
Japon Isuzu ve Itohcu
firmalarından 

A. Fatih Tamay'a 
Başarı Ödülleri

Y apılan törende Isuzu Motors adı-
na Avrupa Uluslararası Satış Mü-
dürü Kunihiko Suzuki ve Itochu
adına Anadolu Isuzu Genel Mü-

dür Danışmanı Takuya Kawai  tarafından
Anadolu Isuzu’dan Satış vePazarlama Di-
rektörü olarak emekliye ayrılan A.Fatih Ta-
may’a 37 yıllık meslek hayatı boyunca Isu-
zuiçin yapmış olduğu başarılı hizmetler-
den dolayı ödülleri takdim edildi. IPRU Ulus-
lararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği
Genel Başkanı görevini yürüten Tamay
kendisini bu ödüllerle onurlandırdıkları için
Isuzu ve Itochu firmalarına teşekkür etti.

UND’NİN İFTAR YEMEğİ 
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU

UND’nin İftar yemeği
sektörü buluşturduUlus-
lararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) geleneksel if-

tar yemeği, 19 Haziran
2017 Pazartesi akşamı,

PORTAXE Restaurant İs-
tanbul’da gerçekleştirildi

İDO Ağır tonajlı araçlar için açıklama yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ağır tonajlı araçların, trafik sıkışıklığına neden ol-
dukları gerekçesiyle, Sirkeci-Harem ve Çubuklu-İstinye araba vapuru hatlarının kulla-
nım izinlerini kaldırması konusu son günlerde basında ve sosyal medyada gündeme
gelmiştir. Kararın uygulanması durumunda şehir içi ulaşımda serbestçe dolaşabilen
ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem hattından da deniz yoluyla geçişleri engellenmiş
olacaktır. Gün içinde şehir içi ulaşımda UKOME’den “TÜHİM” izin belgesi bulunan
ağır tonajlı araçlar, trafik sıkışıklığına neden olmaya devam edecek ve saat sınırlaması
olmadan seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Gündeme gelen bu kararın alınması
sonrasında izin belgesi olan ağır tonajlı araçların dahi Harem-Sirkeci geçişi engelle-
necek; şehir içi ulaşımının büyük oranda yükünü hafifleten İDO’nun Sirkeci-Harem
gibi önemli bir hattı bu sınıf araçlar için devre dışı kalacaktır. Kamyon şoförlerini de
zor durumda bırakacak bu kararın konunun tüm taraflarını memnun edecek şekilde
çözüme kavuşmasını dileriz. Saygılarımızla .    İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri
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Brisa’nın Yeni Genel 
Müdürü Cevdet Alemdar

B risa'ya Yeni Genel MüdürBridgestone
Corporation ve Sabancı Holding ortaklı-
ğında 30. yılına ilerleyen, Bridgestone
ve Lassa markaları ile Türkiye lastik

sektörü lideri olan Brisa’da üst düzey bir atama
gerçekleşti. Brisa Genel Müdürlü-

ğü pozisyonuna Cevdet Alemdar
getirildi Çalışma hayatının ilk

yıllarından itibaren Sabancı
Holding grup şirketlerinde gö-

rev alarak, başarılı çalışmalara
imza atan Cevdet Alemdar, hem

uluslararası liderlik deneyimi
hem de lastik endüstri-

sine yönelik tecrübe-
sini harmanlayacağı
Brisa Genel Müdür-
lük pozisyonunu
devraldı.

İ
STAB Başkanı Ahmet Karakış ve Yönetim Ku-
rulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen if-
tara İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbra-
him Çağlar, İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç

ile yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü
Mustafa Şaşmaz, İSTAB Eski Başkanları Zeki Ay-
demir, Levent Birant, Hakan Orduhan, Ali Bayrak-
taroğlu, TOBB Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıl-
dırım, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay,  İBB
Meclis Üyesi Temel Yaz, TOFED Genel Başkanı Bi-
rol Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, IPRU Genel
Başkanı Fatih Tamay, TOSEV İcra Kurulu Başkanı
Latif Karaali, UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan,
TTDER Başkanı Sümer Yığıcı, TOF Başkan Yar-
dımcısı Tahsin Yücefer, İSAROD Başkanı Hamza
Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Toplu
Taşımacılar Derneği Başkanı Ziyaeetin Yüzbaşıo-
ğulları, Kaptanlar Platformu Koordinatörü Ekrem
Özcan, Pendik Şoförler Esnaf Odası Başkanı Vehbi
Bayraktar, İstanbul Servisçiler Derneği Başkanı
Murat Erdoğan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nden Aziz Gündoğdu’nun yanısıra sektöre
araç üreten firmalar ile tedarikçi firmaların üst
düzey yöneticileri katıldı.   Gecenin ilk konuşması-
nı yoğun programına rağmen sektörü iftarda yal-
nız bırakmayan İTO Başkanı İbrahim Çağlar yaptı.
Çağlar, geceye katılanların Ramazan’ını ve şimdi-
den Ramazan bayramını kutladı.  

seKTörün siVil ToPlUm KUrUlUŞU 
Gecenin ev sahipliğini yapan İSTAB Başkanı Ah-

met Karakış iftara katılanlara kendilerini yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkür ederken, İSTAB’ın bu
yıl 25. yaşını kutladığını hatırlattı. “İSTAB aradan
geçen çeyrek asırda sektörün en etkin sivil toplum
kuruluşu oldu“ diyen Karakış, “Bugün İSTAB sek-
törümüzün en etkin sivil toplum örgütü olarak her
platformda öne çıkmaktadır. Çeyrek asra imza at-
tığımız bu yılda; İSTAB’ sektörün sorunlarını tespit
eden, çözüm üreten, sektörün gelişimi için çaba
harcayan, sektörel standartları belirleyen bir ko-
numdadır. Bu amaç doğrultusunda şahsım ve yö-
netici arkadaşlarımla beraber tüm gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. 

YönerGeDe YAPılAn DeĞiŞiKliKler 
Sektörün sorunlarını çözme çalışmalarında

İTO’nun desteğini her an arkalarında hissettikle-
rini belirten Karakış bu destek için İTO Başkanı İb-
rahim Çağlar ve ekibine de teşekkür ederken, yo-
ğun çalışmalar sonucunda çözüme kavuşan ko-
nular hakkında da bilgi verdi.  Yapılan girişimler
sonucu İBB’nin çıkardığı yönergede kapsam içine
alınmayan üniversite ve AVM taşımacılığının
kapsam içine alındığını, 25 Mayıs’tan önce bu işi
yapıp hak mahrumiyeti yaşayanlara 01.04.2013 ile
24.05.2015 tarihleri arasında bir sefer yol belgesi
alanlara araç kartları verileceğini, servis araçları-
nın plakalarının tek kart serisi altında toplanaca-
ğını, taşıt kartlarını almamış taşımacılara 30 gün-
lük ek süre tanındığını, 25 koltuk ve üzeri araçla-
rın yaşının 15’ten 19’a çıkartılmasına karar verildi-
ğini, alt yükleniciler ile yapılan sözleşmelerin ana
hatlarının İBB tarafından belirleneceğini ifade
eden Karakış, sektörel konularda sektörün tüm
bileşenlerini detaylı şekilde bilgilendirmeye de-
vam edeceklerini dile getirdi. 

PlAKA TAHDiDinDen VAZGeÇmeDiK 
Sektörün plaka tahdidi talebinden vazgeçmedi-

ğini, her fırsatta bu konudaki talebi dile getirecek-
lerini de söyleyen Ahmet Karakış,  “Biz büyük bir
aileyiz, birlik beraberliğimizi sürdürüp birlikte
mücadele edersek sonuca ulaşacağımıza inanı-
yorum” dedi.  Karakış konuşmasında İftar gelene-
ğine 13 yıldır destek olan Anadolu Isuzu’ya da
sektör adına teşekkürlerini iletti. Anadolu Isuzu
Satış Direktörü Tunç Karabulut ise bu desteğin
devam edeceğini vurguladı.  İstanbul Ticaret Oda-
sı Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasın-
da yerli malının kullanımına dikkat çekti. Kendisi
de otomotiv sektöründen gelen bir isim olan Av-
dagiç,  “Küçük otobüslerde ve onun üstü araçlar-
da tamamen Türkiye’de üretilen araçları kullanı-
yoruz. Ama midibüs segmentinde neredeyse ta-
mamına yakını ithal araçlardan oluşuyor. Benim
bir arzum beklentim var; diliyorum ki önümüzde-
ki dönemde bu segmentte de sektörümüz Türki-
ye’mizde üretilen araçları kullanıyor olsun. Böyle-
likle katma değeri daha yukarılara çekelim” dedi.  

İstanbul Taşımacılar Birliği Derne-
ği’nin (İSTAB) geleneksel iftarı

13’üncü kez sektörü bir araya getirdi.
Cemile Sultan Korusu’nda düzenle-
nen iftara katılım yoğun olurken, İS-

TAB Başkanı Ahmet Karakış 25. yılını
dolduran İSTAB’ın, servis sektörünün
en etkin sivil toplum örgütü olarak ön

plana çıktığını kaydetti. 

