
Anadolu 
Isuzu’ya yeni 

atama
Anadolu Isuzu’da Pazarlama ve Ku-

rumsal İletişim ve İş Geliştirme birimle-
rinin başına Selda Çelik getirildi. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölü-
münden mezun olan Çelik, Anadolu
Grubu’nda ilk olarak 2005 yılında Ana-
dolu Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı
olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar
Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı
yönetici görevlerini üstlenen Selda Çe-
lik, en son Nisan 2016 ve Mayıs 2017 ta-
rihleri arasında Anadolu Efes Türkiye
Pazarlama Direktörlüğü’nde Marka Di-
rektörü (Efes Pilsen) olarak görev yaptı.

Selda Çelik, 10 Temmuz 2017 itibariyle
Anadolu Isuzu’da pazarlama, kurumsal
iletişim ve iş geliştirme faaliyetlerinden
sorumlu Pazarlama ve Kurumsal İleti-
şim Müdürü olarak göreve başladı.

“Anadolu Depo
Yatırımı, Konut
Yatırımından
Daha Değerli 

Marmara Bölgesi ve İs-
tanbul’da konumlanan
üretim tesisleri, son yıl-
larda devletin verdiği teş-
viklerle Anadolu’ya doğru
kayıyor. Ekonomi pasta-
sında her geçen yıl daha
büyük bir paya sahip olan
lojistik sektörü de üretim
sahalarına yakın olabil-
mek adına planlarında ilk
sıraya Anadolu şehirleri-
ne yatırımı alıyor. 

Devletin teşvikiyle bir-
likte, Anadolu’ya doğru kayan üretim, bölge-
de önemli ölçüde depolama alanlarına ihtiyaç
olduğunu gösterdi. Anadolu’nun farklı şehir-
lerinde yapılanmaya giden lojistik şirketleri,
depolama alanında da yatırım yapmaya ha-
zırlanıyor. 

Geçtiğimiz aylarda Konya’da bir bölge ofisi
açan Batu International Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Taner Ankara, Anadolu’da
depo yatırımının, konut yatırımından daha
değerli hale geldiğini söylüyor.

Son yıllarda Anadolu şehirlerindeki üretimi
yakından izlediklerini belirten Taner Ankara,
“Üretimdeki gelişmeleri incelediğimizde,
ürünlerin depolanıp stoklanabileceği tesis
yatırımlarına ihtiyaç olacağını öngörüyoruz.
Bu nedenle Anadolu şehirlerinde depo yatı-
rımları üzerinde çalışıyoruz.” diyor.

Türkiye genelinde 1 Milyon metrekareden
fazla depolama alanına ihtiyaç olduğunun al-
tını çizen Taner Ankara, bu ihtiyacın her ge-
çen gün daha da arttığını belirtiyor.

Konya, Kayseri, Gaziantep gibi üretimin artış
gösterdiği bölgelerde, depo yatırımının dışında
diğer lojistik hizmetlere de ihtiyaç duyulacağı-
nı düşündüklerini belirten Taner Ankara, böl-
gedeki lojistik şirketleri ile iş birliktelikleri,
know-how paylaşımlı girişimler planladıkla-
rını söyledi. Taner Ankara, şirket satın almala-
rının da planlar dahilinde olduğunu ifade etti.

Depolamanın hem lojistik süreçlere hem
de üreticiye büyük katkısı olduğunu belirten
Taner Ankara, özellikle ham maddesi yurt dı-
şından gelen malzemelerde kur bazlı mali-
yetleri depolama sayesinde azaltabilmenin
mümkün olabileceğini söylüyor. Düşük kur
fiyatından alınan hammaddelerinin depolan-
ması durumunda, ileriki dönemde kurda olu-
şabilecek fiyat farkının da önüne geçilebile-
ceğini vurguluyor.

Britta 
Seeger
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20 yaş ve üsTü araçlar 
İçİn MTv kararı yayıMlandı

Model yılı 1997 veya daha eski
olan motorlu taşıtlarını 31
Aralık 2018 tarihine kadar kayıt
ve tescillerinin silinmesi ve hur-

daya çıkarılması için teslim eden kişiler
adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin ola-
rak ödenmemiş MTV borcu, gecikme
zammı, gecikm

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlı-
ğına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü
sayısında yayımlandı. Buna göre Model
yılı 1997 veya daha eski olan motorlu ta-
şıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ka-
yıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya
çıkarılması suretiyle il özel idarelerine
veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz
olarak teslim eden ya da Makina ve Kim-
ya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İş-
letmesi Müdürlüğüne ait hurda müdür-
lüklerinden herhangi birine teslim eden
gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çı-
karılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018
tarihine kadar tahakkuk etmiş ve öden-
memiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu
vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme
faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tari-
hine kadar tescil plakasına kesilen idari
para cezaları silinecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıy-
la mevcut olmayan veya herhangi bir ne-
denle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş
olup model yılı 2005 ve daha eski olan ta-
şıtların, bu durumlarının kanaat verici
belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik

tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı
olanlar tarafından yazılı bildirimde bulu-
nulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu
taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31 Aralık
2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla,
kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecik-
me faizi, vergi cezaları ve tescil plakası-
na kesilen idari para cezalarının tamamı-
nın tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi
müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.
Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları
silinen motorlu taşıtların daha sonra bu-
lunması veya varlığının tespiti halinde,
borçlarının silindiği tarih itibariyle trafik
tescil kaydı yapacak. Bu takdirde silinen
vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir
işleme gerek olmaksızın

bulundukları veya tespit edildikleri yılın
ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla
tahakkuk etmiş sayılacak ve ocak ayının
son günü vade tarihi kabul edilerek takip
ve tahsil edilecek.

Bu madde hükmünden gerçeğe aykırı
bildirimde bulunmak suretiyle yararlanan-
lar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etme-
diği takdirde 26 Aralık 2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 206'ncı mad-
desi gereğince, il özel idareleri, büyükşe-
hir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi
Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre
teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybet-
tirecek şekilde kullanılamaz hale getirme-
yenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbir-
leri almayanlar aynı Kanunun 257'nci
maddesi gereğince cezalandırılacak.

Netlog Üç Yılda Üç Kat Büyümek İçin 
The Abraaj Group’u Ortak Alıyor  

Türkiye’nin en büyük entegre lojistik
şirketi ve soğuk zincir lojistiği lideri
Netlog, büyümesini hızlandırıyor. Bu
amaçla, gelişen pazarlarda faaliyet
gösteren öncü bir özel sermaye şirketi
olan The Abraaj Group’a (“Abraaj”)
azınlık hissesi satan Netlog; üç yılda üç
kat büyümeyi hedefliyor. Taraflar, or-
taklık için imzaları attı. 

Netlog Dolapdere merkezinde dü-
zenlenen imza törenine Netlog Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Netlog
Genel Başkan Yardımcısı Gökalp Çak,
The Abraaj Group Ortağı, Türkiye ve
Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yor-
gancıoğlu ve The Abraaj Group Ortak-
larından Omar Syed katıldı.

İmzaların atılmasının ardından ‘Biz
üç kuşaktır taşımacılık ve lojistiğe gö-
nül vermiş bireyleriz. Lojistikte Türki-
ye’den bir dünya markası çıkarmak
hedefiyle bu adımları atıyoruz’ şeklin-
de konuşan Şahap Çak, “Kurulduğu
2003 yılından bu yana sürekli büyüye-
rek bugün Türkiye’nin ilk 100 şirketi
arasına giren Netlog, Abraaj ile beraber
yeni ve heyecanlı bir yolculuğa başlı-
yor” dedi.  Çak, şunları söyledi: “Abraaj,
Netlog yönetim ekibinin şirkete kattığı
değeri takdir ediyor ve büyüme vizyo-
numuza tamamen katılıyor. Abraaj’ın
ekspertizinden istifade ederek, hedef
piyasalarımızdaki önde gelen lojistik
oyuncusu olma vizyonumuzu yerine
getirmek istiyoruz.”

Netlog Grubu Başkan Yardımcısı Gö-
kalp Çak da hisse devriyle ilgili olarak;
“2003’ten bu yana gösterdiği büyüme
trendi ile Netlog; hem Türkiye’nin önde
gelen lojistik şirketlerinden birisi oldu
hem de sunduğu katma değerli hiz-

metler ile en geniş hizmet yelpazesi
sunan lojistik şirketi haline geldi” dedi.
Önlerinde agresif bir yatırım ve yapı-
lanma süreci olduğunun altını çizen
Gökalp Çak, şunları söyledi: “Abraaj ile
Netlog’u Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’da e-ticaret, soğuk zincir lojisti-
ği ve entegre tedarik zinciri yönetimi
gibi katma değeri yüksek alanlarda
genişletmek ve büyümesini ivmelen-
dirmek için aynı kararlılığı paylaşan bir
ortaklık kurduk. Altyapımızı daha da
güçlendirmeye, çalışanlarımıza, onla-
rın eğitimine ve lojistik sektörüne yö-
nelik teknolojilere yatırım yapmaya,
yüksek katma değerli şirketler satın
almaya devam edeceğiz. Abraaj ise şir-
ketin kurumsal yönetiminin gelişme-
sine, çevre ve sosyal standartların ha-
yata geçirilmesine destek verecek. At-
tığımız bu adımların sonuçları ülkemiz
ekonomisine ve vizyonuna da büyük
katkılar sağlayacaktır.”

The Abraaj Group Ortağı, Türkiye ve
Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yor-
gancıoğlu ise; ‘Netlog ile ortaklığımız
Abraaj’ın Türkiye’deki 10’uncu yatırımı
olacak’ diyerek sözlerini şöyle tamam-
ladı; “Bu yatırım, Türkiye ekonomisinin
uzun vadede cazip temellere sahip ol-
duğuna inancımızın göstergesidir.
Netlog ile olan ortaklığımız, sağlam te-
mellere oturmuş, büyüme trendine sa-
hip ve daha da başarılı olmaya açık
olan bu sektörde güçlü şirketler ile or-
taklık yapma stratejimiz ile örtüşüyor.
Türkiye’nin jeostratejik konumu, ülke-
nin dinamik şirketlerinin uluslararası
arenada da büyümesi için fırsatlar or-
taya çıkmasını sağlıyor.”

Son olarak konuşan The Abraaj Gro-
up Ortaklarından Omar Syed ise özetle

şunları söyledi: “Abraaj olarak tüketici
odaklı, güçlü büyüme göstermiş sek-
törlerde ortaklıklar kuruyoruz. Netlog,
Türkiye’de en büyük olmasının yanın-
da en çeşitli çözüm yelpazesi olan lojis-
tik şirketi. Başarısı kanıtlanmış bir iş
modeline ve çok güçlü bir yönetim
ekibine sahip. Şirket’in pazardaki ko-
numunu ilerleterek küresel seviyede
lider oyunculardan biri olmak için doğ-
ru konumlandığına güvenimiz tam.”   

Netlog’un müşterilerine sunduğu
hizmetler arasında yüksek katma de-
ğerli özelleşmiş çözümler de yer alıyor.
Geniş dağıtım ve depo ağı ile soğuk
zincir lojistiği konusunda Türkiye’nın
öncü ve en büyük şirketi olan PolarXP
Şirket’in iştirakleri arasında. Netlog
aynı zamanda, dünyanın en talepkar
lojistik pazarı olan Batı Avrupa’da da,
ortağı olduğu Bleckmann ile moda
sektörü için özelleşmiş e-ticaret lojisti-
ği ve omni-chanel dağıtım hizmeti ve-
riyor. Bleckmann, son dönemde pazar
lideri olduğu Belçika ve Hollanda dışın-
da ABD ve İngiltere’ye de açılarak hızlı
yapılanmasına devam ediyor. 

