
Lojistik sektörünün öncü firma-
ları arasında yer alan Alışan;
müşterilerine daha hızlı ve
daha etkin hizmet verebilmek

için yatırımlarına hız kesmeden devam
ediyor. Uzman kadrosu ile lojistik sek-
törüne yönelik farklı çözümler üreten
Alışan Lojistik; 30 yıldır sunduğu pro-
fesyonel hizmetler sebebiyle de ödül-
lendiriliyor. Alışan Lojistik son olarak;
Uluslararası karadeniz Taşımacılık Fo-
rumu 2016 ödül töreninde “Tır Siste-
minde 30 yılını Tamamlayan Firma”
ödülüne layık görüldü.

Sunduğu hizmetlerle sektörün öncü
firmaları arasında yer alan Alışan Lojis-
tik; kurulduğu günden itibaren global
pazar ihtiyaçları doğrultusunda yapı-
lanmasını güncel tutarak, müşterileri-
nin ihtiyaçlarına uluslararası standart-
larda pratik ve yenilikçi çözümlerle su-
nuyor. 1985 yılından bu yana lojistik
sektöründe kusursuz hizmet anlayışıy-
la adından söz ettiren Alışan Lojsitik;
Uluslararası karadeniz Taşımacılık Fo-
rumu 2016’da “Tır Sisteminde 30 yılını
Tamamlayan Firma” ödülünü aldı.

Uluslararası karadeniz Taşımacılık
Forumu 2016’da gerçekleştirilen “Türki-
ye’de TOBB’un Tır kefil kuruluş rolünün
50. yılı” isimli TOBB özel oturumunda;
sistemine kabul edilen ve TIr sistemi
içerisinde tüm yükümlülükleri layıkıyla
gerçekleştiren firmalara ödül verildi. Bu
kapsamda ödüle layık görülen Alışan
Lojistik; uzun yıllardır kalitesinden
ödün vermeden Avrupa standartların-
da hizmetler sunduğunu bir kez daha
kanıtladı. 

MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret

A.Ş.’de yeni atamalar 
gerçekleşti

TOBB’DAN 
ALIŞAN LOJİSTİK’E

ANLAMLI ÖDÜL

Türkiye ağır ticari araçlar sektö-
rünün öncü markası MAn kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.ş. yö-
netimindeki bazı görevlere yeni

isimler atandı.  MAn kamyon ve Otobüs
Ticaret A.ş.’de gerçekleşen şirket içi ata-
malar kapsamında Otobüs ve ikinci el
Satış grup Müdürlüğü görevini yürüten
Devrim eren gündüz, MAn Truck & Bus
güney Afrika Cumhuriyeti kamyon Satış
grup Müdürlüğü’ne atandı. gündüz’den
boşalan pozisyonlara ise iki ayrı atama
gerçekleşti. Otobüs Satış grup Müdürlü-
ğü’ne, Satış Sonrası hizmetler grup Mü-
dürlüğü görevini yürüten Can Cansu
atandı. istanbul ve konya şubeler grup
Müdürü hüseyin Aydın yumrukçal da,
ikinci el Satış grup Müdürlüğü’ne getiril-
di. Can Cansu’dan boşalan Satış Sonrası
hizmetler grup Müdürlüğü görevini ise
Marmara Bölgesi Satış Sonrası hizmetler
Müdürü şinasi ekincioğlu üstlendi.  Ata-
maları gerçekleştirilen gündüz, Cansu,
yumrukçal ve ekincioğlu 1 kasım itibari
ile yeni görevlerine başladı. 

Ford Trucks’ın 2. el ağır ti-
cari araçların güvenli
alım satımı için hizmete
açtığı TruckMarket mer-

kezi satış noktası, 2. el ağır ticari
pazarının yoğun olduğu istanbul
Sancaktepe’de açıldı. TruckMar-
ket, tüm marka ve model araçlara
ekspertiz hizmeti, test sürüşü im-
kanı, anlaşmalı finans kuruluşla-
rınca hazırlanabilen kredi olanak-
ları ve hızlı teslimatıyla fark yara-
tıyor. Sancaktepe’de açılışı ger-
çekleştirilen en büyük TruckMar-
ket satış noktası, açılışa özel ola-
rak düzenlenen açık artırmaya da
ev sahipliği yaptı.

Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari
alım-satım markası TruckMar-
ket’in merkezi satış noktası, is-
tanbul Sancaktepe’de, Ford
Trucks bayileri ve müşterilerinin
de katılımıyla hizmete açıldı. Ford
Trucks’ın kendi satış noktası ola-
rak ilk TruckMarket olma özelliği-
ni taşıyan yeni satış noktası, ağır
ticari araçlarda 2. el alım ve satım-
da müşterilerine kurumsal bir te-
sis olarak hizmet verecek. 10.000
m2’lik bir alanda açılan, 300 araç
kapasiteli TruckMarket’te müşte-
riler araçları görerek ve test ede-
rek alabilme şansına sahip olacak. 

TruckMarket’in Sancakte-
pe’deki merkezi satış noktası,
özellikle istanbul’da hızla geliş-
mekte olan ağır yük sanayinin ve
inşaat sektörünün büyük ilgisini
çekecek. TruckMarket’in stoğun-
da bulunan tüm marka ve model
araçlara anında erişme imkanı
sunulurken, tek noktadan eks-
pertiz ve servis hizmeti, sektörde
bir ilk olan 2. el araçlarda trafiğe
kapalı alanda test sürüşü imkanı,
anlaşmalı finans kuruluşlarından
tek noktada anında kredi sonuç-
landırma, merkez lokasyonunda
satış öncesi kontrol ve hızlı tesli-
mat gibi olanaklar, 2. el araç satın
almak isteyenler için en güvenilir
adres olacak.

Eren Gündüz

Can Cansu

FORD TRUCKS’TAN 2. ELDE KURUMSAL GÜVENCE:

TruckMarket’in merkezi satış
noktası Sancaktepe’ye açıldı

TrUCkMArkeT’Ten 2016’nIn
en iyi kAMpAnyASI; 
120.000 TL 24 Ay %0 FAiz

TruckMarket müşterileri Sancak-
tepe satış merkezinde test sürüşü
yapabilecek ve çayını kahvesini içer-
ken hızlıca kredi onayını alarak satış
işlemlerini tamamlatabilecekler.
ekim ayında devreye alınan 120.000
TL, 24 Ay, %0 faiz kampanyasıyla
TruckMarket müşterilerini kaçırıl-
mayacak fırsatlar bekliyor.

TrUCkMArkeT MüşTeriLeri
BiLgiye hIzLI ULAşABiLeCek

Sektörde ilk defa uygulanan araç
tanıma sistemi sayesinde müşteriler,
sahada bulunan araçların önünde
yapıştırılan etiketlerdeki karekodları
cep telefonlarından okutarak 1-2 sn
içinde araç hakkında tüm bilgilere

ulaşabilecek.

TrUCkMArkeT, 2. eL AğIr 
TiCAriDe en güveniLir ADreS

2. elde en yaygın bayi ve servis ağı-
na sahip olan TruckMarket, bir önce-
ki yıla göre yüzde 40 büyüdü. 2015 yı-
lında toplam 800 adet olan alım-sa-
tım rakamının, 2016 yılı sonunda
1.100 adeti aşması ve 140 Milyon TL
finansal büyüklüğe ulaşması hedef-
leniyor. 24 Ford Trucks 4S plaza stan-
dartlarında hizmet verilmesi, her
markadan araç alım ve satım yapıl-
ması; test sürüşü, karekodlu araç ta-
nıma sistemi, ekspertiz, garanti, kira-
lama, finans gibi olanaklar sunulması
TruckMarket’ı rakiplerinden bir adım
daha öne çıkarıyor. Ayrıca müşterile-
re sunulan ek hizmetler içinde tır
üstü sevk, kasko ve bakım hediyesi
de bulunuyor.

Meleq Suya İndİrİldİMeleq Suya İndİrİldİMeleq Suya İndİrİldİ

Uluslararası 
Otomotiv 

Sanayicileri 
Birliği’nin 

yeni başkanı 
Matthias 

Wissman oldu

Otomotiv Sanayii Derneği’nin
de üyesi olduğu Uluslararası
Otomotiv Sanayicileri Birliği
(OICA) yeni başkanı Matthias
Wissmann’ı oybirliği ile seçti.

OICA'nın dün-
yada bütün bü-
yük otomotiv
üreticisi ülkeler
dahil olmak
üzere 39 ulusal
ticaret örgü-
tü üyesi 
bulunuyor.
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Ro-Ro taşımacılğında üç yıl
gibi kısa bir sürede Türki-
ye’nin önemli bir markası

haline gelen Alternative ta-
şımacılık’ın 6. gemisi ME-
LEQ, 18 Kasım Cuma günü

Almanya’nın Flensburg
kentinde 200 kişinin katıldı-
ğı bir tören ile denize indirildi

M
ELEQ, Alternative Taşımacılık’ın 5 Ro-
Ro’luk filosuna 280 treyler kapasitesi ile
Şubat 2017’de dahil olacak ve Türkiye -
İtalya hattında hizmet verecek.  210 metre

uzunluğunda ve 32.600 ton yük taşıma kapasitesine
sahip MELEQ, saatte 21.3 deniz mili sürat yapabile-
cek. Alternative Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Musul, “3 yıl gibi kısa bir süre önce gemi kirala-
yarak çıktığımız yolda, bugün 6. Ro-Ro’muz MELEQ’i
denize indiriyor olmak son derece gurur verici” dedi.

HABERİN DEVAMI 5 SAYFADA
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Araç imalatı ve ithalatı ya-
pan firmalar; yayınlanan
tebliğ ile araçların belge-
lendirilmesi faaliyetlerin-

de artık Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yetkilendirile-
cek teknik sorumlular ile çalışacak-
lar. Yeni tebliğ; teknik sorumlulara
standartlar getirirken, özellikle trey-
ler sektöründe yaşanan sahteciliğin
önlenmesine de yardımcı olacak. 

26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmış olan
Yetkili Teknik Sorumluların Görev,
Yükümlülük ve Sertifikalandırılma-
sına dair Tebliğ  yayımlandıktan 6
ay sonra yürürlüğe girecek. 

motorlu Araçlar ve Römorkları
Tip Onayı Yönetmeliği (mARTOY),
Tarım veya Orman Traktörleri ve
Römorkları (TORTOY),  motosiklet-
lerin  Tip Onay Yönetmeliği (mO-
TOY)  ile Araçların İmal, Tadil ve
montajı Hakkında Yö-
netmelik (AİTmY)
kapsamında araç
imalatı ve ithalatı ya-
pan firmalar araçların
belgelendirilmesi faa-
liyetlerinde artık Bi-
lim Sanayi ve Teknoloj
Bakanlığı tarafından
yetkilendirilecek tek-
nik sorumlular ile  ça-
lışacaklar.

Bakanlık tarafından
organize edilecek eği-
tim ve kurslar sonrası
yetkili teknik sorum-
lu ünvanı almaya hak
kazanmış sorumlular,
firmanın bir yıl içeri-
sinde üreteceği veya
ithal edeceği araç sa-
yısına bakılarak ya
firma içinde istihdam
edilecek ya da firma
ile sözleşmeli olarak
çalışacak.
STAnDART 
GETİRİlİYOR

Daha önce çeşitli
kuruluşlardan alınmış
yetki belgeleri veya
firmanın beyan ettiği
yetkililer ile çalışıl-
makta iken bu tebliğe
göre yetkili teknik so-
rumlunun üniversite-
den mezun olduğu
program, alacağı eği-
tim, yetki belgesinin
düzenli olarak sınavlar
sonrası vizelenmesi
ve belgelerin elektro-
nik olarak imzalan-
ması konularında bir
standart tarif edilmiş
oluyor. 

SAHTECİlİK ÖnlEnECEK YETKİ
BElGElERİ İPTAl OlACAK

Tebliğ ile özellikle treyler sektöründe
yaşanan sahtecilik olaylarının önüne
geçilmesi mümkün olacak. Örneğin bir
teknik sorumlunun aynı günde farklı
iki şehirde bulunan üreticiler için belge
düzenlemesi ve bir günde 5 adetten
fazla münferit imalat veya tadilat pro-
jesi düzenlemesi engellenecek.

Yetki ve sorumluluklarını kötüye kul-
lanan kişiler için yetki belgelerinin iptali
hatta hapis cezalarına varan yaptırımlar
uygulanması söz konusu olacak.

TREDER Başkanı Kaan Saltık, sektö-
rün uluslararası standartlara sahip ol-
ması ve ülkemizde daha güvenilir bir
taşımacılığın sağlanması yolunda yapı-
lan düzenlenmeler için kamuya teşek-
kürlerini sundu. Başkan Saltık, ayrıca
sektörün sorunlarını kamuoyuna ak-
tarılmasını sağlayan basının da önemli
bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.

sektörden2 KASIM 2016
www.tasimacilar.com
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Iveco Yeni Stralis nP, İklim
Değişikliğine müdahale et-
mek üzere acil eylem çağrısı
için yapılan ve çevre dostu

enerji kaynağı ile geleceğin enerji
tedarikinde sağlam bir dayanak
olarak doğal gazı desteklemek ve
teşvik etmek amacıyla Alman
gaz sektörü tarafından kurulan
organizasyon "Initiative Zukunft
Erdgas” tarafından yürütülen ce-
sur kampanyanın başlatılmasın-
daki rolünü oynadı. Berlin’de ya-
kın zamanda yapılan bir basın
konferansında başlatılan kam-
panyanın merkezinde Alman Re-
ichstag binasının özenle yapılmış
buzdan heykeli vardı. Iveco Yeni
Stralis nP tır tarafından çekilen
bir römork üzerine yerleştirilen
heykel Berlin caddelerinde dolaş-
tırıldı ve etkinlikten önceki gün
basın konferansının yapılacağı
yerin dışına park edildi. Yapılan
bir bildiriye göre, basın konferan-
sına gelen misafirleri karşılayan
erimekte olan heykel, hiçbir ön-
lem alınmazsa iklim değişikliği
hedeflerine ulaşmanın başarısız
olacağını temsil ediyordu. Aşağı-
daki videoda buz heykelin bulun-

duğu römorku çeken Yeni Stralis
nP’yi görebilirsiniz:  https://you-
tu.be/elmtxSqPrXE.