TOBBUND Lojitik Yatırım A.Ş ve
Renault Trucks’ın sponsorluğun-
da gerçekleştirilen yemeğe kamu
ve sektörden yaklaşık 800 kişi
katıldı. İftar yemeği aynı zamanda
“Yılın Sürücüsü”  ödül törenine ev
sahipliği yaptı..Gecenin açılış ko-
nuşmasını yapan UND Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
“Seçimler bitti ve önümüzde dev-
letin tüm kurumları ile birlikte
ekonomiye odaklanacağı 2 yıl var.
Bu şansı iye kullanırsak önümüz
açılacaktır. Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile
Denizcilik Ulaştırma ve Haberleş-
me Bakanlığı işbirliği ile ihracatı-
mızın önünü açacak adımalar atı-
lacaktır” dedi

Nuhoğlu, İhracat rakamları ve

ihracat seferlerindeki artış iyi gi-
diyor. Yılın ilk 5 ayında ihraç taşı-
maları yüzde 10 arttı.  Kurdaki dal-
galanmaların yavaşlaması ve ku-
run bugünküne yakın bir oranda
sabitlenmesi ihracatı kuvvetlen-
direcektir. İthalatta da dengeyi
sağlayacaktır.dedi

Yılın ProfesYonel 
sürücüsü Ali Kömürcü

Her yıl, üyesi olan meslek ör-
gütleri tarafından aday gösterilen
ve uluslararası eşya taşımacılığı
alanında faaliyet gösteren profes-
yonel sürücüler arasından uygun
bulunan sürücülere verilen  IRU
Sürücü Ödülleri bu yılda sahipleri-
ni buldu. Araçları güvenli şekilde

kullanan, çalışmakta oldukları
şirketlere ve meslek kurallarına
bağlılık gösteren 28 ülkeden top-
lam 1300 Profesyonel Sürücü, IRU
Yönetim Kurulu’nun yaptığı de-
ğerlendirmeden başarıyla geçe-
rek “2016 Yılı IRU Profesyonel Sü-
rücü Onur Nişanı” ödülünü alma-
ya hak kazandı.

Ülkemizde ise 36 sürücü onur
nişanı almaya hak kazandı. 5 kri-
terin tamamında performansıyla
öne çıkan Mars Lojistik firmasın-
dan Ali Kömürcü yılın sürücüsü
ödülünü almaya hak kazandı.
UND İftar yemeğinde yapılan tö-
rende 36 sürücümüz ödüllerini
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin
Nuhoğlu’ndan aldı.

ServiS Sektörü 13. iStAB
iftArındA BirArAyA geldi
ServiS Sektörü 13. iStAB
iftArındA BirArAyA geldi
ServiS Sektörü 13. iStAB
iftArındA BirArAyA geldi
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T ürkiye’deki yatırımlarını sürekli
büyüten Avrupa’nın dev treyler
üreticisi Krone, ülke genelindeki
teslimatlarına da aralıksız devam

ediyor. Her biri farklı bölgelerde ve farklı
sektörlerde taşımacılık yapan lojistik şir-
ketlerine toplamda 67 araç teslimatı ger-
çekleştiren Krone Türkiye, Türk nakliyeci-
sinin her geçen gün daha da güvendiği bir
marka olma yolunda ilerliyor.

İzmir Tire’de yıllık 10 bin adetlik treyler
üretim fabrikası ve yine yıllık 10 bin adet
kapasiteli şasi fabrikasıyla hizmet veren
Krone Türkiye, müşterisi gözündeki güve-
nini her geçen gün daha da artırıyor. Satış
sonrası servis kalitesi ve ardı ardına verdiği
eğitimlerde de kalitesini arttırmayı başaran
Krone Türkiye, her ihtiyaca cevap vermek
için çalışıyor. 

Krone, son olarak her biri farklı bölge-
lerde ve farklı sektörlerde taşımacılık ya-
pan lojistik şirketlerine toplamda 67 araç
teslimatı gerçekleştirdi. Türk nakliyecisi-
nin ihtiyaçlarına bire bir uygun şekilde
üretilip teslimatları yapılan treylerlerin
en önde gelen özellikleri ise; sağlamlıkla-
rı, uzun ömürlü yapıları ve ikinci el değer-
leri oldu.

Günaydın, 50 adet 
MeGa liner aldı

Mayıs ayında gerçekleştirilen bu tesli-
matlarda; Günaydın Lojistik, 50 adet Mega
Liner Huckepack; Akkoç Logistics, 4 adet
Profi Liner Ultra; Aydınlar Nakliyat, 4 adet
Profi Liner; Asaaa Logistics, 2 adet Profi Li-
ner; Böcek Nakliyat, 2 adet Profi Liner; Can-
bey Uluslararası Nakliyat, 2 adet Mega Li-
ner; Seray Uluslararası Nakliyat, 2 adet Pro-
fi Liner ve Akar Nakliyat da 1 adet Profi Li-
ner teslim aldı. 

2013 yılından bu yana İzmir Tire Organize
Sanayi Bölgesi’nde 10 bin adetlik kapasiteli
treyler üretim fabrikasıyla Türkiye’de faali-
yet gösteren Krone, son olarak Mayıs ayın-
da yine yıllık 10 bin adet kapasiteli şasi üre-
tim fabrikasını Tire’de devreye aldı. Diğer
taraftan Türkiye’deki yapılanmasına geçti-
ğimiz yıl hizmete açtığı Gebze’deki satış,
satış sonrası, ikinci el ve yedek parça mer-
kezi ile devam etti. 

E kol, Transport Logistic Münih
Fuarı ardından 6-8 Haziran
2017 tarihleri arasında Barselo-
na’da gerçekleşen 19. Uluslar-

arası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı SIL
2017’de yerini aldı. Fuarın ilk günü Ekol
standında düzenlenen basın toplantısın-
da Ekol İspanya Ülke Müdürü Alfio Cen-
tocinque, 2014 yılında faaliyete geçen
Ekol İspanya’nın büyüme yolculuğunda-
ki önemli gelişmeleri paylaştı. 

Müşterilerinin intermodal taşımacılık
çözümlerine erişebilmeleri amacıyla
Ekol, 2014'te İspanya'yı ülke portföyüne
dahil etti. Üç yıl gibi kısa bir sürede ülke
genelinde 5 ofise ulaşan Ekol İspanya yıl
sonunda bu sayıyı yediye çıkartmayı
hedefliyor. Sektörde tecrübeli 100 kişi-
nin istihdam edildiği Ekol İspanya, her yıl
yüzde 100’ün üzerinde büyüyor. 2016'da
100 binden fazla grupaj taşıma gerçek-
leştiren Ekol İspanya, 2017'de 200 bini
geçmeyi hedefliyor.  Ekol İspanya İber
Yarımadası pazarındaki güçlü pozisyo-
nunu günlük grupaj bağlantı ağını ge-
nişleterek pekiştirdi.

Ekol İspanya Ülke Müdürü Alfio Cen-
tocinque: “Avrupa'ya ve Avrupa'dan
taşımacılıkta genelde karayolu ile, bir-
çoğunu 48 saatten az sürede, 100'den
fazla noktaya ulaşıyoruz. Bu kısa nakli-
ye süresi sayesinde, İspanyol ithalatçı-
ların ve ihracatçıların diğer ülkelerdeki
büyüme ve gelişmelerine yardımcı olu-
yor ve daha iyi rekabet etmelerini sağ-
lıyoruz" dedi.  

Ekol, taşımacılık hizmetlerinin çoğun-
luğunda kendi altyapısını, kendi kam-
yonlarını ve gemilerini kullanmaktadır.
Kendi altyapıları sayesinde rekabet
avantajı sunabildiklerine değinen Cen-
tocinque: “Kısa transit sürelerine ek ola-
rak AYSHE isimli Ro-Ro gemimizle Tür-

kiye ile Barcelona ve Madrid'i, Frankfurt
ve Münih'ten bile daha yakın hale getir-
mekteyiz. Bu hizmet, çift sürücülü kara-
yolu taşımacılığı yönteminden daha hızlı
bir hizmet sunmakta ve limandan (İz-
mir/Alsancak) limana (Fransa/Sete)
teslimatların 52 saat içinde yapılabilme-
sini sağlamaktayız” dedi. 

Ekol İspanya; Barcelona, Madrid, Za-
ragoza, Lerida ve Valencia'daki X-dock
tesisleri ile, otomotiv, endüstri, sağlık ve
tekstil de dâhil olmak üzere sayısız
sektörden İspanyol şirketine entegre,
esnek ve etkin lojistik çözümleri sun-
makta ve pazarın liderleri arasında ye-
rini almıştır. Ekol İspanya ayrıca Eylül
2016’da Avrupa'nın en büyük kurumsal
yarışması olan Avrupa İş Ödülleri’nde
(European Business Awards - EBA)
ulusal şampiyonu seçildi. 

K oç Topluluğu şirketlerinden Oto-
kar, hafif kamyon segmentinin
iddialı aracı Atlas ile farklı iş kol-
larındaki işletmelerin yükünü

hafifletmeye devam ediyor. Düşük işletme
giderleri, çevreci ve ekonomik motoru ile
kullanıcısına her daim kazandıran; sürüş
konforundan güvenliğe birçok yeni özelliğin
standart olarak sunulduğu Otokar Atlas, Al-
taş Temizlik'in de tercihi oldu.

Türkiye’de birçok bölgede çöp toplama ve
nakli, cadde ile sokakların temizlenmesi,
konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilmesi
gibi atık yönetimi konusunda belediyelerin
iş ortağı konumunda olan Altaş Temizlik, fi-
losunu 2 adetlik Atlas ile güçlendirdi. Yol sü-
pürme aracı olarak kullanılacak Otokar At-
las, Otokar Bayi Gaziantepli Kardeşler Kam-
yon Bölge Satış Müdürü Gökhan Aytemiz ta-
rafından Altaş Temizlik Satın Alma Sorum-
lusu Barış Balcan’a teslim edildi.

Müşteri beklentileri doğrultusunda üreti-
len Otokar Atlas'ı dış ve iç tasarımının yanı
sıra sahip olduğu güçlü Euro 6 motoruyla

beğendiklerini belirten Altaş Temizlik Satın
Alma Sorumlusu Barış Balcan, Atlas'ın ge-
lişmiş güvenlik özellikleri, düşük bakım gi-
derleriyle de ön plana çıktığını söyledi.

