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Türkiye’nin İlk FIATA
Diplomaları Sahiplerini Buldu

FIATA Diploma Eğitimi mezun-
larının FIATA Diploması, FIATA
Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ
tarafından verilen Lojistik

Uzmanlık Sertifikası'nı aldığı törende
açılış konuşmasını yapan UTİKAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Turgut Erkes-
kin, “UTİKAD olarak FIATA Diploma
Eğitimi ile meslektaşlarımızı buluştur-
manın gurur ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz” diye konuştu.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, lo-
jistik sektöründe bir ilke imza attı. 150
ülkeden yaklaşık 10 milyon kişinin is-
tihdam edildiği, 40 bine yakın taşıma
işleri organizatörü ve lojistik firmasını
temsil eden Uluslararası Taşıma İşleri
Organizatörleri Dernekleri Federasyo-
nu FIATA tarafından dünyanın birçok
ülkesinde uygulanan FIATA Diploma
Eğitim’i Türkiye’deki ilk mezunlarını
verdi. UTİKAD ve İstanbul Teknik Üni-
versitesi iş birliği ile düzenlenen FIATA
Diploma Eğitimi’ni tamamlayan 25 ka-
tılımcı 17 Ağustos Çarşamba günü
Taksim InterContinental Otel’de dü-
zenlenen mezuniyet töreninde diplo-
malarını aldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuş-
masını yapan UTİKAD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgut Erkeskin, UTİKAD ola-
rak lojistik sektörünü uluslararası bir
eğitimle buluşturmanın verdiği gurur
ve mutluluğu yaşadığını dile getirdi.

Eğitimin öneminin altını çizen Turgut
Erkeskin, “Eğitim sadece sektörümüz
için olmazsa olmaz değil elbette. An-
cak bilginin yönetildiği lojistik sektö-
ründe mesleki eğitimin ayrı bir önemi
bulunmaktadır. Dünyanın 150 ülkesin-
de geçerli bu prestijli eğitim ise teorik
bilginin yanında sektörümüzün prati-
ğine yönelik içeriği ile bir yüksek lisans
programı gibi değerlendirilmelidir. Kal-
dı ki katılımcılar da en az iki yıl sektör
tecrübesi ile mevcut bilgilerini dünya
standartlarına taşımak için bu eğitim-
de yer almışlardır” diye konuştu.

Programın yapılandırılmasında İTÜ
gibi köklü bir üniversite ile işbirliği yap-
manın önemine de değinen Erkeskin,
“Tüm taşıma modlarının detayları ile
işlendiği eğitim boyunca sınıf içi ders-
lerin yanında düzenlenen saha ziyaret-
leri de katılımcılarımıza pratik uygula-
maları yerinde görme imkanı sunuldu.
Bu saha ziyaretlerinde bizden desteğini
esirgemeyen üyelerimiz MNG Havayol-
ları, UN RO-RO ve Ekol Lojistik’e de
UTİKAD Yönetim Kurulu adına teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

288 saatlik zorlu eğitim sürecini ta-
mamlayan FIATA Diploma Eğitimi katı-
lımcılarını tebrik eden Erkeskin, “25
meslektaşımız, hem FIATA tarafından
150 ülkede geçerliliği olan FIATA Diplo-
ması ve FIATA Hava Kargo Sertifikası'nı
hem de İTÜ tarafından verilen Lojistik
Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak ka-

zandı. Başarılarının devamını diliyo-
rum” diyerek sözlerini tamamladı.

Erkeskin’den sonra söz alan İTÜ İş-
letme Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi ve FIATA Diplo-
ma Eğitimi Koordinatörü Doç. Dr. Mu-
rat Baskak, bu kapsamlı eğitimi Türki-
ye’deki lojistik sektörü ile buluştur-
mayı başaran UTİKAD’a teşekkürleri-
ni sundu. Zorlu ve uzun süreli eğitim
programını tamamlayan katılımcıları
tebrik eden Doç. Dr. Murat Baskak,
“Katılımcılarımız FIATA Diploması ile
birlikte İTÜ Lojistik Uzmanlık Sertifi-
kası almaya hak kazandı. FIATA Diplo-
ma Eğitimi’nin içerik itibariyle diğer lo-
jistik eğitimlerinden ayrıldığını vurgu-
layan Baskak, sektörün eğitime ilgi-
sinden ve katılımcıların geri dönüşler-
den duydukları memnuniyeti ifade
ederken bu ilk yılı başarı ile tamamla-
mamızın ardından aynı başarıyı önü-
müzdeki yıllarda da devam ettirecek-
lerini belirttiler” dedi.
YENİ EğİTİM DÖNEMİ 
1 EKİM’DE BAşLIYOR

UTİKAD ve İTÜ iş birliği ile düzenle-
nen FIATA Diploma Eğitimi Programı,
2016-2017 öğretim yılına 1 Ekim
2016’da başlıyor. Tüm taşıma modları-
nı içeren ve katılımın 30 kişi ile sınırlı
olduğu bu lojistik eğitimine katılmak
isteyen lojistik sektörü çalışanları egi-
tim@utikad.org.tr adresinden ön kayıt
yaptırabiliyor.

Michelin 
Türkiye’ye yeni

Pazarlama 
Direktörü

2010 yılından bu yana Michelin
Türkiye’de çalışan Ayşem Su-
ner, Michelin Türkiye Binek
ve Hafif Ticari Lastiklerden

Sorumlu Pazarlama Direktörü pozis-
yonuna atandı.

6 yıldır Michelin Türkiye bünyesinde
çeşitli pozisyonlarda çalışan Ayşem
Suner, 2016 yılı Haziran ayı itibariyle
Michelin Türkiye Binek ve Hafif Ticari
Lastiklerden Sorumlu Pazarlama Di-
rektörü olarak atandı. 

Daha önce Renault Mais bünyesinde
Ürün Müdürü olarak 4 yıl boyunca gö-
rev alan Suner, Michelin Türkiye’deki
kariyerine 2010 yılında Satış Destek De-
partmanı Sorumlusu olarak başladı.
2014 yılında Ticari Operasyon Yöneticisi
olarak atanan Suner, bu pozisyonda ge-
çirdiği iki yıl boyunca müşteri hizmetle-
ri, satış ve satış sonrası destek  operas-
yonlarını yönetti. 2016 yılı Haziran ayı
itibariyle Michelin Türkiye’de Pazarla-
ma Direktörü olarak yeni görevine baş-
layan Ayşem Suner, Michelin Türkiye’de
tüm binek ve hafif ticari lastikler gru-
bundan sorumlu olacak.

Saint Joseph Fransız Lisesi’nden me-
zun olduktan sonra Fransa’da Nice Unı-
versity’de işletme eğitimi alan Ayşem
Suner, eğitimini 2003 yılında Türkiye’ye
dönerek Galatasaray Üniversitesi’nde
sürdürdü.. Ayşem Suner, iyi derece İngi-
lizce ve Fransızca biliyor.

Hafif Ticari
Araç Pazarı
%8,9 Azaldı

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı
ilk yedi ayında geçen yıla göre
%8,86 oranında azalarak
113.302 adete geriledi. Geçen

yıl aynı dönemde 124.322 adet satış ger-
çekleşmişti

Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ti-
cari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Temmuz
döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre %8,86 oranında azalarak 113.302
adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen
sene aynı dönemde 124.322 adet satışa
ulaşılmıştı. 

2016 yılı Temmuz ayı Hafif Ticari Araç
Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %33,9
oranında azalarak 12.967 adet seviye-
sinde gerçekleşti. Geçen sene Temmuz
ayında 19.618 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Temmuz sonu Hafif Ticari
Araç Pazarı gövde tipine göre değer-
lendirildiğinde, en yüksek satış adeti-
ne %70,88 pay ile Van (80.304 adet), ar-
dından %11,96 pay ile Kamyonet (13.551
adet), %9,22 pay ile Minibüs (10.452
adet) ve %7,94 pay ile Pick-up (8.995
adet) yer aldı.

Ayşem 
Suner

U.N. Ro-Ro’nun 
Gemisi  15 Temmuz 
Şehitleri İçin Kalkacak

2’DE

Açılan yeni köprü ile birlikte boğaz
geçişinde yeni bir alternatif daha olu-
şurken, ikinci köprüde (FSM) geçecek
araçlara da kısıtlama getirildi. Buna
göre, belirli kriterlerin üzerindeki araç-
lar mecburen üçüncü köprüden geç-
mek zorunda kalacak. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nü 14 saat kullanabi-

len yük araçları, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü'nden 7/24 geçiş yapabilecek.
Lojistik sektörü firmaları ve çalışanları
bu avantajdan yararlanmayı dört gözle
bekliyor. Ulaşım kısıtlamasının kalkma-
sıyla zaman kazanacak olan firmaların
maliyetlerde ciddi oranda avantaj sağ-
layacak. HABERİN DEVAMI 6’DA
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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

U.N. Ro-Ro’NUN Gemisi  
15 Temmuz Şehitleri için Kalkacak

Gelişen�otomotiv�teknolojileri-
ne�paralel�olarak�sürekli�yeni-
lenen�madeni�yağların�ayrı�bir
uzmanlık�gerektirdiği�fikrin-

den�yola�çıkan�Aytemiz,�hızla�büyüyen
bayi�ağında,�müşterilerine�en�kaliteli
ürünü�ve�hizmeti�sunma�hedefi�doğrul-
tusunda,�Castrol�ile�güçlerini�birleştirdi.
Akaryakıt�sektöründe�müşterinin�talep
ettiği�kaliteli�akaryakıtı�sunma�iddiasıy-
la�hareket�eden�Aytemiz,�madeni�yağ
konusunda�da�sektörün�önde�gelen
markalarından�Castrol�ile�önemli�bir�iş
birliğine�imza�attı.�

2010�ve�2015�yıllarında�bayi�transfer
rekoru�kırarak�“Türkiye’nin�en�hızlı�bü-
yüyen�akaryakıt�markası”�olan�Aytemiz,
dünyanın�lider�madeni�yağ�üreticilerin-
den�Castrol�ile�gerçekleştirdiği�iş�birliği
kapsamında,�sayıları�500’ü�aşan�geniş
bayi�ağındaki�istasyonlarında,�Castrol
ürünlerinin�satışını�gerçekleştirecek.
Türkiye�otomotiv�pazarında,�en�çok�ter-
cih�edilen�motor�yağı�markası�olan�Cas-
trol,�Aytemiz�müşterilerinin�araçlarında
da,�ihtiyaç�duyduğu�yüksek�performans,
dayanıklılık�ve�ekonomi�beklentilerinin
karşılanmasına�yardımcı�olacak.�

Kendi�sektöründeki,�en�büyük�made-
ni�yağ�markalarından�biri�ile�işbirliği
yapmanın�ve�bu�alanda�da�birinci�lig
oyuncusu�olmanın,�Aytemiz’in�gelecek
hedefleriyle�örtüştüğünü�söyleyen�Ay-
temiz�Genel�Müdürü�Ahmet�Eke,�made-
ni�yağ�geliştirme�ve�üretiminin�uzman-
lık�isteyen�bir�alan�olduğuna�dikkat�çek-
ti.�Otomotiv�firmalarının�madeni�yağdan
beklediği�ürün�özelliklerinin�ve�üretici
onaylarının,�her�geçen�gün�biraz�daha
zorlaştığını�anlatan�Ahmet�Eke,�“Bu�se-
beple�Aytemiz,�bu�alanda�kendini�kanıt-
lamış,�global�bir�marka�olan�ve�sahip�ol-
duğu�yüksek�marka�algısının�yanı�sıra;
yüksek�teknoloji�gerektiren�çok�dereceli
motor�yağlarında�da�pazarda�lider�konu-
munda�yer�alan�Castrol�ile�işbirliği�yap-
ma�kararı�verdi”�diye�konuştu.�

Aytemiz�ve�Castrol�markalarının�bu

işbirliğini�uzun�soluklu�olarak�değerlen-
dirdiğini�vurgulayan�Ahmet�Eke,:�“Bir
markayı�güçlü�kılan�özelliklerden�biri,
küreselleşen�dünyada�farklı�ihtiyaçlara
cevap�verebilme�yetkinliğidir.�Bu�çerçe-
vede,�Castrol�işbirliğinin,�farklı�tüketici-
lerin�farklı�ihtiyaçlarına�cevap�verebilen
yerli�marka�olarak�Aytemiz’e�daha�da
güç�katacağına�inanıyoruz.�Aytemiz
bundan�sonraki�süreçte�istasyonların-
da�Castrol�madeni�yağlarını�satışa�su-
nacak�ve�Castrol,�kendi�dağıtıcı�ağı�ile
Türkiye�çapında�tüm�Aytemiz�istasyon-
larına�hızlı�hizmet�verecek.�Bununla
birlikte,�iki�güçlü�marka�olarak�tüm
ürün�tedariği,�eğitim�desteği�ve�pazar-
lama�konularında�da�işbirliği�yapmaya
devam�edeceğiz.”dedi.