Doğal gazla çalışan araçlar, di-
ğer yakıtlarla çalışan araçlara kı-
yasla büyük ölçüde daha az CO2
salınımı ve diğer çevreyi kirleten
maddeleri üretiyor. Azot oksit sa-
lınımları, %90’dan daha fazla az-
altıldı ve en son Taşınabilir Salı-
nım Ölçümü Sistemleri’nin
(PEmS) kullanımıyla bile doğal
gazla üretilen partiküller tarama
sınırlarının altında. Doğal gaz, gü-
nümüzde ağır yük taşımacılığın-
da maliyet ve egzoz gazı kalitesi
arasında doğru dengeyi kurabilen
tek teknoloji. Ancak, bilinen ve

geniş ölçüde kullanılan çözümler,
sınırlı bir aralık sunan sıkıştırıl-
mış doğal gaza (CnG) dayanıyor.
Doğal gazın bu zamana kadar
uzun mesafe taşımacılığında kul-
lanılmamasının nedeni budur. 

Iveco bunu değiştirdi ve otono-
miyi büyük ölçüde genişleterek
doğal gaz için gereken alanın altı
yüzde birini kaplayan lnG (sıvı-
laştırılmış doğal gaz) şeklinde
gazın sıvı halini kullanan bir çö-
züm geliştirerek bir ilki gerçek-
leştirdi. Sonuç, bu yılın başında
kullanıma sunulan Yeni Stralis
nP oldu: Uzun mesafe kara yolu
taşıması görevlerine uygun güç
değeri, rahatlık, transmisyon

teknolojisi ve otonomi ile dizel
eşdeğerinin beygir gücünü ve
torkunu elde etmek için ilk lnG
motora sahip sıvı doğal gazla
(lnG) çalışan ilk tır. Geniş Hi-
Way sürücü kabini, 400 HP ve
otomatik vites kutusu, uzun me-
safe tırından beklediğiniz her
şeyi sunuyor. 

Stralis nP, son derece sessiz
motoru ve 1500 km aralığıyla da
oldukça etkileyici. Iveco’nun 20
yıllık deneyimi ve Avrupa’da
mevcut olarak kullanılan
16.000’den fazla araçla (kamyon-
lar, otobüsler ve tırlar), onu doğal
gazla çalışan taşımacılıkta ke-
sinlikle bir öncü yapıyor.

IVECO LNG Berlin'de
Almanya’da enerji değişiminin
başarısı için gazın önemi ko-
nusunda kamu farkındalığını
artırmaya adanmış olan “Ini-
tiative Zukunft Erdgas”, Yeni
Stralis NP çekici katılımıyla
2020 İklim Değişikliği Hedefini
başaracak olan bir Hükümet
politikası için Berlin’de cesur
bir kampanya başlattı

TREDER’in düzenlediği 2. Treyler
zirvesinde Türk treyler sektörünün
önündeki fırsatlar, sektör paydaşları
tarafından masaya yatırıldı. Zirvede
katılımcı olarak yer alan treyler üreti-
cisi Krone Commercial Vehicle Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Gero Schulze
Isfort ve Krone Türkiye CEO’su Rıza
Akgün, Krone’nin Türkiye’deki yatı-
rımlarının süreceğine dikkat çekerek,
Tire’de ilkbaharda yeni şasi fabrikası
kuracaklarının müjdesini verdiler.   

“Türk Treyler Sektöründeki Fırsat-
lar” adlı panelde söz alan Gero Schulze
Isfort, Almanya dışında bir tek Türki-
ye’de üretim yaptıklarını kaydederek,
“Bu yatırım kararı uzun soluklu ve
sürdürülebilir bir karardı. Doğru yerde
yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Gru-
bumuzun en modern fabrikası Türki-
ye’de. Bu yatırımı daha da genişlete-
ceğiz ve büyüteceğiz. Türkiye’yi bir
merkez olarak görüyoruz. Bu merkez
sayesinde, Orta Doğu, Irak, İran ve Af-
rika’ya ulaşıyoruz. Çevre ülkelerde
koşullar ne durumda olursa olsun
Türkiye merkez olmaya devam ede-
cek” şeklinde konuştu. 

“TÜRKlER, ÇOK 
ÇAlIşKAn VE YETEnEKlİ”

Türkiye’de iş yapmaya kendilerini
adadıklarını belirten Schulze Isfort,
“Türkler ayrıca çok çalışkan yete-
nekli ve yüksek motivasyona sahip-

ler. Çok parlak bir geleceğin bizi bu-
rada beklediğine inanıyorum” dedi.
Türkiye’de karşılaştıkları zorluklar
konusuna da değinen Schulze Isfort,
“Türkiye’de bankalar finansman ko-
nusunda isteksiz davranıyor. Bizim
finansal partnerlere ihtiyacımız var.
Finans konusundaki çözümlerin sa-
dece Krone’ye değil tüm sektöre
faydası olacaktır”  diyerek sözlerini
tamamladı.

KROnE’nİn TÜRKİYE’DEKİ 
3. YATIRImI

“Treyler Sektöründeki Yeni Yatı-
rımlar” adlı panelde konuşan Krone
Türkiye CEO’su Rıza Akgün de, İzmir,
Tire’de 35 milyon Euro’luk yatırım
maliyeti ile inşa ettikleri 10 bin adet-
lik treyler fabrikasının ardından, İs-
tanbul, Gebze’de ikinci el ve yedek
parça merkezi Krone Center’ı hayata
geçirdiklerini hatırlattı. Akgün, Tür-
kiye’ye olan güvenlerini gösteren
yatırımlarının durmadan devam et-
tiğini vurgulayarak, “Yine İzmir,
Tire’de yeni bir fabrika yatırımı ger-
çekleştiriyoruz. 10 bin adet kapasiteli
şasi üretim fabrikamızı mayıs
2017’de faaliyete başlatmayı planlı-
yoruz” dedi. Türkiye’deki çalışanları-
nın hepsinin Türk olduğuna vurgu
yapan Akgün, “Krone Türkiye olarak
biz Alman sermayeli, yüzde yüz bir
Türk şirketiyiz” dedi. 

krone, Treyler Zirvesinde 
yeni fabrika yatırımını açıkladı

Yetki ve sorumluluklarını kötüYe kullanan 
kişilere Yetki belgelerinin iptali veYa hapis cezası 

Teknik sorumlulara 
yeni standartlar geldi
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sektörden 3KASIM 2016

Türk Treyler Sektörü Zirveye Taşındı 
Treyler Sanayicileri Der-

neği TREDER’in düzenledi-
ği 2. Treyler Zirvesi, sektö-

rün tüm paydaşlarını bir
araya getirdi. “Türk Treyler
Sektörünün Dünya Yolcu-

luğu” mottosuyla düzenle-
nen zirvede, kamu ve özel
sektörün üst düzey katılı-

mı ile Türk treyler sektö-
rünün gelişimi tüm detay-

ları ile görüşüldü.

  

_ 
_ 
_ 

ÇEVRECİ

Ayrıcalıklı HI-SCR teknolojili Euro VI motorlar;  
EGR kullanmaksızın düşük salınım ve %8’e  

kadar daha az yakıt tüketimi. Üstelik  
aktif DPF temizliğine gerek yok.

GÜVENLİ

Gelişmiş Acil Fren Destek Sistemi, Şerit  
Takip Uyarı Sistemi, Uyarlanabilir  

Hız Sabitleyici,  direksiyondan kumanda,  
sürücü hava yastığı.

ÇOKYÖNLÜ

11 Binden fazla kon�gürasyon olanağı.  
Her yol koşuluna uygun 4x4 versiyonu mevcut.  

8 Kabin tipi.

ŞEHRİN SEVDİĞİ  
KAMYON

Y E N I 

Iveco Tavsiye ediyor
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i.eneğor seçası 7 mot

ulaşmak. Daha önemlisi yakın zamanda ya-
pılacak yatırımlarla treyler üretim kapasite-
miz 100 bin adetlere çıkıyor. Avrupa’nın bü-
yük treyler üreticileri ve önde gelen yan sa-
nayi firmaları Türkiye’ye yatırım yapıyor.
Yerli ve yabancı yatırımcıların katkılarıyla
sektörümüzün yarattığı katma değer, her
gün katlanarak büyüyor. Yerli üreticilerimiz
ise sadece Türkiye’de değil aynı zamanda
yurtdışında yaptıkları yatırımlarla global
oyuncular haline gelebilmek için önemli
adımlar atıyor. ARGE’ye verdikleri önemle
yurtdışında inovasyon ödülleri kazanıyor”
dedi.  

ULAşTIRMA BAKANLIğI TMKTD 
DAiRE BAşKANI KADiR ERKAN

Tehlikeli maddelerin 4 modda taşınması için
düzenlemeler yapıyoruz. Tüm bu modlardaki
çalışacak kişilerin, sürücülerin ve firmalara
danışmanlık eğitimi verecek eğitmenlerle ilgili
çalışmalar yapıldı. Eğitim kurumların yetki-
lendirilmesi, denetlenmesi ve bunların belge-
lendirilmesini bakanlık adına kurumumuz ya-
pıyor. 9 eğitimci ve 1.500 sürücüde SRC belgesi
vardı. 130 kişiye ulaşan eğitimci ile SRC belgesi
olan sürücü sayısı 36 bin oldu. Eğitimlerimiz
başladı ve başarılı şekilde ilerliyor. Yol kenarı
ve yol üzeri denetimlerini gerçekleştiriyor ve
işletmeleri denetliyoruz. Denetimler için kap-
samlı eğitimler verdik. 1 Ocak 2015 tarihinden
itibaren 58 binin üzerinde araç denetlendi. ATp
konusunda TSE yetkilendirildi. Altyapı hazır-
lıklarımız tamamlayıp en kısa sürede bu iş-
lemlere başlayacağız. TÜV Nord Uzmanı Jens
zillman ise; "28 Avrupa ülkesinde standartlar
var ve bunlar çok önemli. Biz de araçları stan-
dartlara göre kontrol ediyoruz. ölçümlerini
gerçekleştiriyoruz. Bu standartlara nasıl uyu-
lacağını gösteriyoruz" dedi. 

TSE ULAşIM VE LOJiSTiK SiSTEMLERi
MERKEzi BAşKANI NiHAT KöLÜK

300 Treyler üreticisinden 15’ninin denetim-
den geçmesi, Treyler üreticilerinin karşı kar-
şıya kaldığı bir tehdidin sonucu. Bu firmalar
zaten üretici vasfında firmalar değil. Dolayı-
sıyla bu denetimler sektörün zafiyeti değil
sektörün karşı karşıya kaldığı bir tehdidi gös-
teriyor. Süreç, işbirliği içerisinde ilerliyor ve
sonuçları ihracat rakamlarıyla görüyoruz.
ATp konusunda görevlendirme yapıldı. Oto-
kar ile aramızda bir protokol yaptık. Tip onay
belgesi için Otokar’ın altyapısını kullanacağız.
Bakanlıkla yetkilendirmemiz, talimatlar,
formlar, uzmanların yetiştirilmesi, test mer-
kezi tamamlandı. Otokar Test merkezi ziyare-
tinden sonra bakanlığımız çalışmalara başla-
yacak. Başta aksamalar olabilir. TSE’nin en
önemli rolü, arayüz olabilmek. Bakanlık ve
sektörün bize olan güveni boşa çıkarmaya-
rak görevimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

3 MiLYARLIK iHRACAT 
HEDEFi OLACAKSA

TREDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Tokatlı yaptığı konuşmada Sayın Kürşat
Tüzmen’in Treylerde 3 milyar dolarlık ihracat
hedefi söylemine değinerek bu rakamı yaka-
lamak için dünya standartlarında üretim ya-
pılması gerektiğini söyledi. Tokatlı, "Avrupa'da
ikinci sıradan beşinci sıraya geriledik. Bundan
rahatsızlık duyuyoruz ve yukarı çıkarmak zo-
rundayız. ADR ve ATp yönetmelikleri geç oldu
ama güzel oldu. 2015 yılında üreticiler olarak
ADR konvansiyonuna uygun üretime girildi.
Tip onayı alan 31 üretici oldu. Tank tipiyle 57''ye
ulaştı. Sekiz üretici de onay aşamasında. 40'a
yakın üretici onay almış olacak. ADR'de kendi
adımıza bir sıkıntı olmadı. TSE’nin çalışmaları
sayesinde sancılı başlayan süreç, şimdi çok
hızlı ilerliyor. Asıl konu denetim. Taşıt Durum
Tespit Belgesi almayanları trafikten men et-
mek gerekiyor. Ayrıca araçları trafiğe tescil
ederken de ADR belgesi istenebilir. öte yandan
şu anda ATp gündemde. Kanun olarak henüz
yürürlüğe girmedi. Türkiye'deki üreticiler
1990'lı yıllardan beri ATp sertifikalı araçlar üre-
tiyoruz. Ancak bozulabilir gıda insan hayatını
tehdit ettiği için yurtiçi nakliyenin de denetim
altına alınması gerekiyor. Dünya standartları-
na uygun treyler üretmek için birlikte çalışa-
lım ve 1 milyar dolarlık değil 3 milyar dolarlık
ihracata birlikte gidelim” dedi.  

