
Hava Kargo Güvenliği
Değerlendirildi

Havayolu ile kargo ve posta
taşımacılığının ıcaO, Ecac
ve ıaTa tarafından belirle-
nen uluslararası standart-

larda yapılmasını ve güvenliğini sağla-
mak üzere 04 Eylül 2015 tarihinde ya-
yınlanan giren SHT-17.6 Hava Kargo
ve Posta Güvenliği Talimatı, iTO, SHGM
ve UTiKaD işbirliğinde düzenlenen
çalıştayda masaya yatırıldı.

Hava kargo acentelerinin gündemin-
deki konuların başında yer alan SHT-
17.6 Talimatı sektördeki paydaşların
görev, yetki ve sorumlulukları ile gü-
venli tedarik zincirinde yer alan perso-
nelin işe alımı, nitelikleri ve eğitimleri
hakkında uygulanacak usul ve esasları
düzenliyor. Hava kargo acentelerinin
temsilcileri, yürürlüğe girdiği andan iti-
baren SHT-150.11 sayılı Hava Kargo
acentelerinin Görev, Yetki ve Sorumlu-
lukları Hakkında Özel Kurallar Talima-
tı’nı yürürlükten kaldıran SHT-17.6 Ta-
limatı’na ilişkin sorularını SHGM yetki-
lilerine bu çalıştayda aktardı.

çalıştayda açılış konuşmalarını iTO
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan
Erkesim, UTiKaD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgut Erkeskin ve SHGM
Güvenlik, Denetim ve Sertifikasyon
Koordinatörü ramazan Dursun yaptı.

11 Eylül saldırıları sonrası lojistik sü-
reçlerin tüm paydaşların katılımı ile
güvenlik perspektiften incelenmeye
başladığını belirten UTiKaD Yönetim
Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, “Ta-
şımaların ve taşınan malların güvenli
olduğuna dair birtakım kurallar uygu-
lanmaya başlandı. Bu uygulamaların
ülkemizde olan yansımasını bugün
değerlendireceğimiz Sivil Havacılık
17.6 Talimatı’nda da görmekteyiz. Bu
uygulamanın hava kargo sektörüne
getirdiği yetki ve sorumlulukları ko-

nunun uzmanları ile çalıştayda değer-
lendireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de hemen hemen tüm hava
kargo acentelerinin UTiKaD’ın üyesi
olduğunun altını çizen Turgut Erkes-
kin, “Üyelerimizle birlikte SHT-17.6’ya
dair yapmış olduğumuz değerlendir-
melerde talimatla ilgili birçok konunun
açıklanması gerektiğini gördük. Bu
yeni konuyla ilgili soru işaretlerini bu-
gün yetkililerden dinlemeyi, yanıt bu-
lamayan soruları ise Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü yetkilileri ile tekrar
değerlendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Yeni talimatın daha önce var olan
SHT-150.11 Talimatı’nın yerini aldığı-
nı belirten Erkeskin, “SHT-150.11’in
adını tekrar hatırlamak gerekirse
Kargo acenteleri Görev, Yetki ve So-
rumlulukları Hakkında Özel Hü-
kümler olarak tanımlanmaktaydı.
Biz orada işimizi nasıl yapacağımıza
dair bilgilere ulaşabiliyorduk. ancak
yeni ismiyle talimatın sadece gü-
venliğe endeksli olduğunu görüyo-
ruz. Buradaki tanımlamada bir ek-
siklik var gibi görünüyor. çünkü iç-
eriğine baktığımız zaman ‘yetkili
acente’ kavramı ile karşı karşıyayız
ki, yetkili acente aslında düne kadar
hava kargo acentelerini tarif ederdi.
ama bugün karşımıza üç yeni tarif
çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir
tanesi yetkili acente, bir tanesi bili-
nen gönderici, diğeri de kayıtlı gön-
derici. Bu üç firmanın sistem içinde-
ki rolleri, hava taşıyıcısı ile ilişkisinin
direkt ya da dolaylı olarak ne olaca-
ğını hep beraber anlayıp, netleştir-

memiz lazım” diye konuştu.
Erkeskin’in ardından söz alan Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü Güvenlik,
Denetim ve Sertifikasyon Koordinatö-
rü ramazan Dursun, talimatın hazır-
lanması süresince yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi.

Oturum Başkanlığını UTiKaD Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Havayolu çalışma
Grubu Başkanı arif Badur’un yaptığı
çalıştayda sırasıyla THY Kargo Sivil
Havacılık Güvenlik Şefi Elif Öngen,
SHGM Havacılık Uzman Yardımcısı
ahmet Türk, Turkish cargo Kargo
Başkan Yardımcısı Serdar Demir ile
SHGM Güvenlik, Denetim ve Sertifi-
kasyon Koordinatörü ramazan Dur-
sun sunum yaptı

SHT-150.11 Talimatı’nı yürürlükten
kaldıran ve hava kargo acentelerinin
yetkilendirilmesinde önemli değişik-
likler getiren SHT-17.6 Talimatı’nın
masaya yatırıldığı çalıştayın sonunda
sektör temsilcilerine de söz verildi. Ta-
limata ilişkin yorumları alan SHGM
yetkilileri, sektörden gelen eleştirileri
değerlendireceklerini belirterek hava
kargo acentelerinden gelecek görüş-
lerle SHT-17.6 Talimatı’nın yenilebile-
ceğini bildirdi.

UTiKaD Havayolu çalışma Grubu
Başkanı arif Badur çalıştayda günde-
me gelen konular ile hava kargo acen-
telerinin ileteceği ilave görüş ve öneri-
lerin Havayolu çalışma Grubu tarafın-
dan derlenerek SHGM’ye iletileceğini;
talimatın yenilenmesi sürecinde Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’ne destek
olmaya devam edeceklerini belirtti.

SHT-17.6 Talimatı Bilgilen-
dirme Toplantısı (Hava Kar-

go Güvenliği Çalıştayı), İs-
tanbul Ticaret Odası ev sa-

hipliğinde, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü ile UTİKAD

işbirliğinde düzenlendi.
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Mercedes-Benz
Türk’e yeni 

Kurumsal iletişim
Müdürü

M ercedes-Benz Türk’teki 30
yıllık çalışma hayatının ar-
dından emekliğe ayrılan Ku-
rumsal iletişim Müdürü Tü-

lin Steinhauser’in yerine arzu Dede Gö-
nültaş atandı. 1 Haziran 2016’da görevi
devralan arzu Dede Gönültaş, 2004 yı-
lından bu yana çalıştığı Mercedes-Benz
Türk a.Ş’de son olarak cEO asistanı olarak
görev yapmaktaydı.

istanbul Erkek Lisesi mezunu olan arzu
Dede Gönültaş, istanbul Teknik Üniver-
sitesi’ndeki mühendislik eğitiminin ar-
dından Technische Universitat München
ve University of ıllinois at chicago’da iş-
letme master programını bitirdi.

arzu Dede Gönültaş, bir kız çocuğu an-
nesi, almanca ve ingilizce biliyor.

Hafif Ticari 
araç Pazarı

%7,42 azaldı

Hafif ticari araç pazarı, 2016
yılı ilk beş ayında geçen yıla
göre %7,42 oranında azala-
rak 79.906 adete geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde 86.312 adet
satış gerçekleşmişti.

Hafif Ticari 
araç Pazarı %7,5 arTTı

2016 yılı Mayıs ayında hafif ticari
araç pazarı 2015 yılının Mayıs ayına
göre %7,54 arttı ve 20.072 adet olarak
gerçekleşti. Geçen sene 18.664 adet
satışa ulaşılmıştı.

2016 yılı Mayıs sonu Hafif Ticari araç
Pazarı gövde tipine göre değerlendiril-
diğinde, en yüksek satış adetine
%70,15 pay ile Van (56.052 adet), ardın-
dan %12,34 pay ile Kamyonet (9.858
adet), %9,84 pay ile Minibüs (7.865
adet) ve %7,67 pay ile Pick-up (6.131
adet) yer aldı.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs
ayı ortalama satışlara göre %1,24 arttı.

Arzu Dede
Gönültaş 

SAYFA 6’DA SAYFA 2’DE

UND İFTARI 
SEKTöRü BULUŞTURDU

BİLAL YEŞİL 
ARAŞTIRDI 
vE YAzDI

A
ETR sözleşmesi uyarınca
ve AB mevzuatı ile milli
mevzuatın harmonizasyonu
çalışmaları kapsamında

geçmiş bulunuyoruz. Ne AETR
sözleşmesinde ve nede AB mev-
zuatında, belli bir takvim veya ta-
rih vererek, sağlam analog tako-
grafların  sökülerek  dijital tako-
graf takılmasına dair bir hüküm
bulunmamaktadır. 

Tek istisna, analog takograf arı-
zalandığında, onarımının yapılma-
ması, doğrudan dijital takograf ile
değiştirilmesi kuralıdır.

Analog takograf sistemi 
500 EUR+KDV  kadardır. Takıla-
cak dijital takograf sistemi de 
750  EUR+KDV kadardır. Yukarda
belirtilen işlem sonucu, 
500 EUR+KDV'yi çöpe atıyorsu-
nuz, bunun karşılığında yeni cihaz
takmak 750 EUR+KDV ekstra
para ödüyorsunuz ve bu ürünlerin
tamamı ithal, döviz karşılığında
almak zorundasınız.

HABERİN DEVAMI 6. SAYFADA
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NEDEN ÇALIŞAN ANALOG TAKOGRAFI 
DİJİTAL İLE DEĞİŞTİRİYORUZ? 
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erhanlar Uluslararası
Nakliyat’a 50 Araçlık 

MAN tesliMAtı
Uluslararası alanda frigorifik

ve tenteli araçlarla komple
parsiyel taşımacılığın yanı
sıra, gümrüklü antrepo ve lo-

jistik hizmetleri de veren Erhanlar
Uluslararası Nakliyat’ın 50 araçlık MAN
siparişinin teslimatı, düzenlenen tören-
le tamamlandı. Erhanlar Uluslararası
Nakliyat’ın İzmir Kemalpaşa’daki tesis-
lerinde gerçekleştirilen törenle, sipari-
şin son bölümü olan 20 adet yeni nesil
MAN TGX EfficientLine 2 Euro 6 araç
teslim edildi. 

Erhanlar Uluslararası Nakliyat’ın
araç filosu; tamamen çevreye duyarlı,
Avrupa normlarına uygun, yeşil ve
sessiz motorlu MAN araçlardan oluşu-
yor. Erhanlar Uluslararası Nakliyat’ın
toplam 120 araçtan oluşan geniş ve
etkin filosu, son teslim alınan 20 adet
MAN TGX EfficientLine 2 Euro 6 ile
daha da güçlendi. 

İzmir’de gerçekleştirilen teslimat tö-
renine, Erhanlar Uluslararası Nakliyat
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Turan, Er-
hanlar Uluslararası Nakliyat Satın Alma
ve Filo Yönetim Müdürü Doğan İncedo-
ğan, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Bölge Satış Koordinatörü Ataç Şe-
ran’ın yanı sıra her iki şirket yöneticileri
de hazır bulundu. 

Teslimat töreninde konuşan Erhan-
lar Uluslararası Nakliyat Yönetim Ku-
rulu Üyesi Erhan Turan, sundukları
yüksek hizmet kalitesi ile örtüşen üs-
tün nitelikleri nedeniyle MAN araçla-
rını tercih ettiklerini belirtti. Turan,
“MAN, gerek ileri teknolojisi ve gerek-
se diğer tüm üstün nitelikleri ile şirke-

timizin sunduğu uluslararası hizmet
kalitesini birebir karşılayan bir marka.
Bunun yanı sıra çevresel sürdürülebi-
lirlik konusunda da önemli bir nokta-
da ve bunu EfficientLine 2 serisi ve
Euro 6 motorlarıyla çok daha ileri bir
konuma taşıdılar” dedi. 

MAN’ın araçlarıyla olduğu kadar, Sa-
tış Sonrası Hizmetler ve ömür boyu
maliyetler açısından da önemli bir fark
yarattığına dikkat çeken Erhanlar Ulus-
lararası Nakliyat Satın Alma ve Filo Yö-
netim Müdürü Doğan İncedoğan da,
“MAN, her koşulda yüksek performans
sağlayan üstün nitelikli araçlarıyla ol-
duğu kadar, Satış Sonrası Hizmetler’de
sunduğu avantajlar, düşük işletme ma-
liyetleri ve yaşam boyu maliyetler açı-

sından da sektörünün en rekabetçi
markası konumunda” açıklamasında
bulundu. 

