
Michelin Türkiye
Genel Müdürlüğü
görevine Manuel
Montana atandı

Michelin Grup bünyesinde
çeşitli görevler üstlenen
Manuel Montana, 1 Ağustos
2016 tarihi itibariyle Miche-

lin Türkiye Genel Müdürü ve Binek ve
Hafif Ticari Araç Lastikleri Ticari Direk-
törü olarak atandı.   2011 yılından bu
yana Michelin Türkiye Genel Müdürü
olan Marco Giuliani, görevini Manuel
Montana’ya bıraktı. Ağustos ayı itiba-
riyle Michelin Türkiye Genel Müdürü
olarak atanan Manuel Montana, aynı
zamanda Michelin Türkiye Binek ve Ha-
fif Ticari Araç Lastikleri Ticari Direktör-
lüğü görevini de yürütecek. 

farklı ülkelerde ve alanlarda 12 yıllık
yönetim tecrübesine sahip Montana,
Michelin’den önce  ArcelorMittal ve yan
kuruluşu Grupo Ros casares bünyesinde
İspanya ve fransa’da 6 yıl boyunca çe-
şitli departman ve kademelerde yönetici
olarak çalıştı. 2013 yılında Avrupa Maden
Lastikleri Satış Müdürü olarak Michelin
Grup’ta çalışmaya başlayan Montana,
2014 yılında Michelin Türkiye’ye Ağır Va-
sıta Lastikleri Ticari Direktörü olarak
atandı. Montana, Michelin bünyesindeki
3 yıllık kariyerine Türkiye’de Genel Mü-
dür olarak devam edecek. İspanya’da
Province of Valencia’da İşletme okuyan
Montana, yüksek lisansını ise HEc Pa-
ris’te yine İşletme üzerine yaptı. İngilizce,
fransızca, İspanyolca ve Portekizce dil-
lerini akıcı bir şekilde konuşan Monta-
na’nın, satış, pazarlama, takım yönetimi
gibi konularda uzmanlığı bulunuyor. 

Hafif Ticari
Araç Pazarı
%9,8 Azaldı

Türkiye Otomotiv pazarında, Ha-
fif ticari araç pazarı 2016 yılı
Ocak-Ağustos döneminde ge-
çen yılın aynı dönemine göre

%9,83 oranında azalarak 130.881 adet se-
viyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı
dönemde 145.146 adet satışa ulaşılmıştı.
2016 yılı Ağustos sonu Hafif Ticari Araç
Pazarı gövde tipine göre değerlendirildi-
ğinde, en yüksek satış adetine %70,82
pay ile Van (92.686 adet), ardından %11,87
pay ile Kamyonet (15.540 adet), %9,14 pay
ile Minibüs (11.962 adet) ve %8,17 pay ile
Pick-up (10.693 adet) yer aldı. 2016 yılı
Ağustos ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen
yılın aynı ayına göre %15,58 oranında
azalarak 17.579 adet seviyesinde gerçek-
leşti. Geçen sene Ağustos ayında 20.824
adet satış gerçekleşmişti.  Hafif ticari araç
pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama sa-
tışlara göre %0,80 azaldı.
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Uçak krizi sonrası 
güzergâh değiştirdiler

TREDER BİR MİLYAR $’LıK
İHRAcAT HEDEfİNİ

ANKARA’YA ANLATTı

Türk treyler sektörünün
tek temsilcisi olan TRE-
DER, sektörünün önünde-
ki fırsatları değerlendir-

mek ve tehditleri de ortadan kal-
dırmak için çabalarını sürdürüyor.
TREDER Başkanı Kaan Saltık baş-
kanlığındaki TREDER Heyeti 31
Ağustos tarihinde kamu ile birara-
ya gelerek sektörün son durumu-
nu yetkililer ile paylaştı ve sektö-
rün önündeki hedefleri aktardı.
TREDER Heyeti; Ekonomi Bakanlı-
ğı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım
ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur
Öztürk, İhracat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Ali Kılıçkaya, Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Hasan Ali Çelik ve TSE Ulaşım ve
Lojistik Genel Müdürü Nihat Kölük

ile biraraya geldi. TREDER Başkanı
Kaan Saltık görüşmelerde Türki-
ye’nin yakın gelecekte bölgenin
hub’ı olacağını ve özel sektör ile
kamunun bu süreci hızlandırabile-
ceğinin altını çizdi. Sektörün geçti-
ğimiz bir yıl içinde 270 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdiğini ve
hedeflerinin bir milyar dolarlık ih-
racat olduğunu kamu otoritelerine
aktaran Saltık, “Türkiye’de yerli ve
yabancı yatırımlar giderek artıyor.
Bu yatırımlar artarak devam ede-
cek. Türk firmaları da kapasiteleri-
ni arttırıyor. Bugün 60 bin dolayın-
da olan üretim kapasitemiz, 5 yıla
kalmadan 100 bin adede çıkacak.
Türkiye eninde sonunda Avru-
pa’nın üretim merkezi haline gele-
cek. Bizim amacımız bu süreci hız-
landırmak.” dedi.

Manuel 
Montana

Ekonomi Bakanlığı, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve TSE ile bi-

raraya gelen TREDER
Heyeti, özellikle ihracat

kanallarının açılması,
sahteciliğin önüne ge-

çilmesi ve denetimlerin
artması ile ilgili öneri-

lerini dile getirdi. 2.
Treyler Zirvesi için ka-
munun desteğini alan

TREDER Heyeti görüş-
melerden önemli so-

nuçlar elde etti. 

Nakliyeciler

direksiyoNu

Beyaz rusya 

ve ukrayNa’ya

kırdı

T
ürk nakliye firmalarının zorunlu
güzergâh değişimi nedeniyle
yönünü Beyaz Rusya ve Ukray-
na’ya çevirdiklerine dikkat çe-

ken Deniz Çokcoş Sezer, “Yeni güzer-
gâhlar doğal olarak nakliyecilerimize
hem akaryakıt, hem de otoyol ücretle-
rinde ek maliyetler getirdi. Firmalarımı-
zın akaryakıt maliyetleri yüzde 35’lere
kadar çıkarken, otoyol ücretlerinde ise
maliyet 3.5 kat artış gösterdi. Rakam-
lardan da anlaşılacağı üzere Rusya
akaryakıt ve otoyol ücretlerinde her za-
man daha karlı güzergâh konumunda.
Ancak şanslıyız ki, yakın zamanda  iliş-
kilerin iyileştirilmesi için gereken adım-
lar atılarak bu pazarın kapılarının yeni-
den  açılması gündeme geldi. Bunun
olumlu sonuçlarını 2017 ortalarına doğ-
ru daha belirgin olarak göreceğimizi
düşünüyorum” dedi.

DKV olarak Türk nakliye firmalarına
Rusya’da olduğu gibi Beyaz Rusya ve

Ukrayna’da hizmet sunduklarını söyle-
yen Deniz Çokcoş Sezer, “Beyaz Rus-
ya’da 42, Ukrayna’da ise 131 istasyon-
da geçerliyiz. Beyaz Rusya’da toplam-
daki 2.743 kilometrelik ücretli otoyol
uygulaması var. Burada da  3.5 ton
üzeri araçlar için otoyol ödemelerinde
de müşterilerimize yardımcı oluyoruz.”
dedi. Müşterilerine ön ödemeli ve son-
radan ödemeli kutu seçenekleriyle hiz-
met sunduklarını açıklayan Deniz Çok-
coş Sezer, “Böylece, Rusya sonrasında
nakliye firmalarının yöneldiği bu yeni
hatta karşılaşılabilecek ceza riskini de
minimuma indirmiş oluyoruz. Müşteri-
lerimiz ayrıca Polonya – Beyaz Rusya
sınırında yer alan bir noktada gümrük
işlemlerini DKV kartı ile yapabiliyorlar.
Ukrayna’da ise akaryakıt istasyonu ağı-
mıza ek olarak Polonya ile olan sınır
noktalarında 5 ayrı gümrük ofisinde
gümrük işlemlerini DKV kartı ile ödeye-
biliyorlar” diye konuştu.

Uçak krizi sonrasında Rusya’ya giriş yapamayan Türk nakliye firmaları,
yönünü Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya çevirdi. Nakliyeciler zorunlu güzer-
gah nedeniyle akaryakıtta yüzde 35’e, otoyolda ise yüzde 350’ye varan
maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı. Geçen yıl Ocak-Haziran ayları içeri-
sinde Beyaz Rusya’ya 714 sefer yapan nakliyecilerin, 2016’nın aynı dö-
neminde sefer sayısı yüzde 472’lik artışla 4 bin 84’e çıktı. Aynı dönemde

Ukrayna’ya ise yüzde 178’lik artışla 2 bin 166 sefer gerçekleştirdi.
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Kaplanan her 
3 lastiKten 
birinde brisa

Brisa Ticari Ürünler pazarlama ve
Satış Genel Müdür Yardımcısı
Egemen Atış, Brisa’nın ticari
ürün ve hizmetlerine yönelik

gerçekleştirdiği değerlendirme toplantı-
sında dünya ve Türkiye’deki lastik pazarı-
nı değerlendirerek Brisa’nın ticari ürün
segmentinde farklılaştığı noktalara değin-
di. Egemen Atış, son 5 yılda dünya lastik
pazarının %13 büyüdüğünü ifade ederek,
Türkiye lastik pazarının 2015 yılında %9,4
ile dünya pazarının üzerinde bir büyüme
gösterdiğine dikkat çekti. Atış “ Türkiye
araç parkı son 10 yılda yüzde %75,3 büyü-
dü. 2016 ilk yarısında ise 15,8 milyon araca
ulaştı. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de ciddi
bir potansiyel var. 2020 yılında öngörülen
büyüme %30. Brisa olarak bu potansiyeli
gerçekleştirebilmek adına çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Ticari ürünler tarafı büyük
inşaat projeleri ve altyapı çalışmalarından
olumlu yönde etkileniyor. Özellikle inşaat,
karayolu, demiryolu, denizyolu taşımacılığı
ve turizm sektörüne yönelik yeni projeleri
göz önünde bulunduracak olursak; orta-
uzun vadenin bu anlamda kritik bir dö-
nem olduğuna inanıyoruz” dedi.