Jeostratejik konumu, tüketici trend-
leri ve mevzuat değişiklikleri dünya ti-
caretindeki artış ile birleşince, Türkiye
lojistik alanında cazip bir yatırım alanı
haline geliyor. Hükümetin 2023 yılına
kadar gerçekleştirmeyi planladığı alt-
yapı yatırımlarıyla birlikte lojistiğin,
Türkiye’nin uzun vadeli stratejik gelişi-
minde önemli bir rol oynamaya devam
etmesi bekleniyor. Türkiye’nin en
önemli lojistik oyuncularından biri
olan Netlog da bu büyüme trendinden
faydalanmaya uygun son derece reka-
betçi bir pozisyona sahip.

sürücülere
TakOGraF
eĞİTİMİ 
zOrunlu Mu?

SAYFA 6’DA

Mercedes-Benz Türk 
50. yıldönüMünü kuTladı
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Ağır vasıta segmentindeki yeni 
ürünlerini ve pazara ilişkin 
değerlendirmelerini 12 Nisan 
Çarşamba günü Michelin Türki-

ye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü 
Sertan Akçagöz, Michelin Türkiye Ağır 
Vasıta Lastikleri Pazarlama Müdürü Emir 
Aydemir ve Ağır Vasıta Lastikleri Ürün 
Teknik Müdürü Recep Uçan’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen etkinlikle anlatan 
Michelin, lastik pazarı ve yeni ürünleriyle 
ilgili detayları paylaştı. Michelin Türkiye 
Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü 
Sertan Akçagöz’ün açılış konuşmasıyla 
başlayan etkinlikte Akçagöz, “Türki-
ye, özellikle ağır vasıta lastikleri seg-
mentinde mega projeler ve ülkemizin 
dinamik yapısı nedeniyle uzun süredir 
büyüme ivmesini sürdürüyor. 2016 
yılında da Türkiye ağır vasıta lastikleri 
pazarı son üç yıldır olduğu gibi büyüme 
grafiğini korudu ve özellikle son 3 aylık 
dönemde gerçekleştirdiği satışlarla 2016 
yılını yüzde 5’lik bir büyüme ile kapattı. 
Michelin Türkiye olarak pazarın üzerin-
deki büyüme oranımızla ve ülkemizin bu 
segmentteki potansiyeli ile grup içerisin-
de de bizim pozisyonumuzu sağlamlaştı-
rıyoruz.” dedi.

AKÇAGÖZ, “İLK ÇEYREKTE  
BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli ve 
en hızlı büyüyen ağır vasıta lastik pazarı 
olduğunu belirten Akçagöz, “Ülkemi-
zin Avrupa’ya oranla daha dinamik ve 
büyüme odaklı olması, inşaat sektörün-
de yaşanan hareketlilik sektördeki bu 
büyümeyi destekliyor. Biz de Michelin 
Türkiye olarak, ilk çeyrekte oldukça 
başarılı bir performans sergiliyoruz. 2017 
yılını yeni ürünlerimiz, markalarımız, 
müşteri odaklı çözüm paketlerimiz, farklı 
ve yenilikçi satış kanalları sayesinde 
pazara oranla daha yüksek bir şekilde 
büyüyerek kapatmayı ve tüketicilerin 
tüm ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede 
karşılamayı planlıyoruz.” dedi.

MICHELIN’DEN 360 DERECE LASTİK 
HİZMETİ; MICHELIN SOLUTİONS

Sektörde bir ilk olarak gerçekleş-
tirdikleri Michelin Solutions ile fark 
yarattıklarını belirten Akçagöz, “Yeni bir 
hizmet modeli olan Michelin Solutions, 
ağır vasıta, otobüs, kamyonet ve inşaat 
filolarına önemli avantajlar sağlıyor. 
Michelin Solutions ile ulusal ve uluslara-
rası onlarca firmaya anahtar teslim hiz-
met veriyoruz. Karsan’dan Mercedes’e, 
Omsan’dan Borusan’a, Mars Lojistik’ten 
Gökbora ve Ekol Lojistik’e kadar pek 

çok firmanın yer aldığı müşteri port-
föyümüzde şirketler yakıttan sonra en 
büyük maliyet kalemi olan lastik ve 
lastik yönetimi konusunu tamamen 
bize devrediyorlar. Kilometre başına 
faturalandırma, yol yardımı, raporlama, 
stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, 
filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri 
bir arada sunuyoruz. Böylece ekipman, 
servis, satınalma gibi prosedürleri hepsi 
bizim tarafımızdan yönetiliyor ve ve-
rimlilik artarken kilometre maliyetleri 
düşüyor.” dedi.

“MICHELİN SOLUTİONS  
DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR”

Michelin Solutions ile Türkiye’de pek 
çok mega projeye hizmet sunduklarını 
belirten Akçagöz; dünyaya örnek teşkil 
eden bir işbirlikleri hayata geçirdiklerini 
ifade etti. Akçagöz, “İETT bünyesinde 
hizmet veren Karsan ve Mercedes’in 
Michelin Solutions ile olan işbirliği dünya 
çapında örnek bir model. Michelin Solu-
tions bu model ile lastiğe bağlı herhangi 
bir sorun veya talepte 80 dakika gibi kısa 
bir sürede İstanbul’un neresinde olursa 
olsun araca ulaşıp talebi gerçekleştirme 
taahhüdü ile hizmet veriyor.” şeklinde 
konuştu.

Sertan Akçagöz başarılarının altında 

yatanın düzenli müşteri ziyaretleri ve 
son kullanıcı odaklı yaklaşım olduğunu 
belirterek; “Michelin 16 Müşteri yöneti-
cisi ile Türkiye nin her noktasında ki son 
kullanıcılara düzenli ziyaretler gerçek-
leştiriyor. 2016 yılında 12.000 müşteri 
ziyareti ve 60.000’in üzerinde araç las-
tiği inceledik. Saha ekibimiz, müşterileri 
ile paylaştığı raporlarla Doğru Lastik 
Kullanımı, Doğru Hava Basıncı ,Yakıt 
Ekonomisi gibi alanlarda müşteriye özel 
analizler sunarak, müşteri memnuni-
yetini en üst seviyeye taşıdılar” diyerek 
sözlerini tamamladı.

YENİ AĞIR VASITA LASTİKLERİ; X 
MULTI VE X LINE ENERGY

Tanıtımı yapılan X Multi serisi ve 
MICHELIN X®LINE™ ENERGY™ lastik-
lerinin özellikleriyle ilgili sunum yapan 
Emir Aydemir ve Recep Uçan, “Bölgesel 
ve uluslararası taşımacılık şirketleri 
için en çok rağbet gören kamyon lastik 
serimizin yeni serisi X Multi’yi piyasaya 
sunuyoruz. Yeni nesil lastiklerin kilo-
metre performansı bir önceki nesil Multi 
serisine kıyasla %15-20 fazla. Yeni MIC-
HELIN X Multi lastikleri sürücülere her 
türlü hava ve yol koşulunda mükemmel 
bir yol tutuş ve uzun ömürlülük sağlaya-
cak.” dedi.

X LINE ENERGY İLE 16.000 TL  
YAKIT TASARRUFU

Tüm araçlar için enerji verimliliğini ön 
planda tutan MICHELIN X Line Energy, 
yeni lastikte 100 km’de 1 litreye kadar, 
lastiğin ilk ömründe 100 km’de ortalama 
0,5 litreye kadar yakıt tasarrufu sunuyor. 
Lastiğin ilk ömründe ortalama 16.000 TL 
yakıt tasarrufu ve 3.724 kg CO2 emisyon 
tasarrufu sağlayan lastikler, üstün bir yol 
tutuşu sağlıyor.

X MULTİ SON TEKNOLOJİLERİ  
BİRARAYA GETİRİYOR

X Multi bölgesel lastik serisi, nakliye 
şirketlerine ekstra değer ve performans 
sağlamaya yardımcı olan REGENION 
TM, INFINICOIL TM, POWERCOIL TM ve 
CARBION TM ürünlerinde kullanılan son 
teknolojileri bir araya getiriyor. Lastiğinin 
içine yerleştirilen RFID çipi sayesinde filo 
ve lastik yönetimini de basitleştiren yeni 
seri, gelişmiş filo ve stok yönetimi, ope-
rasyon takip kabiliyeti gibi birçok avantaj 
sağlıyor. İlk kilometreden son kilometre-
ye kadar her türlü yol koşulunda lastiğin 
her milimetresinde yol tutuş kabiliyeti 
sunan lastikler, 4 temel lastik ebatında 
pazara sunulacak. 

• 315/70 R 22.5 (ön ve çeker)
• 385/55 R 22.5 (treyler)

TIRSAN 
Avrupa’da üçüncü 
Almanya’da ikinci 
fabrikasını açıyor

TÜRKİYE’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 
ihracatta rekorlar kırarken Avrupa’daki üre-
timini de artırıyor. Avrupa’nın en geniş ürün 
gamına sahip treyler markası olan Tırsan’ın 
ürettiği ürünler kalitesiyle ve sağlamlığıyla 
Avrupalı firmaların ilk tercihi olurken Tırsan 
fabrika yatırımları yaparak beklentilere 
karşılık veriyor. Almanya’da ilk üretim tesi-
sini 1998 yılında Goch şehrinde açan Tırsan, 
Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-Würt-
temberg’de yer alan Ulm’da satış, satış-son-
rası hizmet merkezi ve montaj tesisi kurdu. 
2016 yılının ikinci yarısında faaliyete geçen 
tesis, 2002 yılından bu yana Tırsan bünye-
sinde yer alan Alman treyler sektörünün 
öncülerinden olan Kässbohrer’e bağlı olarak 
hizmet veriyor. Ulm, Kässbohrer firmasının 
1893 yılında kurulduğu şehir olması bakımın-
dan da önem taşıyor.

Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet 
Türken’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 
açılışa, VSL-BW Başkanı Karlhubert Disc-
hinger, Müsteşar Katrin Schütz, Achstetten 
Belediye Başkanı Martin Bendel ve Meclis 
Üyesi Paul Bailer gibi önemli isimler katılım 
gösterecek. Avrupalı firmaların yoğun ilgi 
gösterdiği açılışta, 300 üzerindeki davetli yer 
alacak.  Baden-Württemberg eyaletindeki 
VSL –BW (Verband Spedition und Logistik 
Baden-Württemberg e.V.) Vakfı, iş ortakları 
ve 13 farklı ülkeden katılım gerçekleşirken, 
BPW, WABCO ve DEKRA gibi dünyanın en 
büyük tedarikçiler de organizasyonda yerini 
alacak. 

Program, “Otonom Araçlar ve Dijitalizas-
yon” başlığı altında lojistik ve treyler üzerine 
yapılacak olan söyleşiyi, HS Heilbronn Prof. 
Dr. Tobias Bernecker tarafından yönetilirken, 
ardından VSL-BW Ceo’su Bay Marangiou 
moderatörlüğünde bir açık oturum yapıla-
caktır. Ardından ödül oyunları gerçekleştiri-
lecek ve ödül oyunlarından elde edilen gelir, 
Ulm’de ki SÜDWEST PRESSE gazetesinin 
düzenlediği “Aktion 100.000 und Ulmer Helft“  
bağış kampanyasına bağışlanacaktır.

KÄSSBOHRER YENİ ÜRÜNLERİNİ  
ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNACAK

Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından gelişti-
rilen Kässbohrer Damper K.SKS’nin Avrupa 
pazarına ilk defa sunulacak olduğu açılışta; 
Tırsan, Kässbohrer Kâğıt Taşıyıcı K.SCP X, 
Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T 
ve Kässbohrer Air Cargo K.SCA olmak üzere 
4 yeni aracını da misafirlerinin beğenisine 
sunacaktır.