KRONE TÜRKiYE CEO RIzA AKGÜN 
Türkiye’yi treyler pazarı cazip hale getiri-

yor. Krone olarak 110 yıllık bir firmayız. Altı
fabrikamızdan tek yurtdışı olan Türkiye Ti-
re’de. Türkiye, doğal bir lojistik merkezi ve bu
nedenle aldığımız yatırım kararından çok
memnunuz. 35 milyon Euro yatırım ile10 bin
kapasiteli bir fabrika yaptık. Türkiye’de bayii
olmadan yani direkt satış modeline geçtik.
Müşterilerimiz, direkt üreticiyle muhatap ol-
mak istiyorlar. ikinci el araçların alım ve satı-
şını da yapıyoruz. Türkiye’ye güvendiğimizi
gösteren yatırımlarımız devam ediyor. Geb-
ze’de Krone yedek parça yatırımı yaptık.
Tire’de yeni bir fabrika daha devreye alacağız.
10 bin kapasiteli yeni şasi fabrikası açıyoruz.
2017 Mayıs’ta üretime alacağız. 

SAF HOLLAND YöNETiM KURULU
ÜYESi ALExANDER GEiS 

Türkiye’yi sadece yerel pazarlar için değil
Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun merkezinde
olması nedeniyle hub olarak düşünüyoruz.
Saf Holland olarak Türkiye’de tesisimiz sade-
ce montaj hattı değil, 15 bin metrekarelik bir
üretim merkezi olacak. Biz Türkiye’nin eği-
timli iş gücünü biliyoruz ve bu nedenle yatı-
rım yaptık. Gelecekte de bu nedenle yatırım
yapmaya devam edeceğiz. 

KOLUMAN OTOMOTiV ENDÜSTRiSi
CEO KLAUS pETER pFEiFER 

Üretim için Türkiye, dünyadaki birçok ülke-
ye göre daha büyük avantajlar sunuyor. Lojis-

tik anlamında önemli bir konumda bulunu-
yor. Mavi yakalı iş gücü olarak bakıldığında
Türkiye, en iyi ülkelerden. Daimler için istan-
bul ve Aksaray fabrikaları hep en iyi fabrika-
lardı. Koluman, Mersin’de de 50 milyon Eu-
ro’luk 70 bin metrekarelik bir yatırım yapılı-
yor. öyle bir fabrika kurmak istiyoruz ki dün-
ya standartlarında olsun. Türkiye’de olmak-
tan çok memnunum.   

BpW AVRUpA SATIş 
DiREKTöRÜ DiETMAR BöSER 

BpW olarak her zaman Türkiye’yi en önemli
ülkelerden biri olarak değerlendirdik. Türkiye
pazarında faaliyetlerimize bir distribütörle baş-
ladık. Türkiye iş gücü, ihracat etkinlikleri, coğ-
rafi konumu, yetenekli insanları ve Türk nüfu-
sunun genç yapısı nedenleriyle yatırımlarımızı
arttırdık. Geleceğimizi de düşünerek Gebze’de
bir tesis kurduk. Bu tesisimiz sayesinde lojistik
işlemlerimizi de çok rahat yapıyoruz. 2010 yı-
lından itibaren Türkiye, Avrupa treyler pazarı-
nın hep ilk üçüne girdi. Türkiye’deki treyler
üreticilerinin çoğu Avrupa ülkeleri ile çalışıyor-
lar. Dolayısıyla fabrikamız için gerçekleştirdiği-
miz yatırım, çok yerinde bir karar oldu. Kalıcı
uzun dönemli stratejilerimiz var. Aradığımız
kısa dönemli başarılar değil.   

KäSSBOHRER YöNETiM KURULU
ÜYESi iFFET TÜRKEN  

Avrupa’nın üç ülkesinde dört üretim tesisi-
ne sahibiz. Kässbohrer, Avrupa’nın en hızlı
büyüyen treyler markası diyebiliriz. Rusya’da
tüm pazar düşerken pazar payımızı artırdık.
Goch Fabrikası’na 1998 fabrikasına yatırım
yaptık. 1893’te treyler üretiminin başladığı
Ulm’e geri dönüyoruz ve ikinci tesisimizi bu-
rada açacağız. Almanya’dan 19 ülkeye ihracat
yapıyoruz. 

MERCEDES-BENz KAMYON 
pAzARLAMA VE SATIş MÜDÜRÜ 
BAHADIR özBAYIR 

Ticari araç sektörü söz konusu olduğunda
araç ve treylerden birlikte bahsedebiliriz.
Bunlar ayrılamaz parçalar olduğu için  treyle-
rin gelişimine baktığımızda araç sektöründen
bağımsız olmadığını görüyoruz. Biz de bu de-
ğişimin içinde yer aldık ve bu gelişime destek
olduk. peki 20 yılda araç üretiminde nasıl bir
değişim oldu? Türkiye’nin gelişmişlik duru-
muyla paralellik arz ediyor. 2000 yılına kadar
ki dönemi alım maliyeti düşük, her işe uygun
araç dönemi olarak değerlendiriyorum. Yüklü
ağırlığı 25 tonu geçmeyen rijit kamyonlardan
oluşan bir dönem bu. Çekicinin payı ancak
yüzde 9’du. Nakliyeciler araç parklarını kü-
çük tutuyorlardı. Treyler sektörü de tenteli ol-
mak üzere klasik tipler üzerinde çalışıyorlar-
dı. 2000 yılından itibaren bu dönem kapan-
maya başladı. 2004 yılında devreye giren Ka-
rayolu Taşıma Kanunu, bir devrim yaptı. önü-
ne gelenin lojistik şirketi kurduğu dönem or-
tadan kalktı. Yetki Belgeleri, öz mal oranları
gibi az tanıdığımız düzenlemelerle ihtisaslaş-
ma dönemi oldu. Asgari tonaj geldi. 25 tondan
az olmaz dendi. Bunu da ancak çekici ile yapı-
labilir oldu ve filolaşmalar başladı. Yol dene-
timleri de buna destek verdi. Bu nedenle hem
adetler arttı hem de ihtisaslaşma oldu. Son 6
yılda Türkiye bir şantiyeye döndü. Artık çeki-
cileri sadece uzun yolda değil inşaat sahala-
rında görmeye başladık. Son 6 yılda çekicinin
payı yüzde 50 mertebesine ulaştı. Çekicinin
bu gelişimi ile treyler çok iyi bir yere oturdu ve
bunun devam olacak. 1 milyon 200 bin TIR’ın
sefere çıktığı bir ülkeden bahsediyoruz. 100
bin adetlik treyler üretim potansiyelinden
bahsediyoruz. Yurtdışında fabrikalar açıyo-
ruz. Tasarım Tip Onay belgelerini alıyoruz.     

WABCO BAşKAN YARDIMCISI 
CHRiSTiAAN VERSCHUEREN  

Global treyler pazarı, çok dalgalı. 2008 yılın-
da çok azalma oldu. inovasyonlar pazarı çok
değiştirecek. Kuzey Amerika pazarında 60
binin üzerinde treylerin üretimi düşebilir.
Ama Türkiye’de hedeflerin böyle olması çok
önemli. Wabco için Türkiye çok önemli bir pa-
zar olmuştur. Türkiye’nin eşsiz konumu
avantaj sağlıyor. Türkiye’nin ürettiği treyler-
leri herkes beğeniyor. Bizim için Türkiye üre-
tim açısından da imaj açısından da önemli bir
pazar. Wabco olarak bizim somut planlarımız
yok. Çok değişik şekillerde Türkiye’de yatırım
yapıyoruz.  

KRONE TiCARi ARAÇ GRUBU 
YöNETiM KURULU ÜYESi GERO
SCHULzE ISFORT 

“Türk Treyler Sektöründeki Fırsatlar” adlı
panelde söz alan Krone Commercial Vehicle
Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gero Schulze Is-
fort, Almanya dışında bir tek Türkiye’de üre-
tim yaptıklarını kaydederek, “Bu yatırım ka-
rarı uzun soluklu ve sürdürülebilir bir karardı.
Doğru yerde yatırım yaptığımıza inanıyoruz.
Bu yatırımı daha da genişleteceğiz ve büyü-
teceğiz. Türkiye’yi bir merkez olarak görüyo-
ruz. Bu merkez sayesinde, Orta Doğu, Irak,
iran ve Afrika’ya ulaşıyoruz. Çevre ülkelerde
koşullar ne durumda olursa olsun Türkiye
merkez olmaya devam edecek” şeklinde ko-
nuştu. Türkiye’de iş yapmaya kendilerini
adadıklarını belirten Schulze Isfort, “Türkler,
çok çalışkan yetenekli ve yüksek motivasyo-
na sahipler. Çok parlak bir geleceğin bizi bu-
rada beklediğini inanıyorum” dedi. 

zirvede gerçekleştirilen üç panelin ardın-
dan konuşmacılara, panelistlere ve zirveye
destek verenlere plaketlerini vermek üzere
bir tören gerçekleştirildi. 

TREDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaan
Saltık, yabancı yatırımcıların ve tüm spon-
sorların zirveden çok memnun kaldığını ve
2017 yılında başka bir gündem konu ile zirve-
nin tekrarını istediklerini söyledi. 

T REDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaan
Saltık’ın hoş geldiniz konuşmaları ile
başlayan zirvede, Dış Ticaret ve Güm-
rüklerden Sorumlu Eski Devlet Baka-

nı Kürşat Tüzmen, T.C. Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik,
Ulaştırma Bakanlığı TMKTD Daire Başkanı Ka-
dir Erkan, TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik
Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu, Makine Mü-
hendisleri Odası Yönetiminden Ümit Çevik ve
TSE Genel Sekreter Yardımcısı Aykut Kırbaş
açılış konuşmalarını yaptı. Mercedes-Benz’in
ana sponsorluğunda, Alcoa, Intermobil, Saf-
Holland ve Shell firmalarının katkılarıyla dü-
zenlenen zirvede açılış konuşmalarının ardın-
dan üç ayrı panel düzenlendi.  T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan
Ali Çelik, açılış konuşmasında yaptığı açıkla-
mada; “Sektöre her türlü desteği vermeye ha-
zırız. Treyler sektörü, hem yerli üretim hem de
ihracat potansiyeli ile ülke ekonomisi açısından
önemli sektörlerden biridir” dedi. 

TREYLER SEKTöRÜ, 
3 MiLYAR DOLAR iHRACAT YApABiLiR 

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Eski
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de yaptığı ko-
nuşmada treyler sektörünün 2023 yılına kadar
3 milyar dolarlık ihracat hedefi koyması gerek-
tiğini söyledi. Türkiye'nin dünya ekonomisinde
ihracat olarak yüzde 1, ticaret olarak da yüzde 1
oranında pay alırken treylerde şimdiden yüzde
2 pay aldığını dikkat çeken Tüzmen, "Hesapla-
rımı yaptım. Yeter ki kendinize bir hedef belir-
leyin" diyerek Treyler üreticilerine mesaj verdi. 

TANKERLERiN YÜzDE 73'Ü 
STANDARTLARI KARşILAMIYOR 

Ulaştırma Bakanlığı TMKTD Daire
Başkanı Kadir Erkan, Treyler zirvesi'nde yaptığı

açıklamada Türkiye'de 30 bin adet tanker oldu-
ğunu, bunların yüzde 73'ünün standartları kar-
şılamadığını dile getirdi. ATp ve ADR yönetme-
liklerinin uygulanacağının altını çizen Erkan,
"ATp konvansiyonlarını da ADR yönetmeliği
gibi alnımızın akıyla uygulayacağız" dedi.

Karayolu taşımacılık sektörü ve treyler sek-
törünün Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor

TOBB ve UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu, karayolu taşımacılık sektörü ve trey-
ler sektörünün Avrupa'da ilk sıralarda yer aldı-
ğını ve bu sektörler gibi hiçbir sektörün bu ka-
dar başarılı olmadığını belirterek; “Karayolu
sektörü olarak ihracata da Türk ekonomisine
de katkı sağlıyoruz. Karayolu ile yapılan taşı-
malar önümüzdeki dönemde daha çok önem
kazanacak. Beyaz Kitap'ta karayolunun yerini
demiryolunun alması gerektiği söylendi ancak
realitede böyle olmadı. Karayolu, çok daha hızlı
büyüyor. Taşımacılıktaki verimlilik, ticaretin iti-
ci gücüdür. 1 milyon 200 bin taşımanın yüzde
80'ini Türk nakliyecileri olarak biz yapıyoruz.
Ancak yeni iş modelleri ile daha fazla üretici ve
tüketiciye ulaşmak için ülkeler yeni stratejiler
geliştiriyorlar. Çin'in yeni açıklanan tarihi ipek
Yolu'nu değiştirmek için daha güneyden gele-
rek Türkiye'yi geçerek Avrupa'ya açılma proje-
si hızlı şekilde gelişiyor. Yine TRACECA da yeni
bir alternatif yol. Tüm bunlar gösteriyor ki lojis-
tikte Türkiye, çok önemlidir. Türk treyler sek-
törü olarak baktığımızda 2011'den 2014 yılına
kadar Almanya'nın ardından ikinci sıradaydık.
Ancak 2015'te ingiltere araya girdi ve ikinciliği-
mizi aldı. 2016'nın ilk 9 ayında ise 5inci sıradayız.
polonya, ingiltere ve Fransa bizi geçti. Türki-
ye'de pazar payı olarak hiçbir sektör ilk ikide
olmamıştı. Karayolu taşımacılığı ve treyler sek-
törü olarak önemli bir yerde bulunuyoruz. Bu-
nun altını doldurmak için gerçek anlamda güç-
lerimizi yan yana getirmek zorundayız. Treyler

sektörünün ulaştığı kapasite ve güçten olduk-
ça mutluyuz.  Kuralların ortaya çıkması konu-
sunda paydaşlardan geri bildirim alarak düzen-
lemelerin yapılması çok önemli. Kurallar doğru
tanımlanmalı ve hepsinden önemlisi de o ku-
ralları denetlemeliyiz.  Görünen o ki halen yapı-
lacak çok işimiz var” dedi.   