MAN’ın tüm müşterilerine karşı
sergilediği ‘yaşam boyu iş ortağı’ yak-
laşımını vurgulayan MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Satış Koordi-
natörü Ataç Şeran ise “MAN, bu çerçe-
vede yaklaşımı ile gerek araç gerekse
hizmet bazında yaşam boyu iş ortak-
larının yüzünü güldürecek yaklaşım-
lar geliştirmekte ve sergilemektedir”
diyerek, Erhanlar Uluslararası Nakli-
yat yetkililerine MAN tercihlerinden
dolayı teşekkür ederek, her iki şirket
arasında yıllardır sürdürülen işbirliği-
nin, çok daha ileri noktaları taşınaca-
ğına olan inancını dile getirdi. 

TIRSAN MÜŞTERİLERİNE TENTELİ 
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Türkiye treyler sektörünün 38 yıldır ara-

lıksız pazar lideri olan Tırsan, tenteli per-

deli ürün grubunda başlattığı faizsiz öde-

me kampanyası ile müşterilerine sunduğu

yatırım desteklerine bir yenisini ekledi.

Buna göre, Ramazan sonuna kadar sü-

recek olan kampanya ile Tırsan müşterile-

ri 24 ay vadeli 100.000 TL’ye kadar kullan-

dıkları banka kredilerine kampanya kap-

samında faiz ödemek zorunda kalmaya-

caklar. Banka kredisine başvuran müşteri-

ler, Tırsan güvencesi ile 5 yıl garanti altın-

da olan tenteli perdeli treylerlere kolaylıkla

sahip olabilecekler.

Kampanya dahilindeki treylerler, ister

Mega, ister Maxima, ister Çift Katlı yahut

Rulo Taşıyıcı olsun, tüm Tırsan

Perdeli/Tenteli Treyler Ailesi, zorlu iklim

koşullarına karşı KTL kaplıdır; paslanmaya

karşı 10 yıl garanti altındadır. Uluslararası

yük güvenliği standardı olan EN 12642

Code XL - VDI 2700 gereksinimlerini karşı-

layarak güvenlikten ödün vermez. Inter-

modal taşımacılık seçenekleri ile kullanıcı-

sına esneklik sunar. Hafifliği sayesinde ya-

kıt tasarrufu sağlar, daha fazla yük taşır.

Tırsan müşterisi sadece treyler alırken

değil kullanırken de avantajlı. 51 servis

noktası ile Türkiye’nin en geniş servis

ağına sahip olan Tırsan, Avrupa’nın 23

ülkesinde, Rusya’da ve Güney Kore’de

yetkili servisleriyle taşımacının her ihti-

yaç duyduğu anda ve noktada hizmet

vermektedir. AloTIR Danışma Hattı - 444

5 847 ile ise Türkiye’nin her yerinden

nakliyeciler ve Tırsan müşterileri, tek bir

numara çevirerek kolayca danışma hiz-

meti alabilmektedir.

OKT Trailer 
Geleneğini Bozmadı
OKT Trailer’ ın geleneksel hale getirdiği İftar Yemeği’nin

altıncısı 10 Haziran Cuma akşamı düzenlendi. Her yıl
geleneksel hale gelen iftar yemeğinde, OKT Trailer çalı-

şanları ve aileleri, Aydın halkı ile bir araya geldi.

Aydın Gar Park Restaurant’ ta
1000 kişilik organize edilen iftar
yemeğine, OKT Trailer Yönetim
Kurulu Başkanı Gökhan MARAŞ,

Genel Müdürü Hakan MARAŞ, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Fatih MARAŞ, Özgür MARAŞ,
Aydın İl Çevre Müdür Yardımcısı Emine
Mine SERT, Güzelhisar Vergi Dairesi Müdü-
rü Nazmi Beşer ve Grup Müdürleri, Aydın İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaaddin
YALÇINKAYA, Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı Ahmet Bahri ERDEL, Yönetim Kurulu
Üyesi, ASTİM OSB Müdürü Erdem BİLGİLİ,
Aydın Huzurevi sakinleri, Sosyal Hizmetler
Çocuk Evleri çocukları, OKT Trailer müşteri,
tedarikçi ve çalışanları ile birlikte Aydın’ ın
yerel halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl iftar programlarının altıncısını dü-
zenlediklerini ifade eden OKT Trailer Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, “Rama-
zan ayına bir kez daha ulaşmış olmanın
mutluluğu içerisindeyiz. Birlik, bereket, hu-
zur, sohbet, sevgi ve hoşgörü sözcüklerini
gerçek anlamlarıyla yaşatacağımız Rama-
zan Ayı’nda, tüm halkımızla bir arada, aynı
sofrayı paylaşmış olmanın manevi hazzını
yaşıyoruz. İftar alanımızı da özellikle halkı-
mızın rahat ve kolay bir şekilde katılımını
sağlamak üzere kent meydanında seçiyo-
ruz. Katılan herkese teşekkür ediyor, Hayırlı
Ramazanlar diliyorum.” dedi.

İftar yemeğinin kültürel değerlerimizle
zenginleştirildiği programda İncirliova Or-
han Gazi Mehteran Takımının konseri ile
misafirler coşkulu anlar yaşadı. Mehteran
gösterisi iftar yemeğine farklı bir görsellik
katarken vatandaşlar tarafından ilgiyle iz-
lendi. Mehteran gösterisinin ardından iftar

programı sona erdi ve davetliler teşekkür
ederek yemekten ayrıldılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER 
Aydınlılar ile birlikte hep beraber iftar yap-

manın güzelliğini yaşadıklarını ifade eden Ay-
dın Huzurevi sakinleri ve Sosyal Hizmetler
Çocuk Evleri Çocukları, OKT Trailer Genel Mü-
dürü Hakan Maraş’a kendilerini de unutmayıp
davet ettiği için teşekkür ettiler. 

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde
gelen alüminyum jant üreticisi CMS
Grubu, Almanya’nın Bremen kentinde-
ki deposunu hizmete açtı. CMS, Bremen
Lojistik Köyü’ndeki bu depoyu Alman-
ya’ daki otomotiv müşterilerine jant
sevk etmek ve hizmet kalitesini arttır-
mak için kullanacak.  CMS Grubu, yur-
tiçinde olduğu kadar, yurtdışında da ya-
tırımlarına hız kesmeden devam edi-
yor. Dünyanın otomotiv üssü olan Al-
manya’da, otomotiv markalarına alü-
minyum jant tedariği için ana üs olacak
Bremen kentindeki deposunu hizmete
açtı. Bremen Lojistik Köyü’nde yer alan
5140 metrekarelik kapalı alana sahip
depoda, ilk etapta 22 kişi istihdam edi-
lecek.  Deponun açılması için gerçek-
leştirilen törene, katılan Bremen Eko-
nomi Senatörü Martin Günthner,
CMS’yi kentlerinde görmekten çok
mutlu olduklarını söyledi. Törene ayrıca
Türkiye Hannover Büyükelçiliği Ticaret
Ataşesi Ruhi Deniz ve CMS Yönetim
Kurulu Başkanı Berat Ösen ve CEO’ su
Ünal Kocaman da katıldı. 

Almanya’ nın Bremen 
şehrinde CMS depo yatırımı!

tasımacılar 2_Layout 2  6/30/16  3:08 PM  Page 1



sektörden 3HAZİRAN 2016
www.tasimacilar.com

Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı
Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı
Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı
Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı
Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı
Ford otosan "teknoloji
Büyük Ödülü"nü kazandı

LUKOIL 
Türkiye’nin
yeni CEO’su

Arash Repac 
Repac son beş yıldır LUKOIL

Türkiye’nin perakende satışlar-
dan sorumlu genel müdür yar-
dımcılığı görevini yürütmektey-
di. Daha öncesinde LUKOIL’in
Moskova’daki merkezinde 2 yıl
kadar görev yapmış olan Arash
Repac’ın Türkiye kariyeri Tem-
sa ile başlamıştı. Bilkent Üni-
versitesi Siyaset Bilimleri fakül-
tesinden mezun olan Repac,
Türkiye’ye yabancı değil. On
yıldan uzun süre Türkiye’de ya-
şamış olan Repac evli ve biri
Türkiye doğumlu iki çocuk ba-
bası. Repac görevi 1 Tem-
muz’da resmen Alexander Ter-
letskiy’den devralacak. Son
beş yıldır bu görevi sürdürmek-
te olan Terletskiy, ay sonu iti-
bari ile Türkiye’den ayrılacak.

Türkiye’nin tek yerli kamyon moto-
ru olan ve tamamen Ford Otosan
mühendisleri tarafından geliştirilip
üretilen Ecotorq'un yeni nesli ile

Ford Otosan ağır ticari sınıfında dünyaya açıl-
dı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yeni-
gün, "Tüm dünya için teknoloji geliştirmeye
devam edeceğiz" dedi. 

Ford Otosan, yeni nesil Ecotorq E6 motor
ailesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile
bu yıl 12'ncisi düzenlenen Teknoloji Ödülle-
ri'nde, büyük ödüle layık bulundu. 

Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler ara-
sında yer almasını sağlamak ve yenilikçi
ürünlerin teşvik edilmesi hedefiyle düzenle-
nen organizasyonda bu yıl 23 ilden 170 baş-
vuruyla rekor kırıldı. Ford Otosan 36 adayın
yarıştığı finalde, büyük ödülü kazandı. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yeni-
gün açıklamasında, Türkiye'nin en köklü Ar-
Ge geleneğine sahip şirketi olarak tüm dünya
için teknoloji geliştirmeye devam edecekleri-
ni belirterek, şöyle dedi: "Ford Otosan olarak
1986 yılında Türkiye’nin ilk yerli dizel moto-
runu üreterek başladığımız gelişimimize,
2003 yılında ürettiğimiz birinci nesil Eco-
torq’un ardından, yine Türkiye’de sıfırdan ge-
liştirilen tek kamyon motorunu pazara su-
narak devam ediyoruz. 

Bir aracı motoru dahil geliştirip üretebile-
cek yeteneğe sahip tek Türk şirketi olan Ford
Otosan, Türkiye’nin tek yerli kamyon motoru
olan Ecotorq'un E6 normlarına uygun yeni
nesli ile dünya vizesi aldı. Yeni nesil Ecotorq,
Euro-6 emisyonlarını sağlayan, Euro-7 emis-

yonlarına hazır, yakıt tüketiminde sınıf lideri,
dünya pazarları için rekabetçi, güç ve silindir
hacmi bakımından dünya pazarlarındaki
beklentileri karşılayacak, tasarımı yenilene-
rek global pazarlarda sunulan Ford Trucks
kamyon ve çekicilerine uygun ve araca en-
tegrasyonu optimum şekilde sağlanmış bir
motor ailesidir.” dedi. 

Ecotorq’un tamamen Ford Otosan mü-
hendisleri tarafından geliştirilerek önemli bir
değer yaratıldığını vurgulayan Yenigün şöyle
devam etti: “İnönü fabrikasında ürettiğimiz
yeni nesil Ecotorq motorun fikri ve sınai hak-
larının yüzde yüzüne sahibiz. Bu ürünü ge-
liştirme, yenileme, yurtdışına pazarlama ya
da teknoloji olarak satma hakkı bize ait. Yeni
nesil Ecotorq motorumuz, henüz üretime
geçmeden, yüksek teknolojisi ile dünyanın
en büyük kamyon pazarında üretilmek üze-
re JMC firmasına lisanslanma başarısını gös-

terdi. Ecotorq motor teknoloji lisans anlaş-
ması ve bunu takip eden kamyon lisans an-
laşması ile şirketimiz Türkiye’de bu büyük-
lükte gerçekleştirilen ilk lisans anlaşması
olma özelliğini de taşıyor. Dolayısıyla, Ecotorq
sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir
ürün olarak önemini koruyor ve Ford Oto-
san'ın yeni bir alanda daha; ağır ticari araç
segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü
üstleniyor. 

Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken,
yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile bugün dünya-
ya teknoloji ihraç ediyoruz. Son 5 yılda 320
milyon doların üzerinde mühendislik ihraç
ettik. Önümüzdeki dönemde, yeni nesil Eco-
torq’un katkılarıyla yüksek katma değerli
faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu bü-
yük ödülü bize getiren yeni nesil Ecotorq’un
geliştirilmesinde ve üretilmesinde emeği ge-
çen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

Ford Otosan’ın yeni
nesil E6 uyumlu

Ecotorq ailesi, TÜBİ-
TAK, TTGV ve TÜSİ-

AD işbirliğiyle dü-
zenlenen 12. Tekno-
loji Ödülleri'nde, 170
başvuru ve 36 fina-

list arasından bü-
yük ödülü  kazandı. 

Koluman’dan 
müşterilerine 
iftar yemeği

Koluman Motorlu Araçlar müşte-
rileriyle Ankara Gölbaşı Tesisle-
ri’nde 23 Haziran Perşembe günü if-
tar yemeğinde biraraya geldi. İftara
katılan müşteriler Mercedes Benz
Türk A.Ş’nin yeni nesil Euro 6 mo-
torlu kamyonlarını ve Daimler
AG’nin onaylı üstyapıcısı olan Kolu-
man Otomotiv Endüstri A.Ş(KOE)
‘nin solo damper,solo tanker,tanker
treyler,damper treyler,sal kasa
treyler,tenteli treyler grubu,beton
pompa ve mikserlerini yeni Euro6
araçlara monte edilmiş olarak gör-
me imkanı buldular. 

Koluman Motorlu Araçlar Ticaret
ve Sanayi A.Ş ,Ticari Araçlar Direk-
törü Ali Türkay Saltık konuşmasın-
da; yeni Mercedes Euro6
araçların,yakıt sarfiyatı,çok düşük
emisyon seviyesi,100.000 km ye
kadar uzayan bakım aralıkları gibi
avantajlarını dile getirdi. Euro 6 üre-
timi gerçekleştirebilmek için Daim-
ler AG’nin Aksaraya yapmış olduğu
ek 130 milyon Euro yatırım ile bu-
gün 20.000 adet civarında olan yıllık
kamyon üretiminin 2018 yılına ka-
dar 40.000 adede yükseleceğinin
altını çizdi.Konu ek yatırım ile Daim-
ler AG’nin Aksaray ilimize yapmış
olduğu yatırımın 500 milyon Eu-
ro’ya yaklaştığını belirtti.

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş

İcra Kurulu Başkanı Klaus Pfeifer,
kendi Daimler kariyerinin,  Hoşdere
ve Aksaray Mercedes fabrikaları
müdürlüğünü müteakip 2015 yılının
Temmuz ayında Koluman’a trans-
ferinin kısa hikayesini anlattıktan
sonra Koluman Otomotiv Endüs-
tri’nin %100 Koluman Holding’e ait
yerli sermayeli bir şirket
olduğunu,devam etmekte olan ya-
tırımlar ile yatırım rakamının 2018
yılına kadar 100.000.000 Euroyu
bulacağını ve şu anda 25.000m2
kapalı alanda faaliyet gösteren fab-
rikanın devam eden yatırımlarla
birlikte 80.000m2 ye ulaşacağını ve
kapasitesinin 10.000 araca yüksel-
tileceğini dile getirdi.

Yeni yatırım ile ,Tarsus Yenice de
yerleşik Koluman Otomotiv Endüs-
tri’nin üretimlerinin komple robot
teknolojisine döneceğini,yapılacak
Kataforez Yüzey Kaplama yatırımı
ile paslanmaya karşı azami koru-
manın sağlanacağını ve müşterilere
en iyi fiyatla en yüksek kaliteyi su-
nabilmek için KOE’nin var gücü ile
çalışmalarına devam ettiğini bildir-
di.  Bay Klaus Pfeifer,KOE’nin Mersin
bölgesinin ilk Ar-Ge merkezi olma-
ya hak kazanan fabrikası olduğunu
ve müşterilerin talepleri doğrultu-
sunda ürün geliştirmeye devam et-
tiği bilgisini de paylaştı.

tasımacılar 3_Layout 2  6/30/16  3:06 PM  Page 1



sektörden4 HAZİRAN 2016
www.tasimacilar.com

Sarp LojiStik’i HedefLerine
renauLt ÇekiciLer taşıyacak

Arıç Lojistik, Volvo 
ile yola devam ediyor

Eti Gıda’ya tedarik hiz-
metleri amacıyla kuru-
lan ve özellikle gıda lo-
jistiği alanında yaptığı

yatırımlarla birçok önemli mar-
ka için de hizmet sunan Sarp
Lojistik’in tercihi yine Renault
Trucks oldu. Yurtiçi lojistik hiz-
metlerinin yanı sıra Almanya,
Avusturya, İsviçre, Hollanda gibi
Avrupa ülkeleri ile Irak, Suriye,
Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerine
de karayolu taşımacılığı hizmeti
sunan Sarp Lojistik, yeni teslim
aldığı 7 adet Renault Trucks
T460 çekici ile filosundaki öz
mal Renault çekici sayısını 13’e
yükseltti. 

Yeni Renault Trucks T460 çeki-
cilerin Sarp Lojistik’e teslim edildi-
ği törene; Renault Trucks Satış
Müdürü Özkan Çelik, Renault
Trucks Bölge Müdürü Coşkun Sa-

raç, Koçaslanlar Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan,
Koçaslanlar Otomotiv İzmir-De-
nizli Genel Müdürü Yücel Akyüz ve
Eskişehir Şube Müdürü Mehmet
Demir, Sarp Lojistik Grup Müdürü
Halil Gürkan Arıkan, Sarp Lojistik
Nakliye ve Filo Müdürü Barış Yen-
mez ile Sarp Lojistik Filo Yöneticisi
O.Raşit Togay katıldılar.

Sarp Lojistik Grup Müdürü Halil
Gürkan Arıkan yaptığı açıklama-
da, “Sarp Lojistik olarak gıda ve
hızlı tüketim ürünlerinde uzman-
laştık. Öte yandan sürekli bir bü-
yüme ve gelişme eğilimi içindeyiz.
2016’da da yüzde 15’lik büyüme ön
görüyoruz. Dolayısıyla hizmet ver-
diğimiz hızlı tüketim ürünleri lojis-
tiğini ve büyüme hedeflerimizi göz
önünde bulundurduğumuzda filo-
muz için satın alma  maliyetleri

kadar zaman tasarrufu ve işletme
maliyetlerinin önemi daha da artı-
yor. Bu nedenle filomuz için yine
Renault Trucks markasını tercih
ettik. Yeni alımlarımıza da Renault
ile devam etmeyi planlıyoruz” diye
belirtti. 

Sarp Lojistik’in önümüzdeki
dönemde yurt dışı taşımacılık
faaliyetlerinde ön gördüğü büyü-
meye bağlı olarak filosunun ge-
nişleyeceğinin altını çizen Nakli-
ye ve Filo Müdürü Barış Yenmez
ise; “Filomuz, hızlı tüketim ürün-
leri sektöründe, kuru gıda ve so-
ğuk zincir sevkiyatlarında sıcak-
lık kontrollü ve çift katlı taşıma
kabiliyetine sahip. Araçlarımızın
tamamı frigorifik özellikte. Uydu
destekli olarak ısı değerlerini
7/24 online takip ediyoruz. Bu
kadar hassasiyet gösterdiğimiz
lojistik hizmetlerinde yolumuza
kesintisiz devam edebilmemiz
ise çok önemli. Burada da en bü-

yük yük, filomuza kalıyor. Bu
nedenle yeni alımlarımıza Rena-
ult Trucks ile devam etmeye ka-
rar verdik. Güvenilir olmasının
yanı sıra Renault çekiciler, bir
çok yönden filomuz için avantaj
sağlıyor. Renault Trucks sundu-
ğu yakıt tasarrufu ile rekabet
gücümüzü arttırıyor. İşletme
maliyetlerinin düşük ve servis
ağının geniş olması da çok
önemli” dedi.  

Renault Trucks Satış Müdürü
Özkan Çelik, teslimat töreninde;
“Renault Trucks T serisi çekicileri-
miz, müşterilerimizin yakıt tüketi-
mini ve işletme maliyetlerini dü-
şürürken, daha fazla motor gücü,
daha yüksek tork ve daha iyi bir
ticari hızla hizmet kalitesini yük-
seltiyor. Bu doğrultuda paralel bir
anlayışa sahip olduğumuz, hiz-
metlerinde kalite ve maliyet konu-
sunda her zaman hassas ve çö-
züm odaklı olan Sarp Lojistik ile
uzun yıllardır devam eden işbirlik-
lerimize bir yenisini daha ekle-
mekten mutluluk duyuyoruz” di-

yerek açıklamada bulundu. 

Soğuk zincir ve
gıda taşımacılığında

sektörün önde gelen
firmaları arasında

gösterilen Sarp Lo-
jistik, uluslararası ta-

şımacılık alanındaki
hizmetlerini Renault

Trucks T460 çekici
ile  güçlendiriyor.

2003 yılından bu yana Mer-
sin merkezli olarak hizmet
veren Arıç Lojistik, Türki
Cumhuriyetleri, tüm Avru-

pa ülkeleri, İran ve Irak bölgeleri ile
yurtiçine yönelik lojistik hizmetleri
sunuyor. Özellikle frigo taşımacılığı
alanına yoğunlaşan Arıç Lojistik,
yeni teslim aldığı 40 adet Volvo FH
500 Euro 6 çekici ile filosundaki araç
sayısını 160’a yükseltti. 

Orhanlı’daki Volvo Trucks Cen-
ter’da gerçekleştirilen teslimat tö-
renine Volvo Group Kamyonları
Ticari Direktörü Şafak Tuğut, Arıç
Lojistik Genel Müdürü Bahattin
Arıç, Volvo Group Bölge Satış Mü-
dürü Devrim Karataş ve Volvo
Group Satış Sonrası Direktörü
Gökhan Bingöl katıldı.

Arıç Lojistik Genel Müdürü Ba-
hattin Arıç, hizmetlerinde yüzde 90
oranında frigo taşımacılığına yönel-
diklerini ve 60 milyon liralık bir ciro-
ya sahip olduklarını belirterek “Hiz-
met alanımızda, sürücülerimize bü-
yük iş düşüyor. Sürücülerimizin de-
neyim ve performansları, hizmet
kalitesinin artmasındaki katkıları-
nın yanı sıra zaman ve yakıt başta
olmak üzere tasarruf sağlamamız-
da belirleyici oluyor. Bu nedenle on-
ların da konforu ve güvenliğini dü-
şünerek araç seçimimizi yapıyoruz.
Böylece sürücülerimizin motivas-
yonu ile hizmet kalitemizi daha da
yükseltiyoruz. Yeni araçlarımızda
Volvo’yu tercih etmemizde araçla-
rın kalitesi ve performansı kadar
sürücülerimizin beklentileri de be-
lirleyici oldu” dedi. 

UzUN YOL SüRüCüLERİ, 
VOLVO TERCİH EDİYOR 

Volvo Group Kamyonları Ticari Di-
rektörü Şafak Tuğut ise teslimat tö-
reninde yaptığı açıklamada lojistik
hizmetlerinde kalifiye sürücünün
önemini vurgulayarak “Sektörde de-
neyimli sürücüler ile çalışmak
önemli. Deneyimli uzun yol sürücü-
leri için ideal kriterleri sağlamak ge-
rekiyor. Volvo Trucks olarak sürücü
konforu ve güvenliğinde lideriz. Sü-
rücülerin talepleri de bize bunu gös-
teriyor” dedi. 2016 yılında Euro 6 sa-

tışlarında hedeflerinin yüksek oldu-
ğunu belirten Tuğut, “Her ne kadar
2016’da birçok nedenle 16 ton ve üzeri
Türkiye ağır vasıta pazarının geçen
yıla göre daralması beklense de Euro
6 emisyonlarında lider olarak hedef-
lerimiz yüksek” diye belirtti.  

MERSİN, TüRKİYE’DEKİ 
LOjİSTİK SEKTÖRüNDE 
İSTANBUL’DAN SONRA 
İKİNCİ SIRADA

Volvo Group Bölge Satış Müdürü
Devrim Karataş ise Mersin’in Tür-
kiye lojistik sektöründeki önemine
değindi. Mersin’in Türkiye lojistik
sektöründe İstanbul’dan sonra
ikinci önemli üs olduğunun altını
çizen Karataş, “Volvo Trucks olarak
Mersin bölgesinde çekici pazar pa-
yımız, yüzde 30-35 civarında. Bu
yıl Mersin’deki pazar payımızı
daha da yukarılara çıkartmayı he-
defliyoruz” dedi. 