Güvenlik ve konfor bir arada
Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında

taşıyan, güçlü kahraman Atlas'tan alan Oto-
kar Atlas, ABS, elektronik denge kontrolü
(ESC), tam havalı fren sistemi ve geniş iz me-
safesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca gü-
ven veriyor. Yenilenen iç kabini ile konfor ko-
nusunda fark yaratan Otokar Atlas, şerit ta-
kip sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları
esnasında şerit dışına çıkmaları durumunda
uyararak güvenliği üst düzeye çıkarıyor.
Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk seçe-
neğine sahip olan Atlas, aynı zamanda hız
sabitleyicisi özelliğini standart olarak kulla-
nıcılara sunuyor. Kullanıcıların konforlu sü-
rüş isteklerine birçok yönden cevap veren
Otokar Atlas, yokuş kalkış desteği (HSA) ile
sürücülerin dik rampalarda aracı geri kaydır-
madan yola devam etmelerini sağlıyor.

Filolar Krone
kalitesinden
vazgeçmiyor

EKOL LOJİSTİK İSPANYA’DA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

altaş temizlik
Otokar Atlas dedi

’den yeni 
Kamyon ve Otobüs Lastikleri
Ağır vasıta segmentine yö-

nelik Michelin, yeni ürünleri
X Multi serisi ve X®Line

Energy’i tanıttı. 2016 yılında
yüzde büyüyen toplam pa-

zarda yüzde 11 büyüme elde
ettiklerini belirten Michelin
Türkiye Ağır Vasıta Lastik-
leri Ticari Direktörü Sertan

Akçagöz, “Michelin geçen
yıl pazarın da üzerinde bir

büyüme elde etti. 2017 yılı-
nın ilk üç ayında ise yüzde
15 büyüyerek başarı çizgi-

mizi sürdürüyoruz. Yeni
ürünlerimizle ağır vasıta

segmentinde ağırlığımız iyi-
ce hissedilecek” dedi.

Y eni lastiklerinin tanıtımı
ve pazara ilişkin değerlen-
dirmelerin yapıldığı top-
lantıya Michelin Türkiye

Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü
Sertan Akçagöz, Ağır Vasıta Lastik-
leri Pazarlama Müdürü Emir Aydemir
ve Ağır Vasıta Lastikleri Ürün Teknik
Müdürü Recep Uçan katıldı.

2 Milyon yeni lastik pazarı 
Türkiye ticari lastik pazarının çok

önemli bir pazar olduğunu belirten
Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri
Ticari Direktörü Sertan Açıkgöz,  “2
milyon yeni lastikten bahsediyoruz. 2
milyon yeni lastik birçok Avrupa ül-
kesinin 5 yılda satamadığı lastik sevi-
yesi. O yüzden çok önemli.  500 bin
kaplama pazarından bahsediyoruz.
Toplamda 2.5 milyon sırt tüketiyoruz.
Michelin grubu için Türkiye pazarı
vazgeçemeyeceği, pazar kazanması
gereken çok önemli bir pazar” dedi.

2017’nin ilk üç ayında 
yüzde 15 büyüdük 

2016 yılında yeni lastik pazarı 2015’e
göre toplamda yüzde 5 büyüdüğüne
dikkat çeken Açıkgöz, “Biz Michelin
olarak 2016’da pazarın da üzerinde
yüzde 11 büyüdük. 2017 yılı herkes için
soru işaretleri ile başladı. İlk üç ayda
yüzde 20’nin üzerinde büyüme elde
edildi.  Biz ilk üç ayda yüzde 15 büyü-
me elde ettik. Özellikle Ocak ayı son
beş yılın en iyi aylarından biriydi” dedi.

Maliyet analizi yapan 
firMaların tercihi Michelin 

Avrupa pazarı ile Türkiye’nin farklı-
lıklar içerdiğini belirten Açıkgöz, mali-
yet analizi yapan firmaların öncelikli
tercihinin Michelin olduğunu söyledi:
Avrupa pazarı ile çok iç içeyiz. Ama
farklı taraflarımız var. Türkiye’de birey-
sel kullanıcı çok fazla. Yüzde 60 düze-
yinde bireysel kullanıcı olunca, Michelin
farklı çözümler sunma ihtiyacı duydu. O
yüzden farklı markalarla Türkiye paza-
rında var oluyoruz. Michelin olarak ino-
vatif bir firmayız. Hedef kitlemiz orta ve
büyük ölçekli firmalar. Biz maliyet ana-
lizi yapan firmaların öncelikle tercihi
haline geldik. Niye; çünkü bizim savı-
mız; km bazında en ucuz markayız.
Dünyanın hiçbir yerinde en ucuz lastik
markası değiliz. Ama km’de en ucuz
lastik olduğumuzu iddia ediyoruz. O
yüzden bunu anlayabilecek maliyet
analizi yapan orta ve büyük ölçekli fir-
malarda tercihte öne çıkıyoruz” dedi.  

Müşteriler lastik işini 
devretMek istiyorlar      

16 yıldır sektörde olduğunu ve bu
süreçte lastik kullanım anlayışının

da değiştiğine dikkat çeken Açıkgöz,
“16 yılda ne değişti; Eskiden sadece
lastik satar, parasını talep ederdik.
Şimdi müşteriler sadece lastik sat-
mamızı değil, çözüm istiyor. Gittiği-
mizde müşteriler daha kapıda bize fi-
yat sorarlardı. Şimdi lastik işlerini
devretmek istiyorlar. Diyor ki; “ben-
den bu işi alın” Çünkü artık yakıttan
sonra yüzde 15 ile en büyük gider
kalemi lastik. Biz son dönemde çö-
züm sunmaya başladık. Bu çözüm-
lerden biri de Michelin Solutions. Bu-
nunla biz lastikte km kontratı yap-
maya başladık. Artık lastik satışı işi
bizim için ikinci planda. Hep inovas-
yon hep çözüm satmaya çalışıyoruz.
Michelin Solutions ile yaklaşık 10 bin
araca hizmet veriyoruz. Bunlar ara-
sında Ekol, Gökbora, İETT, Mercedes,
Karsan, Metro gibi çok önemli firma-
lar var. Bu işlerin tümünü yapan 50
kişilik bir ekibimiz var. Bu araçların
devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz.
Dünyada bunun pek bir örneği yok.
Karsan ve Mercedes üzerinden İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yaklaşık 1500 aracın sorumluluğu
bizde. 300 tanesi metrobüs, diğeri

uzun ve kısa şaseli belediye otobüs-
leri. Bu araçların mobilitesini biz yö-
netiyoruz. Her firmanın beklentisi
farklı. Eskiden sadece fiyat konuşur-
ken, şimdi firmalar inşaat firmaları
hasarlara karşı daha güçlü lastik is-
tiyor. Uluslararası nakliye firmaları
bizden yakıt tasarrufu ve km istiyor.
Otobüs firmaları ‘güvenlik, konfor is-
tiyor, gürültü istemiyorum,  aracı şe-
ritte tutabilmem lazım; önleri şu las-
tiği arka tarafa, şu lastiği arka tarafa
takarım’ diyor. Her müşteriye yöne-
lik farklı çözümlerimiz var” dedi.   

12 bin Müşteri ziyareti, 
60 bin lastik inceleMesi 

Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama
Müdürü Emir Aydemir; en önemli
noktanın müşterilerin beklentilerini
doğru algılayabilmek ve iyi yönete-
bilmek  olduğunu belirterek,  “16
müşteri yöneticisi ile Türkiye’nin her
noktasındaki son kullanıcılara dü-
zenli ziyaretler gerçekleştirdik. 2016
yılında 12 bin müşteri ziyareti ve
60.000’in üzerinde araç lastiğini kimi
sefer halinde, kimi müşterilerin sa-
hasında inceledik” dedi. 

tasımacılar 2_Layout 2  23.06.2017  12:43  Page 1



www.tasimacilar.com
SEKTÖRDEN 3HAZİRAN 2017

Gürsel Turizm 'Sultan’ı tercih etti

temsa.com

Yakıt tüketiminde cimriliğiyle bilinen Prestij'le 

kârlı seferler gerçekleştirecek ve gözünüz 

yakıt göstergesinden çok; yolda olacak.

T ürkiye’de kurulan RES projelerinin
yarıya yakınında yer alarak önemli
bir başarıya imza atan Hareket, son
olarak Balıkesir’de devam eden

Umurlar RES projesi için taşıma operasyonla-
rını gerçekleştirdi. 

Her biri 3.3 MW olan 8 set (87 metre yüksek-
liğinde 5 set kule, 117 metre yüksekliğinde 3
set kule) V126 rüzgar türbinlerinin nacelle,
hub, drive train ve 62 metrelik kanatları yurt-
dışından Bandırma Limanı’na geldi ve liman-
dan şantiyeye taşındı. Kuleler ise İzmir’de bu-
lunan Ateşçelik firmasından şantiyeye taşındı. 

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühen-
disliği - 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi,
tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet stan-
dartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart
dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kirala-
ma, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faa-
liyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı
ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider
kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını
projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik anali-
zini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 stan-
dartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için
gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol
üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden
tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekir-
se by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yap-
maktadır. İndirme ve montaj işlemlerini ulus-
lararası standartlara uygun olarak ve son tek-
noloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Ha-
reket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını
verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkme-
nistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya
ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin
üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projele-
re imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi,
ağır yük mühendislik çözümleri, projelendir-
me, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sı-
nırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye
yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve
sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.

K oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ticari araç teslimatın-
da hız kesmiyor. Kısa süre
önce 2017 yılının en büyük kü-

çük otobüs teslimatını gerçekleştiren
Otokar, tasarım ve teknik özellikleri ile
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa,
İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de büyük
beğeni toplayan Sultan ile Gürsel Tu-
rizm'in de tercihi oldu. Otokar, Türkiye’nin
en büyük personel ve öğrenci servis fir-
ması Gürsel Turizm'in filosuna kattığı 20
adetlik Sultan Comfort'u düzenlenen tö-
renle teslim etti.

Gürsel Turizm'in Kartal'daki tesislerinde
gerçekleştirilen teslimat törenine Gürsel
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Birant, Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gün-
düz, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Birant,
Şirket Araçları Müdürü Umut Demircan,
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Ak-
gül, İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü
Murat Tokatlı, satışı gerçekleştiren Otokar
Bayi Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kerim Civelek, Genel
Müdür Rüştü Başargan ve Satış Müdürü
Fatih Demirel'in katılımı ile gerçekleşti.