FİLO MÜşTERİLERİMİZE 
SuNDuğuMuZ HİZMETLERLE 
FARKLILAşMAYA ODAKLANIYORuZ

Brisa’nın inovasyon şirketine dönü-
şüm yolculuğunun ticari ürünler seg-
mentinde de ilkleri hayata geçirme fırsatı
sunduğuna dikkat çeken Atış “Dijitalle-
şen dünya ve gelişen müşteri beklentileri
doğrultusunda ‘müşterilerimize fark ya-
ratan bir şekilde değer katmaya’ odak-
landık ve mevcut hizmetlerimizi de bu
yönde sürekli geliştiriyoruz. Müşterileri-
mizin ürünlerimizi kullanmalarıyla baş-
layan süreci ‘gelişim yolculuğu’ olarak
tanımlıyoruz. Bu yolculukta lastik bakı-
mından, mobil hizmetlere, araç takibin-
den yakıt tasarrufu danışmanlığına ka-
dar gibi geniş bir yelpazede yenilikçi hiz-

Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış, geleneksel Ticari Ürünler De-
ğerlendirme Toplantısı’nda Brisa’nın inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunun ticari araç segmentine yö-
nelik hizmetlerine nasıl yansıdığını paylaştı. Egemen Atış “Dijitalleşen dünya ve değişen müşteri beklentileri

doğrultusunda müşterilerimize değer katma anlayışla mevcut hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.

rülebilirliğe de önemli bir katkı sunan
profleet ile hurda lastiklerde yüzde 20 geri
kazanım sağlanıyor. Brisa 2015 yılında
profleet kapsamında yaptığı araç ve lastik
bakımları ile %6 yakıt ve lastik masrafla-
rında 7,5 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

ÜçÜNcÜ HAVAALANI İNşAATINDAKİ
TİcARİ ARAçLAR  HIZLI VE GÜVENİ-
LİR SERVİSE pROBOx İLE uLAşIYOR

Brisa’nın,  ticari araç sürücülerinin lastik
sökme-takma ve servis ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla hayata geçirdiği ve filo araç
parklarında konumlanan hizmet noktası
probox, büyük inşaat sahalarında yer alan
ticari araçlar için de hızlı ve pratik çözümler
sunuyor. 3. Havaalanı’nın şantiyesinde de
üç adet probox aktif olarak çalışıyor ve bu
geniş kapsamlı projede araç lastikleri için
yerinde bakım servisi sunularak iş süreçle-
rinin aksamamasına ve operasyonel ve-
rimliliğe önemli ölçüde katkı sağlanıyor.
BRİSA’AN DÜNYANIN İLK VE 
TEK MOBİL TIR BAKIM SERVİSİ

Brisa’nın dünyanın ilk ve tek mobil tır
bakım servisi unvanına sahip hizmeti Mo-
bilfix, ağır ticari araçlara yerlerinde bakım
ve servis hizmeti sunarak, araç sahipleri
ve filoların zamandan ve maliyetten ta-
sarruf etmelerini ve iş sürekliliklerini ko-
rumalarını sağlıyor. Brisa’nın hizmet anla-
yışını ve müşterilerine verdiği değeri ka-
nıtlayan inovatif bir proje olan Mobilfix,  1
Ekim’den itibaren de tüm Türkiye’de filo-
lara hizmet vermeye başlıyor

FİLOFİx: AVRupA’DA DA 
TÜRKçE HİZMET VEREN 
TEK YOL YARDIM HİZMETİ

Brisa’nın, filo araçlarının lastik ile ilgili
olarak seyir esnasında oluşabilecek so-
runlarını anında çözmeyi amaçladığı ve 10
yıldır devam eden hizmeti Filofix Avru-
pa’da Türkçe hizmet veren ilk ve tek yol
yardım hizmeti olma özelliğini taşıyor.  

metlerimizle müşterilerimizin yanlarında
oluyoruz. Özellikle filo müşterilerimizi yol-
culuklarında destekleyerek,  proaktif ola-
rak farklılaşan çalışmalarımıza büyük
önem veriyoruz” dedi.

KApLANAN HER 3 LASTİKTEN 
BİRİNDE BRİSA İMZASI

2016 yılının ilk yarısında ticari ürünler
segmentinde müşterilerine değer sağlayan
ürün ve hizmetleri ile pazara paralel bir per-
formansla büyüyen Brisa, kaplama lastikle-
ri segmentinde kayda değer bir artış elde
etmeyi başardı. Bugün kaplanan her 3 las-
tikten birinde Brisa’nın imzası yer alıyor.

Bandag markası ile  ticari araçlara lastik
kaplama hizmeti vererek lastik atıklarının
azaltılmasına katkı sağlayan Brisa,, 2015 yı-
lında 127.000 adet  lastik kapladı. Brisa, 2016
yılının ilk yarısında ise 61.000 lastik kapla-
yarak müşterileri için toplam lastik ömür
maliyetinde %30 tasarruf, doğa için 18.000
ton varil daha az petrol kullanımı sağlamış
oldu. Brisa,  Türkiye’de bir ilk olarak Bandag
kaplama tesislerine yeni teknoloji yatırımı
da gerçekleştirdi. İleri teknoloji görüntüleme
yöntemiyle lastiği inceleyen bu teknoloji
aynı zamanda kaplamaya uygun lastiklerin
seçimindeki doğruluğu artırabilme özelliği-
ne de sahip.

pROFLEET İLE 2015 YILINDA 
LASTİK MASRAFLARINDA 
7,5 MİLYON TL TASARRuF

Brisa, filo müşterilerinin ihtiyaçlarına 360
derece çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği
profleet “filo yönetim çözümleri” ile filo müş-
terilerinin operasyonel maliyetlerinde maksi-
mum tasarruf sağlanmasına yönelik sürdü-
rülebilir hizmetler sunmaya devam ediyor.
profleet kapsamında 2016’nın ilk yarısında
28.372 saha çalışması yapılarak 18.653 araca
hizmet verildi ve yaklaşık 300.000 lastiğe do-
kunuldu. Filo müşterilerine sağladığı değer-
lerin yanı sıra ekonomik ve çevresel sürdü-

Türkiye’nin lider treyler
üreticisi Tırsan, sektörün
ilk ve tek Ar-Ge merke-
zinde geliştirdiği Käss-

bohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm
Tankeri ile Avrupa treyler sektö-
rünün en prestijli yarışmasında
Trailer Innovation 2017 ödülünü
kazandı. 

Her iki yılda bir Almanya’nın
Hannover şehrinde düzenlenen,
dünyanın en büyük ticari araç fuarı
olan IAA Ticari Araç Fuarı kapsa-
mında, Alman Ticari Araç Üreticileri
Birliği (VDA) işbirliği ile Avrupa’nın
önde gelen 14 ticari araç dergisi ta-
rafından düzenlenen Trailer Inno-
vation 2017 ödülleri, treyler ve üst-
yapı sektörlerinde benzersiz fikir-
leri ve yenilikçi ürünleri teşvik et-
mek üzere veriliyor.

2016 IAA Ticari Araç Fuarı’nda 23
Eylül tarihinde fuarın Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenecek olan mera-
simde Tırsan inovasyon ödülünü
Türkiye adına alacak.

Dünyanın likit madde taşıma-
cılığındaki lider isimlerinden Ho-
yer’in, Almanya’da bitüm taşıma-
cılığında uzmanlışmış kuruluşu
Hoyer Bitumen-Logistik GmbH
ile birlikte geliştirilen Kässbohrer
Yüksek Güvenlikli Bitum Tankeri
ile Tırsan, Avrupa’da tehlikeli
madde taşımacılığında ADR mev-
zuatı ve işçi güvenliği uygulama-
larını ileri taşıyacak yeni bir gü-
venlik anlayışı sunuyor. 

Tırsan, tehlikeli madde taşımacı-
lığında ADR mevzuatı yürürlüğe
girmeden 12 sene önce ADR anlaş-
masının gereksinimlerini karşıla-
yan üretim süreçleri ve ürünleri ile

Türkiye  taşımacılık sektörüne bu
konuda öncülük etmişti. Kurduğu
güçlü Ar-Ge altyapısı ve yeni tek-
noloji üretme yetkinliği sayesinde
ise bugün Tırsan, Avrupa treyler
sektöründe ADR mevzuatını aşan
güvenlik standartlarını belirleme
seviyesine ulaştı.

Trailer Innovation 2017 ödüllerin-
de kullanıcıya sunduğu yenilikler
ile güvenlik kategorisinde ödül alan
Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bi-
tum Tankeri, 6 metre uzaktan
elektronik dolum ve boşaltım sağ-
layan uzaktan kumandalı kontrol
sistemi sayesinde hem kullanıcı
hem de saha ve donanım güvenli-
ğini en üst seviyeye çıkarıyor. 