1 MiLYAR DOLARLIK iHRACAT 
RAKAMINA ULAşACAğIz 

TREDER Başkanı Kaan Saltık, bugüne ka-
dar yapılan çalışmaların ve atılacak adımların
önemine dikkat çekerek: “9 yıl önce birbirine
rakip treyler üreticileri olarak bir araya geldik,
geleceğe bir ışık tuttuk. Avrupa standartları-
nın ülkemizde de uygulanmasını, trafikte yük
ve seyir güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.
Türkiye’yi treyler üretim merkezi haline ge-
tirmek için çalışıyoruz. işimizin kolay olmadı-
ğını biliyoruz. Bugün çok önemli mesafeler
alarak karşınızda bulunuyoruz. Türkiye, ADR
mevzuatı iyi bir yol kat etti ve ATp yönetmeli-
ği için de hazırlıklarını yapıyor. TREDER’in en
büyük başarısı ise kamu ile yapmış olduğu iş-
birliğidir. Ülke ekonomisinin ve sektörün so-
runlarını yetkililere olabildiğince anlatmaya
çalışıyoruz. Teşekkür ederiz ki onlar da bu he-
vesimizi karşılıksız bırakmıyorlar. Kamu oto-
ritesi, bu zirvede yine bizim yanımızda. Bura-
ya bir kez  daha sektöre katkılarını sunmak
üzere geldiler” dedi. 

Dünya treyler üretimi, 1,3 milyon adet oldu-
ğunun altını çizen Kaan Saltık; “Türkiye ola-
rak yılda 35 bin adet treyler üretiyoruz. Bunun
25 bin adedini yurtiçine veriyoruz. Treylerde
ithal ürün yüzde 5’i geçmiyor.  Yani net ihra-
catçı konumunda bir sektör.  Uludağ ihracat-
çılar Birliği kayıtlarına göre geçen yıl 270 mil-
yon dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz 2023
yılına kadar 1 milyar dolar ihracat rakamına
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Ford Trucks’ın uluslararası taşımacılıkta
kullanılan ve önceki nesillere göre %8,5 ya-

kıt ekonomisi sağlayan yeni nesil 1848T
Midilli çekicisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

Ford Trucks 1848T 
Logitrans Fuarı’ndaydı

sektörden4 KASIM 2016
www.tasimacilar.com

Ford Otosan’ın ağır ticari
markası Ford Trucks, Av-
rupa ile Yakın Doğu arasın-
da önemli bir köprü işlevi

gören 10’uncu “Uluslararası Logit-
rans Transport Lojistik Fuarı”nda,
1848T Midilli çekicisini sergiledi. 22
ülkeden 220 yerli ve yabancı firma-
nın katıldığı fuarda, Ford Trucks’ın
uluslararası taşımacılıkta kullanılan
ve önceki nesillere göre %8,5 yakıt
ekonomisi sağlayan yeni nesil
1848T Midilli çekicisi, ziyaretçilerin
ilgi odağı oldu.  Fuarda aynı zaman-
da Ford Trucks Sanat Atölyesi tara-
fından düzenlenen fotoğraf yarış-
masının kazananları, yarışmanın
Seçici Kurul Danışmanı Coşkun Aral
tarafından açıklandı. 

FORD TRUCKS 1848T 
MiDiLLi ÇEKiCi iLE YÜKSEK
PERFORMANS, DÜŞÜK 
YAKIT TÜKETiMi

Logitrans’ta Ford Trucks standın-
da sergilenen Ford Trucks 1848T
Midilli Çekici, yollarda güç ve ayrıca-
lığın yeni simgesi olarak dikkat çe-
kiyor. Uzun yol taşımacılığının tüm
ihtiyaçları göz önüne alınarak ta-
sarlanan 1848T, tüm özellikleriyle
verimliliğe odaklanıyor. 2500 Nm
tork üreten 480 PS motoru ve bu
gücü en verimli şekilde kullanan
standart 12 ileri otomatik şanzımanı
ile her koşulda en yüksek perfor-
mansı ve en düşük yakıt tüketimini
garanti ediyor. Uzun yolculukları
destekleyen yüksek kapasiteli 225
Ah aküsü ve motora zahmetsizce
erişim sağlayan elektrikli kabin de-
virme mekanizması, 1848T’yi saha-
larda ayrıcalıklı kılan detaylar ola-

rak öne çıkıyor. Midilli versiyonda
ise dilerseniz 940 mm’ye kadar alç-
altılabilen 5. teker yüksekliği yolda
avantaj sağlıyor. 1848T Midilli Çekici,
Ford Trucks’ın daha önce uluslar-
arası taşımacılıkta kullandığı araca
göre %8,5 daha düşük yakıt tüketi-
mi gerçekleştiriyor.

FORD TRUCKS 
TEKNOLOjiNiN ÖNCÜSÜ 
OLMAYA 4,5G HIzINDA 
DEvAM EDiYOR 

Ford Trucks çekici alanlar, kabin
içinde sunulan kablosuz ağ ile inter-
nete bağlanabiliyorlar. Ford Trucks
Net adı verilen bu hizmetle çekici
sürücüleri, vodafone’dan 4,5G hı-
zında aylık 15 GB internet bağlantı-
sına sahip olarak yolculukları süre-
since diledikleri programı mobil ci-
hazları üzerinden izleyebiliyor ve
sevdikleriyle iletişim kurabiliyor. 

FORD TRUCKS FOTOğRAF YA-
RIŞMASI BiRiNCiLERi 
LOGiTRANS’TA 
ÖDÜLLENDiRiLDi

Fuarda, Ford Trucks Sanat Atöl-
yesi tarafından bu yıl 5’inci kez dü-
zenlenen  "Kamyoncunun Hayatı,
Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir
Olsun" fotoğraf yarışmasının so-
nuçları; Seçici Kurul Danışmanı, foto
muhabiri ve belgesel yapımcısı Coş-
kun Aral tarafından Logitrans Fua-
rı’nda açıklandı. Yarışmanın birincisi
olan Kocaeli’den Emre Bostanoğlu
5.000 TL, ikincisi istanbul’dan Alev
Özcan 3.000 TL ve üçüncülük ödü-
lünün sahibi Giresun’dan irfan Çi-
men 2.000 TL’nin sahibi oldu.

Türkiye lojistik sektörü-
nün uluslararası firmala-
rından Ares Uluslararası
Nakliyat filosunu güçlen-

dirirken, MAN’ı tercih etti. Başta
Avrupa, olmak üzere birçok ülke-
ye; Karayolu Taşımacılığı, Proje
Taşımacılığı, Intermodel Taşımacı-
lık, Fuar Lojistiği, Sigorta ve diğer
tüm lojistik hizmetlerini ‘kusur-
suzluk’ ilkesi ile sunan Ares Ares
Uluslararası Nakliyat ve Dış Tic.
Ltd. Şti.’ne, 5 adet MAN TGX 18.480
4X2 LLS-U çekici düzenlenen tö-
renle teslim edildi. 

MAN’ın istanbul ikitelli’deki tes-
islerinde gerçekleştirilen teslimat
törenine MAN adına Uzman Müş-
teri Temsilcisi Özgür Tutumlu ev
sahipliği yaparken, Ares Uluslar-
arası Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
ortaklarından idris Hanoğlu ve
Engin Kırcı ile  şirket yetkilileri de
katıldılar. Modern ve güçlü filosu
ile öne çıkan Ares International
Transport’un, istanbul’daki mer-
kezlerinin yanı sıra izmir, Roman-
ya Bükreş, ve Fransa Toulon’daki
ofisleri ile müşterilerine komple
çözümler sunan lojistik hizmetler
sunduğunu belirten idris Hanoğlu,
“Bizim çalışma kültürümüz, ‘kali-
teli ve kusursuz hizmet’ temeline
dayanır. Bu kurum kültürümüz;
partner, araç ve ekipman seçim-
lerinde de tercihlerimizi belirler.

MAN da gerek araç kalitesi ve
teknolojisi, gerekse Satış Sonrası
Hizmetler’de sunduğu kusursuz
hizmetlerle, çalışma prensipleri-
mizi tamamlayan özelliklere sa-
hip. Bu nedenle farklı markalar ile
hizmet verdiğimiz  filomuzu güç-
lendirmek üzere yaptığımız yeni
araç yatırımımızda da MAN’ı ter-
cih ettik” dedi. 

MAN araçlarının üstün perfor-
mansları, ileri teknolojileri ve yük-
sek kaliteleri ile birçok açıdan ben-
zersiz avantajlar sunduğunu vur-
gulayan Özgür Tutumlu da, “250
yıllık köklü geçmişi ile dünyanın
mühendislik ve üretim devi MAN,
geleceğe yönelik ve müşterilerinin
tüm ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak geliştirmeler yapar. Bu
nedenle MAN Ar-Ge çalışmaları,
bir anlamda sektöre de yön veren,
standartları belirleyen teknolojiler
üretir. Araçlarının üstün nitelikleri,
sundukları ekonomik ve efektif iş-
letme çözümleri ile MAN, sektörü-
nün en çok tercih edilen markala-
rına öncülük ediyor. Bunun en gü-
zel göstergesi olarak; Ares gibi lo-
jistik sektörünün önemli markala-
rının MAN araçlarla hizmet veriyor
olması da bizler için ayrı bir gurur
ve mutluluk kaynağıdır” diyerek,
iki kurum arasındaki işbirliğinin
daha uzun yıllar gelişerek sürmesi
temennilerini dile getirdi. 

YOLLARDAKi GÜÇ vE AYRICALIğIN SiMGESi 

Ares InternAtIonAL
Transport da MAN’ı tercih etti

Türkiye’nin 38 yıldır
aralıksız lider treyler
üreticisi olan Tırsan,
Tek Speed Uluslararası

Nakliyat’a Uluslararası Logit-
rans Transport ve Lojistik
Fuarında düzenlenen tören-
de,17 adet Tırsan Perdeli Mega
semi-treyler teslim etti. Fir-
manın filosunda şu anda top-
lamda 37 adet Tırsan treyler
bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilen araçların
teslimat törenine, Tırsan Trey-
ler Yönetim Kurulu Başkanı Çe-
tin Nuhoğlu, Tek Speed Uluslar-
arası Nakliyat Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Tekin ve DAF-
TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul
Erkoç katıldı.

Tırsan Treyler Yönetim Kuru-
lu Başkanı Çetin Nuhoğlu tesli-
mat töreninde yaptığı konuş-
mada, “Bugün benim için çok
özel bir gün, bunun öncelikli
nedeni taşımacılık sektörünün
önde gelen firmalarından biri
olan, Kayseri merkezli Tek Spe-
ed Uluslararası Nakliyat’a tesli-
mat töreni geçekleştiriyor ol-
mamızdır. Hüseyin Bey ile yıl-
lardır süren dostluğumuzun ve
karşılıklı olarak devam eden
olumlu iş birliğimizin, ileriki yıl-
larda da artarak devam edece-
ğine inanıyorum” dedi.

Tek Speed Uluslararası Nakli-
yat Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Tekin yaptığı açıkla-

mada; “Firma olarak Tırsan’ı
tercih etmemizin öncelikli ne-
denlerinin başında, Tırsan mar-
kasına duymuş olduğumuz gü-
ven, %100 yerli sermaye olması
ve her koşulda firmamıza ver-
miş olduğu kaliteli hizmetleri-
dir” dedi.

Tekin sözlerine şu şekilde de-
vam etti “Biz ağırlıklı olarak
uluslararası alanda müşterileri-
mize hizmet veren bir firmayız.
Bundan dolayı araç alımları ya-
parken müşterilerimizin ihti-
yaçlarını tam olarak karşılaya-
bilecek ürünleri tercih ediyoruz.
Tırsan’ın Türkiye’de Perdeli
Tenteli segmentinde pazar lideri
olması ve yine intermodel taşı-
macılığa uygun, pazarın en do-
nanımlı ve en güçlü treylerleri-
nin Türk mühendisler tarafın-
dan üretiliyor olması da tercih-
lerimizde oldukça etkili oldu.
Öte yandan Tırsan’ın tren yük-
lemeli araçları sayesinde ulus-
lararası taşımalarımızda yakıt
ve tamir bakım masrafı, lastik,
şoför ve işletme maliyetlerini
minimum seviyeye indirmemiz
de bizim için oldukça memnu-
niyet verici” ifadelerini kullandı.

Merkezi Kayseri olan Tek
Speed Uluslararası Nakliyat,
yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere;
kara, deniz, hava, multimodal,
kombine ve proje taşımacılığı
alanında lojistik hizmeti ver-
mektedir. 

Tek Speed’in Tercihi 
Tırsan Perdeli Mega 

Alışan 
Lojistik

Araç 
Filosunu

Genişletiyor

1985 yılında 20 araçlık
filo ile Uluslararası Nakli-
yat firması olarak kurulan
Alışan Group; çözüm
odaklı, kaliteli ve farklılık
yaratan hizmetler için ku-
rulduğu günden itibaren
yatırımlarına devam edi-
yor. Alışan Lojistik son
olarak; filo yenileme ve
güçlendirme çalışması
kapsamında 30 araçlık
Konteyner taşıyıcı semi
treyler alımının ilk 10 adedi

Serin Dorse’den teslim
aldı. Uluslararası standart-
larda sunduğu hizmetlerle
sektörün öncü firmaları
arasında yer alan Alışan
Lojistik;  ulaştığı 450 adet
öz mal araç filosuna 10
araçlık Konteyner taşıyıcı
Semi Treyler daha ekledi.
Toplamda 30 araçlık semi
treyler yatırımı gerçekleş-
tirecek olan Alışan Lojis-
tik, alımın ilk 10 adedini
teslim aldı.

