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UtİKaD, Gümrük ve
ticaret Bakanı cenap

aşçı’yı ziyaret etti

UtİKaD Yönetim Kurulu Başkanı turgut
erkeskin, UtİKaD Yönetim Kurulu Üye-
si ve Gümrük ve antrepo Çalışma Grubu
Başkanı ahmet Dilik, UtİKaD’ın ankara

merkezli üyeleri olan turkuvaz Nakliyat’dan Uğur
Çimen ve hitit trans’tan mehmet Yılmaz ile Utİ-
KaD Genel müdür cavit Uğur’dan oluşan heyet,
Gümrük ve ticaret Bakanı cenap aşcı’yı maka-
mında ziyaret etti.

Gümrük ve ticaret Bakanlığı’nda gerçekleşen
kabulde, UtİKaD Başkanı erkeskin, ticaretin bü-
yümesi ve önündeki engellerin kaldırılması için
kamu ve özel sektör arasında güvene dayalı, sağ-
lıklı bir diyalog ile işbirliğinin sağlanmasının
önemli olduğunu dile getirdi.

Lojistik sektörünün dünya çapındaki en büyük
sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası taşıma İş-
leri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu Fıata
platformu içerisinde yer aldıklarını belirten erkes-
kin, bu sayede güncel durumu ve geleceğe yönelik
perspektifleri yakından takip ettiklerini, dünya lo-
jistiğine de yön verdiklerini söyledi. Fıata’nın 2014
Dünya Kongresine İstanbul’da ev sahipliği yaptık-
larını hatırlatan turgut erkeskin, Dünya Gümrük
örgütü Genel sekreteri Kunio mikuriya,  Dünya ti-
caret örgütü Genel müdür Yardımcısı Yonov Fre-
derick agah gibi isimlerin ana konuşmacı olarak
katıldığı kongrenin ülkemize ve sektörümüze
önemli perspektifler kazandırdığını söyledi.

Gümrük ve ticaret Bakanı cenap aşcı da, büyü-
yen türk lojistik sektörünün gelişmesi yönünde
çalışmalar yürüten UtİKaD ile her alanda işbirliği-
ne açık olduklarının altını çizdi. Bakan aşcı, başta
eğitim programları olmak üzere Fıata çerçevesin-
de yürütülen tüm çalışmalara da destek verebile-
ceklerini ifade etti.

türkiye ve Bulgaristan arasında gerçek-
leştirilen KUKK toplantısı’nda ülkemiz he-
yetine Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme
Bakanlığı müsteşarı talat aydın, Bulgaristan
heyetine ise Bakan Yardımcısı antov Ginev’in
başkanlık etti. toplantıda sektörümüzün Bul-
garistan üzerinden gerçekleştirdiği taşımalarda
karşı karşıya kaldığı sorunlar gündeme ge-
tirildi.

türkiye ile Bulgaristan arasındaki; mevcut
geçiş belge kotaları korunurken, türkiye ta-
şımacılarına uygulanan; zaman ve maddi ka-
yıplara neden olan uygulamalara çözüm arandı.
KUKK toplantısı’nda ülkemiz heyetince dile
getirilen ve çözüm talep edilerek iki ülke ara-
sındaki imzalanan protokole eklenen hususlar
aşağıda yer almaktadır;

¥ türk araçlarınca sunulan geçiş belgele-
rinin kabul edilmediği durumlarda Bulgaristan
makamlarının belge satışı yapmaksızın aracın
geçerli yeni bir belge getirmesine müsaade
edilecektir.

¥ türk araçlarının teknik servis ihtiyacı
doğduğu durumlarda, taşımacılara kendi yedek
parçalarını getirmelerine, istedikleri servisten
hizmet alabilmelerine imkân tanınacaktır.

¥ Bulgaristan’ın Kapitan andreevo sınır
Kapısı’nda yaşanan beklemeleri önleyebilmek
adına 20 yeni memur ataması yapılacak ve
mevcut aktif peron sayısı 2 yeni peron hizmete
sokulacaktır.

¥ Yol üzerindeki kontrollerde olası ceza
uygulamalarında, araçlar ödeme noktalarına
yönlendirilmeyecek ve mobil POs cihazları
ile cezanın kesildiği yerde ödeme imkânı sağ-
lanacaktır.

¥ her iki ülkede uygulanmakta olan de-
zenfeksiyon uygulamalarının karşılıklı olarak
kaldırılması adına iki ülkenin Ulaştırma Ba-
kanlıkları girişimde bulunacaktır.

toplantıya ikinci günde UND Genel müdürü
sayın mustafa Kaya başkanlık ederken, çözüm
bekleyen ve her iki ülke heyetlerince gündeme
getirilen hususlar ile ilgili yine iki ülke ma-
kamları arasında en yakın sürede bir teknik
toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

Bulgaristan İle
KUKK toplantısı
Gerçekleştirildi

UND, 20 öğrenciye 
Burs Belgelerini Verdi

bilal yeşil

Çevre Dostu Buz Çözücü /
Önleyici Solüsyonlar 
Kullanılmalı

8’DE

İ
stanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi kuruluş
lansmanı ve açılış töreninde lo-
jistik öğrencileriyle bir araya

gelen UND Yönetim Kurulu Başka-
nı Çetin Nuhoğlu, “Kurulduğu gün-
den bu yana, bu vizyonu takip
eden ve gücünü, ülkemizin en
köklü eğitim kurumlarından biri
olan İstanbul Üniversitesi’nin aka-
demik birikiminden alan “Ulaştır-
ma ve Lojistik Yüksekokulu”, UND
gibi etkin ve vizyoner sektör kuru-
luşlarıyla geliştirdiği işbirlikleri ile,
bugün dünya çapında akademik
tanınırlığa sahip, saygın bir kimlik
kazanmıştır.” dedi.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma
ve Lojistik Fakültesi’nin açılış lans-
manında konuşan UND Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
Dernek olarak lojistik eğitiminin
gelişmesi için İstanbul Üniversitesi
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
(ULYO) ile etkin ve örnek bir üni-
versite-sektör işbirliği tesis ettikle-
rini belirtti. Nuhoğlu, “İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik Yük-
sekokulunun 1999’dan bugünlere
taşıdığı muazzam bilgi ve değer bi-
rikimini artık bir “Fakülte” çatısı al-
tında daha ileriye taşıyacağı yepye-

ni bir dönemin başlangıcını hep bir-
likte kutlamaktayız.” dedi.
NUhOğLU: “LOjİstİK eğİtİmİNİ
seKtör BeKLeNtİLerİNİ
KarşıLaYacaK şeKİLDe 
tasarLaDıK”

UND olarak lojistik eğitimine ver-
dikleri desteği de belirten Nuhoğlu,
konuşmasının devamında “UND
bünyesinde türkiye’den farklı üni-
versitelerden gelen akademisyenle-
rimizin katkılarıyla başlattığımız bir
çalışma ile, Lojistik müfredatında
çağdaş bir reform sürecinin temel-
lerini hazırlamaya çalıştık. türki-
ye’nin farklı üniversitelerinden ge-
len akademisyenlerimizin de değerli
görüş ve katkılarıyla, dünyadan ör-
nekleri analiz ederek ilerlediğimiz
bu süreçte, lojistik müfredatının ol-
mazsa olmazlarını belirleyerek eği-
tim içeriğini “sektör beklentilerini
karşılayacak şekilde” ideal bir dü-
zeyde tasarladık. Bu çalışmalarımız
sonucunda akademisyenlerimiz ile
beraber, “Ulaştırma ve Lojistik eği-
tim Kurumları ve Programları De-
ğerlendirme ve akreditasyon Der-
neği” , kısa adıyla ULaKDer’in ku-
rulması kararına varıldı. 26 kurucu
üye ile yola çıkan ULaKDer, ülke-
mizde lojistik alanındaki lisans

programlarının çağdaş gereksinim-
lere yanıt verecek ve uluslararası
alanda rekabet edebilecek bir kalite
standardını yakalanması için
önemli bir rehberlik hizmeti suna-
cak.” ifadelerine yer verdi.

UND’DeN 20 öğreNcİYe BUrs 
UND,  İstanbul Üniversite Ulaştır-

ma ve Lojistik Fakültesi’ni tercih
eden öğrencilerden kayıt başarı sı-
ralamasında ilk 10 öğrenciye, ilk 2
tercihinden biri lojistik fakültesi
olanlar arasında ilk 10 öğrenciye,
burs verdi. 

OKULDaN mezUN OLaNLar 
75 ÜLKeDe taNıNır Bİr DİPLO-
maYa sahİP OLacaK

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve
Lojistik Fakültesi, merkezi cenev-
re’de bulunan Uluslararası Karayolu
taşımacılığı Birliği (ırU-ınternational
road transport Union) tarafından
akredite edildi. Fakülte öğrencilerine
kendi diplomalarının yanında verile-
cek olan ırU academy cPc Diploma-
sı, öğrencilere uluslararası geçerli bir
mesleki Yeterlilik Diploması kazan-
dıracak, aralarında aB ülkeleri, aBD,
Kanada ve Çin’in de bulunduğu ırU
üyesi 75 ülkede akredite olarak çalış-
malarına imkân sağlayacak.   

Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği

(UND), İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma
ve Lojistik Yüksek

Okulu’nun, ulaştırma
ve lojistik eğitimi ko-

nusunda Türkiye’de
açılmış ilk yüksek-

okulunun “Fakülte”
olması dolayısıyla

düzenlenen kutla-
mada ve 2015-2016

Akademik Yılı Açılış
Töreni’nde burs alan

öğrencilere burs bel-
gelerini takdim etti.

TOBB UND Genel Müdürü Selçuk
Yılmaz, Ortak Transit Sistemi

(NTCS)’nde dünden bugüne gelinen
noktayı, sistemin Türkiye’de hayata

geçirilmesinin önündeki engelleri,
TOBB UND olarak; rejimden en üst
düzeyde verim alınabilmesi adına

sektör çalışanları için yürüttükleri
eğitim programlarını Taşımacılar
Gazetesi’ne detaylarıyla aktardı.

2
012 yılından bu yana faaliyetleri-
ni sürdüren TOBB UND, Ortak
Transit Sistemi(NTCS)’ne Türki-
ye’nin dâhil olmasından bu yana

büyük bir ilerleme kat ederek sunduğu
beyanname sayısını kurulduğu ilk gün-
den bu yana tam 18 katına çıkardı. Ba-
şarılarına her geçen gün bir yenisini
daha ekleyen TOBB UND,  ilerleyen dö-
nemde sistem içinde hizmet verdiği ül-
kelere Sırbistan’ı da ekleyecek. 6’DA

Berna Şen Ersan, OMSAN Lo-
jistik Hava Kargo Müdürü olarak

atandı. OMSAN Lojistik Hava
Kargo Müdürü olarak atanan

Berna Şen Ersan, İstanbul Üni-
versitesi Maliye bölümü mezunu
olup, İstanbul Teknik Üniversite-

si’nde İşletme yüksek lisans
programını tamamlamıştır. 
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Ford Trucks Fotoğraf
Sergisi Büyük İlgi Gördü

sektörden2 EKİM 2015
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U ludağ İhracatçı Birlikleri (UİB),
Eylül ayında 1 Milyar 948 Mil-
yon Dolar ihracat gerçekleş-
tirdi. Eylül’de geçen yılın aynı

dönemine göre yüzde 6 oranında azalış
gösteren UİB İhracatı, 2015’in 9 aylık dö-
neminde de yüzde 10 gerilemeyle 16 Mil-
yar 132 Milyon Dolar,  dış satışa imza
attı. UİB, geriye dönük 12 aylık dönemde
ise yüzde 8 kayıpla 22 Milyar Dolarlık
ihracat gerçekleştirdi.

Dünya ticaretinde devam eden daral-
ma, bölgesel sorunlar ve parite kaynaklı
devam eden sıkıntılar, ihracat verilerinde
beklenen yükselişin yaşanmasına fırsat
vermiyor. Türkiye genelinde de miktar
bazında ihracat artışı yaşansa da benzer
sorunlar nedeniyle hedefin uzağında ka-
lınıyor ve bu UİB’in verilerine de yansıyor.
Dünyada ayak basmadık bir nokta bı-
rakmayan, uluslararası birçok fuarda,
organizasyonda Türkiye’yi temsil eden
ihracatçı, mevcut sorunların sona er-
mesiyle hedefine ulaşacağına inanıyor.

