında ya-
kalama kararı olmasına rağmen
söz konusu araca merdiven altı
üreticisi tarafından yeni üretilmiş
araç gibi fatura düzenlenerek sa-
tılmasıyla gerçekleşti. Söz konu-
su araç üzerinde yakalama kararı
olmasına karşın aracın şasi num-
arası siliniyor, merdiven altı üre-
tici tarafından araca yeni bir şasi
numarası veriliyor. yeni bir şasi
numarası ve başka bir üreticiye
ait uygunluk Belgesi ve fatura
karşılığında tekrar trafiği tescili
yapılıyor.
yAPANıN yANıNA 
KAr KALmAdı

Tırsan Treyler hukuk direktörü
Av. Arb. Tülay yavuz’un 2010 yı-
lında adli makamlara yaptığı baş-
vurunun ardından söz konusu
yargı süreci başladı. Bugüne ka-
dar treylerde sahteciliğin huku-
ken yeterli derecede bilinmeyen
ve daha önce hakkında emsal

karar oluşturmamış bir alan ol-
masından dolayı yargı süreci 5 yıl
gibi uzun bir zaman aldı. İlk şikâ-
yet başvurusu takipsizlik kara-
rı(kovuşturulmasına yer olmadı-
ğına dair karar) ile sonuçlanma-
sına karşın Avukat Arabulucu
Tülay yavuz’un ısrarlı takibi ve
çabaları sayesinde konu Asliye
Ceza mahkeme nezdinde yeni-
den değerlendirildi. Böylece sah-
tecilik, hukuka aykırılık, yapanın
yanına kar kalmadı.
KArAr EmSAL OLACAK

Sahtecilik treylerlerin bankalar
ve finans kurumları tarafından
finanse edilmesini güçleştiriyor
ve sektörü büyük zararlara uğra-
tıyor. usulsüz şekilde piyasaya
çıkan araçların uyması gereken
teknik zorunlulukları karşılayıp
karşılamadığı kimse tarafından
bilinmiyor ve ortaya çıkan araçlar
trafikteki can ve mal güvenliğini
önemli ölçüde tehdit ediyor. Tüm
bunların ışığında Büyükçekmece
Asliye Ceza mahkemesi tarafın-
dan alınan kararla; treyler sahte-
ciliğinin yasal zemini ortaya ko-

nulduğundan, treyler üreticileri
ve nakliyeciler mağduriyeti orta-
dan kalkıyor. Karar emsal olacak
ve diğer davalarda mağdurların
korunması için yasal zemin olu-
şacak. Zira treyler sektöründe
sahtecilikle ilgili birçok dava bu-
lunuyor.
TrEdEr’İN ÇABALArı
SONuÇ VErdİ

Bugün gelinen noktada
TrEdEr’in Başbakanlık,
Bakanlıklar ve Kolluk Kuvvetleri
nezdinde yaptığı bilgilendirici ça-
lışmaların sonuç vermeye başla-
dı. Treyler sektörünün sağlıklı
gelişimi nakliyeciler arasındaki
haksız rekabetin önlenmesi ve
emek hırsızlığın son bulması açı-
sından mahkemenin kararı çok
önemli oldu. TrEdEr, söz konusu
kararlılığını arttırarak devam et-
tirmeyi, sektörün kanayan yara-
sını durdurmayı hedefliyor.
TrEyLEr ALırKEN dİKKAT!

Sahtecilikle ilgili olarak nakli-
yeciler treyler alırken dikkatli ol-
malı. Alacakları sıfır veya ikinci el

treylerlerin başka bir üreticiye ait
olduklarına dair şüpheleri var ise
mutlaka söz konusu üretici ile ir-
tibata geçmeleri gerekiyor. Bu
konuda hangi üreticiye ait oldu-
ğundan emin olunmadığında
TrEdEr ile de irtibata geçilebilir.
Çünkü deneyimli nakliyeciler bile
piyasadaki sahteliklerin mağduru
olabiliyor. 
SAhTECİLİK 
(ChANgE) NEdİr?

Trafiğe tescili yapılan,  ruhsa-
tında ‘rehinli’ ibaresi bulunan
borçlu treylerlerin, sahteci firma-
lar tarafından şasi numaraları si-
liniyor, yeni bir şasi numarası ile
başka bir üreticiye ait bir uygun-
luk belgesi ve uygun olmayan bir
faturayla tekrar trafiğe tescili ya-
pılıyor. İşleri kötü giden nakliye-
ciler ve bu işi kendisine meslek
edinmiş organize suç örgütleri bu
yola başvurmaktadırlar. Bu tip
sahtekârlıklar, işini hakkıyla ya-
pan nakliye firmaları ve treyler
üreticilerini, çok büyük bir haksız
rekabet ile karşı karşıya getir-
mektedir.

Treyler sektörünün
kanayan yarası ha-
line gelen sahtecilik

(change) ile ilgili
mahkemeler hapis

cezası kararı ver-
meye başladı. CASTrOL’de 

yeni Atamalar

3.5 yıldır Castrol Türkiye ve
Orta Asya direktörü görevini ba-
şarıyla gerçekleştiren Kerim Ker-
men, markanın ABd’de New Jer-
sey’de yer alan en önemli merkez
yönetim üslerinden birine Castrol
Edge markasından sorumlu glo-
bal direktör olarak atandı. Kerim
Kermen önümüzdeki dönemde
titanyum gücündeki yeni Castol
Edge ve Bloodhound gibi farklı
pek çok proje için yoğun mesai
harcayacak, Castrol Edge’in glo-
bal marka stratejisine yön vere-
cek. Kermen’in ABd’ye gidişiyle
son 2 yıldır BP’nin İngiltere’deki
merkez ofisinde BP downstream
CEO’sunun sağ kolu olarak görev
yapan Kamuran yazganoğlu, Tür-
kiye’nin aynı zamanda Castrol
dünyası içinde yönetimsel olarak
bir üst seviyeye çıkması ile bera-
ber daha fazla ülke sorumluluğu
üstlenerek Castrol Türkiye,  uk-
rayna ve Orta Asya direktörlüğü
yapacak. 1999 yılında BP-Castrol
dünyasına stajyer olarak girip çe-
şitli görevlerde bulunduktan son-

ra Türkiye BP gazgenel müdürlü-
ğüne kadar yükselen yazganoğlu,
16 yılı aşkın sürede Türkiye başta
olmak üzere çok önemli 11 ülke-
nin sorumluğunu almanın kendi-
si için büyük bir gurur olduğunu
ifade etti.

1999 yılında Boğaziçi Üniversi-
tesi makine mühendisliği bölü-
münden mezun olan Kamuran
yazganoğlu BP-Castrol ailesine
katıldıktan sonra, 12 yıl madeni
yağlar Stratejik Performans Üni-
tesi içerisinde ticari ve teknik rol-
leri kapsayan çeşitli görevlerde
bulundu. 2008’de BP madeni yağ-
lar distribütör Satış müdürü gör-
evine atanan yazganoğlu, 2011-
2013 yılları arasında ise BP’nin
Türkiye’deki LPg faaliyetlerinde
Ülke müdürlüğü görevini yürüttü.
yazganoğlu, 2013’den beri BP’nin
İngiltere’deki merkez ofisinde BP
downstream CEO’sunun sağ kolu
olarak görev yapıyordu.

Castrol Edge markasından so-
rumlu global marka direktör’lü-
ğüne atanan Kerim Kermen ise
2012’den beri BP madeni yağlar
Türkiye ve Orta Asya direktörlü-
ğünü yürütmekteydi. Kermen,
2000 yılında Castrol Türkiye’ye
katılmış, 2003 yılında global Pa-
zarlama ünitesinde Binek Araçlar
program müdürü olarak görev al-
mıştı.2004-2008 yılları arasında
Transcon Bölgesi ve Türkiye pa-
zarlama müdürlüğü görevlerini
yürüten Kermen, 2008-2011 yıl-
larında Singapur’da Asya Pasifik
bölgesi yetkili Servisler müdürlü-
ğü yapmıştır.  

Sertrans’tan
İhracatçılara 
İran desteği!

Avrupa ve Kuzey
Afrika’da 16 ülkede
direkt hatları bulu-
nan Sertrans

Logistics İran’ı da direkt hatla-
rına ekleme hazırlığında.   

Nükleer mutabakatın ardın-
dan üç yıldır süren ambargo-
nun kalkmasının önemini
vurgulayan ve İran’ın coğrafi
konumu itibariyle önemli bir
pazar haline geldiğini belirten
Sertrans Logistics CEO’su
Nilgün Keleş: ‘‘ İran’a uygula-
nan ambargoları kaldıracak
anlaşma ile Türkiye’de maki-
ne, perakende ve otomotiv
başta olmak üzere pek çok
sektör bu ülkeyi yakından ta-
kip etmeye başladı. Sınır kom-
şumuz olan İran önemli pazar
olmanın yanında, lojistik sek-
törü için de kilit rol oynamak-
ta. Biz Sertrans olarak kesinti-
lerle de olsa yıllardır İran’a
komple ve parsiyel taşıma hiz-

meti vermekteydik. Ancak
İran’la uluslararası ticaretin
artması ve bu bölgeyle iş ya-
pan firmaların giderek çoğal-
ması İran’a da direkt hat aç-
mamıza olanak vermekte.
Böylelikle 26 yıllık deneyimi-
miz ve yüksek kalitede verdi-
ğimiz hızlı hizmetlerimizle bu
bölgeyle iş yapan sektör ve
firmalara büyük bir maliyet ve
rekabet avantajı kazandıraca-
ğız.” dedi.

SErTrANS LOgİSTİCS’İN
İrAN hATTıNdA SuNduğu
öNEmLİ AyrıCALıKLAr: 

¥ İran’ın Tahran, Tebriz, Culfa
gibi önemli merkezlerine
komple ve parsiyel taşıma 

¥ Proje taşımacılığı 
¥ gabari dışı yük taşımacılığı 
¥ gümrükleme hizmeti
¥ maliyet ve süre avantajı
¥ hızlı, hatasız ve güvenilir 

hizmet

sektörden 3EYLÜL 2015
www.tasimacilar.com

Bir süredir Castrol Tür-
kiye ve Orta Asya Direk-
törü olarak görev yapan
Kerim Kermen ve BP
Downstream CEO’su-
nun sağ kolu olarak İn-
giltere merkez ofiste gö-
rev yapan Kamuran
Yazganoğlu’nun yeni
görev yerleri belli oldu.