MICHELIN

Yenilikçi teknolojileriyle lastik sektörüne yön veren, dünyanın en büyük üreticilerinden Michelin “Total Performance” 
stratejisi sayesinde ağır vasıta grubu lastikleriyle düşük maliyet, yüksek güvenlik, yüksek performans sunarak şirketlere ve 

sürücülere büyük avantajlar sağlıyor.  Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturduğu X Multi ve X 
Line serileriyle emniyetten ödün vermediği gibi daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti ediyor.

Ekol Lojistik, İspanya’da  
büyümeye devam ediyor

EKOL, Transport Logistic Münih Fu-
arı ardından 6-8 Haziran 2017 tarihleri 
arasında Barselona’da gerçekleşen 19. 
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Fuarı 
SIL 2017’de yerini aldı. Fuarın ilk günü 
Ekol standında düzenlenen basın toplan-
tısında Ekol İspanya Ülke Müdürü Alfio 
Centocinque, 2014 yılında faaliyete geçen 
Ekol İspanya’nın büyüme yolculuğundaki 
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 genelin-
de 5 ofise ulaşan Ekol İspanya yıl sonunda 
bu sayıyı yediye çıkartmayı hedefliyor. 
Sektörde tecrübeli 100 kişinin istihdam 
edildiği Ekol İspanya, her yıl yüzde 100’ün 
üzerinde büyüyor. 2016’da 100 binden fazla 
grupaj taşıma gerçekleştiren Ekol İspanya, 
2017’de 200 bini geçmeyi hedefliyor.  Ekol 
İspanya İber Yarımadası pazarındaki güçlü 
pozisyonunu günlük grupaj bağlantı ağını 
genişleterek pekiştirdi.

Ekol İspanya Ülke Müdürü Alfio Cen-
tocinque: “Avrupa’ya ve Avrupa’dan 
taşımacılıkta genelde karayolu ile, birço-
ğunu 48 saatten az sürede, 100’den fazla 
noktaya ulaşıyoruz. Bu kısa nakliye sü-
resi sayesinde, İspanyol ithalatçıların ve 
ihracatçıların diğer ülkelerdeki büyüme 
ve gelişmelerine yardımcı oluyor ve daha 
iyi rekabet etmelerini sağlıyoruz” dedi.  

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

Türkiye ile Barcelona ve Madrid’i, Frank-
furt ve Münih’ten bile daha yakın hale 
getirmekteyiz. Bu hizmet, çift sürücülü 
karayolu taşımacılığı yönteminden daha 
hızlı bir hizmet sunmakta ve limandan 
(İzmir/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 sek-
törden İspanyol şirketine entegre, esnek 
ve etkin lojistik çözümleri sunmakta ve 
pazarın liderleri arasında yerini almıştır. 
Ekol İspanya ayrıca Eylül 2016’da Avru-
pa’nın en büyük kurumsal yarışması 
olan Avrupa İş Ödülleri’nde (European 
Business Awards - EBA) ulusal şampiyo-
nu seçildi. 

KAPTANLAR Kulübü, sürücüsüz araç-
lara yönelik 2. Araştırmasının sonuçlarını 
yayınladı. Sürücüsüz araçlara yönelik ilk 
araştırmayı 2016 Haziran ayında yapan 
Kaptanlar Kulübü, 2.araştırmayı 2017 
Haziran ayı sonunda tamamladı. Kulüp, 
2. araştırmayla, geçen bir yılda sektörün 
eğilimini belirmeye çalıştıklarını açıkladı. 
Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı sek-
töründe çalışanlar kapsamında gerçek-
leştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar 
var.  Bu seneki araştırmada ise, sürücüsüz 
araçların gerekli olduğuna inanların oy 
oranı geçen seneye nazaran arttı. 2016’da 
ankete katılanların %42,3ü gerekli oldu-
ğuna inanırken, bu seneki oranın %45’e 
çıktığını görüyoruz. Her ne kadar, gerek-
tiği konusunda bir artış olsa da, gereksiz 
olduğuna inananların oy yüzdesi, 2017’de 
de %50’nin üzerinde. 2016 yılı sonuçları-
na göre en çarpıcı değişiklik sürücüsüz 
araçlara rahatlıkla binilip bilinmeyeceği 
konusunda.. Geçen sene sürücüsüz araç-
lara rahatlıkla binemeyeceğini belirten 
kişilerin yüzdesi %69 iken, bu sene oran 
%17’ye düşmüş durumda. Bir diğer deyişle, 
sürücüsüz araçlara rahatlıkla binebilirim 
diyen kişi yüzdesi %83’e çıkmış durumda. 

Araştırmada çoğunlukla hem fikir olunan 
konu ise; sürücüsüz araçların, kaptan 
şoförünün yerini dolduramayacağı. Geçen 
sene %76,9 olan bu oran; bu sene %80’e 
çıkmış durumda.

Kaptanlar Kulübü’nün kurucuları 
Ekrem Özcan ve Kemal Karayormuk; 
testlerine başlanan, güncel konulardan 
sürücüsüz araçlarla ilgili olarak 2. kez 
düzenledikleri araştırmanın sonuçlarını 
paylaştılar. İlk araştırmayı, 2016 Haziran 
ayında yapan ve kamuoyuyla paylaşan 
Kaptanlar Kulübü, ikincisini 2017 Hazi-
ran ayında gerçekleştirdi. Araştırmanın 
sonuçlarını 2016’ya göre karşılaştırmalı 
olarak paylaşan Ekrem Özcan ve Kemal 
Karayormuk, bu araştırmaya göre, 
sektörün sürücüsüz araçlar konusuna 
günden güne daha çok olumlu bakmaya 
başladığını aktardı. “Bu seneki araştırma 
sonuçlarında en çok dikkat çeken geliş-
me, geçen seneki sonuçlara göre büyük 
değişim gösteren ‘Sürücüsüz Araçlara 
Rahat Binme’ konusu ile ‘Kaptan Şofö-
rün Yerinin Doldurulabilmesi’ konusu. 
2016’da sürücüsüz araçlara rahatlıkla 
binebilirim diyenlerin oranı %31 iken, bu 
sene %83’e çıkmış durumda” dedi. 

SEKTÖR SÜRÜCÜSÜZ 
ARACA ISINIYOR 
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Temsa İş makİnaları genel 
müdürlük kolTuğunda değİşİm
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İSTAB, Milli Birliğin Ve Demokrasinin Yanın-
daİstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB)
Yönetim Kurulu, ‘15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü’ dolayısıyla, 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nde düzenlenen anma töreni ve
Milli Birlik Yürüyüşü ’ne katılarak bir kez daha
servisçilik sektörünün sesi old FETÖ'nün 15
Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin bi-
rinci yıldönümünde, İSTAB Başkanı Ahmet
Karakış, yönetim kurulu üyeleri ve İSTAB üye-
leri kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz anı-
sına ellerinde Türk bayraklarıyla, 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’ne yürüdü. 15 Temmuz’da
milletimizin vatanına ve istikbaline sahip çık-
tığını belirten İSTAB Başkanı Ahmet Karakış;
“15 Temmuz 2016’da, FETÖ’cü hainlerinin kur-
şunlarına karşı kendilerini siper eden şehitle-
rimizi asla unutmayacağız. Gazilerimiz de her
zaman başımızın üstündedir. O kahramanlar,
bayrağımızı yere düşürmediler, hainleri se-
vindirmediler. Ülkemizin istikbaline ve de-
mokrasiye sahip çıktılar. İSTAB olarak ülke-
mizin milli birliğinin ve demokrasinin her za-
man yanındayız. 15 Temmuz’un birinci yıldö-
nümünde, bunu bir kez daha haykırıyoruz.  Bu
vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan tekrar
rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı
sunuyoruz” diye konuştu.
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Temsa İş Makinaları genel mü-
dürlük koltuğunda değişimTemsa
İş Makinaları’nın genel müdürlük
görevini Eşref Zeka üstlendi.

Türkiye’nin önde gelen iş maki-
naları üreticisi ve iş makinaları ile
maden makinaları üretiminde dün-

yanın lider markası Komatsu ile
birlikte, Volvo Trucks, Crown, Dieci
ve Terex Finlay markalarının distri-
bütörlüğünü yürüten Temsa İş Ma-
kinaları’nın genel müdürlük görevi-
ni Eşref Zeka üstlendi.

1995 yılında Boğaziçi Üniversite-

si’nden mezun olan Eşref Zeka,
aynı yıl iş hayatına Temsa’da satış
temsilcisi olarak başladı. Zeka,
Temsa Motorlu Araçlar’da sırasıyla
satış yöneticiliği, satış planlama
yöneticiliği, otomotiv satış müdür-
lüğü, pazarlama müdürlüğü, satış

ve pazarlama direktörlüğü, 2014 yı-
lından bu yana da genel müdürlük
görevini üstlendi.

Eşref Zeka, halen Sabancı Hol-
ding iştiraki Temsa İş Makinaları
Genel Müdürü olarak görevine de-
vam etmektedir.

İSTAB Milli Birliğin 
Ve Demokrasinin 
Her zaman Yanında

SEKTÖRDEN

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.

‹LK YERL‹ 
D‹J‹TAL 

TAKOGRAF 
YOLLARDA

Ar-Ge çalışmalarına ilk olarak Kocaeli Üniversi-
tesinde Prof. Dr. Sarp Ertürk tarafından başlanan
sonrasında Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında
bulunan Pars Ar-Ge Bilgi Teknolojileri firması tara-
fından Ar-Ge ve ürünleştirme çalışmaları tamam-
lanan Avrupa tip onaylı ilk yerli dijital takograf ci-
hazı Pars DT-101 dijital takograf kullanılmaya baş-
landı. 

Takograf cihazları, kazaların büyük bölümünün
aşırı hız ve uzun süreli araç kullanımına bağlı şoför
yorgunluğundan kay-
naklı olduğu gerçeğiyle
araç hız ve kullanım
sürelerini denetlemek
üzere geliştirilmiştir.
Son teknoloji, Dijital Ta-
kograf cihazları özel şif-
releme ve güvenlik ön-
lemleri sayesinde ci-
hazlara kötü amaçlı
müdahaleyi engellemekte veya bu tür müdahale
girişimlerinin tespit edilebilmesini sağlamaktadır. 

Kocaeli Üniversitesinde Prof. Dr. Sarp Ertürk ta-
rafından Ar-Ge çalışmalarına başlanan dijital tako-
graf cihazının ilk Ar-Ge çalışmaları T.C. Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı eşgüdümünde Kocaeli
Üniversitesinde mevcut araştırma ve altyapı labo-
ratuvarlarında yürütülmüştür. Sonrasında Ar-Ge
çalışmaları TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri ile de
desteklenen Dijital Takografın Ar-Ge ve ürünleş-
tirme çalışmaları Kocaeli Üniversitesi Teknopar-

kında bulunan Pars Ar-Ge Bilgi Teknolojileri firma-
sı tarafından tamamlanmıştır. Yerli Dijital Takograf
cihazı Başbakanlığın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı destek ve koordinasyonlarıyla ge-
liştirilmiştir.

Yerli Dijital Takograf cihazının geliştirilmesi ile
Türkiye, Dijital Takograf üreten 5. ülke oldu. Üstün
güvenlik tedbirleri ve işlevsel gereksinimleri ile ileri
teknoloji bir elektronik cihaz olan dijital takografın

ülkemizde üretilmesi
sayesinde Türkiye’de
üretilen ileri teknoloji
ürünlere yeni bir ürün
daha eklenmiş oldu.
Şimdiye kadar yurt dı-
şından temin edilmek
zorunda kalınan; yolcu
ve yük taşımacılığı ya-
pan araçlarda kullanımı

zorunlu olan Dijital Takografın yurt içinde üretil-
mesi sayesinde 1 milyar Avro civarında bir kayna-
ğın yurt dışına gitmesinin önüne geçilmiş oldu.