Kullanıcının doldurma/boşaltma
operasyonunu güvenli bölgeden
idare etmesini sağlayan elektronik
otomasyon sistemi, sadece kullanı-
cıyı güvenli bir konumda ve mesa-

fede tutmakla kalmıyor, valfların
doğru sırayla açılıp kapanmasını
sağlayarak olası kazaların önüne
geçiyor. 

Bunun yanı sıra, boşaltım hattı
üzerindeki bağlantı noktasındaki
koruyucu kapak aynı zamanda bir
damlama kabı olarak işlev göre-
cek şekilde tasarlandı. Bu kapak
açıldığında uyarı lambaları kulla-
nıcının dikkatini çekerken, Gü-
venli Başlatma Sistemi aracın
frenlerini kilitleyerek treylerin ha-
reket etmesini engelleyerek gü-
venliği artırıyor.

Kässbohrer Yüksek Güvenlikli
Bitüm Tankeri’nin yenilikleri ara-
sında tanker içerisindeki sıcaklık
değişimlerinin dökümünü tutan
Termal Veri Kaydedici, lastik kont-
rol sistemi ve balata aşınma gös-
tergesinin yanı sıra ek özellikler de
yer alıyor.

TIRSAN TRAILER INNOVATION 
2017 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

OSD temsilcileri, BST Bakanı Özlü ile
Otomotiv Sanayii’nin geleceğini konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Özlü, Türkiye’nin
ihracat ve Ar-Ge lideri
Türk Otomotiv Sana-

yii’nin temsilcileri ile buluştu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dr. Faruk Özlü, 2015 yılında 1 mil-
yon 359 bin adet üretim ve 992 bin
adetlik ihracatı ile tarihi rekorlara
imza atan Türk Otomotiv Sana-
yii’nin temsilcisi Otomotiv Sanayii
Derneği (OSD) Yönetim Kurulu ile
İstanbul’da bir araya geldi.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen, Otomotiv Sanayii’nin
güncel konuları ve uluslararası re-
kabetçiliğinin sürdürülebilirliği için
atılması gereken adımlar hakkında
değerlendirmelerde bulundu. 2015
yılında üretim ve ihracatta tarihi
rekorlar kıran sanayinin, bu başarı-
sını 2016’da da tekrarlamak için çok
çalıştığını söyleyen Önen, Otomotiv
Sanayii’ne verdikleri önem sebe-
biyle Hükümetimiz ve BST Bakanı
Dr. Özlü’ye teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, 2015 yılında 21,2 mil-
yar Dolarlık ihracatı ile ülkemizin
toplam ihracatının yüzde 15’ini
gerçekleştirerek 10 yıldır üst üste
ihracat liderliğini sürdüren Oto-
motiv Sanayii’nin 2016 yılında da
ihracat odaklı üretim büyümesini

devam ettireceği dile getirildi. Ay-
rıca 76 adet Ar-Ge merkezi ile Ar-
Ge faaliyetlerinde de açık ara önde
giden Otomotiv Sanayii’nin ülke-
miz ekonomisine sağladığı katma
değeri daha da ileriye taşımak için
alınması gereken önlemler konu-
sunda karşılıklı fikir alış verişinde
bulunuldu.

BST Bakanı Dr. Özlü, yaptığı de-
ğerlendirmede Otomotiv Sana-
yii’nin ülkemize olan katkıları se-
bebiyle öncelikli sektör olarak gö-
rüldüğü belirtti. Otomotiv Sana-
yii’nin Ar-Ge faaliyetlerine dikkat
çeken Bakan Özlü, Ar-Ge harca-
malarının milli gelire oranının yüz-
de 1'i geçtiğini ve yapılan çalışma-

larla bu oranın büyümeye devam
edeceğini söyledi.

Hükümetin tasarruf ve yatı-
rımlar konusuna verdiği önemi
vurgulayan Bakan Özlü, konuş-
masında nitelikli üretim ile nite-
likli ihracat hedeflediklerini, bu
çerçevede hazırlanan Üretim
Reform Yasa Tasarısı üzerinde
son değerlendirmelerin yapıldı-
ğını, Bakanlık olarak akıllı üre-
tim sistemlerini, akıllı fabrikaları
öne çıkartmaya yönelik politika-
lar geliştirdiklerini ve Endüstri
4.0 konusunda ise sanayi ile or-
tak bir platform kurulması çalış-
malarının hızla ilerlemekte oldu-
ğunu ifade etti.
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teMsa Genel Müdürü dinçer Çelik ve stM
Genel Müdürü davut yılmaz’ın katılımıyla 5
eylül 2016’da sabancı holding’de imzalanan
iş birliği protokolü çerçevesinde stM ve

teMsa, akıllı araçlar için yeni teknolojiler geliştire-
cek. 2 şirket, "akıllı araçlar, Büyük veri analitiği, en-
düstri 4.0, nesnelerin interneti (ıot), ve siber Güven-
lik" konularında iş birliği yapacak.

2 önCü KUrUlUŞ teMsa 
ve stM’den dev iŞ Birliği   

imza töreninde, 2 yerli, öncü kuruluşun mühendislik
tecrübelerini akıllı araç teknolojilerinde kullanmak için
iş birliği yaptığını belirten teMsa Genel Müdürü dinçer
Çelik, “iş birliği çerçevesinde teMsa tarafından gelişti-
rilmekte olunan smart Mobility programlarının hedef-
lediği değer ve çözümlerin etkinliğinin arttırılması
planlanıyor. teMsa liderliğini sürdürdüğü otobüs pa-
zarında otobüs üretmekle birlikte, akıllı ulaşım çö-
zümleri üreten, yenilikçi ve girişimci, fark ve değer ya-
ratan teknoloji şirketi olma yolundaki vizyonuyla ilerli-
yor. Bu vizyon doğrultusunda akıllı araçlar, elektrikli
araçlar ve sMart 2020-akıllı fabrikalar başlıklı smart
Mobility programlarının gelişimine stM ile yapılan bu
iş birliğinin önemli katkısı olacak” dedi.

ŞehirlerdeKi UlaŞıMın 
dijital dönüŞüMüne KatKı 

stM Genel Müdürü davut yılmaz ise imza törenin-
de, “teMsa ile gerçekleştireceğimiz iş birliğimizde,
‘teMsa smart Mobility programları’ kapsamında ge-
liştirilecek ürünlerin, şehirlerin ulaşımını dijital dönü-
şümün hızıyla senkronize edeceğini” belirtti. yılmaz,
“stM’nin özgün olarak tasarladığı ve ulaştırmanın
yanı sıra farklı sektörlerde bağımsız çalışabilen tür-
kiye’nin ilk ve tek büyük veri analitiği platformu Ove-

ra (Optimizasyon veri analitiği), teMsa tarafından
üretilen elektrikli ve akıllı araçlar için teknoloji gelişti-
rilmesinde kullanılacak” diye sözlerini tamamladı. 

teMsa ve stM teKnOlOjiyi 
BirliKte GeliŞtireCeK

iş birliği sayesinde teMsa tarafından yürütülen
smartMobility programlarının, başta üretim, bakım,
lojistik, pazarlama, bilgi teknolojileri ve inovasyon
faaliyetleri olmak üzere operasyonlarda müşteri
memnuniyetini ve güvenliği ön planda tutarak tek-
nolojik olarak geliştirilmesi sağlanacak. Bu kapsam-
da ortaya çıkacak ihtiyaçlara, büyük veri algoritmala-
rı kullanılarak ileri seviye veri analitiği, veri bilimi, op-
timizasyon uygulamaları ve çeşitli yazılımlar aracılığı
ile stM ve teMsa tarafından çözümler geliştirilecek.
Bu süreçte, teMsa akıllı araçlarından elde edilecek
verinin siber güvenliği de stM tarafından geliştirile-
cek çözümlerle sağlanacak.

araÇlar artıK daha da aKıllı
teMsa ve stM, "akıllı araçlar, Büyük veri anali-

tiği, endüstri 4.0, nesnelerin interneti (ıot)ve siber
Güvenlik" konularında iş birliği yapacak. Bu kap-
samda teMsa fabrikasından tüm dünyaya yayıl-
mış teMsa araçlarındaki sensörlerden toplanan
verinin stM ve teMsa mühendislerince büyük
veri analitiği uygulamaları ve veri bilimi yöntemleri
aracılığıyla mantıksal ve tahminlenebilir analizleri-
nin yapılması hedeflenecek.

teMsa ve stM iş birliğinde, toplanan tüm bu veri-
nin ileri seviye büyük veri analitiği, yapay zeka ve op-
timizasyon teknikleri kullanılarak incelenmesi ve
yorumlanmasıyla birlikte geliştirilecek akıllı ulaşım
çözümlerinin dünya pazarına ticari ürün olarak su-
nulması hedefleniyor.

türkiye-avrupa arasın-
daki ro-ro hatlarında-
ki intermodal taşımacı-
lığın lideri U.n. ro-ro

işletmeleri a.Ş.’nin tüm gemi
navlunu hasılatını, türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlığı’nca
esasları belirlenen, aile ve sos-
yal politikalar Bakanlığı’nın gö-
revlendirildiği “15 temmuz da-
yanışma Kampanyası”na bağış-
ladığı istanbul’dan  italya’ya gi-
decek olan gemisi “Un trieste”,
30 ağustos Zafer Bayramı’nda
pendik’tenyola çıktı. ambarlı li-
manı’na da uğrayan gemi, 2 ey-
lül Cuma günü italya’nın trieste
şehrine varmış olacak.

