
T reyler Sanayicileri Derneği’nin (TREDER)
7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen
Olağan Genel Kurulu’nda Kaan Saltık ye-
niden başkanlığa seçildi. Genel Kurul’da

2015 faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Sekreter Ay-
han Eryazar, üyeleri bilgilendirdi. Mali tabloların
oybirliği ile ibra edilmesinin ardından kurulda tü-
zük değişikliği de oybirliği ile kabul edildi.. 

2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçi-
len Kaan Saltık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıkla-
mada treyler sektörünün tek temsilcisi TREDER’in
hem sektör hem de ülke ekonomisi için önemine

değinerek, yeni dönemde ADR, ATP gibi uluslararası
konvansiyonların Türkiye’de uygulanması, sahteci-
lik ve merdivenaltı gibi sektörün önünde engel olan
konularda da kararlı çalışmalarını devam ettire-
ceklerini söyledi.  Türk treyler sektörünün sınırları
aşarak bölgesel bir güç odağı haline geldiğini kay-
deden Başkan Kaan Saltık, “Arap Baharı, Mısır, Su-
riye, Rusya derken birçok siyasi krize rağmen
ayakta kalmasını bildik. Hatta yabancı rakiplerine
oranla daha hızlı adımlar atmaya başladık. Kamu ile
olan olumlu ilişkilerimiz sayesinde koşar adım iler-
lemeyi hedefliyoruz. ” şeklinde konuştu. 
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Azerbaycan Enerji Bakan Natig Ali-
yev, yaptığı açıklamada "Şahdeniz
2" havzasından çıkartılacak doğal-
gazın Gürcistan ve Türkiye üzerin-

den Avrupa'ya ulaştıracak Trans Anadolu Do-
ğal Gaz Boru Hattı'nda (TANAP) çalışmaları-
nın yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını
söyledi. TANAP projesinde inşa işlerin büyük
bir kısmının yapıldığına vurgu yapan Bakan
Aliyev, çalışmaların plandan daha hızlı ger-
çekleştiğini dile getirdi.

BORU HATTININ GEÇTİĞİ İLLER
TANAP, Türkiye ve Gürcistan sınırında Ar-

dahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden baş-
layarak; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan,
Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat,
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik,
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ
ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yu-
nanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde
son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine
doğal gaz aktaracak olan TAP'a bağlanacak.

HOPAPORT’A 2.603 ADET 
BORU DENİZ YOLU İLE GETİRİLDİ

TANAP Projesinin Türkiye durağında Arda-
han, Kars, Erzurum, Erzincan durağındaki ça-
lışmalar aralıksız devam ediyor. Borusan’ın
Derince de bulunan fabrikasında üretilen bo-
rular Denizyolu ile HOPAPORT’a getiriliyor ve
burada Liman sahasında depolanmaya devam
ediyor. HOPAPORT’a 2015 yılında 12 gemi ile
toplam ağırlığı 19.746 ton olan 2.111 adet boru
geldiğini ifade eden Genel Müdür Meriç Burçin
Özer 2016 yılının ilk 3 ayında limanlarına 4
gemi ile toplam ağırlığı 4.492 ton olan 492 adet
boru ile birlikte toplam 2.603 adet boru geldiği-
ni ve önümüzdeki aylarda da yeni yeni gemi-
lerle boruların gelmeye devam edeceğini söy-
ledi. HOPAPORT Liman sahasında depolanan
borular Kars bölgesindeki TANAP Şantiye sa-
halarına karayolu ile taşındı ve taşınmaya da
devam ediliyor. HOPAPORT’a 2016 yılında yıl
boyunca TANAP Projesinde kullanılacak boru-
ların gemiler ile taşınmasına devam edilecek.

TANAP Projesinde
Çalışmalar 

Devam Ediyior

Z
orunlu trafik sigortalarında fi-
yatın serbest bırakılmasından
sonra, araç başına zorunlu tra-
fik sigortası maliyetleri çok

ciddi rakamlarda arttığını belirten
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şe-
ner, “Aynı araç için 4.000 TL ile
20.000 TL teklif veren sigorta şirket-
leri var. 100.000 TL teklif verenleri de
gördük! Organize bir şekilde istis-
mar ediliyoruz!” şeklinde konuştu.

ŞENEr: “YABANCıLArıN 5 KATı 
SİGOrTA MALİYETİMİZ vAr!”

U
luslararası Nakliyeciler Derne-
ği (UND) İcra Kurulu Başkanı
Fatih Şener şöyle konuştu:
“Sektörümüz Uluslararası Zo-

runlu Trafik Sigortası (Yeşil Kart) için
ortalama yıllık 1.000 Euro öderken,
Türkiye’deki zorunlu sigorta için or-
talama yıllık 6.000 TL, Yaklaşık 2.000
Euro ücret ödüyor. Türk araçlarının
yaklaşık 3.000 Euro ücret ödediği
Ulusal ve Uluslararası Zorunlu Trafik
Sigortası için Bulgar aracı toplam
650 Euro,  Macar araçları 700 Euro,
Slovakya ise 435 Euro ödüyor.” 

TREDER’in Başkanlığı’na 
yEniDEn kaan SalTık SEçilDi

TREDER’in Başkanlığı’na 
yEniDEn kaan SalTık SEçilDi

Endüstriyel taşımacılığın tecrübeli
oyuncusu Etis Lojistik’in Genel
Müdürlüğü görevine Sinan Çıtak
getirildi. 1980 yılında İstanbul’da

doğan Sinan Çıtak, 2002 yılında Balıkesir
Üniversitesi Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu.  Yıldız Teknik Üniversitesi’nde
yüksek lisansını yapan Çıtak, kariyerine
2004 yılında Grant Thornton International
Audit Firmasında Asistan Denetçi olarak
başladı. Firmada 3 yıl içerisinde sırasıyla
Denetçi Yardımcılığı ve Uzman Denetçi un-
vanlarıyla görev alan Çıtak, birçok şirketin
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre
denetim çalışmalarının planlanması, yürü-
tülmesi ve UFRS standartlarına uyumlu
Mali tablolar ile denetim raporlarının hazır-
lanması görevlerini üstlendi. 2007 yılından
itibaren PS-SCS Uluslararası Nakliyat şir-
ketinde Bütçe&Raporlama Uzmanı olarak
görev yapan Çıtak, USGAA Muhasebe
Standartlarına göre günlük, haftalık, aylık
ve yıllık yurtdışı raporlar ile yıllık bütçe ve
tahminlerini hazırladı. 

Etis Lojistik’in
Genel Müdürü

Sinan Çıtak oldu 

tasımacılar

Sinan 
Çıtak

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) İcra Kurulu

Başkanı Fatih Şener,
Uluslararası taşımacıların,
rakiplerinin 5 katı sigorta

maliyetine katlandığını
belirterek, Sigorta Birliğine

“Artık Yeter, Sektörün Gücü
Kalmadı. Bu Duyarsızlığa 

Bir Son Verin !” çağrısında
bulundu.

Hafif Ticari Araç
Pazarı %12 Azaldı

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk çeyreğinde
geçen yıla göre %12,31 oranında azalarak 40.565

adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 46.257
adet satış yaşanmıştı 2016 yılı Mart ayında hafif

ticari araç pazarı 2015 yılının Mart ayına göre
%12,27 düştü ve 18.973 adet olarak gerçekleşti.

Geçen sene 21.626 adet satışa ulaşılmıştı.
2016 yılı Mart sonu Hafif Ticari Araç Pazarı göv-

de tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek sa-
tış adetine %68,43 pay ile Van (27.758 adet), ardın-

dan %12,53 pay ile Kamyonet (5.083 adet), %10,86
pay ile Minibüs (4.404 adet) ve %8,18 pay ile Pick-

up (3.320 adet) yer aldı.

Şener: “Sigorta Zorunlu..
Sigortacı, Deli Dumrul”

Küresel lojistik devi
GEFCO Türkiye’ye 10 yıl

önce katılan Zafer Öz-
kök, GEFCO Macaristan

Genel Müdürü olarak
atandı. Zafer Özkök Ma-
caristan’daki yeni pozi-
yonu öncesinde Gefco

Türkiye’nin Satış ve Pa-
zarlama Direktörü ola-

rak görev yapıyordu.

GEFCO MaCaristan’ın
YEni GEnEl Müdürü
türkiYE’dEn atandı

Zafer
Özkök
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Yeni Ecotorq Motorun 
seri Üretimine Başladı
Ford Otosan'ın 100 milyon doların üzerinde

bir yatırımla hayata geçirdiği Yeni Nesil
Ecotorq motor ailesinin seri üretime baş-
langıç töreni, Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bakanı Fikri Işık, Eskişehir Valisi Güngör Azim
Tuna, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç,
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding
Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan
Genel Müdürü Haydar Yenigün, Genel Müdür Baş-
yardımcısı Will Periam ve Ford Otosan çalışanları-
nın katılımıyla düzenlendi. Törende konuşan Ford
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Bu-
gün, Türkiye’de sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk
ve tek kamyon motorunu dünyaya sunmanın he-
yecanını yaşıyoruz. İnönü fabrikasında ürettiğimiz
yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai haklarının
yüzde yüzüne sahip olan şirketimiz; bu ürünü ge-
liştirme, yenileme, yurtdışına pazarlama ya da
teknoloji olarak satma hakkına sahiptir” dedi. 

320 Ar-Ge mühendisinin çalıştığı ve 100 milyon
doları aşan bir yatırımla Ford Otosan Eskişehir
İnönü fabrikasında seri üretimi başlayan yeni ne-
sil Ecotorq motor ailesi, yurt içinin yanısıra yurtdı-
şı pazarlara ihraç edilen Ford Trucks kamyon ve
çekici modellerinde kullanılacak. -50 dereceden
+50 dereceye kadar her coğrafya koşullarına uy-
gun olarak geliştirilen Ecotorq motor; Ford Trucks
modelleri ile Çin’den Avrupa’ya, Ortadoğu’dan Gü-
ney Amerika’ya tüm dünyaya ihraç edilerek, Tür-
kiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak.  

ALİ Y. KOÇ: TÜRKİYE'DE YAPILAN ÖZEL
SEKTÖR AR-GE HARCAMALARININ
YÜZDE 13’Ü KOÇ TOPLULUĞU'NA AİT

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Y. Koç, "Ülkemizin özellikle teknoloji
alanında rekabet gücünü artırarak, global arena-
da önemli oyunculardan ve merkezlerden biri ol-
ması en büyük arzumuz. Bu hedefin temelinde
bilgi ve teknoloji üretebilmemiz ve yüksek katma
değerli ürün ve hizmetler sunabilmemiz yatıyor.
Bu süreçte gerekli olan insan kaynağının da planlı
ve sistematik şekilde ele alınması en önemli ihti-
yaçlardan biri. Mesafe almış ülkelere oranla, daha
gidilecek çok uzun bir yolumuz olsa da, Hüküme-
timizin bu hedefle sağladığı Ar-Ge teşviklerinin ve
başlattığı reformların yatırımları cesaretlendirdi-
ğini memnuniyetle söyleyebilirim. Geçtiğimiz
günlerde devreye alınan ‘Ar-Ge Reformu Pake-
ti’nin günümüzün önemli rekabet unsurlarından
biri olan tasarıma destek vereceğine ve üniversite
– sanayi işbirliği açısından da son derece önemli
bir adım olduğuna inanıyoruz”dedi.  

Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyona
öncülük ederek; yenilikçi, çevreye duyarlı ve enerji
verimliliği yüksek ürün ve hizmetlere odaklan-
manın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayan
Ali Y. Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün Koç
Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe,
Ar-Ge’ye ve inovasyona çevirerek faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımları-
mızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler
geliştirmeye ve iş süreçlerimizi yenilemeye gayret
ediyoruz. Geçmişe nazaran bugün daha uzun va-
deli düşünüp planlar yapabiliyoruz. Bu felsefe ile,
2007-2014 yılları arasında yaptığımız Ar-Ge har-
camaları toplam 4,6 milyar TL’ye ulaştı. Buna ilave
olarak, sadece geçen yıl yaptığımız Ar-Ge harca-
ması da 1,3 milyar TL'yi buldu. Bu da ülkemizin ge-
leceğine olan güvenimizin en somut göstergesidir.
TUİK verilerine göre, Türkiye’de özel sektör Ar-Ge
harcamalarının yüzde 13’ü Topluluğumuz tarafın-
dan yapılmaktadır. Ayrıca, Topluluğumuza ait 15
Ar-Ge merkezinde, 4.300 mühendisimiz görev ya-
pıyor. Ar-Ge merkezlerimizin, sektörlerindeki en
başarılı Ar-Ge merkezleri olarak ödüller alması da
bizleri ayrıca sevindiriyor.”

FORD TRUCKS 50 ÜLKEDEKİ SATIş AĞINI
2020 YILINA KADAR TAMAMLAYACAK

Konuşmasında, Ford Otosan'ın, üretim kabili-
yetleri ve 1.500’e ulaşan Ar-Ge mühendisi ile
Ford’un global organizasyonunda gün geçtikçe
artan önemde sorumluluk üstlendiğini de belirten
Ali Y.Koç, Ford Otosan'ın Avrupa’daki en büyük ti-
cari araç üretim merkezi ve sektörünün en büyük
Ar-Ge merkezine sahip olmasıyla dikkat çektiğini
söyledi. “şirketimiz Ford kamyon ve çekicilerinin,
ilgili dizel motorları için global mühendislik çalış-

malarının sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.
2010 yılında imzalanan anlaşma ile şirketimiz,
kendi geliştirdiği ve ürettiği Ford Trucks çekici ve
kamyonları için, 3 kıtada toplam 60 ülkede satış
yapma, organizasyon kurma ve distribütör atama
haklarına sahiptir. Bu doğrultuda, 2020 yılına ka-
dar, 50 ülkede distribütörlük ve bayi ağı yapılan-
ması tamamlamayı hedefliyoruz. " dedi. 