UİB koordinatör Başkanı Orhan Sa-
buncu, 2015’in Ocak-Temmuz dönemin-
de dünya mal ticaretinin de yüzde 11 ge-
rilediğini hatırlatarak, buna rağmen Tür-
kiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde
3.8 büyüme sağladığını kaydetti. Sabun-

cu, Türkiye’nin bu dönemde yüzde 2 ila
3 bandında büyüyen polonya, İspanya,
Mısır, İsveç, Güney kore ve Meksika gibi
ülkeleri geride bıraktığını ifade etti.

‘SOrUnlArI AŞACAğIz’
Sabuncu, “Türkiye ihracatı global so-

runların etkisiyle bu yıl bekleneni ya-
kalayamadı. Ancak bu sorunlar da ile-
lebet devam etmeyecektir. Bu sorunların
aşılmasıyla ekonomimizle birlikte ihra-
catımız da hedefine koşacaktır. Miktar
bazında gerçekleştirdiğimiz artış bunun
göstergesi. Ayrıca son yıllarda katma
değeri yüksek ürünlere odaklanan fir-
malarımız, bunun da meyvesini önü-
müzdeki yıllarda alacaktır. Ar-GE’ye,
inovasyona, tasarıma verilen önem tüm
bunların göstergesi” diye konuştu.

UİB’in eylül ayı ihracat verilerini de
değerlendiren Sabuncu, “UİB olarak eylül
ayında yüzde 5’lerin altına inen kaybı-
mızın önümüzdeki dönemde sona ererek,
yılın son çeyreğinde ihracatımızın artıya
geçmesini bekliyoruz” dedi.

OTOMOTİv lİDEr
UİB çatısı altında yer alan ihracatçı bir-

liklerinin dış satışlarında Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Eylül
ayında yüzde 4 kayıpla 1.671 Milyar Dolar

ihracat gerçekleştirdi. yılın 9 aylık dö-
neminde ise OİB ihracatı ise yüzde 8.5
kayıpla 13 milyar 573 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)
de eylül ayında yüzde 29 daralmayla 85
milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in
9 aylık dönemdeki ihracatı da yüzde 15
azalışla 904 Milyon Doları buldu.

Uludağ Hazır Giyim ve konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (UHkİB) de geçtiğimiz
ay yüzde 19 azalışla 41 Milyon Dolarlık
ihracat gerçekleştirdi. 2015’in 9 aylık dö-
neminde de UHkİB’in ihracatı yüzde 16
daralmayla 371 Milyon Dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İh-
racatçıları Birliği (UMSMİB) ise eylülde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
20 gerilemeyle 15  milyon dolar, yılın 9
aylık süresinde de yüzde 16 kayıpla 115
milyon dış satışa imza attı.

yAŞ MEyvE SEBzEDE ArTIŞ
Uludağ yaş Meyve Sebze İhracatçıları

Birliği (UyMSİB), eylül ayında ihracat
artışı gerçekleştiren sektör oldu. Buna
göre UyMSİB Eylül ayında geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 12 büyümeyle
17 Milyon Dolarlık ihracat yaptı. UyMSİB,
Ocak – Eylül döneminde de yüzde 0.5
kayıpla 83 Milyon Dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi.

Uludağ İhracatçı
Birlikleri (UİB)

eylül ayında ge-
çen yılın aynı dö-

nemine göre
yüzde 6 azalışla 1

Milyar 948 Mil-
yon Dolarlık ih-
racata imza attı.
UİB Koordinatör

Başkanı Orhan
Sabuncu, “Yılın
son çeyreğinde

ihracatımızın ar-
tıya geçmesini

bekliyoruz.” dedi.

GeFCo Group, ıJG Global
şirketi’ni bünyesine Kattı 

Bu yıl dokuzuncusu düzenle-
nen Avrupa’nın en prestijli
ödül programı EBA’nın (Eu-
ropean Business Award) ilk

sonuçları belli oldu. 33 Avrupa Ülke-
si’nden toplam 30 Binden fazla şirke-
tin katıldığı ödül programında Sert-
rans logistics, Türkiye Ulusal Şampi-
yonu oldu.

26 yıldır ulusal ve uluslararası müş-
terilerinin güvenilir çözüm ortağı olan
Sertrans logistics, Avrupa’nın en
prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa
İş Dünyası Ödülleri’nde (European
Business Awards) ‘Ulusal Şampiyon’
seçildi. rSM International sponsorlu-
ğunda düzenlenen ve farklı kategori-
lerde en başarılı kurumların belirlen-
diği Avrupa İş Dünyası Ödülleri’ne bu
yıl 33 Avrupa ülkesinden 30 Binden
fazla işletme katıldı.

Sertrans logistics CEO’su nilgün
keleş; ‘‘Türk lojistik sektöründe daima
ilkleri hayata geçiren, yenilikçi ve ino-
vatif özelliği ile öne çıkan şirketimizin
son olarak elde ettiği bu başarısından

büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta,
her zaman iddia ettiğimiz dünya stan-
dartlarındaki hizmet kalitemiz, IQ+
Shuttle gibi lojistik sektörüne getirdi-
ğimiz yeni nesil inovatif hizmet model-
lemelerimiz, sektördeki ilk ve tek Gold
leed Sertifikası’na sahip olmamız,
güçlü ve deneyimli ekibimiz ve müşte-
ri odaklı hizmet anlayışımız gibi farklı
özelliklerimizden dolayı elde ettiğimiz
bu Ulusal Şampiyonluk, tüm iddiaları-
mızı uluslararası platformlarda tescil-
leyen önemli bir gösterge olmuştur, bu
bakımdan bizim için ayrı bir önem ta-
şımaktadır. Sertrans logistics olarak
sahip olduğumuz bu yetkinliklerle, bu
altyapı, vizyon ve kararlılıkla çok daha
üstün başarılara, ödüllere yolculuğu-
muz devam edecek.” dedi.

Ulusal Şampiyon unvanına hak ka-
zanan Sertrans logistics, bir sonraki
aşamada tanıtım videosuyla halkın
ve jürinin oylayacağı The rSM En-
treprenour of The year Award katego-
risinde ‘ruban d’Honneur’ unvanı için
yarışacak.

F ord Trucks Sanat Atöl-
yesi çatısı altında ger-
çekleştirilen "kamyon-
cunun Hayatı- yollar Si-

zin Gözünüz ile Daha Çekilir Ol-
sun" konulu 3. Ulusal Fotoğraf
yarışması sergisi; Türkiye'nin en
büyük karayolu taşıyıcı koopera-
tifi olan Eskişehir Taşıyıcılar
kooperatifi'nde, 13 gün boyunca
büyük ilgiyle izlendi. 

Sergide, 2014 yılında gerçekle-
şen Ford Trucks Ulusal Fotoğraf
yarışmalarında ödül alan ve ser-
gilenme hakkı kazanan 26 eser
yer aldı. 

kamyon şoförlerinin hayatını;
onlarla yaşayarak, onlarla göre-
rek, onları göstererek anlatan,
tüm profesyonel ve amatör fo-

toğraf sanatçılarına açık olan fo-
toğraf yarışmasının sergisi, koo-
peratif üyesi şoförler tarafından
da ilgi ile karşılandı. yaptıkları iş
nedeniyle genellikle yollarda
olan şoförlerin; bu tür faaliyetleri
takip etmesi mümkün olamadı-
ğından, Ford Trucks gerçekleş-
tirdiği yarışma ile konusu yine
kendi hayatları ve çalışma ko-
şulları olan kamyoncuların ya-
nında yer alıyor ve onların ha-
yatlarını, onların kendi yerlerin-
de fotoğraf kareleri ile kamuoyu-
nun bilgisine sunuyor.  Ford Oto-
san, Ford Trucks Sanat Atölyesi
çatısı altında gerçekleştirdiği ve
gerçekleştirmeyi planladığı akti-
viteler ile kamyoncunun yanında
olmaya devam edecek.

uiB iHracatta eylül
ayında 2 milyar $
sınırına dayandı  

hizmeTlerin Güçlenmesi için yapılan büyüK yaTırım

Kadir Topbaş’Tan arhavi’ye JesT 

TBB’den, Arhavi’ye Sıfır İtfaiye Arabası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Bir-
liği Başkanı olan kadir TOpBAŞ tarafın-
dan Arhavi belediyesine hibe edilen itfai-
ye aracı Belediye başkanı Coşkun Heki-
moğlu’na teslim edildi. Başkan Hekimoğ-
lu; TBB Başkanı ve aynı zamanda İstan-
bul Büyük Şehir Belediye Başkanı kadir
Topbaş başta olmak üzere, Türkiye Bele-
diye Birliği Genel Sekreteri Hayrettin
Güngör ve tüm birlik çalışanlarına Arhavi
halkı adına teşekkürlerini iletti.  Tam do-
nanımlı olarak belediye envanterine ek-

lenen itfaiye arabası, özellikle son günler-
de ilçede meydana gelen afet ve sel ne-
deniyle öncelikli ilçeler arasına alınarak
böyle bir destek sunuldu. Her türlü cadde
ve ara sokaklara rahatlıkla ulaşabilecek
kapasitede ve en son teknoloji ile donatı-
lan araç, ilçenin önemli ihtiyaçlarını kar-
şılamış olacak. Tek kuruş ödenmeden
hibe yoluyla temin edilmesi açısından
önemli bir kazanım olarak düşünülen bu
projenin Arhavi belediyesine öncelikli il-
çeler arasına alınması sonucunda çok
kısa zamanda ulaştırılmış oldu. 

Sertrans 
Logistics
“Ulusal 
Şampiyon”
Seçildi

Şanlıurfa Belediyesi’nden
ilçelere yeni Hizmet araçları
Şanlıurfa Belediyesi’nden
ilçelere yeni Hizmet araçları

Ş anlıurfa'da ve bütün ilçelerde
halka daha iyi hizmet edebil-
mek için bir yandan çalışmala-
rını aralıksız sürdüren Büyük-

şehir Belediyesi bir yandan da araç fi-
losunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siverek ve viranşehir'de vatandaşlara
daha iyi hizmet edebilmek için araç fi-
losuna geçtiğimiz hafta 5 araç ekleyen
Büyükşehir Belediyesi, bu günde 2
yeni aracı daha filosuna kattı.  2 yeni et
nakil aracını Şanlıurfa'ya kazandıran
Başkan nihat Çiftçi, İlçelerde vatan-
daşların hijyenik şartlarda et tükete-
bilmeleri için yeni araçları halkın hiz-
metine sundu.  viranşehir ve Sive-
rek'te Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan hizmet veren Mezbahalarda sağ-
lıklı et nâkilini gerçekleştirmek için
modern donanımlı 2 yeni araç alan Bü-
yükşehir Belediyesi araçları vatandaş-
ların hizmetine sunması için ilçelere
uğurlandı. Büyükşehir Belediyesine ait
Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nde

gerçekleştirilen teslim töreninde bir
konuşma yapan Başkan nihat
Çiftçi,"Şanlıurfa'ya ve ilçelere hizmet
amaçlı 2 adet et nakil aracını Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi olarak tahsis
ettik. Siverek ve viranşehir'de hizmet
vermek amacıyla yeni aldığımız iki
aracımızı Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerince ilçelerde nakil yapılmak için
kullanılacak. Şanlıurfa'mıza ve ilçeleri-
ne hayırlı olsun, kazasız bir hizmet yol-
culuğu yapmasını diliyorum. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ilçelerdeki bütün
sorunları tespit etmiş ve taleplerini
karşılamak adına önemli adımlar at-
mış bulunuyoruz. Etin hijyenik koşul-
larda nakledilmesi çevre ve halkımızın
sağlığı açısından çok önemlidir.. Allah
araçlarımıza kaza ve bela vermeden
her iki ilçemize hizmet etmeyi nasip
etsin." dedi konuşmasının ardından
Başkan nihat Çiftçi, Şanlıurfa merkez
ve bütün ilçelere hizmet veren ancak
bakımı yapılan iş makinelerini inceledi. 

GEFCO ve IJS Global şirket-
lerinin büyüme strateji-
siyle aynı doğrultuda olan
bu satın alma, uluslararası

sanayicilerin büyüme ve rekabet
gücü taleplerinde bu yeni yapılan-
mayı tercih edilen partner konu-
muna getirecektir. 2004 yılında
kurulan IJS Global hava ve denizyo-
lu alanlarında uzmanlaşmış, yük
taşımacılığı yapan bir şirkettir.
Merkezi Hollanda’nın Amsterdam
şehrinde bulunmaktadır. Şirketin
şu anda yaklaşık olarak 500 çalışa-
nı bulunmaktadır ve 2014 yılında
160 Milyon Euro ciro elde etmiştir.
Müşterilerine ABD’nin yanı sıra İn-
giltere, Hollanda, Avustralya, Çin ve
Güneydoğu Asya’daki ekspertiz
merkezleri ve 16 ülkedeki operas-
yon alanı sayesinde dünyayı kap-
sayan bir servis sunmaktadır. 