Kerim 
Kermen

Kamuran
Yazganoğlu
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Anadolu Isuzu’nun, Isuzu D-
Max 4x4Ralli aracı ile ya-
rışan Isuzu Team Turkey
ekibi dünyanın en uzun ve

zorlu yarışlarından biri olan Transa-
natolia Offroad yarışında genel klas-
manda üçüncü, Dizel araçlar klasma-
nında birinci oldu. Dünyaca ünlü dizel
teknolojisi ve dayanıklılığı ile tanınan
Isuzu D-Max, ralli şartlarında da per-
formansını ve güvenilirliğini sergiledi.
Murat Karahan ve Hasan Şener
Efe‘den oluşan ‘Isuzu Team Turkey’
ekibi kupalarını Ankara Kentpark
AVM’de düzenlenen törende aldı. Pa-
ris Dakar Rallisi’ne rakip olarak görü-
len zorlu yol koşullarından oluşan ya-
rışa katılan yerli ve yabancı 61 ekip,

Anadolu’nun zorlu yollarından geçe-
rek 3 Bin 170 KM’yi bulan toplam 14
etapta mücadele etti. Uluslararası
öneme sahip ve Türkiye’nin en iddialı
Offroad yarışına, güçlü motor perfor-
mansı ile tanınan Isuzu D-Max 4x4
aracı ile çok iddialı giren Anadolu Isu-
zu Murat Karahan ve Hasan Şener
Efe‘den oluşan ‘Isuzu Team  Turkey’
yarışın favorilerinden gösteriliyordu.

sektörden4 EYLÜL 2015
www.tasimacilar.com

Alp Lojistik, 11 Adet Perdeli
Hafif Treylerini Teslim Aldı

Hasoğlulları İnşaat, Volvo
Trucks Ailesi'ne Katıldı

Tırsan’dan Güler Nakliyat’a
70 Perdeli Semi Treyler

A
lp Lojistik 11 adet Perdeli Hafif Mak-
sima Plus Treyleri; Tırsan Adapazarı
Fabrikası lokasyonunda düzenlenen
törenle teslim aldı. Tören, Alp Lojis-

tik Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Akkaya,
Eş Başkan Hasan Akkaya ve DAF-TIRSAN
Otomotiv Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek’in
katılımıyla gerçekleşti.

Alp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Gün-
gör Akkaya gerçekleştirilen törende yaptığı
açıklamada, “Treylerde Tırsan markasını ter-
cih etmemizin öncelikli nedeni ürün kalitesi-
dir. Filomuza daha önce alımını yaptığımız
Tırsan araçlarının performansından oldukça
memnunuz. Ayrıca, DAF-TIRSAN’ın sahip ol-

duğu geniş servis ağı ve uzman kadrosu ile
vermiş oldukları çözüm odaklı servis hizmet-
leri, zaman tasarrufu açısından firmamız için
büyük avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, yeni
alımını yapmış olduğumuz 11 Tırsan treylerler
ile filomuzda ki araç sayısını 18’e çıkarmış ol-
duk.” dedi. Akkaya, sözlerine “2016’da hayata
geçireceğimiz planlarımızı da Tırsan ile yap-
tık.” diyerek devam etti.

Merkezi İstanbul Güngören olan Alp Lojis-
tik’in Çorlu ve İstanbul’da olmak üzere iki de-
posu bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak gıda,
plastik sanayi ve dayanıklı tüketim sanayii
ürünleri taşımacılığı yapan Alp Lojistik müşte-
rilerine lojistik hizmeti sunmaktadır. 

TIRSAN PERDElİ 
HAFİF MAKSİMA PlUS 
SEMİ-TREYlER ÖZEllİKlERİ

Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-Ge mer-
kezinde geliştirilen Tırsan Perdeli Hafif
Maksima Plus Semi-Treyler, perdeli tenteli
sınıfındaki standart araçlara göre 1000kg
daha hafiftir. Hafifliği sayesinde boşken ya-
kıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlar-
ken yüklü seyahatte daha fazla yük taşıma
imkânı sunar. Treylerler, şasilerinde kulla-
nılan kataforez (KTl) teknolojisi sayesinde
10 yıllık paslanmazlık garantisi altına alın-
maktadır. Böylece servis ve bakım masraf-
larını en aza indirgenmektedir.

Hasoğulları İnşaat, nakliye
hizmetlerini daha verimli
ve hızlı sunabilmek için
Volvo Trucks ailesi ile ilk

iş birliğini gerçekleştirdi. Filsouna
15 adet FM serisi araç dahil eden
Hasoğulları İnşaat, yaptığı alımla
birlikte filosundaki toplam araç
sayısını 45'e yükseltti.

Bu alımlarla yakıt maliyetini
azaltmayı, rekabetçiliğini ve çevre
duyarlılığını arttırmayı hedefleyen
Hasoğlulları İnşaat için düzenlenen
teslimat törenine alıcı firmayı tem-
silen Köksal Karakoç, Hüseyin Ka-
rakoç ve Enes Karakoç katıldı. Vol-
vo Trucks İç Anadolu ve Karadeniz
Bölge Satış Danışmanı Oğuz Nu-
hoğlu ise törende hazır bulundu.

Volvo Trucks'ı ilk defa iş ortağı
olarak seçen Hasoğlulları İnşaat
adına konuşan Köksal Karakoç,
“FM serisinden satın aldığımız 15
araç ile ilk defa Volvo Trucks'a ya-
tırım yaptık. Hedefimiz sektörde
artan rekabetçi koşullar neticesin-
den Volvo Trucks ile bir adım daha
öne geçmek.“ dedi.

Volvo Trucks adına konuşan Oğuz
Nuhoğlu ise,“Ankara ve İç Anado-
lu'da sektörün önde gelen firmala-
rından olan Hasoğlulları İnşaat ile
birlikte çalışmak bizim için gurur
verici. İlk olan ortaklığımızın uzun
süreler devam edeceğini ümit edi-
yorum. Kendilerine Volvo Trucks'ı
tercih ettikleri için firmam adına bir
kez daha teşekkür ediyorum.“ dedi.

VolVo TrucKs Yatırımları Devam Ediyor

Güner Petrol A.Ş., akaryakıt
ürünlerinin nakliyesi için
yatırımlarında Volvo
Trucks'ı tercih etmeye de-

vam ediyor. Satın aldığı 2 adet FH
serisi Volvo Trucks ile Güner Petrol
A.Ş. filosundaki toplam araç sayısını
6'ya, toplam Volvo Trucks sayısını
ise 3'e yükseltti. Teslimat töreninde
Volvo Trucks Bölge Satış Müdürü
İbrahim Karabulut hazır bulunur-
ken, Güner Petrol A.Ş adına ise Se-
lahattin Uslu yer aldı.

Volvo Trucks markasını daha ön-
ceden de deneyimlediklerini belir-

ten Selahattin Uslu, “Volvo FH 16
4x2 700 HP'lik araçlar Türkiye'de
satışa sunulduğunda, bu araçları
tercih eden ilk firmalardan biri ol-
muştuk. Bugün de yatırımlarımız
için yine Volvo Trucks'ı seçtik; çün-
kü imaj, sağlamlık, kabin içi konfor,
üstün yol tutuşu ve güvenliği ile
Volvo Trucks bizi oldukça etkiledi.
Faaliyet yürüttüğümüz akaryakıt
sektöründeki ana firmamız olan
Kaymakçılar A.Ş. için de Volvo
Trucks'ı tercih ettik“ dedi. Uslu
açıklamasında yatırımları için Volvo
Trucks ile yola devam etme kararı

aldıklarını da ekledi.
Volvo Trucks adına konuşan İb-

rahim Karabulut ise,“Güner Petrol
A.Ş. ve Kaymakçılar Petrol A.Ş. Tür-
kiye çapında toplamda 32 adet pet-
rol istasyonuna sahip, sektöründeki
önemli firmalar arasında yer alıyor.
Kendilerinin daha önceden de oldu-
ğu gibi bugün de bizi tercih etmleri
bizim oldukça mutlu etmiştir. Sela-
hattin Bey'e yeni yatırımlarından
bizi tercih edecekleri yönündeki
açıklamaları için firmam adına ay-
rıca teşekkür etmeyi bir borç bili-
rim.“ dedi.

Hızlı teslimat ve kurye sektö-
ründen 25 uzman, arka ar-
kaya rakip araçlarla ger-
çekleştirilen sürüş testle-

rinden sonra Iveco Daily’e; Best KEP
Transporter 2015 Ödülü’nü verdi. Daily
Hi-Matic Vites ise; Yenilikçilik Ödü-
lü’nün sahibi oldu.

Sektörün önde gelenleri Daily’e bu
ödülü pazardaki en erişilebilir yükle-
me alanı, cömertçe boyutlandırılmış
kabini ve sürücü için yeni konfor
standartlarını belirlemesine dayana-
rak verdi. Aracın içi son modelde kap-
samlı biçimde yeniden tasarlandı ve
bir binek arabanın konfor ve lüksünü
bu hafif ticarî araca getirdi.

Daily’nin başarısındaki anahtar un-
surlardan biri de sınıfında sürücü ve
filoya en iyi esnekliği, verimliliği, yakıt
tasarrufunu ve sürüş konforunu sağ-
layan yeni Hi-Matic şanzımandı.

ZF ile birlikte geliştirilen Hi-Matic, sı-
nıfında sekiz ileri otomatik vites sunan
ilk ürün. Gezegendeki en iyi sürücüden
daha hızlı ve doğru vites değiştirme
kabiliyetine sahip; ivme gerektiği za-
man 200 milisaniyeden kısa sürede vi-
tesi değiştirebilir. Daily- Hi-Matic’in al-
mış olduğu “Yenilikçilik Ödülü” onun
en iyi sürüş keyfini sunduğunu kanıtlı-
yor. Sektörün önde gelenleri çoklu
araç değerlendirmelerinin bir parçası
olarak bir Daily 35S13’ü denediler; yo-
rumlarında Hi-Matic vitesin inanılmaz
olduğu, debriyajın olmayışının ise bir
avantaj olduğunu vurguladılar.

Daily 2014’teki tanıtımından beri
8,000 farklı yapılandırma seçeneğiyle
mevcut. Farklı müşteriler ve görevlere
göre brüt araç ağırlıkları, dingil mesa-
feleri, arka çıkıntılar, motor, şanzıman
ve yük hacminde farklı yapılandır-
malar uygulanabilir.

Iveco Daily’e
“Best KeP
transPorter
2015” ÖDülü 

20 adet Euro 5 nor-
munda Renault
TrucksT460 çekici,
VIP’in Hadımköy

tesislerinde Renault Trucks yöne-
ticilerinden Fatih Erdem tarafından
VIP İşletme Müdürü Vedat Tutu’ya
teslim edildi. Bu satış, Renault
Trucks’ın son aylarda gerçekleştir-
diği en yüksek adetli T gamı satış-
larından biri oldu.  Renault
Trucks’ın yeni çekicileri T 460’ların
VIP filosuna katılmasıyla, filonun
yaş ortalaması gençleşti ve 2’nin
altına çekildi. Filonun 85 olan çeki-
cisi sayısı ise değişmedi. VIP, genç
araç ve genç filo kullanma prensi-
bini korurken, 20 araç filonun dışı-
na çıkarıldı. Bu araçların kiralık
olanları sahiplerine iade edilirken,
kalan bölüm ikinci el piyasasında
değerlendirildi. 
VIP PRENSİPlERİ

Teslimat sırasında çalışma
prensiplerini ve VIP’in faaliyetleri-
ni anlatan Vedat Tutu şunları söy-
ledi: “Biz yapabileceklerini taah-
hüt eden ve söylediklerini mutla-
ka yapan bir firmayız.  Bu, kuru-

cumuz Ali Sait Ünlü’nün temel
prensibidir ve tüm VIP personeli
tarafından kabul görüp uygulan-
maktadır.