İthal ürünlere oranla daha uygun fiyatlarla temin
edilebilen yerli Pars DT-101 dijital takograf cihazı bu
sayede aynı zamanda yük ve yolcu taşımacılığı ya-
pan firmalarımıza da ekonomik açıdan kazanç
sağlamaktadır. Ayrıca yasal açıdan zorunlu hale
gelmiş veri indirme cihaz ve çözümleri de Pars Ar-
Ge firması sayesinde daha ekonomik olarak temin
edilebilir hale gelmiştir. 

Merkezi İstanbul’da bulunan Lojistik firması-
na 5 adetlik galvaniz tenteli treylerin teslimatı,
Serin Treyler Konya tesislerinde düzenlenen tö-
renle gerçekleştirildi. Serin Treyler, malzeme
ömrünü uzatan sıcak daldırma galvaniz tekni-
ğinde üretmiş olduğu tenteli treylerlerin tesli-
matlarına hız kesmeden devam ediyor. Teslimat
törenine Sinnep Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Sinnep ve Serin Treyler Satış Müdürü
Mustafa Heybetli katıldı. 

Sıcak daldırma galvaniz teknolojisi, şasinin
üzerinde bir kaplamadan ziyade çeliğin içine nü-
fuz ediyor. Bu sayede diğer teknolojilere nazaran
daha fazla bir koruma ve paslanmazlık sağlanı-
yor. Galvaniz teknolojisinin uygulandığı ürünler-
de paslanmazlık en az 10 yıl uzayabiliyor. 

Uluslararası taşımacılık sektörünün önde ge-
len firmaları arasında yer alan Sinnep Lojistik, 5
adet Serin galvaniz tenteli aracı teslim alarak fi-
losunun gücüne güç katıyor. Törende söz alan
Mustafa Sinnep “Firmamız uluslararası taşıma-
cılık sektöründe emin adımlarla ilerleyen ve he-
deflerine ulaşmak için yatırımlara önem veren
bir firmadır. Bu yüzden burada Serin Treyler ile
yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde 5 adet
galvaniz tenteli araç teslim aldık. Bize gösterdik-
leri yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine te-
şekkür ederim. “ dedi. 

Serin Treyler adına söz alan Mustafa Heybetli
ise “ Bizi tercih etmelerinden dolayı biz de Sinnep
Lojistik’e teşekkür ederiz. Serin Treyler olarak
galvaniz teknolojisi ile üretmiş olduğumuz tenteli
araçlarımızda 10 yıl kadar paslanmazlık garantisi
veriyoruz. Bu da firmaların uzun ömre sahip araç
kullanmaları anlamına geliyor. Bizim için öncelik
müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bunun
içinde teknolojik tüm imkanları yakından takip
edip uygulamalarını yapmaktayız.” dedi. 

Sinnep Lojistik’e 
5 Adet Serin

Galvaniz Tenteli
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D ünyanın en büyük las-
tik üreticilerinden
Michelin, sektörünün
öncülerinden Eker Süt

Ürünleri ile 5 yıldır işbirliğine de-
vam ediyor. Türkiye’nin dört bir
yanına dağıtım yapan kamyon-
larında Michelin lastiklerini ter-
cih eden Eker, bu sayede mali-
yetlerini minimuma indiriyor.

5 yıldır tüm Türkiye’ye hizmet
veren araçlarında Michelin las-
tikleri kullanan Eker, hem kilo-
metre performansını artırıyor
hem de maliyetlerini düşürüyor.
İşbirliği kapsamında Michelin
uzmanları, Eker şoförlerine las-
tik yönetimine yönelik eğitim
verdi. Eğitimi başarıyla tamam-
layan Eker şoförleri, sertifikala-
rını Michelin Türkiye Ağır Vasıta
Ürün Teknik Müdürü Recep
Uçan’ın elinden aldı.

Gerçekleştirilen eğitimde
lastik arızaları, doğru hava ba-
sıncı ile beraber lastikten alı-

nacak performansın artışı, gü-
venli duruş mesafesinin lasti-
ğin yüzey alanına bağlı olarak
artması gibi konular ele alındı.
Ayrıca, doğru hava basıncı ile
kullanılan Michelin lastikleri-
nin güvenli duruş mesafesine
ve lastik ömrüne olan katkısı
sayesinde filoların operasyonel
maliyetlerinin azaldığına da
dikkat çekildi.  

5 yıldır bütün dünyanın en
büyük lastik ve lastik teknolo-
jileri üreticilerinden biri olan
Michelin’den lastik çözümleri
desteği alan Eker, yaptığı ince-
lemeler neticesinde Michelin
lastikleriyle ekstra %45 daha
yüksek kilometre performansı
sağladığını belirtiyor. Operas-
yonel maliyetlerini düşürerek
işletmelerin lastik yönetimini
kolaylaştıran Michelin sayesin-
de Eker, yılda tüm filolarında
toplam 43.6 tonluk yakıt tasar-
rufu sağlıyor.

ArkAs Lojistik Yeni 
semi-treyler Yatırımında 
işin Uzmanı otokar’ı seçti
T ürkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi

Otokar, lojistik sektöründe müşteri ihti-
yaçlarına özel çözümler sunmaya devam
ediyor. Otokar, Türkiye'nin en büyük lo-

jistik firmalarından biri olan Arkas Lojistik için
özel olarak ürettiği 20 adet semi-treyleri Sakarya
fabrikasında düzenlenen törenle teslim etti.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kendi tek-
noloji, tasarım ve uygulamaları ile geliştirdiği
araçlarla lojistik sektörüne yön vermeye devam
ediyor. Türkiye’nin en büyük lojistik firmaların-
dan Arkas Lojistik, yeni platform semi-treyler ya-
tırımında işi emin ellere emanet etti; Otokar Ar-
kas Lojistik için özel olarak tasarladı ve üretti.

Hizmet çeşitliliği ve sektörel uzmanlaşmayı
önemseyen Arkas Lojistik için özel olarak üretilen
semi-treylerler Otokar’ın Sakarya fabrikasında
düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Arkas
Lojistik Filo Yönetim Türkiye Müdürü İlkay Gören-
taş ile Ulaştırma Hizmetleri Türkiye Müdürü Melik
Soysal, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direk-
törü Murat Tokatlı, satışı gerçekleştiren Otokar
bayii Büyükkarcı Otomotiv Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tümay Büyükkarcı ve firmaların üst düzey
yöneticileri katıldı.

Teslimat töreninde yüzde yüz yerli sermaye ile
Otokar’ın topyekûn mükemmellik felsefesi ile
ürettiği araçlarla müşterilerine özel çözümler
sunduğuna dikkat çeken Otokar İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, “Otokar’ın
bu başarısının altında son 10 yıldır Ar-Ge için ger-
çekleştirdiği 388 milyon TL’lik yatırım ve nitelikli
insan kaynağı var. Fikri mülkiyet hakları Otokar’a

ait olan ürünlerimiz, ihtiyaca uygun esnek üretim
kabiliyetimiz ile nakliye ve lojistik sektöründe
uluslararası arenada sektörün önde gelen üretici-
leri arasında yer alıyoruz. Arkas Lojistik ile uzun
yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Hizmet verdiği
sektörde öncü bir kuruluş olma vizyonuyla yatı-
rımlarına aralıksız devam eden Arkas Lojistik’e
bir kez daha Otokar’ı seçtikleri için teşekkür edi-
yorum. Çok amaçlı olarak Arkas Lojistik için özel
olarak ürettiğimiz, kuruyük, sac rulo ve kontey-
ner taşımacılığına uygun 20 adet semi-treylerle-
rin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arkas Lojistik Ulaştırma Hizmetleri Türkiye
Müdürü Melik Soysal ise şunları kaydetti; “Arkas
Lojistik olarak büyüme hedefimiz doğrultusunda
ekipman gamımızı genişletiyor, yatırımlarımıza
devam ediyoruz. Farklı ekipmanlar ile hizmet çe-
şitliliğimizi artırarak müşterilerimizin çeşitli taşı-
ma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için
çalışıyoruz. Filomuza kattığımız bu ekipmanlar;
piyasada 13-60 olarak bilinen, alüminyum kapak-
lı, BPW dingilli semi treylerle kuru yük taşımasın-
da gücümüzü arttırırken; ADR regülasyonuna uy-
gun fren ve elektrik donanımları ile güvenlik
standartlarımızı en üst seviyeye taşımış oluyoruz.
Yeni semi-treylerlerimizi; tek ekipman ile çoklu

taşıma tiplerine hitap edebilecek şekilde dizayn
ettirdik. Üç aracın özelliğini tek bir araçta birleştir-
dik. Üstelik yeni aracımız T9 sertifikasına sahip. 12
adet konteyner kilidi ile çift 20’lik, 40’lık ve 30’luk
konteyner taşıyabileceğiz ve rulo sac taşımaya
uygun havuz özelliğiylede her tip rulo sac taşıma-
sını yapabileceğiz. Bu özelliklerle yeni ekipmanla-
rımızı hem yurt içi dağıtım projeleri hem kontey-
ner taşımacılığı hem de FTL taşımalarında kulla-
nabileceğiz. Koç Topluluğu şirketlerinden Oto-
kar’ın uzmanlığı, yüksek kalitedeki üretim stan-
dartları, ilave ettirdiğimiz özelliklere en uygun
yöntemler geliştirebilen geniş Ar-Ge ekibi ile ön
plana çıkarken tüm bunları da en uygun fiyatlarla
çözebildikleri için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız iş
birliğinden mutluyuz. Dorselerimizin filomuza ha-
yırlı olmasını diliyorum.”

Farklı ihtiyaçlara tek model- tek çözüm: Otokar
Yüksek mukavemetli çelikten imal şasi ve her

iki yanda bulunan 5’er adet 600 mm yüksekliğin-
de aluminyum kapakları ile kuruyük taşımacılığı-
nın her alanında kullanılmaya uygun olan Otokar
semi-treylerler, bunun yanında önde ve arkada
yer alan rulo taşıma hazneleri sayesinde 700
mm’den 2.200 mm çapına kadar sac ruloları ra-
hatlıkla taşıyabilecek şekilde üretildi. Araç üze-
rinde yer alan EN 12640 standartlarında 26 adet
yük bağlama aparatı ile treylerin yük güvenliği
maksimum seviyede tutuldu. Teslim edilen trey-
lerler kuruyük ve sac rulo yanında araç üzerine
akuple edilen 12 adet konteyner kilidi ile ISO
20”den ISO 40”a kadar her türlü ve tipte kontey-
ner taşıma sistemlerine uygun güvenilir ve pratik
taşıma çözümleri üretebiliyor. Bunun yanında
ADR regulasyonlarına uygun fren ve elektrik sis-
temi ile donatılmış ve TSE’den T9 belgesi ile serti-
fikalandırılmış treylerler ile tehlikeli madde taşı-
macılığında yapılabilecek.

ArkAs Lojistik, Renault Trucks ile 
2.5 milyon Euro’luk filo yatırımı yapıyor 
Arkas Lojistik, büyüme hedefleri
doğrultusunda filosuna 2.5 milyon
Euro’luk çekici yatırımı yaptı. Yeni
yatırımlarında yine Renault Trucks
ile iş birliğini tercih eden Arkas
Lojistik’in teslim aldığı araçlar, filo-
nun ilk Euro 6 çekicileri olma özelli-
ğini taşıyor.  Türkiye’nin en büyük
kara taşımacılığı filolarından birine
sahip Arkas Lojistik, yatırımlarına
kesintisiz olarak devam ediyor.
Arkas Lojistik’in yeni teslim aldığı
30 adet Renault Trucks T460 çeki-
ciler, filonun ilk Euro 6 normundaki
araçları oluyor. 