IJS Global, hizmetlerinin güvenir-
liği ve ticari ilişkilerinin kalitesi ba-
kımından müşterileri arasında iyi
bilinmektedir. Eczacılık, insani yar-
dım, ileri teknoloji, petrol ve doğal
gaz, havacılık ve moda dahil olmak
üzere çeşitli ticari sektörlerde faali-
yet göstermektedir.

BİrBİrİnİ TAMAMlAyAn 
UzMAnlIk vE 
OpErASyOn AğI

IJS Global şirketinin operasyon
ağı, GEFCO Group şirketinin kırk ül-
keyi kapsayan ağını büyük ölçüde
tamamlamaktadır. Bu satın alma,
GEFCO şirketinin bir tarafta Çin ve
Güney Asya, diğer tarafta da ABD
olmak üzere dünyadaki başlıca
nakliye merkezlerindeki varlığını
artırma olanağı sağlayacaktır. GEF-
CO, Avustralya pazarında sağlam
bir yer elde ederken, aynı zamanda

İngiltere, Hollanda ve Almanya’da
büyüme sağlayarak Avrupa’daki
operasyon ağını da genişletme ola-
nağı elde edecektir.

Coğrafi büyümenin ötesinde,
GEFCO lojistik ve nakliye konula-
rındaki uzmanlığına IJS Global’in
uluslararası hava ve deniz yük taşı-
macılığındaki uzmanlığını da ekle-
yerek hizmetlerini daha da artıra-
caktır. İki firmanın uzmanlıklarının
birleştirilmesi, depolama, gümrük
ve vergi beyanından Multimodal
nakliye yöntemlerine ve karmaşık
tedarik zinciri operasyonlarının en-
tegre şekilde yönetilmesine kadar
bir çok farklı konuda, uluslar arası
müşterilere sunulan lojistik hiz-
metlerinin sınırını genişletecektir.

Ayrıca, IJS Global şirketinin müş-
teri portföyü, bir yandan GEFCO’nun
sanayicilere yönelik ana lojistik faa-
liyetleri üzerinde yoğunlaşmasını
sağlarken bir yandan da GEFCO’nun
müşteri portföyünü genişletecek ve
farklılaşmasını hızlandıracaktır. Do-
layısıyla bu operasyon uluslararası
kalkınma, coğrafi ve sektörel çeşitli-
liğe ilave olarak GEFCO Group şirke-
tinin dış büyüme stratejisiyle tama-
men uyumlu. Bu strateji 2020 yılına
kadar büyük büyüme koşulları ya-
ratmayı ve global bir lojistik oyun-
cusu olarak konumunu güçlendir-
meyi amaçlamaktadır. GEFCO şir-
ketinin yönetim kurulu Başkanı Sa-
yın luc nadal’a göre: “IJS Global şir-

ketinin alımı tamamen kalkınma
stratejimiz doğrultusunda gerçek-
leştirilmektir. Bu operasyon, GEFCO
şirketinin uluslararası sanayi şir-
ketlerinin tercih edilen partneri ola-
rak konumunu güçlendirme olanağı
sağlayacaktır. Misyonumuz müşte-
rilerimize daha büyük büyüme ve
rekabet gücü elde etme olanağı
sağlarken onların tedarik zincirleri-
ne değer kazandırmaktır."

TArAFlArIn HEr Bİrİ 
İÇİn DEğEr yArATAn 
Bİr SAnAyİ prOJESİ

GEFCO ve IJS Global şirketlerinin
birleşmesi her iki şirketin müşteri-
leri ve iş ortaklarının ana pazar ti-
caret akışlarına anında erişim ola-
nağından yararlanmalarına izin ve-
recektir: Güneydoğu Asya ve ABD
arasında, Güneydoğu Asya içinde,
Avrupa ve Güneydoğu Asya arasın-
da gibi. Grup, Avrupa’da bir AEO
(yetkili Ekonomik İşletmeci) statü-
süne sahiptir ve 150’den fazla şir-
kette faaliyet gösterebilecek,
350’den fazla destinasyonu birbiri-
ne bağlayabilecek ve böylece stra-
tejik acente ve tedarikçilere yeni ti-
cari olanaklar sunabilecektir. 

IJS Global şirketinin CEO’u Sayın
Sjoerd van loon şu yorumda bu-
lunmuştur: “Dünyada katma değerli
lojistik alanında bir lider olan GEFCO
Group şirketine katılmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz. Her iki şirketin

operasyon ağları tamamlayıcı olup,
dünyanın önemli pazarlarının hep-
sinde hizmet etmemize önemli öl-
çüde katkıda bulunacaktır. Gele-
cekteki büyümemizi sağlamak için,
ekiplerimizin bilgi ve deneyimlerini
birleştirmeyi hedefliyoruz".

Ayrıca, lojistik ve sektörel uz-
manlığın güçlendirilmesi GEFCO
Group şirketinin global ölçekteki
büyüklüğü ile birleştirildiğinde,
hem IJS Global hem de GEFCO Gro-
up ekiplerine en iyi operasyon uy-
gulamalarını paylaşma ve mesleki
gelişim gibi olanaklar da sunmakta. 

BAŞArIlI OpErASyOnEl 
UyGUlAMA vE EnTEGrASyOn
İÇİn UyGUn kOŞUllAr

Her iki şirketin tamamlayıcı özel-
likteki ağları, uzmanlıkları ve müşte-
rileri, IJS Global ve GEFCO şirketleri
arasındaki operasyonel ve ticari bir-
leşmeyi kolaylaştıracaktır. Her iki
şirketin ekipleri de aynı operasyonel
mükemmellik ve güvenilirlik kültü-
rü paylaşmaktalar; bu durum, bu
projeyi hızla başarıya dönüştürme-
lerine olanak sağlayacaktır. IJS Glo-
bal şirketinin alımı tamamlandığın-
da, GEFCO şirketinin yük taşımacılık
(deniz aşırı) faaliyetlerinin tamamı
IJS Global şirketinin bugünkü CEO’su
olan Sayın Sjoerd van loon tarafın-
dan yönetilecektir. Sayın luc nadal:
“Uluslararası sanayi müşterilerimi-
zin tamamı için önemli bir uluslar-
arası aktör olmak için gerekli her
şeye sahibiz. Ekiplerimizin – IJS Glo-
bal ve GEFCO – müşterilerin ihtiyaç-
larını dinlerken ve onların ihtiyaçla-
rını karşılarken ne kadar becerikli ve
profesyonel olduklarını kanıtlaya-
caklarından eminim." diyerek sözle-
rini tamamladı.

GEFCO Group, hava ve deniz yük taşımacılık
operasyonlarında uzmanlaşmış Hollandalı
IJS Global şirketini almak için Nimbus özel

sermaye fonuyla bir sözleşme imzaladı.
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Atak Gümrükleme Nakliyat
Stralis Çekici yatırımı yaptı

MAN ile UPI Trans arasında gerçekleş-
tirilen bu işbirliği, gerek MAN tarafın-
dan sunulan ürün ve hizmet paketle-
rinin tamamını kapsaması, gerekse

filo yönetimine getirdiği yeni bakış açısı ile büyük
önem taşımakta. MAN Finans tarafından finanse
edilen proje; ikinci el satış birimi ‘MAN TopUsed’,
özel geliştirilmiş filo yönetim sistemi ‘MAN Tele-
matics’, tam kapsamlı ‘Bakım Paketi’ ve ‘Uzatılmış
Garanti’ gibi süreçleri içermekte.

FilolARIN TAMAMI MAN 
ÇekiCileRe dÖNüŞTüRüldü

Ağır ticari araçlarda dünya markası MAN ile 27
yıllık köklü geçmişe sahip uzman lojistik firması
UPI Trans arasındaki işbirliği kapsamında filonun
tamamı, MAN marka araçlara dönüştürüldü. Bu
kapsamda filoda bulunan farklı markalardaki
araçlar takasa alınarak, yerine 40 adet yeni MAN
çekici teslim edildi. 

TüRkiye’de ilk deFA kUllANIlACAk
Alanında örnek teşkil edecek bu işbirliği aynı

zamanda Türkiye’de bir ilki de kapsıyor. Anlaşma
çerçevesinde MAN Telematics Filo yönetim Siste-
mi, Türkiye’de ilk defa UPI Trans ve UPI Frigo
araçlarında kullanılacak.  MAN Telematics Siste-
mi ile sürücü alışkanlıklarının takibi, hata / başarı
analizleri ve sürücüler arası karşılaştırma yap-
mak mümkün. Bu analizler sayesinde sürücü ha-
taları ve düzeltilecek konular tespit edilerek fir-
maya özel eğitim programları düzenlenmekte. 

iŞBiRliğiNde MAN ToPUSed Ve MAN 
FiNANS AyRICAlIklARI dA yAŞANdI

Bu proje çerçevesinde, MAN TopUsed ve MAN
Finans ayrıcalıkları da yaşandı. MAN TopUsed;
her iki firmanın filosunu oluşturan 50 adet çekici
ve 9 adet treyleri, ekspertiz süreçlerini takiben
kısa sürede satın alarak, projenin gerçekleşme-
sinde büyük kolaylık sağladı. Projenin finansma-
nını sağlayan MAN Finans ise; UPI Trans’ın ihti-
yaçlarına yönelik en uygun finansal çözümleri
büyük bir titizlik ve süratle oluşturarak, bu
önemli işbirliğinin gerçekleşmesini sağladı.

“SekTÖR iÇiN de Çok ÖNeMli Ve 
ÖRNek olACAk BiR ANlAŞMA”

MAN araçlarının üstün niteliklerine değinen
MAN kamyon ve otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdü-
rü Tuncay Bekiroğlu, “Araçlarımızın her biri; ileri

I veco’nun Mersin’deki yetkili sa-
tıcısı kılıçlar otomotiv, Atak
Gümrükleme Nakliyat’a 10 adet
Stralis Çekici teslimatı gerçek-

leştirdi. Satışı yapılan Stralis çekiciler
bölgede ilk euro6 motora sahip 480
HP araç olma özelliği taşımaktadır.

kılıçlar otomotiv’in Mersin Show-
room’unda gerçekleştirilen 10 adet
aracın teslim edildiği törende ko-
nuşma yapan Atak Gümrükleme-
yönetim kurulu başkanı Hamit eke-
rer 1996 yılından bu yana Iveco mar-
ka araç kullandıklarını, tercihlerinde
aracın ekonomisi, konforu ve Ive-
co’nun bölgedeki servislerinin oldu-
ğunu ifade etti. Tenteli ve Frigorifi-
karaçlarile başta italyaolmak üzere
Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Irak-
pazarında çalıştıklarını söyledi.

1994 yılında kurulan Atak Güm-
rükleme Nakliyat ve Tic.ltd.Şti.1998
yılından bu yana C2 yetki Belgesi’ne
sahip olup 35 adet araç ile Mersin
Bölgesi’nin önde gelen uluslararsı ta-
şımacılıkfirmaları arasında yeral-

maktadır. Törende konuşma yapan
Iveco ağır vasıta satış bölge müdürü
Murat Aydoğan bölgede yapılan ilk
euro 6 araç teslimatında öncü olma-
nın haklı gururunu yaşadıklarını be-
lirterek euro6 araçlarda HI-e SCR
sisteminin daha az yakıt tüketimi ile
yüksek performans sağladıklarını
ve kullanıcıya üstün güvenlik, kom-
for gibi avantajlar sağladığını beyan
etti. Tören sonunda  kılıçlar otomotiv
yönetim kurulu başkanı Vahdettin
kılıç şirket sahibi Hamit ekerer’e gü-
nün anısına bir plaket sundu.

kılıçlar otomotiv icra kurulu baş-
kanı kenan kılıç ise Hamit ekerer’e
kendilerine duyduğu güven için te-
şekkürlerini sunarak bundan sonra
da satış sonrasında kendilerine en iyi
hizmeti vermek üzere ekip olarak
yanında olacaklarını ifade etti. Törene
ayrıca Bayi satış müdürü Hasan ka-
yın, Atak Gümrükleme Nakliyat yet-
kilileri ile şoför kadrosu katıldı. iveco
eğitim departmanı tarafından şoför-
lere kapsamlı eğitim tertip edildi.