VOLVO SERVİS KONTRATLARI
İLE MüŞTERİLERİMİzİN 
VERİMLİLİğİNİ ARTTIRIYORUz 

Volvo Group Satış Sonrası Direk-
törü Gökhan Bingöl, Arıç Lojistik’in
araç alımının Volvo Mavi Servis
Kontratı’nı kapsadığını belirterek bu
sayede araç verimliliğini optimize
edeceklerini belirtti. Gökhan Bingöl
açıklamasında; “Servis Kontratları
çerçevesinde müşterilerimizin hiz-
met alanı, çalışma koşullarına göre
her araca özel ayrı bir bakım planla-
ması yapıyoruz. Yapılan servis
kontratı kapsamında tüm servis ve
bakım hizmetleri, orijinal Volvo par-
çaları kullanılarak tecrübeli teknis-
yenler tarafından yürütülüyor. Ko-
ruyucu bakımı içeren Mavi Kontrat,
aracın kullanım koşullarına uygun
Volvo Optimize Servis Planı ile ön-
ceden belirlenmiş tüm kontrollerini,
orijinal yedek parça ve malzemele-
rini içeriyor. Bu sayede araçların
yüksek kalitesi korunurken, sağla-
nan bakım ile aracın ilk günkü per-
formansıyla yollarda geçirdiği za-
man arttırılıyor. Birçok parametre-
ye bağlı olmak ile birlikte araçların
bakım aralığını 75.000 km’ye kadar
uzatabiliyoruz” dedi. 

Mersin’de yeni faaliye-
te başlayan ve ulus-
lararası Lojistik sek-
törünün  yeni  firma-

larından biri olan Saraçoğlu Lojis-
tik firmasına Kılıçlar Otomotiv ta-
rafından 3 adet geniş kabinlii
ADR’li, Gold Paket Iveco Hi-Way
çekici teslimatı yapıldı.

Mersin’de Kılıçlar Otomotiv
tesislerinde düzenlenen tesli-
mat töreninde bir konuşma ya-
pan Saraçoğlu Lojistik firması-
nın ortaklarından olan Cahit Sa-
raçoğlu Iveco markasının bir
dünya markası olması, Ive-
co’nun Euro 6 ‘da SCR sistemini
kullanmasının bu araçları tercih
etmelerinde en büyük etken ol-
duğunu ve kendileri için de bü-
yük bir avantaj oluşturduğunu

ifade etmiştir. Saraçoğlu ayrıca
Iveco markasını tercih etmeleri-
nin nedenlerini şöyle ifade et-
miştir; “Iveco Stralis rakiplerin-
den çok üstün donanım kalite
ve daha düşük yakıt değerleri
veriyor, yeni Stralis Euro 6’larda
SCR sistemi sayesinde DPF filt-
resi temizliği için durup zaman
ve yakıt kaybetmek yok, bunlar
bizim için çok önemli konular”

Kılıçlar Otomotiv Mersin tesis-
lerinde düzenlenen teslimat töre-
nine Saraçoğlu Lojistik firmasının
ortaklarından Cahit Saraçoğlu ve
Sercan Saraçoğlu ile Kılıçlar Oto-
motiv Ağır Vasıta Satış müdürü
Hasan Kayın katılmışlardır.Tesli-
mat töreni sonrası günün hatırası
olarak firma yetkililerine bir pla-
ket verilmiştir.

Kılıçlar Otomotiv’den 
Saraçoğlu Lojistik’e 3 Adet Euro
6 Iveco Hı-Way Çekici Teslimatı

VOLVO TRUCKS’ın yeni konsept çekicisi,  
yüzde 30’dan fazla yakıt tasarrufu sunuyor
Yaklaşık üçte bir daha düşük yakıt

tüketimi sağlayan Volvo Trucks’ın
yeni konsept aracı, uzun mesafe ta-
şımacılığında verimliliğin üst sevi-

yelere taşınmasının mümkün olduğunu gös-
teriyor. Bu inanılmaz yakıt tasarrufunun sırrı,
aerodinamik tasarım ve düşük katar ağırlığı-
na dayanıyor. 

İsveç Enerji Kurumu’nun desteği ile Volvo
Trucks, Volvo Concept Truck isimli yeni kon-
sept çekicisini geliştirdi. Bu çekici, daha fazla
enerji tasarrufu sağlamayı amaçlayan beş yıl-
lık bir araştırmanın sonucu olarak sunuldu.

Yeni konsept çekici, yüzde
30’un üzerinde yakıt tasarrufu
sağlıyor.

Volvo Trucks Dünya Başka-
nı ve CEO’su Claes Nilsson,
konuyla ilgili açıklamasında:
“Daha fazla enerji tasarrufu
sunan araçların üretilmesi

için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konu
bizler için hem çevre sorunları, hem de müş-
terilerimizin maliyetlerini azaltma yolunda
yüksek öncelikli bir alan. Bu alanda öncülük
etmekten dolayı gururluyuz. Konsept çekici-
lerimiz, devam eden teknik gelişmelerin gü-
cünü gösteriyor,” dedi.

Düşük yakıt tüketiminin ar-
kasındaki önemli faktörlerden
biri, çekici ve treylere fayda sağ-
layan aerodinamik verimlilikte
yapılan yüzde 40 oranındaki bü-
yük gelişme oluyor. Volvo Trucks
Proje Müdürü Åke Othzen ko-
nuyla ilgili olarak: “Tüm dona-
nımları yeniledik ve çekicimizi

mümkün olan en gelişmiş aerodinamiğe ulaş-
mak için en iyi hale getirdik. Örneğin; geri görüş
aynaları yerine kameralar yerleştirdik. Böylece
hava direnci kesiliyor ve çekicinin kalkışında
daha az enerji gerekiyor,” ifadesinde bulundu.  

Konsept araç, aerodinamik gelişmelerin yanı
sıra daha düşük dönme direncine sahip yeni
geliştirilmiş tekerlekler ile donatıldı. Bu teker-
leklerle donatılmış treyler aracı, normal teker-
lekli treylere göre iki ton daha hafif hale gele-
rek, daha az yakıt tüketimi veya daha yüksek
taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca proje, gelişti-
rilmiş aktarma organlarını da kapsıyor. Bu özel
donanım, 2015 sonbaharında İsveç yollarında
deneme sürüşüne başladı. 

Volvo Concept Truck projesinin çalışmaları,
2011 yılından bu yana devam ediyor. Proje ile
uzun mesafe kamyon taşımacılığında verimli-
liğin yüzde 50 arttırılması amaçlanıyor. 

Volvo Trucks konsept aracı, araştırma pro-
jesinin bir parçası olduğundan piyasaya sü-
rülmeyecek ancak aerodinamik özelliklerden
bazıları halihazırda Volvo Trucks serisi araç-
lara uygulanıyor ve gelecekte bu çözümlerin
çok daha fazlasının araçlara uygulanması ön
görülüyor.C. Nilsson

Åke Othzen
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Çalışan memnuniyetinde sürek-
lilik hedefleyen Türkiye'nin
öncü otomotiv ve savunma sa-
nayii şirketi otokar, 2015 yılın-

daki başarılı performans ve hizmetleri
nedeniyle çalışanlarını ödüllendirdi. Sa-
panca Özkum restoran’da organize
edilen geleneksel iftar yemeği öncesin-
de gerçekleştirilen törende ilk kez ha-
yata geçirilen "otokar Hizmet Ödülleri"
de dahil olmak üzere farklı kategoriler-
de 448 otokar çalışanına ödülleri verildi.

Sahip olduğu 2 binin üzerindeki ni-
telikli insan kaynağı ile faaliyet göste-
ren Koç Topluluğu şirketlerinden oto-
kar, çalışanlarını ödüllendirdi. otokar
Ödül Öneri Sistemi Ödülleri, Koç Hol-
ding Kıdem Ödülleri gibi her yıl verilen
ödülllerin yanısıra bu yıl ilk kez çalışan
memnuniyetinde sürekliliği sağlamak
amacıyla hayata geçirilen "otokar Hiz-
met Ödülleri" de sahiplerini buldu. 

En önemli değerlerinden birinin sa-
hip olduğu insan kaynağı olduğuna
inanan otokar, şirket iş süreçlerinde,
verimlilikte ve ürün/hizmet kalite-
sinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak;
başarı, davranış ve çabalarından do-
layı çalışanları takdir et-
mek için çalışanlarını
ödüllendiriyor. otokar, bu
yıl da çalışanlarını çeşitli
kategorilerde verdiği
ödüllerle takdir etti. Sa-
panca Özkum resto-
ran’daki geleneksel iftar
yemeği öncesinde düzen-
lenen “otokar Ödül Töre-
ni”nde 448 otokar çalışa-
nına, 612 ödül dağıtıldı. 

“TÜm oToKArLILAr 
BiZim iÇin ÖZEL”

Törende otokar çatısı al-
tında çalışan herkesin çok
özel bir yeri olduğunu belir-
ten otokar Genel müdürü
Serdar Görgüç; “Bu özel
yolculukta, bu şirkete gönül
vermiş, emekli olmuş veya
hayata gözlerini yummuş
pek çok eski otokarlının
katkısı var. Başta eksikliği-
ni gönlümüzde hissettiği-
miz mustafa Koç olmak
üzere, aramızdan ayrılan
değerli otokarlıları rahmet
ve minnet ile anıyoruz”
dedi. Serdar Görgüç, sözle-
rini şöyle sürdürdü: 

“otokar’da çalışan her-
kes çok özel. Sizler, üretti-
ğiniz askeri sistemlerle
mehmetçiği koruyor, dün-
ya barışına katkı sağlıyor-
sunuz. El emeğiniz, göz
nurunuzla ortaya çıkan
kamyon ve treylerler ile
ticari hayatın canlanması-
nı sağlıyorsunuz. ruhunu-
zu kattığınız, özenle üret-
tiğiniz otobüslerle dünya
üzerinde milyonlarca yol-
cunun okuluna, işine, evi-
ne, sevdiklerine ulaşması-
nı sağlıyorsunuz. Sizler,

yaratılan finansal değerler ile bu ülke-
nin kalkınmasını sağlıyorsunuz. Hepi-
niz, toplum ve çevre sorunlarına du-
yarlı birer çalışan olarak yeni nesillere
daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak
için çalışıyorsunuz. Bu akşam, bu de-
ğerli katkılarınızı ödüllendirmek; ba-
şarıları ile ön plana çıkanları onurlan-
dırmak istedik. Tüm otokar çalışanla-
rının, bu sahnede zamanı gelince ödül
alacağından eminim. Çünkü biz yüre-
ğimizde vatan sevgisine, Koç Toplulu-
ğu’nun değerlerine ve otokar’ın tü-
kenmek bilmeyen başarma azmine
sahibiz. Bugün ödül alacak tüm arka-
daşlarımızla gurur duyuyor, başarıla-
rını takdir ediyorum." 

otokar’da 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. yılını
tamamlayan çalışanlara ‘otokar Hizmet
Ödülü’nün verildiği organizasyonda,
“Başarılı Performans Ödülü”, “2015 yılı
devamda Başarı Ödülü” de sahiplerini
buldu. Öneri şampiyonlarının da takdir
edildiği toplantıda, “Sürekli iyileştirme”,
“Yılın Projesi”, “Yılın Önerisi”, “6 Sigma”,
“iş Sağlığı ve Güvenliği”, “Çevre Hizmet”,
“Patent” ve “Eser” başlıklarında da en
başarılı otokarlılar ödüllerine kavuştu. 