Arkas Lojistik ve Renault Trucks
üst düzey yöneticilerinin katılımı ile
gerçekleştirilen yeni araçların tesli-
mat töreninde aynı zamanda sek-
törün gündemi de değerlendirildi.
Arkas Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hiz-
metleri Grup Başkanı Diane Arcas,
Arkas Holding Lojistik Hizmetleri
Grup Başkan Yardımcısı Mustafa
Çiper, Arkas Lojistik Genel Müdürü
Onur Göçmez ile Renault Trucks
adına Renault Trucks Türkiye Genel
Müdürü Sebastien Delepine, Rena-
ult Trucks Satış Direktörü Ömer
Bursalıoğlu, Volvo Finansal Hizmet-
ler Satış Müdürü Taygun Gündoğdu
törene katıldılar. 
Yeni çekicilerimiz 
ile filomuzdaki araç 
saYısı 500’e Yaklaştı 

Arkas Lojistik olarak 2016 yılında
küresel ekonomide yaşanan belir-
sizlikler ve yavaşlamaya rağmen
dolar bazında yüzde 15, TL bazında
ise yüzde 31 oranında karlılıklarını
arttırdıklarını belirten Arkas Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup
Başkanı Diane Arcas, bu büyümeyi
hizmet çeşitliliklerinin artmasına
da borçlu olduklarını ve farklı sek-
törlere yönelik uzmanlıklar geliştir-
meyi önemsediklerini belirtti. Ar-
cas; “2017 senesini de dolar bazında

yüzde 15 civarında büyüme ile ka-
patmayı planlıyoruz. Devam eden
mevcut işlerimize ek olarak yeni
varlık gösterdiğimiz hizmet alanla-
rının da büyümemize katkı sağla-
yacağına inanıyoruz. Hedefimiz
yurt içinde konteyner taşımacılığı,
komple kamyon taşıması (FTL), da-
ğıtım lojistiği, proje taşımacılığı,
uluslararası deniz taşımacılığı, de-
miryolu gibi faaliyet gösterdiğimiz
tüm alanlarda büyümeye devam
etmek. Bu hedef doğrultusunda
2017 yılı için planladığımız ekipman
ve depo yatırımlarımız bulunuyor.
30 ADR’li Renault T460 çekici ile fi-
lomuzu güçlendirmemiz bunun bir
göstergesi. Filomuz, bu yatırımla
500’e yakın araca ulaştı. Yeni hiz-
met kollarına 81 ilde yurtiçi dağıtım,
proje ve ağır yük taşımacılığı ile likit
ve enerji taşımalarını ekledik,” dedi. 

Yılda 25 milYon km 
Yol kat ediYoruz

Diane Arcas açıklamasında, her
yıl düzenli olarak üstün teknolojiye
sahip çevreci araçlar ile filolarını
gençleştirmeye ve yenilemeye de-
vam ettiklerine değinerek; “Bu ka-
dar büyük bir filoya sahip olunca
seçtiğiniz aracın özellikleri ve iş bir-

liği yaptığınız marka daha çok
önem kazanıyor. Renault Trucks
çekicilerin yakıt tasarrufu, güvenli-
ği, dayanıklılığı ve kullanım kolaylı-
ğı yaptığımız işin kalitesine her açı-
dan katkı sağlıyor. Bu anlamda Re-
nault Trucks ile 1999 yılından bu
yana güvenle çalışıyoruz, filomuzu
araçları ile güçlendirmekten çok
memnunuz. Filomuzun yaklaşık
yüzde 89’u Renault Trucks çekici-
lerden oluşuyor” dedi. Diane Arcas;
“Tüm araçlarımız yıllık ortalama 25
milyon kilometre yol kat ediyor. 8
milyon 750 bin litre yakıt tüketiyor.
Bu kadar yüksek bir tüketimde
araçların sunduğu yakıt tasarrufu,
hem maliyet hem de sürdürülebilir
çevre konusunda büyük bir geri
dönüşüm sağlıyor. Arkas Lojistik
olarak sürdürülebilir çevre konu-
sunu çok önemsiyoruz. Yeşil Lojis-
tik konusunda en önemli etken,
yakıt tüketimi oluyor. Deneyimle-
diğimiz yakıt tasarrufu farkı, Rena-
ult Trucks seçimimizde en önemli
etkenlerden biri diyebiliriz. Araçla-
rın yakıt performansı verilen hede-
fin yüzde 10 altında gerçekleşerek
bizi çok etkiledi. Ayrıca araçlar Euro
6 emisyonlu olması nedeniyle de
çevreye daha az zarar veriyor” şek-

linde sözlerini tamamladı. 
arkas lojistik’in ilk 
euro 6 çekicileri Yine 
renault trucks 

Renault Trucks adına açıklamada
bulunan Renault Trucks Türkiye
Genel Müdürü Sebastien Delepine
ise; “Arkas Lojistik’e ilk Euro 6
araçlarını teslim ediyoruz. 30 adet-
lik yeni alımlarında yine ADR’li Re-
nault Trucks T serisi çekicilerimizi
tercih ettiler. Renault Trucks T seri-
si, hepinizin bildiği gibi yakıt tasar-
rufunda lider. Geçen sene Arkas
Lojistik’e ilk ADR’li 30 adet çekicile-
rini teslim etmiştik. Dolayısıyla bu
yeni alımlarıyla ADR’li araç sayıları-
nı da 60 adete yükseltmiş oldular.
Bu seçimlerinden dolayı Arkas Lo-
jistik’i ayrıca tebrik ediyor, mev-
zuatın tam olarak uygulamaya
alınması ile ADR araçlarının avan-
tajlarını daha da fazla görebilecek-
lerine inanıyoruz” dedi. 

Arkas Lojistik’in hizmet kalitesi
ve global standartlardaki çalışma
prensipleriyle lojistik sektörünün
örnek şirketlerinden olduğunun al-
tını çizen Sebastien Delepine; “Re-
nault Trucks, yıllardır sürdürdüğü
düşük yakıt tüketimi liderliğine ila-
veten yeni ürün gamıyla Toplam
Sahip Olma maliyetinde de pazarın
en iyisi olmaya devam ediyor. Ar-
kas gibi profesyonel yönetilen şir-
ketlerin bu yöndeki yatırım tercih-
leri de bunun en iyi kanıtıdır. Arkas
Lojistik’in Renault Trucks çekicile-
rin egemen olduğu bir araç filosu
bulunuyor. Böylece Arkas Lojistik,
neredeyse tek markalı araç filosu
ile satış sonrası hizmetlerde de ma-
liyet avantajı ve zaman tasarrufu
sağlayabiliyor. Öte yandan anlaş-
mamız itibariyle araçlarımızın kre-
dilendirme hizmeti VFS Finansman
tarafından gerçekleştirildiği için
Arkas Lojistik, grup şirketlerimizin
toplam hizmet avantajından da ya-
rarlanabiliyor” diye belirtti. 

Eker, 5 yıldır 
filolarında Michelin

tercih ediyor

H izmet çeşitliliği ve
sektörel uzmanlaş-
maya önem veren
Arkas Lojistik, araç

yatırımlarını da aynı doğrultu-
da yapıyor. Tırsan Treyler’den 5
adet SCSX+ Perdeli Maxima
Plus semi-treyleri satın alan
şirket, geniş semi-treyler ürün
gamı ile müşterilerinin çeşitli
lojistik ihtiyaçlarına çözüm al-
ternatifleri yaratıyor. 

Firmanın aldığı 5 adet araç
için Tırsan Adapazarı Fabrika-
sında yapılan teslimat törenine, 

Tırsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu, Arkas Lo-
jistik Ulaştırma Hizmetleri Tür-
kiye Müdürü Melik Soysal ve
Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Öz-
gür Ayçiçek katıldı.

Tırsan Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu da yaptığı
konuşmada, Tırsan’ın son dö-
nemde yaptığı ataklara vurgu
yaptı ve sürekli yeni yatırımlar
gerçekleştirdiklerini söyledi.
“Arkas bizim saygı duyduğu-
muz bir şirket” diyen Nuhoğlu
şöyle konuştu: “Özellikle inter-
modal taşımacılıkta yaptıkları
çalışmalar ve farklı taşıma tip-
lerinde öncü olmaları hep dik-
katimizi çekti. Çok uzun yıllar-
dır devam eden bir işbirliğimiz
var. Bu işbirliğinin sürmesi ko-
nusunda ve Tırsan’a duydukları
güven için kendilerine teşek-
kür ediyorum. Aile olarak taşı-
macılık sektörüne 1969 yılında
adım attık ve 1977 yılında Tır-
san’ı kurduk. 40 yıldır sektörün
içindeyiz ve sektörü çok iyi ta-
nıyoruz. Onun için de sektöre
benim kadar yakın, Tırsan ka-
dar yakın kimse olamaz. Her
şeyden önce de sektörün so-
runlarını Tırsan ekibi kadar

kimse bilemez” dedi.
Ekipman filosunda 500 çekici

ve 560 yarı römork. semi-trey-
ler olan Arkas Lojistik, kontey-
ner taşımacılığı yanında yurt içi
FTL taşımalarda yapmaktadır.
Farklı ekipmanlar ile hizmet
çeşitliliği yaratan Arkas Lojistik
müşterilerinin farklı taşıma ih-
tiyaçlarına çözüm sunabilmek
için yatırımlarına devam edi-
yor. Arkas filosuna kattığı 5
adet Tırsan markalı perdeli
semi treyler ile hizmet çeşitlili-
ğini artırarak müşterilerine
destek oluyor. 

Avrupa’nın en modern ve en
yüksek kapasiteli treyler üre-
tim tesislerinden biri olan Tır-
san Adapazarı Fabrikasında
gerçekleşen teslimat töreninde
konuşan, Arkas Lojistik Ulaş-
tırma Hizmetleri Türkiye Mü-
dürü Melik Soysal, işinin ehli
firmalarla çalışmayı tercih et-
tiklerini belirterek bu alımla
birlikte uluslararası taşımacı-
lıktaki güçlerini artıracaklarını
söyledi. Soysal, filoya katılan
yeni araçlarla ilgili de şunları
aktardı: “Tırsan SCSX+ treyler-
ler 3 metre iç net yükseklik,
mekanik çatı kaldırma sistemi,
kayar yan perde ve kayar çatı
sistemi ile birlikte, çift seviye
sürüş sunan özel süspansiyon
sistemi, yük emniyet sertifika-
ları, gelişmiş güvenlik dona-
nımları gibi pek çok özelliği bir
arada sunuyor. Farklı çekici
tiplerine uygun olarak kulla-
nım sağladığımız Tırsan 
SCSX+ treylerler bizim için çok
büyük avantajlar sağlıyor. Bu
sebeplerden ötürü Tırsan ilk
tercihimiz oldu.” açıklamasın-
da bulundu.

Arkas Lojistik
Filosunu Tırsan 

İle Büyütüyor
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Mercedes-Benz Türk
50. yıldönüMünü kuTladı
D avutpaşa’daki eski fabrika

binasında kurduğu özel bir
dekorasyon ile katılımcıları
1967 yılına götüren Merce-

des-Benz Türk, yarım asır önce ilk
otobüsünü banttan indirdiği üretim
holünde ise şirketin dünden bugüne
yolculuğunu anlatan küçük bir müze
kurdu.