Steer By Brake Teknolojisi
Müşterilere Tanıtıldı

Alman treyler üreticisi
kässbohrer, Almanya
Goch Fabrikası’nda ger-
çekleştirilen SBB – low-

Bed Test Günü’nde, knorr-Bremse
Firması ile birlikte geliştirdiği yeni
low-Bed dümenleme Sistemi olan
"Steer By Brake(SBB) Teknolojisini"
müşterilerine tanıttı.  Tırsan iş Geliş-
tirme icra kurulu üyesi iffet Türken
tarafından ev sahipliği yapılan or-
ganizasyonda, ilk olarak IAA 2014
inovasyon Sahnesi’nde tanıtılan
yeni "Steer by Brake Teknolojisi"ni
Almanya BSk (Federal Ağır Nakliyat
ve Vinç Çalışmaları Topluluğu) üye-
leri test etme fırsatı yakaladı. 

organizasyonda, yeni SBB Tek-
nolojisi test-sürüşünün yanı sıra;
BSk (Federal Ağır Nakliyat ve Vinç
Çalışmaları Topluluğu) adına Toplu-
luk yönetim kurulu Başkanı Wolf-
gang draaf, "Ağır Nakliye Sektörün-
de yasama Sürecindeki eğilimler",
RUd ketten Firması Askı ve Halat
Sistemleri ürün yöneticisi Alexan-
der Hoffmann ise, "Ağır Nakliyede
Güvenlik için Modern Çözümler"
konusunda sunum gerçekleştirir-
ken, kässbohrer yönetim kurulu
üyesi iffet Türken, açılış konuşma-
sında Tırsan’ın Avrupa pazar başa-
rısı ve low-bed segmentindeki pro-
jeleri hakkında bilgi verdi.  
BAŞARIlARIMIzA HeR 
GeÇeN GüN BiR yeNiSiNi
dAHA ekliyoRUz 

iffet Türken, "Türkiye’nin lider
treyler üreticisi olarak Avrupa’da
kässbohrer ile 2015 yılının ilk 8
ayında başta Almanya olmak üzere,
Polonya, Hollanda, italya ve Fran-
sa’da en büyük 5 treyler üreticisi
arasında en yüksek büyüme oranı-
na sahip şirket olduk. kässbohrer
2015 yılının 8 aylık döneminde, Av-
rupa’daki trafiğe kayıt adetlerini
yüzde 37 oranında arttırmıştır. Ay-
rıca, low-Bed ürün grubunda aynı
dönemde Almanya, Hollanda ve Po-
lonya pazarında da en hızlı büyüme
oranını göstermektedir. Öte yandan
kässbohrer markalı araç kayıtları
Polonya’da yüzde 43 oranında artış
göstermiştir.” ifadesini kullandı.

Türken, konuşmasını şu sözleri
ile tamamladı: “kässbohrer, 120 yılı
aşkın mühendislik tecrübesi ile
treyler sektöründe her zaman
öncü bir marka olmuştur. Bununla

birlikte dünyanın her yerindeki iş
ortaklarımız ile birlikte edindiğimiz
bilgi birikimimizi, tecrübemizi,
ürün ve hizmetlerimize aktararak
müşterilerimizin ihtiyaçlarına her
zaman olduğu gibi yine en doğru
çözümü sunmaya devam ediyo-
ruz. Bu çerçevede ağır taşımacılık
sektörüne yönelik knorr-Bremse
ile ortak bir proje geliştirdik. yeni
"Steer by Brake" Teknolojisi, kar-
maşık dümenleme işletimlerini
azaltırken serseri aksların sağladı-
ğı dönüş yarıçapı gerekliliklerini de
yerine getirmektedir.” 
‘STeeR By BRAke 
TekNolojiSi’ ile düMeNleMe
iŞleMiNi kolAylAŞTIRIN

Ağır taşımacılıkta kullanılan ve
üçten fazla dingile sahip semi-trey-
lerler Aek (Avrupa ekonomi ko-
misyonu) 79. yönetmeliği gereğince,
bulunduğu ülke mevzuatında ta-
nımlanan dönüş yarıçapı gerekleri-
ni yerine getirmek için serseri (ken-
dinden dümenlenebilir) akslar ile
donatılmaktadır. Ancak, serseri
aksların kullanımı karmaşık dü-
menleme işletimi ve yüksek mal-
zeme maliyetleri getirmektedir. 

"Steer by Brake" Teknolojisi ara-
cın mevcut elektronik fren sistemi-
ne entegre edilebildiğinden, SBB
teknolojisi kullanımı, lastik aşınımı
ve bakım açısından toplam satın
alma maliyetlerini en aza indirge-
mektedir.

SBB Teknolojisi "kendinden dü-
menlenebilir - Serseri dingil" kulla-
nımı yerine "Standart – Sabit dingil"
kullanım avantajı sunmaktadır.
"Steer By Brake (SBB)" Sistemi,
treylerin dümenleme kontrolünü
sağlayabilmek için, aracın mevcut
TeBS-Sistemine entegre edilmek-
tedir. Bu sayede dönüş hareketi es-
nasında aksların hava süspansiyo-
nu treylerin mevcut TeBS sistemi
tarafından kontrol edilmektedir.
Sistem dönüş hareketi esnasında
son aksın iç arka tekerleğinde de
kırılma hareketi sağlamakta ve
böylece tekerlek tabanının kolay-
lıkla ilerlemesini desteklemektedir.
"Steer By Brake (SBB)" Sistemi, en
arkadaki aksların dönüş boyunca
yanal hareketine izin vererek viraj
alma sürecini kolaylaştırmaktadır. 

SBB Sistemi 2016 Mayıs ayından
itibaren satışa sunulacak.

Mercedes-Benz Türk’ten 400
Adetlik Dev Çekici Teslimatı
Mercedes-Benz

Türk, İmza Lo-
jistik şirketine

gerçekleştirdiği
400 adetlik tes-
limatıyla dev bir
çekici filo satışı-

na daha imza
attı. İmza Lojis-

tik, bu büyük
yatırım ile hem
sektördeki gü-

cünü, hem de
yurtdışı pazar-
lardaki iş hac-

mini arttırmayı
hedefliyor.

İmza Lojistik’in Düzce’deki yeni yö-
netim binasında düzenlenen teslimat
törenine İmza Lojistik firması Onursal
Başkanı Ömer Esen, firma ortakları
Zeki Nursel, İrfan Nursel, Muhammet
Okyay, Avni Sert ve Gökhan Gürel
katılırken, Mercedes-Benz Türk Pa-
zarlama ve Satış Direktörü Süer Sü-
lün, Kamyon Pazarlama ve Satış Mü-
dürü Bahadır Özbayır, Kamyon Filo
Satış Müdürü Alper Kurt, Satış Son-
rası Hizmetler Müdürü Ergiz Esen,
Mercedes-Benz Türk TruckStore
Kamyon Satış Müdürü Tolga Bilgisu,
Mercedes-Benz Finansman Türk
Kamyon ve Hafif Ticari Araç Satış
Müdürü Kıvanç Sanrı; Mercedes-
Benz Türk Bayii Hasmer Otomotiv
Yatırım ve Pazarlama Yönetim Kurulu
Başkanı Savaş Bağcı, Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam
ve Bayi Genel Müdürü Orhan Kara-
budak törende yer aldı. 

Satışı gerçekleştirilen 400 aracı
temsilen Mercedes-Benz Actros
1844 LS araçların sergilendiği tesli-
mat töreninde konuşma yapan Mer-

cedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış
Direktörü Süer Sülün, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetleri ve TruckS-
tore’un katkılarıyla yapılan bu yeni
filo satışının hem İmza Lojistik, hem
Mercedes-Benz Türk için çok önemli
olduğunu, bu işbirliğinin Türkiye eko-
nomisine de katkı sağlayacağını dile
getirdi. Süer Sülün, yeni araçların
İmza Lojistik’in daha da büyümesine
olumlu katkılarda bulunmasını ve bol
kazançlar getirmesini temenni etti.
İmza Lojistik ile işbirliğinde değer
zincirinin sadece yeni araç satışından
ibaret olmadığını, aynı zamanda fi-
nansman, kasko ve takas da dâhil
birçok halkadan oluşan güçlü bir ba-
ğın oluştuğunu söyledi. 

İmza Lojistik firması Onursal Baş-
kanı Ömer Esen ise konuşmasında,
İmza Lojistik olarak sektördeki faali-
yetlerini sürdürürken Mercedes-
Benz’in çekicileri sayesinde lojistik
alanında daha da güçleneceklerine
inandığını, hem Mercedes-Benz
kamyonlara hem de Mercedes-Benz
Türk’e olan güvenlerinin bu satış an-

laşmasında etkili olduğunu söyledi.
Kaliteli hizmetler sunarak faaliyet
gösterdikleri tüm sektörlerde kalıcı
olabilmenin, işletme maliyetlerinin
sürdürülebilir ve ölçülebilir olması ile
ilişkili olduğunu dile getirerek; Türki-
ye özelinde 2016 yılı başı ile birlikte
yürürlüğe girecek olan Euro 6 uygu-
lamasını da göz önüne almaları ile
birlikte filolarını tamamen yeniledikle-
rini vurguladı. 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Hasmer Otomotiv adına konuşma
yapan Zafer Sağlam ise; dünya oto-
motiv sektörüne yüz yılın üzerinde
yön vermekte olan güçlü bir markayı
temsil etmenin sorumluluğunu taşı-
dıklarını, bu noktadan hareketle
amaçlarının müşterilerinin hedefleri-
ne ulaşmasına yönelik ihtiyaçlarını
sağlamak adına en kaliteli hizmeti
sunmak ve katma değer yaratmak
olduğunu ifade etti. İmza Lojistik’e,
beklentilerinin de ötesine geçecek
hizmetler sunarak, müşteri memnu-
niyeti ile güçlenen işbirliklerinin deva-
mını dileğini aktardı.

MAN ile UPI Trans, kapsamlı
Bir Anlaşmaya imza Attı
MAN ile proje taşımacılığı-
nın uzman kuruluşu UPI
Trans, ilklere imza atan bir
işbirliğini hayata geçirdi. 

teknolojileri, dayanıklılıkları, kaliteleri, sunduğu kon-
for, tasarruf, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci
el değerleri ile sınıflarında standartları geliştiren, be-
lirleyen öncü modellerdir. Bu üstün nitelikleri ile
MAN marka araçlar; hafriyat ve maden taşımacılığı
gibi en zorlu koşullardan, yüksek tonajlı, gabari dışı
ya da ilaç, gıda taşımacılığı gibi en özellikli lojistik ihti-
yaçlarındaki tercih sıralamalarında hep ilk sıralarda
yer alan araçlardır. UPI Trans gibi uluslararası arena-
da proje taşımacılığı yapan çok önemli bir lojistik fir-
ması ile gerçekleştirdiğimiz, tüm süreçlerin dahil
edildiği bu geniş kapsamlı ve uzun vadeli işbirliği ise,
bizler için olduğu kadar sektör için de çok önemli, ör-
nek olacak bir anlaşmadır.” açıklamasında bulundu.
MAN Finansman A.Ş.’nin hızlı, esnek ve müşteri ihti-
yaçlarına uygun finansal çözümleri ile MAN müşte-
rilerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini
belirten MAN Finansman A.Ş. Genel Müdürü Vahit
Altun da “Bu projede de uzun yıllardır birlikte çalıştı-
ğımız UPI Trans’a, hem araçların, hem de sigorta poli-
çelerinin en uygun koşullarda finansmanını sağladık.
Sektörün öncü firması UPI Trans ile olan işbirliğini
uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“BUlUŞMA NokTAMIz ‘NiTelik’ oldU” 
250 yılı aşkın köklü geçmişi ile MAN’ın ağır ticari

araçlarda dünya devi olduğunun altını çizen UPI
GRUP Genel Müdürü Halit Özyurt da, “27 yıl önce
kurulduğumuz günden bu yana bizim için hep yap-
tığımız işin niceliğinden ziyade niteliği daha ön
planda oldu. Bugün geldiğimiz noktada, Grup firma-
larımızdan UPI Trans; ağır ve gabari dışı taşımacı-
lıkta uzmanlaştı ve uluslararası alanda aranan bir
marka oldu. UPI Frigo ise, tüm gıda ürünlerinden,
ilaç ve hammaddelerine hatta kimyasal ürünlere

kadar geniş bir yelpazede, hassas taşımacılıkta
uluslararası lojistik köprüsü konumunda. küresel-
leşen dünyada şirketlerimizi geleceğe taşıyacak
stratejik geliştirmeler kapsamında böyle önemli bir
işbirliğine imza attık.’’ dedi.