FORD OTOSAN, TÜRKİYE’NİN TEK 
YERLİ KAMYON MOTORU OLAN YENİ
ECOTORq'LA DÜNYA VİZESİ ALIYOR 

Ali Y. Koç bugün geldikleri noktada, Türkiye’de
sıfırdan geliştirilen ve üretilen, ilk ve tek kamyon
motorunu sunmanın gururunu yaşadıklarını ile-
terek şunları söyledi, "Geçmiş yıllarda teknoloji it-
hal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile
teknoloji ihraç eder hale geldik. Daha evvel de ifade
ettiğimiz üzere Ford Otosan, yeni nesil Ecotorq
motorlarının dünyanın en büyük kamyon pazarı
olan Çin’de üretimi için JMC firması ile teknoloji li-
sans anlaşması imzalamıştı. Son 5 yılda 320 mil-
yon doların üzerinde mühendislik ihraç eden şir-
ketimiz, önümüzdeki dönemde yeni nesil Eco-
torq’un da katkılarıyla yüksek katma değerli bu
faaliyetini artırarak sürdürecek. Ford Otosan, Eco-

torq ile dünya vizesi almış oluyor. Ayrıca şirketimiz,
ülkemizde yan sanayi, üniversite ve KOBİ işbirlik-
lerini de içeren bir yüksek teknoloji altyapısına da
öncülük ediyor. En önemlisi de ülkemiz, otomotiv
sektörüne teknoloji ve Ar-Ge gücünü bir kez daha
kanıtlamış oluyor. İnönü fabrikamızda ürettiğimiz
yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai haklarının
yüzde yüzüne sahip olan şirketimiz; bu ürünü ge-
liştirme, yenileme, yurtdışına pazarlama ya da
teknoloji olarak satma hakkına sahiptir.  Dolayı-
sıyla, Ecotorq sürdürülebilir büyümemiz için stra-
tejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Oto-
san'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan
kapısı rolünü üstleniyor. Özetle, Eskişehir İnönü
fabrikamızda ürettiğimiz yeni nesil motorumuz ile
tüm dünyanın yükünü taşımaya talibiz.”

YENİGÜN: ÜRÜNLERİMİZİ İNÖNÜ'DE DÜNYA
STANDARTLARINDA TEST EDECEĞİZ

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de
törende bir konuşma yaptı. "Sanayide yaratıcılığın,
güvenilir üretimin ve başarının uzun soluklu bir
hareket olduğunun bilinciyle, ülkemiz ekonomisi-
ne katma değer yaratmak için çalışıyoruz" diyen
Yenigün sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü Ar-Ge
geleneğimizi, Sancaktepe ve Gölcük tesislerimizin
yanı sıra İnönü Fabrikamızdaki Ar-Ge Merkezimiz
ve ilgili tesislerimizle de sürdürüyoruz. 3 Milyon
Euroluk yatırım ile İnönü'de hayata geçirdiğimiz,
Gölcük’ten sonra ikinci Motor Test Merkezimiz,
sahip olduğu ileri teknolojilerle dünyadaki ben-
zerlerine öncülük ediyor. Yeni motor test merke-
zimiz 13 lt üzerinde motor test kabiliyetine sahip
Türkiye’deki ilk tesis olarak global anlamda Ford’a
hizmet vermekte. 5 farklı test odasında Euro 6
normlarını karşılayan Ecotorq motorları geliştiri-
yor ve dayanım testlerini yapıyoruz. Euro 6 emis-

yon seviyesini egzoz gazı filtreleme sistemi ile test
edebilme yeteneğine sahip merkezimiz, Türki-
ye’de bir ilk olma özelliğine sahip. Kendi Ar-Ge
gücümüzle geliştirdiğimiz bu merkezde , gelecek
dönemde Ford’un testlerini de yapabileceğiz.  Kısa
süre önce, Türkiye'nin ilk ve tek kamyon test pis-
tini İnönü Fabrikamızda devreye aldık. Yakın za-
manda otonom kamyon test sürüşlerine de baş-
layacağımız bu pist ile ürünlerimizi dünya stan-
dartlarında test edebileceğiz." 

ECOTORq: DÜNYA PAZARLARI İÇİN 
REKABETÇİ, SINIFINDA LİDER 
ÖZELLİKLERE SAHİP BİR MOTOR AİLESİ 

Haydar Yenigün toplantıda, Ecotorq motorun
gelişim sürecine de değindi: "Ecotorq motorun hi-
kâyesine baktığımızda; orada, Türkiye’nin otomo-
tiv sanayi ve teknolojisinin dönüşüm ve gelişim
hikayesini de görüyoruz. Türkiye’nin ilk yerli dizel
motoru Erk'i 1986 yılında üretmemizin ardından,
2003 yılında yepyeni bir ağır vasıta motoru olan
Ecotorq'u geliştirdik. 2009 yılında Euro 5 emisyon
normlarına uygun E cotorq 9.0 litreyi ve bugün
sizlerle ilk üretim törenini gerçekleştirdiğimiz 12.7
lt hacminde ve Euro 6 emisyonları ile uyumlu yeni
nesil Ecotorq motorumuzu da 2011’de geliştirmeye
başladık. 1.500 kişilik Ford Otosan Ar-Ge organi-
zasyonunun motor geliştirme biriminde çalışan
320 Ar-Ge mühendisimiz ile Ford Cargo kamyon-
larında kullanılacak ve Euro 6 emisyonlarıyla
uyumlu yeni nesil Ecotorq motor ailesinin geliştir-
me çalışmalarını 2015 yılı içerisinde tamamladık.
Bu projeyle, inovatif bir mimariye sahip, Euro-6
emisyonlarını sağlayan, Euro-7 emisyonlarına
hazır, dünya pazarları için rekabetçi, sınıfında lider
özelliklere sahip bir motor ailesi geliştirdik. Yeni
Nesil Ecotorq; 9 Lt ve 13 Lt ile 330 PS, 420 PS ve 480
PS güç üretiyor. Motorlarımız Türkiye için E6, ih-
raç pazarlarının değişik taleplerine göre de E3, E5,
E6 emisyon seviyelerinde üretiliyor. Aynı zaman-
da yeni motorumuz oldukça rekabetçi yakıt sarfi-
yatıyla bize rekabette avantaj sağlayacak. Tüm
motorlarımızda standart olarak sunulan yüksek
performanslı motor freni özelliği de kullanıcıları-
mız için önemli bir ürün geliştirme çalışması. Sağ-
ladığı yakıt ekonomisi ile verimlilik beklentilerinin
tümüne cevap verebilen ve sessiz çalışması ile
göz dolduran, yeni Ecotorq motor ailesi, rakipleri
arasından kolayca sıyrılacak. Dinamometrede ya-
pılan 50.000 saate varan testlerle en az 1,5 milyon
km motor ömrüne sahip olacak Ecotorq motoru-
muz,  dayanıklılığıyla da adından söz ettirecek. "

ECOTORq 100 MİLYON DOLARI AşAN YATI-
RIM, YAN SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İşBİRLĞİ

Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, konuşma-
sında, Ecotorq için yapılan yatırımlarla ilgili bilgi de
verdi: "Ford Otosan olarak Ecotorq için, geliştirme,
imalat, prototip gibi süreçlere 100 milyon doları
aşan bir yatırım yaptık. Bizimle birlikte yan sanayi-
lerimiz de Ecotorq projesi için 4 milyon Euro yatırım
yaptı. Toplam 7 milyon Euro yatırımla hayata geçir-
diğimiz Euro 6 egzoz gazı arındırma sistemi, sürdü-
rülebilirlik açısından, Ecotorq projesinin en önemli
sonuçlarından biri oldu. Motor projemiz kapsamın-
da üniversitelerle birlikte yapılan Ar-Ge çalışmaları
için toplam 1,7 milyon lira, yüksek teknolojili KOBİ
Ar-Ge iş birlikleri için de, 4 milyon lira harcandı. Pa-
tente büyük önem veren şirketimizde, bu proje
kapsamında 2015 yılı sonuna kadar tasarımdan
prototip fazına kadar yüzlerce inovatif fikir gelişti-
rildi, bu fikirlerden 36’sı yurtdışı olmak üzere top-
lam 69 patent başvurusu yapıldı. Ford Otosan ekibi
olarak, önümüzdeki süreçte de, sadece otomotivin
değil, Türkiye’nin Ar-Ge üssü olarak çalışmaları-
mıza şevkle devam edeceğiz. -50 dereceden +50
dereceye kadar her türlü hava sıcaklığına ve ko-
şullara uygun olarak geliştirilen Ecotorq motor;
Ford Trucks modelleri ile Çin’den Avrupa’ya, Orta-
doğu’dan Güney Amerika’ya, tüm dünyaya ihraç
edilecek. Ford Otosan olarak, önümüzdeki süreçte
de, sadece otomotivin değil, Türkiye’nin Ar-Ge
üssü olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."  

OTOKOÇ’UN ÜÇÜNCÜ FORD TRUCKS 4S
TESİSİ KONYA’DA HİZMETE BAşLADI

OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ’NİN
30. OLAĞAN GENEL KURUL’U GERÇEKLEşTİ 

ODD’de Yeni 
Yönetim Belli Oldu 

ODD’nin 2016-2018 Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu ÜYeleri:

Yönetim Kurulu: 
¥ mustafa Bayraktar (Baylas 

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı)
¥ Ali Bilaloğlu (Doğuş Otomotiv İcra

Kurulu Başkanı)
¥ Bora Koçak (Çelik Motor 

Genel Müdürü)
¥ Altan Aytaç (Fiat İş Geliştirme 

Direktörü)
¥ Ali Haydar Bozkurt (Toyota 

Pazarlama ve Satış, CEO)
¥ özcan Keklik (General Motors 

Türkiye Genel Müdürü)
¥ Şükrü Bekdikhan (Mercedes-Benz

Otomobil Pazarlama ve Direktörü)

Denetleme Kurulu: 
¥ özgür Yücetürk (Ford Otosan 

Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası 
Genel Müdür Yardımcısı)

¥ ibrahim Aybar (Mais Motorlu 
Araçlar Genel Müdürü)

¥ eşref Biryıldız (Borusan Otomotiv

İcra Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu YeDeK: 
¥ önder Göker (Hyundai Assan Yurtiçi

Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası 
Genel Müdürü)

¥ Bahaettin tatoğlu (Baylas Otomotiv
Genel Müdürü)

¥ Sinan özkök (Nissan Türkiye 
Genel Müdürü)

¥ mehmet Akın (Peugeot Türkiye 
Pazarlama, Basın ve Halkla 
İlişkiler Direktörü)

¥ Cem özütok (Honda Türkiye Pazarla-
ma ve Satış Genel Müdür Yardımcısı)

Denetleme Kurulu YeDeK:
¥ nurkan Yurdakul (Mazda Türkiye 

Genel Müdürü)
¥ mustafa nihat tuduk (Volvo 

Otomobil Finans Direktörü)
¥ Ümit Karaarslan (Suzuki Motorlu 

Araçlar Genel Müdürü) 

Fatih 
Çiftci 

Mustafa
Bayraktar

Ağır ticari vasıta pazarının öncü
bayisi Otokoç’un Ford Trucks 4S tesi-
si Konya’da hizmete başladı. Kamyon
satış, servis, yedek parça ve ikinci el
hizmetlerini tek çatı altında sunan
tesis ile Otokoç, Ford Trucks 4S bayi
sayısını 3’e çıkarttı. Açılış sonrası bir
değerlendirme yapan Otokoç Genel
Müdür Yardımcısı Uğur Güven; “ Ağır
ticari araç segmentinde hizmet kali-
tesini ve müşteri memnuniyetini
arttırmak üzere Otokoç Eskişehir
İnönü ile başlayan ve Anadolu yaka-
sının tek Ford Trucks yetkili bayisi
İstanbul Sultanbeyli ile devam eden
yatırımlarımıza Konya Ford Trucks
ile devam ediyoruz . Konya Ford
Trucks 4S ile tesis sayımızı 3’e çıkar-
dık. Ülkemizde gelişmeye devam
eden ağır ticari pazarının ihtiyaçları-
na en uygun şekilde hizmet vermek
üzere yatırımlarımızı gerçekleştiri-
yoruz. En yeni ekipman ve donanıma

sahip olan tesisimizde müşterileri-
mize Otokoç’un güvence ve yüksek
hizmet kalitesini sunacağız” dedi.

Türk otomotiv sektörünün 47
markasını çatısı altında ba-
rındıran Otomotiv Distribü-
törleri Derneği’nin (ODD) 30.

Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Sayın Fatih Çiftci’nin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 2015 yılının detaylı oto-
motiv sektörü değerlendirmesinin ve
2016 yılı beklentilerinin paylaşıldığı
Genel Kurul’da yeni Yönetim ve De-
netleme Kurulu Üyeleri’nin seçimi de
gerçekleştirildi.

Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da
gerçekleştirilen Genel Kurul’da
ODD’nin yeni Yönetim ve Denetleme
Kurulu seçildi. Genel Kurul’a katılan
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Sayın Fatih Çiftci de bir ko-
nuşma yaptı.  ODD’nin kurulduğu 1987
yılından bu yana her yıl düzenlediği
Genel Kurul toplantılarında iki yılda
bir seçim yapılarak yeni Yönetim ve
Denetleme Kurulu üyeleri belirleniyor.
16 Mart 2016 Çarşamba günü gerçek-
leştirilen Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin (ODD) 30. Olağan Genel
Kurul Toplantısı ile yeni Yönetim ve
Denetleme Kurulu Üyeleri seçildi. 

Açılış konuşmasını yapan ODD Ge-
nel Koordinatörü Dr. Hayri Erce,
ODD’nin 2015 faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. ODD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Bayraktar 2015 yılı de-
ğerlendirmesi yaparak sektörün öne
çıkan önemli başlıklarına ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu ve şunları
söyledi: “Bildiğiniz üzere geçen yıl,
içerisinde iki genel seçim yaşadığımız
bir de Autoshow fuarı sığdırdığımız ol-
dukça yoğun bir yıl oldu ancak bütün
zorluklarına rağmen sektörümüz bü-
yümeye devam etti ve 1 milyon çatısı-
na ulaşabildik. Sektörümüzün 1 mil-
yon adetlere ulaşması hayatımızda
belki çok fazla bir şey değiştirmedi,
ancak güçlü bir iç pazarın göstergesi
olarak önemli bir eşik olduğunu dü-
şünüyorum. 2016 yılı otomotiv sektö-
rü toplam pazarının bu yılın biraz al-
tında, 900-950 bin adet aralığında

olacağını tahmin ediyoruz.” dedi. 
İç pazarımızı otomotiv sektöründe

küresel oyuncu durumundaki ülkele-
rin seviyesine taşıyacak teşvik ve uy-
gulamalara ihtiyaç olduğunu da vur-
gulayan Bayraktar sözlerine şöyle de-
vam etti: “Üretimde küresel oyuncu
durumundaki Amerika, Japonya, Al-
manya, Fransa, Kore gibi ülkelerin iç
pazarlarına baktığımızda çok büyük
adetlere sahip olduklarını görüyoruz.
Büyük ve sürdürülebilir bir iç pazar-
dan gücünü alan Türkiye otomotiv
sektörünün, global rekabetteki yerini
daha da sağlamlaştırmak mümkün. 