Teslimat töreninde Gürsel Turizm ile
uzun yıllardır sürdürülen güçlü işbirliği-

nin, büyük bir teslimat ile sürmesinden
mutluluk duyduklarını belirten Otokar Ge-
nel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, "Tasa-
rımdan teknik özelliklerine kadar her ay-
rıntısıyla büyük beğeni toplayan Sultan ile
her gün milyonlarca yolcu işine, evine,
okuluna, sevdiklerine güvenle ulaşıyor.
Elde ettiğimiz başarıyı uzun yıllar sürdür-
mek, kullanıcılarımızın beklentilerini kar-
şılamak, yeni nesillere daha yaşanabilir bir
dünya bırakmak için Ar-Ge yatırımına ve
araçlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

Gelişmiş ulaşım çözümleri, deneyimli kad-
rosu ile her gün 5 binin üzerinde aracı ile
hizmet veren Gürsel Turizm'in bir kez daha
Otokar'ı tercih etmesinden büyük bir mut-
luluk duyduk. Yeni Sultan Comfort'un Gür-
sel Turizm'e hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Sektördeki büyümesini yeni araç alımı-
nın yanı sıra nitelikli insan kaynağı ve
teknoloji yatırımı ile gerçekleştiren Gürsel
Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Bi-
rant ise şunları kaydetti; “Otokar ile uzun
yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. Bizim

için Otokar'ın ürettiği araçlar çok değerli.
Otokar, Ar-Ge gücü, ürettiği güçlü ve da-
yanıklı araçlarıyla kullanıcısına en çok
artıyı sunan şirket. Bununla ilgili aklımız-
da en ufak soru işareti yok. Satış sonra-
sında da olağanüstü destekleri var. Biz
'Ekonomi çok iyi gitmiyor' denilen her yıl
yatırıma devam ettik. Bu yıl da yatırıma
devam ettik, filomuza yeni araçlar kattık.
İnşallah önümüzdeki dönemde yeni yatı-
rım fırsatları da buluruz. Bu konuda ken-
dimize güveniyoruz.”

Gürsel Turizm  'Sultan’ı ter-
cih ettiBugüne kadar 20 bi-
nin üzerinde satılan Otokar
Sultan, Gürsel Turizm'in de
tercihi oldu. Otokar, Gürsel
Turizm'in 20 adetlik Sultan
Comfort teslimatını düzen-
lenen törenle gerçekleştirdi.

STANDARTLARI 
YENİDEN BELİRLİYOR

Toplu taşıma ve turizm sektörü-
nün son yıllarda en çok tercih ettiği,
küçük otobüs pazarının lideri Sul-
tan ailesinin üyesi Sultan Comfort,
güçlü motoru ile her türlü yol koşu-
lunda üstün performans sunuyor.
Çevreci ve yakıtta cimri motoru, 6
ileri vites sistemi ile kullanıcı bütçe-
sini koruyan Sultan Comfort, sürü-
cüsü ve yolcuları için üst düzey
konfor ve güvenlik sunuyor. Sahip
olduğu özelliklerle toplu taşımacı-
lıkta standartları belirleyen Sultan
Comfort, ABS fren sistemi, ön ve
arka disk frenleri sayesinde güvenli
bir sürüş vadediyor.

Hareket rüzgarı
Umurlar RES’te 
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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin,
Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinden Gökbora ile 2012 yı-
lından bu yana süregelen işbirliğini 2019 yılına kadar uzattı. 

Gökbora 2019’a kadar
Michelin ile çalışacak

SEKTÖRDEN4 HAZİRAN 2017
www.tasimacilar.com

5 yıldır bütün dünyanın en büyük
lastik ve lastik teknolojileri üre-
ticilerinden biri olan Miche-
lin’den 360 derece çözüm des-

teği alan Gökbora, anlaşma ile 2 yıl daha
Michelin’in ayrıcalıklı ve inovatif hiz-
metlerinden yararlanacak.

Kara, hava ve deniz nakliyesi, proje ta-
şımacılığı, depolama ve lojistik hizmet-
leri ile sektörün liderleri arasına girmeyi
başaran Gökbora, bu sayede lastik yö-
netimini operasyonunu tamamen Mic-
helin’e emanet ediyor. 

GökborA, opErASyonEl 
MAliyETlErini MichElin 
ilE düşürüyor

Türkiye’nin dış ticaret alanında kay-
dettiği gelişmeye paralel olarak nakliye
sektörüne hizmet gösteren ve taşımacı-
lık sektöründe bir Dünya markası olma-
yı başaran Gökbora, işbirliği sayesinde
Michelin’in geniş hizmet ağından fayda-
lanacak. Filoların elverişliliğini optimize
edip, operasyonel maliyetlerini düşüre-
rek işletmelerin lastik yönetimini kolay-
laştıran Michelin Solutions sayesinde
önemli avantaj sağlayacak olan Gökbora,
kendisi için özel olarak hazırlanan lastik
yönetimiyle filosundaki araçların lastik
bakımı, kaplaması ve diş açma işlemle-
rini kolaylaştıracak. 

AkÇAGöz: GökborA’yA dESTEk
vErEcEk olMAkTAn MuTluyuz

Gökbora İdari Başkanı Şeref Çak,
Michelin Ağır Vasıta Lastikleri Avrupa
Direktörü Laurent Bourrut, Gökbora
Satın Alma Müdürü Aytaç Gürsoy, Mic-
helin Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Di-
rektörü Sertan Akçagöz ve Michelin
Solutions Ülke Satış Müdürü Ali Yal-
çın’ında katılımıyla Gökbora Genel Mü-
dürlüğü’nde gerçekleştirilen imza tö-
reninde konuşan Sertan Akçagöz, “Av-
rupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede sür-

dürdüğümüz Michelin Solutions hizmet-
lerimizi Türkiye’de lojistik sektörüne
yön veren lider şirketlerden Gökbora ile
sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz.
5 yıldır Gökbora’ya 360 derece sundu-
ğumuz hizmetler sektördeki farkımızı

kanıtlar nitelikte. Bu başarılı ortaklık sa-
yesinde işbirliğimizi 2 yıl daha uzattık.
Eminim ki Michelin’in teknolojik ve ye-
nilikçi duruşu işbirliğimizin devamında
Gökbora’ya çok daha büyük avantajlar
sağlamaya devam edecek.” dedi.

yAlÇın: MichElin, 360 dErEcE
lASTik hizMETi Sunuyor

Michelin Solutions Ülke Satış Müdürü
Ali Yalçın ise “2012 yılından bu yana sü-
regelen işbirliğimizi uzatmanın mutlulu-

ğunu yaşıyoruz. Gökbora, her türlü
kullanım şartlarına uygun lastikleri-
miz ve düzenli denetim, yol yardımı
gibi hizmetlerimiz sayesinde güvenle
seyahat etmeye devam edecek. Gök-
bora filosu için oluşturulan özel Mic-
helin Solutions ekibi, her gün operas-
yonel mükemmellik sunarak, filonun
işlerini kolaylaştırıyor ve filo kaynak-
larını optimize ederek, operasyonel
maliyetleri düşürmenin yanı sıra tam
güvenlik sağlıyor. Yakıt tasarrufu için
tasarlanan lastikleri sayesinde, yol
tutuş, aşınma performansından ödün
vermeksizin yuvarlanma direncinde
düşüş sağlayan Michelin lastikleri,
minimize edilmiş karbondioksit emis-
yonu ve doğru lastik yönetimi ile do-
ğaya karşı borcunu ödeyerek Gökbora
ve diğer filolara en çevreci çözümü
sunuyor.” dedi.

ÇAk: FilolArıMızın vEriMliliği
iÇin MichElin diyoruz

Gökbora İdari Başkanı Şerek Çak
imza töreninde, Michelin markasıyla 5
yıldır sürdürdükleri işbirliğinin Gök-
bora’nın performansına olumlu katkı-
lar sunduğunu belirterek, “Gökbora
olarak, kara, hava ve deniz nakliyesi,
proje taşımacılığı, depolama ve lojistik
alanlarında 1983 yılından bu yana
uluslararası anlamda hizmet vermeye
devam ediyoruz. Bizim için müşterile-
rimize kaliteli hizmet sunarken ve-
rimliliğimizi korumak çok büyük bir
öncelik. Bu anlamda Michelin ile birbi-
rimize karşılıklı fayda sağladığımıza
inanıyor, uzun süreli işbirliğimizin
daha kaliteli hizmet için kritik olduğu-
nu düşünüyorum. Bu vesile ile 2019’a
kadar uzattığımız işbirliğimizin bütün
sektörümüze hayırlı olmasını diliyo-
rum.” şeklinde konuştu.

TEMSA’DAN GÜRSEL 
TURİZM’E 30 PRESTİJ SX

P ersonel ve öğrenci taşı-
macılığının önde gelen
firmalarından Gürsel
Turizm, filosuna 30 adet

TEMSA Prestij SX aldı. 1 Haziran
Perşembe günü Sabancı Cen-
ter’da yapılan araç teslim töreni-
ne, TEMSA Genel Müdürü Dinçer
Çelik,  Pazarlama ve Yurtdışı Satış
Direktörü Kadri Özgüneş, Yurtiçi
Satış Müdürü Baybars Dağ ve
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Birant katıldı. 

TEMSA Genel Müdürü Dinçer
Çelik, araç teslim töreninde yaptı-
ğı konuşmada iki lider markanın
işbirliğine tanık olunduğunu belir-
terek, “Gürsel Turizm personel ve
öğrenci taşımacılığının lider şir-
ketleri arasında yer alıyor. TEMSA
da otobüs pazarının lider markası.
Gerçekleşen teslimat ile Gürsel
Turizm’in filosuna 30 TEMSA
Prestij SX aracımız daha katıldı.
Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu
işbirliğinden çok mutluyuz ve çok
daha uzun yıllar işbirliklerimizi
sürdürmekte kararlıyız” dedi. 