“MAN’IN MüŞTeRi odAklI ÇÖzüMleRiNiN
TAMAMINI kAPSAyAN BiR ANlAŞMA”

MAN kamyon ve otobüs Ticaret A.Ş. istanbul /
konya Şubeleri direktörü Aydın yumrukçal ise UPI
Trans ile yaptıkları anlaşmanın tüm işletme süreç-
lerini de kapsadığına değinerek, “Bu çok önemli iş-
birliği, TopUsed’den MAN Finans’a, Satış Sonrası
Hizmetler’den uzatılmış garanti ve genişletilmiş
özel bakım paketine kadar verdiğimiz tüm hizmet-
leri kapsıyor.’’ ifadesinde bulundu. işletme süreçleri
ve maliyetler açısından benzersiz avantajlar sunan
MAN Telematics Sistemi de bu anlaşma ile birlikte
Türkiye’de ilk defa kullanılmaya başlanacak. UPI
Trans ile tüm süreçleri kapsayan bu işbirliğimizin
sektöre öncülük edeceğine ve lojistik alanında ben-
zer anlaşmalara birbiri ardına imza atacağımıza
inancımız tamdır” şeklinde konuştu. 

yüRüTüleN iki ÇAlIŞMA VAR
Basın Toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen

soruları cevaplayan UPi Trans yönetim kurulu Baş-
kanı Halit Özyurt, Türkiye’deki Gabari Taşımala-
rı’nda yaşanan sıkıntılarla ilgili gelen soruya cevap
olarak; Bakanlıkta konuyla ilgili; tonaj ve lisanslı ön-
cüleriyle alakalı olarak yürütülen iki ayrı çalışılma
olduğunu ifade etti. konuşmasının devamında söz
konusu yasaların yürürlülüğe girmesi durumunda
sorunların ortadan kalkacağının ve Avrupa’daki
gibi işleyişin olacağının altını çizdi. 
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Karadeniz Ereğli Merkezli,
İmza Lojistik 2015 yılına ait

70 adetlik siparişin son par-
tisi olan 15 adet Tırsan Per-

deli Maxima Plus Semi-
treylerleri, Tırsan Adapazarı
Fabrikası lokasyonunda dü-
zenlenen törenle teslim aldı.

Isuzu D-Max Ekibine
KUTLAMA TÖRENİ 

İmza Lojİstİk YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Tırsan Treyler 

Teslim edildi400. 400. 
Tırsan bayisi Hasmer Otomotiv tarafından satışı ger-

çekleştirilen treylerlerin teslimat töreni, Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Satış Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ercan Kulaksız, İmza Lojistik

Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Nursel, Zeki Nursel, Ömer Esen,
Gökhan Gürel, Avni Sert, Muhammet Okyay, Hasmer Otomo-
tiv Genel Müdürü Orhan Karabudak ve Satış Danışmanı Gür-
kan Zeki’nin katılımıyla gerçekleşti.

FİLOMUZDA 400 ADET TIRSAN TREYLER VAR
Plaketini Çetin Nuhoğlu’ndan alan İmza Lojistik Yönetim Ku-

rulu Üyesi Gökhan Gürel yaptığı açıklamada, “Perdeli Tenteli
ürünlerin yanı sıra filomuzda Tırsan Rulo Taşıyıcı araçlarda bu-
lunmaktadır. Şunu özellikle belirmek isterim ki Tırsan Perdeli

Maxima Plus Semi-treylerler, perdeli ürün segmentinde sektö-
rün en iyisi. Şuanda alımını yapmış olduğumuz 15 adetlik trey-
lerler ile birlikte firmamıza ait tam olarak 400 adet Tırsan mar-
ka treyler bulunmaktadır ve araçlarımızdan oldukça memnu-
nuz, ileriki yıllarda da Tırsan ve Hasmer Otomotiv ile iş birliğimi-
zin devam edeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

DEV YATIRIMLARIYLA FARK YARATIYOR
İmza Lojistik, 2013 yılı Aralık ayında gerçekleştirdiği Mercedes-

Benz Türk imzalı 300 adetlik dev çekici yatırımı ve geçtiğimiz Ey-
lül ayı içerisinde filosuna dâhil ettiği yine Mercedes-Benz Türk’e
ait 400 adetlik çekici yatırımının üstüne, 2015 yılı içerisinde Tır-
san’dan yaptığı 70 çekici alımı ile hem sektördeki gücünü hem de
yurtdışı pazarlarındaki iş hacmini arttırmaya devam ediyor.

Paris Dakar Ralli-
si’ne rakip olarak
görülen Transa-
natolia Ralli Raid

2015 ‘te Isuzu D-Max 4x4
aracı ile  büyük bir başarı
göstererek kupaları topla-
yan‘Isuzu Team Turkey’
Ekibi Pilot Murat Kara-
han,Co-pilot Hasan Şener
Efe ve aracı yarışa hazırla-
yan ARP firması sahibi Ya-
sin Arapoğlu için Anadolu
Isuzu  Şekerpınar tesisle-
rinde bir kutlama töreni
düzenlendi.

Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Tuğrul Arıkan, Sa-
tış ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, Satış Direk-
törü Tunç Karabulut, Pa-
zarlama Müdürü Şebnem
Uygurtürk, Pazarlama Şefi
Demir Dikmen ve D-Max

Ürün Sorumlusu Nur Hoş-
ver’in katıldığı törende
ekibe birer teşekkür pla-
keti takdim edildi. 

‘Isuzu Team Turkey’ Eki-
bi Murat Karahan ve Ha-
san Şener Efe, Isuzu D-
Maxile zorlu off-road ko-
şullarında bütün güçlükle-
ri kolaylıkla atlattıklarını
ve aracın yüksek perfor-
mansı ile başarılı bir sonuç
elde ettiklerini söyledi.

Törende konuşan Ana-
dolu Isuzu Satış ve Pazar-
lama Direktörü Fatih Ta-
may, Isuzu D-Max’in gerek
asfalt, gerek off-road kabi-
liyetine her zaman güven-
diklerini,  bu yarış aracılı-
ğıyla da kamuoyuna bir
kez daha ispat etmekten
mutluluk ve gurur duy-
duklarını belirtti. 

Pilot uygulama-
ları tamamla-
nan Elektronik
Halat Uygula-

ması; son aşamaya geldi.
Gelişmeler Trakya Güm-
rük ve Ticaret Bölge Mü-
dürü Müslüm Yalçın ile
makamında paylaşıldı.
Projeye tam destek ve-
receğini dile getiren Sa-
yın Yalçın, uygulamanın
bir an önce devreye
alınmasını arzuladığını
dile getirmiştir.

Proje kapsamında,
kaçak göçmen vakaları-
nın ve beyan dışı eşya
sorunun önüne geçil-
mesi hedefleniyor. Bu
uygulama sayesinde,
aracın yükleme anından
itibaren hareketleri dü-
zenli olarak takibine im-
kân sağlanarak araca
yapılan her müdahale
kayıt altına alınacak ve
sınır kapısında olağan-
dışı beklemelerin önüne
geçilebilecek.

Uygulamanın devre-
ye alınması durumunda
elektronik halatlara sa-
hip olan araçlara Sınır
Kapıları’ndan geçiş ön-
celiği sağlanabileceğini
dile getiren Sayın Yalçın,
bu ve benzeri uygula-
maların uzun TIR kuy-
ruklarının meydana gel-
memesi açısından bü-
yük önem arz ettiğini
dile getirdi.

Toplantıda, Amerika
Birleşik Devletleri ve
Çin’de uygulanan Sınır
Geçiş İşlemleri de masa-
ya yatırılmış olup, Sayın

Yalçın’ın El Paso sınır
kapısı ziyaretinde ger-
çekleştirmiş olduğu tes-
pitler toplantı katılımcı-
ları ile paylaşılmıştı.

UND Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Cavit
Değirmenci, UND üyesi
firmaların süreçleri hız-
landırmak ve manipü-
lasyonları önlemek
amacı ile Bölge Müdür-
lüğü ile her türlü işbirli-
ğini yapmaya hazır ol-
duğunu dile getirdi. İs-
tendiği takdirde, şeffaf
bir kontrol sistemi ama-
cı ile tüm UND üyeleri,
Gümrük Müdürlükle-
ri’ne her türlü desteği ve
bilgiyi vermeye hazır ol-
duğunu dile getirdi.

Sayın Yalçın, UND’nin
ülkemiz Dış ticaretine
olan katkıları ve süreç-
leri hızlandırmak amacı
ile göstermiş olduğu
destek ve işbirliği için
teşekkür ederek UND
Yönetim Kurulu Başkanı
Yardımcısı Cavit Değir-
menci’yi plaket ile onur-
landırdı.

Ayrıca, toplantıya
UND’yi temsilen Avrupa
Ülkeleri ve Batı Sınır Ka-
pıları Uzmanı Kadir Çir-
kin, Kapıkule Sınır Kapı-
sı Temsilcisi Deniz Çınar
ve Eren Teknik yetkilile-
ri katılım göstermiştir.

UND, sınır geçişlerinin
hızlandırılması, ilave
maliyet ve bürokrasi ya-
ratan süreçlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik
girişimleri yoğun şekil-
de devam ediyor. 

PROJEYE TAM DESTEK!

UND’nin Girişimleri 
Yoğun Bir Şekilde 

Devam Ediyor
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Türkiye-İtalya Kara
Ulaştırması Karma
Komisyon toplantısı,
07-08 Ekim tarihle-

rinde İstanbul’da yapıldı. İki
gün süren toplantı sonucunda
2008 yılından bu yana ger-
çekleşmeyen kota artışında
mutabakata varılarak, proto-
kol imzalandı. 

Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı
Nurhan Tüfekçioğlu’nun Baş-
kanlığı’nda gerçekleştirilen
toplantıya, ilgili kamu kurum-
ları yöneticileri ve sivil toplum
kuruluşlarının yanı sıra UTİ-
KAD’ı temsilen Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve Karayolu çalışma
Grubu Başkanı Ekin Tırman ile
UTİKAD Genel Müdür Yardım-
cısı Özkay Özen de katıldı.

Toplantıda, son 7 yıl içerisin-
de arttırım yapılamaması ne-
deniyle sorunlara yol açan ge-
çiş belgesi kotalarının arttırıl-
ması kararlaştırılmıştır. İmza-
lanan protokole göre, İtalya’nın
Türk araçlarına tahsis ettiği
ikili/transit geçiş belge kotası-
nın 2016 yılı itibariyle 34.000’e,
2017 için ise 35.000’e çıkarıl-
ması karara bağlanmıştır.

Açıklamalarına Ortak
Transit Sistemi
(NCTS)’nin niteliğini,
hangi yılda faali-

yete geçirildiği ve Türki-
ye’nin sisteme dâhil oluşu
gibi genel bilgilerden
bahsederek başlayan
TOBB UND Lojistik Yatı-
rım A.Ş. Genel Müdürü
Selçuk Yılmaz, ‘’ Ortak
Transit Rejimi 1987 yılın-
dan itibaren hayata geçi-
yor. Bir ülkede açılan
Transit Beyannamesi’nin
verilen teminatın ve tanınan
basitleşmenin başka ülkeler-
de de geçerli olmasını sağlayan
bir sistem. Avrupa Birliği ve EFTA
Ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleş-
tirilen transit işlemlerinin yürütüldüğü rejim.
Türkiye olarak 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak
Transit Sistemi’ne taraf oldu.’’ dedi.

Yılmaz söz konusu rejimin, uygulanan diğer
bir rejim olan TIR Sistemine göre avantajlarını
ise şu şekilde açıkladı:

‘’Ortak Transit Sistemi, Gümrük İdaresi’ne
sınırsız sayıda beyan gönderme ve boşaltma
imkânı sunuyor. Yine yüksek fatura değerli ta-
şımalarda maliyetleri indiriyor. Online erişim
ve beyanı anlık takip imkânı da sağlıyor.

İthalat Gümrüğü’ne gitmeye gerek kalma-
dan mallar doğrudan yetkili alıcıya teslim ede-
biliyor. 7 gün 24 saat, yetkili alıcı transit beya-
nını sonlandırabiliyor.

Yine ‘’parsiyel taşıma’’ noktasında kolaylık-
lar sunuyor. Kağıt üzerinde değil de online ola-
rak yürütülen bir sistem olduğu için firmalar
kendi ofislerinden beyanname sunabiliyor.’’

‘’ORTAK TRANSİT SİSTEMİ’NİN HAYATA 
GEçİRİLMESİNDE ÖNEMLİ SORUNLAR VAR’’

Yılmaz; ‘’Öncelikle Türkiye 2012 yılından bu
yana çok önemli bir değişim ve dönüşümü ba-
şarıyla gerçekleştirdi. Şu anda 1 milyona yakın
beyanname NCTS sistemi üzerinden sunulu-
yor. Bunun yarısına yakını uluslararası.  Ancak,
hala birçok fırsat ve sorun olduğunu söyleme-
miz gerekir. 