Castrol�Türkiye,�Ukrayna�ve�Orta
Asya�Direktörü�Kamuran�Yazganoğlu
ise:�“Sektörün�içerisinde�yakından�ta-
kip�ettiğimiz�ve�Türkiye’nin�en�hızlı�bü-
yüyen�akaryakıt�şirketi�olan��Aytemiz’le
iş�birliği�yaptığımız�için�mutluyuz.�Tüke-
ticiler�Aytemiz’in�geniş�bayi�ağı�saye-
sinde�500�noktada�daha�Castrol�ürünle-
rine�ulaşma�imkanına�kavuşacaklar.
Aynı�zamanda�Aytemiz�müşterilerini�de
Castrol�markası�ile�tanıştırmak�ve�hali-
hazırda�tanışmış�olanların�da�bize�olan
bağlılıklarını�pekiştirmek�anlamında�bu
işbirliğinin�iyi�sonuçlar�vereceğine�ina-
nıyoruz”�dedi.�Türkiye’de�pek�çok�oto-
motiv�markasıyla�gerek�global�gerek
ulusal�düzeyde�iş�birliği�içinde�oldukları-
nı�hatırlatan�Yazganoğlu,�“Türkiye’yi
merkez�alarak�toplam�11�ülkedeki�ope-
rasyonları�Castrol�dünyası�içinde�biz�yö-
netiyoruz.�Şu�an�yönettiğimiz�coğrafya
içinde�satışlarımızın�dörtte�üçü�Türki-
ye’de�gerçekleştiriliyor.�Türkiye’nin
dünya�organizasyonu�içindeki�konu-
muna�bakıldığında�Türkiye�2015�yılında
en�hızlı�büyüyen�ülke�oldu.�Aytemiz’le
yaptığımız�iş�birliğinin�de�2016�yılındaki
büyümemize�etki�edeceğine�inancımız
tamdır”�dedi.�

Aytemiz 
İstasyonlarında
Castrol�dönemi

Türkiye’nin en hızlı bü-
yüyen akaryakıt şirketi

Aytemiz, madeni yağ pa-
zarının en büyük marka-

larından Castrol ile stra-
tejik bir iş birliğine imza

attı. Aytemiz istasyonları,
Castrol’ün yüksek tek-

noloji ile geliştirdiği ve
ürettiği madeni yağları

tüketici ile buluşturacak. 
Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ve 
Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya

Direktörü Kamuran Yazgano’lu.

3
22 bin araç kapasiteli 12 modern Ro-Ro
gemisiyle, Türkiye-Avrupa arasındaki Ro-
Ro hatlarındaki intermodal taşımacılığın li-
deri U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., 30 Ağus-

tos Zafer Bayramı’nda İstanbul’dan İtalya’ya ger-
çekleştireceği seferin tüm gemi navlunu hasılatını,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nca esasları be-
lirlenen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gö-
revlendirildiği “15 Temmuz Dayanışma Kampanya-
sı”na bağışlayacak.  İstanbul’dan Pendik ile Am-
barlı ve Mersin’den, İtalya’daki Trieste ve Ancona
Limanları’na, Pendik’den Fransa’daki Toulon Li-
manı’na düzenli ro-ro seferleri gerçekleştiren U.N.
Ro-Ro, 15 Temmuz 2016’da ülkemize karşı yapılan
hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımı-
zın ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza yöne-

lik başlatılan yardım kampanyasına destek vere-
cek. U.N. Ro-Ro, İstanbul’dan İtalya’ya 30 Ağus-
tos’ta sefere çıkacak olan yaklaşık 240 araç kap-
asiteli gemisinin tüm navlun hasılatı, Türkiye Cum-
huriyeti Başbakanlığı’nca esasları belirlenen, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın görevlendirildiği
“15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na aktara-
cak. 30 Ağustos tarihinde gerçekleşecek seferde
araçlarıyla yer alan müşterilerin, gönderecekleri
yüklerdeki tarife navlun bedellerinin üzerinde öde-
me yapmak istemesi durumunda, bu tutar da yine
direkt olarak bu kampanyaya gönderilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan U.N. Ro-Ro İşlet-
meleri A.Ş. CEO’su Sedat Gümüşoğlu; “ U.N. Ro-Ro
olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel değer-
lerini, anayasal düzeni ve demokrasi geleneğinimizi

tehdit etmeye kalkışan 15 Temmuz’daki saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Başbakanlığımızca düzenlenen,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen
“15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na katılmak-
tan onur duyuyoruz. Bağışta bulunacağımız gemi-
mizin sefer tarihini özellikle 30 Ağustos olarak belir-
ledik. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu şekilde daha
da anlamlı kılmak, şehitlerimizin ailelelerine ve ya-
ralanan vatandaşlarımıza destek olmak bizler için
bir bağıştan ziyade görev niteliği taşıyor. Bu önemli
görevi yerine getirmekten dolayı gururluyuz. Bu ve-
sile ile 15 Temmuz saldırısında hayatını kaybeden
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ya-
kınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralı olan tüm vatan-
daşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmala-
rını umut ediyoruz” diye konuştu.

Sedat Gümüşoğlu
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ford trucks Sanat atölyesi,  “kamyoncu-
nun hayatı/yollar Sizin Gözünüzle Daha
Çekilir olsun” konulu fotoğraf yarışma-
sına, tüm amatör ve profesyonel fotoğ-

raf tutkunlarını davet ediyor.  Başvurular, 23
Ekim 2016 tarihine kadar devam edecek.  

ford trucks Sanat atölyesi’nin bu yıl 5. kez dü-
zenlediği “ford trucks Uluslararası fotoğraf ya-
rışması” için başvuru süreci başladı. Ulusal ve
uluslararası platformda, tüm amatör ve profesyo-
nel fotoğrafçılara açık olan yarışmada; kamyon
şoförlerinin hayatını en anlamlı ve estetik şekilde
kadrajlayan katılımcılar ödüllendirilecek. Başvu-
rular 23 Ekim 2016 tarihine kadar  hyPErlınk
"http://www.fordtrucksfotografyarismasi.com"
www.fordtrucksfotografyarismasi.com internet
sitesi üzerinden yapılabilecek.

yarışmada birinci seçilen eser sahibi 5.000 tl,
ikinci 3.000 tl, üçüncü ise 2.000 tl ödül kazana-
cak. Mansiyon, Jüri Özel Ödülü ve ford trucks
Özel Ödülü’ne layık bulunan eserlerin sahipleri ise
1.000’er tl kazanacak. Performans Ödülü’nün
sahibi 500 tl ödül kazanırken,  ödüller dışında
kalan ve ford trucks tarafından satın alınan fo-
toğraflara da, 300 tl’lik telif hakkı ödenecek. 

foto muhabiri ve belgesel yapımcısı coşkun
aral danışmanlığında oluşturulan seçici kurul, 27

Ekim 2016 tarihinde katılımcıların fotoğraflarını
değerlendirecek. yarışmanın kazananları, 03 ka-
sım 2016 tarihinde  hyPErlınk
"http://www.fordtrucks.com.tr" www.fordt-
rucks.com.tr ve  hyPErlınk "http://www.fordt-
rucksfotografyarismasi.com" www.fordtrucksfo-
tografyarismasi.com web sitelerinde açıklanacak. 

ForD TrucKS 5. uluSlararaSı 
FoToğraF YarışmaSı başlıYor

Ford Trucks Uluslararası Fotoğraf Yarışması 
5. kez fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor

Seçici Kurul Danışmanı
¥ Coşkun Aral / Foto Muhabiri, 

Belgesel Yapımcısı

Seçici Kurul

¥ Görgün Özdemir / Otokoç Otomotiv 
Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü

¥ Murat Dirlik / Ford Trucks Sanat 
Atölyesi Koordinatörü

¥ Murat Gür / Fotoğraf Sanatçısı
¥ Nevzat Çakır / Fotoğraf Sanatçısı
¥ Prof. Özer Kanburoğlu / (AFIAP) İstanbul Ay-

dın Üniversitesi İletişim Dekan Yardımcısı
¥ Vahit Mahmatlı / Taşıyanlar Dergisi 

Genel Yayın Yönetmeni
¥ Barış Anayurdu / Ford Trucks 

Satış Bölge Müdürü

Dünyanın en büyük
lastik üreticilerin-
den Michelin, 2016
yılı ilk yarısına iliş-

kin finansal sonuçlarını açık-
ladı. Bütün segmentlerde pa-
zarın üzerinde büyüme ra-
kamlarına ulaşan Michelin
Grup, hacmini yüzde 2,5 artı-
rırken; faaliyet gelirini 1 milyar
405 milyon Euro’ya ulaştırdı.
Serbest nakit akışını ise ilk
altı ayda 8 milyon Euro olarak
gerçekleştirdi.

MichElin nEt 
Satışları 10,292 Milyon

net satışlarını 10 milyar 292
milyon Euro’ya ulaştıran Mic-
helin, türkiye pazarını da içine
alan avrupa bölgesinde hem
binek araç segmentinde hem
de hafif ticari araç lastikleri
segmentinde büyüme göste-

rerek grubun hacmini artırdı.
Global anlamda her iki seg-
mentte lastik satışlarında
yüzde 2 artış kaydedildi.

“laStiktEn Daha 
fazlaSına 
oDaklanDık”

Michelin Grubu’nun global
anlamda büyümeyi sürdürdü-
ğünü ve türkiye olarak Grup’a
sağladıkları katkıdan dolayı
memnun olduklarını belirten
Michelin türkiye Genel Müdü-
rü Marco Giuliani, “Michelin
yılın ilk yarısında, finansal re-
kabetinin yanı sıra lastik ve
hizmetlerinin kalitesi ve bü-
yüme performansı ile de
önemli bir işe imza attı.  2016
yılı ile birlikte global anlamda
yalnızca lastik teknolojileri
geliştirmeye değil, stratejik
vizyonumuzu geliştirmek
amacıyla daha farklı alanlara
da odaklandık. Müşteri hiz-
metleri kalitesinin artırılması,
faaliyet prosedürlerinin stan-
dartlaştırılması ve en önem
verdiğimiz konulardan dijital
çözümlerin uygulamaya alın-
ması yeni dönemde grup ola-
rak belirlediğimiz öncelikleri-
miz.” şeklinde konuştu.