Filomuzda toplam 85 çekici ve
115 yarı römork ile hizmet ver-
mekteyiz. Özellikle Fransa, Belçi-
ka Hattı olmak üzere Avrupa taşı-
malarında uzmanlaştık. İhracat
yüklerimiz arasında başta tekstil
olmak üzere Türkiye’nin tüm ih-
raç ürünleri bulunuyor. İthal yük-
lerde, endüstriyel ürünler ağırlık-
ta.  Benim uzmanlık alanım taşı-
ma maliyetlerinin analizi ve işlet-
me verimliliği. Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına anında cevap ver-
mek ve optimum taşıma maliyet-
leri sağlamak amacıyla parsiyel
taşımalar yapmaktayız. Parsiyel
taşımalar sırasında yükün değil,
yükün ambalajının bile olumsuz
etkilenmemesi gerekiyor. Biz de
emniyetli yükleme kurallarına
uymak, araç hacmini tam değer-
lendirmek için çift katlı, 3 metre iç
yükseklikte olan, 99 metreküp
hacme sahip Tırsan yarı römork-
ları tercih ediyoruz. Yeni Renault
çekicilerimizi de bu yarı römork-
larla eşleştireceğiz.”

NEDEN RENAUlT TRUCKS ?
Tutu, Renault Trucks’ı tercih et-

melerinin nedenlerini de açıkladı: 
“Renault ile işe başladık, Renault

ile devam ediyoruz. Dönem dönem
filoya başka markalar katılsa da
Renault’u tercih etmemizin sağla-
dığı maliyet avantajlarını, güvenlik
ve şoför konforu açısından fayda-
ları görüyoruz. Yakıt tüketimi ko-
nusunda da Renaultların perfor-
mansından memnun olduğumuzu
söylemek isterim. Ayrıca servis
hızı ve kalitesi konusunda gerek
Türkiye’de gerek çalıştığımız gü-
zergâhta kurulduğumuz 1998 yı-
lından beri bir sorun yaşamadık.
Yeni T gamı çekicilerle de kalitenin
arttığını görüyoruz.”
MAlİYET KONTROlÜ ÖNEMlİ

Vedat Tutu, nakliyenin içinde
bulunduğu durumu değerlendirir-
ken de en önemli konunun maliyet
kontrolü olduğuna dikkat çekti.
Nakliye müşterilerinin de taşıma
hizmetinin kalite, zaman, hasar-
sızlık, güvenilirlik, dağıtım ve tesli-
mat gibi konulara hassasiyetle
yaklaşmaları gerektiğini hatırlattı.

Güney Avrupa hattında 

uzmanlığı ve disiplinli çalış-

ması ile tanınan VIP Uluslar-

arası Taşımacılık Ltd. Şti. 

filosunu, Renault Trucks

T460 çekicilerle genişletti. 

Filolar, Renault Trucks 
T460 Çekiciler İle Genişliyor 

Vedat Tutu 

Güler Nakliyat 70 Perdeli Hafif
Maksima Plus Semi Treyler-
leri Tırsan Adapazarı Fabri-
kası lokasyonunda düzenle-

nen törenle teslim aldı.  Naci Güler,
gerçekleştirilen törende yaptığı açık-
lamada, “Tırsan markasını tercih et-
memizin öncelikli nedenleri treylerle-
rin sağlamlığı ve Tırsan markasına
duymuş olduğumuz güvendir. Firma
olarak, yakıt tasarrufu ve aracın per-
formansı bizim için çok önemli. Tırsan,
yakıt ve performans konusunda bizi
daha önce yanıltmadı.” dedi.

Güler, “Tırsan perdeli hafif maksi-
maplus aracının 1000 KG daha hafif
oluşu, boşken yakıt tasarrufu sağla-
maktadır. Bu sayede araç yüklü olarak
seyir halindeyken de maksimum sevi-
yede yük taşımamıza imkân vermek-

tedir. Ayrıca, Tırsan araçlarının işletme
giderlerimizi minimuma indirmesi de
bizim için oldukça memnuniyet verici.
Bunun yanı sıra DAF-TIRSAN’ın sahip
olduğu geniş servis ağı ve uzman kad-
rosu ile vermiş oldukları çözüm odaklı
servis hizmetleri de bizim için büyük
avantaj” ifadesini kullandı. Merkezi İs-
tanbul olan Güler Nakliyat, Türkiye ge-
nelindeki 13 şubesi ile beyaz eşya, kli-
ma, temizlik ürünleri taşımacılığında
hizmet sunmaktadır.

Gerçekleştirilen teslimat törenine;
Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başka-
nı Naci Güler, Yönetim Kurulu Üyesi
Şenol Güler, Yönetim Kurulu Üyesi
Durmuş Güler, DAF-TIRSAN Satış Mü-
dürü Ertuğrul Erkoç, Satış Yöneticisi
Özgür Ayçiçek ve Satış Şefi Akgün Nu-
hoğlu katıldı.

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

Isuzu D-Max,
Transanatolia’da
Kupaya Doymadı

TürkTraktör, Altın Ödül’ün Sahibi Oldu
2011 yılı Faaliyet Raporu tasarımıyla

dünyanın en prestijli tasarım ve yara-
tıcılık ödüllerini kazanan TürkTraktör,
2014 yılı Faaliyet Raporu tasarımıyla
da Uluslararası ARC
Ödülleri’nde Altın Ödül’ün
sahibi oldu. Daniska
Ajans ile TürkTraktör’ün
kuruluşunun 60. Yılına
özel hazırlanan 2014 yılı
Faaliyet Raporu ile
TürkTraktör, Türkiye’yi
uluslararası arenada en
başarılı şekilde temsil
ederek, birincilik ödülünü

kazandı.  Tıpkı bir ekonomi dergisinde
olduğu gibi, tamamı özel çizim ve say-
fa tasarımıyla hazırlanan Türk Traktör
2014 Yılı Faaliyet Raporu, Amerika

merkezli uluslararası ve
bağımsız değerlendirme
kuruluşu Mercomm Şir-
keti tarafından bu yıl 26.
Kez verilen Uluslararası
ARC Ödülleri’nde, Non-
Traditional Annual Re-
port (Geleneksel Olma-
yan Yıllık Rapor) Tarım
kategorisinde En İyi 1. Ta-
sarım seçildi.
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Türkiye Ro-Ro taşımacılık pazırını büyüten Al-
ternavive Ro-Ro, yeni gemilerinden biri olan
“AYSHE” ile İzmir-Alsancak ve Fransa-Sete
Limanları rasında karşılıklı ekspres hizmet

sunmaya başlayalı bir yıl oldu. Kısa seyir süresi
ile sektördeki ihtiyaca hızla cevap veren AYS-

HE’ni birinci yıl kutlaması Ekol Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Musul ve SPS-Sete yö-
netim Kurulu Başkanı Michel Teste’in ev sahip-

liğinde 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. 

Amsa, Allison Tam
Otomatik Şanzı-
manlar ile donatıl-
mış doğal gaz ve bi-

yometan ile çalışan yeni Iveco
Kamyonları teslim aldı.

Günlük yaklaşık 100.000 zi-
yaretçi katılımı ile Expo 2015,
sadece Milan için tarihi bir et-
kinlik olmakla kalmayıp şehir-
de atık toplama, sokak temizli-
ği ve çevre hizmetlerini yöne-
ten Amsa için de büyük bir gö-
rev oldu. Amsa, bu hizmetleri
sağlamak üzere yüzde 60'ı Al-
lison tam otomatik şanzıman
donanımlı 55 yeni Iveco aracı
filosuna kattı. 

Amsa, mevcut 400 araçlık
Allison tam otomatik şanzıman
filosuna toplam 33 adet Allison
Donanımlı Eurocargo Sokak
Süpürücü, Çöp Sıkıştırma
Kamyonu ve Stralis Ağır Atık
Kamyonu daha ekledi. Bu Iveco
Daily, Eurocargo ve Stralis
kamyonlar, Milan şehir merke-
zindeki sokak temizliğinin yanı
sıra Expo'nun çevresindeki çöp
ve organik atık toplama hizme-
ti için de kullanılıyor. Amsa Ma-
kine ve Araç Bakım Müdürü
Mauro Colombo yeni alımlarıy-
la ilgili olarak; "Tam otomatik
şanzımanlar, özellikle atık top-
lama gibi sürekli dur kalk ge-
rektiren zor işlerde, daha az ba-
kım ve yüksek araç kullanıla-
bilirliği sağlıyor." dedi. 

Colombo; "Arıza süresi, hiz-
met çizelgesi ve çalışma sonuç-
larını büyük ölçüde etkilediğin-
den az bakım gerektiren ve arı-
za yapmayan verimli bir filoya
sahip olmak bizim açımızdan
çok önemli. Amsa'nın tam oto-
matik teknoloji seçimi de Milan
için böylesine önemli bir dö-
nemde maksimum hizmet sağ-
layabilmek adına yapıldı." diye-
rek sözlerine devam etti.

Expo 2015 sürdürülebilirlik
teması ile tutarlı olarak, yeni
araçların tümü alternatif yakıt-
lar ile tercih edildi. Allison tam
otomatik şanzıman donanımı
ile alternatif yakıtlı motorlar, en
dik yokuşlarda bile aracın ça-
lıştırılmasını kolaylaştırmak
için motor gücünü ikiye katla-

yan Allison'ın patentli tork kon-
vertör teknolojisi sayesinde çok
daha iyi sonuçlar sağlıyor. Böy-
lece olağanüstü araç perfor-
mansı ve verimliliği ile çok
daha kısa zamanda, çok daha
fazla işin tamamlanması müm-
kün oluyor. 

Allison İtalya OEM İlişkileri
Yöneticisi Simona Pilone ko-
nuyla ilgili olarak; "Allison, tek-
nolojik anlamda ileri görüşlü
politikaları doğrultusunda iş
odaklı çözümler üzerinde çalı-
şabilmemize ve onlara özel çö-
zümler geliştirmemize izin ve-
ren Amsa mühendislik depart-
manı ile oldukça sıkı bir işbirliği
içerisinde. Allison ve Amsa, bir-
birlerinden öğrenmeye dayalı
güçlü bir bağa sahip." dedi.