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Merce-
des-Benz Türk olarak 50 yılda pek
çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora
imza atarak sektörde öncü ve lider ol-
duk. Kuruluşumuzdan bu yana üreti-
me aralıksız devam ederek ülkemizin
ekonomisine ve geleceğine katkı sağ-
lamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi,
Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı
Martin Daum, “Mercedes-Benz Türk,
bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Al-
manya’daki merkez fonksiyonlarımız
içinde çok önemli bir yere sahip. Bu
başarı, 50 sene içerisinde özveri ve
azimle çalışmış Mercedes-Benz Türk
çalışanları ile sağlandı. Daimler olarak,
Mercedes-Benz Türk’e ve Türkiye’ye
olan güvenimizin temelini Mercedes-
Benz Türk ailesinin yarım asırdır elde
ettiği başarılar oluşturuyor” dedi.

1967 yılında Otomarsan ismiyle Da-
vutpaşa’da kurulan ve bugün 1 milyar
Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin
yabancı sermayeli en büyük şirketle-
rinden biri olan Mercedes-Benz Türk,
Türkiye’de kesintisiz olarak üretim
yaptığı yarım asrı geride bıraktı. Şir-
ket, Türkiye’de kuruluşunun 50. yılını
İstanbul Davutpaşa’da, faaliyetlerine
başladığı eski otobüs fabrikasında
görkemli bir törenle kutladı. 

Mercedes-Benz Türk üretim tesis-
lerinin 1995 yılından itibaren peyder-
pey Hoşdere’ye taşınması ve 2007 yı-
lında Davutpaşa Fabrikası’nın tama-
men boşaltılmasıyla Mengerler Mer-
cedes-Benz Türk Yetkili Bayii olarak
hizmet vermeye devam eden eski
otobüs fabrikası, kuruluş yıldönümü
kutlamaları nedeniyle film setlerini
andıran bir tasarımla özel olarak de-
kore edildi. Manavından bakkalına,
kahvehaneden gazete bayine kadar
eski İstanbul sokaklarının canlandırıl-
dığı giriş bölümünde konuklar, Merce-
des-Benz Türk’ün kurulduğu 50 yıl
öncesinin Türkiye’sine doğru yolculu-
ğa çıkarıldı. Davutpaşa’da eski imalat
holleri arasında oluşturulan sokaklar-
da Türkiye’de üretilen ilk otobüse, yıl-
lardır Türkiye’nin yükünü taşıyan
Mercedes-Benz’in ilk modellerinden
kırmızı bir kamyonuna, klasik araç ni-
teliğindeki minübüsüne ve efsaneleş-
miş otomobillere yer verildi. Merce-
des-Benz Türk tarafından yarım asır
önce ilk üretilen otobüsün banttan in-
dirildiği üretim holü ise küçük bir mü-
zeye dönüştürüldü. Otobüs üretimini
yerinde göstermeyi amaçlayan müze-
de, şirketin 50 yıldır aralıksız olarak
devam ettiği üretim tarihinden kesit-
ler sunan fotoğraflar ve eski fabrika
binasında kullanılan ekipmanlar ser-
gilendi. Törende yarım asırlık dönemin
49 yılına şahitlik eden ve şu an aktif
olarak Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası Finiş Bölümü Grup
Şefi olarak çalışan Mehmet Altan Oğ-
ralı’nın hikâyesini paylaşması, katı-
lımcılara duygusal anlar yaşattı. Et-

kinlik sonunda Mercedes-Benz
Türk’ün 50. kuruluş yılı kapsamında
düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” ya-
rışmasında ilk üçe giren girişimcilere
ödülleri verildi. Programın sonunda ise
tüm katılımcılara şirketin 50’nci yılı
onuruna hazırlanan ve şirket tarihini
anılar ile konu alan “Benzersiz 50
Sene” kitabı hediye edildi.

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Süer Sülün’ ün ev sa-
hipliğinde düzenlenen törene Daimler
AG Yönetim Kurulu Üyesi, Kamyon ve
Otobüs Grubu Başkanı Martin Daum,
geçen yıl Daimler AG Yönetim Kurulu
Üyesi Mercedes-Benz Otomobil Pa-
zarlama ve Satış Grubu Başkanlığı
görevine atanan Mercedes-Benz
Türk’ün bir önceki ve ilk kadın Direk-
törler Kurulu Başkanı Britta Seeger,
Daimler Otobüs Grubu ve EvoBus Baş-
kanı Hartmut Schick, Mercedes-Benz
Kamyon Grubu Başkanı Stefan Buch-
ner, Mercedes-Benz Kamyon Grubu
Pazarlama ve Satış Direktörü Till
Oberwörder, Daimler Otobüsleri Üre-
tim Direktörü Dr. Marcus Nicolai,
Mannheim Otobüs Üretim Merkezi Di-
rektörü Dr. Martin Walz ve Mercedes-
Benz Hafif Ticari Araçları Avrupa ve
Uluslararası Filo Satış Direktörü Stef-
fen Lucas ile çok sayıda konuk katıldı.

SüLün: “BizimLe Bu yoLcuLuKtA
BirLiKte oLAn tüm pAyDAŞLArı-
mızA SonSuz teŞeKKürLer!”

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Merce-
des-Benz Türk’ün 50 yıldır gösterdiği
üstün performansı, tarihi ve geleneği
ile gurur duyuyoruz. Hikâyemiz 50 yıl
önce şu an bulunduğumuz Davutpaşa
Fabrikası’nda başladı. Bugün içerisin-
de bulunduğumuz bu tesis, 17.500
metrekare alan üzerine kurulu, 8.600
metrekaresi kapalı alandan oluşan,
tek vardiyada yılda 300 adet otobüs
üretim kapasitesine sahip, 1967 yılın-
daki ismiyle Otomarsan’ın ilk üretim
tesisidir. O tarihte Otomarsan bu te-
siste 293 kişi ile günde yarım otobüs
üretiyordu. Bugün Mercedes-Benz
Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
3.500 çalışanımız ile günde 16 otobüs
ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
1.800 çalışanımız ile günde 58 kamyon
üretiyoruz.  
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Bu yarım asırda pek çok ilke, yenili-
ğe, başarıya ve rekora imza atarak
sektörümüzde öncü ve lider olduk.
Ülke ekonomisine üretim ve istihdam
alanlarında katkı yapan İç Anado-
lu’daki Aksaray Kamyon Fabrikamız
ve İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fab-
rikamızda ürettiğimiz otobüs ve kam-
yonlar, bugün dünyanın dört bir ya-
nında 70’den fazla ülkeye ihraç edili-
yor. Bugün Türkiye’de her üç kam-
yondan ikisini ve her iki otobüsten bi-
rini Mercedes-Benz Türk olarak biz
üretiyoruz. 1 milyar Avro’yu aşkın ya-
tırımımızla Türkiye’nin en büyük ya-

bancı sermayeli şirketlerinden biri
olan şirketimiz, 50 yıllık tarihinde oto-
motiv sektörünün vergi rekortmenleri
arasında yerini almış, yaptığı yatırım-
lar ve yarattığı istihdam ekonomiye
katkıda bulunmuş, aynı zamanda sür-
dürdüğü uzun soluklu kurumsal sos-
yal sorumluluk projeleriyle de toplum-
sal fayda sağlayarak iyi bir kurumsal
vatandaş olmuştur. 50. yılımız nedeni
ile hayata geçirdiğimiz ‘50 Yılda 50
Startup’ projemiz de buna çok iyi bir
örnektir. Bugün ödül törenine de yer
vereceğimiz bu proje ile yalnızca kendi
alanımıza ve işimize değil, Türkiye’nin
geleceğine ve potansiyeline de yatırım
yaptığımızı gösteriyoruz. Bu kapsam-
da 50 startup’ı destekliyor ve 500.000
TL’lik para ödülünü kendilerine tama-
men hibe ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Sülün konuşmasını özel teşekkür-
ler ile tamamladı: “Mercedes-Benz
Türk ailesi olarak, 6.300 çalışanımızla
ülke ekonomisine ve geleceğine katkı
yapmaktan onur duyuyoruz. Bundan
sonraki nice 50 yıllarda bu büyük aile-
nin yetiştireceği gelecek nesillerin,
yine aynı şevk ve kararlılıkla üretme-
ye, ülkemizin potansiyeline yatırım
yapmaya devam edeceğini ve bu de-
ğerli mirası gururla ileriye taşıyacağını
biliyorum. Büyük bir aile olmanın
mutluluğunu paylaştığım Mercedes-
Benz Türk çalışanlarına huzurlarınız-
da teker teker teşekkür ediyorum. Bi-
zimle bu yolculukta birlikte olan his-
sedarlarımıza, müşterilerimize, tüm
bayi ve servislerimize, yan sanayimi-
ze, tüm paydaşlarımıza ve tabii ki Türk
halkına sonsuz teşekkürler.”
DAum: “merceDeS-Benz 
türK’e ve türKiye’ye 
yAtırımLArımız DevAm eDeceK”

Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi,
Kamyon ve Otobüs Grubu Başkanı
Martin Daum ise törende yaptığı ko-
nuşmada “Mercedes-Benz Türk, bu-
gün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Al-
manya’daki merkez fonksiyonlarımız
içinde çok önemli bir yere sahip. Şir-
ket, kuruluşundan bugüne Türki-
ye’deki otobüs ve kamyon üretiminde
sanayinin gelişmesine öncülük ede-
rek dünyaya da örnek oldu. Bu sebeple
50 yıl boyunca Türkiye’deki üretim
tesislerine yaptığımız yatırımlar arttı,
hatta Türkiye organizasyonumuza ila-
ve sorumluluklar verildi. Türkiye’de
1968 yılında otobüs üretimine, 1986 yı-
lında ise kamyon üretimine başladık.
2009 yılında 2.El Faaliyetleri Merkezi-
mizi ve AR-GE Merkezimizi açtık. 2013
yılında Türkiye’yi bilgi teknolojileri
üssü olarak konumlandırarak İstan-
bul’dan tüm dünyaya hizmet veren
Global IT Hizmetleri Merkezi’ni kur-
duk. 2016 yılında Aksaray Kamyon
Fabrikası’na üretimi ikiye katlamak
için yeni bir yatırım başlattık ve son
olarak bu yıl Mayıs ayında ikinci AR-
GE Merkezimizin temelini attık. Mer-
cedes-Benz Türk, günümüzde üretim
faaliyetlerinin yanı sıra küresel eko-
sistemimiz içinde geniş yelpazede

ürün ve hizmet üretiyor ve ihraç edi-
yor. Türkiye’ye arttırarak devam etti-
ğimiz yatırımlarımızın en önemli se-
bebi üretimdeki yüksek kalite stan-
dardı ile birlikte bağlılığı ve yüksek
kalifikasyona sahip çalışanlar. Merce-
des-Benz Türk’e ve Türkiye’ye güve-
niyoruz, yatırımlarımızı sürdüreceğiz.
Tüm Mercedes-Benz Türk çalışanları-
nı, 50. yıldönümleri ve 50 yıllık başarı-
larından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.
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Seeger: “Mercedes-Benz Türk öncü
ve yenilikçi yaklaşımını ‘50. Yılda 50
Startup’ projesi ile pekiştiriyor”