Giuliani, “Biz de Michelin
türkiye olarak Grup’a katkı
sağlıyoruz. türkiye’yi de içine
alan avrupa bölgesi hem binek
lastikleri hem de hafif ticari
grubunda önemli bir perfor-

mans gösteriyor. Geçtiğimiz
yıl müşterilerimize sundu-

ğumuz kış sertifikalı ilk yaz
lastiği MıchElın crossclimate
satışlarımız beklentilerimizin
de üzerinde bir başarıya ulaştı.
kış lastiği kullanımı konusun-
da sürücülerin bilincinin art-
masının da etkisiyle kış lasti-
ğimiz alpin 5’in satışlarından
memnuniyet duyuyoruz.  Son

olarak 2016’nın yeni ürünü
yüksek performans lastiğimiz
MıchElın Pilot Sport 4 ile ol-
dukça güzel tepkiler alıyoruz.
Pilot Sport 4 lastiklerimiz sa-
yesinde, 17” ve üzeri türkiye
lastik pazarındaki liderliğimizi
önümüzdeki dönemde de sür-
dürmeyi planlıyoruz. ” dedi.

2016’nın ilk yarısında 
1 milyar 405 milyon Euro

faaliyet geliri elde etti
Lastik devi Michelin,
2016 yılının ilk yarı-
sında faaliyet gelirini 1
milyar 405 milyon Eu-
ro’ya ulaştırarak hac-
mini pazar ortalama-
sının da üzerine çıkar-
dı ve tüm segmentler-
de yüzde 2,5 artırdı. 
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ıVEcO’DAn ASMİn  lOjİSTİK
FİRMASınA 5 ADET  ıVEcO
hı-WAY ÇEKİcİ TESlİMATı

Ekol, Mercedes'ten 
150 çEkici Aldı

noyan Trans, tek markalı Volvo
filosu ile verimliliğini arttırıyor

Karayolu taşımacılığında
farklı ürünlerin lojistiğini
sağlayan Bedrettin no-
yan Trans, uluslararası

ölçekte, frigorifik olarak; gerek
komple yüklemeli, gerekse parsiyel
taşımacılığın yanı sıra depolama
hizmeti de sunuyor. her türlü sı-
cak/soğuk transfer gerektiren
yüklerden, ADR Konvansiyonu'na
uygun tehlikeli madde taşımacılığı-
na kadar geniş bir yelpazede hizmet
veren noyan Trans, bu yönde dona-
nımlı 30 adet Volvo Trucks çekici-
den oluşan araç filosuna sahip. Filo-
sunu güçlendirmek ve yenilemek
üzere yatırımlarına kesintisiz de-
vam eden noyan Trans, yine Volvo
Trucks ile ilk Euro 6 çekicilerinin alı-
mını yaptı. 

Türkiye’den tüm Avrupa lokas-
yonlarına, Avrupa'dan da Balkan
Devletleri ve Türkiye'ye karayolu
taşımacılığı yapan noyan Trans’ın
yeni araçlarının teslimatına 

Yönetim Kurulu Başkanı Bedret-
tin noyan, Genel Koordinatör Özgür
noyan, Volvo Trucks Bölge Satış
Müdürü Devrim Karataş ve Satış
Sorumlusu umut şahin katıldılar.

Filolarının tek markalı olduğunun
altını çizen noyan Trans Yönetim
Kurulu Başkanı Bedrettin noyan;
“Volvo Trucks çekicilerin üstün per-

uluslararası taşımacılık
alanında faaliyet gösteren

Mersin merkezli Bedret-
tin noyan Trans, Volvo

Trucks çekicilerden olu-
şan tek markalı filosu ile

hizmet sunuyor. Filosu
için yine Volvo Trucks’ı

tercih eden noyan Trans,
5 adet yeni Fh 540 Euro 6

çekicilerini teslim aldı. 

formansından hem müşterileri-
miz hem de biz oldukça memnu-
nuz. Özellikle frigofirik taşımacılık
başta olmak üzere tüm alanlarda
operasyonlarımızın zamanında
ve rekabet adına tasarruf sağla-
narak yürütülmesi büyük önem
taşıyor. Bu anlamda Volvo filomuz
ile güvenilir ve verimli taşıma hiz-
metleri sunarken filomuzun ba-
kım ve onarım hizmetlerinde
hem zaman hem de maliyet ta-
sarrufu sağlıyoruz” dedi. 

MüşTERİ ODAKlı 
BİR FİRMAYız  

1950'li yılların başlarından bu
yana gelişen ve değişen modern
dünyanın öngördüğü lojistik hiz-
metlerini sağlayarak çalışmalarını
yürüttüklerini belirten Bedrettin
noyan, 

“her zaman daha kaliteli hiz-
met vermek ve müşteri memnu-
niyetini ön planda tutmak başlıca

ilkelerimizden. Bu nedenle sun-
duğumuz hizmetleri her geçen
gün geliştiriyor, filomuzu da her
zaman Volvo Trucks ile güçlendi-
riyoruz,” diye belirtti. 

MAVİ KOnTRAT İlE SERVİS
AVAnTAjlARınDAn 
FAYDAlAnıYORuz  

Bedrettin noyan, araçlarının
alımında Volvo Trucks’ın Mavi
Kontrat bakım anlaşmasını tercih
ettiklerini ekleyerek; “Mavi Servis
Kontratı sayesinde kârlılığımızı
arttırıyoruz. Bakım planlamamız
önceden yapılıyor. Böylece bek-
lenmedik iş kaybına neden olacak
bakım ve onarım gereklilikleri or-
tadan kalkıyor. 48 ay boyunca de-
vam eden düzenli bakımlar ile
hem yolumuza güvenle devam
ediyoruz hem de bakım maliyet-
lerinde tasarruf yapıyoruz” diye
belirtti. 

Volvo Trucks Bölge Satış Müdü-

rü Devrim Karataş, noyan Trans
ile devam eden uzun iş birliktelik-
leri için teşekkür ederek; “noyan
Trans, Volvo Trucks çekicilerden
oluşan filoları ile verimliliklerini
arttırıyor. Yeni Euro 6 çekicileri
için yine Volvo çekicileri tercih et-
tiler. Öte yandan Volvo Mavi Ser-
vis Kontrat’ı ile zaman ve işletim
maliyetleri tasarrufu sağladıkları
kârlı bir sözleşmeye imza attılar.
noyan Trans’ın imzaladığı Mavi
Kontrat, tüm koruyucu bakımları
kapsıyor. Volvo Mavi Servis Kont-
ratı bakım paketi içerisinde, kam-
yon fonksiyonlarının düzenli ola-
rak kontrolü, şasi ve kabinin yağ-
lanması, motor yağı veya filtresi-
nin değiştirilmesi gibi birçok hiz-
met yer alıyor. hem araçlarının
bakımlarını düzenli yaptırıyorlar
hem de maliyet avantajı sağlıyor-
lar. Ayrıca orijinal Volvo parçaları
ve servisleri ile araçlarının işletim
süresini uzatıyorlar” dedi. 

Mersin’de uluslarara-
sı lojistik sektörü-
nün önemli firmala-
rından olan  Asmin

lojistik firmasına Kılıçlar Oto-
motiv tarafından 5 adet geniş
kabinli, ADR’li, Gold Paket ıveco
hi-Way çekici teslimatı yapıldı.
Mersin’de Kılıçlar Otomotiv tes-
islerinde düzenlenen teslimat
törenine katılan Asmin lojistik
firmasının ortaklarından olan
ümit ürün ıveco markasını ter-
cih etmelerinin nedenlerini şöy-
le açıkladı:” ıveco markası bir
dünya markası, rakiplerinden

üstün donanım kalite ve daha
düşük yakıt değerlerine
sahip,garanti şartlar ırekabetçi”
Kılıçlar Otomotiv Mersin tesisle-
rinde düzenlenen teslimat töre-
nine Asmin lojistik firmasının
ortaklarından ümit ürün ile fir-
ma kaptanları, Kılıçlar Otomotiv
Yönetim kurulu Başkanı Vah-
dettin Kılıç ile Ağır Vasıta Satış
müdürü hasan Kayın katılmış-
lardır.Teslimat töreni sonrası
günün hatırası olarak firma yet-
kilisi ümit ürün’e Vahdettin Kılıç
tarafından günün hatırası olara
bir plaket verilmiştir.

Asmer Mermer’in
ocaklarında 

Renault Trucks gücü 

1998 yılında kurulan Asmer
Mermer, Burdur’da öncelikle
mermer fabrikasını işletmeye
başladı. Ardından fabrika kap-

asitesini arttıran firma, 2005 ve 2009
yılında yine Burdur’da iki mermer
ocağını işletmeye sundu. Blok ve ke-
silmiş mermer üretimi yapan As-
mer, mermerlerin ocaktan fabrikaya
ve fabrikadan limanlara taşımacılı-
ğını ise Renault Trucks çekiciler ile
yapıyor. Daha önce Renault Premi-
um serisi çekicileri kullanan firma,
yeni alımlarında Renault T 460 Euro
6 modelini tercih etti.   

Asmer’in yeni araçları, Renault
Trucks Bayisi As-Sar Otomotiv Sa-
tış Yetkilisi Kıvanç Kutlu tarafından
teslim edildi. Asmer Mermer adına
araçları teslim alan Filo Müdürü Ra-
mazan Atalay yaptığı açıklamada
ocaklarda çok farklı araç ve maki-
naları kullandıklarını, farklı marka-
lardan oluşan bir araç parklarının
olduğunu belirterek; “Madenleri-
mizde farklı markalardan farklı iş
makinaları kullanıyoruz. Ancak lo-
jistik için sadece Renault Trucks çe-
kicileri tercih ediyoruz. Ocağın ve
mermer taşımacılığının ağır çalış-
ma koşullarında hem dayanıklılık
hem de sürücü konforu önem ka-
zanıyor. Renault Trucks çekicileri-
mizden sürücülerimiz de oldukça
memnun” dedi. 

Ağırlıklı olarak Çin’e blok mermer
ihracat yapan Asmer Mermer, iç
pazarda da aktif olarak yer alıyor.
Asmer, fabrikadan çıkan blok ve
kesilmiş mermerlerin Burdur’dan
Antalya’ya ve İzmir’e lojistiğini de
Renault Trucks çekiciler ile sağlıyor.
İlk olarak 2012’de teslim aldıkları
Renault Premium çekiciler ile şu
ana kadar araç başına ortalama
250.000 km taşımacılık sağlayan
Asmer, yeni alımlarda da araç par-
kını Renault Trucks çekicilerle güç-
lendirmeyi planlıyor. 

İlK EuRO 6 ARAcıMızı 
TESlİM AlDıK 

Ramazan Atalay yaptığı açıkla-
mada; "4 yıldır kullandığımız Rena-
ult Premium 460 araçlarımızın per-
formansı ve yakıt tasarrufundan
çok memnunuz. Genelde mermer
blok taşıyoruz. Bu sebeple bizim için
dayanıklılık da çok önemli. Dolayı-
sıyla yeni alımımızda Renault T460
Euro 6  modelini tercih ettik. Aracı
incelediğimizde iç konforu ve tasa-
rımını da çok beğendik. Özellikle
eklenen güvenlik önlemleri bizler
için önem arz ediyor. Bununla bir-
likte As-Sar Otomotiv’den aldığımız
servis hizmetinden de çok memnu-
nuz. umarız yeni araçlarımız ile bu
memnuniyetimiz devam edecek,"
diye ekledi.
MüşTERİlERİMİzİn 
EuRO 6 TERcİhlERİnDEn 
ÇOK MEMnunuz

2016 yılında sadece Euro 6 çekici-
leri müşterilerine sunduklarının al-
tını çizen Kıvanç Kutlu, farklı alan-
larda taşımacılık sağlayan iş ortak-
larının yeni Renault T460 Euro 6 çe-
kicilere gösterdiği ilgiden memnu-
niyetlerini belirtti. Kutlu açıklama-
sında; “2012 yılından bu yana As-
mer Mermer, Renault Premium çe-
kicileri kullanıyor. Ağır çalışma ko-
şullarına rağmen araçlar, sadece
periyodik bakımları ile ilk günkü
performanslarında hizmet vermeye
devam ediyor. şimdi ise Asmer
Mermer’in Euro 6 çekicilerimizle
daha da verimli bir şekilde çalışa-
caklarına eminiz. Asmer, Renault
Trucks ile yola çıkan bir firma.
Ocaklardaki ağır çalışma koşulla-
rında araçların performansından
oldukça memnunlar. Sunduğumuz
hizmet ve kendilerinin de memnu-
niyetleri sayesinde yola her zaman
birlikte devam edebilmeyi diliyo-
ruz," diye belirtti. 