TEMSA Prestij SX ürünlerinin
27 kişilik midibüs pazarının lider
aracı olduğuna dikkat çeken Din-
çer Çelik, 2015 ve 2016 yılında
TEMSA Prestij’in taşımacıların en
çok tercih ettiği araç olduğunu
belirterek, şöyle konuştu: 

“Bu yıl da başarımızı devam et-
tireceğiz. 2017’nin geçen yıla göre
daha iyi bir yıl olacağını düşünü-

yoruz. TEMSA Prestij SX aracımızı
açık ara lider yapan etkenlerin
arasında düşük yakıt tüketimi,
güçlü performansı ve sürüş kon-
foru bulunuyor. TEMSA Prestij SX
araçlarımız yüksek manevra ye-
teneğiyle zorlu koşullara uyum
sağlarken, yaygın servis ağıyla
kullanım avantajı sağlıyor. Binler-
ce kişiyi okuluna ve işyerine ulaş-
tıran Gürsel Turizm’e TEMSA
Prestij SX araçlarına duydukları
güvenden ötürü çok teşekkür
ederim. Bugün teslimini gerçek-
leştirdiğimiz 30 adet TEMSA Pres-
tij SX’in Gürsel Turizm’e hayırlı ol-
masını diliyor ve bu ortaklığın
uzun yıllar devam etmesini te-
menni ediyorum.”

TEMSA MüşTErilErinE
kAzAndırıyor

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Birant da törende
yaptığı konuşmada, şunları söy-
ledi: “Zorlu geçen 2016’nın ardın-
dan bu yıl tüm yolcu taşımacıları
için hızlı başladı. Hem şehirler-
arasında hem de kent içinde per-
sonel ve okul taşımasında geçen

yıla göre çok önemli bir hareket-
lilik var. Bu da bizi yeni yatırımla-
ra yöneltti. Yatırım tercihinde de
uzun yıllardır işbirliği yaptığımız
hem ürünlerinden hem de satış
sonrası hizmetlerinden büyük
memnuniyet duyduğumuz TEM-
SA markasına yöneldik. Bugün
30 TEMSA Prestij SX aracı filo-
muza katıyoruz. TEMSA bugüne
kadar hem bize kazandırdı, hem
de kazandı. TEMSA Prestij SX
araçların alırken de satarken de

kazandırması bizim gibi işletmeci
firmalar için çok önemli. Pazar
daralıyor, rekabet artıyor, bu re-
kabette bizi öne çıkaracak araç-
lara ihtiyacımız var. Filomuzu bü-
yütmeye müşterilerimize en iyi
hizmeti, en iyi araçlarla sunmaya
devam edeceğiz. TEMSA yöneti-
mine de bu işbirliği sürecinde
gösterdikleri ilgi ve destekler
içinde teşekkür ediyorum. Bu iş-
birliği hem ülkemize hem de iki
markaya hayırlı, uğurlu olsun.”  

TEMSA, öğrenci 
ve personel taşı-
macılığı alanında
faaliyet gösteren
Gürsel Turizm’e 
30 adet Prestij SX
araç teslim etti.

Yükseliş 
ISUZU'ya 3 ödül
Y ükseliş Plaza 2016

yılında araç satışı
yapmış olduğu 3
segmentin ikisinde

kendi bölgesinin en çok tercih
edilen markası oldu.

Ayrıca yükseliş plaza yıl içeri-
sinde düzenlemiş olduğu “Isuzu
D Max buluşması etkinliği” ile
2016 yılı en iyi aktivite ödülüne
layık görülmüştür.

Yine 2016 yılında Türkiye or-
talamasına göre en yüksek pa-
zar payını yakalayarak Anadolu
Isuzu Otomotiv San.tic. A.Ş.ta-
rafından istanbul da gerçekleş-
tirilen toplantıda 3 adet plaketle
ödüllendirildi.

Yükseliş Plaza Satış ve Pazar-
lama direktörü Ali Yüksel 2016
yılı hafif ticari araç pazarının

durağan olmasına rağmen yük-
seliş ailesi olarak ISUZU marka-
sını temsil etmekte olduğumuz
3 segmentin ikisinde yani kam-
yon ve pıck up ta kendi bölge-
mizde en çok tercih edilen ayrı-
ca türkiye de tüm yetkili bayiler
içerisinden  bölgesinde en yük-
sek pazar payına sahip bayii se-
çildik. Yükseliş ailesi olarak tüm
personelimiz ile birlikte özverili
ve müşteri memnuniyeti odaklı
çalışmalarımızın meyvelerini
hep beraber topluyoruz. Kuru-
luş sloganımız olan satış ve
sonrasında süren dostluk ilke-
mizden asla taviz vermeyerek
her sene daha büyük başarılara
imza atma gayreti içerisinde ti-
cari araç satış ve servis faliyet-
lerimize devam  etmekteyiz.
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Türkiye'nin Conecto'su yollarda.
Mercedes-Benz’in üstün teknolojisi ve yenilenen tasarımı sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sağlayan Conecto, 
dizel ve doğalgazlı (CNG) motor seçenekleri ile her zaman hizmete hazır.

Bir Daimler markasıdır.

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

      

TOBB UND iftar daveti düzenlediGaziantep ve
Mersin'deki müşterilerini ve kamu bölge tem-
silcilerini ağırlayan TOBB UND, sektörle bir ara-
ya gelmenin önemini bir kez daha vurguladı.

Gaziantep’te gerçekleştirilen iftar davetine
uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren
yaklaşık 50 firmadan 120 kişi katıldı. Yoğun ilgi
gören iftar davetine, GAP Gümrük ve Ticaret Böl-
ge Müdürlüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı bölge temsilcileri de katıldı. 

Mersin’de gerçekleştirilen iftar davetine ise
200’den fazla Mersinli müşterisiyle ve bölgenin
kamu idare amirleriyle bir araya gelen TOBB
UND, sektörün sorunları hakkında fikir alış ve-
rişinde bulundu.

Yeniköy Hafriyat, araç filosunu
15 adet Ford Trucks modeliyle
genişletti. 15 adet Ford Trucks
4142D inşaat kamyonunu filo-
suna dahil eden Yeniköy Hafri-
yat, araçları İstanbul’daki bü-
yük çaplı projelerde kullanacak.

A raçlar düzenlenen plaket teslim tö-
reniyle birlikte Yeniköy Hafriyat’a
teslim edilirken, törene Yeniköy
Hafriyat firması kurucuları Kamu-

ran Toker ve Timur Çevik, Gaziantepli Kardeş-
ler Satış Pazarlama Müdürü Ertuğrul Emre
Uçar, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Erşan
Ersözlü ve Gaziantepli Kardeşler Satış Danış-
manı Kadir Bayfidan katıldı.

Ford Trucks İnşaaT serİsİ 
en ağır şanTİye şarTlarına 
göre Tasarlandı

Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan
Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu
yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere kon-
for getiriyor. İnşaat Serisinde önceki nesilde
sunulan 360 PS güç, yeni nesilde 420PS’e ka-
dar yükseliyor ve %55’lik tork artışı ile
2150Nm seviyesindeki tork değeri ile en zor
inşaat koşullarında yüksek performans su-
nuluyor. Özellikle dekopaj kullanımında kar-
şılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma
şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırma-
nırken yeni 400 KW gücündeki motor freni ile
gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha
zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan
600KW gücündeki Intarder seçeneği ile top-
lam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesin-
de en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler
güvenli bir şekilde yol alabiliyor.

Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik
şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamla-
rı için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte
ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sa-
hip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking
(Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her
türlü kullanım şartında sürücülerin sorun-
suz ilerlemesini sağlıyor. 22% lik dönüş açısı
iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapı-
lacak manevra sayısı önemli oranda azaltıla-
rak; dar şantiye sahaları sürücüler için her
türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sa-
hasına dönüştürülüyor.

TOBB UND ifTar DaveTi DüzeNleDiTOBB UND ifTar DaveTi DüzeNleDi

Yeniköy Hafriyat
filosunu 15 yeni
Ford Trucks ile

güçlendirdi
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Yaşaroğlu otomotiv 
tEmSa’nın izmir bayisi oldu
T ürkiye’nin lider otobüs firması

TEMSA, yurt genelindeki yetkili
bayi ağını güçlendirmeye devam
ediyor. Ege Bölgesi’ndeki bayi

ağına son olarak Yaşaroğlu Otomotiv’i de
ekleyen TEMSA, İzmir’de daha da güçleni-
yor. İzmir’de 8 Haziran günü iftar yeme-
ğiyle gerçekleşen açılış törenine Yaşaroğlu
Otomotiv Genel Müdürü Yaşar Özkan,
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, TEM-
SA Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl,
TEMSA Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ,
TEMSA Bölge Satış Yöneticisi İrfan Özs-
evim ve TEMSA Kurumsal İletişim Müdü-
rü Ebru Ersan katıldı. 

Otomotiv sektöründe 30 yıllık deneyime
sahip Yaşaroğlu Otomotiv’le iş birliğinden
duyduğu memnuniyeti aktaran TEMSA
Genel Müdürü Dinçer Çelik, “2016 yılında
TEMSA Ankara Bayii’ni kuran Yaşaroğlu
Otomotiv ile bugün İzmir bayiimizi açıyo-
ruz. Ne mutlu bize ki Yaşaroğlu Otomotiv,
TEMSA araçlarından duyduğu memnuni-
yeti Ankara’dan İzmir’e de taşıdı” dedi. 