Otobüs yolcuları maksimum güvenlik ve konfor bekler. ZF’nin şanzımanları ve aksları bu beklentilerin 
 karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ürünler yolcuların araca hızlı ve güvenli bir şekilde binip  inmelerini, 
süratli ve keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamaktadır. Dahası, bizim ürünlerimiz birbirlerine tam olarak 
uyumludur ve daima en üst düzey teknolojiye sahip oldukları için dinamik hızlanma ve aynı zamanda sessiz 
çalışma özelliklerine sahiptir. Bu sayede, taşıt ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilirsiniz – kullanım 
ömrü maliyetlerini hesaba katmıyoruz bile. www.zf.com/buses

BAŞTAN SONA ETKİLEYİCİ: 
ZF’DEN KOMPONENTLER VE SİSTEMLER

TIRSAN 
TREYLER SERVİS
NOKTALARINA
BİR YENİSİNİ 
DAHA EKLEDİ

Türkiye treyler sektörünün en geniş
satış sonrası hizmet ağına sahip olan
lider üreticisi Tırsan, hizmet noktaları-
na bir yenisini daha ekledi.  Türkiye
genelinde 52 noktayla sektörün en
yaygın treyler bakım ve onarım hiz-
metini sunan şirket, bundan böyle iz-
mir’de bulunan Volser Servis tesisinde
de tüm treyler tipleri için tüm bakım-
onarım ve servis hizmetlerini sağla-
maktadır. Serviste, branda üretimi ve
logo dahil montaj işlemleri de yapıl-
maktadır. Volser Servis, Bornova-Ke-
malpaşa yolu üzerinde naldöken mev-
kiinde yer almaktadır. Servis hakkın-
da daha detaylı bilgi almak için, Türki-
ye’nin her yerinden nakliyecilerin ve
Tırsan müşterilerinin 444 5 847’yi tuş-
layarak kolayca ulaşabilecekleri da-
nışma hattı olan AloTIr danışma Hat-
tını arayabilirsiniz.

Uluslararası taşımacılık yapan,
yabancı plakalı araçların, Türki-
ye’nin ihracat taşımalarından
aldığı pay yükselmeye devam

ediyor. 2013 yılında %19, 2014 yılında %20
paya sahip olan yabancı plakalı araçlar
2015 yılında payını %21’e çıkardı. 

Batu International Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Ankara, bu kayıpla-
rın küçük algılanmaması gerektiğini belir-
terek, her yıl yaklaşık 30-35 bin sefer sa-
yısı kaybı yaşandığına dikkat çekti. Türki-
ye lojistik firmalarının yabancı plakalı
araçlar ile rekabet edemez hale geldiğini
ve yerli firmaların pazarda yabancılaşma-
ya başladığını vurguladı.

Türkiye lojistik sektörü, yabancı plakalı
araçlar konusunda sıkıntılı. Türkiye’de
serbestçe dolaşabilen, ülkeye giriş çıkış-
larda belge sıkıntısı yaşamayan yabancı
plakalı araçlar, her yıl daha fazla ihracat
taşıması yaparken, yerli firmaların payını
azaltıyor. 

Geçtiğimiz yıl, Türkiye plakalı araçların
ihraç taşımaları bir önceki yıla göre %1 ar-
tış gösterebilirken, aynı dönemde yabancı
plakalı araçların taşıma sayısında %5’lik
artış yaşandı. 

YILdA 30-35 Bin TAşImA 
KAYBI YAşAnIYor!

Batu International Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Ankara, bu kayıp

oranlarının küçük gibi görünmesine rağ-
men, yaklaşık 30-35 bin taşıma kaybı an-
lamına geldiğini söyledi. Bu gidişatın yerli
firmalarda maddi anlamda büyük kayıplar
yaratabildiğine dikkat çeken Taner Anka-
ra, rekabetin neredeyse imkansız olduğu-
nu ifade etti. 

Yabancı plakalı araçların neredeyse hiç-
bir yaptırım ile karşılaşmadan Türkiye’den
yük alıp gidebildiğine dikkat çeken Taner
Ankara, “Geçiş belgeleri, vize, kota gibi
maliyet arttırıcı etkenler, özellikle Avrupa
ülkelerine yönelik taşımalarda yerli firma-
ların rekabet gücünü azaltıyor” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Yerli Lojistik 
Firmaları, Pazara
Yabancılaşıyor!

Taner

Ankara
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UND İftarı sektörü Buluşturdu
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Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) geleneksel

İstanbul iftar yemeği 22 Ha-
ziran 2016 Çarşamba günü

Yeşilköy’deki WOW İstanbul
otelde gerçekleştirildi. Kamu
ve sektörden yaklaşık 1.000

kişinin buluştuğu iftar ye-
meğinde aynı zamanda “Yı-

lın Sürücüsü” ve onur ni-
şanları sahiplerini buldu. 

Yazı başlığında sorulan
soruya, yasal ve haklı
bir neden göstererek
cevap verecek varsa,

buyursun dinleyelim.
Bilindiği gibi, biz, dijital takograf

uygulamasına  taraf olduğumuz
AETR sözleşmesi uyarınca  ve AB
mevzuatı ile milli mevzuatın har-
monizasyonu çalışmaları kapsa-
mında geçmiş bulunuyoruz. Ne
AETR sözleşmesinde ve nede AB
mevzuatında, belli bir takvim
veya tarih vererek, sağlam ana-
log takografların  sökülerek  diji-
tal takograf takılmasına dair bir
hüküm bulunmamaktadır. 

Tek istisna, analog takograf
arızalandığında, onarımının ya-
pılmaması, doğrudan dijital ta-
kograf ile değiştirilmesi kuralıdır.

Ancak, takograf üç parça-
dan oluşur (Kayıt cihazı,
kablo ve sensör),
hangi parça veya
parçalar arızala-
nınca, dijital tako-
graf ile değiştir-
mek gerekmekte-
dir? 

Burada farklı yo-
rumlar olmakla be-
raber, aynı anda sen-
sör ve kayıt cihazı arıza-
landığında, analog takografın
onarılmaması, yerine dijital ta-
kograf takılması uygundur.
Çünkü; yeni nesil analog tako-
grafların kablosu, dijital tako-
graflarla  da kullanılmaktadır.
Analog takografın sensörünü
dijital takografta kullanmak, di-

jital tak-
graf ile
kullanılan
sensörü

analog ta-
kograf ile

kullanmak ve
tersi  mümkün

değildir.
Görüleceği gibi, toptancı bir

yaklaşımla, analog takografın
herhangi bir parçası arızalandı-
ğında, yerine hemen dijital ta-
kograf taktığınızda, halen kul-
lanılabilir durumdaki cihazları
çöpe atmış oluyorsunuz. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan,
Takograf Cihazları Muayene ve
Damga Yönetmeliğine göre, 1996
model araçlardan başlayarak,
30.06.2014  tarihinden itibaren,
arızalı veya çalışıyor olmasına
bakılmaksızın tüm analog tako-
grafların  2019 yılı sonuna kadar
dijital takograf ile değiştirilmesi-
ne hükmedilmiştir.

Yukarda da belirtildiği gibi, ne
AETR sözleşmesi ve AB mev-
zuatı böyle bir uygulamayı ön-
görmemektedir  

Belki 2020 li yılların sonuna

kadar AB ülkeleri analog tako-
grafları, arızalanmadığı sürece
kullanmaya devam edeceklerdir.

O zaman neden biz çalışan
analog takografları zorla değiş-
tiriyoruz? Bu değişikliği savu-
nanlar; dijital takografların
daha güvenli olduğunu ve ka-
zaları azaltacağını savunmak-
tadırlar. Dünyada manipüle
edilemeyecek teknoloji yoktur.
Bunu,ülkemizdeki  dijital tako-
graflı araçların yarısından faz-
lasının  manipülasyonlu olu-
şundan biliyoruz. Yani bu tez
zayıf .Etkin bir denetleme ol-

madan bunu önlemeniz, müm-
kün değildir. 

Denetlemeyi yapacak olan
trafik kontrol ekipleri hala bu
konuda yeterli bilgiye, teçhizata
(Veri indirme cihazları, veri
analiz yazılımları manipülas-
yon kontrol yardımcıları vs..)
sahip değildir.

Araç muayenelerinde de, ta-
kografla ilgili ciddi bir kontrol
yapıldığını kimse söyleyemez.

Dolayısı ile hangi takografı
takarsanız takın, denetleme ol-
madığı için istenen sonuç hasıl
olmayacaktır. O zaman, sizi
zorlayan bir şey yoksa, mevcut
olan takograf kullanılmaya de-
vam edebilirsiniz. 

BURADA, GÖzDEN 
KAÇIRIlMAMASI 
GEREKEN BİR KONU VAR

16 Haziran 216 tarihinden
sonra yeni tescil edilen ve ulus-
lararası nakliyatta çalışan araç-
larla, 30 Haziran 2014 tarihin-
den sonra yeni tescil edilen ve
yurt içi nakliyatta çalışan araç-
lar kesinlikle dijital takograf
takmalıdır. 

Burada tartışma konusu olan
araçlar, belirtilen tarihlerden
önce analog takograf takılı olan
araçlardır.

Yukarda belirtilen denetim
sorunları bunlar içinde geçerli
olsa da, en azından çalışır du-
rumdaki cihazları çöpe atıp,
duble ekonomik kayba uğrama
durumu söz konusu değildir ve
bu  uluslararası sözleşmelere

göre bir zorunluluktur.
Bu uygulamanın bir de reka-

betle ilgili tarafı vardır. 
Analog takograf, dijital tako-
grafa göre kullanımda bazı
avantajlar sağlamaktadır. AB
ülkelerinin lojistik şirketleri bu
hususu özellikle vurgulamakta
ve analog takograflarına itina
ile bakmaktadırlar. O zaman,
uluslararası rekabette önemli
bir sektör olan Türk lojistik
sektörünü, bu avantajdan ne-
den yoksun bırakıyoruz?

EKONOMİK BOYUTUNA 
GElİNCE; 

Analog takograf sistemi 500
EUR+KDV  kadardır. Takılacak
dijital takograf sistemi de 750
EUR+KDV kadardır.

Yukarda belirtilen işlem so-
nucu,  500 EUR+KDV'yi çöpe
atıyorsunuz, bunun karşılığın-
da yeni cihaz takmak 750
EUR+KDV ekstra para ödüyor-
sunuz ve bu ürünlerin tamamı
ithal, döviz karşılığında almak
zorundasınız.

Bu uygulamadan tek karlı çı-
kan, dijital takograf üreticileri-
dir. Acaba, biz  dijital takograf
üreticilerine veya AB'ne, bizim
bilmediğimiz bazı sözler mi
verdik? Veya bu şirketlerle or-
taklığımız mı vardır? Başka
mantıklı bir açıklama bulamı-
yorum. 

Bu sorunun mantıklı bir açık-
lamasını bulan veya bilen varsa
ve bizimle paylaşırsa, biz de öğ-
renmiş oluruz.
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Uluslararası Nakliyeciler
Derneği Geleneksel İs-
tanbul İftar Yemeği, 22
Haziran 2016 tarihinde

gerçekleştirildi. İstanbul Ulaştır-
ma Bölge Müdürü Cem Murat Yıl-
dırım, IRU İstanbul Daimi Temsilci
Vekili Adrian Albu başta olmak
üzere; Kamu, sivil toplum kuru-
luşları ve UND üyesi firma temsil-
cilerinden oluşan yaklaşık 1.000
kişinin katıldığı iftar yemeği, “IRU
Onur Nişanı Ödülü” ve “UND-IRU
Yılın Sürücüsü” ödül törenlerine
de sahne oldu. 

Gecede gerçekleştirdiği konuş-
mada UND Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu; “Son iki yıldır art arda süren se-
çimler, yaşadığımız bölgesel prob-
lemler, özellikle Doğu, Kuzey ve
Güneyimizdeki olumsuz durumlar
yaşandı. UND olarak; 30 yıldır ara-
mızda olanlar hatırlarlar ki sektör
her dönemde her zorlukta yan
yana gelmeyi bilmiştir. Her dö-
nemde, ‘Nasıl daha iyi yapabili-
rim’in hesabını yapmıştır. Ama bu
dönemde açık söyleyeyim: son 40
yıldır sektörün içindeyim. 40 yıldır
görmediğimiz, ölçemediğimiz, so-
mut adımlar atamadığımız bir dö-
nemdeyiz. 60 bin aracımızın 40
bini atıl vaziyette, maliyet altına
çalışmaktadır. Bütün Doğu, Kuzey,
Rusya, Irak, Suriye dahil Azerbay-
can’dan Kazakistan’a kadar tüm
bölgelerimizde o bölgelere taşıyan
arkadaşlarımız gerçekten zor du-
rumda. ” dedi.