U.n. ro-ro, istanbul’dan ital-
ya’nın trieste şehrine kalkan
yaklaşık 240 araç kapasiteli ge-
misinin tüm hasılatı olan
897,877.22 tl’yi, 15 temmuz
2016’da ülkemize karşı yapılan
hain darbe girişiminde şehit
olan vatandaşlarımızın aileleri-
ne ve yaralananlara yönelik
başlatılan “15 temmuz dayanış-
ma Kampanyası”na aktardı. U.n.

ro-ro işletmeleri a.Ş. CeO’su
sedat Gümüşoğlu konuyla ilgili
yaptığı açıklamada; “15 temmuz
akşamında ülkemize karşı yapı-
lan, demokratik hukuk devleti
olan türkiye Cumhuriyet’nin
birlik ve bütünlüğünü hedef
alan darbe girişiminde hayatını
kaybeden şehitlerimizin ailele-
rine ve yaralanan vatandaşları-
mıza destek olabilmek bizler
için büyük gurur. ülke olarak
hep birlikte yaraları sarmaktan,
birlik ve beraberlik duygumuzu
tüm dünyaya göstermekten
mutluluk duyuyoruz” diye ko-
nuştu.

322 bin araç kapasiteli 12 mo-
dern ro-ro gemisiyle, istan-
bul’dan pendik ile ambarlı ve
Mersin’den, italya’daki trieste
ve ancona limanı’larına, pen-
dik’den fransa’daki toulon li-
manı’na düzenli ro-ro seferleri
gerçekleştiren U.n. ro-ro, 30
ağustos Zafer Bayramı’nda ger-
çekleştirdiği bu seferle tüm şe-
hitlerimizi bir kez daha anmış
oldu. 

OtOBüs paZarının lideri teMsa hedeflerini stM ile BüyütMeye devaM ediyOr 

Akıllı araç üretimiy-
le yeni bir dönemin

startını 2015 yılında
veren TEMSA, bü-

yüyen hedefler
doğrultusunda sa-

hip olduğu yenilikçi
kimliğini yeni iş bir-

likleri ile genişleti-
yor.  TEMSA, “siber
güvenlik ve büyük

veri” konusunda
Türkiye’nin lider
şirketi Savunma

Teknolojileri ve Mü-
hendislik (STM) ile

"Akıllı Araçlarda
Teknoloji Geliştir-
me" konusunda iş

birliği gerçekleştirdi. 

TEMSA vE STM Akıllı ArAçlAr için
yEni TEknolojilEr gElişTirEcEk

Zafer Bayramı’nda 
kalkan geminin hasılatı
15 Temmuz
ŞehiTleri’ne 

tasımacılar 3_Layout 2  9/26/16  1:49 PM  Page 1



sektörden4 EYLÜL 2016
www.tasimacilar.com

hnR lOjİSTİK 
Filosunda ki Tısran Treyler
Sayısını 500’e tamamladı

TEMSA’dan Altunhan
Şirketler Grubu’na 

10 Maraton 2 Prestij 

Volvo Kamyon ve Temsa 
İş Makinaları, stratejik iş
birliği anlaşması imzaladı 

Volvo Kamyon ve Temsa 
İş Makinaları, stratejik iş
birliği anlaşması imzaladı 

Temsa Maraton firma-
ların gözdesi olmaya
devam ediyor. Altun-
han Şirketler Grubu 
filosuna 10 Maraton ve
2 Prestij aldı. Şirket yıl
sonuna kadar Maraton
sayısını 40’a çıkarma-
yı hedefliyor. 

Türkiye’nin 38 yıldır ara-
lıksız lider treyler üreti-
cisi olan Tırsan, taşıma-
cılık sektörünün önde

gelen firmalarından biri olan
hnR lojistik’e Tırsan Adapazarı
Fabrikasında düzenlenen tö-
rende,129 adet Tırsan perdeli
Mega semi-treyler teslim etti.
2016’nın son parti alımını ger-
çekleştiren firmanın filosunda
şu anda 500 adet Tırsan treyler
bulunmaktadır.

DAF-TıRSAn tarafından satışı
gerçekleştirilen araçların teslimat
törenine, Tırsan Treyler Yurtiçi
Genel Müdür Yardımcısı Ercan
Kulaksız, hnR lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Arda hüner ve
DAF-TıRSAn Satış Müdürü Er-
tuğrul Erkoç katıldı.

hnR lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Arda hüner teslimat tö-
reninde yaptığı konuşmada,
“Firma olarak Tırsan markasını
tercih etmemizin öncelikli ne-
denlerinin başında, %100 yerli
sermaye olmasının yanı sıra,
Tırsan’ın her zaman ve her ko-
şulda bize vermiş olduğu des-
teklerdir. çünkü bizim için
önemli olan tek şey günlük ka-
zanımlar değil, uzun süreli ilişki
ve kazanımlardır. Tırsanla yıllar-
dır süren güzel bir iş ortaklığımız
var” dedi.

hüner sözlerine şu şekilde de-
vam etti, “öte yandan Tırsan’ın
Türkiye treyler sektöründe yıl-
lardır lider konumunda olması
ve perdeli Tenteli segmentinde
de yine pazarın en donanımlı ve
en güçlü treylerlerini üretiyor ol-
ması da Tırsan’ı seçmemizdeki
diğer önemli bir faktör olmuş-
tur” ifadelerini kullandı.

Arda hüner son olarak, “ulus-
lararası taşımalarımızda Tırsan
tren yüklemeli araçlar sayesin-
de, yakıt ve tamir bakım masra-
fı, lastik, şoför ve işletme mali-
yetlerimiz azalıyor bu da bizim
için büyük avantaj. Tırsan ailesi
ile uzun yıllardır süren bu olumlu
iş birliğimizin ileriki yıllarda da
artarak devam etmesinden
memnuniyet duyacağız,” açıkla-
masında bulundu.

Merkezi İstanbul olan hnR lo-
jistik firması, yurtiçi ve yurtdışı ol-
mak üzere parsiyel, ekspres, so-

ğuk hava, rulo sac, dökme yük,
ADR sınıf yük, ağır nakliye ve proje
taşımacılığı alanında lojistik hiz-
meti vermektedir. 

TıRSAn MEGA 
hACİMlİ YÜKlER İçİn
GÜVEnlİ TAŞıMACılıK 

Tırsan perdeli ve Tenteli Treyler
Ailesi, 1977 yılından bu yana ge-
len sektör deneyiminin ve müş-
teri taleplerine güvenilir çözüm-
ler üretmedeki yetkinliğinin so-
nucudur.

Tırsan perdeli Mega’nın şasi ve
panellerinin çinko tri-elektron
metoduna göre kataforez (KTl)
kaplamalı oluşu sayesinde araç
10 yıl paslanmazlık garantisi al-
tındadır. 

Tırsan perdeli Mega’da yük
güvenliği Tırsan mühendisleri
tarafından geliştirilen K-fix sis-
temi ile sağlanmaktadır. K-fix,
236 farklı noktadan yük bağla-
ma olanağı sunmaktadır. Televre
üzerinde tüm araç boyunca yer
alan her biri 2,5 ton yük direncine
dayanıklı bağlama noktaları ile
kapakları çıkarmadan ve aracın
iç genişliğinden ödün vermeden
yükler, Code Xl standartlarına
uygun olarak emniyet altına alı-
nabilmektedir.

ıntermodel taşımacılıkta Tür-
kiye’nin öncüsü Tırsan, Mega
semi-treylerler için Tren Yükle-
me Sistemi opsiyonu sunmak-
tadır. "e-f-g-i" Vagon tipleri ve
p400 tünel tiplerine uyumlu
olan Tren Yükleme Sistemi’nde
2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı
noktası ile Tren Yükleme için
özel tasarlanan dingil hava yas-
tıkları bulunur. Tren Yükleme
Sistemi sayesinde yakıt tasar-
rufunun artması, tamir bakım
masrafı, lastik ve işletme mali-
yetlerini minimum seviyeye in-
dirgenir.  

Aracın her iki yanında birbi-
rinden bağımsız dörder adet ka-
pak bulunması, aracın yüklen-
mesi ve boşaltılması sırasında
esneklik sağlamaktadır. Tırsan
perdeli Mega’nın 400 mm + 150
mm çatı kaldırma özelliği ise
aracın iç genişliğinin optimal şe-
kilde kullanılabilmesine olanak
tanımaktadır.

Edirne’de düzenlenen törene
Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan, Edirne Milletve-
kili Erdin Bircan, Altunhan

Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Altunhan, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Salim Altunhan, Gökhan
Altunhan, Temsa Satış Direktörü Mu-
rat Anıl, Satış Müdürü Baybars Dağ,
Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci,
Ant Oto İstanbul Genel Müdürü Efe
Selçuk, Ant Oto Satış Müdürü Şafak
Kıyar, Metro Turizm’in üst düzey yö-
neticileri ile çok sayıda firma çalışanı
katıldı. 

SOn TEKnOlOjİYE 
SAhİp OTOBÜSlER 

Törende ilk konuşmayı yapan Al-
tunhan Şirketler Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Altunhan, “Edir-
ne’ye son teknolojiye sahip, modern
otobüsleri getirdik. Bu otobüsleri siya-
ha boyadık çünkü, demokrasi şehitle-
rimiz unutulmasın istedik. Bu otobüs-
leri gördüğümüz zaman o karanlık ge-
ceyi hatırlayacağız, bir daha o karanlık
günleri yaşamamak için elimizden ge-
len her şeyi yapacağız” dedi.