Geçen yıl görevini Sülün’e devreden
Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pa-
zarlama ve Satıştan Sorumlu Daimler
AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta See-
ger ise ‘50. Yılda 50 Startup’ yarışma-
sının kazananlarını kutlayarak başla-
dığı konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de çalışmak benim için son
derece keyifliydi ve hala ülkeniz ile ya-
kın temasım var. Mercedes-Benz
Türk benim için ikinci bir yuva oldu,
beni yine her zamanki sıcaklık ve sa-
mimiyetle karşılayan bu büyük aile ile
yollarım kesiştiği için çok mutluyum.
Mercedes-Benz Türk ekibi benim bu-
güne kadar çalıştığım en çalışkan, en
tutkulu, en güvenilir ve işine bağlılığı
en yüksek ekiplerden biri diyebilirim.
Bu ekip 2016 yılında ve 2017 yılı ilk ya-
rısında premium segmentte Türkiye
birincisi olarak ödül aldı ve yeni hedef-
lerine kitlendi. Her zaman çıtayı yük-
seltmek ve inovatif çözümler sunmak
Daimler ekibi olarak genlerimizde var.
Bu sebeple gelişen teknolojide liderlik
özelliklerine odaklandığımız “Lea-
dership 2020” olarak adlandırdığımız
küresel bir değişim projesi başlattık.
Bu yenilikçi, öncü yaklaşımın yansı-
masını Mercedes-Benz Türk’ün 50.
yılı kapsamında hayata geçirdiği ‘50.
Yılda 50 Startup’ projesinde de görü-
yoruz. Hayatı ve çevrelerini değiştir-
meye gönüllü Mercedes-Benz Türk
ekibini gönülden kutluyorum ve başa-
rılarının devamını diliyorum.”
“50. yıLDA 50 StArtup” 
yArıŞmASınDA iLK üÇ BüyüK
öDüLün SAhiBi oLDu

Türkiye’nin 59 ilden 680 girişimcinin
başvurduğu “50. Yılda 50 Startup” pro-
jesi, alanlarında uzman startup hub’lar,
sivil toplum kuruluşu, teknoloji editörle-
ri, şirket yöneticilerinden oluşan jürinin
değerlendirmesi ile sonuçlandı. Tem-
muz ayı başında kazanan 50 startup’a
ödülleri takdim edildi. En beğenilen ilk
üç proje sahibi Kadir Can Kırkoyun, Ka-
dir Demircioğlu ve Umutcan Duman ise
bu özel etkinlikte sahnede ödüllerini
Daimler AG ve Mercedes-Benz 
Türk yöneticilerinden alarak onurlandı-
rıldılar. “50. Yılda 50 Startup” yarışma-
sında Kadir Can Kırkoyun’un geliştirdiği
kodlama dersindeki platform ihtiyacına
yardımcı olmak için oyunlaştırılmış
mobil platform sağlayan Scode projesi;
Kadir Demircioğlu’nun geliştirdiği ku-
maşları daha işlevsel hale getiren, akıllı
kumaş projesi; Umutcan Duman’ın ge-
liştirdiği atık toplama süreçlerini akıllı
hale getirerek maliyetleri ve karbon sa-
lınımını %55’e varan oranda azaltan
proje ilk üçe girerek 50’şer bin TL’lik bü-
yük ödülün sahibi oldu.

Y enilikçi teknolojileriyle
lastik sektörüne yön ve-
ren, dünyanın en büyük
üreticilerinden Michelin,

360 derece lastik hizmeti sunduğu
Michelin Solutions ile fark yaratma-
ya devam ediyor. Ağır vasıta, oto-
büs, kamyonet ve inşaat filolarına
önemli avantajlar sağlayan Michelin
Solutions, IETT bünyesinde hizmet
veren Karsan Otomotiv ile yaptığı
işbirliği sayesinde 248 adet 12 metre
CNG, 310 adet 18 metre diesel kö-
rüklü Breda Menarinibüs olmak
üzere toplam 558 adet Karsan üre-
timi belediye otobüsünü Michelin
lastikleriyle donatıyor. 

Yapılan işbirliğinin dünya çapında
bir örnek model olduğunu belirten
Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastik-
leri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz,

”Büyük filoları olan işletmeler için
yakıttan sonraki en önemli gider ka-
lemi lastik ve lastik yönetimi ile ilgili.
Belediye otobüsleri İstanbul trafiğin-
de 558 adet Karsan üretimi araç ile
bütün gün önemli oranda hayatı ko-
laylaştırıyor. Biz de Michelin olarak,
belediye otobüslerinin lastik yöneti-
mi konusunda bütün sorumluluğu-
nu üstleniyoruz. Ekipman, servis,
satınalma gibi prosedürlerin hepsi
bizim tarafımızdan yönetiliyor. Böy-
lece ve verimlilik artarken kilometre
maliyetlerde önemli düşüş elde edi-
yoruz.” dedi.

Michelin Solutions lastiğe bağlı
herhangi bir sorun veya talepte 80
dakika gibi kısa bir sürede İstan-
bul’un neresinde olursa olsun araca
ulaşıp talebi gerçekleştirme taah-
hüdü ile hizmet veriyor. 

Ağır ticari vasıta pazarının öncü
bayisi Otokoç, Ford Trucks’ın İnşa-
at Serisi araçlarının teslimatını Kü-
peliler A.Ş’ye gerçekleştirdi. Oto-
koç tarafından Küpeliler İnşaat
A.Ş’ye Ford Trucks inşaat serisi
araçlarından; 2 adet Ford 4142M
8x4 mikser, 1 adet Ford
3542P 6x4 pompa
ve 1 adet Ford
1842T 4x2
çekici araç
modelleri
temin
edildi.

Yüzde
100 Türk
Mühendis-
liği ile sektö-
rünün stan-
dartlarına uygun
olarak üretilen Ford
Trucks araçlarının teslimat törenin-
de Otokoç Otomotiv A.Ş. Ağır Vasıta
Satış Müdürü Ümit Orak, Ford
Trucks Bölge Müdürü Necip Emre
Kirazcı ve Küpeliler A.Ş. Yönetim

Kurulu Başkan Vekili Nadir Küpeli
hazır bulundu. 

Satışa sunulduğu pazarların
standartlarına uygun olarak Ford
Otosan mühendisleri tarafından ge-
liştirilen ve Otokoç tarafından satışa
sunulan Ford Trucks modelleri, yur-

tiçi ve uluslararası taşıma-
cılık ve inşaat ala-

nında faaliyet
gösteren

müşterile-
rin bek-
lentileri-
ne uy-
gun ola-
rak; Ford

Trucks’ın
DNA’sında

yer alan güç,
konfor, verimlilik

ve dayanıklılık gibi
özelliklere sahip olarak üretiliyor.
Ford Trucks modelleri, kullanıcısına
yüksek performans ve düşük yakıt
tüketiminin konforunu güncel tek-
nolojilerle bir arada yaşatıyor. 

Mercedes-Benz Türk, 50. yıldönümünü kutladı1967 yı-
lında Otomarsan ismiyle İstanbul’da kurulan Mercedes-

Benz Türk, 50. kuruluş yıldönümünü hikâyesinin başladığı
Davutpaşa Fabrikası’nda Daimler AG Yönetim Kurulu Üye-

lerinin de katılımıyla etkileyici bir törenle kutladı

IETT Araçları 
MichElin 
Güvencesinde

IETT Araçları 
MichElin 
Güvencesinde

60 adetlik filosunun 50 adedi
Schmitz Cargobull olan İstanbul
merkezli Dota Lojistik son yıllarda
olduğu gibi yeni yatırımında da ter-
cihini Schmitz Cargobull'dan yana
kullandı. Schmitz Cargobull Ada-
pazarı fabrikasında gerçekleşen
teslimat törenine Dota Lojistik fir-
ma yetkilisi Ergün Gengönül ile
Schmitz Cargobull Satış Müdürü
Kaan Kayral katıldılar.

Törende söz alan Ergün Gengönül
: “Schmitz ile ilişkilerimiz uzun yılla-
ra dayanıyor. Gerçekleştirdiğimiz
son beş satınalma projemizin ta-
mamında kararımız Schmitz'den
yana oldu ve bunda da hiç pişman
olmadık.  Schmitz'in kullanıcıya
sağladığı avantajlarını saymakla bi-
tiremiyorsunuz. Düşük işletim ma-
liyeti, sıcak galvaniz kaplama tek-
nolojisiyle 10 yıl paslanmazlık su-
nan güçlü şasi yapısı sayesinde
treylerlerimizin her daim genç, her
daim sağlam kalması ve bu özellik-
leri sayesinde Schmitz marka trey-
lerlerin pazarda en kolay ve en yük-
sek değerle satılan 2. el treylerler ol-
ması alım kararlarımızda doğrudan
etkili oluyor.  Yatırımlarımızda Mega
Varios ve Mega Varios'un arka açı-
lan/genişleyen baba modellerini
tercih ediyoruz. Mega Varios yıllar-
dır Türk nakliyecisine bir treyler ile
farklı 5. teker yüksekliğinde araçla-

ra bağlanabilme avantajını sunuyor.
Örneğin, aynı treyleri midilli çekici-
niz ile kullanabildiğiniz gibi piyasa-
da yarı midilli diye bilinen çekicileri-
niz ile de kullanabiliyorsunuz. Bu
Schmitz'in 10 yıldır pazara sunduğu
müthiş bir avantaj. Kısacası Schmitz
Cargobull taşımacılık anlamında bi-
zim çözüm ortağımız. Kendilerine
Türkiye'de yaptıkları yatırımdan
dolayı da teşekkür ediyorum. " di-
yerek sözlerini noktaladı.

Schmitz Cargobull adına konuş-
ma yapan Kaan Kayral ise : " Önce-
likle 125 yıllık mazisiyle treyler sek-
törünün Avrupa'da 1 numaralı üre-
ticisi olan Schmitz Cargobull'un
Türkiye'de yaptığı yatırım Türk
nakliyecisi gözünde hoşnutlukla
karşılandı. Müşterilerimizden sık-
lıkla firmamıza karşı duydukları gü-
venin arttığını işitiyoruz. Açık yü-
reklilikle söyleyebilirim ki en kısa
zamanda Türk nakliyecisinin ihti-
yaçlarına daha farklı çözümler su-
nabilmek adına farklı kanalları da
devreye sokacağız. Örnek vermek
gerekirse, kısa zamanda kendi 2. el
merkezimizi hayata geçirmek isti-
yoruz. Bununla ilgili bildirimler şart-
lar oluştuğunda yapılacaktır. İşbirli-
ğimizin uzun süre devam etmesini
ve yeni yatırımının iş ortağımıza
hayırlı olmasını temenni ediyorum."
diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Dota Lojistik'e 13 adet
Schmitz Cargobull!

Otokoç’tan Küpeliler A.Ş.’ye
Ford Trucks Araç teslimatı

tasımacılar 5_Layout 2  8.08.2017  11:17  Page 1



SEKTÖRDEN6TEMMUZ 2017
§www.tasimacilar.com

122 mercedes-benz
arocs teslim edildi

M ercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy
Otomotiv ve Mengerler’in destekleriyle
gerçekleşen bu satışla birlikte Boğaziçi
Beton, filosuna 100 adet Arocs 4142 B

ve 22 adet Arocs 4142 K aracı ekledi.
1997 yılında kurulan, hazır beton, agrega üretimi,

çimento ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve
Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır iş ortaklığı
yapan Boğaziçi Beton, filosunu Mercedes-Benz
araçlarla genişleterek, filosundaki araç sayısını 400
adede çıkarttı. Boğaziçi Beton ve Mercedes-Benz
Türk arasındaki işbirliği yıllar içerisinde güçlenerek
devam etti. 2016 yılında filosuna 221 adet Mercedes-
Benz marka araç katan Boğaziçi Beton, 2012–2016
yılları arasında toplam 816 adet “yıldız”lı araç satın
aldı. Boğaziçi Beton, satın aldığı yeni mikser araçları
hazır beton işinde, damper araçları ise agrega taşı-
macılığında kullanacağını açıkladı.