“Hükumetimizin reform paket-
leri ve hepsinden öte ortaya konan
yeniden yapılanma, taşımacılık-
tan lojistiğe dönüş eylem planları
bize umut veriyor.” diyen Nuhoğlu,
“Kasım’da yeni hükümetin oluş-
ması, 64. hükümetin açıkladığı
projeleri 65. hükümetin de sahip-

lenmesi bizi ümitlendiriyor. 2019’a
kadar bizi çok iyi tanıyan bir baş-
bakanımız var. Aynı çatı altında
bürokrat olarak çalışan bakanımız
var. Gümrük bakanımız bizim için
bir şans. Bu yüzden ümitliyiz. En
kötü dönemleri atlattık. İnanıyo-
rum artık çok daha iyi yerlere ge-
leceğiz. Bundan sonra sektör ola-
rak inanıyorum ki çok daha iyi
yerlere geleceğiz. Çünkü altyapı-
mız hazır, çok ciddi birikimlerimiz
var, önemli tecrübelerimiz var ve
de işimizi seviyoruz ve işimize sa-
hibiz. İş süreçlerine bu kadar ha-
kim başka bir sektör yoktur.
Kamyonculuğu da bilir, mal indir-
meyi de bilir, TIR kullanmayı da bi-
lir, iş rekabetinin modelini de bilir,
yönetimi de bilir, bürokrasiyi de
bilir. Bu kadar içselleştirilmiş bu
yapı, emin olun önümüzdeki iki yıl
içinde bu yaşadıklarımız geride
kalacak ve aydınlığa kavuşacağız
” İfadelerini kullandı. 

“KOTAlARlA İlGİlİ 
İMzAlANAN 
pROTOKOllERİN HEMEN 
KAlDIRIlMASI lAzIM ”

“Gümrük Birliği 1 Ocak 2017 ta-
rihinde tekrar masaya yatırıla-
cak.” diyen Nuhoğlu, “Kotalar ko-
nusunda imzalanmış protokoller
var. Bunların kaldırılması lazım.
Taşımacılığın önündeki kotalar ti-
careti engelliyor, 3,5 milyar Eu-
ro’luk mal hareketinin önünü ke-
siyor. 40 bin seferin eksik yapıl-
masını sağlıyor. Bunu biz daha
önce söylüyorduk. Ama ilk defa
AB çok net olarak bu tespiti yaptı.
Yetmedi Dünya Ticaret Örgü-
tü’nün Bali’de aldığı kararlar doğ-
rultusunda, bugün transit geçen
araçlara kota uygulanması suçtur.
Bu imzalandı. 108 ülkenin 83’ü

bunu imzaladı. Eminim ki bu sene
sonu DTÖ’nün üyesi her ülke bu-
radan çıkan araca, Almanya’ya,
Fransa’ya giderken transit geçiş-
lerde hiçbir kota sormayacak, hiç-
bir tedbir almayacaktır. Sadece bu
taraftan değil, AB ile yaptığımız
çalışmalar, Dünya Ticaret Örgü-
tü’yle değil, hukuk mücadelesi de
verdik. Yine Türkiye’de ilk defa
Avrupa Adalet Divanı’na gittik.
Açtığımız davanın sonucunda alı-
nan ücretlerin haksız olduğu orta-
ya çıktı. Ve bu konunun neticelen-
dirilmesi için AB Adalet Divanı’na
gidildi. AB Adalet Divanı zaten
buna benzer konularda ‘malların
dolaşımı için o ülkede alınan geçiş
paraları haksız rekabettir, malla-
rın serbest dolaşımını etkiler, kı-
sıtlar’ şeklinde birçok kararı var.
Tahmin ediyorum ki Eylül, Ekim
aylarında sonuca varacaktır.”

“UND OlARAK DAHA 
İYİ NE YApABİlİRİz ONA
ODAKlANMAlIYIz.”

“Türkiye’nin birçok yerinden
özellikle Güney bölgesinden
meslektaşlarım arıyorlar. Yaşa-
dıkları zorluklardan bahsediyor-
lar. Bugün genişletilmiş yönetim
kurulu toplantımızda da ifade et-
tiğim gibi yapacak bir tek şey var:
Şahsen 40 yıldır sanayiciyim,
üreticiyim hayatımda hiçbir za-
man bu kadar fazla çalışmadım.
İşimi, gücümü bıraktım sabahın
6:30’dan akşam 9’a kadar tek tek
ne yapabiliriz, neyi daha iyi yapa-
biliriz, hangi giderimizi kontrol
edebiliriz; bunun peşindeyiz. Bu-
gün söylenebilecek tek şey, hiçbir
yerden bir şey beklemeden zaten
yönetim kurulu olarak var gücü-
müzle çalışıyoruz, daha iyi ne ya-
pabiliriz ona odaklanmalıyız.”

NEDEN ÇALIŞAN ANALOG TAKOGRAFI 
DİJİTAL TAKOGRAF İLE DEĞİŞTİRİYORUZ? 
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Yeni Ford Trucks
TürkiYe Turu’nda 
Yeni Ford Trucks
TürkiYe Turu’nda 

Ford Trucks, pazara sun-
duğu 2016 model yeni
çekici, inşaat ve yol
kamyonu serilerini, Tür-

kiye’nin dört bir yanında; Ford
Trucks Yetkili Satıcıları ve Ford
Trucks yöneticilerinin de katılım-
larıyla müşterileri ile buluşturu-
yor. Güç, teknoloji ve verimliliğe
odaklanarak geliştirilen E6
uyumlu Ecotorq motorlu yeni ağır
ticari araçlar müşterilerin beğeni-
sini kazanmaya devam ediyor. 

Nisan ayı sonunda başlanan
yeni Ford Trucks yerel lansman
aktiviteleri kapsamında, bugüne
kadar 8 Ford Trucks Yetkili Satıcı-
sı’yla birlikte 11 etkinlik gerçek-
leştirildi ve 2.500 müşteriyle bulu-
şuldu. Yeni Ford Trucks Serisi ta-
nıtım aktiviteleri Eylül ayı sonuna
kadar devam edecek.

Yeni Ford Trucks serisi güçlü,
teknolojik ve verimli

Yeni nesil Ecotorq motor ile do-
natılan yeni Ford Trucks Serisi
480 PS’e kadar çıkabilen gücü ve
2500 Nm’ye ulaşabilen tork değeri
ile yüksek sürüş performansı su-
narken, yüksek verimliliği ile de
öne çıkıyor. Yakıt ekonomisinde
bir önceki modele göre %8,5 iyi-
leşme sağlayan yeni Ford Trucks
modellerimiz sunduğu Şerit Takip,

Aktif Acil Durum Frenleme, Geliş-
tirilmiş Ek Fren Sistemleri gibi
yeni teknolojiler ile de fark yarat-
maya hazırlanıyor.

Ford Trucks'ta güç, teknoloji ve
verimliliğin kalbi Yeni E6 Ecotorq
Motor: 

YAKIT EKONOMİSİNDE 
%8,5 İYİLEŞME, 480 PS’E 
VARAN GüÇ İLE 
YüKSEK PERFORMANS

Fikri ve Sınai hakları yüzde 100
Ford Otosan’a ait olan, Türkiye’de
geliştirilen ve üretilen ilk ve tek
ağır ticari araç motoru Ecotorq,
çevreci ve ekonomik motor tek-
nolojisi ile daha az yakıt tüketerek
daha çok verim sağlıyor. Yeni Ford
Trucks serisi Türkiye ve uluslar-
arası pazarlar için 330-480 PS
arası güç seçeneklerini E3, E5 ve
E6 emisyon seviyelerinde sunu-
yor. Bir önceki versiyonlara göre
%8.5 oranında yakıt tasarrufu
sağlayan Ecotorq motor ile yeni
Ford Trucks serisi, bağımsız ku-
ruluşlar tarafından yapılan test-
lerle sektördeki en rekabetçi yakıt
tüketim değerlerine ulaşırken,
tork ve güçteki artış ile de tüm
koşullarda yüksek performans
sunuyor.

Ford Trucks yeni modellerinde

gücün yanı sıra frenleme konu-
sunda da iyileştirmelere gitti. Bir
önceki nesle göre 7 kat daha güçlü
frenleme sistemine sahip Yeni
Ford Trucks serisi; 400 KW’lık
motor frenine ek olarak 600
KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor.
Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık
frenleme değeri, yeni Ford Trucks
Serilerinde, yolda gidiş kadar du-
ruşa da ne kadar yüksek önem
verildiğini açıkça ortaya koyuyor.
Tüm bu yenilikleriyle yeni nesil
Ford Trucks modelleri üst düzey
güvenlik sunuyor. 

Tüm bu motor yeniliklerinin ya-
nında, aerodinamik yapısı ile Ford
Kinetik Dizayn felsefesine uygun
olarak tasarlanan yeni Ford
Trucks serisi, %22 iyileştirilmiş
dönüş açısı ve yeni nakliye serisi-
ne özel Arka Havalı Süspansiyon
sayesinde taşınabilen +1 tonluk
yük özelliği ile dikkat çekiyor.  

Yeni Ford Truck serisi satın al-
dıktan sonra da kazandırıyor ve
25% oranında azaltılmış bakım
maliyetleri ile rekabette öne çıkı-
yor. Çekici ve İnşaat serisinde su-
nulan 120.000 km ve 1.000 saate
kadar uzatılmış bakım aralığı ile
müşteriler, lojistik ve inşaat sek-
töründeki en rekabetçi bakım
aralığı avantajına sahip oluyor. 

Türkiye’nin en geniş sa-
tış ve satış sonrası ağı-
na sahip olan lider
treyler üreticisi Tırsan,

Adana Sheraton Otel’de, güçlü
ve uzman bayileriyle bir araya
geldi. Türkiye’nin 20 farklı nok-
tasından gelen bayilerin katılı-
mıyla 2016 yılı ilk yarı değerlen-
dirmesi gerçekleştirildi, yılın
ikinci yarısına ilişkin strateji be-
lirledi. 

ERCAN KULAKSIz: İLK BEŞ
AY SONUNDA %36 PAzAR 
PAYIYLA LİDERLİğİMİzİ 
SüRDüRüYORUz

Yılın ilk yarısını değerlendiren
Tırsan Yurtiçi Satış Genel Müdür
Yardımcısı Ercan Kulaksız, “Tür-
kiye ağır ticari araç pazarında
2016 yılının ilk yarısında geçen
yılın aynı dönemine göre daral-
ma söz konusu. Piyasada da
buna bağlı olarak temkinli bir
hava var. Ancak, biz Tırsan ola-
rak yılın ilk beş ayı sonunda %36
pazar payıyla liderliğimizi sür-
dürüyoruz. Bunu da, bugün bir
araya geldiğimiz Türkiye treyler
sektörünün en geniş ailesinin
verdiği destek, 51 noktayla ül-
kenin en yaygın treyler servis
ağında müşterimize sağladığı-
mız hizmet ve pazarın ihtiyacı
olan doğru ürünü geliştirip
üretmedeki başarımızla sağlı-
yoruz. Yılın ikinci yarısının,
mevsimselliğin de etkisiyle ilk
yarıya göre daha iyi olacağına
inanıyoruz,” dedi.

Kulaksız, “Tırsan’ın garanti
süresini 5 yıla çıkarması piyasa-
da büyük ses getirdi. Bu konuda
bayilerimizden çok iyi geri bildi-
rimler alıyoruz. Ramazan ayı
için de iki kampanya başlattık.
Tırsan Perdeli/Tenteli treyler
grubunda yapılan alımlarda 24
ay vadeli 100.000 TL’lik faizsiz
kredi fırsatı sunuyoruz. Frigo
kampanyamızda ise ilk üç ayı
geri ödemesiz, her üç ayda bir
2.750€ taksitle 36 ay vadeli öde-
me olanağı mevcut. 38 yıldır ol-
duğu gibi piyasanın zor günün-
de hem bayimizin hem de müş-
terilerimizin yanındayız. Taşı-
macılarımızın yatırımlarını ko-
laylaştırmak için atılımlarımız
sürecek,” açıklamasını yaptı.

Toplantı sırasında Tırsan Bayi
Satış Yöneticisi Ersin Şeker ta-
rafından yapılan sunumunda
ise,  Türkiye’nin yedi coğrafi böl-
gesinde 35 lokasyonda 20’den
fazla bayisiyle hizmet veren Tır-
san’ın, müşterilerine ulaşma
başarısı aktarıldı. Yapılan sunu-
ma göre yılın ilk beş ayında, Tır-
san’ın müşterilerinin başarısı-
nın arkasındaki güç olarak,
ürün ve hizmetlerini geliştir-
mek, ihtiyaçlarını dinlemek ve
tespit etmek için 1.698 müşteri-
ye ulaşıldı. En önemlisi ise Tür-
kiye genelinde 81 şehirde Tırsan,
bayileri ile birlikte toplamda
1.257 adet müşteri ziyareti ger-
çekleştirdi. 