TEMSA’Yı LİDER 
YApAn UnSURLAR 

TEMSA’yı pazar liderliğine taşıyan iki
önemli unsur olduğuna dikkat çeken Din-
çer Çelik, şunları söyledi: Bu unsurlardan
birisi pazarın beklentilerine, ihtiyaçlarına
hızlı çözümler sunarak kaliteli araçlar
üretebilme özelliği. Bir diğeri ise başarınızı
sürekli hale getiren ve aslında her marka
için en önemli unsur olan bayi ve yetkili
servis ağı.  Siz kaliteli bir ürün üretseniz de

satış sonrası süreçte bunu desteklemiyor-
sanız, lider olma şansınız zaten olmaz. Bizi
güçlü yapan lider yapan iki unsur bunlar.
Bayilerimiz ve servislerimiz TEMSA aile-
sinin en önemli parçaları arasında yer alı-
yor. Yaşaroğlu Otomotiv’in TEMSA ailesi
arasında yerini almasından büyük mutlu-
luk duyuyor ve başarılar diliyorum. İz-
mir’de Ant Oto’nun da TEMSA’ya çok
önemli katkıları oldu. Ant Oto yönetimine

de teşekkür ediyoruz ve başarılarının de-
vamını diliyorum. Burada iki bayi ile varlı-
ğımızı daha da güçlendirmemiz verdiği-
miz önemi de gösteriyor aslında. Ege Böl-
gesi’nde bayilerimiz ve yetkili servisleri-
miz ile TEMSA, bayrağı önümüzdeki sü-
reçte çok daha yukarılara taşıyacak. Buna
inanıyorum” dedi. 

Yaşaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Ya-
şar Özkan, otomotiv sektöründe 30 yıldır

faaliyet gösterdiklerini belirterek, “İz-
mir’de uzun yıllar müşterilerimize otomo-
tiv alanında hizmetler verdik. Bir süreç
sonrasında yollarımız TEMSA ile kesişti.
Müşteri beklentileri bizim onlara sunmak
istediğimiz hizmet süreci ve TEMSA’nın
müşteri anlayışı, kaliteli ürün gamı ile bir-
birimize çok uyum sağladığına inanınca
işbirliği sürecini başlattık. İlk adımı da
2016 yılında Ankara’da attık. Daha sonra
bunu İzmir’e taşıdık. Türkiye otobüs paza-
rının lider markası TEMSA ailesi içinde yer
almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Umarız TEMSA’nın büyüyen hedeflerine
biz de bayi olarak katkı sağlarız” dedi. 

5 FİRMAYA 52 pRESTİj SX 
Yaşaroğlu Otomotiv’in açılışında beş fir-

maya birden teslimat yapıldı.  Pamukkale
Turizm’e 25 adet TEMSA Prestij SX,  MDE
Turizm’e 6 adet TEMSA Prestij SX, Muğla
Mumcular Kooperatifi’ne ise 6 adet TEM-
SA Prestij SX City, Ferhan Turizm’e 5
Prestij SX ve Özseçkin Turizm’e 10 Prestij
SX teslimatını da gerçekleştirdi.  Teslimat
sırasında açıklamalarda bulunan TEMSA
Genel Müdürü Dinçer Çelik, “Prestij SX ta-
şımacıların öncelikli tercihi olmaya devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta sizlerin de katılımı
ile Gürsel Turizm’e 30 Prestij teslim etmiş-
tik. Bugün de Ege bölgesinin üç değerli şir-
ketine 52 Prestij SX teslim ediyoruz. Bayii-
mizin açılışında teslimat yapmak ta ayrı
bir mutluluk veriyor. Prestij SX araçlarımız
firmalarımıza hayırlı, uğurlu olsun, bol ka-
zançlar sağlasın” dedi.  

Türkiye’nin lider otobüs üreticisi TEMSA, Ege Bölge-
si’ndeki bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. TEM-

SA’nın İzmir’deki yetkili bayii Yaşaroğlu Otomotiv’in açılı-
şında 5 firmaya 52 Prestij SX teslimatı da yapıldı.  

temsa.com

bu maratonun 
kazananı siz 
olursunuz

Düşük yakıt tüketimi 
ve yüksek konforu ile

Gücü ve performansı, TEMSA’ya özgü konfor ile harmanladık. 
Uzun yollar için özel güvenlik sistemleriyle tasarladığımız 
MARATON, çevre dostu motoru ve tasarru u yakıt tüketimiyle 
hem çevrenizi hem cebinizi rahatlatacak.

TEMSA’DAN
KAMİL KOÇ’A

40 SAFİR PLUS

T ürkiye’nin ilk ve lider karayolu yolcu
taşıma şirketi Kamil Koç, otobüs filo-
sunu TEMSA ile güçlendirmeye de-
vam ediyor. TEMSA, şehirlerarası

yolcu taşımacılığının 91 yıllık markası Kamil
Koç’a 40 adet 2+1 TEMSA Safir Plus VIP araç
teslimatı daha gerçekleştirdi. TEMSA Satış Di-
rektörü Murat Anıl, araçları Bursa Otogarı’nda
düzenlenen törenle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.
Operasyon Direktörü Çağatay Kepek’e teslim
etti. Bu teslimatla Kamil Koç filosundaki TEM-
SA marka araç sayısı 208’e ulaştı. Şehirlerara-
sı yolcu taşımacılığının 91 yıllık markası Kamil
Koç, yolcularının güvenliği ve konforu için filo-
sunu TEMSA ile büyütmeye devam ediyor.
Türkiye’nin lider otobüs üreticisi TEMSA, Ka-
mil Koç Otobüsleri A.Ş. filosuna son olarak 40
adet 2+1 TEMSA Safir Plus VIP araç daha tes-
lim etti. Araçların teslim töreni, TEMSA Satış
Direktörü Murat Anıl, TEMSA Satış Müdürü
Baybars Dağ, Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. Ope-
rasyon Direktörü Çağatay Kepek, Kamil Koç
Filo Yönetim Müdürü Ömer Tunca, Kamil Koç
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ha-
kan Al ve çok sayıda davetli ve sektör temsil-
cisinin katılımıyla 23 Mayıs Salı günü Bursa
Otogarı’nda gerçekleşti.

Teslim töreninde konuşan TEMSA Satış Di-
rektörü Murat Anıl, “TEMSA olarak Kamil
Koç’un uzun süredir çözüm ortağıyız. Bugün
teslim ettiğimiz 40 adet 2+1 TEMSA Safir Plus
VIP araçlarımızla birlikte Kamil Koç filosunda-
ki TEMSA markalı öz mal araç sayısı 208 oldu.
Yeni işbirliklerimizle bu sayı önümüzdeki
günlerde daha da artacak. Yeni araçlarımızın
Kamil Koç’a hayırlı, uğurlu olmasını ve bol ka-
zanç getirmesini diliyorum” dedi. Murat Anıl,
91 yıldır sektörde hep ilkleri yaşatan, diğer fir-
malara hep örnek olan Kamil Koç ile uzun yıl-
lardır iş ortağı olmanın da mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirtti. Murat Anıl, “Kamil Koç’un 320
adetlik öz mal filosunun bugün 208 adetini
TEMSA markalı araçlar oluşturuyor. Bize duy-
dukları güven ve başarımıza sağladıkları kat-
kıdan dolayı Kamil Koç’a çok teşekkür ederiz.
Bu işbirliğinin artarak devam edeceğini ümit
ediyoruz” dedi.

TEMSA İLE FİLOMUZ DAHA DA 
GÜÇLÜ HALE GELİYOR

TEMSA ile işbirliğiyle otobüs filolarının
daha da güçlendiklerini belirten Kamil Koç
Otobüsleri A.Ş. Operasyon Direktörü Çağa-
tay Kepek ise şöyle konuştu: “91 yıllık geç-
mişimizde temel hareket noktamız, yolcu-
larımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi
şekilde karşılamak ve onları güvenle iste-
dikleri yere ulaşmalarını sağlamak olmuş-
tur.  Bu prensiple hareket eden firmamız
uygulamaya aldığı yeniliklerle sektörüne li-
derlik etmeyi ve yön gösterici olmayı dün
olduğu gibi bugün de sürdürmektedir.
Amacımız sadece şirketimizin farklılaşması
değil, sektörün de gelişmesi, hizmet kalite-
sinde ilerleme kaydetmesidir. Bu gelişimin
olmazsa olmazı da yolcu otobüslerinin
standartlarının yükseltilmesi, daha konfor-
lu, daha güvenilir hale getirilmesi ve yolcu-
luk süresinin daha kaliteli geçmesini sağla-
maktır. Bu itibarla Kamil Koç her yıl oldukça
yüklü bir bütçeyi araç filosunun yenilen-
mesine, teknolojik olarak gelişmiş araçların
filoya kazandırılmasına ayırmaktadır. TEM-
SA ile Kamil Koç bu konuda uzun yıllardır
süren stratejik bir işbirliği içerisinde olmuş
ve deyim yerindeyse sektörün gelişiminde
omuz omuz hareket etmiştir.”

Kamil Koç’un sektörün ortalama büyüme
hızından 2 kat daha hızlı büyümeyi neredey-
se her yıl hayata geçirmeyi başardığını söy-
leyen Çağatay Kepek, “Bu konuda TEM-
SA’nın işbirliğinin önemi yadsınamaz boyut-
tadır. Sezon öncesi teslim alacağımız 40 adet
TEMSA Safir Plus marka araçlarımız ile bir-
likte filomuzdaki TEMSA markalı araç sayısı
her geçen gün biraz daha artıyor. Bu süreçte
göstermiş oldukları ilgi ve alaka için Sayın
Murat Anıl nezdinde tüm TEMSA ailesine de
teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.
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TIRSAN FİNANS’TAN
SEKTÖRE KASKO DESTEĞİ 

H er daim müşterilerinin
yanında olan Türkiye’nin
lider treyler üreticisi Tır-
san, yeni bir kasko des-

tek çalışması başlattı. Tırsan Fi-
nansman tarafından, kredilendirilen
müşterilerine uygun maliyetli kasko
imkanı sunulacak. 

Lojistik sektörünün giderleri her
geçen gün artıyor. Tırsan, sektörün
gider kalemleri arasında yer alan kas-
ko maliyetlerini azaltarak, müşterile-
rinin yatırımlarını ve yatırım değerini
koruma altına almasına destek olu-
yor. Tırsan Finans tarafından kredi
kullanan veya araç satın alan müşte-
riler, sorunsuz ve hızlı bir şekilde kas-
ko hizmetinden yararlanabiliyor.