OKT Trailer’den
54 bin litrelik
ADR’li tanker 
OKT Trailer, inovatif yaklaşımlarıyla 

Avrupa standartlarında geliştirdiği ürünleri
arasına bir yeni ürün daha ekledi.

Tehlikeli madde taşımacılığında
kullanılan ADR’ li akaryakıt
tankeri, 54 bin litre kapasite ile
kendi sınıfında en yüksek

hacme sahip. Yenilik aracı olarak ge-
liştirilen alüminyum konik tankerin
bir diğer yeniliği ise 4 dingilli olması. 

Kuruldukları günden bu yana yeni-
likçi üretim anlayışı ile hareket ettik-
lerini belirten OKT Trailer Genel Müdü-
rü Hakan Maraş “OKT olarak, farklı ih-
tiyaçlara inovatif çözümler sunmak
üretim anlayışımızın temel prensibi.
Yenilik aracında da bu prensiple yola
çıktık, geçmişten bugüne işimize olan
merakımız, gelişimi ve sürekli yeni-
lenmeyi beraberinde getiriyor. 

2009 yılında ilkini gerçekleştirdiği-
miz Tübitak destekli Ar-Ge projeleri,
sonrasında geliştirdiğimiz projeler için
bize önemli bir referans oldu. Ürün işlev
tasarımına yönelik geliştirdiğimiz par-
çalar ile birçok sınai mülkiyet tescili al-
dık. Tanker gövde yapısında kullandı-
ğımız tescilli, kesintisiz kaynak tekno-
lojisi en az sayıda birleşim noktası ile
yüksek mukavemet ve uzun ömür
sağlıyor. Kesintisiz kaynak teknolojisi,
54 bin litre, yüksek hacimli tankerin ta-
sarım ve üretimi sırasında da bizim için
büyük bir avantaj oldu. Yapılan FEM
analizinde tankın yüksek hacmine
rağmen en az T noktası ile beklenilenin
üstünde bir mukavemet elde ettik.

ADR’ li tanker üretimi konusunda
2000 yılından bu yana ciddi birikimleri-

miz oldu. 2014 yılında ülkemiz-
de de zorunlu hale gelen ve
kontrolleri TSE tarafından
yürütülen süreçte, hızlı ve ba-
şarılı bir ilerleme kaydettik.
Bugün altı tasarım tip onayı ile
sıvı tehlikeli madde taşımacılı-
ğında 3 bin litreden 54 bin litreye ka-
dar 18 farklı tipte proje ile Türkiye’ deki
en geniş, ADR’ li tank tasarım tip ona-
yına sahip tek üreticiyiz. 54 bin litre ha-
cimli tasarım onayı ile ADR’ li tanker
grubunda en yüksek kapasiteli tanker
üretimini gerçekleştirmiş olduk.

4 dingilli, 54 bin litre kapasiteli treyler
tanker, tamamen kendi bünyemizde
çalışan mühendislerimizin 1,5 yıl süren
ar-ge çalışmaları kapsamında üretildi.
Daha önce ortaya koyulmamış bir pro-
jeydi, kapasite artışı sadece tank tasa-
rımında olmadı tabii ki. Gerek üretim
hattımızda gerekse makine ekipman
parkurumuzda yenilenme ve geliştir-
meler yapıldı. Tüm bu geliştirmelerin
yanı sıra üzerine yoğunlaştığımız en
önemli konu yüksek hacim ile birlikte
doğal olarak artan tehlike boyutuydu.
Tasarım değerlendirme analizleri so-
nucunda, yeni işlevler sunan teknoloji-
leri tank üzerinde uygulayarak tehlike
ve riskleri azalttık. 

Yüksek hacmin dingiller üzerindeki
yük dağılımını homojen bir şekilde
sağlayabilmek için kendinden dümen-
lenebilir /döner, her biri standart uygu-
lamaların üzerinde tonaj kapasitesine

sahip 4 dingil kullandık. Dingillere dü-
şen yük otomatik olarak algılanıyor ve
yük kapasite ayarlaması yapıyor. Bu
dingiller uzun araçlar için ideal, aracın
manevra kabiliyetini artırıyor. Treyler-
deki yakıt masrafını azaltıyor. Lastikler
daha az aşınıyor, lastiğin kullanım sü-
resi ön dingilde % 50, arka dingilde ise
% 70 artıyor. Kendinden dümenlenebilir
/ döner dingiller daha güvenli ve kulla-
nımı daha kolay. Yine yük dağılımına
uygun kapasite ve ebatta, lastik ve alü-
minyum jantlar kullandık. Şık görünü-
mü, hafifliği, sürücü konforu, uzun kul-
lanım ömrü ve çevre dostu olması
özellikleri alüminyum jantları tankeri-
miz ile bütünleştirdi.

Sürücü verimliliği ve araç güvenliğini
artırmak üzere fren teknolojisinde de
son geliştirmeler uygulandı. Treylerin
emniyet verimliliğini artıran geri ya-
naşma sensör özelliği, araçtaki kör
noktalardan biri olan tanker tam arka
noktasının sürücü tarafından fark edil-
mesini ve ölümlü kaza risklerinin en-
gellenmesini sağlıyor. Olası masraflı

hasarlar açısından da önemli bir
emniyet tedbiri.

Fonksiyonellik ve kullanıcı er-
gonomisi sağlanırken iş güvenli-

ği ön planda tutuldu ve tanker
premium ekipmanlar ile donatıldı.
Tankerin dolum boşaltım siste-

minde, Dünya’ da ilk Türbin sayaç sis-
temine sahip alttan dolum boşaltım
sistemi kullanıldı. Sistem GPRS
uyumlu, yeni sayaç teknolojisi ile çalı-
şıyor. Can-bus kablosu sayesinde ara-
cın konumu, elektronik mühürleme
sistemi, boşaltım yapılan miktar gibi
birçok bilgi anlık olarak cep telefonuna
mesaj olarak iletiliyor. 

Sistemin yönetimi için ihtiyaç duyu-
lacak yetki tanımlaması da mevcut.
Tanımlanan yetkiler dışında sisteme
hiçbir şekilde müdahale edilemiyor.

Bu akıllı sistem ile tanka yüklenen 2
ayrı ürün, aynı sayaçtan sayılarak boş-
altılıyor ve mal karışımı yaşanmıyor.
Akaryakıt sıcaklığı korunduğu için ke-
safet kaybına uğramıyor. Hızlı ve tam
boşaltım sağlanıyor. Mal kaybı önle-
nirken kazanç artırılıyor. Boşaltım işle-
mi, bölmelerde tekli, sıralı ya da çoklu
olarak yapılabiliyor. Her bir bölmede
kademeli boşaltım imkânı da var. 

Dolum – boşaltım komutunun sis-
teme girilmesi ile işlem başlatılıyor ve
otomatik olarak devam ediyor. Kulla-
nıcının dolum boşaltım sırasında sis-
temin başında beklemesine gerek du-
yulmuyor.
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Yolların efsanesi devleşti.
Yeni Actros.
Yüksek yakıt tasarrufu sağlayan güçlü ve çevreci yeni nesil motoru, ergonomik yapısı,  
üstün sürüş özellikleri ve konforlu kabin seçenekleri ile yolları kazanca dönüştüren Actros,  
ticarette devleşmek isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.

10. Uluslararası Logitrans
Transport Lojistik Fuarı’na katı-
lan Etis Lojistik, güçlü ve profes-
yonel kadrosuyla fuara damga-
sını vuruyor. Etis Lojistik Genel
Müdürü Sinan Çıtak, bu yıl fuar-
da daha çok müşteri ve tedarikçi
ile temas kurduklarını söyledi.

Taşımacılık, depolama ve ter-
minal hizmetleri ile entegre lojis-
tiğin iddialı oyuncularından Etis
Lojistik, İstanbul Fuar Merke-
zi’nde 10. Kez düzenlenen Ulus-
lararası Logitrans Transport Lo-
jistik Fuarı’na katılıdı. 

Etis Lojistik
Genel Müdürü Si-
nan Çıtak, bu yıl
fuarda daha çok
müşteri ve teda-
rikçi ile temas
kurmak istedik-
lerini belirterek,
“Sinerjisi ve
enerjisi yüksek
bir ekip ile fuara
katıldık” dedi. 

Sektörün önemli oyuncuları
arasında yer aldıklarını ifade
eden Sinan Çıtak, yenilenen kad-
roları ile sektörde başarılara imza
atmaya devam ettiklerini vurgu-
ladı. Göreve geldiklerinde reorga-
nizasyona giderek iş yapış şekil-
lerini tamamen değiştirdiklerini
hatırlatan Çıtak, detaylı bir analiz
yapıp yeni bir organizasyon şe-
ması çıkardıklarını ve hedeflerini
belirlediklerini söyledi. 

YEnİ PROjELER 
üzERİnDE ÇALıŞıYOR

İlk iş olarak verimliliğe odak-
landıklarını kaydeden Çıtak, hem
dağıtım hem de maliyet operas-
yonlarında verimliliği nasıl artıra-
bileceklerini planladıklarını belirt-
ti. Çıtak, şöyle devam etti: “İnsan-
ları daha farklı düşünmeye yö-
nelttik. Hızlı adımlarla bu süreci
yönetmeye ve ayrıca müşteri
memnuniyetini artırmaya yoğun-
laştık. Yeni yapılanmanın ardın-
dan müşterilerden çok olumlu
geri dönüşler almaya da başladık.
2017 yılında verimlilik oranlarını

daha da artırmayı planlıyoruz.
Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.”

SEKTöRDEKİ 
GüCünü ARTıRıYOR

Türkiye’deki ve dünyadaki ge-
lişmeleri yakından takip ettikle-
rini dile getiren Sinan Çıtak, orta
ve uzun vadeli stratejik planları-
na uygun olarak hedeflerine
adım adım ilerlediklerini söyledi.
Altyapı yatırımlarını sürdürdük-
lerini ifade eden Çıtak, artan
müşteri portföyleri ile birlikte filo
yatırımlarına da devam ettikleri-
ni vurguladı. Çıtak, “Son olarak fi-
lomuza 37 yeni araç kattık. Sek-
tördeki konumumuzu giderek
güçlendiriyoruz. Güçlü filomuzla
Türkiye’nin 3 bin noktasına taşı-
macılık gerçekleştiriyoruz. önü-
müzde çok büyük fırsatlar oldu-
ğunu biliyoruz. Bu amaçla strate-
jik plan ve hedeflerimiz doğrultu-
sunda yeni yatırımlarla hizmet
ağımızı ve çeşitliliğimizi artıraca-
ğız. Gelecekte sektörün güçlü ve
etkin oyuncularından biri olma
hedefiyle müşterilerimize en iyi
kombine lojistik çözümleri sun-
maya devam edeceğiz” açıkla-
masında bulundu.

ULUSLARARASı TAŞıMA-
CıLığA HAzıRLAnıYOR

Uluslararası nakliye hizmetle-
rini önümüzdeki yıl hayata geçir-
meyi planladıklarını açıklayan Si-
nan Çıtak, bu hedef doğrultusun-
da çalışmalarını sürdürdüklerini
kaydetti. Müşteri portföylerini de
her geçen gün genişlettiklerine
işaret eden Çıtak, “Her yıl portfö-
yümüze yeni müşteriler ekleme-
ye de devam ediyoruz. Proje lojis-
tiğinde, su ve gazlı içecek grupla-
rında hizmet veriyoruz. Ayrıca
Tarım lojistiğinde farkındalık ya-
ratmak istiyoruz. Tabi ki uzun bir
fizibilite dönemi geçirmek ve alt-
yapısıyla doğru başlamak birincil
hedefimizdir. Tarım lojistiği ala-
nında da yeni müşterilerle büyü-
yoruz. önümüzdeki dönemde bu
alanda yatay büyümemizi sür-
dürmek istiyoruz” dedi. 

Etis Lojistik, Logitrans
Fuarı’na damgasını vurdu

Ro-Ro taşımacılğında üç yıl gibi kısa bir sürede
Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Al-
ternative taşımacılık’ın 6. gemisi MELEQ, 18 Ka-

sım Cuma günü Almanya’nın Flensburg kentinde
200 kişinin katıldığı bir tören ile denize indirildi

MELEQ, Alternative
Taşımacılık’ın 5 Ro-
Ro’luk filosuna 280
treyler kapasitesi ile

Şubat 2017’de dahil olacak ve
Türkiye - İtalya hattında hizmet
verecek.  210 metre uzunluğun-
da ve 32.600 ton yük taşıma
kapasitesine sahip MELEQ, sa-
atte 21.3 deniz mili sürat yapabi-
lecek.  Avrupa ve Türkiye’den
lojistik sektörünün üst düzey
katılım gösterdiği törenin ardın-
dan açıklama yapan Alternative
Taşımacılık Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Musul, “3 yıl gibi
kısa bir süre önce gemi kirala-
yarak çıktığımız yolda, bugün 6.
Ro-Ro’muz MELEQ’i denize in-
diriyor olmak son derece gurur
verici. Sürdürülebilir büyümeyi
yakaladığımız bu yolda, filomu-
zu genişletmek üzere yatırımla-
rımız 100 milyon Euro’yu aştı.