Adana’da gerçekleşen bayi
toplantısında ayrıca, Tırsan’ın
Türkiye’deki liderlik başarısında
etkin rol oynayan  Tırsan bayile-

ri, pazar şartlarına göre Tırsan
ile güven ve uzun soluklu iş bir-
liklerinin Tırsan müşterilerine
nasıl katma değer yarattığını
anlattı. 

UğUR İKİKARDEŞ: TIRSAN’LA
AYNI DİLİ KONUŞUYORUz

“Adana bölgesinde piyasa ge-
nel tabloyla aynı durumda,” di-
yen Tırsan’ın Adana bayisi olan
İkikardeş Otomotiv’in Genel Mü-
dürü Uğur İkikardeş, “Ama Tır-
san’ın yerli üretici olması bu
noktada önemli. Çünkü aynı dili
konuşuyoruz, müşterisini anlı-
yor, Türk taşımacısını dinliyor,
bu ihtiyaçlara göre araç üretiyor,
hizmet veriyor. Tırsan’ın bayi
teşkilatının oturmuş yapısı da
önemli. Bu yapı müşteriye gü-
ven veriyor,” dedi. İkikardeş
Otomotiv son 9 yıldır Tırsan ba-
yiliği yapıyor. 

Tırsan’ın Kahramanmaraş ve
Mersin bayisi olan Kemak Oto-
motiv Genel Müdürü Kubilay
Doğan ise yaptığı değerlendir-
mede, “Ağır ticari araç piyasası
2016 yılında şu ana kadar, daha
önce de öngördüğümüz gibi
2015 yılının gerisinde. Pazarın
temkinli olduğu dönemlerde
müşteri iki şeye bakar: toplam
sahip olma maliyeti ve ikinci el
değeri. Tırsan bu iki bakımdan
da müşterisine avantajlı ürün
sunuyor, çünkü Ar-Ge gücü sa-
yesinde kaliteli ürün üretiyor.
Bu, bakım maliyetlerinin düşük
olması anlamına geliyor,” dedi

HAMDİ YüNCü: TIRSAN 
DEğİŞEN İHTİYAÇLARA 
HEMEN YANIT VERİYOR

2011 yılından bu yana başta
Diyarbakır, Malatya ve Erzurum
olmak üzere Tırsan’ın Doğu ve
Güneydoğu bölgelerinden so-
rumlu olan bayisi Gelecek Oto-
motiv Genel Müdürü Hamdi
Yüncü, “Bölgemizde yatırımlar
yavaşladı, navlun fiyatları da
bundan etkilendi,” dedi. 

Yüncü, “Bu ortamda avantajı-
mız, Tırsan’ın müşterileriyle
kurduğu güven ilişkisi. Tırsan
gelişen ve değişen ihtiyaçlara
başarılı Ar-Ge yapısı sayesinde
hemen yanıt veriyor. Nakliyeci-
lerden aldığımız bilgiyi Tırsan’a
ilettiğimizde taleplerin hemen
karşılanması Tırsan’la birlikte
olmamızın doğru karar olduğu-
nu gösteriyor,” açıklamasını
yaptı.

Tırsan bayilerinden Bursa
Ağır Vasıta A.Ş. Genel Müdürü
Ahmet Uğur ise, “2007 yılından
bu yana Tırsan bayisiyiz. Yüzde
yüz yerli sermaye olan Tır-
san’ın Türkiye treyler pazar li-
deri olmasının yanı sıra dünya-
da önde gelen treyler üreticile-
rinden biri oluşu ülkenin nakli-
yecisi için bir övünç kaynağı.
Tırsan bayisi olduğumuz son 10
yıl içerisinde Tırsan zamanın
şartlarına göre kendini, hem
güçlü Ar-Ge altyapısı sayesin-
de ürün kalitesi, hem müşteri
iletişimi hem de satış sonrası
hizmetler alanlarında sürekli
geliştirdi,” dedi

Yeni Ford Trucks
Serisi Türki-

ye’nin dört bir
yanında müşte-
rileri ile buluşu-
yor. Güç, verim-
lilik ve teknoloji

özellikleri ile öne
çıkan ve yeni E3,
E5 ve E6 Ecotorq
motorlar ile do-

natılan yeni
Ford Trucks se-
risi, yeni marka

sloganı “Her
Yükte Birlikte”

ile görücüye 
çıkarılıyor.

YENİ FORD
TRUCKS 

SERİSİ NASIL
GELİŞTİRİLDİ?

¥ Ecotorq ve 2016 model Ford

Trucks geliştirme çalışmala-

rı için 150 milyon Euro yatı-

rım yapıldı.

¥ 750 mühendis, 4 yıl süresin-

ce çalıştı.

¥ 8 farklı bölgede, 2 milyon

km'nin üzerinde test sürüşü

yapıldı.  

¥ Yeni Ford Trucks Serisi,

dünyanın en zorlu şartların-

da 3 kıtada 8 farklı ülkede

test edildi ve müşteriler için

hazır hale getirildi.

TIRSAN Bayileri
Adana’da Buluştu

HOPA MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ GENEL KURULU YAPILDI

Celil Yıldırım başkan seçildi
Hayati Akbaş HOPA- 

Hopa’da Motorlu Taşı-
yıcılar Kooperatifi
olağan genel kurulu
Yeni Emre Düğün

salonunda yapıldı. 830 üyesi
bulunan Kooperatifin genel ku-
ruluna 530 üye katılırken, kon-
gre sonucunda yönetime aday
olan 3 liste den Celil Yıldırım’ın
listesi sandıktan başarı ile çıktı.

Eski başkanlardan Celil Yıldı-
rım yeni başkan seçildi.

Hopa’da Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi olağan genel kurulu
Yeni Emre Düğün salonunda
yapıldı 830 üyesi bulunan Kon-
grede Divan Başkanlığına Hasbi
Topaloğlu seçilirken yardımcı-
lıklarına da Mevlüt Vayiç, Mür-
sel Şişman ve Volkan Muti se-
çildiler.

Kongrede toplam 21 gündem
maddesi bulunurken, kongre
Atatürk ve silah arkadaşları için
saygı duruşu yapılması ve ar-
dından İstiklal marşının okun-
ması ile başladı.  Kongre gün-
demdeki maddelerin görüşül-

meye başlanması ile devam
etti. Y.K. faaliyet raporu, Mali
rapor ve tahmini bütçe okundu.
Raporlar üzerine yapılan ko-
nuşmaların ardından tüm ra-
porlar kongreye katılan üyeler
tarafından ibra edildi.

Kooperatif tarihinde en çok
üyenin katıldığı seçimli kongre-
de gündemdeki maddeler tak
tek divan başkanı Hasbi Topa-
loğlu tarafından okunarak ge-
nel kurula bilgiler verildi. Bazı

maddeler
oylanır-
ken, bazı
maddele-
rinde gö-
rüşülmesi Genel kurul 
kararı ile yapılmadı.

Seçimler öncesi yönetime
talip olan 3 aday da tek tek ko-
nuşma yaparak neden aday ol-
duklarını ve seçilmeleri halin-
de yapacakları projeler anlattı-
lar. Daim Yılmaz ve Celil Yıldırı-

mım konuşmalarının ardından
Şinasi Tosunoğlu’nun listesi
adına konuşan Seyfettin Albay
göreve başladıklarından bu ta-
rafa bölgede ve Artvin’de adın-
dan söz edilen ve düşünceleri-
ne değer verilen bir Kooperatif
ortaya çıkardıklarını, kurum-
sallaşma adına ciddi çalışmalar
yaptıklarını, üyelerinin hak ve
hukuklarını koruma adına her
türlü girişim de bulunduklarını
ifade etti.

Konuşmaların ardından yapı-
lan seçimlerde Celil Yıldırım’ın
listesi sandıktan 233 oy alarak
başarı ile çıkarken yönetim ku-
ruluda şu isimlerden oluştu:
Başkan Celil Yıldırım, üyeliklere
Turhan Yılmaz, Temindar Ak-
kaya, Murat Yazıcı, Abdullah Ci-
han, Ökten Altınkaya ve İdris
Yılmaz. Denetleme kuruluna da
Fevzi Kırçiçek, Yusuf Vayiç ve
Mehmet Özler seçildiler. Şinasi
Tosunoğlu’nun listesi 220 oy
alırken Daim Yılmaz’ın listesi de
74 oy aldı. Sayımlar sonrası 3
oyda geçersiz sayıldı.

Celil Yıldırım
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7. mEzuniYEt törEni
CoşkuYLA GErÇEkLEşti

2015-2016 Akademik Yılında örgün
Türkçe, İngilizce ve Uzaktan Eğitim
Programları dahil olmak üzere toplam
575 öğrenci mezun oldu. Okul Birincisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği öğrencisi
Mahmut ölçer olurken, Okul İkincisi
lojistik Programı öğrencisi Şule Ho-
ruz, Okul Üçüncüsü ise Mobil Tekno-
lojileri Programı öğrencisi Metin Sarı-
taş oldu. 

Törene TÜRlEV Mütevelli Heyet
Üyesi, Gazeteci, Yazar, İstanbul Millet-
vekili Oktay Ekşi, UTİKAD Başkanı
Turgut Erkeskin, Beykoz lojistik
Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet
Başkanı Ruhi Engin özmen, Başkan
Vekili Muzaffer Sarıyar, Mütevelli He-
yet Üyeleri Muharrem Ergül, 

Aka Gündüz özdemir, Fatma öz-
men, Seyit Usta, Bülent Hasan Tanla,
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet
Şakir Ersoy, Müdür Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet zeki Adal, Prof. Dr. Ahmet
Yüksel, Prof. Dr. Murat Barkan, Bey-
koz lojistik Meslek Yüksekokulu
akademik ve idari kadrosu, aileler ve
basın mensupları katıldı.

Tüm mezunlar adına törenin ilk ko-
nuşmasını yapan Okul Birincisi Mah-
mut ölçer, Beykoz lojistik Meslek
Yüksekokulu Raylı Sistemler İşletme-
ciliği bölümünden bölüm ve okul bi-
rincisi olarak mezun olmanın ve ar-
kadaşlarının adına konuşma yapma-
nın onurunu yaşadığını belirterek, ai-
lesine ve hocalarına eğitim hayatı sü-
resince verdikleri destekten ötürü te-
şekkür etti. ölçer konuşmasını, “Bey-
koz lojistik Meslek Yüksekokulu me-
zunu olmanın gururunu hep taşıma-
mız dileğiyle. Yolumuz ve bahtımız
açık olsun” diyerek tamamladı. 

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Şakir Ersoy da törende yaptığı
konuşmada, diploma alma aşaması-
na gelmenin kolay olmadığını belirte-
rek, “Bu noktaya gelene dek, işin için-
de bir ekip çalışması var, emek var,
özveri var, fedakarlıklar var. öğrenci-

lerimiz iki yıl boyunca emek verdiler,
ter döktüler, öğretim üyelerimiz de
çok büyük titizlikle arkadaşlarımıza
iyi eğitim vermeye çalıştılar. Mezunla-
rımızı, akademik personelimizi, aileleri
yürekten kutluyorum” dedi. Mezunla-
rın mezuniyet ile okulla ilişkilerinin
kesilmediğini belirten Ersoy, “Okul her
zaman sizin okulunuz, sadece yeni bir
yaşama başlayacaksınız. Kimileriniz
eğitimine devam edecek, kiminiz iş
hayatına atılacak ne yaparsanız yapın
şunları unutmayın. Birincisi hangi
yaşta olursanız olun, sağlığınıza dik-
kat edin, ikincisi kendinize, bir değer
olduğunuza güvenin. İsterseniz bir çok
şeyin üstesinden gelebileceğinize ina-
nanın ama mutlaka çok çalışkan olun,
sıra dışı olun. Sıra dışı olursanız çok
başarılı ve üretken olursunuz” diyerek
sözlerini tamamladı.