Bu OTOBÜSlER 
EDİRnE hAlKının

Altunhan Şirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Salim Altunhan,
1946 yılında dedesi ve babasının
başlattıkları yolcu taşımacılığı süre-

cini devam ettirdiklerini belirterek,
“Şu an 4’üncü kuşak işin başına ge-
liyor. Bu otobüsler bizim değil, Edir-
nelilerin, Trakyalıların otobüsleri.
Burada halka hizmet, hakka hiz-
mettir. Bu felsefe ile bu otobüsleri
Edirnelilerin, Trakya’nın, Tüm Türki-
ye’nin hizmetine sunmaktan mutlu-
yuz. Aile olarak gururluyuz” diye
konuştu. 

VOlKAn METRO TuRİzM’E
YEnİ ARAçlAR hAYıRlı OlSun

Temsa Satış Direktörü Murat Anıl da
törende yaptığı konuşmada, “Altun-
han ailesinin Maraton ve prestij oto-
büslerimizi tercih etmelerinden dolayı
kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni
araçların Volkan Metro Turizm’e ha-
yırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç ge-
tirmesini diliyorum” dedi.

hİzMET SEKTöRÜ 
REKABETE AçıK OlMAlı 

Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan da Edirne ve Edirneliler için
önemli günlerden biri olduğunu be-
lirterek,  “hizmet sektörü en zor
sektörlerden birisidir. Müşteri her
zaman haklıdır. Müşteri genellikle
hep bir fazlasını,  her zaman daha
iyisini ister.  Bu yanlış bir tavır mıdır,
asla değildir. Müşterinin bu talepleri
olmasa hiçbir sektörde bir inovas-
yan, yenili ve gelişme olmaz. özel-
likle ulaşım sektörü insanların bir

yerden bir yere gittiği değil, kendi
canını size emanet ettiği bir sektör-
dür. O zaman ulaşım sektöründe
kullandığımız hizmet araçlarının
teknolojinin son geldiği nokta ile hiz-
met veriyor olması da çok önemli.
hem konforu sağlayacaksınız, hem
insanların rahatını sağlayacaksınız.
zamandan tasarruf ettireceksiniz.
Fiyatınız herkesten daha düşük ola-
cak. Bunların ötesinde bir de müşte-
ri memnuniyetini yakalayacaksınız.
Bunların hepsi bir arada olmalı. Bun-
ların hepsinin bir arada sunulduğu
noktada siz başarılısınız. Bunları siz
müşteriye sunamıyorsanız başarılı
adledilmeniz mümkün değil. hizmet
sektörü rekabete açık olmalı. çünkü
rekabet, ardından kaliteyi ve yarış-
mayı ve o şehrin insanlarının daha
iyi hizmet almasını sağlıyor” dedi.

AlTunhAn AİlESİnİ Bu 
YATıRıM İçİn KuTluYORuM

Volkan Turizm’in eski müşterile-
rinden olduğunu da belirten Başkan
Gürkan, “1981 yılında Mustafa Al-
tunhan’la burunlu Magirus’la seya-
hat ederdik. O günden bu güne hem
teknolojiyi yakalama, yenilikleri ta-
kip etme ve bunları kendi sektörle-
rinde hizmete sunma arayışları hiç
bitmedi. İnanıyorum ki bu çabaları
gelecekte de hiç bitmeyecek. Bugün
gerçekten son model teknolojik,
konforlu koltukları ile, eğlence siste-

mi, güvenlik sistemleri ile özellikle
son model 12 tane otobüsü Edirneli-
lerin hizmetine alıyoruz. Ben önce-
likle Altunhan ailesini bu yaptıkları
yatırım için kutluyorum. Edirnelilere
bugüne kadar verdikleri hizmetler
için de Belediye Başkanı olarak hem
şahsım hem de Edirneliler adına te-
şekkür ediyorum. Ayrıca Temsa Sa-
tış Direktörü Sayın Murat Anıl’a da
Edirne’ye öncelik verdikleri için te-
şekkür ediyorum ve yeni otobüsle-
rin Volkan Metro Turizm’e hayırlı ol-
masını diliyorum.” diye konuştu. 

OTOBÜSlER EDİRnE’YE 
hAYıRlı OlSun 

Belediye Başkanı Recep Gürkan,
toplu ulaşım sistemi ETuS’a 50 araçlık
bir anlaşma yaptıklarını vurgulaya-
rak, “Yakında 50 araç için bir tören dü-
zenleyeceğiz. Böylece hem şehirler-
arası ulaşımda, hem de şehiriçi ula-
şımda filosunu yenileyerek, gençleşti-
rerek halkımıza daha iyi hizmeti he-
defliyoruz. Bu otobüslerin Edirne’ye
hayırlı olmasını diliyoruz. Altunhan ai-
lesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Edirne Milletvekili Erdin Bircan da
bu otobüslerin Altunhan ailesine ve
Edirne’ye hayırlı, uğurlu olmasını di-
ledi. Konuşmaların ardından plaket-
ler sunuldu. Daha sonra Edirne Bele-
diye Başkanı Recep Gürkan kaptan
koltuğuna oturarak yeni Maraton
aracı kullandı.          

Dünyanın önde gelen
kamyon üreticilerinden
Volvo Kamyon ve Türkiye
İş Makinaları sektörünün li-
der kuruluşlarından Temsa
İş Makinaları, tüm Türki-
ye’yi kapsayan stratejik iş
birliği çerçevesinde distri-
bütörlük anlaşması imzala-
dı. Sabancı Center'de yapı-
lan özel törende Temsa İş
Makinaları Yönetim Kurulu
Başkanı ve Sabancı Hol-
ding Sanayi Grup Başkanı
Mehmet Hacıkamiloğlu ve
Genel Müdür Cevdet Alem-
dar ile Volvo Kamyon adına
Volvo Kamyon Doğu Pa-
zarları Genel Müdürü Tom
Jörning tarafından distri-
bütörlük anlaşması imza-
landı.  Söz konusu anlaş-
ma çerçevesinde geniş

kamyon ve çekici ürün yel-
pazesi ve teknoloji liderliği
ile tüm dünyada sektörü-
nün güvenilir markası olan
Volvo Kamyon'un Türki-
ye'deki tek temsilcisi Tem-
sa İş Makinaları olacak. An-
laşmanın, Rekabet Kurumu
onayını takiben yürülüğe
girmesi ön görülüyor. 

Türkiye İş Makinaları sek-
törünün lider kuruluşların-
dan Temsa İş Makinaları,
1983 yılından bu yana  iş
makinalarında dünyanın li-
der firmalarından olan Ko-
matsu’nun distribütörüdür.
Temsa İş Makinaları, inşa-
at, endüstri, lojistik, maden
sektörlerine geniş bir yel-
pazede yüksek teknolojili
makina ve teknik hizmet
sunmaktadır.
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renault Trucks, sonbahara
özel kampanyası ile hem siz-
leri kâra geçiriyor hem de
euro 6 standartlarını daha

kârlı kılıyor. 19 eylül – 31 ekim tarihleri
arasında devam edecek kampanya bo-
yunca 2016 model euro 6 araçlar, 24 aya
kadar %0 faiz avantajı ile sunuluyor. üs-
telik kampanyaya dahil ücretsiz dört
bakım paketi ile kârlılığınız katlanıyor. 

yakıt tasarrufu ve düşük işletim mali-
yetleri ile her zaman kârlılığınızı arttır-
mayı hedefleyen renault Trucks, dü-
zenlediği yeni kampanyası sayesinde
satın alma avantajını da birlikte sunuyor.
2016 Sonbaharına özel hazırlanan kam-

panya ile filonuzu en kârlı şekilde euro 6
standartlarına yükseltmek elinizde. 

renault Trucks’ın Kâr Kaplanı
kampanyası, 10.000 euro peşinat ile
24 aya kadar yüzde 0 faiz oranı avan-
tajı sağlıyor. Ayrıca 36 ayda yüzde
0,10 ve 48 ayda yüzde 0,18’den başla-
yan düşük faiz alternatifleriyle sunu-
lan kampanya kapsamında 70.000
euro, 75.000 euro ve 80.000 eu-
ro’luk kredi desteği alınabiliyor. 19
eylül – 31 ekim arasında geçerli olan
kampanyada aracın trafiğe çıkış tari-
hinden itibaren 2 yıl boyunca yapıla-
cak dört bakım da hediye ediliyor. 

Kâr Kaplanı kampanyası ile ilgili

bilgi veren renault Trucks Pazarlama
ve Satış Direktörü özkan çelik; “re-
nault Trucks olarak müşterilerimize
sunduğumuz tüm avantajlara euro 6
standartlarında devam ediyoruz.
2015 yılından bu yana euro 6 stan-
dartlarındaki çekicilerimizi müşteri-
lerimize sunmakta ve büyük ilgi gör-
mekteyiz. Bu nedenle yıl bitmeden
müşterilerimize birçok avantajı bir
arada sağlayarak euro 6 standartları-
na geçmelerini amaçladık. yeni kam-
panyamız ile renault Trucks olarak
2016 model euro 6 çekicilerimizi hem
0 faiz, hem de bakım avantajlarıyla
sunuyoruz” diye belirtiyor. 