Verimlilik ve
sürdürülebilirlik Amsa'nın te-
mel değerleriyken Expo gibi
çok fazla dikkat ve hazırlık is-
teyen geniş çaplı ve önemli bir
etkinlik, şehir için kilit noktası
oldu. Colombo, "Expo'ya hazır
hale gelmek için titizlikle plan-
lama yaparak ve gerekli yeni
ekipmanları alarak çok sıkı ça-
lıştık. Her şey planladığımız gibi
gitti ve yaptığımız işten dolayı
çok mutluyuz." dedi. 

Allison tam otomatik şanzı-
manların sağladığı öncelik ve
avantajlardan sürücü memnu-
niyeti de Amsa’nın dikkate al-
dığı faktörler arasında yer alı-
yor.  Manüel şanzımanların
aksine Allison şanzımanlar,
sürücülerin yorgunluğunu az-
altırken işlerine de tam olarak
odaklanmalarını sağlıyor.

Belediye organik atık topla-
ma operatörü Luigi Franza
konuyla ilgili olarak; "5 yıldır
Allison donanımlı kamyonlar
ile çalışıyorum ve bu zamana
kadar hiç bir sorun yaşama-
dım. Kamyonun kullanımı ol-
dukça kolay ve trafiğin yanı
sıra yayalara da dikkat etme-
niz gereken Milan merkezinin
dar sokaklarında bile manev-
ra yapmak için mükemmel.
Vites değiştirmeye odaklan-
manıza gerek yok ve günün
sonunda yorgun olmuyorsu-
nuz." dedi.

Amsa, Expo 
2015'te Allison ile 

Görevini Tamamladı 

AYSHE, İzmir-Al-
sancak ve
Fransa-Sete li-
manladı arasında

her hafta bir sefer gerçek-
leştiriyor ve iki liman arasın-
da 48 saatlik sefer süresi ile
ayrıcalıklı bir hizmete
öncülük ediyor. Bu hızlı
servisi ile AYSHE, özellikle
tekstil, otomotiv gibi zaman
hassasiyeti olan sektörlerin
problemlerine önemli
çözümler sunuyor. 

AYSHE, şoförlü kara taşı-
macılığı modeline göre daha
hızlı servis vererek liman-
dan limana kısa sürede tes-
limat sağlarken Barselona
ve Madrid, Münih ve Frank-
furt’tan daha yakın hale
geliyor. Bu avantajlı hizmet
hattına Fransa, İspanya ve
Portekiz başta olmak üzere
Benelüks ülkeleri, Birleşik 
Krallık ve Kuzey-Batı Afrika
da dahil oluyor. 

Bunun yanı sıra Alternative
Ro-Ro, AYSHE ile bu hizmeti
verirken kara sınır kapıların-
daki ve limanlarındaki
sıkışıklık/grev gibi kontrol
dışındaki sorunlardan etk-
ilenmezken, ülkemiz taşı-
macılarının en önemli kısıt-
larından biri olan Yunanistan
ve İtalya geçiş belgeleri en-

gelini de ortadan kaldırıyor.
Akdeniz’de bu hatta benzer
başka bir çözümün olmaması
girişimin önemini bir kez
daha gözler önüne seriyor.
Yakın zamanda yeni bir gemi
yatırımı daha yapmayı plan-
layan Alternative Ro-Ro,
önümüzdeki yıllar içinde
yatırımlarına bir de liman
ekleyerek hizmet kalitesini
artırmayı hedefliyor. 

AYSHE BİRİNCİ YILINI 
Sete Limanında kultladı
AYSHE BİRİNCİ YILINI 
Sete Limanında kultladı

Ahmet Musul 
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mine kaya,

‘’Bunun bir çeşit sos-

yal sorumluluk projesi
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na merhem olma amacıyla
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ması gerekiyor. 

Hatay RoRo yENİ Hat
aRayIŞLaRINI SÜRDÜRÜyoR

2 012 yılında Suriye Sınır Kapısı ka-
pandıktan sonra bölgede bulunan
nakliyecilerin taşıma yapamaz hale
gelmesi üzerine Ekonomi Bakanlı-

ğı’nın desteği ile oluşturulan RoRo hattında
şimdi faaliyet göstermekte olan ve c2 Yetki
Belgesi’ne sahip 55 Uluslararası Taşımacı
Hataylı Firma’nın bir araya gelerek kurdukları
HATAY RoRo Kombine Taşımacılık İşlet-
meleri Anonim şirketi’nin çalışma şekli ve
faaliyetleri üzerine, şirketin Genel Koordi-
natörü Mine Kaya ile röportaj gerçekleştir-
dik.

Ro-Ro Hattı kurulduktan sonra ilk etapta
çeşitli Ro-Roşirketleri’nin yeterince ku-
rumsallaşamaması, istikrarlı bir yönetim
sergileyememesi ya da çok ciddi rekabete
girmeleri sonucunda, bölge nakliyesinin
çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve yaşanan
sıkıntıları aşmak amacıyla bölgede bulunan
taşımacıların kendi çarelerini yaratmak
amacıyla; c2 Yetki Belgesi’ne sahip 55 Ulus-
lararası Taşımacı Hataylı Firma’nın bir araya
gelerek HATAY RoRo şirketi’ni kurduklarını
ifade ederek söze başlayan şirketin Genel
Koordinatörü olan Mine Kaya sözlerinin de-
vamında şu açıklamalarda bulundu:

‘‘İlk etapta 55 ortak ile kurulan HATAY
RoRo bugün 58 ortakla yoluna devam edi-
yor. Bunun haricinde Suudi Arabistan’da,
İskenderun’da partneracentelerimiz var.
Ayrıca Mısır ile aramızdaki karayollarına
ilişkin anlaşmanın sonlandırılması sonu-
cunda gemilerimizin Süveyş Kanalı’ndan
direkt geçmesine ek olarak Süveyş geçişini
sağlayan acentemizde mevcut. Bu anlamda
bize Limak İskenderun ve Gümrük Yetkilileri
ciddi anlamda destek veriyor.’’

şuan için kullandıkları hatta rakiplerinin
olmadığının altını çizen Kaya, yapılan taşı-
malarda kullanılan gemiler ve şirketin ön-
celikli hedefleri konusunda ise şöyle ko-
nuştu:

‘’Geliştirmeyi düşündüğümüz projelerimiz
var. Aynı bölgede yeni hatlar açılması gün-
demimizde. Çünkü 2012 yılı öncesine ba-
kıldığında Suriye üzerinden 100 Bin taşıma
yapılmış –ki bunun en önemli noktası Suudi
Arabistan-, Ürdün’e de çok ciddi taşımalar
yapılmış. Dolayısıyla eski seviyeleri yaka-
lamak; ticareti tekrar canlandırmak isti-
yoruz. 

Ayrıca Hatay BölgesiTürkiye’deUluslar-
arası Taşımacıların bulunduğu, İstanbul’dan
sonra en büyük ikinci bölgedir. Hatay Böl-
gesi’nde bulunan taşımacıların bir kısmı
aynı zamanda ihracatçılıkta yapmaktadır.
Bu sebeple oldukça önemli bir kaynaktır
ve bölgenin daha fazla aksamadan faali-
yetlerine devam etmesi gerekmektedir.’’

HAFTADA 2 GÜN DÜzENLİ SEFER
şuan için devlet desteği almadıklarını;

şirket bünyesinde bulunan ortakların ser-
maye katkıları ve alınan navlun ücretleriyle
faaliyetlerine sürdürdüklerini belirten Mine
Kaya, ‘’Güzel bir ekip kurduk ve çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 

Bu sabah elime bir takım istatistikler
ulaştı. İstatistiklere göre; 2014 yılında yak-
laşık olarak 6050 taşıma gerçekleştiril-
miş-bizden önceki dönemden söz ediyo-
rum-, biz HATAY RoRo olarak ise 2014
Ekim ayından bu yana 5.940 araç taşımışız.
Yani geçen sene 12 aylık bir süreçte yapılan
taşımayı, HATAY RoRo; 10 aylık bir dönemde
yapmış ki yaşanan bir takım sorunlar ol-
masına rağmen- Mısır ile olan anlaşmanın
sonlandırılması, Süveyş Kanalı üzerinden
taşıma yapılmasına geçiş gibi sorunları
kast ediyorum-. Ancak artık düzenli olarak
haftada 2 kez seferlerimizi gerçekleştiri-
yoruz. Ayrıca taşıma yapan gemilerin li-
manda uzun süreler beklemeleri gibi bir
durum söz konusu değil. Yılsonuna kadar
taşıma anlamında önemli bir seviye ya-
kalayacağımızı düşünüyorum fakat tabii
ki bir takım sorunları tümüyle ortadan
kaldırmamız gerekiyor’’ dedi.

TAşIMAcILARIN MEVcUT FAALİ-
YETLERİNİ SÜRDÜREN BİR ARAÇ

Son olarak Hatay RoRo’yu, bölgede bu-
lunan söz konusu taşımacılarınkendi gay-
retleriyle oldukça sıkıntılı bir dönemde el-
lerini taşın altına koyarak kurdukları ve
kolay elde edilemeyecek bir başarı oldu-
ğunu ifade eden Mine Kaya, ‘’Bunun bir
çeşit sosyal sorumluluk projesi olduğunu
düşünüyorum. Çünkü taşımacılar yarala-
rına merhem olma amacıyla bu şirketi
kurdular. Bu sebeple hattın yaşaması ge-
rekiyor. Ayrıca HATAY RoRo, sadece şirket
olarak görülmemelidir. Taşımacıların mev-
cut faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan
bir araçtır. Faaliyetlerin devamı için özel
sektörün ve kamunun desteklerine ciddi
anlamda ihtiyaç var. Desteklerin esirgen-
memesini istiyoruz.’’ dedi.

‘’Gemilerimiz kiralık ve şuan için kâr
amacını ön planda tutarak faaliyetlerini
sürdüren bir şirket değiliz. Ülkeler arasında
karşılıklı olarak yaşanan sorunlar var ör-
neğin; geçtiğimiz Nisan ayında Mısır Ka-
rayolları Anlaşması’nı iptal etti ve bunun
sonucunda Süveyş Kanalı’ndan geçiş yap-
mak durumunda kaldık. Kaldı ki Süveyş
geçişlerimizde sadece bir geminin gidiş-
dönüş maliyeti 360 Bin Dolar. Bu da navlun
ücretlerine ek 1500-1600 Dolar maliyet
demek oluyor. Dolayısıyla taşımacılarımızın
da bu durumdan mağdur olmaması adına
masrafları, maliyetleri karşılayacak ölçüde
tutuyoruz ve bu doğrultuda hareket edi-
yoruz. ’’

MISIR ANLAşMAYI BozDU
17 Nisan 2015 tarihi itibariyle Süveyş Ka-

nalı üzerinden taşımaların gerçekleştiril-
meye başlandığını ifade eden Mine Kaya,bu
sürecin işleyişi hakkında ise;  ‘’2014 Ekim
ayında yani şirketimiz faaliyetlerine baş-
ladığında; ‘’Mısır Karayolları Anlaşması de-
vem ediyor ancak iptali söz konusu olursa’’
üzerine arka planda çalışmalarımıza baş-
lamıştık. Mevcut gemilerimizden birini de-
ğiştirdik ve Mısır’ın söz konusu anlaşmayı
uzatmayacağı kesinleşince B Planımızı uy-
gulamaya koyduk. Dolayısıyla çok fazla

aksaklık yaşamadan ‘’Ropax’’ yani yolcu
da taşıyabilen bir gemi devreye soktuk. 