Burdur’daki mermer ocakları ve fabrikasıyla 
üretim yapan Asmer Mermer, yine Renault Trucks

çekicileri tercih ederek Euro 6 normuna geçti. 

U
luslararası yatırımlara
ağırlık veren Ekol Lo-
jistik, 150 adet Mer-
cedes-Benz Actros

model çekici alımı yaparak Av-
rupa’daki filosunu güçlendirme-
ye devam ediyor. 13 ülkede
kendi tesisleri ile faaliyet göste-
ren Ekol, 150 adet Mercedes-
Benz Actros model çekiciyi 12
milyon Euro değerinde yatırım
ile filosuna dâhil etti. Siparişin
ilk partisi Mercedes-Benz’in Al-
manya’da bulunan Wörth fabri-
kasında gerçekleştirilen tören-
de Ekol Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Musul, İdari İş-
ler ve Satınalma Genel Müdürü
Levent Demir ve Ekol Romanya
Ülke Müdürü Alecsandru Muce-
nic tarafından teslim alındı.

Son teknolojiye sahip Euro 6
motorlu çevre dostu 150 adet

Mercedes-Benz Actros 1842
LsnRL model çekici Romen pla-
kası ile Ekol’ün filosuna katıldı,
böylelikle Ekol Romanya’nın bün-
yesindeki araç sayısı da 227’e
ulaştı. Araçlar ağırlıklı olarak
Ekol’ün Romanya, Almanya,
Fransa, Benelüks ve Doğu Avru-
pa operasyonlarında müşterilere
kesintisiz hizmet verecek.

Gerçekleştirilen filo yatırımı ile
ilgili olarak Ekol Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Musul;
“Çevreci yaklaşımımızı destekle-

yen bu filo yatırımımız ile toplam
çekici sayımız 1700’e yaklaştı.
Ekol Lojistik olarak tercihimizi
çok iyi bildiğimiz ve daha önce
deneyimlediğimiz, filomuzda bü-
yük bir bölümünü oluşturan Mer-
cedes-Benz markasından yana
kullandık. Filomuzdaki bu geniş-
leme ile beraber Avrupa’daki şo-
för istihdamımızı artırıyoruz. Av-
rupa ülkeleri arasındaki trafiğimi-
zi yoğunlaştırarak müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına daha da hızlı ce-
vap vereceğiz .” dedi. 

13 ülkede kendi
tesisleri ile faali-

yet gösteren
Ekol Lojistik,

150 adet Merce-
des-Benz Act-

ros model çeki-
ciyi 12 milyon

Euro değerinde
yatırım ile filo-
suna dâhil etti.
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Daha gidilecek çok yol var.
Garanti süresi dolan Ford Trucks’ların daha gideceği çok yol var, çünkü Ekoservis paketi var.
Hemen yetkili servislerimize gelerek yağ ve filtre değişimi için 349 TL’den başlayan fiyatlarla 
aracınıza nefes aldırın; hem kazanmaya hem yola devam edin. 

Ford Trucks
Her yükte birlikte

Kampanya garanti süresi dolan Ford Trucks araçları kapsar. Kampanya 31 Temmuz 2016 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları olup 
KDV dahil değildir. Bu paket periyodik bakım yerine geçmez. Periyodik bakımın gerektirdiği diğer kontrol ve parça değişimleri yapılmalıdır.ak Bu p.dirV dahil değilKD
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F
riedrichshafen/Ham-
burg. ZF, Ibeo Automo-
tive Systems GmbH fir-
masının hisselerinin

%40’ını alıyor. 2009 yılında kuru-
lan ve merkezi Hamburg’da bu-
lunan firma, Lidar teknolojileri-
nin yanı sıra çevre tanıma yazılı-
mı ve otonom sürüş uygulama-
larındaki uzmanlığı ile pazar li-
deridir. Dünya çapındaki pek
çok önemli araç üreticisi,
Ibeo’nun müşterileridir.

“Lidar, çevre ve obje tanımada
önemli rol oynayan bir teknoloji-
ye erişmemizi sağlıyor” diye be-
lirten ZF CEO’su Dr. Stefan Som-
mer, “Lidar, bu güne dek kullan-
dığımız sensör ve radar teknolo-
jileri yelpazesini genişletiyor ve
daha da önemlisi Ibeo’nun üç
sensör teknolojisini bir arada
kullanarak çevreyi tanımada mü-
kemmel sonuçlar sağlıyor ve
otonom sürüşün temelini oluştu-
ruyor,” şeklinde ZF’nin Ibeo’ya
yaptığı yatırımı açıklıyor. 

Lidar (İngilizce “Light Detecti-
on and Ranging / Işın ile mesafe
tespiti” ifadesinin kısaltması),
gönderilen bir ışın sinyalinin ha-
reket süresi ve ışık hızına göre
bir mesafe tespit işlemidir. Li-
dar, radarınkine çok benzer bir
prensibe sahip olan ve radarda-
ki radyo frekansı yerine lazer

ışınları kullanan, optik bir mesa-
fe ve hız ölçüm teknolojisidir. 

Ibeo, ZF ile birlikte araç uy-
gulamalarında önemli rol oyna-
yacak bir sonraki teknolojik
adımı atacaktır: ZF ile birlikte
geliştirilecek yeni nesil lidar,
çevrenin üç boyutlu görüntü-
sünü, mevcut lidar sistemlerin-
dekinin aksine harektli aynalar
kullanmadan oluşturacak. “So-
lid state” teknolojisi sayesinde
lidar teknolojisi daha kompakt

olacak ve araçlara montajı
daha kolay hale gelecektir.

“ZF’deki temel amacımız, yeni
sensörler ve daha akıllı sistemler
ile geleceğin araçlarını nasıl do-
natacağımızı ifade eden “See
(Gör) – Think (Düşün) – Act (Uy-
gula)” felsefesidir.  Bunu gerçek-
leştirmek için teknoloji yelpaze-
mizdeki boşlukları sırasıyla dol-
duruyoruz,” diye belirtren ZF
CEO’su Sommer, “Lidar teknolo-
jisi ve sensörlerin uyum içinde

çalışması ile gelecek nesil araç-
ların gözlerini ve beyinlerini güç-
lendireceğiz ve böylece kazasız
sürüş vizyonumuzu gerçekleştir-
meye bir adım daha yaklaşaca-
ğız,” diye sözlerine devam ede-
rek ZF’nin Ibeo’daki rolünü açık-
lıyor. Ibeo’nun teknoloji alanın-
daki kökleri 1998 yılına dayan-
maktadır. Firma, hızlı büyüyen
sensör sistemleri ve çevre tanı-
ma pazarında çalışan sayısını
orta vadede 50’den 250’ye çıkar-
tarak işgücünü arttırmayı ve Au-
tonomous Driving Competence
Center/Otonom Sürüş Uzmanlı-
ğı Merkezi (AD-CC) kurmayı he-
defliyor. AD-CC, büyük ölçüde
otomatikleştirilmiş ve otonom
sürüş için sunulacak çözümle-
rin, seri üretim ve pazarlamasına
odaklanacak.

“ZF ile işbirliğimizden çok
memnunuz. Güvenlik, verimlilik
ve otonom sürüşteki megart-
rendleri sürekli şekillendiren çok
güçlü bir partnerimiz var,” diye
belirten Ibeo CEO’su Dr. Ulrich
Lages, “Kapsamlı know-
how’ımız ile otomatikleştirilmiş
sürüşe değin tüm sürücü destek
uygulamalarını 3-D lidar teknolo-
jisi ile mümkün hale getireceğiz,”
diyerek ZF ile ortaklıklarını yo-
rumluyor.

ZF ve Ibeo Yeni Lidar
TeknoLojisi GeLişTiriYor

ZF, Hamburg merkezli Ibeo
Autumotive Systems GmbH firma-

sının hisselerinin %40’ını alıyor. 

TREDER
Pirelli Fabrikası’nı 

ziyaret etti
Treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler
Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu
üyeleri TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler

A.Ş.’nin İzmit’teki Fabrikası’nı ziyaret etti. 

Pirelli’nin yeni yapılan-
ması ve treylere yöne-
lik ürünleriyle ilgili ay-
rıntılı bilgi alan TRE-

DER heyeti, ayrıca Formula 1 las-
tiklerinin tek üretim tesisini de
görme fırsatı yakaladı. TREDER
Yönetim Kurulu, fabrika ziyareti-
nin ardından Ağustos ayı yöne-
tim kurulu toplantısını da Pirelli
fabrikasında gerçekleştirdi. 

TREDER Başkanı Kaan Saltık
başkanlığındaki heyete TRE-
DER üyelerinin tamamına yakı-
nı katılırken, ziyarette Pirelli
MEA Bölgesi Pazarlama Direk-
törü Alberto Vigano, Türk Pirelli
Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Di-
rektörü Gökçe Şenocak, Pirelli
Fabrika Direktörü Hakan Yalnız,
Pirelli Ürün ve Ticari Pazarlama
Sorumlusu Emrah Erol, Pirelli
MEA Bölge Pazarlama Müdürü
İpek Unaran da hazır bulundu.

İKİ BöLGE BİRLEŞTİ, 
BAŞınA DA BİR TÜRK GELDİ

Pirelli’nin değişim, büyüme ve
birliktelik gibi üç ana konuya
odaklandığını dile getiren Türk
Pirelli Ağır Vasıta Lastikleri Ti-
caret Direktörü Gökçe Şenocak,
“Pirelli Endüstriyel Lastikler’de
daha önce İtalya'dan yönetilen
Avrupa ülkeleriyle, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu Orta-
doğu, Afrika ülkelerini kapsa-
yan MEA Bölgesi’nin birleştiril-
mesiyle oluşan EMEA Bölge-
si’nin merkez üssü ilk kez Tür-
kiye oldu. MEA Bölgesi CEO’su
olarak görev yapan Murat Ak-
yıldız’ın EMEA’nın başına geti-
rilmesiyle de ilk kez bir Türk yö-
netici bu görevi üstlenmiş oldu.
Bunun haklı gururunu yaşıyo-
ruz” dedi. 

Ağır vasıta lastiklerini binek
bölümünden ayırdıklarını akta-
ran Şenocak, bu sayede müşte-
rilerine ihtiyaçları doğrultusun-
da daha kaliteli, hızlı çözüm su-
nabileceklerini ve onların talep-
lerine daha fazla odaklanabile-
ceklerini söyledi. “Büyümeyi
sadece cirosal anlamda yapma-
yacağız” diyen Şenocak, cirola-
rının yüzde 3 oranıyla Ar-Ge’ye
ayrıldığını bunun da sektördeki
en büyük pay olduğunu söyledi.  