MELEQ’in ardından da yeni hat-
lar açmak, sefer sayılarımızı ar-
tırmak için yatırımlarımız tüm
hızıyla devam edecek. Son ha-
zırlıkları devam eden Yalova Ro-
Ro Terminali’ni ise 2017’nin ba-
şında devreye almayı hedefliyo-
ruz. Genişleyen filomuz ile  sek-
töre ve ülkemizin ihracatına de-
ğer katacak bu yeni terminal ile
müşterilerimize çok önemli
operasyonel avantajlar sunaca-
ğız” dedi. MELEQ’in yapımını
üstlenen FSG şirketi Tasarım
Direktörü (Chief Design Officer)
Henrique Pestana ise konu ile il-
gili olarak şu sözleri paylaştı:
“Alternative Taşımacılık bizlere
güvendiği için son derece mut-
luyuz. Bu tip Ro-Ro’ların tasarı-
mı ve üretimi konusundaki tec-
rübemizin Alternative’in başarı-
sına önemli katkılar sağlayaca-
ğına inanıyoruz.” 
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Iveco Türkiye, 105 üst yapıcıya
ürün gamındaki en yeni araçla-
rını tanıttı. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde faaliyet gösteren

üst yapıcılara, 9 Kasım’da İstan-
bul’da düzenlenen toplantıda Ive-
co’nun yeni araçları hakkında bilgi
verildi. Bu yıl tüm ürün gamını yeni-
leyen Iveco, yeni araçlarını Avrupa
ile aynı anda Türkiye pazarına sun-
ması ile öne çıkıyor. Ayrıca son üç
yılda tüm ürün segmentlerinde ödül
alan tek marka olma özelliğine sa-
hip olan Iveco, üst yapıcılarla yaptığı
toplantıda şu araçlarını sergiledi:
Daily, Yeni Eurocargo, Stralis, Astra
HD9 ve Trakker. 

İşte Iveco’nun Üst Yapıcılarla Bu-
luşan Yeni Modelleri

DAILY; YAKIT EKONOMİSİ, 
SÜRÜŞ KONFORU VE GÜÇLÜ 
ŞASİSİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Iveco Türkiye’nin üst yapıcılarla
yaptığı buluşmada Daily’nin farklı
dingil ve farklı tonajlara sahip tüm
yeni ürünleri sergilendi. Daily
4x4’ün de sergilendiği etkinlikte, sı-
nıfında kamyon şasisine sahip tek
ürün olan Daily’nin güçlü şasi yapısı,
artırılan sürüş konforu ve yakıt
ekonomisi üst yapıcılara anlatıldı.
Hafif araç kategorisinin yıldızı olan
Daily, standart ve 8 otomatik ileri vi-
tesli Hi-Matic versiyonuyla Iveco
faaliyetlerinde yerini alıyor.

“2016 YILININ KAMYONU 
EUROCARGO” BÜYÜK 
YENİLİKLER SUNUYOR

“2016 Yılının Kamyonu” seçilen
Yeni Eurocargo da üst yapıcılarla
buluştu. Bu yıl “Şehirlerin Sevdiği”
araç olarak Türkiye tanıtımı yapılan
Yeni Eurocargo Euro 6, şehiriçi taşı-
macılıkta insana ve çevreye yönelik
duyarlılığı ile öne çıkıyor. Yenilenmiş
tasarımı ve işlevselliği ile  şık çizgi-
lerini koruyan Yeni Eurocargo; mo-
tor, güvenlik, konfor, düşük maliyet
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Alışan Lojistik’ten Konya’ya Yeni Yatırım
Son dönemde yurtiçi

nakliye alanındaki dağı-
tım hizmetlerine Kon-

ya’da açtığı yeni operas-
yon merkezini de ekleyen
Alışan Lojistik, bölgedeki
yatırımlarını sürdürüyor.
Alışan Lojistik, Konya’da

5.000 palet kapasiteli
depo yatırımını faaliyete
geçirmeye hazırlanıyor.

31 yıllık tecrübesiyle sektörün
önemli oyuncularından biri olarak dik-
kat çeken Alışan Lojistik;  müşterileri-
ne çözüm odaklı, kaliteli ve farklılık ya-
ratan hizmetler sunmak için yatırımla-
rına hız kesmeden devam ediyor. Mar-
mara, Trakya, Ege Bölgesi ve Çukurova
Bölgesi’nden sonra tüm İç Anadolu Böl-
gesi’ne de etkin bir şekilde hizmet sun-
mayı amaçlayan Alışan Lojsitik, Kon-
ya’ya yaptığı yatırımlara bir yenisini
daha ekliyor. 

Bölgede geçen sene hizmete açtığı
yurt içi nakliye operasyon merkezinin
yanı sıra, son olarak 5000 palet kapasi-

teli 3500 m2 kapalı alan ve 5000 m2
açık alanı kapsayan yeni deposunu hiz-
mete sunuyor. Alışan Lojistik’in Kon-
ya’daki yeni yatırımı, faaliyete geçiyor.

Bunun yanısıra Konya Organize Sa-
nayi Bölgesi içinde Özmal bir depo için
de inşaatın da temelleri atılmış durum-
da. Bu tesisin de Nisan 2017’de faaliyet
geçmesi planlanıyor.

Yeni Depo tesisi ile ilgili görüşlerini
aktaran Alışan Lojistik Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Damla Alışan: “Alı-
şan Lojistik olarak kalite yönetim sis-
temlerini tam olarak uyguluyoruz. Ger-
çekleştirdiğimiz tüm operasyonların

eksiksiz ve sağlam olarak doğru za-
manda, doğru adreste olması için çalı-
şıyoruz. Bunun için kendimizi sürekli
olarak geliştiriyor ve yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Bu anlamda Marmara,
Trakya, Ege Bölgesi ve Çukurova Böl-
gesi’nden sonra tüm İç Anadolu Bölge-
si’ne de etkin olabilmek için Konya’da
da yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yeni
yatırımımız ile bölgede konumlanış bir-
çok büyük ve modern Sanayi Kurulu-
şu’nun en yakın partneri olarak bulun-
mak ve lojistik alanındaki birikimleri-
miz ile bölge ekonomisine değer kat-
mak istiyoruz” dedi.

Damla Alışan

Alman Otomotiv Devi 
ElringKlinger Bursa’daki
Yeni Üretim Tesisini Açtı

Alman otomotiv yan sa-
nayi devi ElringKlinger,
Türkiye’deki yeni üre-
tim tesisini 18 Kasım’da

Bursa’da Akçalar Sanayi Bölge-
si’nde törenle  hizmete soktu. Açılış
töreni, ElringKlinger TR Oto. San.
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Yavuz Gü-
naydın ve ElringKlinger Group
CEO’su Dr. Stefan Wolf ev sahipli-
ğinde; Başbakanlık Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
Arda Ermut ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’nün katılımı ile gerçekleşti. 

Toplamda 22.400 metrekare
alanda, 10.500 m2'lik bir alana ya-
yılan yeni fabrika, 12 ayda inşa
edildi. Fabrika, üretim ve lojistik
alanlarının yanı sıra üç katlı ofis
kompleksi ve tasarım bölümlerin-
den oluşuyor. Açılış sonrasında
üretim planı, 9 milyon birim sipariş
kapsamında temel olarak ısı kal-
kanlarına ve özel amaçlı contalara
odaklanıyor. ElringKlinger, 2019 yı-
lına kadar bir milyon ek parçalık
bir üretim yapmayı bekliyor. El-
ringKlinger şu anda Türkiye'de
yaklaşık 170 kişiye istihdam sağlı-
yor. Almanya Dettingen merkezli
şirket, 2009 yılından bu yana Bur-
sa'da faaliyet gösteriyor. Ekim
2014'te yeni bir fabrika için detaylı
planları hazırlayan ElringKlinger,
Ağustos 2015'te fabrikanın inşaatı-
na başladı. 

Törende konuşma yapan El-
ringKlinger AG CEO'su Dr. Stefan
Wolf şunları söyledi; "Türkiye, oto-
mobil endüstrisinin büyük parça-
ları için önemli bir imalat konumu
olarak kabul ediliyor. Yeni fabrika-
mız, yüksek düzeydeki talepleri
karşılamaya yardımcı olacak. Tür-
kiye, Grubumuz için önemli bir ko-
num olmayı sürdürüyor ve gele-
cekteki büyümeye katkı sağlaya-
cak. Bunu göz önünde bulundura-

rak, gerektiğinde maksimum hız
ve esneklik ile harekete geçebil-
mek amacıyla komşu arazi parça-
larını da aldık”.

Türkiye’de Ford Otosan, Hyun-
dai Assan, Karsan, Oyak Renault,
Tofaş; dünyada ise Ford,
Renault gibi otomotiv devlerinin
iş ortağı olan ElringKlinger, 2009
yılında Türkiye'ye yatırım kararı
alarak, Bursa'yı üs olarak belirle-
mişti. Alman otomotiv yan sana-
yi devi daha sonra 2012 yılında ise
ek bir yatırım ile o dönem İspan-
ya'daki üretim tesisini Türkiye'ye
taşıma kararı almıştı. 

BURSA’DAN DÜNYAYA MESAj
Başbakanlık Yatırım Ajansı Baş-

kanı Arda Ermut ise tören esnasın-
da yaptığı konuşmasında şunları
kaydetti; “Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde sağlanan ekono-
mik reform ve istikrar ortamının
uluslararası yatırımcılar tarafından
takdir edildiğinin bir göstergesi olan
bu yatırım, Türkiye’de var olan fır-
satlara bir kez daha dikkat çekecek.
ElringKlinger, bu tesis ile uluslar-
arası yatırımcılara bir mesaj vere-
rek, Türkiye’nin yatırım kararı açı-
sından ne denli doğru bir merkez
olduğunu bir kez daha teyit etti.” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü de yaptığı konuş-
mada, yabancı yatırımların artırıl-
ması, daha iyi hızlı nitelikli ve yük-
sek katma değer oluşturacak yatı-
rımların önünün açılması için tüm
mevzuatların kolaylaştırıldığını,
yabancı yatırımcılar için her türlü
kolalığın sağlanacağını söyledi.
Özlü; “Yüksek teknolojili alanlarda
yatırımların artmasını istiyoruz.
Türkiye’de daha fazla yatırım ve
daha fazla iş yapılması için ne ge-
rekiyorsa yapacağız. Özel sektörün
yatırımcıların, girişimcilerin sana-
yicilerin yanında olacağız. Çünkü
Türkiye özel sektörün yatırımları,
üretimleri, ihtacatı ile büyüyecek.
Bakanlığımız özel sektörü büyüte-
cek sanayimizin rekabet gücünü
artması için tüm çalışmaları yapa-
caktır. Türkiye’nin büyümesi tek-
noloji tasarım ve markalaşa ile ola-
cak. Türkiye’yi bir Ar-Ge cenneti
haline getirecek bir iş ve yatırım
ortamı sağlayacağız” dedi. 

Tüm dünyada 8,200 çalı-
şanı ile 45 noktada faali-
yet gösteren Alman oto-
motiv yan sanayi devi El-
ringKlinger, Türkiye’deki
yeni fabrikasını Bursa’da

hizmete soktu. 

Türkiye’nin lider treyler üreticisi
Tırsan,  2002 yılında bünyesine
kattığı Kässbohrer markası iş
birliğiyle Almanya'nın

Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi
Odası (IHK) üyeleri ile Almanya’nın Goch
şehrinde bulunan Kässbohrer Fabrika-
sında bir araya geldi.

25 üyenin katılım gösterdiği etkinlikte
Kässbohrer Kalite Müdürü Willy van der
Welden ev sahipliği yaptı. Yapılan organi-
zasyonda katılımcılar IHK’ya ait ‘2016 Oto-
motiv Sektörü Firma Ziyaretleri’ projesini
masaya yatırdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Käss-
bohrer Kalite Müdürü Willy van der Wel-
den, “Bugün Kässbohrer olarak Avrupa’nın
en hızlı büyüyen treyler üreticisiyiz. Bu hızlı
büyümedeki başarımızın temel nedenleri,
sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, yalın
üretim sistemimiz ve satış sonrası vermiş
olduğumuz müşteri odaklı hizmetlerimiz-
dir. Biz Goch'lu bir şirket olarak bu gibi ba-
şarılı projelerde yer almaktan ve sektör ile

ilgili gelişimleri desteklemekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Gerek gerçekleşen
firma ziyaretleri gerekse şirketler arası ya-
pılan proje çalışmaları, sektörde firmalar
arasındaki bilinirliği arttırıyor, dolayısıyla
bilgi ve tecrübe alışverişini güçlendiriyor.
Firmamız adına, bugün burada gerçekle-
şen böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği
yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Orta Aşağı Ren Bölgesi Ticaret ve Sanayi
Odası Eğitim ve Öğretim Birimi Yöneticisi
Stefan Finke ise yaptığı konuşmada,
“Kässbohrer tüm Avrupa'da tanınan bir
treyler firması. Yapmış olduğumuz Goch
fabrikası ziyaretleri ise bize treyler üretimi
konusunda çok fazla şey öğretti. Sanayi ve
Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz “Oto-
motiv-Ziyaret Programı” Ren Bölgesi'nde
bulunan alanında uzmanlaşmış firma çalı-
şanlarının ve yöneticilerinin arasındaki bil-
gi alışverişini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu tecrübe ve bilgi paylaşımı bölgemizin
lojistik endüstrisi için oldukça değerlidir”
açıklamasında bulundu.

TIRSAN Sektör
Gelişimine Yön 

Vermeye Devam Ediyor 

Iveco’nun en yeni araçları 
105 üst yapıcıyla buluştu
Iveco, Türkiye’nin farklı
bölgelerinde faaliyet göste-
ren 105 üst yapıcıyla bir
araya geldi. Iveco Türki-
ye’nin 9 Kasım’da İstan-
bul’da düzenlediği toplantı-
da, üst yapıcılar Iveco’nun
ürün gamındaki tüm yeni
ürünleri yakında görme ve
inceleme fırsatı buldu. 

ve çevresel sürdürülebilirlik konu-
sunda büyük yenilikler sunuyor. 