Riskleri garanti altına almak için
yapılan kasko poliçeleri; konusunda
uzman, sektör sorunlarını, ihtiyaçla-
rını bilen ve sektöre özel çözümler
geliştiren firmalar eliyle yapılmadı-
ğında daha büyük riskler doğurabili-
yor. Yüksek kasko poliçe maliyetleri

ödemek zorunda kalan nakliyeciler,
hasar veya zarar ortaya çıktığında
kasko poliçelerinin bunları karşıla-
madığını görüyorlar. Tırsan, müşteri-
lerinin zor durumda kalmaması için
güvenilir, sorunsuz, uzman ve uygun
maliyetli kasko hizmeti ile sektöre
destek oluyor. Müşteri ihtiyaçlarına
göre oluşturulan poliçeler tüm hasar
ve zararları karşılarken, araçlarda
oluşan her türlü hasar da Tırsan’ın
uzman Satış Sonrası Hizmetler ekibi
tarafından en hızlı şekilde çözülüyor.

tırsan Finans 
taraFınDan sunuLan 
KasKo PoLiçesi avantajLarı

Sektöründe uzman kişiler tarafın-
dan oluşturulan poliçeler nakliyeci-
lerin her türlü ihtiyaç ve sorunlarını
karşılayacak şekilde hazırlanıyor.
Tırsan Finans, kasko poliçelerini lo-
jistik sektörünün ihtiyaçlarına göre
oluşturulmasına destek oluyor. 

¥ Kredi süresince (1 yıldan uzun

süre ise ) yapılan poliçelerde poliçe
tek seferde yapıldığı için farklı yıllar-
da hasar meydana gelse dahi poliçe
tutarlarında ek bir artış istenmiyor.

¥ Kasko poliçesi kapsamında ilk
yıl içerisinde aracın pert olması ha-
linde sigortalının, yeniden araç ala-
bilmesi için aynı özelliklere sahip
yeni araç satış bedelinin tamamını
ödüyor. 

¥ Treylerin çekicisinden ayrı bu-
lunduğu anlarda, meydana gelecek
hırsızlık hasarları da (Treylerin tek
başına çalınması) teminata dahil
ediliyor. 

¥ Deprem, sel ve terör teminatları
yurtdışında da geçerli oluyor. Yükün
treylere vereceği zararlar da temi-
nat dahilinde bulunuyor. Hasarlı
olan araçlar Tırsan servislerinde ya-
pıldığı için firmalar araçlarını güven-
le teslim alıyorlar. 

¥ Tırsan Finansman A.Ş.’nin ver-
diği kredi vadesi ile kasko poliçesi
süresi aynı tutuluyor. 

Goodyear, 2017’de de kamyon 
yarışlarına damgasını vuracak

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear,
2003 yılında kamyon lastiklerinin kalitesini vur-
gulamak adına FIA Avrupa Kamyon Yarış Şampi-
yonası’nın lastik tedarikçisi olmuştu. 13 yıldır de-
vam eden iş birliğiyle ilgili olarak bir açıklama ya-
pan Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ticari
Lastik Pazarlama Müdürü Banjamin Willot: "FIA
Avrupa Kamyon Yarış Şampiyonası'nın tek lastik
ortağı olmak bizim için önemli. Bu şampiyona,
standart dış lastikleri temel aldığımızda ürünleri-
mizin dayanıklılığını ve performansını gösterme
fırsatı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çoğu
karayolu taşımacılığı sektöründe çalışan binlerce
kamyon şoförü ile tanışma imkânı sunuyor.  Kam-
yon yarışı bizim için aynı zamanda bir lastik geliş-
tirme platformu. Lüksemburg'daki İnovasyon
Merkezi'nden mühendisler, farklı koşullarda iyi
performans gösterebilen lastikler üretmek için ça-
lıştılar ve bu çalışmalarımız sayesinde kamyonlar
için daha iyi lastikler geliştirmeyi başardık” dedi.

Kamyon yarış LastiKLerinin 
atası: marathon rhs 

Kamyon yarışında lastiklerinin 315 / 70R22.5 ti-
pinde, hem sürüş hem de direksiyon akslarında ve
kuru ya da yaş tüm koşullarda kullanılabilmesi
şartı aranıyor.  Goodyear, 315 / 70R22.5 Marathon
RHS'nin 2004 sezonunda ilk kez kullanılması için
ideal standart lastik olduğuna karar verdi ve bu
lastikleri daha uygun hale getirmek, özellikle sı-
caklık yapısını azaltmak için derinliğini azaltarak
kalınlığını düşürdü, bu lastikler 160 km / s'ye kadar
olan 5.5 ton ağırlığındaki 1.500 beygir gücündeki
kamyonlar tarafından tecrübe edildi.  

Bir sonraki aşama, özel bir bileşik geliştirmek ve
böylece kamyon yarışı için özel lastikler üretmek-
ti.  Bileşiğin amacı, ıslak ve kuru yolda daha iyi tu-
tuş sağlamaktı.  Ayrıca, özel bir sırt deseni ve las-
tiklerin üretim hattında üretilebilmesi için özel bir
kalıp tasarlandı. Bu lastiğin gelişimini test etmek
için, Lüksemburg ve Fransa'daki Goodyear test

yollarında özel bir değerlendirme programı uygu-
landı.  Kamyon yarış sürücüleri tarafından sürülen
yarış arabaları, çeşitli parkur yüzeylerinde ve hem
ıslak hem de kuru şartlarda lastikleri denedi. So-
nuç olarak Goodyear Marathon RHS-RC, beklenen
performansı vererek 2004 yılında üretime girdi ve
çok başarılı oldu.

her LastiK rFıD iLe KimLiK sahibi
oLDu 

2006 sezonunda,yine  standart 315 / 70R22.5
Goodyear karkasları kullanılarak daha iyi bir per-
formans sağlayan Goodyear Kamyon Yarışı adı
verilen yeni bir lastik geliştirildi.  Amaç ağırlıklı
olarak aşırı ısınma riskini azaltmak ve yanal di-
rençle birlikte performansı artırmaktı.  Ayrıca, ze-
min temasını geliştirmek için özel bir sırt bileşimi
ve taban yüzü deseni kullanıldı.  Bu lastik, UNECE
Yönetmeliği 54 adıyla anılan ve yarış lastikleri için
gereken standartları karşılayan tüm Goodyear
serisinin bir parçası oldu.  2011 yılında Goodyear
Kamyon Yarışı lastiklerine Radyo Frekans Kimliği
(RFID) özelliği getirildi.  Her lastik, benzersiz bir
elektronik kimlik veren bir mikroçipe.sahip oldu.
Bu, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) yet-
kililerinin tüm takımların lastik yönetmeliklerine
uyduklarından emin olmalarını sağlar.   

2017 FIA AvrupA KAmyon yArIş 
şAmpiyonAsI progrAmI:

13/14 mayıs - red Bull ring/ spielberg- Avusturya
27/28 mayıs – misano – italya

1/2 Temmuz - nürburgring- Almanya
15/16 Temmuz - slovakiaring - slovakya

26/27 Ağustos - Hungaroring - macaristan
2/3 Eylül - most- Çek Cumhuriyeti

16/17 Eylül - Zolder- Belçika
22/23 Eylül - Le mans- Fransa 
7/8 Ekim - Jarama- ispanya
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OtOkar, OtObüs sektörüne
DOrUk t ile Çare OlUyOr İki yıla uzatılan garanti, MAN

Yetkili Servis merkezlerince
onarımın parçası olarak takıl-
mış her MAN orijinal yedek
parça ve aksesuarlarının yanı
sıra, Mayıs 2017 itibari ile MAN
Yetkili Servis merkezlerinde
yapılan tüm onarım işlerini de
kapsıyor. Yeni garanti süresi
yedek parçaların takılmasıyla
ilgili tüm servis işleri de dahil
ediliyor.  MAN’ın ileri teknoloji-
ye sahip yüksek kalite, perfor-
mans ve benzersiz tasarruf
avantajları sunan araçları ile ol-
duğu kadar tüm Türkiye’de
yaygın Satış Sonrası Hizmetler
ağı ile de yaşam boyu iş ortak-
ları olan müşterilerine işlerini
daha da kolaylaştıracak bir dizi
projeler yürüttüklerini belirten
MAN Kamyon ve Ticaret A.Ş.
Satış Sonrası Hizmetler Direk-
törü Şinasi Ekincioğlu, “Bu
kapsamda servislerimizde ya-
pılan onarımlarda ve satışlar-
daki orijinal yedek parça, akse-
suarlarda garanti süremizi Ma-
yıs 2017 itibari ile bir yıldan iki
yıla çıkardık. MAN Yetkili Ser-
vis Merkezleri’ndeki ilgili ba-
kım, onarım ve montaj işçilik-

lerini de kapsayan iki yıllık bu
garanti uzatımı ile birlikte ya-
şam boyu iş ortaklarımıza çok
önemli bir avantaj daha sağla-
dık” açıklamasında bulundu. 

Ayrıca MAN ve NEOPLAN
marka yeni nesil Euro 6C araç-
ların da artık bakım zamanla-
rının, araca entegre bakım bil-
gisayarları üzerinden otomatik
olarak bildirildiğini belirten Şi-
nasi Ekincioğlu, bu yeni tekno-
loji ile donatılmış araçlarda,
araç kullanım yeri ve zorluğu-
na göre daha uzun ve en ideal
bakım zamanlamasının sunul-
duğuna da dikkat çekti.