Pazar ile ilgili de bilgi veren
Şenocak, Avrupa kamyon pa-
zarında yüzde 5 oranında büyü-
me öngördüklerini, Türkiye’nin
Almanya ile birlikte en büyük
pazar olduğunu vurguladı.
Treyler üreticilerinin toplam se-
nelik lastik alım potansiyelinin
yaklaşık 200 bin’in üzerinde ol-
duğunu belirten Şenocak, bu-
nun yenileme ve orjinal ekip-
man toplam kamyon lastiği pa-
zarının yaklaşık %10’unu oluş-
turduğunu söyledi. 

EKMEğİMİz, SUYUMUz
KAMYOn-OTOBÜS

Ürün ve Ticari Pazarlama So-
rumlusu Emrah Erol da Pirel-
li’nin aldığı stratejik bir kararla
binek ve ağır vasıta gruplarını
ayrıştırmasının ardından kam-
yon ve otobüs lastikleri üzerine
daha fazla odaklanma fırsatı

bulduklarını ifade etti, “Artık bi-
zim ekmeğimiz, suyumuz kam-
yon” dedi. Pirelli’nin kamyon
grubunda en son nesil ürün
grubu olan ST01 serisi Treyler
lastikleri hakkında bilgi veren
Erol, TREDER üyelerinden gelen
soruları yanıtladı.

BöLGEnİn En BÜYÜK
KAMYOn FABRİKASı

Pirelli Fabrika Direktörü Ha-
kan Yalnız da fabrika hakkında
bazı bilgiler verdi. Kamyonda
bölgenin en büyük fabrikası ol-
duklarına dikkat çeken Yalnız,
yüzde 100 oranında atık geri
dönüşümü yakaladıklarına da
belirtti. Yalnız, TREDER üyeleri
ile şu bilgileri paylaştı: “1960 yı-
lında ilk Türk Lastik Fabrikası
olarak kurulan Türk Pirelli, 1962
yılında İzmit Fabrikası’nda üret-
tiği ilk yerli üretim lastiğini yol-
larla buluşturdu. 

İzmit Kocaeli bölgesinde yer
alan ve 340 bin metrekarelik
alana sahip Türk Pirelli Lastik-
leri Fabrikası, Pirelli Grubu’nun
tonaj ve üretim çeşidi bakımın-
dan aynı çatı altında üretim ya-
pan en büyük tesisi. Pirelli gru-
bunun en kapsamlı üretimini
gerçekleştiren İzmit Fabrikası,
yıllık 7 milyon adet lastik üret-
me kapasitesiyle otomobil, hafif
ticari araç, kamyon ve motors-
porları ana grupları olmak üze-
re toplam 675 çeşit lastik üreti-
mini gerçekleştiriyor. Formula
1’in resmi lastik tedarikçisi olan
Pirelli, yarışlarda kullanılmak
üzere tüm F1 lastiklerini de İz-
mit’te üretiyor.

Pirelli Grubu içerisinde önemli
bir üretim üssü olan İzmit Fab-
rikası, Türkiye’den yapılan top-
lam ihracatın yaklaşık yüzde
40’ını gerçekleştiriyor. Son 5
yılda gerek ciro, gerekse karlılık
olarak sürekli artan bir grafik
elde eden Pirelli, 2015 yılında 1,2
milyar TL ciro elde etti.”

TREDER Başkanı Kaan Saltık
ise ziyaret ile ilgili yaptığı açıkla-
mada tedarikçilerle biraraya gel-
menin sektör adına çok yararlı
olduğunu anlatarak “Pirelli En-
düstriyel Lastikler’de EMEA böl-
gesi üssünün Türkiye olması
sektör adına çok sevindirici bir
gelişme. Türkiye’nin son yıllarda
otobüs, kamyon ve treylerde
gösterdiği yükseliş trendi yatı-
rımlarla daha da yukarılara taşı-
yacaklarını düşünüyorum.” dedi.

Türk Pirelli Ağır Vasıta Lastik-
leri Ticaret Direktörlüğü Gökçe
Şenocak ziyaretleri için TRE-
DER Başkanı Kaan Saltık’a bir
teşekkür plaketi sundu.
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YÜRÜME YASAKLARI KALKTI
ü

çüncü köprünün açıl-
masıyla ağır tonajlı
araçlar zorunlu olarak
bu köprüye yönlendiri-

lecek. Bunun da özellikle Fatih
sultan Mehmet Köprüsü trafiğini
olumlu yönde etkilemesi bekleni-
yor. örneğin istanbul’a meyve
getiren bir kamyon, tem karayolu
ümraniye, çamlık kavşağından
yeni otoyola girerek reşadiye,
riva ve poyrazköy güzergâhını
izleyerek Yavuz sultan selim
Köprüsü’ne ulaşacak. Köprüyü
geçtikten sonra önce odayeri
kavşağına ulaşan araç buradan
bağlantı yolunu kullanarak Mah-
mutbey kavşağına kadar gelecek.

YürüMe Yasağı da 
KaLKMış oLdu

Fatih sultan Mehmet Köprü-
sü'nü 14 saat kullanabilen yük
araçları, Yavuz sultan selim
Köprüsü'nden 7/24 geçiş yapa-
bilecek. Lojistik sektörü firma-
ları ve çalışanları bu avantajdan
yararlanmayı dört gözle bekli-

yor. ulaşım kısıtlamasının kalk-
masıyla zaman kazanacak olan
firmaların maliyetlerde ciddi
oranda avantaj sağlayacak.

Konu ile ilgili uluslar arası
nakliyeciler derneği şu açıkla-
mayı yaptı;

norMaL Bir seYire Göre 
4 Katı FazLa YaKıt deMeK

şener, türkiye'den hergün
avrupa'ya doğru yaklaşık bin
500 ticari aracın hareket ettiği-
ni belirtti.

ağır tonajlı araçların 06:00-
10:00 ile 16:00-22:00 arasında
trafiğe çıkışlarının yasak oldu-
ğunu hatırlatan şener, “Bu 10
saatlik dilim arasında sadece
FsM'yi kullanmalarına izin ve-
rilmekteydi. Günün yarısı gidi-
yordu. Köprüler açıldığında da
bütün araçlar buraya yöneldiği
için trafik içinden çıkılmaz hal
alıyordu. durduğumuz bir yana
geçebildiğimiz saatlerde de
araçlar normal seyire göre 3-4
katı fazla yakıt harcıyorlardı”

diye konuştu.
zaMan israFına 
Kesin çözüM

3. Köprü'nün ticareti hareketli
kılacak önemli bir proje olduğu-
nu belirten und Başkanı şe-
ner,“eski köprüden 3 saatte ge-
çeceği yolu araçlarımız Yavuz
sultan selim Köprüsü sayesin-
de yarım saatte alacak. zaman
israfı ortadan kalkacak, büyük
bir tasarruf doğacak. Bu köprü-
yü yapanlar millete büyük hiz-
met etmişlerdir” dedi.

ithaLat da ihracat da 
rahatLaYacaK

ipsala, Kapıkule ve hamza-
beyli'den yurtdışına çıkacak
araçların eski köprüyü kullan-
dığına değinen und Başkanı
şener, “araçlarımız 45-50 bin
dolarlık yük taşısa günlük
önemli bir ihracat sorunlu geçi-
yordu. Bazen köprüdeki bekle-
melerden araçlarımız sınır ka-
pılarında 1 günlük kayıba uğru-
yordu. araçlarımız avrupa'daki

zaman dilimi yasaklarına takı-
lıp haftasonuna kalıyordu. şim-
di yeni köprünün ciddi faydaları
olacak. ayrıca istanbul'dan Gü-
ney'e, orta asya'ya ve iran'a
yapılan ihracat da rahatlaya-
cak"diye konuştu.

üçüncü Köprü 
(YaVuz suLtan seLiM)

Kullanabilecek araçlar: ağır
tonajlı araçlar, kamyonet, kam-
yon ve diğer tüm araçlar Yavuz
sultan selim Köprüsü’nden ge-
çebilecek.

aks aralığı 3.20’den büyük
her türlü iki akslı araçlar dahil
Kamyonet, pikap, jeep, ambu-
lans ve cenaze arabası, küçük
otobüs, büyük otobüs, kamyon: 

3 akslı her türlü araçlar oto-
büs, kamyon ve treyler: 

4 ve 5 akslı her türlü araçlar
otobüs, Kamyon, treyler: 

6 ve yukarı akslı araçlar rö-
morklu kamyon ve treyler:

Geçişi Yasak araçlar: her
hangi bir kısıtlama yok

Birinci Köpü 
(şehitLer Köprüsü) 

Kullanabilecek araçlar: din-
gil mesafesi 3.20 altında olan
panelvan, kamyonet dışında 1.
sınıf tüm araçlar 15 temmuz
şehitler Köprüsü’nden geçebi-
lecek. taksi, dolmuş ve iett
otobüsleri de köprüyü kulla-
nabilecek. 

Geçişi Yasak araçlar: aks
aralığı 3.20’den büyük her türlü
iki akslı araçlar (Kamyonet, pi-
kap, jeep, küçük otobüs, büyük
otobüs, kamyon, treyler)

iKinci Köprü (FsM)
Kullanabilecek araçlar: 1. sınıf

tüm araçlar, kamyon ve kam-
yonet dışında dingil mesafesi
3.20 ve üzerinde olan 2. sınıf
araçlar Fatih sultan Mehmet
Köprüsü’nden geçebilecek.

Geçişi Yasak araçlar: iki ak-
sın üzerindeki kamyon, tır’la-
ra ikinci köprü artık yasak.
Kamyonetlere de aks sınırla-
ması geldi.

Açılan yeni köprü ile birlikte bo-
ğaz geçişinde yeni bir alternatif
daha oluşurken, ikinci köprüde

(FSM) geçecek araçlara da kı-
sıtlama getirildi. Buna göre, be-
lirli kriterlerin üzerindeki araç-

lar mecburen üçüncü köprüden
geçmek zorunda kalacak.

6 AĞUSTOS 2016
www.tasimacilar.com

sektörden

KASTAMONLU 
TAŞIYICILAR 

KÄSSBOHRER 
AÇIK KASA’YI 

ANLATIYOR
türkiye’nin en geniş bayi

ağına sahip tırsan’ın an-
kara merkezli bayisi Başer
otomotiv’in işbirliği ile ger-

çekleşen ve gün boyunca süren bu-
luşmada, tırsan ekibi ss. taşıko
Kastamonu Motorlu taşıyıcılar Koo-
peratifi’nin 200’den fazla ortağıyla
bir araya geldi.

ortaK saYısı 390’dan 
FazLa, araç saYısı 500

türkiye’nin en ormanlık coğraf-
yalarından birinde yer alan Kasta-
monu’nun ekonomik faaliyetlerinin
başında ormancılık geliyor. Bunun
doğal sonuçlarından bir tanesi de
taşımacılıkta da, kereste, parke,
kontrplak gibi orman ürünlerinin
nakliyesinin öne çıkması. 1967 yı-
lında kurulan ss. taşıko Kastamonu
Motorlu taşıyıcal Kooperatifi’nin
390’dan fazla ortağı bulunuyor; araç
sayısı ise 500 civarında. 

Kastamonu ekonomisinin istik-
rarlı bir yapısı olduğunu belirten
kooperatif ortakları, son bir yıl içeri-
sinde ülkede yaşanan gelişmelerin
bölge ekonomisine olumsuz bir et-
kisinin olmadığını, işlerinde kötüye
gidiş yaşanmadığını vurguluyor.

Bununla birlikte, kazançlarını en
fazla etkileyen kalem olan yakıt
maliyetleri taşımacıların en çok ta-
kip ettiği konuların başında geliyor.