Otomobil sahipliğinde Avrupa’nın
hala çok gerisindeyiz. Nüfusu bizden
sadece 4 milyon fazla olan Avrupa’nın
en kalabalık ülkesi Almanya’da, yılda 3
milyon adetin üzerinde araç satılıyor.
65 milyonluk Fransa’da ise 2 Milyon
200 bin adet araç satılırken, 58 milyon-
luk İtalya’da ise yılda 1.5 milyon araç
satılıyor. Ülkemiz konumu itibariyle
önemli bir lojistik üstünlüğe sahip.
Mevcut lojistik alt yapısı da gelecekte
üretimi ve ihracatı destekleyecek,
sektörümüzün hedeflerine cevap ver-
meye devam edecek şekilde gelişimini
sürdürmeli. Yeni yatırımları da destek-
leyecek şekilde adımlar atılmalı”.

Ülkemizde yaşlı araç parkı proble-
minin de artarak devam ettiğini vur-
gulayan Mustafa Bayraktar şunları
ekledi: “TÜİK verilerine göre 2011 yı-
lında araç parkımız yaklaşık 11 milyon
700 bin adetken, parkın %18’i yani
yaklaşık 2 milyon adedi 20 yaş üstü
araçlardan oluşuyordu. Aradan geçen
beş yılın sonunda araç parkı 15 milyo-
nu aştı ve 2015 yılsonu verilerine göre
araç parkımızın ne yazık ki %23’ü
yaklaşık 3,5 milyon adedi 20 yaşın üs-
tündeki araçlardan oluşuyor. Dolayı-
sıyla vakit kaybetmeden parkımızı
gençleştirmeye ve yenileştirmeye
hizmet edecek politikaların geliştiril-
mesi artık çok büyük bir ihtiyaç teşkil
ediyor ve bugün gençleştirme çalış-
malarına başlasak önümüzde uzun
bir yol görünüyor.”

Ford otosan

Güçlü Ar-Ge geleneğiyle, ülkemizin sıfırdan motor geliştirme
ve üretme yeteneğine sahip tek şirketi olan Ford Otosan, fik-
ri ve sınai hakları tamamen kendisine ait olan, E6 normlarına

uygun, yeni nesil Ecotorq motorun seri üretimine başladı. 
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Hazar TransiT GüzerGaHı
Cazip Hale GeTirileCek
Trans-Hazar Çok Modlu
Güzergah Çalıştayı 8 Mart
Salı günü The Grand Ta-
rabya Oteli’nde gerçek-
leşti. Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
ile Türk Keneşi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen
çalıştayda, Türk Kene-
şi’ne üye ülkelerin büro-
kratları ve sektör

TREDER Başkanı Kaan
Saltık TOBB Türkiye Oto-
motiv Sanayi Meclisi
üyeliğine seçildi. Treyler

sektörünün tek temsilcisi konu-
mundaki TREDER, Türkiye’nin
otomotiv sanayisindeki temsili-
yetini de arttırıyor.  TREDER Baş-
kanı Kaan Saltık, TOBB Türkiye
Otomotiv Sanayi Meclisi üyeliğine
seçildi. Konuyla ilgili olarak açık-

lama yapan Başkan Kaan Saltık,
“Otomotiv sanayimiz ülkemizin
gururu olmaya devam ediyor.
Treyler sektörü olarak, otomotiv
sanayisine katkımızı arttırarak
devam etmeyi hedefliyoruz. Oto-
motiv Sanayi Meclisimizde sek-
törü ileriye götürecek her türlü
çabanın içinde yer almanın gay-
reti içerisinde olmaya devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Hazar Transit Güzergahı
üzerinde yaşanan sorun-
lar; 8 Mart Salı günü Trans
Hazar Çok Modlu Güzer-

gah Çalıştayı’nda masaya yatırıldı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı ile Türk Keneşi’nin ev sa-
hipliğinde The Grand Tarabya Ote-
li’nde düzenlenen çalıştaya; Türk Ke-
neşi’ne üye ülkelerin bürokratları ve
sektör temsilcileri katıldı.

Türk Keneşi’ne üye ülkelerin kamu
görevlileri, yerel vebölgesel girişimci-
ler ile akademisyenler tarafından,
güzergâhın önemi, sürdürülebilirliği
ve güzergahın etkinliğinin arttırıl-
ması için yapılması gerekenler ile
Hazar Transit Koridorunun güncel
durumuna ilişkin bilgiler katılımcı-
larla paylaşıldı.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve
aynı zamanda Demiryolu ve İnter-
modal Çalışma Grubu Başkanı Kayı-

han Özdemir Turan çalıştayda yap-
tığı sunumda, ‘Hazar Transit Güzer-
gahı Üzerinde Yaşanan Sorunları ve
Çözüm Önerilerini’ aktardı.

Yurtiçi ve uluslararası demir-
yolu yük taşımacılığının yüzde
95’inin blok trenler ile sağlandığı-
na dikkat çeken Turan, blok tren
ücretlerinin belirlenmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. Hazar Transit
Güzergahı’nın cazip hale getiril-
mesi için karayolu taşımacılığı
yerine intermodal taşımacılığı

tercih eden ithalat ve ihracatçılara
teşvik uygulanabileceğini de be-
lirten Turan, “Türkiye’den Orta
Asya’ya taşımacılıkta Rusya’dan
başka tek alternatif yolun Hazar
Denizi üzerinden geçiş olduğu
düşünülürse Ro-Ro gemilerinin
tam kapasite çalışmasıyla mali-
yetler düşürülmeli” diye konuştu.

Çin’i AB ülkelerine bağlayan “Bir
Kuşak Bir Yol” stratejisi kapsamın-
da denizyolu ve havayoluna alter-
natif çözümler geliştiren UTİKAD

üyesi DHL Global Forwarding’in
İpek Yolu Güzergahı taşımaların-
dan sorumlu yöneticisi Zafer Engin
de 2015 yılının sonunda gerçekleş-
tirdikleri Çin-Türkiye Blok Tren de-
neme seferine ilişkin tecrübelerini
katılımcılarla paylaştı.

Bölge ülkeleri temsilcilerinin
hattın gelişimi konusunda yaptığı
fikir alışverişleri ile süren toplantı-
nın sonuçları raporlanarak Türk
Keneşi’ne üye ülkelerin bakanları-
na sunulacak

Avrupa Birliği’nde diğer
sektörlerde olduğu
gibi lojistik hizmet
üretenlere yönelik

ödeme vadelerinin kanunlarla
belirlendiğinin altını çizen UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut Erkeskin, “Sektörümüzde
rekabet koşullarının dengeli da-
ğılımı ve sürdürülebilir büyüme-
nin devamı açısından geciken
ödemelere ilişkin mevcut yasa
maddesi uygulanmalı” diye ko-
nuştu.

Gerek Avrupa Birliği gerekse
dünyanın tüm ülkeleri için veri-
len lojistik ve taşımacılık hiz-
metlerinde, 140 günlere varan
navlun ve hizmet bedellerini
ödeme sürelerinin, lojistikte sür-
dürülebilir büyümenin önünde
ciddi bir engel oluşturduğunu
belirten UTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgut Erkeskin, “Dü-
şük kar marjları, sektöre dayatı-
lan uzun ödeme vadeleri, öngö-
rülemeyen navlun dalgalanma-
ları ile her geçen gün yenisi ekle-
nen yasal düzenlemelerle artan
yükümlülükler ve maliyetler al-
tında sektör oyuncularının
ayakta kalması, kendilerini yeni-
leyebilmeleri, yatırım yapmaları
her geçen gün zorlaşıyor’’ dedi.

Özellikle lojistik sektöründeki
KOBİ’lerin tehdit altında olduğunu
belirten Erkeskin, Avrupa Birli-
ği’nde yaşanan benzer sorunların
mevzuat değişiklikleri ile aşıldığı-
nın altını çizdi. “Vadeler nedeniyle
oluşan finansal maliyetin karşı-
lanması gerekiyor. Bu finansal
maliyetin hem lojistik hizmeti
üretenler hem de hizmetten ya-
rarlanan ihracatçı ve sanayiciler
için dikkatle değerlendirilmesi
gerekir” diye belirtti. Sektörün 30
gün gibi kısa vadelerle çalışması
gerektiğini vurgulayan Erkeskin
çoğu KOBİ niteliğindeki işletme-
lerin vade konusunda baskı altına
alınmasının lojistik zincirindeki
tüm paydaşları olumsuz etkile-
yeceğini belirtti.

AB 2011’DE GEÇ 
ÖDEMENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Avrupa Birliği ülkelerinde, 2011
yılına kadar firmalar sağlamış
oldukları mal ve sundukları hiz-
metlerin bedelini 100 günleri
aşan gecikmelerle tahsil edebili-
yorlardı. Her dört iflastan birinin
bu sebeple gerçekleşmesi, soru-
nun her yıl 450 bin kişiyi işsiz bı-

rakması ve toplamda 25 milyar
Euro’luk zarara yol açması sonu-
cunda yasal düzenlemeye gidildi.

23.02.2011 tarihinde Avrupa
Birliği Resmi Gazetesi’nde ya-
yımlanan 2011/7/EU Yönergesi
ile konu hakkında düzenlemeler
yapıldı. Bu yönerge konu hak-
kında tüm üye ülkelerin iç hu-
kuklarına aktarmak zorunda ol-
duğu emredici hükümler içeri-
yordu.

TÜRKİYE’DE YASAL 
ÖDEME SÜRESİ 30 GÜN

Nitekim Avrupa Birliğinin bu
Yönergesi Türk Ticaret Kanunu
ile iç hukukumuza aktarıldı. Bu
çerçevede Türkiye’de de aslında
30 günlük ödeme süresinin ta-
nımlandığı ve hukuki güvenceye
alındığı görülmektedir. Türk Ti-
caret Kanunu’nun “Ticari hü-
kümlerle yasaklanmış işlemler
ile mal ve hizmet tedarikinde
geç ödemenin sonuçları” başlıklı
1530’uncu maddesi, belirli ko-
şullar haricinde ödeme süreleri-
nin 30 gün olduğunu, sözleşme-
lerde buna aykırı maddeler ol-
ması veya bu sürenin uygulan-
maması durumlarında, geç öde-
yen borçlunun alacaklıya öde-
mekle yükümlü olacağı faiz
oranlarıyla alacağın tahsili mas-
rafları için borçludan talep edile-
bilecek asgari giderim tutarının
her yıl ocak ayında Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ta-
rafından belirleneceği hükümle-
rini içermektedir. Merkez Ban-
kası 2016 yılı için, mevzuatta be-
lirtilen sürelerden daha geç ta-
rihlerde ödeyen borçluların öde-
mekle yükümlü olacağı temer-
rüt faiz oranını % 11,50 ve borçlu-
dan talep edilebilecek asgari gi-
derim tutarını 130 TL olarak be-
lirlemiştir.

AB yönergesi sonrası iç huku-
kumuza aktarılan bu maddeye
işlerlik kazandırılmasının öne-
mini vurgulayan UTİKAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Turgut Er-
keskin, “Lojistik sektörü olarak,
uzun ödeme vadelerini önlemek
üzere, bir yandan sektör firmala-
rımızın bu haklarına sahip çık-
malarını beklerken diğer taraf-
tan da ödemelerin mevzuatımız-
da belirtilen çerçevelerde, tüm
taraflarca yeknesak biçimde uy-
gulanmasını sağlayacak önlem
ve kontrollerin hayata geçirilme-
sini bekliyoruz” dedi.

Uzun Ödeme 
Vadeleri 
Lojistik 

Sektörünü 
Zorluyor

Uluslararası Taşımacılık Ve Lo-
jistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD, sektördeki en önemli
sorunlardan biri olan geciken

ödemelere dikkat çekti

TREDER, 
TOBB Türkiye
Otomotiv 
Sanayi Meclisi 
Üyesi Oldu
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Tren yüklemelerine 
uygun 50 Treyler
H

adımköy’deki Sertrans
Logistics merkez bi-
nasında düzenlenen
teslimat törenine Tır-

san Treyler Yönetim Kurulu Baş-
kanı çetin Nuhoğlu, DAF-TIR-
SAN Satış Müdürü Ertuğrul Er-
koç, Satış Yöneticisi Özgür Ayçi-
çek, Sertrans Logistics adına
Transer Logistics’in  Genel Mü-
dürü Murat cömert ve Sertrans
Logistics İhracat Direktörü Or-
han Gürer katıldı.

TIRSAN’DAN ARAç 
MALİYETLERİNE KARşI
“BUY – BAcK” MODELİ

Satışın 60 ay sonra geri satın
alım (buy-back) sözleşmesiyle
yapıldığını söyleyen Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı çe-
tin Nuhoğlu, bu modelin, araç
maliyetlerini, yatırım maliyetleri-
ni, hatta işletme maliyetlerine
olumlu etkisi olduğunu belirtti.
Nuhoğlu, “Treyler satışını %100
buy-back olan bir modelle ger-
çekleştirdik. 60 ay sonra satışını
gerçekleştirdiğimiz treylerleri be-
lirli bir meblağ karşılığında geri
almayı taahhüt ediyoruz. Uluslar-
arası taşımacılık yapan firmaları-
mızın, Avrupa’da olduğu gibi
kendi malına sahip olmaktan zi-
yade, uzun vadeli buy-back an-
laşmalarla araç satın alıp, araç
maliyetlerini, yatırım maliyetleri-
ni, hatta işletme maliyetlerini sı-
fırlaması gerekiyor.” dedi.

SERTRANS’IN TREYLER SA-
YISI 350 OLDU

“Kurulduğumuz günden bu
yana Tırsan ile işbirliğimiz bulu-
nuyor” diyen Sertrans Logis-
tics’in grup şirketlerinden Tran-
ser Logistics’in Genel Müdürü
Murat cömert, 50 treyler alımı ile
filodaki treyler sayısının 350’ye
çıktığını söyledi. Sertrans Logis-

tics İhracat Direktörü Orhan
Gürer ise; “Sertrans olarak 27
yıldır sektörde karayolu taşı-
macılığında 19 ülkeye parsiyel
direkt hizmetimiz bulunuyor.
Deniz yolu, havayolu ve multi-
modal taşımacılıkla birlikte 200
ülkede 1800 noktaya hizmet
götürüyoruz. 2015 hedefleri-
mizde temkinli ama verimli bir
büyümeyle %8 büyümeye
ulaştık. 2016 hedefimizi bir
adım yukarı taşıyarak %10 bü-
yümeye ulaşmaya çalışacağız.
Bu yılın bir diğer sevindirici ha-
beri de Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü belgemizi aldık. Bu bel-
ge, ihracat müşterilerimize bü-
yük avantaj getirecek” dedi.

TIRSAN -  MEGA 
HAcİMLİ YüKLER İçİN Gü-
vENLİ TAşIMAcILIK

Tırsan Perdeli ve Tenteli Trey-
ler Ailesi, 1977 yılından bu yana

gelen sektör deneyiminin ve
müşteri taleplerine güvenilir çö-
zümler üretmedeki yetkinliğinin
sonucudur. Tırsan Perdeli Me-
ga’nın şasi ve panellerinin çinko
tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTL) kaplamalı oluşu
sayesinde araç 10 yıl paslan-
mazlık garantisi altındadır.