MAN AG bünyesinde Avrupa
çapında yapılan müşteri mem-
nuniyeti ölçümlerinde Türki-
ye’nin, en iyi üç ülke arasında
bulunduğuna da dikkat çeken
Şinasi Ekincioğlu, “Bu başarının
sürdürülebilirliğini korumak
için MAN Yetkili Servis mer-
kezlerindeki yüksek hizmet
kalitesi de kesintisiz takip edili-
yor. Servislerimize giren tüm
müşterilerimizle bir hafta içinde
irtibata geçerek süreçleri takip
ediyoruz. Bununla birlikte geci-
ken herhangi bir hizmet de ta-

kibimiz altında. Başvuruya ge-
rek kalmaksızın uzayan süreç-
lere Teknik Hizmetler Müdürlü-
ğümüz üzerinden doğrudan
müdahale ediyoruz. Tüm bu ça-
lışmalarımız; servis hizmetleri-
mizin hızını ve kalitesini artıra-
rak, araçlarımızın benzersiz ya-
şam boyu maliyetini daha da
iyileştirmek; araçlarımızı satın
alan müşterilerimizi, hem alır-
ken, hem kullanırken, hem de 2.
elde satarken çok daha karlı
duruma geçirmek için” dedi.

MAN orijinal yedek parça ve
aksesuarları, MAN’ın gelenek-
sel yüksek standartlarına uy-
gun olarak üretilmekte, test
edilmekte, güvenilirlikleri ve
uygun maliyetleri ile benzersiz
avantajlar sunmaktadır. MAN
yedek parça hizmetinin en
önemli unsurlarından biri de
kolayca bulunabilmesidir. Ona-
rım, değişim ya da bakım süre-
silerinin mümkün olduğu kadar
kısa tutulması amacıyla; eski
modeller ve özel amaçlı araçlar
da dahil olmak üzere MAN ser-
vis merkezlerinde 8.000’in üze-
rinde orijinal parça hazır tutul-
maktadır. 

T ürkiye'nin öncü otomotiv sa-
nayi şirketi Otokar, yenilikler-
de de hız kesmiyor. Türki-
ye’nin lider otobüs markası

Otokar, hem şehirlerarası hem de tu-
rizm taşımacılığında kazanç artıran,
ödüllü otobüsü Doruk T'yi yeniledi. Kul-
lanıcılarının konfor ve güvenliği için her
detayın düşünüldüğü yeni Doruk T, yeni
görünümü, üst düzey konforu, gelişmiş
teknik özellikleriyle sektörde kuralları
yeniden yazacak.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar,
otobüs pazarında rekabet çıtasını yük-
seltmeye devam ediyor. Türkiye'nin en
geniş ürün gamına sahip olan Otokar,
şehirlerarası ve turizm taşımacılığının
en gözde araçlarından biri olan 10 met-
relik otobüsü Doruk T'yi tamamen ye-
niledi. Yeni Doruk T’nin sektör ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirildiğini belirten
Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri
Akgül şunları söyledi: “Karayolu yolcu
taşımacılığında ekonomi her geçen gün
daha fazla önem kazanıyor. Özellikle
kısa mesafeli şehirlerarası taşımacılıkta
doluluğun her zaman istenilen seviye-
lerde olmaması, firmaları maliyetleri
azaltma zorunluluğu ile karşı karşıya
getiriyor. Doruk T’yi sektörün bu soru-

nunu ele alarak geliştirdik. Doruk T,
konfor ve güvenlikten hiçbir ödün ver-
meden, bir yolcuyu aynı güzergahta çok
daha düşük işletme maliyetleriyle taşı-
ma fırsatı sunuyor. Yeni Doruk T’nin
güçlenen motoru, performans beklenti-
lerini karşılarken; düşük yakıt tüketimi
ile firmaların beklentilerine en uygun
çözüm olacak.”

SERT HATLAR, İNCE DETAyLAR
Doruk T’nin yeni görünümü, Oto-

kar’ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtı-
yor. Yeni Doruk T, dış görünümündeki
yeniliklerle daha sert ve dinç bir görü-
nüme kavuşturuldu. Gündüz farları ta-
sarımı, otomotivdeki son trendler dik-
kate alınarak yenilenirken arkada LED
farlar kullanıldı. Doruk T’nin mevcut
yan grafik çıtası yeni tasarımda da ko-

rundu, ancak yapılan yeni çizgi ilaveleri
ve arka camla birleştirilen yan camlarla
tasarım öğeleri ön plana çıkarıldı. Yük-
sek ön cam sadece dış görünümde de-
ğil, araç içinde de ferahlığı artırdı. Sürü-
cü paneli ve Otokar için özel olarak ta-
sarlanan yeni anahtar takımı, otobüs
kullanıcısının beklentilerine göre yeni-
lendi. Sürücü için eklenen donanımlarla
sürüş keyfi artırıldı. Yenilenen geniş ve
lüks koltuklar; ferah iç mekan ile yolcu
konforu ön planda tutuldu.

PERfoRmANSı DA KATLANDı
Doruk T’nin yeni nesil Euro 6 OBDC,

6700 cc, 6 silindirli güçlü motoru ile per-
formansı artırıldı. 10 metre uzunluğuna
sahip Doruk T, 43+1+1 standart ve isteğe
bağlı 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi al-
ternatifleriyle pazara sunuldu. Düşük
işletme giderleri ve düşük yakıt tüketi-
mi ile Doruk T, yolcu başına düşen taşı-
ma maliyetlerini de azaltıyor.

ARTAN GüvENLİK
Doruk T, tam kuru havalı disk fren

sistemi, ABS, EBS gibi güvenlik sistem-
lerine ilave olarak şerit takip sistemi
(LDWS), gelişmiş AEBS fren sistemi,
ASR, ESP gibi özellikleri de standart ola-
rak sunuyor.

MAN orijinal yedek parçalar,
aksesuarlar ve ilgili işçiliklerde

garanti süresi iki yıla çıktı…

Şinasi Ekincioğlu

Sertrans 
Logistics'ten 
Ar-Ge atağı

Toplu taşıma 
araçları 
denetleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları
içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçları-
nın denetimlerini sürdürüyor. Toplu Taşıma
Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetim
ekipleri, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak
denetimler yapıyor. Gölcük, İzmit ve Gebze
bölgelerinde Mayıs ayı içerisinde denetlenen
bin 500 araçtan 225’ine cezai işlem uygulandı.

1500 ARAÇTAN 237’SİNE CEZA KESİLDİ
Kocaeli sınırları içerisinde toplu taşıma

hizmeti veren otobüs, minibüs, servis türü
araçların, uygunluk, evrak ve güzergâh yetki
denetimleri yapılmaya devam ediyor. Bü-
yükşehir denetim ekipleri ve İl Emniyet Mü-
dürlüğü tarafından Mayıs ayı içerisinde üç
hafta boyunca devam eden denetimlerde
bin 500 araç denetimden geçti. Yapılan kont-
rollerde yönetmelik gereğince usulsüzlük
tespit edilen 225 araca cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde muayene, sigorta, yetersiz eh-
liyet ve eksik evrak bulunan 12 araca bağ-
lanma cezası verildi.

Sanayi 4.0 çevresinde gelişen
değer zincirleri doğal olarak lojis-
tik sektöründe de dönüşümü te-
tikledi. Başarılı bir Sanayi 4.0 yol-
culuğu için lojistik şirketlerine
önemli görevler düştüğüne dik-
kat çeken Sertrans Logistics
CEO’su Nilgün Keleş, ''Lojistik şir-
ketleri yeni teknolojiler ve ino-
vasyonla kendilerini geliştir-
mezse, bu durum tedarik zincir-
lerinin entegre olamamasına yol
açacak ve Sanayi 4.0 devrimini
sekteye uğratacaktır'' dedi.

Pek çok sanayi kuruluşu Sa-
nayi 4.0 uygulamaları konusunda
yol almaya başladı. Bu yolculu-
ğun ancak tüm paydaşların kat-
kısıyla başarılabileceğini söyle-
yen Sertrans Logistics CEO’su
Nilgün Keleş şöyle konuştu: ''Tür-
kiye’nin küresel rekabetçiliği için
sadece sanayi kuruluşlarının ça-
bası yetmez. Değer zincirindeki
tüm aktörler birbirine bağlı şekil-

de ve uyumla  çalışmalı. Başarılı
bir Sanayi 4.0 yolculuğu için sa-
nayinin en büyük paydaşların-
dan olan lojistik şirketlerine
önemli görevler düşüyor. Sert-
rans Logistics olarak Sanayi 4.0
ihtiyaçları çerçevesinde gerekli
yatırımları yapıyor, Sanayi 4.0’ı
tetikleyen teknolojileri yakından
takip ediyoruz'' dedi.

Sertrans olarak Sanayi 4.0
kapsamında inovasyon ve dijital
dönüşüm temelli Ar-Ge çalışma-
larına çok önem verdiklerini ifa-
de eden Nilgün Keleş, '' Şirketimi-
zin süreçlerini dijitalize etmeyi,
yepyeni teknolojik ürünler orta-
ya koyarak sektör bağımsız kat-
ma değerli işler yapmayı hedef-
lediğimiz Ar-Ge merkezimiz için
28 Nisan’da resmi başvurumuzu
tamamladık.  'Akıllı fiyatlandırma
sistemi', 'artırılmış gerçeklik üze-
rinden süreç yönetimi', 'dinamik
bütçelendirme sistemi', 'enteg-

rasyon framework' ve depoda
kendi kendini yöneten cihazlar,
treyler takip sistemleri, yüz tanı-
ma sistemi, otomasyon sistemle-
ri, sesli ürün toplama sistemleri
gibi benzeri ileri uygulama proje-
leri ile başvurumuzu yaptık.
Dosya değerlendirmesi ve ha-
kem atamalarının ardından baş-
vurumuzun Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından onay-
lanmasıyla yapacağımız çalış-
malar; geleceğin Sertrans'ını ya-
ratmada en büyük gücümüz ola-
cak'' dedi.   İnovasyon ve dijital-
leşme çalışmalarının yürütüle-
ceği Sertrans Ar-Ge Merkezi sa-
yesinde  müşterilerine daha fazla
rekabet gücü ve maliyet avantajı
sunacaklarını belirten Keleş, Ar-
Ge merkezinde başlangıç olarak
25 uzman ve mühendisin çalışa-
cağını, 2017 yılının sonuna kadar
toplam 40 kişiye istihdam sağla-
nacağını söyledi. 
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