Kässbohrer açık Kasa, hem or-
man ürünlerinin taşınmasında sağ-
ladığı performans, hem zorlu yol
şartlarına meydan okuyan sağlam-
lığı, hem de işletmesinin rakiplerine
oranla çok daha ekonomik olması
nedeniyle kooperatif ortaklarının
yakından ilgilendiği bir araç.

Türkiye treyler sektörünün lideri Tırsan, 9 Ağustos 2016 Salı
günü Kastamonulu taşıyıcılar ile bir araya gelerek Kässbohrer

Açık Kasa’nın performansını kullanıcılarından dinledi.

“Bir ton FazLa YüK 
taşıMaK BüYüK tasarruF”

Yedi yıldır taşıko ortağı olan Kamil
Karaahmetoğlu yakın zamanda aracını
değiştirmeyi düşünüyor. son 6 yıldır
Kässbohrer kullanan Karaahmetoğlu,
yine Kässbohrer açık Kasa almayı
planlıyor. Kässbohrer açık Kasa’yı, 6
tonun altındaki boş ağırlığı sayesinde
hem treyler boşken çok daha az yakıt
harcadığı, hem de rakiplerine kıyasla
bir tona kadar daha fazla yük taşıyabil-
diği için almayı düşündüğünü söyleyen
Kahraman, “Bir seferde ne kadar yük
çeksem kârım o kadar artar. Bir ton
fazla yük taşımak büyük tasarruf.
hem mazottan tasarruf ederim, hem
de daha az sefer yaparım.  Lastiklerim
de daha geç aşınır, çekicim de daha geç
eskir. önceki kullandığım Kässboh-
rer’de, aracın ne kadar sağlam olduğu-

nu zaten gördüm,” diyor.
Kässbohrer açık Kasa’nın hafifliği

tırsan ar-Ge merkezinin araştırmaları
neticesinde elde edildi. diğer açık kasa
üreticilerinin aksine standart tenteli
şasisi kullanmayan Kässbohrer açık
Kasa’nın şasisinde, standart şasilere
oranla yüke dayanımı iki kat fazla, bu-
nunla birlikte daha hafif olan yüksek
mukavemetli çelik kullanılıyor. 

isteğe göre 600 mm aluminyum ka-
paklı veya 765 mm sac kapaklı olarak
üretilebilen Kässbohrer açık Kasa, alu-
minyum kapak kullanıldığında ekstra
200 kg daha ağırlık avantajı sunuyor.

“iKinci eLi değerLi”
Bir başka kooperatif ortağı olan Mu-

zaffer altınkoy ise son 3 yıldır Käss-
bohrer açık Kasa kullanıyor. 

“Kässbohrer açık Kasa’nın ikinci el
değeri piyasadaki diğer araçlara göre

yüksek. araca verdiğin para erimi-
yor. elimdekinin yenisini alacağım
zaman bu önemli. ama şimdi de
önemli, çünkü bu kasam sağlam
demek, masrafım az demek,” diye-
rek gülümsüyor. Kässbohrer açık
Kasa’nın hem şasisi hem de tüm
çelik kapak ve panelleri, treylerin
maruz kaldığı zorlu şartlardan etki-
lenmemesi için çinko tri-eletron
metoduyla kataforez (KtL) kaplanı-
yor. paslanmaya karşı uzun yıllar
yüksek koruma sağlayan bu tekno-
loji sayesinde tırsan’ın ürettiği trey-
lerler 10 yıl paslanmazlık garantisi
altında korunuyor.

türKiYe’nin en çoK 
tercih ediLen açıK Kasası

Kässbohrer açık Kasa, 2015 yılın-
da en yakın rakibinden dört kat faz-
la satarak türkiye’nin en çok tercih
edilen açık kasa treyleri oldu. 2016
yılının ilk altı ayına dair veriler de
Kässbohrer açık Kasa’nın liderliği-
nin sürdüğünü gösteriyor.

Kässbohrer açık Kasa’nın başarı-
sı ardında, hafifliği sayesinde sağla-
dığı kazanç avantajı ve ikinci el sa-
tışta değer kaybının az olmasının
yanı sıra, tırsan’ın verdiği güven bu-
lunuyor.

türkiye’nin dört bir yanında top-
lam 52 servis noktasıyla sektörün
en geniş satış sonrası hizmet ağına
sahip olan tırsan, dünya standar-
dındaki ürünlerini 5 yıla varan ga-
ranti süreyle koruma altına alıyor.
tırsan Finans’ın sunduğu cazip fi-
nansman olanakları da taşıyıcıların
yeni yatırım yapma kararı aldıkla-
rında onlara destek sağlıyor.

i
stanbul’un şehir içi tra-
fiği ve yürüme yasakla-
rıyla boğuşan lojistik
sektörü, Yavuz sultan

selim Köprüsü’nün açılma-
sıyla rahata ulaşıyor. Yeni
güzergahta günün her saati
taşıma yapılabileceğini
söyleyen Batu ınternational
Logistics Yönetim Kurulu
Başkanı taner ankara, bu
durumun sefer sayılarını,
dolayısıyla da ihracatı attı-
racağını, hızlandıracağını
dile getirdi.

27 ay gibi rekor bir sürede
tamamlanan Yavuz sultan
selim Köprüsü’nün açılma-
sıyla birlikte ağır vasıtaların
bu güzergâhı kullanması da
zorunlu hale geldi. önceleri
Fatih sultan Mehmet Köp-
rüsü’nü kullanmak zorun-
da olan ve istanbul içinde
belirli saatlerde geçmesi
gereken tır ve kamyonlar,
artık yeni güzergahı, yürü-
me yasağı olmadan, günün
her saati kullanabilecek. 

Konuyla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Batu
ınternational Logistics Yö-
netim Kurulu Başkanı ta-
ner ankara, yürüme ya-
saklarının ortadan kalk-
masının lojistik sektörü için
büyük bir avantaj olduğunu
dile getirdi. 

Yavuz sultan selim Köp-
rüsü’nün avrupa’dan
asya’ya yapılan ticaret

amaçlı transit geçişleri artı-
racağını savunan taner
ankara, aynı zamanda ağır
vasıtaların şehir içi trafiğine
girmemesiyle birlikte, tra-
fik yoğunluğunun ve dur-
kalk maliyetlerinin de aza-
lacağını belirtti. 

“Lojistik sektörünün tra-
fikte kaybettiği yakıt ve za-
manın değeri yaklaşık 3
milyar euro tutarında” di-
yen taner ankara, sektör
olarak önlerini görebilecek-
lerini, teslimatların zama-
nında yapılabilmesinin
mümkün hale geleceğinin
altını çizdi. 

3. Köprü 
Lojistiğe de 
ihracata da 
hız KatacaK! 

Taner 

Ankara
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YIldIz KIzlAR İSTANbul’dA...

H er yıl farklı illerden davet edilen
öğrenciler, bu yıl; Bolu, Eskişehir,
Gaziantep, Adana ve Bursa’dan
geldi. Program dahilinde yıldız

Kızlar Prof. dr. Türkan Saylan’ın mezarını zi-
yaret ettiler, Mercedes-Benz Türk’ün Hoş-
dere otobüs Fabrikası’nı gezerek Merce-
des-Benz Türk direktörler Kurulu Başkanı
Britta Seeger ile tanışma imkânı buldular.
yıldız Kızlar, İstanbul’da bulundukları süre-
de  çeşitli müzeleri gezdiler. Ayrıca tekne
turu ile  İstanbul’u denizden seyrettiler ve
tarihi mekânları görme fırsatı buldular.

Eğitimde kız çocuklarına fırsat eşitliği  
Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye

yatırımlarından biri olan Mercedes-Benz
Türk “Her Kızımız Bir yıldız” projesini 2004
yılında, Çağdaş yaşamı destekleme derne-
ği (Çydd) ile birlikte toplumda kadının her
alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınla-
ra sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği
tanınması hedefiyle hayata geçirdi. Proje-

lunuluyor.
Bugüne kadar Van, Adana, Edirne,

Amasya, Ankara, Mersin, denizli, Trabzon,
Van, Konya, Alanya, Antalya, İzmir, Kocaeli,
Samsun, Hatay, Tekirdağ ve Bursa‘yı ziya-
ret eden Mercedes-Benz Türk, her ay
farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan
tüm yıldız Kızlarla buluşmayı hedefliyor.  

ÖzGEÇMİŞ BANKASı İLE 
İLETİŞİM SÜRdÜRÜLÜyoR

Bugüne kadar “Her Kızımız Bir yıldız”
projesinin desteği ile eğitimini tamamla-
yan 22 yıldız Kız’a Mercedes-Benz Türk
bünyesinde iş imkânı sağlandı. yıldız Kız-
lar’ın 13‘ü Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda, 9’u ise Mercedes-
Benz Türk Hoşdere otobüs Fabrikası’nda
görev yapıyor. 

yıldız Kızlar’a Mercedes-Benz Türk ve
bayilerinde staj ve iş imkânı sağlayabilmek
amacıyla Proje kapsamında 2016 yılında
önemli bir adım daha atılarak özel bir öz-
geçmiş bankası kuruldu. Önemli bir veri
bankası haline gelen bu platform aracılı-
ğıyla Mercedes-Benz Türk ve bayileri, uy-
gun iş pozisyonlarında istihdam edilmek
üzere bankada özgeçmişleri bulunan bur-
siyerlere ulaşıyor. Özgeçmiş bankası saye-
sinde bursiyerlerle mezuniyetlerinden
sonra da iletişimde kalınarak süreklilik
sağlanmış oluyor. 

Her Kızımız Bir yıldız projesi 2006 yılında
Platin dergisi’nin „En İyi Sosyal Sorumlu-
luk Kategorisinde” zirvedekiler Ödülü’nü,
2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler derne-
ği (TÜHİd) „Eğitim Kategorisinde” En İyi
Sosyal Sorumluluk Altın Pusula Ödülü’nü,
2010 yılında ise otomotiv distrübütörleri
derneği (odd) „odd Satış İletişim Katego-
risinde” 2010 Gladyatörleri yılın Sosyal So-
rumluluk Projesi Ödülü’nü kazandı.

Mercedes-Benz Türk ve
Çağdaş Yaşamı

Destekleme Derneği’nin
(ÇYDD) 2004 yılında

başlattığı “Her Kızımız
Bir Yıldız” projesi kap-
samında desteklenen

öğrencilerden bir grup,
geleneksel bir etkinlik

olan yaz buluşması için
bir hafta boyunca

İstanbul’da ağırlandı. 

nin amacı; olanakları kısıtlı, ancak çalışkan
ve kısa sürede meslek sahibi olmayı amaçla-
yan ilköğretim okulu mezunu kız çocuklarını
mesleki eğitime teşvik etmek.

Kız çocuklarının eğitime katılımını artırma
ve eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı sunma
çalışmaları kapsamında, meslek lisesi öğ-
rencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk,
burslu kız çocuklarına staj imkânı sağlıyor ve
mezuniyet sonrasında başarılı olanları şirket
ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ediyor.

12 yıLdA 3.950 Kız 
ÖğRENCİyE dESTEK VERİLdİ

İlk dönemde motor, elektrik/elektronik,
torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisa-
yar branşlarında mesleki eğitime öncelik ve-

rilen “Her Kızımız Bir yıldız” projesinde ara-
dan geçen 12 yılda farklı bölümlerde de burs
imkânı sağlandı. Mercedes-Benz Türk’ün
yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mer-
cedes-Benz Türk çalışanlarının da destek
verdiği projede şu anda, liseli öğrencilere
sağlanan bursların  %68‘i teknik lise bursu,
%13‘ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer
bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

17 ilde okuyan 200 kız öğrenciye destek
vererek “Her Kızımız Bir yıldız” projesini baş-
latan Mercedes-Benz Türk, sosyal sorumlu-
luk projesi kapsamında bugüne kadar 56
ilde, 472’si üniversite olmak üzere, toplam
3.950 kız öğrenciye eğitim bursu verdi. des-
tek alan 1.933 bursiyer meslek lisesinden
mezun oldu, 765 bursiyer üniversite sınavını

kazandı, 147 öğrenci ise üniversiteden me-
zun oldu. Proje kapsamında halen 200’ü üni-
versite olmak üzere toplam 1.200 öğrenci
burs almaya devam ediyor.