Renault tRucks kâR
kaplanı kampanyası 

ile avantaj sizde

ıAA 2016 ziyaretçileri,
Allison ile tam otomatik

şanzımanları daha da
yakından tanıyacak 

ıAA 2016 katılımcıları, 22-29
eylül tarihleri arasında düzenle-
necek ıAA Fuarı’nda Allison tam
otomatik şanzımanların sayısız
faydaları hakkında daha fazla bilgi
edinme şansını elde edecek. (Fg
P90, Fg P86)

Orta ve ağır hizmetlerde kulla-
nılan ticari araçlar için dünyanın
en büyük tam otomatik şanzıman
üreticisi olan  Allison, aynı zaman-
da şehir içi otobüslerde kullanılan
hibrid tahrik sistemlerinde lider-
dir. Allison şanzımanlar, atık top-
lama, inşaat, yangın, dağıtım, oto-
büs, motorlu karavan, savunma
ve enerji alanlarını da içeren çeşitli
ticari araç uygulamalarında kulla-
nılıyor.    

Patenli Kesintisiz güç Teknoloji-
si™ ile Allison tam otomatik şan-
zımanlar, sarsıntısız, kesintisiz,
tam güçte vites değişimi ve daha
üstün hızlanma için tork konver-
törünü kullanıyor. Tüm vites deği-
şimleri, en uygun anda otomatik
olarak yapılıyor ve sürücüler aracı
sorunsuz olarak kullanırken üs-
tün araç kontrolünün rahatlığını
yaşıyor. her viteste güç kaybeden
manuel veya otomatikleştirilmiş

manuel şanzımanların (AmT) ak-
sine Allison tam otomatik şanzı-
manlar, küçük motorlarda dahi
daha fazla verimlilik için güç ke-
sintilerini önlüyor.    

yakıt tasarrufu konusunda ise
Allison’ın en yeni ürünleri arasın-
da FuelSense® ve xFe teknoloji-
leri yer alıyor. yakıt tasarrufunu
yüzde 20’ye kadar artıran bir dizi
benzersiz yazılım ve elektronik
kontrolleri kapsayan FuelSense,
gelecek nesil yakıt tasarrufu tek-
nolojisi olarak ön plana çıkıyor.

xFe teknolojisi ise şehir içi ve
toplu taşımada kullanılan otobüs-
lerde yakıt tasarrufunu yüzde
7’ye kadar artırıyor. xFe teknoloji-
sini içeren tam otomatik şanzı-
manlar, özellikle bu uygulamalar-
daki sabit vites ve düşük ortala-
madaki hızlar için tasarlanırken
otobüslerin en verimli şekilde
daha uzun yol kat etmesini sağlı-
yor. 

Tam otomatik şanzımanların
faydaları ve dünyanın her yerinde
neden Allison teknolojisinin tercih
edildiği ile ilgili daha fazla bilgi al-
mak için ıAA Fuarı’nda Allison
standını ziyaret edebilirsiniz. 

Allison tam 
otomatik şanzı-

manlar, Kesin-
tisiz Güç Tekno-

lojisi™ ile daha
fazla verimlilik

için daha üstün
ivmelenme 

sunuyor. 

Kâmil Koç’un 
Tercihi Pırellı Oldu
Türkiye’nin iki büyük

kuruluşu; karayolu
yolcu taşımacılığı sek-
törünün Türkiye’nin ilk

ve lider firması olan ve 90 yıldır
bu konuda Türkiye’nin lider ku-
ruluşları arasında yer alan Kâ-
mil Koç ve şehirlerarası taşıma-
cılığa ürünleriyle farklı bir soluk
getiren Pirelli’den dev işbirliği.
Kâmil Koç, 1000’in üzerinde
araçtan oluşan filosunun büyük
bir kısmının lastik tedariki için
Pirelli ile anlaşma imzaladı.

Böyle Bir hizmeT 
için önceliKle 
güven gereKli

Kamil Koç firmasıyla gerçek-
leştirilen işbirliğiyle ilgili olarak
bilgi veren Pirelli endüstriyel
lastikler emeA Bölge ceO’su
murat Akyıldız, “Bir asıra yakın
bir süredir, yolcu taşımacılığı
sektöründe Türkiye’nin en
önemli firmalarının başında ge-
len Kamil Koç’la yapılan anlaş-
ma temelinde hizmeti, güveni,

konforu ve kaliteyi barındırıyor.
Bunlar yolcu taşımacılığı denil-
diğinde akla gelen kriterlerdir.
insanlar canlarını emanet et-
tikleri otobüslerin, konforlu ve
her şeyden önce güvenli olma-
sını ister. işte bunu yıllardır ba-
şarıyla sunan bir firma olan Ka-
mil Koç’un, araç filosundaki
kendisine ait otobüslerinde Pi-
relli’yi tercih etmesine de bu
anlamda gurur duyduk. çünkü
biz Pirelli olarak, lastiklerimizle,
Kamil Koç filosundaki tüm kap-
tanların güvenli ve konforlu bir
yolculuk sunmalarına destek
olacağımıza inanıyoruz” dedi.

güvenli SeyAhAT 
OlmAzSA OlmAzımız

Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. ge-
nel müdürü cengiz Doğan ise
gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili
düşüncelerini şöyle aktardı: “Biz
sektörün kurucusu olarak yolcu
taşımacılığı ile ilgili atmış oldu-
ğumuz her adımda öncü olduk.
özellikle güvenlik standartları-

nın belirlenmesi konusunda
sektörün gelişmesine ve ilerle-
mesine her zaman katkıda bu-
lunduk. güvenlik bizim için her
zaman öncelik verdiğimiz konu
oldu. yolcularımıza güvenli bir
seyahat sunulması adına gü-
venlik standartlarını artırmak
için adımlar atıyoruz. Bildiğiniz
gibi bir aracın en az motor kadar
önemli olan parçası lastiktir. Bu
nedenle lastik seçimi bizim için
güvenli yolculuğun en önemli
parçası demektir. Sektörümü-
zün önemli iş ortaklarından biri
olan Pirelli’nin güvenli seyahat
ile ilgili Arge çalışmalarını ya-
kından takip etmekteydik.  ilk
etapta filomuzun önemli bir kıs-
mını Pirelli lastikleri ile yeniledik.
Firmamızın güvenlik standart-
larını güçlendirme konusunda
ilerleme kaydedeceğimiz önemli
bir işbirliği oldu. güvenli seyahat
adına Pirelli ile yapmış olduğu-
muz bu önemli işbirliğinin bize
katkıda bulunacağını düşünü-
yorum.”

Türkiye’nin ka-
rayolu yolcu ta-
şımacılığının ilk

ve lider firması
Kâmil Koç,  filo-

sunda yer alan
araçların önemli
bir kısmının yaz

lastiği tedariki
için Pirelli ile iş-

birliği yaptı.
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Şehirlerarası karayolu yolcu
taşımacılığı sektörünün
temsilcileri, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nün mecbu-

ri olması Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nden geçişin yasaklan-
ması nedeniyle güzergâhlarının
gidiş-gelişte 130 km. arttığını, bü-
yük maddi zarara uğradıklarını
belirtti. Sektör temsilcileri seyahat
süresinin tekrar kısalması ve za-
rarlarının telafisi için her iki köp-
rüden de geçiş haklarının sağlan-
masını talep etti.

Şehirlerarası karayolu yolcu ta-
şımacılığı sektörünün temsilcileri,
düzenledikleri ortak basın toplan-
tısında, otobüslere Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nden geçişin ya-
saklanması, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nden geçişin mecburi ol-
ması nedeniyle büyük maddi za-
rara uğradıklarını açıkladı. Toplan-
tıya; Türkiye Otobüsçüler Federas-
yonu (TOFED) Genel Başkanı Birol
Özcan, TOBB Karayolu Yolcu Taşı-
macılığı Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, Uluslararası
Anadolu ve Trakya Otobüsçüler
Derneği (UATOD) Başkanı Mehmet
Erdoğan, Tüm Otobüsçüler Fede-
rasyonu (TOF) Genel Başkan Yar-
dımcısı Tahsin Yücefer, Uluslarası
Karayolu Yolcu Taşımacıları Birliği
(IPRU) Genel Başkanı Fatih Tamay
ve firma sahipleri katıldı. 

ÖNCEKİ GÜZERGÂH KISAYDI
UKOME tarafından alınan ka-

rarla, şehirlerarası otobüslere Fa-
tih Sultan Mehmet Köprüsü’nden
geçişin yasaklandığını belirten
sektör temsilcileri; “Şehirlerarası
karayolu yolcu taşıması yapan
otobüslerin, 26 Ağustos  2016 tari-
hinde açılan   Kuzey Marmara
Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nden geçişi, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Koor-
dinasyon Merkezi (UKOME) tara-
fından alınan  kararla zorunlu tu-
tulmuş; otobüslerin Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nden     geçiş
yapmaları   yasaklanmıştır. İstan-
bul Avrupa Yakası-Bayrampa-
şa’da bulunan 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı’ndan  yaz ayla-
rında  günde  ortalama 1500  oto-
büs,  kış  aylarında  ise günde or-
talama  900  otobüs çıkış yap-
maktadır. Yavuz Sultan Selim
Köprüsünden otobüsler için  geç-
işlerinin  zorunlu hale getirilmesi-
ne karar verilmeden önce,  oto-
büsler  Avrupa yakasından Ana-
dolu yakasına geçişte,  Fatih Sul-
tan Mehmet Köprüsü’nden   geçe-
rek  Üsküdar İlçesi’nde  yerleşik
Harem Otogarın’dan yolcularını
alarak  varış noktasına seyir et-
mekteydiler   Bu yolu kullanan ta-
rifeli sefer yapan otobüsler trafi-
ğin açık olduğu zamanlarda 40
km. civarına bir mesafeyi yakla-
şık  30  dk.  gibi makul bir süre
içerisinde geçmekteydi” diyerek
önceki güzergahlarının kısalığına
dikkat çekti. 