BİzE GÖRE ORTAK TRANSİT SİSTEMİ’NİN
ÖNÜNDE 4 TEMEL ENGEL VAR.

Birincisi ve en önemlisi: Malumunuz olduğu
üzere, 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren
6455 Sayılı Kanun ile değişiklik gösteren Güm-
rük Kanunu’nun 235.  Maddesi’nin 5. Fıkra-
sı’nda,  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve
transit rejim beyanında bulunulan serbest do-
laşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden
belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğu-
nun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın güm-
rüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası
verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm Or-
tak Transit’i çok zorluyor. çünkü söz konusu
kanundaki hükümlere göre bir maddenin
Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonunu be-
yannamenin içerisinde belirtmek zorundası-
nız. Hâlbuki Avrupa ve TIR Karnesi’nde Güm-
rük Tarifesi İstatistik Pozisyonu bildirilmez. Bu;
ithalatçının bilmesi gereken bir bilgidir ve taşı-
mada bu bilgiye gerek yoktur. 

Şöyle düşünün ki; ben bir kamyoncuyum ve
siz aracıma 100 çeşit mal yüklüyorsunuz. O 100
çeşit malın her birinin ayrı Gümrük Tarifesi
İstatistik Pozisyonu var. Ben bunları bilmekle
mükellef değilim. Yalnızca kabaca ne olduğunu

bilmekle mükellefim. 
Bu uygulamanın adaletli bir uygulama oldu-

ğunu düşünmüyorum. Herhangi bir şeyi cay-
dırmak da söz konusu değil. çünkü yapılan
şey kaçakçılık değil. İşin vahimi TIR Karne-
si’nde aynı Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyo-
nu’nu sormazken Ortak Transit Rejimi Beyan-
namesi’nde bunu bize zorunlu olarak soruyor.
Daha da vahimi bu zorunluluk Avrupa’da yok.

İkincisi: Gümrüklerde kağıt beyanname dü-
zeltmesi son derece kolayken bizim beyanna-
melerimizi online olarak sunmamız nedeniyle
beyannamelerin düzeltmelerinde çok zorluk
yaşıyoruz. Şöyle ki; bir güzergâhta değişikliği
olduğunda -ki taşımacılıkta son derece doğal
bir şeydir-,  güzergâh değişikliğini gümrük me-
murunun hemen kolayca yapması gerekirken
bizim sistemimizde bunun için çok uzun adım-
lar atılması ve süreçler kat edilmesi gerekiyor.
Bunlar bizi yoran şeyler. Nakliyeciler gereksiz
yere çok zaman harcıyor. Sorunların başlıca se-
bebi ise mevzuat. Avrupa’da gümrük ile ilgili
düzeltmeler, hemen bir memur tarafından ya-
pılabilirken; Türkiye’de bürokrasi çok uzuyor.

Üçüncüsü: Türkiye’nin mevzuatı hazır hale
getirdiği halde Yetkilendirilmiş Yükümlü İzinli
Gönderici Sistemi’ne bir türlü geçememiş ol-

ması. Yani; gümrüğe aracın uğramadan, be-
yannamesinin hazırlayıp göndermesi ve ara-
cın 7 gün 24 saat seyahate başlayabilmesi.

Dördüncüsü:  Transit Beyannamesi açılarak
gelen araçların, Kapıkule’de veya kara kapıla-
rında bekleme süreleri anlamında bir avantaj
görememesi. Yani diğer araçlarla aynı statüde
tutuluyor. Beyannamesi hazır geldiği halde, bu
araca herhangi bir öncelik tanınmıyor. Beyan-
namesi hazır gelen araçlar, daha hızlı bir şekil-
de içeriye alınabilir. Ayrı bir kapı tahsis edilebi-
lir veya bu araçlar için ayrı bir “ lane ”verilebilir.
‘’ diyerek sistemin hayata geçirilmesinin önün-
deki başlıca sorunları ifade etti.

‘’SIRBİSTAN SİSTEME DâHİL EDİLECEK’’
Önümüzdeki dönemde Sırbistan’ın sistem-

lerine dâhil edileceğini belirten Yılmaz, ‘’İlerle-
yen dönemde Sırbistan’ı sistemimize dâhil
edeceğiz. Hizmetimizi, Sırbistan geçişlerinde
herhangi bir bedel almaksızın üyelerimize su-
nacağız.’’ dedi.

SUNULAN BEYANNAMELERİN 
YÜzDE 46’SI TOBB UND’YE AİT

AçıklamalarınaOrtak Transit Sistemi’nin Tür-
kiye ve Dünya’daki işleyişi hakkında bilgi vere-
rek devam eden Yılmaz, ‘’Avrupa’da2015 yılı için
baktığımızda aylık ortalama 800 Bin beyanname
yani 800 Bin transit hareket var. 8 ayda bu sayı
6,5 Milyona tekabül ediyor. Türkiye’nin ise 2015
yılının 8 aylık döneminde sunduğu 177 Bin be-
yannamesi bulunuyor. TOBB UND olarak ise biz,
Türkiye’de 2015 yılı 8 aylık döneminde sunulmuş
177 Bin beyannamenin 82 Bin adedini elimizde
bulunduruyoruz. Bu sayıda yaklaşık olarak yüz-
de 46 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir önceki
yılda sunduğumuz beyanname sayısı ise 246 Bin
adet olarak gerçekleşti.’’ diye ifade etti.

EğİTİM çALIŞMALARI 
HIz KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ortak Transit Rejimi konusunda yoğun bir
şekilde çalışmalar yürüttüklerini ve bu bağ-
lamda taşımacılara; nakliye sektörü çalışanla-
ra ciddi anlamda eğitimler verildiğinin altını çi-
zen Selçuk Yılmaz, ‘’ Sürekli olarak eğitim ça-
lışmaları yapılıyor. Gerektiğinde yerinde eği-
timler düzenliyoruz. Bu konuda biz çok ciddi

destek sunuyoruz. Ayrıca firma merkezlerinde
de eğitim çalışmaları yürütüyoruz. 

Tüm bunlar haricinde taşımacılar bize 7 gün
24 saat ulaşabiliyor. Şirketimizde geniş bir
ekip, her türlü soruyu ve sorunu gümrük nez-
dinde çözmek üzere hareket ediyor.Dolayısıyla
çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp sorunları ye-
rinde çözüyoruz. Ayrıcaİstanbul Gümrükleri
başta olmak üzere; İzmir, Mersin, İskenderun,
Habur, Sarp gibi önemli noktalarda ofislerimiz
ve gerekli konular hakkında çalışanlarımız
bulunuyor. Yine oralarda çalışan gümrük per-
soneli ile iyi ilişkilerimiz var. ‘’ dedi.

GÜMRÜK VE TİCARET 
BAKANLIğINA TEŞEKKÜR

Yılmaz, ‘’Bakanlığımızda konunun sahibidir.
Durumu yakinen takip ediyor ve her konuda
yardımcı oluyor. İşine sahip çıkıyor. Sayın Güm-
rük ve Ticaret Bakanımız başta olmak üzere tüm
bakanlık personeline teşekkür ediyoruz. ‘’ dedi.

‘’2012 YILINDAN BU YANA 
%1800 BÜYÜME GERçEKLEŞTİ.’’    

Türkiye’nin Ortak Transit Sistemi(NCTS)’ne
dâhil olmasından bu yana ciddi anlamda yol kat
edildiğini belirten Yılmaz, ‘’2012 yılından bu yana
TOBB UND olarak sunduğumuz beyanname
sayısında 18 kat büyüme gerçekleştirdik.’’ dedi. 

‘’DİjİTAL TAKOGRAFIN ÖNÜMÜzDEKİ YIL
PİYASADA OLMASINI BEKLİYORUz’’

TOBB UND teminat sunmanın yanında yü-
rüttükleri hizmetlerden söz eden Yılmaz ko-
nuyla ilgili şu açıklamada bulundu: ‘’Ortak
Transit Sistemi konusunda sunduğumuz be-
yannamelerin yanı sıra nakliyecilerin ihtiyaç
duydukları farklı alanlarda da çalışmalarımız
devam ediyor.  Bunlardan biri ASELSAN ile be-
raber yürüttüğümüz ‘’dijital takograf’’ çalışma-
sıdır. Dijital takografın2016 yılsonuna doğru pi-
yasada olmasını bekliyoruz. 

KREDİ GARANTİ FONU İLE İŞBİRLİğİ
Diğer yandan nakliyecinin teminat sorunla-

rına çözüm oluşturacak çeşitli modeller üze-
rinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu an-
lamda KGF(Kredi Garanti Fonu) ile nakliyecile-
rimizin teminatlandırma ihtiyacını karşılaya-
cak bir modeli kurgulamak üzere çalışıyoruz. ‘’ 
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Lojistik sektörünün li-
der şirketi oMSAN,
müşterisi olan
BoSCH’un ısıtma ve

soğutma grubu ürünlerine
ilave olarak, Türkiye’nin en
büyük toplam SKu hacimle-
rinden birine sahip otomotiv
yedek parça, el aletleri ve gü-
venlik ekipmanlarını kapsa-
yan ürünleri için serbest de-
polama, gümrüklü depolama,
elleçleme ve diğer katma de-
ğerli hizmetleri sunmaya
başladı. Bu proje kapsamında,

Hadımköy’de bulunan depoda
Bosch ürünleri için kapsamlı
depolama hizmeti sunmaya
başlayan oMSAN, Ekim ayın-
dan itibaren ise aynı hizmeti
istanbul – orhanlı’da yer alan
20 Bin metrekarelik yeni de-
posundan sürdürecek. Proje,
halihazırda 60 oMSAN çalışa-
nı ile yürütülüyor.  oMSAN Lo-
jistik Depolar ve Dağıtım ope-
rasyonları Grup Müdürü Ser-
kan çelik; sunulan hizmet kali-
tesi,  KPI’larda hedef değerlerin
üzerinde sonuçların elde edil-

mesi ve taraflar arasında kar-
şılıklı güvene dayalı ilişkinin
de etkisiyle BoSCH - oMSAN
işbirliğinin gittikçe güçlendi-
ğini belirtti. çELiK, Türkiye’de
en fazla yerleşik yatırım ya-
pan uluslararası firmalardan
biri olan BoSCH markasına
hizmet vermekten ötürü
mutlu olduklarını söyledi. çe-
lik, orhanlı’da hizmet vere-
cekleri yeni depolarında müş-
teriye özel, katma değerli bir
hizmet sürecini başlatacakla-
rını sözlerine ekledi.

oMSAN-BoSCH işbirliği 
Güçlenerek Büyüyor
OMSAN, önemli müşteri-

lerinden BOSCH’un ısıt-
ma ve soğutma grubu

ürünlerinden sonra şimdi
de otomotiv yedek parça,

el aletleri ve güvenlik
ekipmanları ürünleri için

depolama hizmetleri
sunmaya başladı. 

Lastik devi Michelin, nakliye şir-
ketleri için bir ilk niteliğindeki di-
jital dönüşümü başlatan TIRE
CARE programını Paris’te ger-
çekleştirdiği lansmanla duyurdu. 

Gürcistan’da Yol
Yardımı Konusu
Masaya Yatırıldı

Gürcistan sınırları içerisinde nakliye firmalarının
karşılaştıkları sorunlarla ilgili yol yardımı konu-
su, Hopa TSo’ da yapılan toplantıda masaya ya-
tırıldı.  yapılan toplantıda; Gürcistan’da 12 adet

ofisi bulunan firma yetkilileri T.C Batum Başkonsolosluğu
Gümrük Ataşesi özay Kutlu ile birlikte Hopa TSo’yu ziya-
ret ederek yol yardımı konusundaki hizmetlerini ilçe
nakliye sektörü temsilcilerine aktardılar. Sektör temsilci-
lerine sundukları hizmetler hakkında bilgi veren firma
yetkilileri sağlayacakları hizmetlerin kapsamı ve çerçe-
vesi ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumun
ardından geçilen soru-cevap kısmında Hopa’lı nakliye
sektörü temsilcileri uygulamanın ne şekilde sağlanacağı
ve abonelik için ne kadar bir fiyat belirlendiği gibi sorula-
rını yetkililere aktardılar. Hizmetin henüz başladığı ve
hizmet bedelinin talebe göre belirleneceğini aktaran fir-
ma yetkilileri projelerini sunarak nakliyecilerden geri dö-
nüş almak ve o çerçevede bir kapsam belirlemek ama-
cıyla ilçeyi ziyaret ettiklerinin altını çizdiler. çalışmaları
hakkında detaylı bir taslak da sunan firma yetkilileri ya-
pılan görüş alış verişine göre hizmetlerinin kapsam ve
ücretini belirleme yoluna gideceklerini ifade ettiler. 