%100 SCR SİSTEMİNİ KULLANAN
TEK EURO 6’LI ARAÇ: “2016 Yılın
Kamyonu Yeni Eurocargo”, “2013 Yı-
lın Kamyonu” seçilen Stralis ve
“2015 Yılın Vanı” seçilen Daily’nin iz-
lediği çizgiyi takip ederek Iveco’daki
ürün gamını tamamlıyor. Yeni Euro-
cargo aynı zamanda egzoz gazları
için tekil after-treatment; pasif dizel
partikül filtresiyle (DPF) %100 SCR
sistemini kullanan tek Euro 6’lı araç
olma özelliğine sahip. SCR sistemi,
egzoz gazının resirküle edilmesi ye-
rine temiz havanın alınması prensi-
biyle yanma sürecini değiştirmeyen
tek salınım kontrol çözümünü su-
nuyor.  

EURO 6 STRALIS YÜZDE 4.5
DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Iveco, ağır ticari araç segmentinde
ise üst yapıcılara piyasaya yeni çı-
kan Hi-SCR (%100 SCR) özellikli
Euro 6 normlarına uygun iki Stralis
modelini sergiledi. Hi-Way
(AS440S46T/ FPLT) ve Hi-Road
(AT440S46 T/P) daha çok uluslar-

arası taşımacılık yapan firmalar ta-
rafından tercih ediliyor. Her iki mo-
del de AEBS (Gelişmiş Acil Fren Sis-
temi), BAS + EBS, LDWS (Şerit Takip
Uyarı Sistemi), DAS (Sürücü Dikkat
Desteği) ve ESP (Elektronik Stabilite
Programı) barındırıyor.

Sıra dışı bir çözüm olan Hi-
SCR’nin kullanılmasıyla artık
EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu
sayede sahiplik maliyetinde belirgin
bir düşüş sağlanıyor. Optimize edil-
miş aerodinamik, aktarma aksamı
ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle
Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncülleri-
ne göre yüzde 4.5 daha az yakıt tü-
ketiyor. 

TRAKKER YENİDEN PİYASADA,
YENİDEN İLGİ ODAĞI OLACAK

Iveco Türkiye’nin ürün gamına bu
yıl yeniden katılan Trakker da üst
yapıcılarla buluştu. Iveco’nun inşaat
aracı modeli Trakker, 410 bglik 8x4
versiyonu ile sergilendi. Trakker’lar
Türkiye’de en çok beton mikseri,
beton pompası maden damperi
amaçları için tercih edilirken aynı
zamanda off-road çekici, vinç, son-

daj ve benzeri amaçlar için de kulla-
nılıyor. Euro 6 %100 SCR’li motor
kullanılan tüm Trakker’larda üst ya-
pıcı arayüz (Expansion Module),
Cruise Control, misyona göre PTO
standart olarak sunuluyor. 

ASTRA HD9, EKSTREM 
İŞLER İÇİN EKSTREM 
KONFOR SUNUYOR

Iveco’nun off-road sunumlarında
özellikle maden sahaları için ideal
olan yeni nesil 8x4 Astra HD9, “Eks-
trem işler için ekstrem konfor” slo-
ganıyla aldı. Astra, 50 yıldır ağır
araçlarda uzmanlaşmanın ve mo-
dernitenin bir araya gelmesinden
oluşuyor. Dikkat çekici tasarımıyla
yeni kabini, sürücülere inanılmaz bir
konfor sunuyor. Astra HD9, Euro-
cargo ve Stralis’le beraber verimliliği
yüksek Euro 6, %100 SCR’li siste-
miyle 410, 450, 500, 560 beygirlik
güç üretiyor.  

Toplantıda yetkililer ayrıca Iveco
üst yapıcı portalını da misafirlere ta-
nıttılar. Toplantı bahçede sergilenen
tüm ürün gamının incelenmesi ile
sona erdi.
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Türkiye’nin önde gelen lojistik
fuarı Logitrans Transport ve Lo-
jistik Fuarı, 16 - 18 Kasım 2016 ta-
rihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fu-
arda, Atlas Lojistik Ödülleri de sa-
hiplerini buldu. Ödüle layık görü-
len firmalar, sektörün medya
mensupları ve sivil toplum örgütü
yöneticilerinden oluşan seçkin bir
jürinin titiz değerlendirmeleri so-
nucu belirlendi.

Düzenlenen ödül töreninde, kü-
resel ölçekte tedarik zinciri çö-
zümleri oluşturan OMSAN, Ulus-
lararası Taşıma İşleri Organizatör-
leri (R2) kategorisinde üst üste 7.
kez yılın en iyi lojistik firması ola-
rak birincilik ödülüne layık görüldü. 

OMSAN Lojistik Genel Müdürü
Doç. Dr. M. Hakan KESKİN, ödülü-
nü, Taha Kargo Yönetim Kurulu
Başkanı Emin TAHA’dan aldı. OM-
SAN’ın ilk küresel Türk lojistik

şirketi olma vizyonu ile hareket
ettiğini belirten KESKİN, ulusal ve
uluslararası birçok ödül ile tescil-
lenen başarılarının bugün aldık-

ları ödül ile bir kez daha takdir
edilmesinin kendilerini daha iyiyi
yapmaya teşvik ettiğini söyledi.
KESKİN, OMSAN’ın lojistik sektö-

rünün lokomotifi olarak küresel
ölçekte değer yaratan bir şirket
olması için var güçleri ile çalışma-
ya devam edeceklerini belirtti.

Mayıs 2016’da göreve gelen
OYAK Genel Müdürü Süleyman
Savaş ERDEM ise diğer OYAK işti-
rakleri gibi OMSAN’ın da sektörde
hakettiği konuma gelmesi için
yeniden yapılandırma çalışmala-
rını başlattıklarını söyledi. ER-
DEM, lojistik sektörüne nitelikli
personel kazandırmak, istihdamı
arttırmak, Türkiye için değer ya-
ratan yenilikçi projeler geliştir-
mek ve OMSAN’ın marka değerini
arttırmak hedefiyle yola çıktıkla-
rını belirtti. Bu kapsamda Eylül
2016’da OMSAN’ın yönetiminin
değiştiğini ifade eden ERDEM,
Doç. Dr. Mehmet Hakan KES-
KİN’in OMSAN’ın yeni genel mü-
dürü olarak göreve başladığını
söyledi.

Çevreye saygılı iş süreçleri ve pro-
jeler geliştirerek sürdürülebilir kal-
kınmayı sağlamayı hedefleyen Ekol,
intermodal taşımacılık hizmeti kap-
samında kullandığı elektrikli blok
tren seferlerine bir yenisini daha ilave
etti. Hâlihazırda İtalya Trieste, Alman-
ya Köln ve Ludwigshafen şehirleri,
Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava, Fran-
sa’nın Sete şehirleri arası faaliyet gös-
teren haftalık toplam 44 blok tren se-
ferine Sete-Paris hattı da dahil oldu. 

Avrupa genelindeki demir yolu
bağlantılarıyla haftada yaklaşık 1.500
treyler ve konteyner taşıyan Ekol,
şimdilik haftanın bir günü faaliyet
gösteren Sete-
Paris hattını
2017’de iki sefere
çıkartmayı plan-
lıyor. İzmir-Sete
arası mevcut de-
niz yolu bağlantı-
sına 2017 yılında
yeni bir Ro-Ro
daha eklemeyi
hedefleyen Ekol,
Sete Limanı’nı

Birleşik Krallık'a, Benelüks ülkelerine
ve Almanya'ya bağlama çalışmalarını
Avrupa’nın öncü demir yolu operatö-
rü VIIA ile işbirliği yaparak sürdür-
mektedir.

Devreye alınan Sete-Paris tren
hattı ile ilgili olarak Ekol Lojistik Taşı-
macılık Grubu Genel Müdürü Murat
Boğ; “Fransa’da mega treylerlere de
uygun olarak kuzey-güney yönün-
deki demir yolu taşımacılık koridoru-
nun ilk ürünü olan bu hat sayesinde
Türkiye ve İran’ın Avrupa bağlantısını,
Kuzey Afrika ülkelerinin ise Paris böl-
gesi ile bağlantılarını güçlendirmeyi
hedefiyoruz. Önemli bir yeşil lojistik

yatırımı olarak
değerlendireceği-
miz bu yeni bağ-
lantı ile, aylık
emisyonda
180.000 kg
CO2'lik bir azaltım
elde edecek, 20
futbol sahası bü-
yüklüğünde or-
manı kurtarmış
olacağız” dedi. 

Mardin’de 
1087 tonluk 
dev taşıMa

Proje taşımacılığı ve yük mü-
hendisliği alanında Türkiye'nin
lider kuruluşu Hareket, Mardin
Mazıdağı’nda önemli bir projeye

daha imza attı. Proje kapsamında Hare-
ket, Türkiye'nin fosfatlı gübre ihtiyacının
önemli bir bölümünü karşılamak üzere
Mardin'de kurulmuş olan Eti Bakır A.Ş.
Mazıdağı Fosfat Tesisi'ne toplam ağırlık-
ları 1087 ton olan 15 ayrı ekipmanın taşı-
masını başarılı bir şekilde tamamladı. 

Parçalar arasında yer alan,
14,00x5,20x5,20 metre ebatlarında ve 138
ton ağırlığında olan eşanjör, sekiz dingil
Scheuerle havuz dorse ile taşındı. Hare-
ket, eşanjör parçası dışında projede roas-
ting ünitesi için toplam ağırlığı 200 ton

olan dört bunker, toplam ağırlığı 72 ton
olan dört siklon, fosforik asit tesisi için ise
toplam ağırlığı 97 ton olan bir flash cooler
ve toplam ağırlığı 104 ton olan iki adet
evaparatör ekipmanın taşımasını da
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden
Mardin Mazıdağı’na gerçekleştirdi. 

Hareket, Eti Bakır A.Ş. Mardin Mazıdağı
Fosfat Tesisi için imal edilen bölünmüş fi-
ber stoklama tanklarının taşımasını da
gerçekleştirdi. Her biri 10 ton ağırlığında
ve 8,19x8,19x4,15 metre ebatlarında olan
dört adet bölünmüş fiber stoklama tankı,
Hareket'e ait altı ve sekiz dingil Faymon-
ville dorselerle Tarsus Organize Sanayi
Bölgesi'nden Mardin Mazıdağı'na başarılı
bir şekilde nakledildi. 

OMSAN, 7.Kez Yılın En İyi 
Lojistik Şirketi Seçildi…

Ekol, Sete-Paris Tren
Hattını Devreye Aldı

Devletin yatırımcıya verdiği
teşvikler Anadolu’yu yeni
üretim merkezi haline geti-
riyor. İstanbul, Kocaeli, Bur-

sa hattındaki bazı üreticiler Anado-
lu’da yatırım yapmaya başladı. Ana-
dolu’daki birçok üretici de büyük şe-
hirdeki rakipleriyle yarışabilir düzeye
geldi. Bu durum ihracatın önemli aya-
ğı olan lojistik sektörünün de dikkati-
ni çekti. Batu International Logistics,
2017 yılındaki yatırım planlarında
Anadolu’ya yatırımı ilk sıraya aldı. Bir-
çok farklı şehirde şubeleşmeye gidi-
lecek, depo yatırımı yapılacak.

Son yıllarda devletin yatırımcılara
sunduğu teşviklerle, üretim Anado-
lu’ya doğru kaymaya başladı. Aynı za-
manda Anadolu’daki önemli firmalar
da büyük şehirlerdeki rakipleri ile ya-
rışır hale geldi. Başta Konya olmak
üzere, İç Anadolu Bölgesi sanayileş-
menin yükseldiği bölgelerin başında
geliyor. Bu yükseliş lojistik sektörü-
nün de dikkatini çekti. 

Türkiye’nin üretiminin ve ihracatı-

nın büyük bölümünü Marmara bölge-
sinden gerçekleştirdiğini dile getiren
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Anka-
ra, lojistik sektörünün de bu nedenle
yatırımlarını ağırlıklı olarak bu bölge-
de yaptığını ifade etti. Ancak Anado-
lu’nun üretim merkezi haline gelme-
siyle birlikte lojistik sektörünün de bu
bölgeye kaymaya başlayacağını belir-
ten Taner Ankara, önümüzdeki dö-
nemlerde Anadolu’da depo yatırımı
planladıklarını açıkladı.

Önümüzdeki yıl Anadolu’da şube-
leşme anlamında da atılımlar yapa-
caklarını belirten Taner Ankara, plan-
ları doğrultusunda bölgeyi iyi bilen
şirketler ile kendi uzmanlıklarını bir-
leştirerek know-how paylaşımına da
gidebileceklerini vurguladı.

2016 yılında ön görülmesi güç bir-
çok durumun yaşandığını, birçok fir-
manın bu nedenle hedeflerini revize
ettiğine dikkat çeken Taner Ankara,
2017 yılında öncelikli hedeflerinin bir
önceki yılın rakamlarını korumak
olacağını sözlerine ekledi.

Lojistikte 
Anadolu 
Hareketi
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Tırsan Yine Zirvede
Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji Bakanlığı treyler
sektöründeki dene-
timlerini artırarak de-

vam ettiriyor. Bugüne kadar
300’e yakın treyler üreticisinin
94 bin aracı denetlendi ve bu
araçlardan 32 bin adedi mevzu-
at ve ürün güvenliği açısından
eksik ve kusurlu bulundu. De-
netlenen firmalardan sadece
15’inin araçları uygun bulunma-
sı dikkat çekerken, 172 aracın
trafiğe tescili engellendi. Bugü-
ne kadar 200 dolayında tip ona-
yı belgesi iptal edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı treyler ve üstyapı sektö-
ründeki denetimlerini arttıra-
rak devam ediyor. Bakanlık
yetkilileri pilot bölge olarak
seçtikleri Adana, Konya ve Sa-
karya bölgesinde yaptıkları de-
netimlerle ilgili bilgileri sektör
paydaşlarına sundular. 