Keza Süveyş üzerinden geçişlerimizde
en önemli noktalardan biri de maliyelerde
büyük yer tutan geminin Süveyş gross to-
nudur.  Çalışmalarımızı yaptığımız dönemde
sefer maliyetleri üzerine de hesaplamalar
yaptık. Mısır’a yapılan taşımaların mali-
yetleri hesaplayarak aralarında karşılaş-
tırmalar yaptık. Bu çalışmalarımız sonu-
cunda da nakliyecileri çok fazla etkileme-
yecek ve başa başı yakalayacak şekilde
navlun ücretleri belirleyerek aniden bir
geçiş yaptık.’’ dedi.

SÜRÜcÜLERE VİzE VERİLMİYoR
Akabe Limanı-Ürdün için düzenlenen

ziyaretler ve yaşanan süreçlerhakkında
açıklamalarda bulunan Kaya; ‘’ Mısır Hü-
kümeti artık bizim sürücülerimize vize
vermediği için vizesi olan sürücü sayısı
da giderek düştü.Bu sebeple söz konusu
firmalar taşımalarını yapamaz hale gelmeye
başladı. Bu anlamda bir alternatif bulunması
gerekiyordu. 

Ayrıca Suudi Arabistan’ın vize uygula-
ması gereği sürücü ve aracı aynı gümrük
kapısından girmek durumunda. Buprose-
dürün aşılması ve bir revize yapılması ko-
nusunda yoğun çabalar sarf ettik. Ancak

henüz beklediğimiz sonuca ulaşamadık
ve hat üzerinden yapılan taşımaların daha
fazla aksamaması için bir süredir Ürdün’e
ziyaretler düzenlemeye başladık. Bu konuda
Sayın Ürdün Büyük Elçimize çok teşekkür
ediyoruz, kendisi bizzat bizimle; Ürdün
Ulaştırma Bakanı, Ürdün Sanayi Bakanı,
Akabe Başkanı, Sanayi odası Başkanı, Yaş
Meyve Sebzeciler Federasyonu Başkanı
gibi en üst kurumlardaki kişilerle yaptığımız
birebir görüşmelere katıldı. 

Akabe Limanı’yla maliyet çalışmaları
yaptık ve çok güzel gelişmeler elde ettik.
Sayın Ürdün Ulaştırma Bakanı bize geçiş
ücretlerinde yüzde 50’lik bir indirim müjdesi
verdi. Ayrıca araç başına alınan ücretlerde
de yüzde 40’lık bir indirime gidildiğini ifade
etti. Ancak uygulanacak indirimlere rağmen
Suudi Arabistan’a giden bir araçla kıyas-
lama yapıldığında hala Ürdün maliyetleri
biraz daha fazla çıkıyor. Yani yaklaşık yüzde
60 oranında bir indirime daha ihtiyacımız
var. Akabe Limanı üzerinden taşımaları-
mıza devam etmek istiyoruz ama her du-
rumda o tarafa yönelik alternatif çalışma-
larımız sürmeye devam edecektir.’’ diye
ifade etti.

Kaya, HATAY RoRo olarak geliştirmeyi
düşündükleri projelerle ilgili olarak ise şu
açıklamalarda bulundu:

HATAY RORO Kombine 
Taşımacılık İşletmeleri A.Ş. 

İcra Kurulu Başkanı Mine Kaya 

Projeye
Tam Destek!

Pilot uygulamaları tamamlanan Elek-
tronik Halat Uygulaması; son aşamaya
geldi. Gelişmeler Trakya Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın ile
makamında paylaşıldı. Projeye tam des-
tek vereceğini dile getiren Sayın Yalçın,
uygulamanın bir an önce devreye alın-
masını arzuladığını dile getirdi.

Proje kapsamında, kaçak göçmen va-
kalarının ve beyan dışı eşya sorunun
önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu uy-
gulama sayesinde, aracın yükleme anın-
dan itibaren hareketleri düzenli olarak
takibine imkân sağlanarak araca yapılan
her müdahale kayıt altına alınacak ve
sınır kapısında olağandışı beklemelerin
önüne geçilebilecek.

Uygulamanın devreye alınması du-
rumunda elektronik halatlara sahip olan
araçlara Sınır Kapıları’ndan geçiş önceliği
sağlanabileceğini dile getiren Sayın Yalçın,
bu ve benzeri uygulamaların uzun TIR
kuyruklarının meydana gelmemesi açı-
sından büyük önem arz ettiğini dile ge-
tirdi.

Toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri
ve Çin’de uygulanan Sınır Geçiş İşlemleri
de masaya yatırılmış olup, Sayın Yalçın’ın
El Paso sınır kapısı ziyaretinde gerçek-
leştirmiş olduğu tespitler toplantı katı-
lımcıları ile paylaşıldı.

UND, sınır geçişlerinin hızlandırılması,
ilave maliyet ve bürokrasi yaratan sü-
reçlerin ortadan kaldırılmasına yönelik
girişimleri yoğun şekilde devam ediyor. 

‘’Birlikte Olduğumuz Sürece Güçlüyüz’’

MANN+HUMMEL Türkiye’deki
Tedarikçileriyle Bir Araya Geldi

MANN+HUMMEL geçtiğimiz ay
içerisinde tedarikçileri ile bir araya
geldi. Türkiye’de ilk kez düzenle-
nen bu anlamlı günde “Birlikte Ol-
duğumuz Sürece Güçlüyüz” mesa-
jı verildi. Sadece mevcut tedarikçi-
ler değil, potansiyel tedarikçilerin
olduğu toplantıya MANN+HUM-
MELTürkiye Direktörü Axel Gross-
mann ‘ın konuşması ile başlandı.
Ardından departman yöneticileri

tarafından MANN+HUMMEL’in
Dünya’da ve Türkiye’deki mevcut
çalışmaları ile ilgili bilgilendirme-
lerde bulunuldu. 

Ardından mevcut projeler ve orta
/ uzun dönem projeleri hakkında
açıklamalar yapıldı.

Toplantıya katılan Avrupa Satın
Alma Direktörü Matthias Mania sa-
tın almada değişen ve gelişen dü-
zenlemeler ile ilgili yaptığı kısa ko-

nuşmasının ardından MANN+HUM-
MEL özelinde beklentileri tedarikçi-
ler ile paylaştı. 

Günün sonunda Haksan Otomo-
tiv, “Proje Yönetimi” konusunda
verdiği üstün hizmet ve Güçsan
Plastik“Maliyet İyiliştirme” konu-
sunda gösterdiği başarılar sebebi
ile plaketlerini Axel Grossmann,
Matthias Mania ve Satınalma Müdü-
rü Uluç Kesenay’ın elinden aldılar. 
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OKT Trailer Comtrans’15 
Fuarı’na Damgasını Vurdu

Türk SanayiSi’ni ruSya’da TemSil ediyoruz

Türkiye’de ilk defa OkT
Trailer tarafından üreti-
len paslanmaz, izolas-
yonlu süt Tankeri’nin

tanıtımı Comtrans’15 Fuarı’nda
gerçekleşti. 28.000 litre taşıma
kapasiteli, 7.780 kg ve şasi üze-
rinde birbirinden bağımsız göv-
deler yerine yekpare gövdeli
olarak OkT teknolojisiyle üreti-
len yeni nesil süt Tankeri, fuarın
ardından OkT’nin faaliyet gös-
terdiği tüm pazarlar için üretime
alındı. OkT Trailer, süt tankeri ile
birlikte yekpare levhalı gövde
yapısı, en az birleşim noktası ve
en uzun kaynak dikiş teknoloji-
sine sahip yüksek mukavemetli
ve uzun ömürlü kullanım sunan

W Tip Alüminyum silobas ve si-
lindirik Akaryakıt Tankeri’ni de
ziyaretçilerin beğenisine sunul-
du.

OkT Trailer Genel müdürü Ha-
kan maraş yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi; “Rusya
pazarı, araç üstü ekipman ve
treyler sektörü için büyük önem
taşımaktadır. iki yılda bir düzen-
lenen Comtrans Ticari Araçlar
Fuarı’na sürekli katılım sağlaya-
rak Türk sanayisi’ni Rusya’da
temsil ediyoruz.25 Binin üzerin-
de profesyonel ziyaretçinin ka-
tıldığı Comtrans Fuarı,benzersiz
özelliklere sahip araçlarımızı ka-
tılımcılar ile buluşturmamız
kapsamında bizlere inanılmaz

fırsatlar sunuyor. Bu çerçevede
2013 yılında olduğu gibi yine ilgi
odağı olduğumuza inanıyoruz.”

Dünyada 29 ülkeye araç üstü
ekipman ve treyler ihraç ettikle-
rini sözlerine ekleyen maraş,
“2001 yılından bu yana Rusya,
ukrayna, Belarus, makedonya,
Cezayir, Almanya, kazakistan,
Romanya, italya ve ürdün’ün de
aralarında bulunduğu toplam 29
ülkeye ihracat yapıyoruz. Her
geçen yıl uluslararası alanda
marka değerimizi geliştirerek
faaliyet gösterdiğimiz pazarlar-
daki payımızı arttırıyoruz. 2014
yılı itibarı ile ciromuz, 16 milyon
Doları aştı. ihracatımızın ciro-
muz içerisindeki payı ise 8 mil-

yon Dolardan fazladır.” dedi. 
mercedes Benz, mAn, Ford ve

Renault gibi dünya markalarının
onaylı üst yapıcısı olduklarını
söyleyen maraş, “Onaylı üst ya-
pıcısı olduğumuz tüm markalar,
OkT’nin bugün küresel düzeyde
rekabet edebilir araç üstü ekip-
man ve treyler ürettiğini herke-
se göstermektedir. Artık geldi-
ğimiz noktada, faaliyet gösterdi-
ğimiz sektörün ihtiyaçlarını kar-
şılayabilen, yenilikçi ürünleri ile
sektöre yön veren, iş sağlığı ve
güvenliği ile çalışanlarına değer
veren ve tüm bu faaliyetlerinin
belgelendirmesini sağlamış bir
firma olduğumuzun farkında-
yız.“ dedi.