Sava, Kamyon Lastiği
Portföyünü Genişletiyor

Sava, kamyon las-
tiği seçenekleri
arasında bulunan
hem Avant 4 ön

aks hem de orjak 4 çeker
aks lastiklerinin
295/60R22.5 ve
315/60R22.5 ebatları ile
Cargo 4 treyler lastiği için
de 385/55R22.5 ebadı tü-
keticilerle buluştu. Diğer
ebatlarda olduğu gibi yeni-
lerin lastik yanağında da,
karlı hava koşullarında
aracı hareket ettirme ya da
hareketini sürdürmede
normal bir lastiğe göre
daha iyi bir performansı
teyit eden M+S işareti bu-
lunuyor. 

Avant 4, orjak 4 ve Cargo
4 lastikleri şehir içi ve şehir-
lerarası yolda taşıma amaçlı
kullanılan araçlar için geliş-
tirildi. Seriye son olarak ek-
lenen lastikerle birlikte
Avant 4 ön aks ve orjak 4
çeker aks lastikleri artık beş
ayrı ebatta satışa sunuluyor;
mevcut 315/80 R 22.5,
315/70 R 22.5, 295/80 R 22.5
ebatlarının yanı sıra yeni
295/60R22.5 ve

315/60R22.5 ebatları eklen-
di. Ülkemizde satışı yapılan
Cargo C3 Plus treyler lasti-
ğine yeni seri 385/55R22.5
ebadı da eklendi.

SAVA KAMyoN LASTiği
SERiSi özELLiKLERi 
iLE FARK yARATIyoR

Sava kamyon lastiği ai-
lesi Avant 4 ön aks lastiği,
orjak 4 çaker aks lastği ve
Cargo C3 plus treyler lasti-
ğinden oluşuyor. Avant
4'ün sırt deseni, dengeli bir
basınç dağılımının yanı
sıra, düşük ve düzgün
aşınma profili sunuyor. Is-
lak yol üzerindeki fren ka-
biliyetinin yanı sıra sert
omuz dişleri sağlam yol tu-
tuşu ve yan stabilite sağlı-
yor. Aşınabilirlik açısından
lastiklerdeki yüksek kau-
çuk hacmi sayesinde mü-

kemmel kilometre perfor-
mansı elde edilirken, yük-
sek çekiş gücü ve düşük
gürültü ile keyifli bir sürüş
sağlıyor.

orjak 4'ün özellikleri ise,
yüksek çekiş gücü, ıslak
yolda fren kabiliyeti ve
yüksek kilometre perfor-
mansı olarak öne çıkıyor.
Diğer avantajları arasında
yüksek dayanıklılık, eşit
düzeyde yıpranma, kop-
malara ve hasara karşı di-
rencin yanı sıra, iyi bir yol
tutuşu için arka aks stabi-
litesi yer alıyor.

Cargo C3 Plus treyler
lastiği, kaplanabilirlik özel-
liğiyle ailenin en tecrübeli
üyesidir. Maliyette rekabet
üstünlüğü sağlayan bu
lastik, ıslak yolda yüksek
kavrayış sağlıyor.

Sava ürün portföyüne, son nesil
Avant 4 ön aks, Orjak 4 çeker aks ve
Cargo 5 treyler lastiği çeşitlerine ek
olarak düşük seri ebatlarını kapsayan
beş adet yeni kamyon lastiği ekledi.

MICHELIN TIRE CARE
HizMETi TANITILdI

Globalleşen dünyada dijitalleşme-
nin etkisi her geçen gün artırı-
yor. Günlük hayatın bir parçası
haline gelen cihazlar ve dijitalle-

şen bireyler, bütün sektörlerin pratiklerini
değiştirdiği gibi lastik sektörünü de etkili-
yor. Şirketlerin sürdürülebilir politikalar
izleyebilmesi için dijitalleşmesi çok büyük
bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor. Dün-
yanın en büyük lastik üreticilerinden Mic-
helin de ağır vasıta araçları için sunduğu
hizmetleri “MICHELINTIRE CARE” ile dijital
dünyaya entegre ediyor.

Michelin, Ekim ayında Fransa’nın baş-
kenti Paris’te gerçekleştirilen lansmanla
özellikle nakliyecilerin ihtiyaçlarına yönelik
olarak geliştirdiği dijital MICHELINTIRE
CARE hizmetini tanıttı. Dijital dünyanın gü-
cünden yararlanarak işletme maliyetlerini
önemli ölçüde azaltan hizmet, filoların ba-
kım faaliyetlerini kolaylaştırıyor; güvenilir
ve otomatik altyapısıyla iş yükünü azaltıyor. 

Paris’teki lansmanda konuşan Michelin
Ağır Vasıta Ürünleri Dünya Direktörü Ser-
ge Lafon, “Bugün Michelin yenilikçi Politi-
kasının 50.yılında sektörün öncüsü olarak
sizlere tanıtmaktan mutluluk duyduğu-
muz MICHELINTIRE CARE hizmeti Miche-
lin’in yüzyılı aşkın tecrübesinin bir ürünü.
Bu hizmet özellikle nakliye şirketleri, filo-
lar için güvenlik başta olmak üzere ope-
rasyonel verimlerini artırmalarını sağla-
yacak dijital bir altyapı sunacak, araçları
üzerinde daha büyük bir kontrol gücü
sağlayacak. 

Araştırmalar gösteriyor ki iyi denetlen-
meyen lastikler ömürlerinin tamamı tü-
ketilmeden araçlardan çıkarılıyor, potan-
siyel performanslarının ise ancak %85’lik
bölümünü kullanılıyor. Kalan %15’lik per-
formans ise nakliyecilerin maliyetlerini
yükselttiği gibi performanslarına herhan-
gi bir katkı sağlamıyor. ADAC testleri şunu
gösteriyor: kamyon arızalarının üçte biri
lastiklerle ilgili sorunlardan kaynaklanı-
yor. MICHELINTIRE CARE ise bu noktada
işletmelere dijital ortamda sunduğu kont-

rol gücüyle her bir lastiğin tek tek kontrol
etme, performansını görme, araç arızala-
rını önceden öngörme ve tamir edebilme
fırsatı sunuyor.” dedi.

MICHELIN TIRE CARE ŞiRKETLERE
Üç ANA DijiTAL çözÜM SuNuyoR:

Akıllı Telefonlar için TireLogTM Hizmeti
MICHELINTIRE CARE kapsamında su-

nulan dijital hizmetlerden akıllı telefonlar
için yapılmış bir uygulama olan Tire-
LogTMGoogle Play ve AppStore’dan üc-
retsiz olarak indirilebiliyor. 20'den daha az
aracı olan nakliye şirketlerinin lastiklerini
basit ve etkin şekilde izleyip yönetebilme-
lerini sağlayan dijital bakım rehberi niteli-
ğindeki uygulama, lastik denetimlerini
daha çok manuel şekilde gerçekleştiren
küçük nakliye şirketlerine filolarındaki
lastikler hakkında hızlı ve güvenli kararlar
verme imkanı sunuyor. zamandan tasar-
ruf, lastik markalarının performansları
arasındaki farkları hızlı şekilde karşılaş-
tırma olanağı ve lastik bakım planlaması
yapmayı cep telefonu üzerinden kolaylaş-
tıran TireLogTM, Türkçe de dahil olmak
üzere 11 dilde hizmet verecek.

iCheck ile Erken uyarı Sistemi
100 araç ve üstü filolara lastikle ilgili

olarak meydana gelebilecek sorunları
gerçekleşmeden önce tahmin edebilme
olanağı sunan iCheck, araç inceleme sü-
resini üç kata kadar düşürürken araçları
düzenli olarak kontrol imkânı tanıyor. Er-

ken uyarı sistemi ile doğru zamanda doğ-
ru bilgiye erişilmesini sağlayan iCheck,
tam zamanında yeniden diş açma ve las-
tiğin her milimetresinin herhangi bir ka-
yıp olmadan kullanma avantajı sunuyor.
Bu sayede kilometre başına düşen mali-
yet düşerken karlılık artıyor; denetim faa-
liyetleri kolaylaşıyor.

Michelin müşterilerine kendilerine özel
hazırlanmış promosyon, kampanya, ürün
bilgileri ve yeniliklere 7 gün 24 saat bo-
yunca ulaşma imkanı veren MyAccount
portalına kayıt olarak iCheck avantajların-
dan yararlanılabiliyor.

iManage ile Lastikler Adım Adım izleniyor
MICHELINTIRE CARE’in iManage çözü-

mü kendi bakım atölyesine sahip olan 200
araç  ve üstü filolardaki her lastiğin kulla-
nım ömrünün başından sonuna kadar
RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) çi-
piyle tek tek izlenmesini sağlayarak bağ-
lantılı yönetim imkanı sunuyor. Lastik
ömrü boyunca gerçekleştirilen tüm ba-
kım faaliyetlerini izleyerek filodaki bütün
lastiklere ilişkin verileri MyAccount siste-
minde topluyor.

Bu sayede doğru hava basıncı, aşınma
seviyeleri, lastiklerin genel durumu ve
stoklar, diş açma, kaplama ve lastik dönü-
şü gibi bakım zamanlarının tahmin edil-
mesini ve planlanmasını sağlayan dijital
sistem işletmelere güvenlik, düşük yakıt
tüketimi ve yüksek kilometre perfor-
mansı sağlıyor. 
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Kapıkule TıR parkı, TOBB
Başkanı m. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve TOBB Yönetim
Kurulu üyelerinin yanı

sıra, Sağlık Bakanı mehmet müezzi-
noğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ce-
nap aşcı, edirne Valisi dursun ali Şa-
hin, Kırklareli Valisi esengül Civelek,
edirne Belediye Başkanı Recep Gür-
kan ile çok sayıda oda ve borsa baş-
kanının katılımıyla hizmete açıldı.

açılış töreninde konuşan TOBB
Başkanı m. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB
olarak 2009 yılında Kapıkule Sınır
Kapısı’nı modernize ederek hizmete
açtıklarını hatırlatırken, “Şimdi de
Kapıkule Sınır Kapısı bünyesinde faa-
liyet gösterecek olan ve 7 ay önce in-
şaatına başladığımız TıR parkını açı-
yoruz.” dedi.

TOBB olarak edirne’ye her zaman
çok önem verdiklerini açıklayan Hi-
sarcıklıoğlu bu kapsamda edirne’ye
beş büyük yatırım yaptıklarını anlattı.
Hisarcıklıoğlu, “Birincisi tarihi mirası-
mız Selimiye’ye yatırımdı. 2005 yılında
büyük bir restorasyondan geçti ve ye-
nilendi. Bu restorasyonun tamamını
biz camiası olarak biz üstlendik. ikinci
yatırımı Kapıkule’de yaptık. Kapıkule
Sınır Kapısı ülkemizin ihracatı için en
önemli geçiş. çünkü ihracatımızın ya-
rısını avrupa ülkelerine yapıyoruz.
Buna rağmen Kapıkuleye yıllarca ya-
tırım yapılmamıştı. Geçişler sıkıntılı ve
çok yavaştı. Gurbetçilerimizin ve edir-
ne’ye gelen yabancıların geçişi de ayrı
bir işkenceydi. 2007 yılında Kapıkule
sınır Kapımızı modernize ettik. mo-
dernize ettiğimiz günden bu güne ka-
dar Kapıkule’den 4 milyon tır ve tam
40 milyon yolcu giriş-çıkış yaptı. Bu
sayede Kapıkule, işlem hacmi bakı-

mından dünyanın en büyük ikinci
kara sınır kapısı haline geldi.

Üçüncü yatırımımız, Selimiye Vak-
fını kurmak oldu. Bu büyük emanetin
sorumluluğunu ilelebet paylaşmak
için, bu yıl içinde Selimiye Vakfı’nı kur-
duk. Sağlık Bakanımızla birlikte, mü-
tevelli heyeti içinde birlikte çalışıyoruz.
Önemli miktarda kaynak aktardık.
artık Selimiye’nin tüm bakım ve ona-
rımını, kurumsal bir yapı içinde, Oda-
Borsa camiası olarak biz üstlenmiş ol-
duk. dördüncü yatırımızı; eğitim ala-
nında yaptık. Şehrin kanaat önderle-
rinin ve sizlerin talebi üzerine edir-
ne’mize 4 yıllık bir fakülte inşa etmek

üzere kolları sıvadık. Bu yılın mart
ayında fakültemizin temelini yine
Bakanımızla birlikte attık.