Tırsan Perdeli Mega’da yük
güvenliği Tırsan mühendisleri
tarafından geliştirilen K-fix sis-
temi ile sağlanmaktadır. K-fix,
236 farklı noktadan yük bağla-
ma olanağı sunmaktadır. Te-
levre üzerinde tüm araç bo-
yunca yer alan her biri 2,5 ton
yük direncine dayanıklı bağla-
ma noktaları ile kapakları çı-
karmadan ve aracın iç genişli-
ğinden ödün vermeden yükler,
code XL standartlarına uygun
olarak emniyet altına alınabil-
mektedir.

Intermodal taşımacılıkta

Türkiye’nin öncüsü Tırsan,
Mega semi-treylerler için Tren
Yükleme Sistemi opsiyonu
sunmaktadır. "e-f-g-i" vagon
tipleri ve P400 tünel tiplerine
uyumlu olan Tren Yükleme
Sistemi’nde 2 x 2 adet Tren
vinç Bağlantı noktası ile Tren
Yükleme için özel tasarlanan
dingil hava yastıkları bulunur.
Tren Yükleme Sistemi saye-
sinde yakıt tasarrufunun art-
ması, tamir bakım masrafı,
lastik ve işletme maliyetlerini
minimum seviyeye indirgenir.
Aracın her iki yanında birbirin-
den bağımsız 4’er adet kapak
bulunması, aracın yükleme ve
boşaltılması sırasında esnek-
lik sağlamaktadır. Tırsan Per-
deli Mega’nın 400 mm + 150
mm çatı kaldırma özelliği ise
aracın iç genişliğinin optimal
şekilde kullanılabilmesine ola-
nak tanımaktadır.

Ulusal ve uluslararası markaların
çözüm ortağı Sertrans Logistics,
Türkiye’nin lider treyler üreticisi
Tırsan’dan tren yüklemelerine
uygun 50 adet treyler satın aldı.

Renault Trucks, ilk Euro 6 filosunu 
Netlog Lojistik Grubu’na teslim etti
Türkiye'nin en büyük lojistik

şirketi Netlog Lojistik, ulus-
lararası kara, inter-modal,
deniz ve hava taşımacılık

konularında Türkiye'nin öncü taşı-
macılık firmalarından İntercombi
Uluslararası Taşımacılık ve Soğuk
Zincir Lojistik şirketi Polar Express
şirketlerini bünyesinde bulunduran
Netlog Lojistik Grubu, her alanda top-
lam lojistik hizmetleri sunuyor. Bu
yönde yurtiçi ve yurtdışı lojistik hiz-
metleri için yatırımlarına kesintisiz
devam eden Netlog Lojistik Grubu,
Renault Trucks’tan teslim adlığı ilk
Euro 6 çekicileri ile standartlarını da
yükseltiyor. Netlog’un yeni Renault
Trucks T 460 Euro 6 çekicileri, grup
bünyesinde faaliyet gösteren yurtdışı
operasyonlarında  kullanacak. 

Hadımköy’deki Volvo Group Kam-
yon Merkezi’nde düzenlenen tesli-
mat törenine Renault Trucks adına
Uluslararası Pazarlar Kıdemli Başkan
Yardımcısı Christophe Martin, Doğu
Pazarlarından Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Mete Büyükakıncı, Renault
Trucks Satış Müdürü Özkan Çelik,
Netlog Lojistik Grubu İşletmeler Ge-
nel Müdürü Ali İstanbullu ile Ağır Ti-
cari Bakım Müdürü Erdal Mantaroğlu
katıldılar. 

Renault Trucks Uluslararası Pa-
zarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı
Christophe Martin, konuşmasını
Türkçe yaparak bir dönem Renault
Trucks adına Türkiye’de görev yaptı-
ğının altını çizdi. Martin konuşma-
sında; “Türkiye’nin bir yönetici olarak
da yeri benim için çok özeldir. Burada

bulunduğum süre zarfında farklı di-
namikleri olan Türkiye pazarını daha
yakından tanıma şansını elde ettim.
Şimdi Türkiye’nin dev lojistik firma-
larından Netlog Grubu’na bizim için
bir ilki temsil eden teslimatımızda
bulunmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum” dedi.  

Netlog Lojistik Grubu İşletmeler
Genel Müdürü Ali İstanbullu ise tesli-
mat törenindeki açıklamasında;
“Netlog Lojistik Grubu, son dört sene-
dir üst üste Türkiye'nin lider lojistik
firması olarak yatırımlarına devam
ediyor. Şirketimiz kendisini her yıl

katlıyarak büyümesini sürdürüyor.
Hedefimiz sadece Türkiyede değil,
dünya çapında tanınan bir lojistik fir-
ması haline gelmektir. Bu doğrultuda
filo yatırımlarımız da büyük önem ta-
şıyor. Öte yandan grubumuz, her za-
man çevreye duyarlı araçlara yatırım
yapmaktadır. Doğaya daha az zararlı
emisyon yayan Euro 5 motorlu araç-
ların bulunduğu filomuz için bugün ilk
Euro 6 araçlarımızı teslim alıyoruz.
Netlog Lojistik Grubu olarak 2016’nın
henüz ilk çeyreğinde 40 adetlik araç
yatırımı yaparak Euro 6 araçlarımızı
filomuza katmış bulunuyoruz ve

araçlarımızı Euro 6 motorlarla yenile-
meye devam edeceğiz” dedi. 

2008 yılında başlayan ilk alımı ta-
kiben hemen hemen her yıl Renault
çekici alımı yaptıklarının ve 750 çe-
kicilik filolarının yaklaşık 300 adedi-
nin Renault Trucks olduğunun altını
çizen Ali İstanbullu; “Uluslararası
nakliye operasyonlarımıza kullandı-
ğımız araçların yenilenmesinde de
tercihimizi, modern dizaynının yanı
sıra düşük yakıt tüketimi, konfor,
yüksek kalitesi ve Avrupa çapında
yaygın servis ağı nedeniyle yeni Re-
nault Trucks T serisinden yana kul-
landık. Hem işletim maliyetleri ve
yakıt giderlerinde sağladığı avantaj
hem de satış sonrası hizmetleri ile
Renault Trucks, operasyonlarımızda
her zaman yanımızda olan bir çözüm
ortağımız” dedi. 

Renault Trucks Satış Müdürü Öz-
kan Çelik yaptığı açıklamada Euro 6
motorlara geçiş sürecinde müşterile-
rini teşvik ettiklerinin altını çizerek;
“Euro 6 standartları nakliye ve lojistik
sektörleri için hem zorunluluk hem
de gereklilik. Dolayısıyla tüm müşte-
rilerimizi Euro 6 motorlara geçişte
teşvik etmeye çalışıyoruz. Yenilenen
Renault Trucks T serisi çekicileri za-
ten yakıt tasarrufu konusunda lider.
Euro 6 motorlarıyla çevreye daha da
duyarlı olan T serisi çekicilerimiz, aynı
zamanda daha yüksek performans
sunarken yakıtta cimriliğine de de-
vam ediyor” dedi. Çelik, Euro 6 mo-
torlu T serisi çekicilerin Euro 5 motor-
lara göre %2’ye varan ekstra yakıt ta-
sarrufu sağladığını da ekledi.  

Türkiye’nin lider lojistik şirketi Netlog Lojistik Grubu, ilk Euro
6 çekicilerini Renault Trucks’tan teslim aldı. 40 adet T460 4x2

çekici teslimatı, aynı zamanda Renault Trucks’ın Türkiye’de
sunulan ilk Euro 6 filosu olmasıyla da önem taşıyor. 

TIRSAN’DAN 
AKPINAR 

NAKLİYATA 
TIRSAN 

DAMPER 
TESLİMATI

Adapazarı, 31 Mart 2016 –
38 yıldır aralıksız Türkiye’nin li-
der treyler üreticisi Tırsan, Ak-
pınar Nakliyat’a 10 adet Tırsan
Damper teslimatı gerçekleş-
tirdi. Tırsan Adapazarı Fabri-
kasında yapılan teslimat töre-
nine Akpınar Nakliyat Genel
Müdürü Necati Akpınar ve Tır-
san Damper Bayi Satış Uzma-
nı Mehmet Arda Erdemir katıl-
dı. Akpınar Nakliyat Genel Mü-

dürü Necati Akpınar teslimat
töreninde yaptığı konuşma-
da:” Tırsan Damper aracının
güçlü küvet yapısı ile her çeşit
yükün daha kolay ve hızlı ak-
masını sağlıyor ve daha fazla
yük taşımamıza imkan sunu-
yor, bundan dolayı Tırsan
markasını tercih ettik” dedi.
Akpınar, “Öte yandan Tırsan
Treylerlerin şasisinin KTL kap-
lamalı olması sayesinde trey-

lerler 10 yıl paslanmazlık ga-
rantisi altına alınıyor. Bu saye-
de filomuzda bulunan treyler-
lerimizin 2.el değeri yükseli-
yor, buda bizim için büyük
avantaj. Ayrıca Tırsan’ın bün-
yesinde bulunan geniş servis
ağı ve uzman kadrosunun ver-
miş olduğu kaliteli hizmetler-
den yararlanıyor olabilmemiz-
de oldukça memnuniyet veri-
ci” açıklamasında bulundu.

Otokar, yeni geliştirdiği frigo-
rifik treyleri Iceliner için
Code XL yük güvenlik ve
trene yüklenebilirlik uy-

gunluk sertifikalarını alan ilk üretici
oldu. Intermodal taşımacılıkta frigori-
fik treylerde Code XL ve Huckepack
sertifikasına sahip ilk yerli üretici
olan Otokar’ın ürünü Huckepack Ice-
liner’larla artık gıdalar demiryollarıyla
da güvenle taşınabilecek.

90’ların başında gıda taşımacılığın-
da Türkiye’yi Avrupa normları ile ta-
nıştıran ilk şirket olan Otokar, frigori-
fik araçları ATP standartlarına göre
üretiyor ve müşteri talebi doğrultu-
sunda sertifikalandırıyor. Otokar’ın
Ar-Ge çalışmaları sonucu, yeni Iceli-
ner’ın sektörün en düşük ısı iletim
katsayısına sahip ürünlerinden biri
olma özelliğinden de ödün verilmedi.
Treylere soğutucu ünite ve ısı kayde-
dici durumuna göre uluslararası stan-
dartlarda IR, FNA, FRB ve FRC sertifi-
kaları verilmesinin yanında, araçtaki
ısı kaybı minimumda tutularak soğu-
tucu çalışma süreleri düşürüldü. Böy-
lece, yakıt ve nakliye maliyetlerinde
ciddi şekilde avantaj sağlandı.

HUCKEPACK ICELİNER HİjYEN
SERTİFİKASINA DA SAHİP

ATP sertifikasının yanı sıra Otokar
Huckepack Iceliner semi-treylerleri
HACCP hijyen sertifikasına da sahip.
Gıda odaklı bir kalite güvence sistemi
olan HACCP, gıda konusunda insan
sağlığını olumsuz etkileyebilecek un-
surların saf dışı bırakılması için ge-
rekli önlemlerin alınmasını kapsıyor.
Tüketiciye yönelik mikro-biyolojik,
kimyasal ya da fiziksel etkileşime
maruz kalması risklerini bertaraf et-
mek için sevkiyatta da hijyen koşulla-
rına uyum esas alınıyor. 

Huckepack özelliği sayesinde özel
dizayn dingil ve suspansiyon sistemi-
ne sahip Otokar-Fruehauf Iceliner
treyler, her iki yanında bulunan 2’şer
adet UIC595-6 ve EN 130044 stan-
dartlarına uygun şekilde dizayn ve
işaretlendirilmiş yükleme aparatları
sayesinde P 400 CODE e/f/g/i kodla-
rındaki özel trenlere özel vinçler sa-
yesinde kolaylıkla ve güvenli bir şe-
kilde yüklenebiliyor.

Bozulabilir gıda taşımacılığına yöne-
lik olarak Türkiye’de uluslararası ATP
sertifikalı ilk frigorifik treyleri üreten

Otokar’ın, sektöre öncülük etme mis-
yonuyla, demir yolu (huckepack) taşı-
macılığına uygun frigorifik treyleri de
geliştirdiğini söyleyen Otokar İç Pazar
Ticari Araçlar Satış Müdürü Murat To-
katlı, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Otokar, sektörde pek çok ilke imza
atmış bir şirket. Özellikle bozulabilir
gıda taşımacılığı alanında ürettiğimiz
ilk semi-treylerden bu yana en iyiyi
sunma iddiamızı sürdürüyoruz. Trey-
ler sektöründe üstün Ar-Ge gücümüz,
uzmanlığımız, bilgi birikimimiz, geniş
satış sonrası ağımız ve kaliteden ödün
vermeyen sürdürebilir müşteri mem-
nuniyeti ve hizmet politikamız ile fark
yaratmaya devam ediyoruz. Mevcut
frigorifik treyler ailemiz zaten hijyenik
ve güvenilir gıda taşımacılığındaki
uluslararası standartlarda HACCP ve
ATP sertifikalarına sahipti. Yeni huc-
kepack iceliner aracımızda söz konusu
sertifikasyonları vermeye devam etti-
ğimiz gibi, piyasadaki muadillerine
göre verdiğimiz yüksek hacim ile in-
termodal taşımacılık segmentinde
sektörün bir ihtiyacını görüp karşıla-
mış olduk. Bir ilki daha gerçekleştirmiş
olmaktan dolayı mutluyuz. Sektörü-
müze hayırlı olsun.”

OTOKAR-FRUEHAUF 
HUCKEPACK ICELİNER 
SEMİ-TREYLER 

Uluslararası nakliye ve Intermodal
taşımacılıkta tercih edilen yarı rö-
mork taşıma modeliyle karayolu, de-
miryolu ve denizyolu karma bir şekil-
de kullanılıyor. Çekilen yarı römork
içindeki yük boşaltılmadan nakliye
koridorlarında bir noktadan başka bir
noktaya rahatça taşınabiliyor. Inter-
modal taşımacılık, nakliyeye hız ka-
zandırmakla beraber çevre koruma-
sında da avantaj yaratıyor. Demiryolu
ve denizyolu kombinasyonun, kara-
yolu taşımalarına entegre edilmesiyle
egzoz emisyonlarının salınımında da
önemli oranda düşüş sağlanabiliyor.
Bu sebeple özellikle Avrupa Birliği’nde
bu taşımacılığın benimsenmesi için
önemli destekler ve yönlendirmeler
söz konusu.

Otokar-Fruehauf Huckepack Iceli-
ner Semi-Treyler, uluslararası ATP
regülasyonlarına uygun olarak soğu-
tucu ünite ve ısı kaydedici durumuna
göre IR, FNA, FRB ve FRC sertifikaları
ile hijyen HACCP sertifikasına sahip. 