HEM GÜZERGÂH UZADI 
HEM DE MALİYET ARTTI

Yeni durum sebebiyle güzergah-
larının 130 km. uzadığı, günlük
akaryakıt maliyetlerinin 125 TL
arttığı bilgisini de veren sektör
temsilcileri; “Otobüslerin Yavuz
Sultan Selim Köprüsünü kullan-
maları ve gidiş-gelişte toplam 130
km. fazla yol yapmaları neticesin-
de, bir otobüs için  günlük ortala-
ma  125  TL.  fazla akaryakıt ücreti
ödeyeceklerdir.  Düzce, Sakarya,
Kocaeli  ve Yalova  gibi illerden
günde  iki kez sefer düzenleyerek
Yavuz Sultan Selim Köprüsünden

geçiş yapacak bir otobüsün akar-
yakıt maliyeti ise ikiye katlanarak
günlük  ortalama 250 TL artış gös-
terecektir. Bu fazladan ve gereksiz
yere yapılan mesafenin   otobüs
yıpranma oranlarını arttırması da
kaçınılmaz olacaktır.   Ayrıca, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü yolunu
kullanan otobüslerin köprü ve
otoban geçişi  nedeniyle geliş ve
gidiş olmak  günde  70 TL tek se-
ferde,  iki sefer düzenlenmesi ha-
linde ise  140 TL   geçiş ücreti öde-
necektir”  diyerek ortaya çıkan
yeni mali tabloyu aktardı.

YENİ UYGULAMA 
ULAŞIM HİZMETİNİ 
PAHALILAŞTIRACAK

Mevcut durumun seyahat süre-
sini artırmasının yanında, ulaşım
hizmetinin pahalılaşmasına yol
açacağına da dikkat çeken sektör
temsilcileri şöyle devam etti: “Bu
kapsamda   her bir otobüs için Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsünü kul-
lanılması nedeniyle, gidiş ve geliş
olmak üzere  aylık  5.750 TL.    kısa
mesafelere günde iki  sefer yapan
otobüslerde  ise aylık  11.500 TL.
tutarında maliyet artmış olacaktır.
Ayrıca sefer süresinin uzamasına
bağlı olarak ve taşıma mevzuatı
gereğince  otobüslerde  kaptanla-
rın dinlenme ve otobüs kullanma
süreleri dikkate alınarak  yolcu ta-
şıma hatlarında  fazladan bir kap-
tan çalıştırma   zarureti doğmuş-
tur.    Bu doğrultuda  köprü geçiş
ücretlerinin pahalılığı    ve   yakıt
gibi diğer maliyetlerin artması
yolcu bilet fiyatlarına  yansıyacak,
kamusal nitelikte toplu taşıma
hizmeti  veren  sektörümüzde ula-
şım ücretleri artacaktır.  Bu durum
köprü ve yolların yapılış amaçla-
rından olan zaman, mesafe  ve ya-
kıt tasarrufu sağlanacağı ilkeleri
ile bağdaşmamaktadır.”

ULAŞIM MODLARI ARASINDA
HAKSIZ REKABETE YOL AÇTI

Şehirlerarası otobüslere Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nün ya-
saklanmasının ulaşım modları
arasında haksız rekabete yol açtı-
ğını da vurgulayan sektör temsil-
cileri; “Ayrıca;  havayolu, tren ve
denizyolu yolcu taşımacılık sis-
temlerinde yaşanan kapasite artı-
şı neticesinde karayolu yolcu taşı-
ma sektörü ile  diğer yolcu taşıma
sektörleri arasında hizmet ve za-
man yönünden bir rekabet ya-
şanmaya başlamıştır. Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nden zorunlu
olarak  yapılan  geçişlerle birlikte
yol mesafesinin tek yönde  65
km/ bir buçuk  saat   uzaması   so-
nucunda, yolcular tren ve hava
yoluna yönelecek  aleyhimize
haksız  rekabet yaşanacaktır. Zira,
yolcularımız şimdiden yolun uza-
ması nedeniyle şikayet etmeye
başlamıştır.  Bu nedenle yolculuk
süresince huzursuzluklar yaşan-
maktadır”  ifadelerini kullandı.
Sektörün talebinin her iki köprü-
den de geçiş hakkının verilmesi
olduğunu belirten sektör temsilci-
leri sözlerini şöyle noktaladı; “Yüz
binlerce kişinin istihdam edildiği
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sek-
törünün mensuplarının ülke ge-
nelinde temsilcileri olarak,   şehir-
lerarası/uluslararası tarifeli sefer
yapan otobüslerin Fatih Sultan
Mehmet ve Yavuz Sultan Selim
köprülerini birlikte kullanma
haklarına sahip olması kanaat ve
görüşünde  olduğumuzu ve köp-
rülerden  geçiş  uygulamasının bu
yönde yapılması hususunda ge-
rekli düzenlemenin  yapılmasını
saygılarımızla arz ve talep ederiz.”
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OtObüsçüler FsM’den 
geçiş hakkını geri istiyOr

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
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TREDER’DEN PiRElli 
FabRikası’Na ziyaRET

Treyler sektörünün
tek temsilcisi Treyler

Sanayicileri Derne-
ği’nin Yönetim Kurulu
üyeleri TP Endüstriyel

ve Ticari Lastikler
A.Ş.’nin İzmit’teki Fab-

rikası’nı ziyaret etti. 

TIRSAN’dan Bir İlk Daha:
22.000 Euro’ya Geri Alım

Garantili Frigo Kampanyası
Türkiye’nin lider treyler

üreticisi Tırsan, soğuk zincir
taşımacılığı yapan müşteri-
lerinin yeni araç alımlarını
Türkiye’de daha önce hiç ya-
pılmamış bir uygulamayla
güven içinde gerçekleştire-
bilmeleri için yeni bir Tırsan
Frigo kampanyası başlattığı-
nı duyurdu.

Türkiye’nin en çok tercih
edilen frigorifik treyleri Tır-
san Frigo’ya şimdi vadeli ve
geri alım garantili olarak sa-
hip olmak mümkün.

Sektörün ilk finansman
sağlayıcısı Tırsan Finans des-
teğiyle hazırlanan ve 30 Eylül
2016 tarihine kadar geçerli
olacak kampanyaya göre, Tır-
san Frigo almak isteyen taşı-
macılar sadece 900euro  pe-
şinatla, ister ayda 1.000euro

ister üç ayda bir 3.000 euro
ödemeli olarak 36 ay vade ile
araç sahibi olacaklar. 

Tırsan, Avrupa treyler sek-
töründe yaygın olarak yapı-
lan geri alım uygulamasını
Türkiye’ye Frigo kampanyası
ile getirdi. Kampanya dâhi-
linde yapılan alımlarda vade
süresi bitimine kadar aracını
satmak isteyen müşteriler,
alıcı aramak zorunda kalma-
dan garanti altındaki araçla-
rını 22.000 euro bedelle Tır-
san’a geri verebiliyor. Bu sa-
yede Tırsan Frigo kullanıcıla-
rı, üç yıl sonunda araçlarını
yenilerken de avantaj sağlı-
yor. Üstelik, kampanya dahi-
linde Tırsan Frigo, hiçbir ek
ücret ödenmeksizin 5 yıl bo-
yunca Tırsan Garantisi altın-
da korunacak. Pirelli’nin yeni yapılanması ve

treylere yönelik ürünleriyle
ilgili ayrıntılı bilgi alan TRE-
DER heyeti, ayrıca Formula 1

lastiklerinin tek üretim tesisini de gör-
me fırsatı yakaladı. TREDER Yönetim
Kurulu, fabrika ziyaretinin ardından
Ağustos ayı yönetim kurulu toplantı-
sını da Pirelli fabrikasında gerçekleş-
tirdi. TREDER Başkanı Kaan Saltık
başkanlığındaki heyete TREDER üye-
lerinin tamamına yakını katılırken, zi-
yarette Pirelli MEA Bölgesi Pazarlama
Direktörü Alberto Vigano, Türk Pirelli
Ağır Vasıta Lastikleri Ticaret Direktörü
Gökçe Şenocak, Pirelli Fabrika Direk-
törü Hakan Yalnız, Pirelli Ürün ve Tica-
ri 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 bir-
liktelik gibi üç ana konuya odaklandı-
ğını dile getiren Türk Pirelli Ağır Vasıta
Lastikleri Ticaret Direktörü Gökçe Şe-
nocak, “Pirelli Endüstriyel Lastikler’de
daha önce İtalya'dan yönetilen Avrupa
ülkeleriyle, aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu Ortadoğu, Afrika ülkelerini
kapsayan MEA Bölgesi’nin birleştiril-

mesiyle oluşan EMEA Bölgesi’nin
merkez üssü ilk kez Türkiye oldu.
MEA Bölgesi CEO’su olarak görev ya-
pan Murat Akyıldız’ın EMEA’nın başı-
na getirilmesiyle de ilk kez bir Türk
yönetici bu görevi üstlenmiş oldu.  Bu-
nun haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. 