Her Kızımız Bir Yıldız 
Projesi Yıldız’ları istanbul‘da
Her Kızımız Bir Yıldız 
Projesi Yıldız’ları istanbul‘da

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve
Çağdaş Yaşamı Destekleme Der-
neği işbirliğiyle hayat bulan “Her
Kızımız Bir Yıldız” projesinin ge-

leneksel “yaz buluşması” bu yıl
da gerçekleşti. 2015 buluşmasın-

da 5 ilden 25 öğrenci 1 hafta bo-
yunca İstanbul’un tarihi ve kül-

türel güzelliklerini ziyaret etti. 

OKT Trailer, 8 – 12 Ey-
lül tarihlerinde Rus-

ya’nın başkenti Mos-
kova’da düzenlenen

13. Uluslararası Ticari
Araçlar Fuarı – Com-

trans/15’te yenilikçi
araçlarını görücüye

çıkardı.

Her kızımız Bir Yıl-
dız bursiyerleri
“2015 Yaz Buluş-
ması” kapsamın-

da,  Dolmabahçe sarayı, koç
müzesi, istanbul modern
müzesi ve miniatürk’ü ziya-
ret ederek istanbul’un sosyal
ve kültürel zenginliklerini
daha yakından tanıma fırsatı
buldular. Başarılı öğrenciler
ayrıca mercedes-Benz
Türk’ün Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nı uzmanlar eşli-
ğinde gezdiler. Yıldız kızlar
ayrıca her yıl olduğu gibi
mercedes-Benz Türk yöne-
ticileri ve basın mensupları
ile bir araya geldiler. 

5 ilDen 25 BAşARılı 
ÖğRenCi GelDi

Her kızımız Bir Yıldız projesi,
olanakları kısıtlı, ancak çalış-
kan ve kısa sürede meslek
sahibi olmak isteyen ilköğre-
tim okulu mezunu kız öğren-

cileri mesleki eğitimine teşvik
etmeyi amaçlıyor. Başarılı eği-
tim-öğretim dönemi geçiren
kızlar, geleneksel yaz buluş-
ması kapsamında istanbul’u
ziyaret etme fırsatı buluyor.
Her yıl farklı illerden davet
edilen öğrenciler, bu yıl Aydın,
çanakkale, Diyarbakır, kütah-
ya ve Zonguldak’tan seçildiler.
Hayatlarında ilk kez istanbul’a
gelme olanağına sahip olan
kız öğrenciler, çıktıkları tekne
turu ile boğazı görmenin he-
yecan ve mutluluğunu yaşa-
dılar. istanbul’un belli başlı ta-
rihi ve turistik bölgelerini ge-
zen öğrenciler, her zaman is-
tanbul’u görmenin hayalini
kurduklarını söylediler. 

200 ÖğRenCi ile 
BAşlADı, 3 Bin 500 
ÖğRenCiYi AşTı

2004 yılında 200 kız öğrenci
ile başlayan sosyal sorumlu-
luk projesi kapsamında, mer-

cedes-Benz Türk’ün yanı sıra
yan sanayi firmaları, bayiler
ve mercedes-Benz Türk çalı-
şanlarının da desteği ile bugü-
ne kadar 3 bin 500 öğrenciye
meslek lisesi ve üniversite
bursu verildi. Bugün 200’ü
üniversite öğrencisi 1200 kıza
burs veriliyor. Ayrıca 20 yıldız
kız mercedes-Benz Türk bün-
yesinde çalışıyor.

ÖDüle DOYmAYAn pROje
kamuoyunun da takdirini

kazanan “Her kızımız Bir Yıl-
dız” projesi, 2006 yılında platin
Dergisi’nden “en iyi sosyal
sorumluluk” kategorisinde
“Zirvedekiler” , 2007 yılında
Türkiye Halkla ilişkiler Derne-
ği’nden (TüHiD),  “eğitim ka-
tegorisinde en iyi sosyal so-
rumluluk” ve “Altın pusula”
ve “ODD satış iletişim Ödülleri,
2010 Gladyatörleri – Yılın sos-
yal sorumluluk projesi” ödül-
lerini kazandı.

lojistik sektörünün dünya
çapındaki en büyük sivil
toplum kuruluşu olan ulus-
lararası Taşıma işleri Orga-

nizatörleri Dernekleri Federasyo-
nu'nun (FıATA) diploma eğitim prog-
ramı, hedefleri ve içeriğiyle Türki-
ye’de ilk olma özelliğini taşıyor. Bu
eğitimleri Türkiye’de düzenlemek
üzere, 2014’te FıATA’dan yetki alan
uTikAD titiz bir çalışmanın sonu-
cunda eğitim programını hazırladı.

eğiTimleR iTü'De OlACAk
eğitim programını yürütmek

üzere uluslararası Taşımacılık ve
lojistik Hizmet üretenleri Derne-
ğiuTikAD ile istanbul Teknik üni-
versitesi sem arasında anlaşma
imzalandı. imza töreninde uTikAD
Genel müdürü Cavit uğur ve istan-
bul Teknik üniversitesi sem Başka-
nı prof. Dr. Fuat erdal, bu işbirliğinin
lojistik sektörü ve eğitim dünyası
için önemli bir adım olduğunu be-
lirttiler. imza töreninde FıATA Diplo-
ma eğitim programı koordinatörlü-
ğünü de yürütecek olan i.T.ü. en-
düstri müh. Bölümü Öğretim üyesi
Y. Doç. Dr. murat Baskak ve uTikAD
Genel müdür Yardımcısı Özkay Özen
de hazır bulundu.

istanbul Teknik üniversitesi’nin
maçka’da bulunan yerleşkesinde,
03 ekim 2015-18 Haziran 2016 ta-
rihleri arasında düzenlenecek ve
toplamda 36 hafta sürecek olan eği-
timler, sektörde tecrübeli yönetici-
ler ile istanbul Teknik üniversitesi
endüstri mühendisliği Bölümünde
görevli akademisyenlerin eşliğinde
gerçekleştirilecek.

lojistik sektöründe kullanılan
belgeler, ilgili konvansiyonlar ve lo-
jistik firmalarının çalışma alanları-
na göre sorumluluklarının işlenece-
ği bu eğitimde teorik bilgilere ek
olarak vak’a analizleri de yapılacak-
tır. katılımcılar bütünsel bir yakla-
şımla yerel ve uluslararası stan-
dartlarda iş yapma kültürünü geliş-
tireceklerdir.

Aynı zamanda pratik bilgilerin de
aktarılacağı FıATA Diploma eğiti-
minde navlun hesaplamasından;
maliyet analizine; rota planlamadan
belge kullanımına kadar sektörde
önemli yer tutan uygulamalar da

detaylı olarak işlenecek. karayolu,
Havayolu, Denizyolu, Demiryolu ve
ıntermodal taşımacılık dâhil tüm
taşıma modlarının yanı sıra pazar-
lama-satıştan gümrüklemeye; teh-
likeli maddelerden sigortaya kadar
lojistiğin hemen hemen bütün un-
surları 288 saatlik eğitim progra-
mında örnek uygulamalarla katı-
lımcılara aktarılacak.

lojistik sektöründe minimum iki
yıllık çalışma deneyimine sahip
herkesin katılabileceği eğitim prog-
ramı, haftada bir olmak üzere sade-
ce Cumartesi günleri yapılacak; bu
sayede katılımcıların da işlerinden
ayrı kalmaması sağlanmış olacak.
program sonu düzenlenecek sınav-
larda eğitimi başarı ile tamamlayan
katılımcılar isviçre’den alacakları
FıATA Diploması’nın yanı sıra iTü-
sem’den de lojistik uzmanlık ser-
tifikası alacaklar.

“kATılımCılAR, uluslAR-
ARAsı GeçeRlilikTeki 
‘FıATA DiplOmAsı’nA 
sAHip OlABileCek”

FıATA Diploma eğitimleri ile ilgili
görüşlerini bildiren uTikAD Başka-
nı Turgut erkeskin şöyle konuştu;

“lojistik performans endeksinde
üst sıralarda bulunan pek çok ülke-
de yıllardır bu eğitim verilmektedir.
Bu nedenle dernek olarak yürüttü-
ğümüz girişimler sonucunda Türki-
ye’de verilecek bu eğitim sayesinde
Dünyada geçerli olan bu diplomaya
Türk lojistik sektörü profesyonelleri
de sahip olabilecektir. katılımcılar,
eğitim sonunda elde edecekleri FıA-
TA Diploması ile FıATA’nın faaliyette
bulunduğu toplam 160 ülkede ge-
çerli bir uluslararası mesleki yeterli-
lik sertifikası sahibi olacaklardır.”

kAYıT işlemleRi 
nAsıl YApılACAk?

3 ekim’de başlayacak olan FıATA
Diploma eğitimlerine katılmak iste-
yen lojistik profesyonellerinin, egi-
tim@utikad.org.tr adresi üzerinden
kayıt başvurularını yaptırmaları
gerekmektedir. Başvurunun sade-
ce 25 kişilik kontenjan ile sınırlı ola-
cağı FıATA Diploma eğitim’de; kayıt-
ların tamamlanması için son gün 30
eylül 2015 çarşamba.

Hakan 
Maraş 

FıATA Diploma 
eğitimi Başlıyor
UTİKAD tarafından düzenlenecek FIATA Diploma Eğitimleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜ-
SEM) iş birliğiyle 3 Ekim 2015 Cumartesi günü başlayacak.

Conti Hybrid Ailesi 
Yeni Treyler lastikleri 

ile Genişliyor

Dünyanın en büyük ulus-
lararası lastik ve orijinal
ekipman tedarikçilerin-
den Continental, Conti

Hybrid lastik grubunu treyler las-
tikleri ile tamamlıyor.  Continental,
hacimli yük taşımacılığına özel ge-
liştirdiği Conti Hybrid HT3 modeli,
yüzde 15 düşürülmüş yuvarlanma
direnci ve uzun hizmet ömrüne yö-
nelik lastik yüzü tasarımı ile hacimli
yük taşımacılığında kullanılan trey-
lerleri hedefliyor. 435/50 R 19.5 ve
445/45 R 19.5 ebatlarındaki yeni
treyler lastikleri yüksek yük kap-
asitesine, optimum hizmet ömrüne
ve daha düşürülmüş çapa sahip. 

Yeni Conti Hybrid HT3, 22,5 inçlik
lastiklerde olduğu
gibi 9 tonluk dingil
yüküne imkân
sağlarken, yarı
römorklarda
kullanıldığında
3 metrelik iç
yük yüksekliği-
nin en efektif
şekilde kullanıl-
masını sağlıyor.

Optimize edilmiş lastik konturları ve
dengeli yük dağılımı treyler lastikle-
rine eşit dağılım gösteren bir aşınma
modeli verirken, uzun hizmet ömrü
sağlıyor. AB lastik etiketleme siste-
minde yakıt verimliliği açısından “B”
sınıfında yer alan Conti Hybrid HT3,
yakıt tüketimini hem bölgesel hem
de uzun mesafeli taşımacılıkta
azaltmaya yardımcı oluyor. 