MESLEKİ EğİTİMİN yANı SıRA KİŞİSEL
GELİŞİM dE dESTEKLENİyoR 

Maddi desteğin yanı sıra kız çocuklarının
yılfdızlaşmasında ilginin, ekip ruhunun, ce-
saretin ve özgüvenin de çok büyük rolü ol-
duğuna inanan Mercedes-Benz Türk, burs
verdiği kız öğrencilerle yaşadıkları illerde bir
araya gelerek, onları eğitimleri ve meslek sa-
hibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu zi-
yaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzman ile
uygulanan yaratıcı drama çalışmalarıyla yıl-
dız Kızlar’ın kişisel gelişimlerine katkıda bu-

MUTLU AKÜ
yeni ürünleriyle

Rusya’da
M

utlu Akü, 22-25 Ağustos

tarihleri arasında Mos-

kova’da bu yıl 20.’si dü-

zenlenen otomotiv ye-

dek parçaları ve araç bakım ekip-

manları fuarı MIMS Automechanika

Moscow’da yeni ürün serisinin lans-

manını yaptı  Messe Frankfurt RUS

ve ITE tarafından organize edilen,

otomotiv parçaları, oto yıkama,

atölye ve dolum istasyonu ekipman-

ları, bilişim ürün ve hizmetleri, akse-

suar ve tuning malzemeleri konu-

sunda uluslararası alanda birçok

önemli firmayı bir araya getiren Au-

tomechanika Moscow, 22-25 Ağus-

tos tarihleri arasında Moskova’da

düzenleniyor.  Rus araç kullanıcıla-

rın tercihi ve Rusya’nın lider akü

markalarından biri olan Mutlu Akü

fuarda yeni ürünlerini katılımcılara

ve distribütörlerine tanıttı.  35 ülke-

den 1.127 firmanın katılım gösterdi-

ği fuar süresince Mutlu Akü, yeni

serisi olan SFB’nin yanı sıra EFB ve

AGM ürünlerini sergileyecek.

TIRSAN 
Almanya’da
Satışlarını 
Üç Kat Artırdı

ETM Verlag tarafından
yapılan araştırmada

Almanya’da imajını yu-
karı taşıyan tek treyler
üreticisi oldu.  Alman-

ya’nın 6 eyaletinde tra-
fiğe kayıt istatistikleri-

ne göre ilk üç üretici
arasında yer aldı. 

Avrupa’nın en hızlı bü-
yüyen treyler üreticisi
Tırsan, yılın ilk altı
ayında hedef Avrupa

pazarlarında trafiğe kayıt adetleri-
ni geçen yılın aynı dönemine göre
%112 artırdı. Aynı dönemde Al-
manya’da satışlarını yıllık bazda
yaklaşık üç kat artıran şirket, üç
ürün grubunda Almanya’nın altı
eyaletinde ilk üç üretici arasında
yer aldı. Almanya’nın en saygın ti-
cari araç yayın kuruluşlarından
ETM Verlag tarafından yapılan
araştırmada imajını yukarı taşıyan
tek treyler üreticisi oldu.

Buna göre, Alman treyler paza-
rında genel büyüme oranının %15,4
seviyesinde olduğu ocak-haziran
döneminde Tırsan’ın trafiğe kayıt
adetlerinde kaydettiği yaklaşık 3
kat artışla şirket ülkede pazar payı-
nı artırdı. Tanker/silo segmentinde
Saarland eyaletinde ilk sırada yer
alan Tırsan, Thüringen, Sachsen-
Anhalt ve Kuzey Ren-Vestfalya
eyaletlerinde ise en çok satış yapan
üçüncü üretici oldu. Low-bed seg-

mentinde şirket, Schleswig-Holste-
in, Thüringen ve Saarland eyaletle-
rinde ikinci en çok tercih edilen
treyler üreticisi oldu. Perdeli/tenteli
segmentinde Hessen eyaletinde en
çok satış yapan ikinci üretici olan
Tırsan, Hamburg eyaletinde ise
üçüncü sırada yer aldı.

Bu pazar başarılarının yanında,
Almanya’da treyler sektörü yayın-
cılığı konusundaki en önemli isim-
lerden olan ETM Verlag tarafından
yapılan araştırmaya göre, 2002 yı-
lından bu yana Tırsan bünyesinde
yer alan Kässbohrer, perdeli/tenteli
treyler kategorisinde geçen yıla
göre %11,4 artış ile imajını yukarı ta-
şıyan tek treyler üreticisi oldu. Bu yıl
yirmincisi düzenlenen İmaj Ödülleri
araştırmasına, FERNFAHRER, las-
tauto omnibus ile trans aktuelltrade
dergilerinin 9.600’den fazla okuyu-
cusu katıldı.

Tırsan’ın Almanya’da elde ettiği
başarıları değerlendiren şirketin İş
Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu
Üyesi İffet Türken, “Türkiye treyler
sektörüne liderlik eden Tırsan’ın

başarılarını Avrupa’ya giderek daha
çarpıcı şekilde taşıyor olmanın gu-
rurunu duyuyoruz. Bu başarılar,
1998 yılından bu yana üretim yaptı-
ğımız Almanya’da markamızı yu-
karı taşımak için doğru adımları at-
tığımızı gösteriyor. Marka imajımı-
zın yükselmesinde mühendislik
gücümüzün etkisi kadar, ürünleri-
mizi ve taşımacılık çözümlerimizi
iyi anlatmamız da rol oynadı. Müş-
terilerimiz ile doğrudan iletişimin
yanı sıra düzenlediğimiz fabrika
turları ve yer aldığımız Avrupa ça-
pındaki fuarlarda gösterdiğimiz
performans müşterilerimizin bizi
daha yakından tanımasını sağladı,”
ifadelerini kullandı.

Merkezi Almanya’nın Goch ken-
tinde bulunan Kässbohrer, içinde
bulunduğumuz Ağustos ayında Ulm
kentinde ülkedeki ikinci üretim te-
sisini açmaya hazırlanıyor. Şirket,
yeni tesisle birlikte Almanya’nın
güneyinde olduğu kadar, Avusturya
ve Çek Cumhuriyeti gibi komşu ül-
kelerdeki müşterilerine de bu saye-
de daha yakın olmayı hedefliyor.
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Mercedes-Benz Türk
yeni kamyonlarıyla“Adım 
Adım Türkiye”yi dolaştı

Hayati Akbaş  HOPA

Adana Gümrük Müdürlüğü'ne
atanan Sıtkı Cengiz, veda ziya-
retinde bulundu. Hopa Gümrük
Müdürü iken Adana ili  Güm-

rük Müdürlüğü'ne atanan Sıtkı Cengiz,
Kaymakam Mehmet Ali özkan’ı maka-
mında ziyaret etti. Gümrük Müdürü  Cen-
giz'e beraber çalıştıkları süre boyunca
kurdukları samimi ve duyarlı hazırlık or-
tamından ötürü teşekkür eden Kayma-
kam  özkan, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, kendilerine yeni gör-
evinde başarılar diledi. 

Mercedes-Benz Türk, 14 yıldır
aralıksız liderliğini sürdürdüğü
kamyon pazarında Euro 6 mo-
tora geçişle birlikte yepyeni bir

ürün gamıyla hizmet vermeye başladı. ihti-
yaca uygun modelleri daha kolay seçme
imkânı tanıyan bir sınıflandırmaya giden
Mercedes-Benz, uzun yol ve nakliye araç-
larını Actros, inşaat araçlarını Arocs, şehir
içi dağıtım araçlarını ise Atego çatısı altında
topladı.  Yenilenen sınıflandırmanın ardın-
dan yeni kamyonlarıyla Türkiye turuna çı-
kan Mercedes-Benz, 30 Mayıs 2016 tari-
hinde başlattığı turunu 21 Temmuz 2016 ta-
rihinde tamamladı. Actros, Arocs, Atego
araçlarından oluşan konvoy, Türkiye turu-
na Gaziantep’ten başladı ve sırasıyla Hatay,
Mersin, Adana, Konya, Antalya, Denizli,
Muğla (Milas), izmir, Afyon, Eskişehir, An-
kara, Aksaray, Kayseri, Sivas, Malatya, Er-
zurum, Trabzon, Samsun, Düzce, zongul-
dak (Ereğli), Bandırma (Susurluk), Bursa ve
Kocaeli’ni ziyaret etti. Tekirdağ’ın Çorlu il-
çesinde son bulan Türkiye turunda Merce-
des-Benz araçları 55 günde 7 coğrafi böl-
gede toplamda 25 şehre uğradı. 

Mercedes-Benz’in yeni ürün gamındaki
araçlar, yol boyunca 25 bayi ile Aliağa, Ka-
radeniz Ereğlisi ve Ankara’daki bayi dışı 3
farklı lokasyonda düzenlenen toplantılarda
davetlilere tanıtıldı. Araç tanıtım toplantıla-
rında Euro 6 motora geçişle birlikte yenile-
nen ürün gamının sunumu yapıldı ve da-
vetlilerin soruları yanıtlandı. Araç tanıtım
toplantılarında 8 bin 600’e yakın davetliye
ulaşıldı. Tanıtım toplantılarında davetliler,
Euro 6 motora geçişle birlikte yakıt tüketimi
azalan yeni araçların kullanım rahatlığını ve

yol tutuşunu beğendiklerini dile getirdi.
Araç klimalarının standart olması, yan ay-
naların büyüklüğü, sürücülere kullanım ko-
laylığı sağlayan araç içi dolap ve malzeme
gözlerinin konumlandırılışı, araçların yenile-
nen güvenlik sistemleri, standart bir özellik
olan kademeli motor sistemi de kullanıcılar
tarafından beğenildi. Mercedes-Benz’in yeni
araçlarını tercih eden müşteriler, tercihlerini
yaparken araçların özelliklerinin yanı sıra
geniş servis ağının da etkili olduğunu vur-
guladı. Mercedes-Benz’in güçlendirilmiş
motorlarıyla daha ekonomik, asistan sis-
temleriyle daha güvenli, yüksek kaliteli, da-
yanıklı ve sağlam yeni araçları Actros, Arocs
ve Atego, Türkiye turunda toplam 7 bin 590
km yol katetti. 

EURO 6 MOTOR iLE %20 UzUN 
MOTOR öMRÜ, %20 DÜşÜK 
BAKıM MALiYETi

Yeni Mercedes-Benz ürünlerinde ön pla-
na çıkan bazı özellikler:

Yeni Mercedes-Benz kamyon ve çeki-
cilerde Euro 6 normuna uygun dört farklı
motor seçeneği bulunuyor. Ekonomik,
güçlü ve güvenilir yeni nesil motorlar,
120.000 km’ye çıkan bakım aralıklarına
bağlı olarak Euro 5 Mercedes-Benz mo-
torlara göre bakım maliyetlerini %20 ora-
nında düşürdükleri gibi aracın perfor-
mansını da yükseltiyor. 