Tırsan, Sarp Lojistik’e 22 adet-
lik siparişin ilk partisi olan 7
adet tren yüklemeli Tırsan
Perdeli Mega Semi-Treyler’i

teslim etti. Tırsan Eskişehir bayisi Es-
ray Makina Otomotiv tarafından satışı
gerçekleştirilen araçların teslimatı,
Sarp Lojistik tesisle Teslimat törenine,
Sarp Lojistik Genel Müdürü Ünal Şa-
kar, Lojistik Müdürü Halil Gürkan Arı-
kan, Lojistik Şefi Raşit Togay, Satın
Alma Sorumlusu Gamze Karaduman
Güner, Baş Şoför Hakan Kamal, Esray
Makina Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan Yanar ve Satış Yö-
neticisi Yüksel Temen katıldı.

Sarp Lojistik Genel Müdürü Ünal Şa-
kar teslimat töreninde yaptığı konuş-
mada Tırsan’ı tercih etme nedenlerini
şu şekilde açıkladı: “Uluslararası alan-
da yapacağımıztaşımalarımızda sağ-
lamış olduğu avantajlarından dolayı in-
termodel taşımacılık yöntemini tercih
ediyoruz.Bu yüzden tenteli/perdeli
segmentinde Türkiye’nin pazar lideri
olan Tırsan’ın tren yüklemeliPerdeli
Mega Semi-Treylerleri tercih
ettik.Kombine taşımacılığına uygun

olaraktasarlanmış olan Tırsan tren
yüklemeli araçlar, güçlü şasi yapısı,
donanımları, çatı kaldırma sistemi ve
farklı iç net opsiyonları ile operayonel
işlerimizde hızlı yükleme ve boşaltma
kolaylığı sağlamaktadır.Ayrıca treyler-
lerde bulunan “Tren Yükleme Siste-
mi”nin uluslararası taşımalarda yakıt
tasarrufu, tamir bakım masrafı, lastik,
şoför ve işletme maliyetlerini azaltıyor
olması da bizim için büyük avantaj”
açıklamasında bulundu.

Şakar,sözlerine şu şekilde devam
etti: “Tırsan Treylerlerin şasisinin KTL
kaplamalı olmasısayesinde araçlar 10
yıl paslanmazlık garantisi altına alını-
yor. Böylece araçlarımızın 2.el değeri
yükseliyor, hem alırken hem de sa-
tarken kazanıyoruz. Öte yandan Tır-
san’ın sahip olduğu geniş servis ağı
ve bünyesinde bulunan uzman kad-
rosu ile vermiş olduğu kaliteli hizmet-
lerinden de faydalanabiliyor olmak bi-
zim için oldukça memnuniyet verici.
İleriki yıllarda da Tırsan ve Esray Ma-
kina Otomotiv ile olan olumlu iş birli-
ğimizin artarak devam etmesinden
memnuniyet duyacağız“ dedi.

Tren Yüklemeli Perdeli
Mega Treyler'i teslim aldı

OtOkar 
trene yüklenebilir ilk COde Xl 

Demiryolu ile 
gıda taşımacılığında 

bir ilke imza attı
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PAZARDAKİ İLK 8 İLERİ  
OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ 
en iyi konfor ve güvenlik için

ÜSTÜN YAKIT EKONOMİSİ 
ECO VE POWER 

modları sayesinde

SINIFININ EN İYİ  
PERFORMANSI 

205 BG en yüksek güç 
ve 205Nm tork ile 

%10 DAHA DÜŞÜK BAKIM  
VE ONARIM MALİYETİ  

güvenilirliği ve sağlamlığı  
sayesinde

SINIFINDA TEK 8 İLERİ TAM OTOMATİK VİTES

MÜKEMMEL SÜRÜŞ KEYFİ
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OMSAN, Dacia’nın Romanya içi ve
Romanya - Türkiye arasındaki
otomobil taşımalarını oto-taşıma
vagonları ile gerçekleştiriyor. Tür-

kiye’nin lider otomotiv lojistiği firması OM-
SAN, Romanya’da Piteşti ve Köstence lima-
nı arasındaki otomobil taşımaları ile Piteşti /
Romanya – Köseköy/ Kocaeli arasındaki
otomobil taşımalarını oto-taşıma vagonları
ile gerçekleştiriyor. OMSAN, Dacia için ver-
mekte olduğu blok tren taşımacılığı kapsa-
mında yıllık ortalama 25.000 araç taşıyor. 

OMSAN lojistik Araç Taşımaları Müdürü
Kürşad üNlü, çevreye duyarlı olması ve
maliyet avantajı sağlaması bakımından de-
miryolu taşımalarının portföylerindeki
ağırlığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Dacia için verdikleri blok tren taşımacılığı-
nın OMSAN’ın çevreci intermodal uygula-
malarının iyi bir örneği olduğunu vurgula-
yan üNlü, müşterilerine değer yaratan çev-
reci lojistik çözümler geliştirmeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.

GEFCO Yük TaşımaCılığında 
Sınırları BirlEşTiriYOr!
GEFCO Yük TaşımaCılığında 
Sınırları BirlEşTiriYOr!

Küresel lojistik devi GEF-
CO, Orta Avrupa, Bal-
kanlar ve Orta Doğu
ağıyla ortaklaşa yürüt-

tüğü yeni pazarlama kampanya-
sına start veriyor. Şirket 8 ay sü-
recek kampanyayla bu ülkelerde-
ki satın alma ve operasyonel güç-
lerini birleştiriyor. GEFCO, küresel
lojistik ağıyla Birleşik Devletler
Topluluğu’na uzanan taşımacılık
hizmetlerinde optimum süre ve
maliyet ile özel lojistik çözümleri
sunacak.

Küresel lojistik devi GEFCO, Orta
Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu
(CEBAME) ağıyla yeni bir pazarla-
ma kampanyasına başlıyor. Kam-
panya, GEFCO Türkiye’nin de dahil
olduğu CEBAME ülkelerindeki sa-
tın alma ve operasyonel güçlerini
birleştirerek  Birleşik Devletler
Topluluğu’na (BDT) uzanan taşı-
macılık hizmetlerinde rekabetçi
çözümler getirmeyi hedefliyor.

Kampanya ile Türkiye, Avustur-
ya, Almanya, Yunanistan, Hırvatis-

tan, Macaristan, Polonya, Roman-
ya, Slovakya, Slovenya ve Sırbis-
tan’dan Birleşik Devletler Toplulu-
ğu ülkelerine çıkışlarda, her türlü
nakliye ihtiyacının optimum süre
ve maliyet ile karşılanması hedef-
leniyor.

TüRKİYE lOjİSTİKTE 
üS İŞlEvİ GÖRüYOR

GEFCO Türkiye Satış ve Pazarla-
ma Direktörü Zafer Özkök “Bu yeni
kampanya ile BDT ülkelerine giden
malların gümrük işlemleri dahil
her türlü lojistik ihtiyaçlarını kar-
şılayabiliyoruz. GEFCO’nun ulus-
lararası ağı her konuda bizleri tam
destekliyor ve GEFCO ağındaki di-
ğer ülkeler ile dirsek dirseğe yaptı-
ğımız çalışmalar sayesinde bu böl-
gede pazar payımızı artırmayı he-
defliyoruz.” dedi. Kampanyanın
hedefleri ile sözlerine devam eden
Özkök: “GEFCO için Rusya ve BDT
ülkeleri çok önemli, burada var
olan hacmin artırılmasına büyük
önem veriyoruz” dedi. 80 ile 100

milyar dolara ulaşan mevcut lojis-
tik pazarıyla Türkiye, bölgede bir
üs işlevi görüyor. Türkiye’nin  Orta
Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu,
Rusya ve Baltık ülkeleri’ne kolay
erişim imkanı sağlayan coğrafi ko-
numu sayesinde bu kampanyayla
lojistikte bölgesel hacmin artma-
sına destek olması bekleniyor. 

Kampanya dahilinde CEBAME
ağındaki GEFCO servisleri güçleri-
ni birleştiriyor. Zaman kısıtı olan
müşteriler için komple yük taşı-
macılığında (FTl) satın alma sü-
reçlerine destek veriyor 

Bununla birlikte maliyet açısın-
dan daha avantajlı olan Parsiyel
Yük Taşımacılığı’nda (lTl), Rusya
ve Baltık ülkeleri’ne litvanya’nın
vilnius şehrinden aktarmalı tran-
sit servis hizmete sokuldu. 

Baltık limanları’ndan denizyolu
ve tren yolu kullanılarak gerçek-
leştirilen multimodel servis saye-
sinde zaman kısıtı olmayan müş-
teriler için yüksek ve ağır yük ta-
şımacılığı yapılıyor. 

Türk Yetkililer Batum’da
TIR Parklarını İncelediler

T.C. Batum
Başkonsolo-

su, Sarp Mülki
İdare Amiri,

Hopa Kayma-
kamı ve Hopa

TSO Başkanı
Batum’a ge-

çerek TIR
parkını yerin-

de incelediler
ve şoförlerin

sorunlarını
dinlediler.

Hayati Akbaş BATUM
T.C. Batum Başkonsolosu, Sarp

Mülki İdare Amiri, Hopa Kayma-
kamı ve Hopa TSO Başkanı Ba-
tum’a geçerek TIR parkını yerin-
de incelediler ve şoförlerin so-
runlarını dinlediler.

T.C Batum Başkonsolosu Yasin
Temizkan, Sarp Mülki İdare Amiri
Mehmet Ali Öztürk,  Hopa İlçe
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Osman Akyürek Gürcis-
tan’da bekletilen tır ve otobüsle-
rimizin bulunduğu çukur parkı zi-
yaret ederek araç şoförleri ile so-
runları hakkında bilgi alışverişin-
de bulundular. 

Bir süredir Gürcistan’dan Tür-
kiye’ye dönmek isteyen Otobüs-
lerin izin verilmeyerek zorla çu-
kur parka alınması ve parkın alt

yapısının çok kötü olması yönün-
de alınan şikâyetlerden dolayı
Türk yetkililer Gürcistan’a gide-
rek park alanını ve şoförlerin ya-
şadığı sorunları yerinde gözlem-
lediler. Gürcü yetkililerin en kısa
sürede zeminin betonlanacağı
yönündeki sözlerini şoförlere ak-
taran yetkililer gerekli notları ala-
rak başlatılmış olan çalışmalara
hız vereceklerini ifade ettiler. 

OMSAN, Dacia’yı 
Demiryoluyla Taşıyor

Kürşad 
Ünlü
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2015’de lastik pazarı yüzde 9.4 büyüdü
toplam 22 milyon adet lastik satıldı

Türkiye lastik pazarı 2015 yılın-
da 22.1 milyon adetle yüzde 9.4
büyüme gösterdi. Lastik Sana-
yicileri ve İthalatçıları Derneği;

Shangri-La Bosphorus’ta düzenlenen
basın toplantısında sektör değerlendir-
mesi yaptı. LASİD Genel Sekreteri Ba-
hadır Ünsal’ın açılışını yaptığı toplantı-
da; LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit
Gürçay; Türkiye lastik piyasasının 2015
yılı verilerini değerlendirerek şu bilgile-
ri verdi: ‘‘2015 yılında yüzde 9.4 büyü-
meye paralel olarak 22 milyon adet las-
tik satıldı.Büyüme tüm lastik grupla-
rında ortaya çıktı ama giderek artan kış
lastiği kullanımının toplam satışta
önemli bir etkisi olduğunu söyleyebili-
riz. 2015 yılı itibariyle kış lastiği kullanı-
mı oranı yüzde 30’un üzerinde.’’

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
çay; 2016 yılına dair gelişme tahminle-
rini ise şöyle açıkladı: ‘’Lastik sektörü
2009 yılına göre 2015’de yüzde 52.4 bü-
yüdü. 2016 yılında ise 2015’e benzer şe-
kilde bir büyüme bekliyoruz. 2020’li yıl-

larda ise büyümenin yüzde 30’un üze-
rinde olacağı tahmin ediliyor.’’
2015 YILINDA 1 MİLYAR 
710 MİLYON LASTİK SATILDI

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit
Gürçay, dünya lastik pazarında2015 yı-
lında adet bazında bir önceki yıla göre
artış olmadığını; 1 milyar 710 milyon
adet lastiğin satıldığını ve pazarın bir
önceki yıla göre sadece % 1 büyüme
gösterdiğini kaydetti.LASİD Yönetim
Kurulu Başkanı Gürçay; Avrupada ise;
2014 yılında 206 milyon adet lastiğin
satıldığını, 2015 yılında ise % 2 büyüme
ile 210 milyon lastik satıldığını ekledi. 

2015 İHRACATI 961 MİLYON 
500 BİN DOLAR 

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit
Gürçay; 2015 yılında 961 milyon 500 bin
dolarlık ihracat gerçekleştiğini; bunun 1
milyar 127 milyon dolar olan 2014 yılı
ihracatından % 14.7 daha küçük oldu-
ğunukaydetti. 2012 yılından bu yana
Türkiye lastik ihracatında düşme oldu-

ğuna da dikkat çekenGürçay; trendin
2016’da da sürdüğünü, 2016 Ocak ayın-
da bir önceki yılın aynı ayına göre geri-
lemenin % 18’lerde seyrettiğini belirtti. 
6.350 ÇALIŞAN 2.500 BAYİ

LASİD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit
Gürçay; LASİD üyelerinin toplam istihdam
ve bayi ağına dair veriler de paylaştı: ‘’LA-
SİD üyeleri olarak toplam 6.350 çalışan sa-
yısıyla ülke istihdamına katkıda bulunu-
yoruz. Türkiye çapında toplam 2.500 ba-
yiileyarattığımızbu ekonomi ve istihda-
mın Anadolu’ya yayılmasını sağlıyoruz. 

Üyelerimiz lastik üretiminde kullanı-
lan hammadelerindoğaya ve çevreye
saygılı olması için özen gösterirken ge-
lişmiş teknolojiler kullanarak, üretimin
her aşamasında çevrenin ve kaynakla-
rın verimli kullanılmasını sağlamak
konusunda hassasiyet göstermektedir.
Özellikle  enerji tasarrufu ve toplumun
bilinçlendirilmesi için uyguladığısürdü-
rülebilir proje ve fikirlerin Anadolu’nun
dört yanında yaygın olarak benimsen-
mesine de öncülük ediyoruz.’’

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Yönetim
Kurulu Başkanı Yiğit Gürçay; 2015 yılında Türkiye lastik pa-
zarının ülke büyüme oranının üzerinde yüzde 9.4 büyüdü-
ğünü kaydetti.Gürçay,toplam 22.1 milyon adet lastik satıl-
dığını; büyümenin kış lastiğiyle ivme kazandığını belirtti

Yiğit 
gürçay

bahadır 
Ünsal

Volvo Trucks, I-Shift ailesinin
yeni üyesini tanıtıyor: karınca
vitesli I-Shift. Otomatik şanzı-
mana eklenen yeni vitesler,

zorlu koşullarda ağır yükler taşıyan kam-
yonlar için mükemmel bir kalkış sağlıyor.
Bu yeni sistem, tamamen seri üretilen ağır
yük kamyonları için tasarlandı. 