Yüksek HACimli kAuçuk YApısı  
Yeni lastik konturu ve yeni sırt ta-

sarımı ile güçlendirilen Hybrid HT3, ,
“plus Volume pattern (Artı Hacimli
sırt yapısı)” sayesinde aşınmayı
dengelerken, uzun ömürlü kullanım
sağlıyor. m+s sembolüne sahip Con-

ti Hybrid ailesindeki di-
ğer lastiklerde olduğu

gibi ContilifeCycle
çözümleriyle bir-
likte kaplamaya el-
verişli. Ayrıca, diş
açma derinliğini
gösteren özel gös-
tergelerin yanı sıra,

patentli Airkeep iç
astara sahip.
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DHL’in yayınladığı “Yönetim
kurulunda tedarik zinciri –
kimya sektöründeki firma-
lar için 5 altın öneri” araş-

tırması, her sektörde olduğu gibi kim-
ya alanında da işletmelerin lojistiğe
üst yönetim düzeyinde eğilmesi ge-
rektiğini ortaya koyuyor. Bu yakla-
şımla kimya şirketleri performansla-
rını geliştirerek rekabet avantajlarını
artırabilecek. Şirketlerin üzerinde
durması gereken noktalar ise lojistik
maliyetlerini optimize etmek, daha iyi
stok yönetimi ile ayrılan sermayeyi
minimize etmek, lojistik için gereken
varlıklara akıllıca yatırım yapmak,
baştan sona güvenlik süreçlerine ti-
tizlikle yaklaşmak ve lojistik hizmet-
lerini ayrıştırıp, farklılaştırmak.

DHL’in kara ve raylı sistem taşıma-
cılık faaliyetlerini yöneten birimi DHL
Freight’in Güneydoğu Avrupa cEO’su
Selçuk Boztepe şöyle konuştu: 

“kimya Sektörü, dünyanın en bü-
yük ve en önemli sektörlerinden biri-
dir. 3 Trilyon Euroluk bir küresel pazar
büyüklüğünden bahsediyoruz. Bu
sektörde her yıl 700 Milyon Ton taşı-
macılık yapılıyor. Ancak birçok yöne-
tici lojistik süreçlerine proaktif ve
stratejik olarak değil, sadece bir sorun
olduğunda ilgilenmeleri gereken bir
hizmet olarak bakıyor. Özellikle küre-
sel şirketler ya da yurtdışına açılmayı
hedefleyen işletmeler için lojistik ve
tedarik zinciri anahtar bir unsur ola-
rak iş geliştirme süreçlerinin bir par-
çası haline gelmeli. Yaptığımız araştır-
mada 5 önemli adımı işletmelerinde
uygulayan yöneticiler, lojistik ihtiyaç-
larına dair operasyonlardan daha faz-
la katma değer sağlıyor. Bu adımlar
sayesinde firmalar daha esnek bir ya-
pıda rekabet avantajı kazanıyor ve iş
ağlarını genişletiyor.” 

Akademisyenler tarafından DHL
için hazırlanan raporda lojistik için
baştan sona bir yaklaşım benimsen-
mesi, maliyet optimizasyonu saye-
sinde lojistik süreçlerden kazanılan
faydanın artırılması, tedarik zinciri
esnekliğinin sağlanması, lojistik var-
lıklara yapılacak akıllı yatırımlar, te-
darik zinciri sürecindeki güvenlik yö-
netiminin standartlaştırılması ve lo-
jistik hizmetlerin ayrıştırılması gibi
adımların önemine dikkat çekiliyor.
Yöneticilerin de lojistikle ilgili bakış
açılarını değiştirmeleri; bu hizmeti
nakliyat ya da kargo değil, iş süreçle-
rinin bir parçası olan stratejik bir var-
lık olarak görmeleri gerekiyor. Avru-
pa, Bağımsız Devletler Topluluğu, ku-
zey Afrika ve Ortadoğu’da kara ve
raylı sistem taşımacılık faaliyetlerin-
den sorumlu DHL Freight’in Güneydo-
ğu Avrupa Bölge cEO’su Selçuk Boz-

tepe şöyle konuştu: “kimya şirketle-
rinin yönetim kurulları henüz lojisti-
ğin ve tedarik zincirinin işletmeleri
için ne kadar büyük bir fırsat olduğu-
nu tam olarak fark etmedi. Önerdiği-
miz 5 yöntemi uygulayan yöneticiler,
şirketlerinin daha iyi performans elde
etmek için hangi yönlerden geliştiri-
lebileceğini kavrayarak rekabet güç-
lerini artırabilir.” 

TüRkİYE’nİn İHRAcATInDA
YILDA YüzDE 2,4 BüYüME 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından açıklanan verilere göre,
2014 yılında kimyevi Maddeler ve
Mamulleri ihracatı yıllık yüzde 2,4’lük
bir büyümeyle 17.8 Milyar Dolara
ulaştı. Bu ihracatı gerçekleştiren böl-
geler arasında İstanbul, kocaeli, İzmir,
Ankara’nın yanı sıra Gaziantep, Bursa,
Adana ve Manisa da öne çıktı. DHL
Freight olarak İstanbul, İzmir ve An-
kara’daki merkezlerinin yanı sıra
Anadolu’da da ofisler açarak önü-
müzdeki dönemde Türkiye’de 10 ofise
ulaşmak istediklerini belirten Selçuk
Boztepe ekledi: “Türkiye’de lojistik
sektöründe önemli bir potansiyel var.
2014’te Mısır, Irak, Almanya, Malta ve
İtalya sırasıyla en çok kimyevi madde
ve mamulleri ihraç ettiğimiz ülkeler
oldu. 2014 yılında kimyevi ürünler ih-
racatımızda bazı ülkelerde artış, bazı-
larında ise daralma yaşadık. İMMİB,
AkİB, EİB, GAİB gibi önemli kuruluşlar
ülkemizin ihracatla kalkınması ve
ekonomik zorluklardan etkilenme-
den büyümeye devam etmesi için
çaba gösteriyor. Biz de Anadolu’daki
firmalara ulaşmayı, onlarla dirsek te-
masında olmayı, iş ortağımız olan lo-
jistik tedarikçilerinin kimya taşımacı-
lığında eğitim ve gelişimlerine katkıda
bulunmayı bir sorumluluk olarak gö-
rüyoruz. DHL Freight olarak bu süre-
cin lojistik boyutuna dair sektörde
farkındalığın artması için çalışıyoruz.” 

AkİB’in açıkladığı bilgilere göre Tür-
kiye, kimyevi maddeler ve mamulleri
sektöründe en çok plastik alanında
öne çıkıyor. Mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve ürünler, kauçuk eşyalar ve
anorganik kimyasalların da ihracatta
önemli bir payı var. Genel olarak ürün
gruplarının ihracatında artış yaşanır-
ken, mineral yakıt ve yağlarda düşüş
gözlemleniyor. DHL’in araştırmasında
önerilen 5 adımı izleyen şirketler, pa-
zarın ve uluslararası ticaret koşulları-
nın etkilerine karşı şirketlerine avantaj
kazandırabiliyor. İş dünyasının olası
risklere karşı çeşitli önlemler alarak
taarruza geçtiği bu dönemde, rekabet
avantajı yaratabilecek adımlar ve çö-
züm önerileri konuşulmaya devam
edecek gibi görünüyor. 

Rusya ve BDT ülkelerini kapsayan
otomotiv ve otomotiv yan sanayi fua-
rı Automechanika Moskova’ya katı-
lan 40 ülkeden bini aşkın firma tem-
silcisi, fuarda bu yıl da yerini alan İnci
Akü’nün ürünlerini yakından tanıma
fırsatı buldu. İnci Akü fuarda, yüksek
doğruluk payı ile akünün durumu
hakkında hızlı, güvenilir bilgiyi veren
‘Incineering Solutions (IS) Battery
Tester’ akü test ve analiz cihazının ta-
nıtımını gerçekleştirdi. 

Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen
fuarla ilgili değerlendirmede bulunan
İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Ha-
kan Yıldırım, “Automechanika Mosko-
va Fuarı’na, her yıl olduğu gibi bu yıl da
katılım göstererek starter ürün grup-
larımızı ve dünyada ilk ve tek olan ‘In-
cineering Solutions (IS) Battery Tester’
akü test ve analiz cihazımızı tanıttık. 4
kıtada 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan
ve sektörün ihracat liderliği bayrağını
yıllardır taşıyan bir firma olarak, İnci
Akü’yü otomotiv yan sanayi sektörü
için oldukça önemli bir pazar oluşturan
Rusya ve çevre ülkelerindeki potansi-
yel ile buluşturmaktan memnuniyet
duyuyoruz.’’ dedi.

DünYA’DA BİR İLk: 3 DAkİkADA
Akü DURUM AnALİzİ 

Yıldırım, yeni ürün ile ilgili şu açık-
lamaları yaptı: ‘‘Midtronics firması iş-
birliğiyle geliştirdiğimiz, multifonksi-

yonel özelliğe sahip Incineering Solu-
tions (IS) Battery Tester, akünün do-
luluk ve sağlık durumu oranlarını he-
saplayarak arızanın üretim kaynaklı
olup olmadığını ayırt ediyor. 3 dakika
gibi kısa bir sürede testi tamamlayan
cihaz, yüksek güvenilirlikle sonucu
ortaya koyuyor. Akü test ve analiz ci-
hazımızda yapılan tüm işlemler hafı-
za kartına depolandığı için veri akta-
rımı yapılabiliyor. Ayrıca kolay taşını-
yor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. İnci
Akü olarak, Incineering Solutions (IS)
Battery Tester ile müşterilerimize sa-
tış sonrası süreçte de en iyi hizmeti
sunmayı vaat ediyoruz.’’ dedi. 

İletkenlik Testi, Dijital Multimetre,
Hidrometre ve Deşarj Yükleme Testi
fonksiyonlarıyla dünyada ilk ve tek
olan ürün, garanti değişimlerinde arı-
za yaşanmadan erken teşhis özelliği
sayesinde, beklenmedik akü arızala-
rını, dolayısıyla zaman kayıplarını ve
yol yardım maliyetlerini minimize
ediyor. Bu anlamda ürün ticari araç fi-
lolarına da önemli avantajlar sunuyor. 

mobiL deLvAc dostLArı etkinLiği

Pascal Nouma ve Cem Arslan 
KAmyoNCulArlA Buluştu

90. yıldönümünü
kutlayan Mobil Del-

vac, ‘Mobil Delvac
Dostları’ programı

kapsamında Pascal
Nouma ile radyocu
Cem Arslan’ı kam-

yon sürücüleriyle
buluşturdu.