Törenin son konuşmacısı ise Müte-
velli Heyet Başkanı Ruhi Engin özmen
oldu. özmen konuşmasında Beykoz
lojistik Meslek Yüksekokulu’nu ku-
rarken tek kaygılarının, düşünceleri-

nin ülkenin geleceğine, kalkınmasına
fayda sağlayacak genç nesili yetiştir-
mek olduğunu belirterek,  “Burada,
özgür bir ortamda eğitim  alan siz sev-
gili gençlerin kendiniz ifade etme özel-
liğinizin çok ön safta olduğunu biliyo-
rum ve görüyorum. Gözlerinizdeki
ışıktan Türkiye’nin gelecek aydınlığı-
nın ellerinizle tuttuğunuzun da far-
kındayım. Buradan aldığınız eğitim ve
kazandığınız becerilerle bundan son-
raki hayatınızda başarılar diliyorum.
Ülkenin gelişiminde bilgi ve becerileri-
nizle katkı sunacağınızdan eminim”
dedi. En büyük teşekkürü ailelerin
hak ettiğini belirten özmen, “Sizlerin
eğitimi için gece gündüz çalışıp, her
türlü fedakârlığı yapan değerli veliler,
bugünden itibaren hayatlarının dö-
nüm noktasını yaşayan çocuklarınızla
gurur duyacaksınız. Bir kısmı iş haya-
tına atılarak yeni bir hayata başlaya-
cak size destek olacak, bir kısmı eğiti-
mine devam ederek daha üst seviye-
de eğitim alıp, başka mecralara yolcu-
luk yapacaklar. Bu yolculuk ister iş

dünyasında, ister akademik alanda ol-
sun hepinize başarılar diliyorum. He-
pinizin yolu ve bahtı açık olsun” dedi. 

Tören Yüksekokulun Program bi-
rincileri, Bilgisayar Programcılığı Sedat
Göç, Deniz ve liman İşletmeciliği Fatih
Ceylan, Dış Ticaret Oğuz Bülbül, Halkla
İlişkiler Ve Tanıtım Damla Payver, İş-
letme Yönetimi Merve Uzun, lojistik
Şule Horuz, Mobil Teknolojileri Metin
Sarıtaş, Raylı Sistemler İşletmeciliği
Mahmut ölçer, Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği Muhammed Adaoğlu, Si-
vil Havacılık Kabin Hizmetleri Mustafa
Kar’a diploma ve onur belgelerinin
takdimi ile devam etti. Ardından sıra-
sıyla tüm programlardan mezun öğ-
renciler diplomalarını aldı.   

Törende ayrıca Erasmus öğrenci
Hareketliliğini başarı ile tamamlayan
ve Yüksekokulda Akran Eğitimi Prog-
ramında Eğitim Koçu olma başarısı
gösteren öğrencilere başarı sertifika-
ları da takdim edildi. Tüm mezunları-
mıza bundan sonraki yaşamlarında
başarılar dileriz.  

CEVA Lojistik ÇALışAnLArınA 
YAtırımA tAm GAz DEVAm EDiYor!

Dünyanın önde gelen
tedarik zinciri yönetim

şirketi CEVA Lojistik
ile Türkiye’nin en

önemli üniversitele-
rinden Koç Üniversite-
si’nin birlikte düzenle-

diği Liderlik Gelişim
Programı 2. dönem
mezunlarını verdi.

O
tomotiv, lastik, elek-
tronik, teknoloji, en-
düstriyel mamuller,
hızlı tüketim ürünleri,

basın yayın gibi birçok farklı
pazar ve sektöre hizmet sunan
CEVA Lojistik’in kendi bünye-
sinde bulunan profesyonelleri
geleceğin liderleri olarak yetiş-
tirme hedefi doğrultusunda
Koç Üniversitesi ile işbirliği ya-
parak düzenlemiş olduğu Li-
derlik Gelişim Programında,
geleceğin liderleri olmaya aday
20 kişi, Koç Üniversitesi’nde
düzenlenen mezuniyet törenin-
de projelerini sunarak  sertifi-
kalarını aldılar.

Sertifika töreninde konuşma
yapan CEVA Lojistik Balkanlar,
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya
İcra Kurulu Başkanı Fuat Ado-
ran, insana yapılacak yatırımın

büyüme ve sürdürülebilirlik için
en önemli koşul olduğunu belir-
terek,  bu programdan mezun
olan bugünün genç yöneticileri-
ninCEVA’nın geleceğinde kilit
roller üstlenerek sektörde en
üst sırada olma hedefimize bü-
yük katkı sağlayacaklarına inan-
dığını belirtti. Kendisinin de Koç
Üniversitesi’nde MBA eğitimi
yaptığını ve çalışırken yapılan
bu eğitimin üniversite dönemine
göre çok daha fazla şey öğretti-
ğini söyledi. 

CEVA Balkanlar, Afrika, Orta
Doğu ve Orta Asya İnsan Kay-
nakları Başkan Yardımcısı Ni-
han Usanmaz, 4.000 kişilik bir
aile olan CEVA Türkiye’de özel-
likle gelecek vaat eden yetenek-
leri belirlediklerini, dünya çapın-
da lojistik sektörü yöneticisi ve
geleceğin liderleri olarak yetiş-

tirmek üzere yoğun eğitimler
verdiklerini belirtti. 

Koç Üniversitesi Üst Düzey
Eğitim Programları Yöneticisi
Emrah Basalak da ilk dönem ol-
duğu gibi, ikinci eğitim dönemi-
nin de çok başarılı geçtiğini
söyledi.

CEVA Lojistik İnsan Kay-
nakları’nın geleceğin liderleri-
ni yetiştirmek için Koç Üniver-
sitesi ile başlattığı ve 5 yılda
100 kişinin eğitim almasını ön-
gören  eğitim programı 4 mo-
dülden oluşuyor. Hedef & Yön
Birliği Sağlama, Tanıma &
Takdir Etme, Gelişim Odaklı-
lık, Değişim Yönetimi ve Stra-
tejik Bakış Açısı yetkinlikleri-
nin gelişimini baz alan eğitim-
ler verilirken, proje sunumları
ile Liderlik Gelişim Programı
sona eriyor.  

Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekoku-
lu 7. Mezunları 26
Haziran 2016 tari-
hinde Hidiv Kas-
rı’nda yapılan tören
ile diplomalarını aldı. 

Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy Ruhi Engin Özmen 

Yurt dışındaki tek
tesisi olan İzmir Ti-
re’de Avrupa’nın en
modern treyler fab-

rikalarından birini işleten Kro-
ne, Türkiye’deki ikinci yatırı-
mını Gebze’de hayata geçirdi.
Toplamda 10 bin metrekarelik
bir alanda faaliyet gösteren
Krone Center; satış, satış son-
rası, yedek parça ve ikinci el
operasyon merkezi olarak
hizmet veriyor. 

Krone Center’ın 20 Mayıs’da
yapılan açılış törenine Krone
Almanya Uluslararası Satış
Direktörü Andreas Völker,
Krone Türkiye CEO’su Rıza
Akgün, Krone Trailer Int. Genel
Müdürü Semih Pala, lojistik
sektörünün önemli oyuncula-
rı ve basın mensupları katıldı. 

VölKER: “HAlKAYI 
TAMAMlADIK”

Krone’nin 40 ülkede aktif
bir şekilde faaliyet gösterdiği-
ni söyleyen Krone Almanya
Uluslararası Satış Direktörü
Andreas Völker, “Yılda 45 bin
adet üretim yapmaktayız. Yıl-
lık üretimimizi kısa zamanda
50 bine çıkartmayı hedefliyo-
ruz. Bu hedefe yeni bölgelerde
yeni merkezler kurarak ula-
şabiliriz. Bunun birinci bacağı
üretimden geçiyordu. Üretim
adımını İzmir Tire’de attık.
Şimdi ise 2. adımı burada atı-
yoruz” açıklamasını yaptı. 

Krone ailesinin Türkiye’ye
inandığını ve güvendiğini vur-
gulayan Völker, “Elbette bura-
da var olmak Türkiye pazarını
önemsemekten geçiyor. Bu-
rada başarılı olmak istiyorsak,
sadece müşteriye çelikten bir
ürün vermek değil, aynı za-
manda ve daha önemlisi hiz-
met vermek. Satış sonrası,
yedek parça, Telematik, ser-
vis, takas ve finansman des-
teği. Krone Center’ın açılışıyla
bu halkayı da tamamlamış ol-
duk” dedi.  

AKGÜn: “SATIŞ VE 
SATIŞ SOnRASInA çOK
önEM VERİYORUz”

Krone Türkiye CEO’su Rıza
Akgün, “İstanbul’a çok yakın
bir konumda hizmete aldığı-
mız Krone Center Gebze ile sa-
tış, satış sonrası, yedek parça
ve ikinci elde müşterilerimizin
taleplerini en iyi şekilde karşı-
lamaya hazırız. Tesisimiz 1000
metrekaresi kapalı toplamda
4 bin metrekarelik bir alanda
yer alıyor. Ayrıca buraya 1 ki-
lometre uzaklıkta 5500 met-
rekarelik bir ikinci el park ala-
nımız da mevcut. Krone Cen-
ter’da toplam 1 milyon eu-
ro’luk yedek parça stokumuz
bulunuyor” dedi. 

Gebze’nin İstanbul’a yakın-
lığının yanında, ulaşım kolay-

lığı ile de dikkat çektiğini ha-
tırlatan Akgün, “Hava, deniz,
kara, demiryoluyla ulaşım ya-
pılabilmesi ve ana arterler
üzerinde olması, sanayi tesis-
leri ve önemli kuruluşları
bünyesinde barındırması ne-
deniyle, Türk ekonomisinin
kalbinin attığı yerlerden biri-
dir. Bölgede 10’un üzerinde
Organize sanayi Bölgesi bulu-
nuyor. Bu etkenler Gebze’yi
lokasyon olarak seçmemizde
etkili oldu” ifadelerini kullandı. 

Akgün, “Krone olarak satış
ve satış sonrasına çok önem
veren bir firmayız. Sağlam,
kaliteli, uzun ömürlü araçlar
üretebiliriz, ancak bu özelliği-
mizi finans, ikinci el, servis ve
yedek parça gibi hizmetlerle
desteklemezsek var olamayız.
Bu yüzden satış sonrasını her
anlamda desteklemek gerek-
tiğinin bilincindeyiz. 

YURT GEnElİnDE 
32 SERVİS nOKTASI

Krone’nin son yıllarda özel-
likle servis konusunda büyük
yatırımlar yaptığını ve tüm
Avrupa'da yaygın bir servis
ağı ile hizmet verdiğine dikkat
çeken Akgün, “Türkiye'deki
müşterilerimize de bu alanda
en iyi şekilde hizmet sunabil-
mek için tüm ülkede servis
ağına sahip olmayı hedefledik
ve bu hedefimizi gerçekleştir-
dik. Tüm Türkiye genelinde
sahip olduğumuz servis nok-
tasını 32’ye çıkardık. Krone
Center, yurt çapındaki tüm
servis noktalarımıza yedek
parça teminini sağlayacak. Bu
tesis sayesinde müşterileri-
mizin serviste bekleme süre-
lerini minimuma indirerek
operasyonlarının kesintisiz
sürmesini amaçlıyoruz” şek-
linde konuştu. 

İKİnCİ ElDE GÜVEn
Krone Center’da ikinci el

markası KroneUsed satışları-
na da başladıklarını vurgula-
yan Krone Türkiye CEO’su
Akgün, “Ayrıca müşteri odaklı
çalışmalarımızın bir sonucu
olarak hizmete aldığımız 2.el
operasyonlarımız da bu mer-
kezden yürütülecek. Müşteri-
lerimizin elindeki treylerleri
değerinde alırken, aynı zaman
da takas desteği de vereceğiz”
ifadelerini kullandı. 

Krone’nin Türkiye'de müş-
teri finansmanı alanında da
uygun çözüm önerileri sundu-
ğunu anlatan Rıza Akgün,
“Müşterilerimize 60 aya kadar
vade olanağı sağlamaktayız.
Bu amaçla Yapı Kredi, İş Ban-
kası, Akbank ve Denizbank ile
anlaşmalar yaptık. Müşteri-
miz, kendi bütçesi için en uy-
gun ödeme planını seçebili-
yor” dedi. 

Krone, ikinci
yatırımını

Gebze’de yaptı
Almanya’nın lider treyler markası Krone, Tire’deki

10 bin adet kapasiteli üretim tesisinin ardından
ikinci yatırımını Gebze’ye yaptı. Krone Center

Gebze; satış, satış sonrası, yedek parça ve ikinci el
operasyon merkezi olarak hizmet veriyor. 
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