Volvo Trucks’ın yeni versiyon I-Shift’i,
iki yeni karınca vitesin eklenebilmesini
mümkün kılıyor. Bu da, diğer avantajla-
rın yanı sıra kamyonun duruş halinde
iken toplam brüt ağırlığı 325 tona kadar
olan yükü çekebilmesini sağlıyor. 

Volvo Trucks FM ve FMX Ürün Yöneti-
cisi Peter Hardin konuyla ilgili olarak;

“Karınca vitesli I-Shift çok yavaş hız-
larda veya geri geri giderken aracın hızını
düzenleyerek, otomatik şanzımanlı ağır
yük kamyonları için tamamen yeni bir
alan sunuyor. Böylelikle sürücü yüksek
maliyetlere neden olabilen yolda kalma
risklerini düşünmeden oldukça ağır
yükleri taşıyabiliyor” diyor.

Yeni karınca vitesler ile araç 0.5-2
km/h gibi düşük hızlarda bile hareket
edebiliyor. Bu durum, inşaat veya bakım
gibi kesin manevralar gerektiren görev-
ler sırasında oldukça avantaj sağlıyor. 

Peter Hardin açıklamasında; “Yeni ka-
rınca vitesler ile büyük ölçüde iyileştiril-
miş sürüş ve kalkış yeteneği, ağır yükler,
zorlu coğrafi koşullarda veya kaygan ze-
minlerde (şantiye alanı, madenler veya
ormanlar gibi) çalışırken sürücünün işini
oldukça kolaylaştırıyor. Hatta taşınan
yük ne kadar ağır, coğrafi koşullar veya
zemin ne kadar zorlu olursa, sürücünün
karınca vitesli kamyonlardan elde ettiği
avantaj da o kadar yüksek oluyor” diye
belirtiyor. 

Ağır taşıma görevlerini gerçekleştiren
nakliye şirketlerinin yanı sıra genel oto-
yol sürüşünde de karınca vitesler olduk-
ça iyi bir esneklik ve gelişmiş yakıt eko-
nomisi imkanı sağlıyor. 

Peter Hardin; “Karınca vitesli I-Shift,
oldukça zorlu koşullarda bile kalkışı
mümkün kılıyor. Yüksek hızlarda motor
devrini optimize eden uygun arka aks
oranı ile birleştiğinde, karınca vitesler
otoyolda daha düşük yakıt tüketimi su-
nuyor. Bu tür hizmetleri gerçekleştiren
nakliye şirketleri için bu oldukça önemli
bir avantaj” diye özetliyor. 

Uygulama alanına bağlı olarak, I-Shift bir
veya iki ileri karınca vites ve iki veya sıfır
geri karınca vites ile birlikte sunuluyor. Geri
karınca vitesler, oldukça yavaş bir hızda
geri geri gelmeyi mümkün kılarak, azami
kesinlik gerektiren yanaşma manevrala-
rında büyük bir avantaj sağlıyor. 

Sigorta Zorunlu.. 
Sigortacı, Deli Dumrul

(UND) İCRA KURULU BAŞKANI FATİH ŞENER:

Zorunlu trafik sigortalarında fi-
yatın serbest bırakılmasından
sonra, araç başına zorunlu trafik
sigortası maliyetleri çok ciddi

rakamlarda arttığını belirten Uluslar-
arası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra
Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Aynı araç
için 4.000 TL ile 20.000 TL teklif veren
sigorta şirketleri var. 100.000 TL teklif
verenleri de gördük! Organize bir şekilde
istismar ediliyoruz!” şeklinde konuştu.

ŞENER: “YABANCILARIN 
5 KATI SİGORTA MALİYETİMİZ VAR!”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener
şöyle konuştu: “Sektörümüz Uluslar-
arası Zorunlu Trafik Sigortası (Yeşil
Kart) için ortalama yıllık 1.000 Euro
öderken, Türkiye’deki zorunlu sigorta
için ortalama yıllık 6.000 TL, Yaklaşık
2.000 Euro ücret ödüyor. Türk araçları-
nın yaklaşık 3.000 Euro ücret ödediği
Ulusal ve Uluslararası Zorunlu Trafik Si-
gortası için Bulgar aracı toplam 650
Euro,  Macar araçları 700 Euro, Slovakya
ise 435 Euro ödüyor.” 

ULUSLARARASI TAŞIMA ARAÇLARI
AYRI BİR GRUP OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMELİ!

“Zamanının çoğunu yurtdışında ge-
çiren, neredeyse tamamı araç takip
sistemleri ile izlenen, Avrupa’nın en
genç filosunun yurtiçinde 365 gün tra-
fikte olan hafriyat kamyonları ve dâhili
taşımacılarla aynı havuzda değerlen-
dirilmesi haksızlıktır! “   

100 ARAÇ SAHİBİ BİR FİRMA 
HER YIL 7–8 ARAÇ BEDELİNİ 
SİGORTA İÇİN HARCIYOR!

“Avrupa’da zorunlu trafik sigortası
olarak kullanılan Yeşil Kart Sigortası,
ortalama 1.000 Euro fiyatla Avrupa’da
tamir bakım masrafları Türkiye’ye
göre çok yüksek olmasına rağmen
tüm hasarları karşılayıp kar ederken,
Türkiye’deki zorunlu trafik sigortaları-
nın bu fiyatın 2 katı fiyatla yapılması
açıklanamaz.”

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) İcra Kurulu

Başkanı Fatih Şener,
Uluslararası taşımacıların,

rakiplerinin 5 katı sigorta
maliyetine katlandığını

belirterek, Sigorta Birliği-
ne “Artık Yeter, Sektörün
Gücü Kalmadı. Bu Duyar-

sızlığa Bir Son Verin !”
çağrısında bulundu.

SEKTÖRÜN YURT DIŞINDA KALDIĞI 
SÜRELER DİKKATE ALINMALI VE 
POLİÇEYE EKLENMELİDİR!

“Uluslararası karayolu taşımacılığı
sektöründe faaliyet gösteren 66.000
aracın yaklaşık 6.000’i 200 gün üzerin-
de yurtdışında kalırken, toplam aracın
%52’si 100 gün ve üzerinde bir süre yurt
dışında kalıyor! 

Bu araçlar için hem 365 gün yurtiçin-
de kalıyor gibi sigorta yapılması hem de
Avrupa’da örneği olmayan fiyatlar uy-
gulanması bizim için artık dayanılmaz
bir hal almıştır. Bu araçlar Türkiye’de
bulunmadıkları için hiçbir risk oluştur-
mamakta ancak Türkiye’de ve trafikte
risk oluşturuyormuş gibi trafik sigorta
primi ödemektedirler. Sonuç olarak, za-
manının çoğunu yurtdışında geçiren,
araç takip sistemi ile izlenen Avrupa’nın
en genç filosunun Türkiye’de bulunma-
dıkları günler için sigorta yaptırmaları
haksızlıktır!”

SİGORTACILAR HAKLILIĞIMIZ 
TEYİD ETSE DE ÇÖZÜM 
KONUSUNDA DUYARSIZ!

“Sigortalar Birliği ile belki 10 kez toplandık,
sektöre “Haklısınız ancak, yurtdışında kalı-
nan süreleri bilmiyoruz” dediler. Bunun üze-
rine,  Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müste-
şarlığı arasında sağlanan işbirliği ile tüm
araçların Yurt dışında geçirdikleri süreler
plaka bazında izlenebilir ve sigorta şirketleri
tarafından kullanılabilir hale getirildi. Sigor-
talar Birliği bu imkânlara rağmen çözüm ko-
nusunda adım atmamakta ısrar ediyor.
Kamu Yöneticileri, uzmanları çalışıp bu sis-
temi dikkate alınsın diye hayata geçirdi. Yan-
lışta ısrar edilsin diye değil!” 

ŞENER; “ARTIK YETER! TÜM AĞIR VA-
SITALARIN DİYETİNİ ÖDEYEN SEKTÖ-
RÜMÜZÜN BU YÜKÜ TAŞIYACAK
GÜCÜ KALMAMIŞTIR.”

“Sigortacıların yurtdışında olduklarını
göre göre haksızlıkta ısrar ediyorlar” diyen
Şener, “ Dış ticaretimizin motor gücü olan
sektörümüz artık bu yükü taşıyamıyor!
Haksızlığa son vermek için;

Sektörün yurt dışında kaldığı süreler dik-
kate alınmalı ve poliçeye eklenmeli! Uluslar-
arası filo yurtiçindeki araçlardan ayrı bir
grup olarak değerlendirilmelidir Sektörü-
müz sakin olmalı! 

Taksiciler gibi yollara çıkmak, eylem yapıp
yolları kapatmayı konuşmaya başlayan
sektörümüze de çağrımız “sakin olup, gö-
rüşmelerin sonucunu beklemeleridir.” şek-
linde konuştu.

Yıl KUllanıM PoliÇe hasar freKans has/Pirim

2013 ÇEKİCİ 16.514 1.594 9,7 84,1

2014 ÇeKici 17.024 1.578 9,3 88,5

2015 ÇEKİCİ 18.109 1.454 8,0 100,1

Yurtdışında Kalınan süre araç sayısı

0-49...............................................15.958

50-99.............................................16.599

100-149 ........................................18.117

150-199 ........................................10.509

200+................................................5.786

toplam.........................................66.969

Yeni karınca I-Shift ile 
325 ton ağırlıkla bile 

sürüşe başlayabilirsiniz

Karınca vitesli ı-shift
haKKında bilgiler

¥ Karınca vitesli ı-shift, volvo
trucks'ın ı-shift otomatik şanzımanı-
nın daha da geliştirilmiş bir versiyonu-
dur.

¥ ı-shift'in yeni versiyonu, mükem-
mel kalkış çekişi ve çok düşük hızlar-
da sürüş imkanı için özel olarak geliş-
tirilmiştir.

¥ Karınca vitesli ı-shift, otomatik
şanzımanlı ve seri üretimli kamyonlar-
da daha önce görülmemiş bir başarıy-
la, 0,5-2 km/sa. kadar düşük hızlarda
hareket edebilir ve 325 ton taşırken
kalkış yapabilir.

¥ Şanzıman, bir veya iki karınca vi-
tesi oranlı direct drive ve overdrive se-
çeneklerinden biri şeklinde uygulanabi-
lir. iki adet fazladan geri karınca vitesi-
nin belirlenebilmesi de mümkündür.

¥ Karınca vitesler, normal ı-shift
şanzımanına eklenmiştir. ağır yükleri
kaldırabilmek için bazı bileşenler sağ-
lamlığı yüksek malzemelerden üretil-
miştir. Şanzıman, normal ı-shift ünite-
lerine göre 12 cm daha uzundur.

¥ Karınca vitesli ı-shift, volvo
trucks'ın volvo fM, volvo fMX, volvo
fh ve volvo fh16'daki 13 ve 16 litrelik
motorlarıyla kullanılabilir.

ı-shift Karınca vitesleri
ile birliKte oranlar 

doğrudan tahrikli vites kutusunda
tek karınca vites oranı 19:1, direct dri-
ve vites kutusunda ise 17:1’dir (stan-
dart ı-shift doğrudan tahrikli vites ku-
tusundaki en düşük vitesin oranı
15:1’dir). doğrudan tahrikli veya iki ka-
rınca vitesli devir çoğaltıcı vites kutu-
sunda  en düşük oran ise 32:1’dir. 

doğrudan tahrikli vites kutusunda
en düşük geri vitesin oranı 37:1’dir. 
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Treyler sektörünün ilk Ar-Ge merkezini açan Tırsan 
ikinci Ar-Ge merkezini kurmak için çalışmalara başladı.

Türkiye treyler sektöründe
inovasyonun öncüsü Tır-
san ikinci treyler Ar-Ge
merkezini kuracağını açık-

ladı. Şirket 2009 yılında Türkiye
treyler sektörünün ilk ve tek Ar-Ge
merkezini kurmuştu.

Buna göre, Tırsan Kocaeli’nin Ça-
yırova ilçesinde bulunan TOSB Oto-
motiv Yan Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi’nde 61 milyon 216 bin
TL yatırımla şirketin ikinci Ar-Ge
merkezini kurmak için çalışmalara
başlandı. Gerçekleşen proje ile ku-
rulacak tesiste, 7.200 m2’si tasarım
ofisleri, 9.400 m2’si ise prototip ve
test alanı olmak üzere toplam 16.600
m2 kapalı alan yer alacak.

Tırsan’ın ikinci Ar-Ge merkezi
projesine ilişkin bilgi veren Tırsan
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-
hoğlu, “Tırsan olarak önceliğimiz
değer üretmek olduğundan, dün-
ya çapında 55’ten fazla ülkede
doğru müşteriye doğru araç çözü-
münü sunmak için araştırma-ge-
liştirme projelerine ve iş birlikleri-
ne yatırım yapıyoruz. Konsept ta-
sarımlardan ileri teknoloji araştır-
malarına, çözüm mühendisliğin-
den seri üretime kadar, son kulla-
nıcılar için toplam sahip olma ma-
liyetini düşürmeye odaklanarak
çevreci, sürdürülebilir ve güvenilir
araç çözümleri için projeler gelişti-

riyor ve sonuçlandırarak müşteri-
lerimizin kullanımına sunuyoruz.
2009 yılından bu yana faaliyette
olan Adapazarı Ar-Ge merkezi-
mizde fiziki kapasitenin sınırlarına
ulaştık. Şirketimizin yılda 20.000
adet treyler üretimine ulaşma he-
defini yeni merkezimizde gelişti-
receğimiz ürünlerle desteklerken,
bazı ürün gruplarının tasarımları-
nı, prototip üretimlerini ve geliştir-
me testlerini yeni tesisimizde ger-
çekleştireceğiz. Sadece Türki-
ye’nin değil Avrupa’nın da en bü-
yük test merkezi olacağız” açıkla-

masını yaptı.
Nuhoğlu, “Yeni Ar-Ge merkezi-

mizde de, bir aracın ürün tanımının
yapılmasından final mühendislik
onayının verilmesine kadar olan
tüm ürün geliştirme süreç adımları
gerçekleştirilebilecek. Tesiste tasar-
lanan araçların bilgisayar destekli
analiz ve simulasyon faaliyetlerinin
yanında, tasarlanan ürünlerin kul-
lanım ömrü boyunca maruz kalaca-
ğı tüm yol ve yükleme koşulları, ik-
lim ve korozyon etkileri de dahil ol-
mak üzere fiziki olarak test edilebi-
lecek, sürüş güvenliğiyle ilgili bazı

çarpışma ve devrilme testleri de
gerçekleştirilebilecek. Geliştirme
testlerinin yanı sıra bazı önemli ser-
tifikasyon ve tip onay testleri de
yeni merkezimizde yapılabilecek.
Testleri gerçekleştirilecek ürün pro-
totipleri, CNC üretim, 3D hızlı proto-
tipleme, robotik birleştirme gibi ileri
prototip üretim teknolojileri kullanı-
larak üretilecek,” dedi.