E
xxonMobil’in; 1925 yılın-
dan bu yana dizelle ça-
lışan ticari araç motor-
ları ve güç aktarma sis-

temleri için ürettiği ticari araç
yağ serisi Mobil Delvac, ‘Mobil
Delvac Dostları’ programı kap-
samında ünlü isimleri kamyon
sürücüleriyle buluşturuyor.
Program, Türkiye’nin farklı lo-
kasyonlarında yer alan ve kam-
yon sürücülerinin uğrak yeri olan
6 noktada gerçekleşiyor. 

Etkinlik kapsamında eski fut-
bolcu Pascal Nouma ve radyocu
Cem Arslan, 1 Eylül Salı günü
Gebze’de kamyoncularla bir ara-

ya geldi. Kamyoncularla sohbet
eden ve onların sorularını yanıtla-
yan Pascal Nouma ve Cem Ars-
lan esprileriyle herkesi kahkaha-
ya boğdu. Kamyoncuların yoğun
ilgisiyle karşılaşan ve sevgi çem-
berine alınan Nouma, isteyen
herkesle tek tek fotoğraf çektirdi,
futbol toplarını imzaladı. Etkinlik-
te, ExxonMobil Türkiye Genel
Müdürü Michel Gouzerh, Exxon-
Mobil Türkiye Pazarlama Müdürü
Gamze Bozkurt ve Mobil Delvac
ekibi de tam kadro yer aldı.

Yoğun ilgi karşısında çok duy-
gulandığını belirten Nouma;
“Kamyon şoförlüğü zor bir mes-

lek. Sürekli yollarda, evlerinden
uzaktalar. Gebze’deki etkinlikte,
Cem Arslan’la birlikte onlara eğ-
lenceli dakikalar yaşatmaya ça-
lıştık; onları iş stresinden bir neb-
ze de olsa uzaklaştırabildiysek
ne mutlu bize. Kamyoncu arka-
daşlarla bir arada olmaktan bü-
yük keyif aldım. 8 Eylül’de İz-
mir’de yapacağımız bir sonraki
etkinliği sabırsızlıkla bekliyorum.”
dedi. Pascal Nouma ve Cem Ars-
lan, ‘Mobil Delvac Dostları’ etkin-
likleri kapsamında 8 Eylül Salı
günü, İzmir Pınarbaşı Olimpiyat
Kamyon Garajı’nda kamyon şo-
förleriyle yeniden buluşacak.

UND ve YASED
Bir Araya Geldi

AB Etki Analizi
Sonuçları Gündemi 

YASED adına Genel
Sekreter Sn. Özlem
Özyiğit, Sektörel ko-
ordinatör Ece Bey-

dağı, Sektörel koordinatör Tuba
Özsezen, Lojistik Çalışma Grubu
üyesi Sn. cenk Arslan, Dış Tica-
ret Çalışma Grubu Başkanı Sn.
cenk Ulu ve Lojistik Çalışma
Grubu üyesi Sn. Ufku Akaltan’ın
katılım sağladığı toplantıya katı-
lan UnD heyetine Yönetim ku-
rulu Başkanı Çetin nuhoğlu
başkanlık etti.

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine
yönelik ihracatında ülkemizde
yerleşik 20.000 civarındaki AB
sermayeli şirketin büyük paya
sahip olduğunu, sadece Alman
yatırımcıların ihracatımızın %
29’unu gerçekleştirdiğini açıkla-
yan UnD Başkanı nuhoğlu,
UnD’nin AB ülkelerinin taşıma
kotaları kısıtlamaları ile müca-
delesinin gerekçeleri hakkında
bilgiler vererek, Türkiye-AB
Gümrük Birliği’ne rağmen kar-
şılıklı ticarette malların serbest
dolaşımının engellendiğini ra-
kamlarla açıkladı. YASED üyele-
rinin Avrupa ile gerçekleştirdiği
ticareti de kapsayan Türkiye-
AB ticaretinin karayolu kotaları
nedeniyle yaşadığı kaybın 3,5
milyar Euro’yu bulduğunu orta-
ya koyan “Türkiye-AB karayolu
kotaları Etki Analizi” sonuçlarını
YASED Heyeti ile paylaşan nu-
hoğlu, YASED’den kotalarla mü-
cadele amaçlı çalışmalara des-
tek talep etti.

kota sorununun en yoğun

yaşandığı Türkiye-İtalya ticareti
örneğini veren UnD İcra kurulu
Başkanı Fatih Şener, İtalya’nın
yetersiz belge kotası yüzünden
iki ülkenin ticaretinin taşına-
madığına dikkat çekti. İhracat-
çılarımızın kotaların yarattığı
maliyet artışları ve rekabet
gücü sorunlarının bilincinde ol-
madığını, bu nedenle UnD’nin
sektörlere gerçekleri anlatmaya
çalıştığını belirten Şener de YA-
SED üyelerinin katılacağı ortak
etkinlikler ile bu gerçeklerin bi-
linmesinin sağlanmasının
amaçlandığını belirtti.

Taşımalarda karşılaşılan kota
sorunlarının ve beklemelerin
ihracat üzerinden ülkemizde
yerleşik yabancı sermayeli fir-
maların maliyetlerini artırdığını
teyit eden YASED heyeti, Türki-
ye’deki üretimin artan lojistik
maliyetleri nedeniyle Türkiye
ekonomisinin dış yatırım cazi-
besini yitirmeye başladığını te-
yit ederken; Lojistik ve Gümrük
ve Dış Ticaret Çalışma Grupları
üzerinden, YASED Yönetiminin
de desteğiyle konuyu gündeme
taşıma sözü verdi.

YASED Genel Sekreteri Sn.
Özlem Özyiğit, 17 Eylül’de İstan-
bul’da UnD –DEİk işbirliğiyle
gerçekleştirilecek organizasyon
başta olmak üzere, Brüksel’deki
muhataplara ve AB ülkeleri’nin
temsilciliklerine yönelik ziya-
retler ve diğer temaslarda
UnD’nin yanında yer almak
üzere bir yol haritası hazırlana-
cağını ekledi.

UND, “Dış Ticaret Sektörleriyle Buluşma” kampan-
yası kapsamında Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik ih-
racatının yüzde 50’sini gerçekleştiren uluslararası
yatırımcıların temsilcisi YASED ile bir araya geldi.

Temmuz ayında açıklanan ve Türkiye-AB arasın-
daki ticaret engellerinin her iki tarafta toplam 3.5
Milyar Euro ticaret kaybına mal olduğunu tespit
eden AB Etki Analizi Sonuçları kayba uğrayan

sektörlerin gündemine gelmeye başladı.

kota ve Engellerin, Tür-
kiye-AB ticaretine bü-
yük zararlar verdiğini
bir yandan Avrupa Bir-

liği’ndeki karar alıcılara da kabul
ettirmeye çalışan UnD, diğer
yandan taşıma engellerinin Tür-
kiye ekonomisine açtığı tahribatı,
“kotaların Bedelini Ödeyen Sek-
törlere” tüm boyutlarıyla anlatı-
yor.

UnD İcra kurulu Başkanı Fatih
Şener, Türkiye İhracatının Amiral
Gemisi olan Türkiye Giyim Sana-
yicileri Yönetim kurulu ile bir ara-
ya gelerek bir sunum gerçekleş-
tirdi. Toplantı sonrasında bir açık-
lama yapan Başkan Şeref Fayat;
''Taşıma kotaları, Giyim Sanayi
İhracatı'na getirilmiş tarife dışı
engeldir! Bunu ben değil, AB’nin
kendi hazırlattığı etki analizi söy-
lüyor.” dedi.

Fayat; Avrupa Birliği tarafından
Temmuz ayında açıklanan Etki
Analizi’ne göre Türkiye’nin kota-
lardan kaynaklanan 1.9 Milyar
Euro İhracat kaybı olduğunu belir-
terek “Aynı raporun ifadesine
göre, en çok etkilenen sektör yüz-
de 37 ile Tekstil ve Hazır Giyim
Sektörü. Bu da 700 Milyon Euro
ilave ihracat demek. Dış ticaretin
daralmakta olduğu günümüzde
''Lojistik'' sebepli kayıplar kabul
edilemez.” dedi.

Mevcut engellerin bir yandan
miktar kısıtlaması, bir yandan da
tarife dışı engel olacak şekilde ta-
şıma maliyetlerini arttırdığına işa-
ret eden Fayat; günümüzde ulus-
lararası ticarette tedarik zinciri
kavramının öne çıktığını, katma
değerli lojistik hizmetlerin rekabet
faktörü haline geldiğini ve rakiple-
rin bu konuda fark yaratma gay-

retinde olduğunu ifade etti.
Dünya Bankası tarafından 2014

yılının Mayıs ayında açıklanan
“Türkiye-AB Gümrük Birliği De-
ğerlendirmesi” araştırmasında
da aynı sonuçlarla; karayolu ko-
taları'nın, Türkiye-AB ticaretinin
potansiyelinin altında gelişmesi-
ne neden olduğunu açıkça ifade
edildiğini hatırlatan Uluslararası
nakliyeciler Derneği İcra kurulu
Başkanı Fatih Şener; “Yayınlanan
etki analizi bu durumun artık
sürdürülemez olduğunu kanıtla-
mıştır. Yapılan bu bilimsel çalış-
ma mevcut engellerin aynı za-
manda 39 bin kişilik ek istihda-
ma da izin vermediğini göster-
miştir. AB, etki analizinde de ifa-
de edildiği gibi yetkisini kullan-
malı, Türkiye ile masaya oturarak
Türk ihracatı için yeterli bir toplu
kota tahsis etmelidir.” dedi.

Yaşanan zorlukların sadece
UnD’nin sorunu olmadığına işa-
ret eden Şener; tekstil-hazır gi-
yim ihracatında teslim süreleri
artık çok daha önemli hale geldi-
ğini belirterek, ''Geç ulaştırılan bir
ürün daha kısa raf ömrü demek,
daha geç tahsilât demek. İhracat-
çımız Lojistik konusuyla daha
yakından ilgilenmeli.” dedi.

TGSD Başkanı Fayat, UnD’nin
Türkiye-AB arasında malların
serbest dolaşımı konusundaki so-
runların çözümü amaçlı mücade-
lesinde UnD’ye destek vermeye
hazır olduklarını, Avrupa komis-
yonu ve diğer AB’li paydaşlar nez-
dindeki girişimlere katılacaklarını
belirtirken, Ekim ayında İstan-
bul’da gerçekleşecek olan Uluslar-
arası Hazır Giyim Federasyonu
konferansında da konuyu günde-
me getireceklerini ifade etti.

Lojistik, Artık 
Yönetim kuruLLArı 
seviYesinde eLe ALınmALı

5 Adımda 
Rekabet 
Avantajları
DHL’in araştırması, firmaların lo-

jistik faaliyetlerini yönetim ku-
rulları seviyesinde ele alarak 5

adımda rekabet avantajlarını ar-
tırabileceklerini ortaya koyuyor.

İncİ Akü, Moskova 
Fuarı’nda Yerini Aldı

Selçuk
Boztepe 
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