Sanayi Bakanlığı denetimleri-
ni; sorumluluk alanında bulu-
nan araç ve aksamlarla ilgili
mevzuat, belgelendirme, piyasa
gözetimi gibi üç ana kolda yü-
rütüyor: 

Ürün Güvenliği: Piyasaya arz
edilecek her ürünün, insan sağ-
lığı, can ve mal güvenliği, hay-
van ve bitki yaşam ve 
sağlığı, çevre ve tüketicinin ko-
runması açısından asgari gü-
venlik koşullarını sağlamasını
ifade ediyor.

Güvenli Ürün: Kullanım süresi
içinde, normal kullanım koşul-
larında risk taşımayan veya ka-
bul edilebilir ölçülerde risk taşı-
yan ve temel gerekler bakımın-
dan azamî ölçüde koruma sağ-
layan ürün.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi:
Yetkili kuruluşlar tarafından,
Ürünün piyasaya arzı veya da-
ğıtımı aşamasında veya ürün
piyasada iken, ilgili teknik dü-
zenlemeye uygun olarak üreti-
lip üretilmediğinin, güvenli olup
olmadığının, denetlenmesi.

32 BİN ARAÇ KRİTERİ KAR-
şıLAMıYOR

Bakanlık yetkilileri bugün ka-
dar bu üç ana başlıkta yapılan de-
netmelerde bugüne kadar 300’e
yakın treyler üreticisinin 94 bin
aracı denetlendiğini ve bu araçlar-
dan 32 bin adedinin mevzuat ve
ürün güvenliği açısından eksik ve
kusurlu bulunduğunu açıkladı.
Denetlenen firmalardan sadece
15’inin araçlarının uygun bulun-
duğunu belirten yetkililer, 172 ara-
cın trafiğe tescilinin engellendiğini
kaydetti. Bakanlık bugüne kadar
200 dolayında tip onayı belgesinin
iptal edildiğini duyurdu.

cEZALAR AğıR
4703 sayılı Kanun Uyarınca

uygunsuz ürünler için uygula-
nan yaptırımlar kapsamında pi-
yasaya arzı yasaklanıyor, piya-
saya arz edilen ürünler toplatılı-
yor, güvenli hale getirilemeyen
ürünlerin bertaraf edilmesine
karar veriliyor. Söz konusu
ürünleri piyasaya arz edenlere
idari para cezası uygulanıyor.
4703 sayılı Kanunda Düzenle-
nen İdari Para cezaları şöyle: 

¥ Piyasaya güvenli olmayan
ürün arz eden üreticiye: 17.700 –
44.257 TL.

¥ Piyasaya teknik düzenle-
mesine uygun olmayan ürün arz
eden üreticiye: 3.536 – 8.848 TL.

¥ Güvensiz ürünü hakkında
uygulanan idari yaptırım kararı-
nın gereklerini yerine getirme-
yen üreticiye: 3.536 – 8.848 TL 

¥ Ürüne ait teknik düzenle-
mede belirtilen belgeleri yetkili
kuruluşa ibraz edemeyen üreti-
ciye: 3.536 – 8.848 TL

¥ Güvenli olmadığını 
bildiği ürünleri satmaya 
devam eden dağıtıcıya (satıcı):
1.766 – 4.421 TL

¥ Uygunluk belge ve işaret-
lerini usulüne uygun olmadan
kullanan ya da bu belge ve işa-
retleri tahrif veya taklit edenle-
re: 8.848 – 22.126 TL 

IVECO, Madrİd İÇİn 
109 doğal gaZlı 
araÇ sağlıyor

Doğal gazlı ticarî araçlar konusunda
dünya lideri olan ıveco, doğal gazlı Stralis
ağır kamyonlardan oluşan bir filo teslima-
tı gerçekleştirecek. Söz konusu araçlar
Madrid’de atık toplama aracı olarak kulla-
nılacak ve şirketin Madrid’de yer alan ağır
ticari araç fabrikasında üretilecek.

Bir cNh Endüstriyel (NYSE: cNhı /Mı:
cNhı) markası olan ıvevco, Madrid Beledi-

yesi tarafından 109 doğalgazlı atık topla-
ma aracının üreticisi olarak seçildi.

Söz konusu 109 araç, markanın ağır
araç portfolyosunda yer alan Stralis mo-
deli olacak. Atık toplama ve taşıma işleri
için ideal olan araçlar, şirketin Madrid’deki
üretim ve Ar-Ge tesisinde üretilecek.

Bir cNh Endüstriyel markası olan FPT
Endüstriyel’in cursor 8 Sıkıştırılmış Doğal

Gaz (cNG) motorunun kullanıldığı araçlar,
dizel rakiplerine göre %95 daha az salınım
üretiyor. Bu, yılda 85 ton daha az salınım
anlamına geliyor.

Avrupa’nın en büyük sıvılaştırılmış do-
ğal gaz satış ağına sahip İspanya’da şu an
43 cNG, 19 LNG istasyonu var. 9 Adet daha
istasyonun (hem cNG hem LNG satışı ya-
pılacak) yapımı devam etmekte.

300 Treyler üreticisinden
sadece  15’inin ürünleri 
denetimden geçebildi

Treyler Sanayicileri Der-
neği (TREDER) tarafın-
dan düzenlenen zirvede,
kamu ve treyler sektörü-

nün önde gelen paydaşları bir ara-
ya geldi. Firmaların üst düzey yö-
neticilerinin konuşmacı olarak
yer aldığı panellerde; Uluslararası
Standart ve Konvansiyonlara
Uyum, Türk Treyler Sektöründeki
Fırsatlar ve Tehditler ile Treyler
Sektöründeki Yeni Yatırımlar ma-
saya yatırdı.

Zirveye Tırsan adına katılan;
Kassböhrer Yönetim Kurulu Üyesi
İffet Türken, Tırsan’ın yurtdışı ih-
racat başarısı, Türk treyler sektö-
rünün geldiği nokta ve şirket ba-
şarını aktarırken, Tırsan Pazarla-
ma Koordinatörü Volkan Oflaz,
müşteri memnuniyetini tek başa-
rı kriteri olarak benimseyen Tır-
san’ın alt yapısı, hizmet odaklı
faaliyetleri ve iş süreçlerinden
bahsetti. 

VOLKAN OFLAZ: TıRSAN
55’DEN FAZLA ÜLKEDEKİ
MÜşTERİLERİNİN 
ÇöZÜM ORTAğı 

Uluslararası Standart ve Kon-
vansiyonlara Uyum panelinde ko-
nuşmacı olan Tırsan Pazarlama
Koordinatörü Volkan Oflaz  yaptığı
açıklamada; “Bilindiği gibi Tırsan,
1977 yılında kuruldu, daha sonra-
sında 1993 yılında Avrupa’nın en
modern üretim tesisi olan Adapa-
zarı Fabrikasını devreye aldı. Para-
lelinde Kässbohrer ve Talson mar-
kalarını bünyesine kattı. şuanda
55’den fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştirmekteyiz. öte yandan
Avrupa’da üç büyük treyler üreti-
cisinden biriyiz. Üretici gözüyle

baktığımızda en büyük ürün gru-
buna sahip firmayız. Bu sayede
çok farklı müşteri portföyüne hi-
tap ediyoruz ve birbirinden farklı
müşteri taleplerini, üstün Ar-Ge
gücümüz ve yalın üretimimiz ile
geliştirerek çözüm odaklı hizmet-
ler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Treyler Sektöründeki Fır-
satlar panelinde konuşmacı ola-
rak yer alan Kassböhrer Yönetim
Kurulu Üyesi İffet Türken ise söz-
lerine şu şekilde başladı; “önce-
likle Alman şirketi olarak burada
bulunmaktan çok mutluyuz. Ama
daha önemlisi bu Alman şirketi-
nin sahibi %100 bir Türk şirketi ve
bu çok daha önemli. İlk olarak siz-
lere biraz Kässbohrer markamız-
dan bahsetmek isterim, Kässboh-
rer’in ismi Avrupa’nın ve Alman-
ya’nın treyler endüstrisi ile ortak
sayılan bir isim, treyler mühen-
disliğini oluşturan bir isim. Baktı-
ğınız zaman mottomuz “Enginu-
ity” dir. “Engineering” mühendis-
lik Kässbohrer’den gelir, ama
Kässbohrer’i 2002 senesinde bün-
yesine katan Tırsanın da “ingenu-
ity” yani hünerli olmak ve çok
yönlülük özelliği vardır, dolayısı ile
bu ismin birleşimidir. Bugün Al-
manya’da Kässbohrer’in marka
bilinirliği %97’dir. Ama daha da
önemlisi 2002 senesinden bugüne
arada geçen dönemde bunun ar-
kasındaki en önemli şey Avru-
pa’daki bir takım üreticilerin biz-
zat bize gelip, siz Kässbohrer’i çok
başarılı kıldınız, biz zor durumda-
yız bizimle ilgili böyle bir şey dü-
şünür müsünüz? demiş olmaları-
dır. Bu çok önemlidir çünkü mar-
kayı hep daha ileri taşıdık ve daha
önce olduk, yani Tırsan’ın lider

kimliğini yine burada da kullan-
dık” açıklamasında bulundu.

İFFET TÜRKEN: AVRUPA’NıN 
3 ÜLKESİNDE 4 ÜRETİM 
TESİSİNE VE EN FAZLA 
ÜRÜN ÇEşİTLİLİğİNE 
SAhİP şİRKETİYİZ

Türken; “Avrupa’nın 3 ülkesinde
4 üretim tesisine ve en fazla ürün
çeşitliliğine sahip şirketiz. Bunun-
la birlikte 55’ten fazla ülkeye ihra-
cat yapar hala geldik. Biz buna
Ulm’den Seul’e diyoruz sadece
Avrupa değil, Avrupa dışına da ih-
racatları mızı yapıyoruz.  öte yan-
dan Avrupa’nın en hızlı büyüyen
treyler üreticisiyiz. örneğin, Po-
lanya’da ADR’li Alüminyum Tan-
ker segmentinde pazar lideriyiz.
Almanya’da ciddi anlamda perdeli
tenteli ürününde büyüdük, Rus-
ya’da tüm pazar düşerken pazar
payımızı artırdık. 1998 senesinde
Almanya Goch’ta yatırım yaptık.
Yatırım yaparken, yaklaşık bir bu-
çuk senelik süren bir pazar araş-
tırması gerçekleştirdik. Böylece
20 senelik üretim tesisimizi açtık.
Bunu destekleyen Avrupa’daki en
geniş ürün gamına sahip Türki-
ye’de bulunan üretim merkezi-
mizdir. Biz geçen sürede yatırımı-
mızı, Avrupalı hiçbir markanın
gitmediği Rusya’ya yatırım yaptık.
Çünkü Rusya pazarının büyüye-
ceğini düşünüyoruz. Bununla be-
raber oradaki kullanıcılarında,
kendi ülkelerine ve bölgelerine
yönelik olmak üzere kaliteli ürün-
leri kullanmaya ihtiyacı var ve
bunu yapabilmek yine hünerlilik
gerektiriyor. Rusya için yaptığımız
damper 32m3, Avrupa ve Türki-
ye’de ise 22m3-24m3’tür. Buda

gittiğiniz ülkenin ihtiyaçlarını çok
iyi anlamanız gerekiyor” diyerek
konun önemini vurguladı. 

ALMANYA’DAN 
19 ÜLKEYE İhRAcAT 
GERÇEKLEşTİRİYORUZ

İffet Türken sözlerine son ola-
rak şunları ekledi, “Bunu burada
gururla söylemek istiyorum,
1893’te treyler üretiminin başla-
dığı Ulm’e geri dönüyoruz ve Al-
manya’daki ikinci tesisimizi bu-
rada açıyoruz.  Daha doğrusu seri
üretime başlıyor olacağız.  Çünkü
Almanya büyük, Güney Almanya
ve Avrupa’nın Güneyine teslimat
yapıyor olmanız için hizmet vere-
biliyor olmanız lazım. Alman-
ya’dan 19 ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Bunun arkasında,
Ar-Ge gücümüz, yalın üretim ve
bunun operasyonel mükemmel-
likle birleştirilmesi yatmaktadır.
Dolayısıyla bizim Almanya’da
ıAA’da “Trailer ınovasyon” ödülü-
nü almamız 20 yıllık tecrübemi-
zin sonucudur. Bizim gittiğimiz
yerde üreticiler olarak, üründen
önce satış teşkilat ve satış sonra-
sı alt yapısını oraya götürmemiz
gerekiyor. örneğin bizim yol yar-
dım hizmetimiz tüm Avrupa’da
12 bin noktada 7/24 saat 12 farklı
dilde hizmet vermektedir. Türki-
ye taşıyıcı gücümüz ve burada
yatırımlarımız devam edi-
yor.  2014 senesinde KTL yatırımı
gerçekleştirdik, 10 milyon Eu-
ro’luk bugün Avrupa’daki en mo-
dern paslanmazlık garantisi ve-
ren tesis Tırsan’ın tesisidir. Yine
bu sende metaliz asyön yatırımı-
mızı açtık. Buna sahip Avru-
pa’daki tek treyler üreticisiyiz.

Türkiye treyler sektö-
ründe kurulduğu 1977

yılından bu yana aralık-
sız pazar lideri olan Tır-
san, 9 Kasım Çarşamba

günü İstanbul’da gerçek-
leşen 2. Treyler Zirvesin-
de, yapılan 2 farklı panel-

de yer aldı ve sektöre
yön veren başarılarını

katılımcılar ile paylaştı. 
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