Tırsan Adapazarı üretim kampü-
sü içerisinde yer alan Ar-Ge merke-
zinde hali hazırda 100’e mühendis
çalışmaktadır. Yeni Ar-Ge merkezi-
nin tam kapasiteyle faaliyete geç-

mesiyle birlikte, 150’si Ar-Ge mü-
hendisi olmak üzere toplam 300 ek
istihdam yaratılması planlanmakta-
dır.

Tırsan’ın Çayırova’da kurulacak
yeni Ar-Ge merkezinin 2017 yılı so-
nunda faaliyete geçmesi hedeflen-
mektedir.

Akademik ve Sektörel İşbirlikle-
riyle Ulaşılan Başarı

Tırsan Ar-Ge merkezi; aralarında
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Ko-
caeli Üniversitesi, Sakarya Üniversi-
tesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Leib-
niz-Institut, Fraunhofer Institut (Al-
manya), RWTH Aachen Üniversitesi
(Almanya), Atina Teknik Üniversite-
si, Türk – Alman Üniversitesi, TÜBİ-
TAK Marmara Araştırma Merke-
zi’nin de yer aldığı 15’ten fazla ulusal
ve uluslararası üniversite ve ensti-
tünün yanı sıra, WABCO, Knorr
Bremse, BPW ve SAF gibi dünyanın
önde gelen sistem tedarikçileriyle
ortak araç ve sistem geliştirme pro-
jeleri yürütmektedir. 

Prototip ve araç test tesisini bün-
yesinde barındıran Tırsan Ar-Ge
merkezi, test, sertifikasyon ve süreç
geliştirme projelerini de TÜV SÜD,
tarafsız denetim ve belgelendirme
kuruluşu DEKRA, European Institu-
te of Pharma Logistics (EIPL), İngil-

tere merkezli otomotiv sektörüne
yönelik mühendislik, test, araştırma
ve belgelendirme kuruluşu MIRA,
OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araş-
tırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.)
gibi kurumlarla yürütmektedir.

2015 yılı itibarıyla Tırsan Ar-Ge
merkezi 77 proje geliştirmiştir. Bu-
nun yanında, 2015 yılında toplam 59
adet patent başvurusu gerçekleşti-
ren Tırsan, 2015 yılının ilk yarısında
toplam 16 patent ile Türk Patent
Enstitüsü sıralamasında önceki yıla
göre 24 sıra birden yükselerek Tür-
kiye’de en çok patent başvurusu
yapan 5. kuruluş olmuştur. 2007 yı-
lından bugüne toplam 125 patent ve
faydalı model başvurusu yapılmış,
bunların % 50'si geçen faaliyet dö-
nemi içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Yine 2007 yılından günümüze kadar
Tırsan Ar-Ge merkezinde geliştiri-
len 14 adet endüstriyel tasarım tes-
cillenmiş olup, bunların yarısı 2015
yılında gerçekleşmiştir.

Tırsan Ar-Ge merkezinin şu anda
devam eden 11 adet TÜBİTAK/TEY-
DEB projesi bulunmaktadır. Bunla-
rın iki tanesi 1509 uluslararası proje,
sekiz tanesi 1501 sanayi projeleri ni-
teliğinde, bir tanesi ise 1505 üniver-
site-sanayi işbirliği projesidir. 2015
yılında bilimsel dergi, konferans ve
sempozyumlarda toplam 11 adet bi-
limsel yayın yapılmıştır. 

45.000 
TIR şoförü 
limanlara 

THY ile 
gidecek

U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş; Ro-Ro gemileri ile ta-
şıdığı tırların şoförlerine daha kolay ulaşım sağlan-
masıadına Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yaptı.
Anlaşma kapsamında ilk yılda 45.000 TIR şoförü li-
manlara Türk Hava Yolları ile uçacak. U.N. Ro-Ro
müşterilerine, Türk Hava Yolları’nın uluslararası
standartlarda ve kalitedeki seferleri ile seyahat
edebilme fırsatı sunacak.

U.N. Ro-Ro’nun Türk Hava Yolları ile yaptığı işbirli-
ği sonucunda,  uçuşlarda operasyonel esneklik sağ-
lanacak, uçuş saatleri şoförlere daha uzun süre din-
lenebilme imkanı verecek. Anlaşma kapsamında
U.N. Ro-Ro ve Türk Hava Yolları arasında 2015 yılın-
da Marsilya uçuşlarında başlayan mevcut işbirliği,
2018 yılına kadar uzatıldı. Bu hatta 3 yıl için toplam
50.000 yolcu hedefleniyor.İşbirliğinin kapsamı ge-
nişletilerek, Trieste’ye giden İtalya Ro-Ro hatlarına
servis vermek için Venedik ve Ljubljana uçuşlarıda
3 yıl süreli olarak toplam 100.000 yolcuyu taşıyacak
şekilde planlandı. U.N. Ro-Ro’nun toplam 150.000
müşterisi Türk Hava Yolları’nın uluslararası stan-
dartlarda ve kalitedeki seferleri ile uçacak.

U.N. Ro-Ro CEO’su Sedat Gümüşoğlu konuyla il-
gili yaptığı açıklamada “Taşıdığımız TIR’ların sürü-
cülerinin konforlu ulaşımı adına Türk Hava Yolları
ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmadan dolayı çok mut-
luyuz. Özellikle Fransa’ya sefer sayısının çok fazla
olması, operasyonel esneklikler ve Marsilya’ya
uçuşlarının bulunmasıTürk Hava Yolları’nınilk aşa-
mada tarafımızca tercih edilmesinde önemli oldu.
Artan yolcu sayılarımız ile müşterilerimizin Vene-
dik havalimanı taleplerini dikkate aldık. Mersin-
Trieste Ro-Ro hattımızın Anadolu’daki müşterileri-
ne ise bağlantılı seferler ile Adana, Kayseri ve Gazi-
antep uçuşlarını da Türk Hava Yolları ile gerçekleş-
tiriyor olacağız” diye konuştu.

Tasimacilar 7_Layout 2  4/11/16  4:19 PM  Page 1



sektörden
NİSAN 2014www.tasimacilar.com 8

renault trucks, ilk euro
6 filosunu netlog lojistik

grubu’na teslim etti

dhl express’ten paris
ve lyon havalimanlarına
125 milyon euro yatırım 

türkiye'nin en büyük lojistik
şirketi netlog lojistik, ulus-
lararası kara, inter-modal,
deniz ve hava taşımacılık

konularında türkiye'nin öncü taşı-
macılık firmalarından İntercombi
uluslararası taşımacılık ve soğuk
zincir lojistik şirketi polar express
şirketlerini bünyesinde bulunduran
netlog lojistik grubu, her alanda top-
lam lojistik hizmetleri sunuyor. bu
yönde yurtiçi ve yurtdışı lojistik hiz-
metleri için yatırımlarına kesintisiz
devam eden netlog lojistik grubu,
renault trucks’tan teslim adlığı ilk
euro 6 çekicileri ile standartlarını da
yükseltiyor. netlog’un yeni renault
trucks t 460 euro 6 çekicileri, grup
bünyesinde faaliyet gösteren yurtdışı
operasyonlarında  kullanacak. 

hadımköy’deki Volvo group kam-
yon merkezi’nde düzenlenen tesli-
mat törenine renault trucks adına
uluslararası pazarlar kıdemli baş-
kan yardımcısı christophe martin,
doğu pazarlarından sorumlu baş-
kan yardımcısı mete büyükakıncı,
renault trucks satış müdürü Özkan
çelik,  netlog lojistik grubu İşletme-
ler genel müdürü ali İstanbullu ile
ağır ticari bakım müdürü erdal
mantaroğlu katıldılar. 

renault trucks uluslararası pa-
zarlar kıdemli başkan yardımcısı
christophe martin, konuşmasını
türkçe yaparak bir dönem renault
trucks adına türkiye’de görev yaptı-
ğının altını çizdi. martin konuşma-
sında; “türkiye’nin bir yönetici ola-
rak da yeri benim için çok özeldir.
burada bulunduğum süre zarfında
farklı dinamikleri olan türkiye paza-
rını daha yakından tanıma şansını
elde ettim. şimdi türkiye’nin dev lo-
jistik firmalarından netlog grubu’na
bizim için bir ilki temsil eden tesli-
matımızda bulunmaktan büyük bir
mutluluk duyuyorum” dedi.  

netlog lojistik grubu İşletmeler
genel müdürü ali İstanbullu ise tesli-
mat törenindeki açıklamasında; “net-
log lojistik grubu, son dört senedir
üst üste türkiye'nin lider lojistik fir-
ması olarak yatırımlarına devam edi-
yor. şirketimiz kendisini her yıl katlı-

yarak büyümesini sürdürüyor. hede-
fimiz sadece türkiyede değil, dünya
çapında tanınan bir lojistik firması
haline gelmektir. bu doğrultuda filo
yatırımlarımız da büyük önem taşı-
yor. Öte yandan grubumuz, her za-
man çevreye duyarlı araçlara yatırım
yapmaktadır. doğaya daha az zararlı
emisyon yayan euro 5 motorlu araç-
ların bulunduğu filomuz için bugün ilk
euro 6 araçlarımızı teslim alıyoruz.
netlog lojistik grubu olarak 2016’nın
henüz ilk çeyreğinde 40 adetlik araç
yatırımı yaparak euro 6 araçlarımızı
filomuza katmış bulunuyoruz ve
araçlarımızı euro 6 motorlarla yenile-
meye devam edeceğiz” dedi. 

2008 yılında başlayan ilk alımı ta-
kiben hemen hemen her yıl renault
çekici alımı yaptıklarının ve 750 çe-
kicilik filolarının yaklaşık 300 adedi-
nin renault trucks olduğunun altını
çizen ali İstanbullu; “uluslararası
nakliye operasyonlarımıza kullandı-
ğımız araçların yenilenmesinde de
tercihimizi, modern dizaynının yanı
sıra düşük yakıt tüketimi, konfor,
yüksek kalitesi ve avrupa çapında
yaygın servis ağı nedeniyle yeni re-
nault trucks t serisinden yana kul-
landık. hem işletim maliyetleri ve
yakıt giderlerinde sağladığı avantaj
hem de satış sonrası hizmetleri ile
renault trucks, operasyonlarımızda
her zaman yanımızda olan bir çö-
züm ortağımız” dedi. 

renault trucks satış müdürü Öz-
kan çelik yaptığı açıklamada euro 6
motorlara geçiş sürecinde müşterile-
rini teşvik ettiklerinin altını çizerek;
“euro 6 standartları nakliye ve lojistik
sektörleri için hem zorunluluk hem
de gereklilik. dolayısıyla tüm müşte-
rilerimizi euro 6 motorlara geçişte
teşvik etmeye çalışıyoruz. yenilenen
renault trucks t serisi çekicileri za-
ten yakıt tasarrufu konusunda lider.
euro 6 motorlarıyla çevreye daha da
duyarlı olan t serisi çekicilerimiz, aynı
zamanda daha yüksek performans
sunarken yakıtta cimriliğine de de-
vam ediyor” dedi. çelik, euro 6 motor-
lu t serisi çekicilerin euro 5 motorlara
göre %2’ye varan ekstra yakıt tasar-
rufu sağladığını da ekledi.  

dhl express, Fransa’da ope-
rasyonel kapasitesini art-
tırmak üzere, paris ve lyon
havalimanlarına 125 milyon

euro yatırım yaparak, yeni gönderi
aktarma merkezleri açmayı hedefli-
yor. dhl, Fransa’daki hacminde ya-
şanan %15’lik artışı karşılamak üzere,
gelecek üç yıl içinde paris-charles de
gaulle havalimanı’ndaki gönderi ak-
tarma merkezinin büyüklüğünü dört
katına çıkartacak. dhl express aynı
zamanda yeni bir gönderi aktarma
merkezi için lyon’daki havalimanı ile
de görüşmelerini sürdürüyor.

dhl express, paris yakınlarındaki
charles de gaulle havalimanı’ndaki
gönderi aktarma merkezine 2020 yı-
lına kadar yapacağı 85 milyon euro
yatırım ile buradaki alanını 20.000
metrekareye yükseltmeyi planlıyor.
yeni aktarma merkezi, dhl’in havali-
manı yakınlarında, 2015 başında açtı-
ğı 5.000 metrekarelik alanın dört katı
büyüklüğünde olacak. yeni otomatik
gönderi tasnif sisteminde yer alan
konveyörler sayesinde, gönderiler
uçaktan onları bekleyen özel araçlara
doğrudan aktarılabilecek, böylece
operasyonel süreçlerin hızı da önemli
ölçüde arttırılmış olacak.

dhl express, charles de gaulle
havalimanı’na yapılacak yatırımın
yanı sıra, lyon saint exupéry havali-
manında da yeni bir gönderi aktarma
merkezi inşa etmek için görüşmele-
rini sürdürüyor. 15.000 ila 17.000
metrekare arasında bir alana sahip
olması öngörülen bu tesis için 2020
yılına kadar 40 milyon euro yatırım
yapılması planlanıyor.

türkiye’nin ihracatının %4’ünü
gerçekleştirdiği Fransa, halen türki-
ye’nin dünyada en büyük beşinci,
avrupa birliği’nin ise almanya, birle-
şik krallık ve İtalya’nın ardından en
büyük dördüncü ihraç pazarı konu-
munda bulunuyor1. dhl express
türkiye’nin Fransa operasyonları,
şirketin toplam ihracat gönderileri-
nin %6,4’ünü oluşturuyor. 

türkiye’nin Fransa ile güçlü ticari
ilişkilerinin bulunduğunu belirten
dhl express türkiye ceo’su markus
reckling konuyla ilgili, “paris ve
lyon’daki yatırımlar dhl’in avru-
pa’daki operasyonlarını ciddi ölçüde
güçlendirecek. bunun türkiye ile
Fransa arasındaki ticareti daha da
geliştireceğine ve türkiye’nin Fran-
sa’ya olan ihracatını arttıracağına
inanıyorum,” dedi. 

sertrans, gümrük yükümlü-
lüklerini eksiksiz ve hatasız
yerine getirmek, kayıt sis-
temi düzenli ve izlenebilir

olmak, güvenlik ve iş ortaklığı yö-
netimi, risk yönetimi, mali yeterlilik,
emniyet ve güvenlik standartları
gibi pek çok üst düzey performans
gerektiren kriterleri yerine getirebi-
len firmalara verilen ‘yetkilendiril-
miş yükümlü’ belgesini aldı. yetki-
lendirilmiş yükümlü belgesinin za-
man tasarrufu sağlayarak ihracatçı-
lara büyük avantajlar sağlayacağını
belirten sertrans logistics yönetim
kurulu başkanı hakan keleş:
“uluslararası tedarik zinciri yöneti-
minde 27 yıllık tecrübeye sahibiz.
yetkilendirilmiş yükümlü belgemiz
ile tüm gümrük işlemlerimizi kendi
bünyemizde güvenli ve hızlı bir şe-
kilde tamamlayarak, bürokratik iş-
lemleri en aza indirerek lojistik ope-
rasyonlarda çözüm ortaklarımıza
zaman tasarrufu, maliyetlerinde iyi-
leştirme ve hız sağlayacağız. böyle-
ce, ihracatçı müşterilerimizin kendi
rakiplerine göre bir adım daha önde
olmalarını sağlayacağız” dedi.