Beşinci yatırım olarak da, bugün
açılışını yapacağımız modern Tır par-
kı’nı edirne’ye kazandırdık. Yani edir-
ne’mize beşte beş yaptık. Hayırlı-
uğurlu olsun.” diye konuştu.

TıR ŞOfÖRleRine 
mOdeRn BiR TeSiSe KaVuŞTu

TıR parkı’nın edirne için çok bü-
yük bir ihtiyaç olduğundan söz
eden TOBB Başkanı, Türk insanının
avrupalı’dan,  amerikalı’dan eksiği
bulunmadığını vurguladı. Hisarcık-

lıoğlu şöyle konuştu:  “avrupa’daki
insan hangi hizmeti görüyorsa,
hangi şartlarda iş yapıyorsa bizim
insanımız da en az o standartta
hizmet görmeye layık. işte biz bu
yatımı bunun için yaptık. düşünün;
Kapıkule ihracatımızın yükünü çe-
kiyor. Ülkemizin en büyük, dünya-
nın da ikinci büyük sınır kapısı. Sa-
dece 2014 yılında Kapıkule’den top-
lam 480 bin TıR geçiş yapmış. Yani
Kapıkule Türkiye’nin ihracatının,
dış ticaretinin yükünü çekmiş.

Bu ihracatı, zenginliği üreten firma-
larımıza ve o Türk ürünlerini taşıyan
cefakâr TıR şoförlerimize borçluyuz.
ama buna rağmen hem firmalarımız,
hem şoförlerimiz sağlıklı koşullar ol-
madığı için ilave sıkıntılar yaşıyordu.
Siz bunun en yakın şahidisiniz. Tel-
evizyonlarda haberlere bile konu olu-
yor. Kapıkule’de kilometrelerce TıR
kuyruğu var diye. Bu kuyruklardan
dolayı Türk özel sektörü olarak navlun
maliyetlerimiz artıyordu.

Yine bu kuyruklar sebebiyle
TıR’larımıza avrupa ülkelerinde ta-
kograf cezası kesiliyordu. Bu du-
rum hem TıR şoförlerini hem diğer
araçları hem de edirnelileri sıkıntı-
ya sokuyordu. TıR’larımız, şoförle-
rimiz yazın sıcakta, kışın soğukta
eziyet çekiyordu. mallarımızı avru-
pa’ya taşıyan şoförlerimiz en insani
ihtiyaçlarını bile gideremiyordu. al-
lah aşkına düşünün, 3-4 gün bir
yerde beklemek zorundasınız ama
lavabo ihtiyacınızı bile giderebilece-
ğiniz bir yer yoktu. çok açık söylü-
yorum bu çağ dışı görüntü, edir-
ne’ye yakışmıyordu. Şimdi inşallah
bu sıkıntıların hepsi geride kaldı.” 

sektörden8 EKİM 2015
www.tasimacilar.com

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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K
ışın, buzlanan ve karla kap-
lanan cadde ve yollarda,
buz ve karla mücadelenin
maliyeti ve yollarda mey-

dana gelen hasarların büyüklüğü bi-
linmektedir. Genelde katı halde tuz
ve tuz eriyikleri kullanılmaktadır. Tuz,
asfalta ve çevreye ciddi zararlar ver-
mekte, köprü ve viyadüklerdeki me-
tal aksamları ömrünü kısaltmakta,
yer altı sularına sızmaktadır. Bu ne-
denle her yıl yolların asfaltı onarım
görmektedir. Uygulaması çok mali-
yetlidir ve uygulamada birçok riskler
mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde kulla-
nılan organik buz önleyici/çözücü so-
lüsyonlar ise pahalı olduğu algısı ile
kullanılmamaktadır.

Artık, tamamen Türk mühendisler
tarafından geliştirilen ve yerli kaynak-
lar kullanılarak üretilen, ekonomik,
çevre dostu bir buz önleyici/çözücü
solüsyon, ülkemizde de bulunmakta-
dır. ''YEATZ'' buz önleyici/çözücü
solüsyon, Belediyeler ve Karayolları
Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava

Meydanları İşletmesi tarafından de-
ğerlendirilmesi gereken bir üründür.

Yeatz buz çözücü/önleyici solüs-
yon,  buz önleyici/çözücü maddeler
konusunda dünyanın en önemli oto-
ritesi olarak kabul edilen ve Akredite
bir laboratuar olan Kanada
Lima&Amil Laboratuarı’nda test edil-
miştir. Uygulanan testler ve sonuçları
aşağıdadır.

AIR 5567A Test (Catalytic Carbon
Disc Oxidation Test for SAE AMS
1431/1435 Runway and Taxiway
De-Icing Chemicals). Havalimanların-
daki Pist ve Piste giden yollar için
test edilen ürün, uçakların fren sis-
temlerine zarar vermediği belirlene-
rek, dünyadaki her havaalanında kul-
lanılması konusunda onay almıştır.

AIR 6171 & 6172 Test (Runway
Deicer Performance Test for SAE
AMS 1431/1435 Runway and Taxi-
way De-Icing Chemicals). Havali-
manlarındaki Pistler için test edilen
ürün, uçakların iniş ve kalkışlarında
uçakların kaymasını önlediği, gibi
buz tutma ve eritme konusunda da
üstün performans gösterdiği belirlen-
miştir. Ürünün rakipleri olan (CMA)
Kalsiyum-Magnezyum-Asetat ve
(Pac) Potasyum-Asetat’a karşı üstün
olduğu da test ile kanıtlanmıştır.

FP-194 Test (Large Transport
Type Aircarft Airodynamic Testing Of
The Candidate Type 1 Fluid). Ürünün
bir diğer türevi ise, çok soğuk hava-
larda uçakların oynar bölümlerine
(flap, stabilizör vs) sıkıldığı takdirde,
uçağa zarar vermediği ve verimli ola-
rak buz oluşumunu önlediği konu-
sunda onay almıştır.

Yeatz solüsyon, çevrecidir, ağaçla-
ra, altyapıya, doğaya zarar vermez.
Ürün;

Karın yol yüzeyine tutunmasını en-
gelleyip donma ve buzlanmayı önle-
yen kimyasal bir çözeltidir.

Kar yağışı ve tipiden önce uygula-
nır.

Anti-friz özelliği sayesinde buzlan-
mayı engeller.

Yol yüzeyinde, karın tutunmasını
engelleyen ince bir tabaka halinde
kalır.

Yoğun trafikte dahi yolda kalarak
ıslaklığı absorbe eder.

Çevre dostudur, bitkiler için gübre
görevi görür.

Uzun ömürlü olması, kısa sürede
kolayca uygulanabilir olması hem iş
gücünden hem de zamandan tasar-
ruf sağlar.

Aşındırıcı madde içermediğinden
asfalta, betona ve metal aksama za-
rar vermez.

Çok düşük ısılarda bile etkilidir. (-
50°C ‘ye kadar).

Yeatz Buz Çözücü Teknik Özel-
likleri

Hidrofil yani nemi ve suyu tutma
özelliği vardır.

Donma noktası -50°C civarındadır.
(Tuz çözeltilerinin donma

noktası -7°C civarındadır.)
Saatte 40km hızla, metrekareye

16-25gr. yoğunluğunda uygulanabi-
lir.

Yolun durumu ve hava koşullarına
göre yol üzerinde en az 48 saat işlev-
selliğini korur.

-15°C’de, saatte 1.2 cm buzu çö-
zer.

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ya da
aşındırıcı özelliği yoktur.

Asfaltta ya da ziftte aşındırıcı etkisi
yoktur.

Deri ya da suyla temasında zararı
yoktur.

Depolama ömrü iki yıldır. 
Sonuç olarak YEATZ geleneksel

yöntemlere göre;
Kazalarda :%85 azalma,
İşçilikte :%68 azalma,
Malzemede :%85 azalma

sağlamaktadır.
Yeatz buz önleyici/ çözücü nerede

ve kimler tarafından kullanılabilir;
Hava alanlarında buz ve karı erit-

mede, buzlanmayı önlemede,
Kalkacak uçakların, hareketli par-

çalarının donmasını önlemede,
Kaldırımlarda yayaların güvenle

yürümelerini sağlamak için,
Yollarda, otoyollarda, havalimanla-

rında, benzin istasyonlarında, bina

girişlerinde, stadyumlarda, duraklar-
da, üst geçitlerde buz oluşumunu
önlemek, mevcut buzu eritmek için,

Binaların yangın söndürme amaçlı
su depolarında, kış koşullarında su-
yun donması nedeni ile oluşacak za-
rarı önlemek için,

Yoğun kar birikiminde çatı çökme-
lerini önlemek için,

Konut ve işyerlerinin önlerinde kar
ve buzu önlemek için

Garajlarda, AVM’lerde alanların, gi-
riş ve çıkışların buz ve kardan arındı-
rılması ve daha birçok alanda kullanı-
labilir.

Süs bitkileri,  çiçek ve tomurcuk
aşamasında olan meyve ağaçlarında
don olayına karşı

Ürün, Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından test edilmiş, olumlu rapor
verilmiştir. İstanbul Büyük Şehir Be-
lediyesi ve Ankara Büyük Şehir Bele-
diyesi de ürünü pilot olarak uygula-
mış ve sonuçlarından memnun kal-
mışlardır. İstanbul Büyük Şehir Bele-
diyesi’nin yaptığı uygulamada, uygu-
lama bölgesinden 72 saat buzlanma
uyarısı alınmadığı, UKOME tarafın-
dan rapor edilmiştir.2015/2016 kış
sezonu için İstanbul Büyük şehir Be-
lediyesinin bazı güzergâhlarda ürünü
kullanacağı bilgisi alınmıştır. Karayol-
ları Genel Müdürlüğü'nün ihalelerine
teklif verilmiştir.

Böylesine önemli testlerden geçen
bir ürün neden resmi kurumlar tara-
fından kullanılmıyor? Aslında kullanı-
yorlar. Ama kullandıkları “Tuzlu Su” ,
öğütülmüş, öğütülmüş tuz-toprak
karışımı ve ''ÜRE'' dir. Bunların bek-
lenen yararı veremedikleri, kış geldi-
ğinde görülmektedir. Kurumlar, bun-
ların dışında Potasyum-Magnez-
yum-Asetat veya Kalsiyum-Asetat
kullanabilirler, ancak bu ürünler son
derece pahalıdır. Bu ürünlerin tonu
3.000- 4000. USD'den başlayan fi-
yatlarla satılmaktadır. Bir diğer sıkıntı
ise; Kış geldiğinde,  ilgili kuruluşlara
çok çeşitli buz önleyici/çözücü so-
lüsyon seçenekleri sunulmaktadır.
Ülkemizde bunları uluslararası stan-
dartlara göre test edip raporlayacak
laboratuar sıkıntısı bulunmaktadır.
Bu ürünler, imkân varsa ya sahada
denenerek veya sunan firmaların be-
yanlarına ve sundukları belgelere gü-
venilerek alınmaktadır. Maalesef,
gerçek kış koşulları altında bu ürün-
lerin, belirtilen performansı göstere-
medikleri görüldüğünde de iş işten
geçmiş olmaktadır. Durum böyle
olunca kurumlar da pes edip, ucuz
ama işe yarayacağı umulan çözüm-
lere bağımlı kalınmaktadırlar. Yeatz
buz önleyici/ çözücü solüsyonun,
anılan pahalı ürünlerle kıyaslandığın-
da çok ekonomik olduğu, bazı konu-
larda performansının bu ürünlerden
daha yüksek olduğu, gerçekci bir
maliyet analizi yapıldığında, ucuz çö-
zümlerden de çok daha ekonomik
olduğu görülmektedir.

Yeatz buz çözücü/önleyici, market
ve süpermarketlerde 5 ve 10 Lt. am-
balajlarda da satışa sunulacaktır. Bu
ürünler püskürtme yöntemi ile kolay
şekilde, herkes tarafından uygulana-
bilecektir. Kışın hayatı kolaylaştıran,
ekonomi ve güvenlik sağlayan Yeatz
buz çözücüyü denemenizi öneririz.

Çevre Dostu
Buz Çözücü /

Önleyici 
Solüsyonlar 
Kullanılmalı

BİLAL 
YEŞİL

KapıKule TıR paRKı HizmeTe açıldı

Modern bir tesis
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) tara-

fından yaptırılan ve Kapıkule Gümrük Kapısı önünde-
ki TIR sürücüleri için modern ve güvenli bir bekleme
alanı oluşturacak Kapıkule TIR Parkı hizmete açıldı.
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