ACTROS GÜvENLiK vE KONFORU
ÜST SEviYEYE TAşıYOR

Actros araçlarda kanuni zorunluluklara
uygun olarak Aktif Fren Asistanı (ABA),
şerit Takip Asistanı (LDWS), ESP’ye ilave
olarak, Yorgunluk Algılama Asistanı, yo-
kuşta geri kaymayı önleyen Hill Holder ve
nakliyede hava süspansiyonlu arka aks
özellikleri yer alıyor. Actros’ların tamamen
yenilenen kabin tasarımları, sürücüye be-
lirgin ölçüde daha fazla alan bırakıyor. Daha
konforlu koltuklar, daha geniş yataklar,
çok işlevli direksiyon simidi, tüm modeller-

de standart klima ve Mercedes PowerShift
3 şanzıman ile araçların sürüş konforu
maksimuma çıkarılıyor. 

AROCS MODELLERDEN BiRi 
BÜYÜK ORANDA TÜRKiYE’DE 
GELişTiRiLDi

Off-road alanlarda kullanım için geliştiri-
len Arocs modelleri, beton mikserinden
damperli kamyona, çekicilerden beton
pompasına uzanan geniş ürün yelpazesine
sahip. Mercedes-Benz yeni inşaat serisi
araçları motordan debriyaja, şanzımandan
aks, fren ve kabin tasarımına kadar her ay-
rıntıda sağlamlığı ile dikkati çekiyor. Tüm
mikser ve pompa araçlarında otomatik
şanzıman; pompa araçlarında yüksek tork
çıkışlı özel PTO (NMW PTO) ve uygulamaya
özel kabin standart olarak sunuluyor. Hafri-
yat uygulamalarına özel, geliştirmesi büyük
oranda Türkiye’de gerçekleştirilen, 8x2 araç
konfigürasyonuna sahip yeni bir araç da
Arocs portföyünde yer alıyor. 

ATEGO iLE şEHiRiÇi 
TAşıMA DAHA HESAPLı

iç ve dış tasarımını tamamen yenilenen
Atego, iki farklı motor gücü ve aks mesafesi
sayesinde şehiriçi ve kısa mesafe taşımacı-
lığında farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Ate-
go, Euro 6 motoruna tam uyum gösteren
Mercedes-Benz marka aktarma organla-
rıyla maksimum yakıt verimliliği elde ede-
rek hem büyük filolara hem küçük işletme-
lere yüksek kazanç sağlıyor. Atego, çevikli-
ği ve düşük manevra çapıyla dar sokaklar-
da sürücüsüne kolaylık sağlarken, 90 dere-
ce açılabilen kapıları ve iniş biniş kolaylığı
sağlayan basamakları ile şehiriçi taşımacılı-

ğındaki ihtiyaçlara cevap veriyor. 

Yeni kamyon ve çekici ürün gamı ile Türkiye
turuna çıkan Mercedes-Benz Türk 55 günde,

Türkiye’nin 7 bölgesindeki 25 şehiri ziyaret
ederek toplam 7 bin 590 km yol katetti.

Hopa Gümrük 
Müdürü Sıtkı Cengiz

Adana’ya Atandı

Dünya lastik devi Michelin, yeni
nesil “AAA” etiketli ağır vasıta
lastiği MıCHELıN X® LıNE™
Energy™ serisi ile yeni ıveco

Stralis XP ve Stralis NP kamyonlarını do-
natıyor. AB lastik etiketleme değerlerine
göre yuvarlanma direnci açısından “AAA”
puanı alan ağır vasıta pazarının ilk enerji
serisi MıCHELıN X® LıNE™ Energy™, ıve-
co’nun yeni kamyonlarının yuvarlanma di-
rencini düşürerek ilk ömürde yüzde 1,5'a
kadar yakıt tasarrufu sağlayacak.

2013 yılında piyasaya çıktığından bu
yana 200 binden fazla satılarak uzun me-
safeli karayolu taşımacılığı için önemli
oranda yakıt tasarrufu sağladığını bir kez
daha kanıtlayan MıCHELıN X® LıNE™
Energy™, ıveco’nun yeni kamyon serisi
TCO2 şampiyonu Stralis XP ve Stralis NP
için orijinal ekipman olacak.

Ağır vasıta segmentinde “AAA” alan ilk
lastik; MıCHELıN X® LıNE™ Energy™

Ağır vasıta lastikleri segmentinde, yuvar-
lanma direnci kategorisinde ilk defa “AAA”
notunu alma başarısı gösteren MıCHELıN
X® LıNE™ Energy™, bir önceki jenerasyonu
olan “BBA” etiket değerlerine sahip lastiği-
ne oranla yuvarlanma direncini düşürüyor
ve yepyeni donanımlar sunuyor. Her 100 ki-
lometrede 2,66 kg CO2 emisyon salınımını
engelleyerek 1 litre yakıt tasarrufu sağlıyor.
Yeni seri sayesinde, sürtünme azalırken
yakıt tüketimi optimize ediliyor. 

MıCHELıN X® 
LıNE™ Energy™ 
serisi yeni ıveco

Stralis’i donatacak

Ford Trucks Kuzey Afrika’da 
büyümeye devam ediyor

Ford Otosan’ın ağır ticari araç
markası Ford Trucks, Fas’ın
önemli şehirlerinden Marakeş’te,
bölgedeki ikinci bayisini açtı.

Fas’ta 100 yıldan uzun bir süredir Ford
distribütörü olarak faaliyet gösteren Auto
Hall Group bünyesinde Ford Trucks Ka-
zablanka Bayiliğini yürüten Scama işbir-
liği ile inşa edilen yeni tesisin açılış töreni-
ne; Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Di-
rektörü Emrah Duman, Ford Trucks Afri-
ka Ülkeler Müdürü Tufan Altuğ Scama
Genel Müdürü Abdelouahab Ennaciri,
AutoHall Network Müdürü Yassine Ben-
massi katıldı. 

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üretim
ve Ar-Ge merkezi olarak dikkat çeken ve
Türkiye’nin öncü otomotiv şirketi olan
Ford Otosan, 2020 yılına kadar 50 ülkede
distribütörlük ve bayi ağı yapılanmasını
tamamlamayı hedefliyor. Bu hedef doğ-

rultusunda; Rusya ve Türki Cumuriyet-
ler’de bayi geliştirme çalışmalarının yanı-
sıra, yakın zamanda Ortadoğu bölgesin-
deki yapılanmasını tamamlayan Ford
Trucks, geçtiğimiz Kasım ayında Fas’ın
Kazablanka kentinde 4S Scama bayiliğini
hizmete açmıştı. Stratejik ve coğrafi ko-
numu ile Avrupa ve Afrika arasında bir
köprü olan Fas, güçlü ve dengeli ekono-
misi sayesinde, Ford Trucks için Kuzey
Afrika pazarı yatırımlarının stratejik baş-
langıç noktası niteliğinde.

Kuzey Afrika ağır ticari araç pazarında
ilk 3 marka arasına girme hedefiyle çalış-
malarını sürdüren Ford Trucks’ın, Scama
iş birliğiyle açtığı tesis, bölgedeki müşte-
rilerine satış, servis ve yedek parça hiz-
metleri ile komple hizmet sunuyor. Tesis,
10 bin metrekare kapalı,  40 bin metreka-
re açık olmak üzere toplam 50 bin metre-
karelik bir alan içerisinde yer alıyor. 5

adet Ford Trucks çekici ve kamyon
Showroom’da sergilenirken, Ford Trucks
servis alanı ise günde 10  araç alabilecek
bir kapasiteye sahip.

FORD TRUCKS KUzEY AFRiKA’DAKi
iDDiASıNı ARTıRıYOR

Ağır ticari araç sınıfında global oyuncu
olma yönündeki çalışmalarına tüm hızıy-
la devam ettiklerini vurgulayan Ford
Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü
Emrah Duman açılışta yaptığı konuşma-
sında şunları söyledi: “Fas, Ford Trucks’ın
Kuzey Afrika pazarına yönelik yatırımla-
rının stratejik başlangıç noktası. Kuzey
Afrika ağır ticari araç pazarında ilk 3
marka arasına girme hedefiyle yatırımla-
rımıza devam ediyoruz. Scama işbirliğiyle
Fas’ın önemli şehirlerinden Marakeş’te
açtığımız bu yeni tesis, Ford Trucks’ın
global vizyonu çerçevesinde tasarlandı

ve en son teknik ekipmanlarla donatıldı.
Yeni tesisimiz, Ford Trucks markasının
imajını ve müşteri memnuniyetini bulun-
duğu Fas’ta çok daha ileri seviyelere taşı-
yacaktır. Kuzey Afrika pazarına yönelik
projelerimize devam edeceğiz. Ford Oto-
san olarak, Ford’un Avrupa’daki öncü ti-
cari araç üretim ve geliştirme merkeziyiz.
Dünya pazarlarında başarıyla sunulan
hafif ve orta ticari araçlarımızdaki kalite,
dayanıklılık, verimlilik gibi başarılı çalış-
malar; Ford Trucks’ın ürün stratejisinin de
belkemiğini oluşturuyor. 55 yıllık kam-
yon üretim tecrübemizi, farklı ihracat pa-
zarlarına özel ürün geliştirme yeteneği-
miz ile birleştiriyoruz. Ford’un global ola-
rak ticari araçlar ve ilgili dizel motorlar
geliştirme merkezi olan Ford Otosan Ar-
Ge Merkezi’ndeki 1500 mühendisimizden
500’ü, uluslararası pazarlar için ağır ticari
araçlar geliştirmek için çalışıyor.” 

Ford Trucks, Fas Kazablanka’da geç-
tiğimiz yıl gerçekleştirdiği 4S tesis

açılışının ardından Marakeş’te 2. Tesi-
sini hizmete sokarak, Kuzey Afrika

yapılanmasını güçlendirdi. Ford
Trucks Uluslararası Pazarlar Direktö-

rü Emrah Duman “Fas bayimiz Sca-
ma ile birlikte büyümeye devam edi-
yoruz.  Fas, Ford Trucks’ın Kuzey Af-
rika pazarına yönelik yatırımlarının

stratejik başlangıç noktası. Kuzey Af-
rika ağır ticari araç pazarında ilk 3

marka arasına girme hedefiyle, yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.
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BASILDIĞI YER: Dünya Süper Veb Ofset A.fi. 
“Globus” Dun̈ya Basınevi 100. Yıl Mah. 34204 

Bağcılar/İstanbul 0212 440 24 24

Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gizem USLU

Haber Koordinatörü: 
Çağdaş AYDIN 

Hukuk Danışmanı
Av. Uğur AMASYA

Redaksiyon: 
Ezgi ÇAĞIRAN

Muhabir: 
Ahmet  DABANLIOĞLU

Serap ERKER

Grafik Tasarım: 
Emre Korkmaz

ANADOLU TEMSİLCİLERİ
Ankara: Efecan BARUT 

İzmir: Orkut IŞIKALP  

Edirne: KAPIKULE-
HAMZABEYLİ Mehmet

ŞENOL (Edirne Gazetesi)

Hatay - Reyhanlı -
CİLVEGÖZÜ: Abit KIZILCA

(Rehber Gazetesi) 

Hatay: Hasan YETMEZ 

Mersin: Meltem
AHATOĞLU

Ardahan - Posof -
TÜRKGÖZÜ: Bülent KILIÇ

(Kılıç Ofset) 

Iğdır-DİLUCU: Serdar
ÜNSAL  

Ağrı Doğubayazıt
GÜRBULAK: Selehattin

KAÇURU 

Artvin-Hopa-SARP: 
Hayati AKBAŞ 

Şırnak-Silopi-HABUR: 
Halil ÇOŞKUN 

Cizre: Emin Dilovan KINAY
(Haber 73 Gazetesi) 

tasımacılar 8_Layout 2  8/29/16  5:10 PM  Page 1


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