‘YetkiLendiriLmiş 
YükümLü’ beLgeSi aLdı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından verilen Yetkilen-

dirilmiş Yükümlü belgesi sa-
yesinde Sertrans, gümrük

işlemlerini bundan böyle
kendi bünyesinde yapacak. 

SertranS LogiSticS 

“İhracatçılarımızın 
dış pazarlardakİ 
rekabet güçlerİne 
destek oluyoruz” 

27 yıldır uluslararası taşıma ve lojis-
tik hizmeti veren sertrans’ın yerli ve
yabancı gümrükler nezdindeki ku-
rumsal itibarının çok yüksek olduğu-
nu belirten yönetim kurulu başkanı
hakan keleş “ yıllardır yüksek kalite-
de ve uluslararası standartlarda hiz-
met veriyoruz. yerli ve yabancı güm-
rükler nezdindeki kurumsal itibarı-
mız yanında, kapsamlı teminatla 2013

yılından beri bu alandaki hizmetleri-
mizi ve güvenilirliğimizi daha da pe-
kiştirmiş bulunuyoruz. tüm bunlar,
çözüm ortağı olduğumuz ihracatçıla-
rımıza maksimum destek vermemize
imkan sağlıyor.  bugün, ihracatçıları-
mızın en büyük kayıplarından biri
gümrük işlemlerinde harcanan uzun
sürelerdir. lojistik hız gerektiriyor,
kaybedilen zaman teslimat süreleri-
nin aksamasına, terminlerin uzama-
sına, müşteri kaybına ve hatta pazar
kaybına kadar ihracatçılarımıza bü-
yük zarar veriyor. biz, yetkilendirilmiş
yükümlü belgemizle yük kontrollerini

kendimiz yapıyor, bürokrasi işlemle-
rini azaltıyor ve tüm lojistik süreçleri
kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.
İç gümrük idarelerine gitmeden, sıra
beklemeden ihracatçılarımızın ürün-
lerini uluslararası piyasaya çok daha
hızlı, ekonomik ve güvenli taşıyarak
ihracatçılarımıza hız ve maliyet avan-
tajı sağlıyoruz. bu uygulamamız ile re-
kabetin en sert şekilde yaşandığı dış
pazarlarda ihracatçılarımıza destek
olmak, türk ihracatçısının uluslarara-
sı arenada rakiplerinden bir adım
önde olmasına katkı sağlamak en bü-
yük amacımız” dedi.   
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Dünyanın en büyük lastik üreti-
cilerinden Michelin, 2015 yılı fi-
nansal sonuçlarını açıkladı.
Özellikle binek ve hafif ticari

araç lastikleri segmentleri faaliyet karın-
da 2014 yılına kıyasla yüzde 12,2 artış
gösteren Michelin, kamyon lastikleri seg-
mentinde ise yüzde 11,1 artış gösterdi. 

Yılı 1 milyar 163 milyon Euro net gelir ile
kapatan Michelin, 2015 yılında Türkiye de
dahil olmak üzere tüm iş kollarında pa-
zarın üzerinde büyüdü. Michelin’in 2015
yılsonu itibariyle elde etmiş olduğu so-
nuçlara göre faaliyet geliri yüzde 12,2 ile
407 milyon Euro artarak 2 milyar 577 mil-
yon Euro’ya ulaştı. 

NET SATıŞlAr %8,4 ArTıŞlA 
21 MİlYAr 199 MİlYON EUrO

Yıl bazında büyüme rakamlarına en
büyük katkı, binek ve hafif ticari araç las-
tikleri segmentinden gelirken; bu seg-
mentte Avrupa’da orijinal ekipmanda
yüzde 4, değişim pazarında ise yüzde 3
büyüme yaşandı. Net satışlar ise geçtiği-
miz yıla göre yüzde 8,4 artarak 21 milyar
199 milyon Euro olarak gerçekleşti.

MİCHElİN, TÜrKİYE’DE 
BÜTÜN PAzArlArDA BÜYÜDÜ 

Michelin Grup CEO’su Jean-Domini-
que Senard Michelin Grup olarak, 2015
yılında güçlü bir büyüme kaydettiklerini
belirterek, “Michelin Global olarak, başta
Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa pa-
zarı olmak üzere bütün pazarlarda re-
kabette ön plana çıkmamızı sağlayan
önemli projeler geliştirdik ve yeniden
yapılanma sürecine girdik. Başta binek
ve kamyonet olmak üzere bütün seg-
mentlerde pazarın üzerinde büyüyerek
yılı 1 milyar 163 milyon net gelirle kapa-
dık.” dedi. Dünyanın ilk kış sertifikalı yaz
lastiği olan CrossClimate’ın beklentileri-
nin çok daha üzerinde bir satış perfor-
mansı gösterdiğini belirten Senard,
“2015 yılında rakiplerimizden daha yük-
sek bir büyüme oranı ile tüm faaliyet
alanlarımızda pazar payını geri kazan-
dık. Başarılı satış, fiyatlandırma politika-
mız, geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ve
Michelin markasının gücü sayesinde
elde ettiğimiz sonuçtan çok büyük mut-
luluk duyuyoruz.” dedi.

2015 yılında 1 milyar 163 
milyon Euro net gelir elde etti

Tofaş, Bursa’da düzenle-
diği Tedarikçi Bilgi Payla-

şım Toplantısı ve Ödül
Töreni’nde tedarikçileri
ile bir araya geldi. Geçti-
ğimiz gün Bursa Hilton
Convention Center’da

gerçekleştirilen toplantı
ve ödül töreninde konu-
şan Tofaş CEO’su Cengiz

Eroldu; “Egea ile, ürün
geliştirme ve üretim yet-

kinliklerimiz açısından
Tofaş’ı daha da üst nok-
talara taşıyan çok başa-
rılı bir proje gerçekleştir-

dik” dedi.

Tofaş Tedarikçileri İle Birlikte
Büyümeye Devam eDİyor 

Türkiye’de hem otomobil hem
hafif ticari araç üreten tek fab-
rika olan ve aynı anda 6 mar-
kaya üretim yapabilen Tofaş,

tedarikçileri ile yıllık toplantısını gerçek-
leştirdi. Bursa Hilton Convention Cen-
ter’da düzenlenen Tedarikçi Bilgi Payla-
şım Toplantısı ve Ödül Töreni’ne Tofaş,
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) üst dü-
zey yöneticileri ve tedarikçiler ile birlikte
500 kişinin üzerinde katılımcı yer aldı. 

Konuşmasında Tofaş’ın Türkiye’nin ih-
racat devlerinden biri olmasında tedarik-
çilerin önemini vurgulayan Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu, “2015 hem bizim için hem
de otomotiv sektörü için tarihi bir yıl
oldu. Tofaş olarak sektörün üzerine çıkan
bir performans sergiledik. 2015’in kasım
ayında kompakt sedan modelimiz
Egea’yı pazara sunduk. Sedan modelimiz
Türkiye’de ve Avrupa’da büyük bir beğe-
ni ile karşılandı. Bu başarının arkasında
çok sayıda yenilik, akıllı mühendislik çö-
zümleri ve iyi proje yönetimi olduğu ka-

pa’nın En İyi Otomobili’ seçildi.  Bu başa-
rıdaki katkılarınız için hepinize çok te-
şekkür ediyorum” diye konuştu.

Tofaş Ar-Ge Direktörü Filippo Sesia
ise konuşmasında tedarikçilerin yakın
gelecekte sektörde yaşanacak gelişme-
ler ve yeni trendler ile teknolojilere ha-
zırlıklı olmaları gerektiği mesajını verdi.

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Önder Küçükerman’ın da
katılım gösterdiği ve Türkiye’de otomo-
tiv sanayinin gelişimi ve tasarımın öne-
mi üzerine bir konuşma gerçekleştirdiği
toplantı sonrasında tüm tedarikçilere
Küçükerman’ın “100 Adımda Endüstri
için Ürün Tasarlamak” kitabı armağan
edildi. 

Toplantı ertesinde düzenlenen ödül
töreninde Tofaş’ın Altın Seviye’de üre-
tim yapmasında ve ürün geliştirme sü-
reçlerinde büyük katkıları bulunan te-
darikçiler ödüllendirildi. Sekiz ayrı kate-
goride 15 tedarikçi üstün performansla-
rıyla ödüllerin sahibi oldu.

dar tedarikçilerimiz de bulunuyor. Tedarikçile-
rimiz Tofaş Ailesi’nin önemli fertleri arasında
yer alıyor” dedi.

Tofaş’ın üretim ve Ar-Ge yetkinlikleri ile
yurtdışında da önemli ölçüde itibar kazandığı-
nı belirten Eroldu, “Cenevre Otomobil Fua-
rı’nda dünyaya tanıttığımız Egea Station Wa-
gon ve Hatchback ile hali hazırda ürettiğimiz
Sedan modelleri fuarın yıldızı oldu. Bu sadece
Tofaş’ın değil tedarikçilerimizle birlikte Türki-
ye otomotiv sektörünün de büyük bir başarı-
sıdır. Egea projemiz, özellikle teknoloji yatırım-
ları için hem bizi hem de tedarikçilerimizi des-
tekleyecek önemli fırsatlar sunuyor. Avru-
pa’nın dışında Meksika pazarına da ihraç ede-
ceğimiz Egea Sedan Dodge markası altında
Neon ismiyle satışa sunulacak. Yeni pazar ara-
yışlarımıza da ayrıca devam ediyoruz. Proje-
nin üretim adet öngörülerini her geçen gün

yukarı doğru revize etmekteyiz. Bu başarılı
yolda uzun yıllardır bizlerle omuz omuza yü-
rüyen tedarikçilerimiz ile birlikte hareket et-
menin öneminin farkındayız” şeklinde konuş-
tu. 

Başarılarından ötürü tedarikçilere teşek-
kürlerini ileten Eroldu, ‘iş güvenliği’ konusu-
nun da önemine değindi:

“Bizim için her çalışanımız çok değerli. Bu
sebeple iş güvenliği konusuna en üst seviyede
hassasiyet gösteriyor; tüm iş güvenliği gerek-
liliklerini 0 iş kazası hedefiyle uyguluyoruz.
Sizlerin de iş güvenliği standartlarınızı en üst
seviyede tutmanızın önemini hatırlatır; bu ko-
nuda her zaman destek vermeye hazır oldu-
ğumuzu bilmenizi isterim.”   

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Satın Alma
Başkanı Scott Garberding ise toplantıda FCA
dünyasındaki gelişmeleri ve Türkiye’de teda-

rikçilerden beklentilerini aktaran bir konuşma
gerçekleştirdi. Garberding, Türkiye’deki teda-
rikçilerinin global tedarikçi prensibiyle hare-
ket edip, maliyet ve rekabetçilik avantajlarını
da koruyarak rekabette daha güçlü olmaları
gerektiği mesajını verdi.

Toplantıda konuşan Tofaş Satın Alma Direk-
törü Yüksel Öztürk; “Şüphesiz ki bizler için
2015 yılının birinci önceliği yatırımlarımızın ilk
meyvesi olan Egea modelimizin sedan versi-
yonunun başarılı bir şekilde devreye alınması
idi. Hep birlikte çok çalıştık ve projenin tüm
göstergelerinde FCA dünyasında örnek teşkil
eden başarılı sonuçlar elde ettik. Egea Sedan
projemiz bizleri şaşırtmayarak hem Türkiye
hem de yurtdışı pazarlara girdiği ilk andan iti-
baren çok pozitif geribildirimler aldı. Avru-
pa’nın prestijli ödülü AutoBest’te, fiyat/fayda
dengesi göz önünde bulundurularak, ‘Avru-

¥ Kalite Ödülü: Pressan, Ünver
Group, YPS Otomotiv 

¥ Yeni Ürün Devreye Alma
Süreci Ödülü: Delphi
Otomotiv, Opsan, Tredin 

¥ İş Birliği Ödülü: Denso
Otomotiv, Erdemir, Fompak,
Karel Kalıp 

¥ WCM Ödülü: Ermetal
Otomotiv

¥ İnovasyon Ödülü: Farplas
¥ Tedarik Zinciri Performansı

Ödülü: Mutlu Akü
¥ Yatırım Hizmet Endirekt

Malzeme Performansı Ödülü:
Çetin Elektrik, Ekol Lojistik

¥ Yedek Parça Performansı
Ödülü: Erpar Otomotiv,
İnci GS Yuasa

Törende ödül kategorileri
ve ödül alan şirketler

Hopa’da 
Kaçakçılıkla 

Mücadele 
Devam Ediyor

Hayati Akbaş HOPA 

Hopa Kaymakamı Mehmet Ali
Özkan,  Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Grup Amirliği perso-

nelince İlçe geneli, Kemalpaşa Beldesi,
Sarp Sınır Kapısı’nda Uyuşturucuyla mü-
cadele ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlen-
mesine yönelik çalışmalarla ilgili bilgiler
verdi. İlçe genelinde yapılan arama ve yol
kontrolleri ile operasyonlarda 32 olay
meydana geldi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanununa Muhalefet , (1) Olay
TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanmak ve
(2) Olay Siber Suçlar olmak üzere toplam
(35) olay meydana gelmiş olup yakalama-
larda, (26.257) paket kaçak sigara (844)
şişe kaçak içki ele geçirilmiştir. Söz konu-
su olaylarla ilgili olarak (22) kişi Türk, (17)
kişi Gürcistan vatandaşı olmak üzere top-
lam (39) kişi hakkında yasal işlem yapıldı.. 
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Yakıtın her damlası, alın terinizin her 
damlası kadar değerli.
Bir Mercedes-Benz kamyon kullanıyorsanız, yıllar geçse bile değerinden hiçbir şey kaybetmez.  
Hızla satılır, hızla kazandırır.

Türkiye’de kamyon, Mercedes-Benz’dir.

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