Ağır vasıta lastiklerini binek bölü-
münden ayırdıklarını aktaran Şeno-
cak, bu sayede müşterilerine ihtiyaç-
ları doğrultusunda daha kaliteli, hızlı
çözüm sunabileceklerini ve onların
taleplerine daha fazla odaklanabile-
ceklerini söyledi. “Büyümeyi sadece
cirosal anlamda yapmayacağız” diyen
Şenocak, cirolarının yüzde 3 oranıyla
Ar-Ge’ye ayrıldığını bunun da sektör-
deki en büyük pay olduğunu söyledi.  

EKMEğİMİz, SUYUMUz 
KAMYOn-OTOBÜS

Pazar ile ilgili de bilgi veren Şeno-
cak, Avrupa kamyon pazarında yüz-
de 5 oranında büyüme öngördükleri-
ni, Türkiye’nin Almanya ile birlikte en
büyük pazar olduğunu vurguladı.
Treyler üreticilerinin toplam senelik
lastik alım potansiyelinin yaklaşık
200 bin’in üzerinde olduğunu belirten
Şenocak, bunun yenileme ve orjinal
ekipman toplam kamyon lastiği pa-
zarının yaklaşık %10’unu oluşturdu-

ğunu söyledi.  Ürün ve Ticari Pazarla-
ma Sorumlusu Emrah Erol da Pirel-
li’nin aldığı stratejik bir kararla binek
ve ağır vasıta gruplarını ayrıştırma-
sının ardından kamyon ve otobüs
lastikleri üzerine daha fazla odak-
lanma fırsatı bulduklarını ifade etti,
“Artık bizim ekmeğimiz, suyumuz
kamyon” 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 Hakan Yal-
nız da fabrika hakkında bazı bilgiler
verdi. Kamyonda bölgenin en büyük
fabrikası olduklarına dikkat çeken
Yalnız, yüzde 100 oranında atık geri
dönüşümü yakaladıklarına da belirtti.
Yalnız, TREDER üyeleri ile şu bilgileri
paylaştı: “1960 yılında ilk Türk Lastik
Fabrikası olarak kurulan Türk Pirelli,
1962 yılında İzmit Fabrikası’nda üretti-
ği ilk yerli üretim lastiğini yollarla bu-
luşturdu. 

İzmit Kocaeli bölgesinde yer alan
ve 340 bin metrekarelik alana sahip
Türk Pirelli Lastikleri Fabrikası, Pirelli
Grubu’nun tonaj ve üretim çeşidi ba-

kımından aynı çatı altında üretim ya-
pan en büyük tesisi. Pirelli grubunun
en kapsamlı üretimini gerçekleştiren
İzmit Fabrikası, yıllık 7 milyon adet
lastik üretme kapasitesiyle otomobil,
hafif ticari araç, kamyon ve motors-
porları ana grupları olmak üzere top-
lam 675 çeşit lastik üretimini gerçek-
leştiriyor. Formula 1’in resmi lastik
tedarikçisi olan Pirelli, yarışlarda kul-
lanılmak üzere tüm F1 lastiklerini de
İzmit’te üretiyor.

Pirelli Grubu içerisinde önemli bir
üretim üssü olan İzmit Fabrikası, Tür-
kiye’den yapılan toplam 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 açıklamada te-
darikçilerle biraraya gelmenin sektör
adına çok yararlı olduğunu anlatarak
“Pirelli Endüstriyel Lastikler’de
EMEA bölgesi üssünün Türkiye ol-
ması sektör adına çok sevindirici bir
gelişme. Türkiye’nin son yıllarda oto-
büs, kamyon ve treylerde gösterdiği
yükseliş trendi yatırımlarla daha da
yukarılara taşıyacaklarını düşünü-
yorum.” dedi.
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DAF TRUCKS GÜN-LAS
FARKIYLA ANTALYA’DA

Beykoz Üniversitesi, 7
Eylül 2016 tarihli ve
29824 Sayılı Resmî

Gazete’de yayımlana-
rak kuruldu. 2008 yı-

lından bu yana lojistik
alanında uzmanlar

yetiştirme misyonu ile
hareket eden Beykoz
Lojistik Meslek Yük-
sekokulu da bundan

böyle Beykoz Üniver-
sitesi çatısı altında

faaliyet gösterecek.

Türkiye Lojistik Araştırmala-
rı ve Eğitimi Vakfı tarafın-
dan İstanbul’da hayata ge-
çirilen Beykoz Üniversitesi,

7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 Sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak ku-
ruldu. 2008 yılında kurulan Beykoz
Lojistik Meslek Yüksekokulu da tüzel
kişiliği sona erdirilerek, Beykoz Üni-
versitesi’ne bağlandı.

Beykoz Üniversitesi’nin temelleri
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek-
okulu ile atıldı. Lojistik sektöründe-
ki eğitimli ve iyi yetişmiş insan
kaynağı ihtiyacından yola çıkan
Türkiye Lojistik Araştırmaları ve
Eğitimi Vakfı 2008 yılında Yüksek-
okulu hayata geçirdi ve günümüze
kadar lojistik sektörünün ihtiyaç
duyduğu yetkinliklere sahip 2.500
mezun verdi. Vakıf, bundan sonra
da gençlerimizi yükseköğretimde
farklılıkları olan, uluslararası stan-
dartlarda, örnek bir üniversite ile
tanıştırmaya hazırlanıyor. 

Beykoz Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanı Ruhi Engin Özmen, Bey-
koz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile 8
yıl önce çıktıkları bu yolda güçlene-
rek büyüdüklerini belirterek, “Biz
2008 yılında İstanbul Beykoz’da Tür-
kiye’nin ilk tematik meslek yüksek-
okulunu kurduk, şimdi ise hizmet
alanlarımızı Beykoz Üniversitesi ile
genişleterek yolumuza devam ede-
ceğiz. Beykoz Lojistik Meslek Yük-
sekokulu nasıl kendine özgü, tema-
tik, iyi eğitim veren ve tercih edilen
bir okul oldu ise Beykoz Üniversitesi
için de hedeflerimiz aynı. Amacımız

21. Yüzyılda iş dünyası ve toplumun
ihtiyacı olan yetkinliklere sahip, ala-
nında uzmanlık düzeyinde bilgi ve
beceriler kazanmış, sadece ülke sı-
nırlarımız içinde değil, dışında da is-
tihdam edilebilecek nitelikli mezun-
lar yetiştirmek” dedi. 

Beykoz Üniversitesi’nin İstanbul’un
en eski ve güzide ilçelerinden olan
Beykoz’da yer alan üç modern, hali
hazırda mevcut binada eğitim öğreti-
me başlayacağını belirten Özmen,
“Sonrasında yine Beykoz’da 80 dö-
nümlük arazi üzerinde örnek bir
kampüs inşa edeceğiz ve bir kampüs
üniversitesi olacağız. 2017 baharında
inşaata başlamayı hedefliyoruz, 2019
yılında üniversitenin tüm birimlerini
buraya taşınmış olacak. Çok sayıda
mimari proje arasından seçilen kam-
püsümüz, eğitim-öğretim birimleri
ve laboratuvarlar, sosyal-kültürel ve
spor alanları ile kütüphane ve yurt-
lardan oluşuyor” dedi. 

Beykoz Üniversitesi bünyesinde
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakül-
tesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,
Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi olmak üze-
re dört fakülte, Yabancı Diller Yük-
sekokulu, Sivil Havacılık Yüksek-
okulu olmak üzere iki yüksekokul,
Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojis-
tik Meslek Yüksekokulu olmak üze-
re iki meslek yüksekokulu ve yük-
sek lisans ve doktora programlarının
sunulacağı bir Lisansüstü Program-
lar Enstitüsü bulunduracak. Üniver-
site ilk öğrencilerini 2017-2018 aka-
demik yılında alacak. 

D
AF Trucks Türkiye Roadshow
2016 Antalya etkinliği, 27 Ağus-
tos 2016 Cumartesi günü Antal-
ya The Marmara Otelinde ger-

çekleştirilen tanıtım ve kokteyl ile başla-
dı. Organizasyonda ev sahibi olarak An-
talya DAF yetkili Bayisi Gün-Las Otomo-
tiv yetkilileri, DAF Trucks Genel Müdürü
Gregor Van Der Mark, DAF Türkiye ekibi
yer aldı. Kokteyl, araç tanıtımı ve tanıtım
yemeğinin ardından Gün-Las Otomotiv
adına Sn. Abdurrahman Sarı, DAF Genel
Müdürü Gregor Van Der Mark'a günün
anısına plaket takdim etti.

Organizasyon, 28 Ağustos 2016 Pazar
günü Gün-Las Otomotiv DAF Trucks
Plaza’da tanıtım ve test sürüşleri ile de-
vam etti. Misafirler EURO 6 DAF kamyon
ve çekicilerini inceleyip , yüksek tekno-
loji ve konfora sahip araçlarla test sürü-
şü yaparak daha yakından tanıma fırsatı
buldular. 

29 Ağustos Pazartesi günü Antalya Dö-
şemealtı Taşıyıcılar Kooperatifinde de-
vam eden etkinliğe ilgi büyüktü.  DAF
Trucks Road Show 2016 Gün-las Tanıtım
günleri, 30 Ağustos Isparta Mahrukatçı-
lar Sitesi, 31 Ağustos’ta ise Afyon/ San-
dıklı, Afyon Taşıyıcılar Kooperatifi ve İs-
cehisar Kooperatifinde yapılan tanıtım
ve deneme sürüşleri ile sona erdi.

Beykoz Üniversitesi Kuruldu
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