Vodafone Park sahasında gerçekleştirilen tesli-
mat törenine Mercedes-Benz Türk Direktörler Ku-
rulu Başkanı Süer Sülün ve Boğaziçi Beton Yönetim
Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin katıldılar. Bu
teslimatın mümkün olmasını sağlayan Mercedes-
Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Ba-
hadır Özbayır, Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Bur-
çin Akı, Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Mü-
dürü Can Balaban, Kamyon Müşteri Hizmetleri Mü-
dürü Mehmet Doğan ve Mercedes-Benz Finansman
Türk Satış ve Pazarlama Müdürü Gökmen Önbulak
şirketlerini temsilen hazır bulundular.

Türkiye’de birçok büyük inşaat projesinde imzası
bulunan Boğaziçi Beton’un Yönetim Kurulu Başka-
nı Abdurrahim Zengin, törene Yönetim Kurulu Üye-
leri Suat Zengin ve Ertan Zengin, Genel Müdür
Ömer Erbayraktar ve Teknik Müdür Kıvanç Baş ile
birlikte katıldı. Mercedes-Benz Türk’ü 50.yıl dönü-
mü sebebiyle tebrik eden Boğaziçi Beton yönetici-
leri Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan
işbirliklerinin daha uzun yıllar devam etmesini ar-

zuladıklarını da ifade ettiler. 
Mercedes-Benz Türk yetkili bayileri Mengerler ve

Gülsoy yetkilileri araçların teslimatına vesile olduk-
ları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Töre-
ne Gülsoy Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi İsmet
Emre Gülsoy, Gülsoy Anadolu Genel Müdürü Serkan
Açar, Kamyon Satış Müdürü Murat Yerli katıldı. Men-
gerler Ticaret Türk Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin
Karaboğa’ya ekibinden İstanbul Şubesi Genel Müdü-
rü Nusret Güldalı ve İstanbul Şubesi Kamyon Satış
Müdürü Aytolan Yılmaz eşlik etti. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı
Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yılımızı
kutladığımız bu özel sene de Boğaziçi Beton ile dost-
luğumuzu ve işbirliğimizi bir adım daha ileriye taşıdık.
2012 yılında oluşan iş ortaklığımızı her geçen yıl daha
da kuvvetlendiriyor ve güçlendiriyoruz. Boğaziçi Be-
ton’a gerçekleştirdiğimiz 122 adet Mercedes-Benz
Arocs araç teslimatını gerçekleştirmekten gurur du-
yuyoruz. Daha güçlü, daha ekonomik yeni nesil Mer-
cedes-Benz inşaat araçlarının işlerinde kolaylıklar
sağlamasını diliyorum. Türk inşaat sektörünün
önemli bir temsilcisi olan Boğaziçi Beton şirketinin
Türkiye’nin gelişimine hizmet eden daha nice önemli
projelere imza atmasını temenni ediyorum.” dedi.

Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdur-
rahim Zengin: “Boğaziçi Beton olarak kaliteye, sağ-

lamlığa ve güvene çok önem veriyoruz. Mercedes-
Benz Türk de bizim için kaliteyi, sağlamlığı ve gü-
veni temsil ediyor. Bu sebepten dolayı yine her za-
man olduğu gibi yeni araç alımımızda “yıldız”ı ter-
cih ettik. Mercedes-Benz Türk’ün yeni nesil araç-
ları bizim çalışma alanımızın ihtiyaçlarını karşıla-
yan özelliklerle donatılmış durumda. Uzun soluklu
işbirlikleri ancak uzun soluklu memnuniyet ile
mümkün olabiliyor. Bu sebeple bu teslimatın bizim
için de önemi büyük. Geleneği bozmadık diyebili-
riz. Mercedes-Benz Türk yönetici ve yetkililerinin
bizlere gösterdikleri alakadan dolayı teşekkür edi-
yorum. Ayrıca Mercedes-Benz Finansman Türk’e
ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından
dolayı Mengerler ve Gülsoy Otomotiv’e teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sene 50.yılını kutla-
yan Mercedes-Benz Türk’ü gönülden tebrik edi-
yor, işbirliğimiz ve dostluğumuzun ilerleyen dö-
nemlerde de baki kalmasını diliyorum” dedi.

Zorlu koşullarda kullanıma uygun Mercedes-
Benz Arocs inşaat serisi kamyonları, sağlamlıkları,
güçleri ve üstün yakıt ekonomileriyle 120 yıllık tec-
rübenin ürünleri. Türkiye pazarına kamyon ve çeki-
ci olarak 2016 yılında sunulan Arocs, yüksek beygir
gücünde Euro 6 motorlar ile donatıldı. Bir yılı aşkın
süredir inşaat sektörü tarafından ilgi gören Merce-
des-Benz Arocs bugüne kadar 4.200 adet satıldı.

Biz genel olarak, eğitimi
sevmeyiz , gereksiz görü-
rüz.Teorik bilgi sahibi ol-
madan, doğrudan uygula-
maya geçeriz.Hata yapa-
rak öğreniriz.Ancak bunun
maliyeti çok yüksektir, ama
bunun da farkına varama-
yız.Bunu takograf uygula-
maları konusunda bir kere
daha yaşadık.Takograf uy-
gulaması  mevzuatımıza
2000 yılında girmiş olma-
sına ve  dijital takograf zo-
runluluğu 2010 yılında
başlamış olmasına rağ-
men, lojistik sektöründe
yapılan hatalara şaşmamak elde de-
ğildir.Tabii, ilgili  denetim birimleri ve
bürokraside de aynı eksiklik mevcut-
tur.Ancak, şu anda konumuz lojistik
sektörüdür.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslar
arası sözleşmelerde belirtilen yüküm-
lülüklerin,milli mevzuatımızda belirtil-
memiş olması, bizi sorumluluktan
kurtarmamaktadır.Anayasamızın 90
ncı maddesine göre, TBMM tarafın-
dan usulüne uygun olarak kabul edil-
miş uluslar arası sözleşmeler, milli
mevzuatımızın üstündedir ve anaya-
saya aykırılığı nedeni ile Anayasa
Mahkemesi’ne götürülemez.Yani,
milli mevzuat ta belirtilmemiş te olsa,
uluslar arası sözleşmelerin hükümleri
bizim için bağlayıcıdır.

Kimlerin eğitilmesi gerekli veya
zorunludur? Yürürlükteki mevzuat
hükümleri.

AETR  (Uluslar arası Karayolu Ta-
şımacılığında çalışan mürettebatın
çalışma koşularına dair Avrupa Söz-
leşmesi) sözleşmesine göre;Taşıma
şirketleri, yükü taşınan şirketler, for-
warder’lar, tur operatörleri, taşıma
yüklenicileri, alt yükleniciler ve sürücü
ajansları, bu sözleşmede belirtilen
kurallara uygun çalışılmasını sağla-
makla yükümlüdürler.Belirtilen firma-
ların operasyon sorumlularının ve filo
yöneticilerinin eğitim alması gerekli,
sürücülerin eğitim alması ise zorunlu-
dur. Sürücünün gerekli eğitimi alma-
dığı tespit edildiğinde, ceza sadece
şirkete kesilecektir.Konu ile ilgili yasal
dayanaklar aşağıda detaylı olarak
belirtilmiştir.AETR sözleşmesi, tako-
graf konusu ile ilgili başta teknik ko-
nular olmak üzere, AB 3821/85 EEC
yönetmeliğine atıf yapmaktadır.
3821/85 EEC Yönetmeliği, 165/2014
EU yönetmeliği tarafından yürürlük-
ten kaldırmıştır.165/2014 EU yönetm-
liği , uluslar arası sözleşmelerde ve
konu ile ilgili mevzuatta 3821/85 EEC
yönetmeliğine yapılan atıfların, oto-
matik olarak 165/2014 EU yönetmeli-
ğine yapılmış sayılacağını da hükme
bağlamıştır.

Sürücülere eğitim verilmesi zo-
runluluğu:

Firmalar, sürücülerine takograf kul-
lanımı konusunda eğitim vermek/ver-
dirmek ve talep edildiğinde bunu bel-
gelemekle yükümlüdürler.

21 Mayıs 2010 tarihli ve 27587 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanan;
Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı
Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf
Cihazları Hakkında Yönetmelik,
AETR Sözleşmesi, AB nin
3821/85/EEC ve 561/2006 EC yönet-
melikleri ve bu yönetmeliklerde deği-
şiklik yapan çeşitli yönetmeliklere da-
yandırılarak hazırlanmış ve yürürlüğe
sokulmuştur.

Karayolları Trafik Yönetmeliği:
Karayolları Trafik Yönetmeliği Mad-

de 98; B) bendi a) alt bendi 4) fıkrası:
Yük ve yolcu nakliyatı  yapan kuru-

luş  yetkililerinin, şoförlerin çalışma
sürelerini ve bu süre içerisindeki kural
dışı  hareketlerini izlemeleri ve kural-
ları  ihlal etmeyi itiyat haline getiren
şoförleri eğitmeleri ve bu konuda
önleyici tedbirler almaları, gerektiğini
belirtmektedir

AETR (Uluslararası Ka-
rayolu Taşımacılığında
Çalışan Mürettebatın Ça-
lışma Koşullarına Dair Av-
rupa Sözleşmesi) sözleş-
mesi,Madde 11, 1 nci
bend:

Müteşebbisler,  taşıma
operasyonlarını bu söz-
leşmenin kurallarına uy-
gun şekilde organize et-
meli, sürücülere, kurallara
uygun hareket edebilme-
leri için gerekli talimatları
vermelidirler. 

AB, 560 /2006 EC (Ka-
rayolu Taşımacılığı ile ilgili

bazı sosyal  mevzuatın harmonizas-
yonu Yönetmeliği)

Madde10 :
2.Taşıma şirketi, paragraf 1 de be-

lirtilen sürücülerin çalışma sürelerini,
821/85 EEC yönetmeliği ve bu yönet-
meliğin II bölümünde belirtilen esas-
lar uygun olacak şekilde organize et-
melidir.Taşıma şirketi, 3821/85 EEC
Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin II bö-
lümünde belirtilen kurallara uyulması
için, sürücüleri iyice bilgilendirmeli ve
düzenli olarak kontrol etmelidir.

4. Taşıma şirketleri, yükü taşınan
şirketler , forwarderler, tur operatörle-
ri, ana yükleniciler ve alt yükleniciler
ile sürücü ajansları, tüm taşıma faali-
yetlerini bu yönetmelikte belirtilen
esaslara uyacak şekilde organize et-
melidirler. 

AB ,3821/85 EEC (Karayolu taşı-
macılığında kullanılan takograf cihaz-
ları yönetmeliği) yönetmeliği,

Madde 13;
İşveren ve sürücüler, bir taraftan

takografın, diğer taraftan araç bir diji-
tal Takograf ile donatılmış ise, bu ta-
kografı kullanmak için gerekli olan
sürücü kartının  doğru şekilde çalış-
masını ve mevzuata uygun şekilde
kullanılmasını sağlayacaklardır.

AB,165/2014 EU (Karayolu taşı-
macılığında kullanılan Takograf ci-
hazları yönetmeliği), 3821/85 EEC
Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmış-
tır.Madde 33;

Taşıma şirketlerinin sorumluluk-
ları;

1. Taşıma şirketleri, sürücülerin, ta-
kografların,  analog veya dijital olabi-
lir, doğru şekilde kullanılmasını sağla-
yacak şekilde ve   yeterli düzeyde
eğitilmesinden ve bilgilendirmesinden
sorumludurlar.Sürücüleri, takografla-
rın doğru şekilde kullanmasını sağla-
mak üzere düzenli kontol etmelidir-
ler.Şirketler sürücülerine, dolaylı veya
dolaysız olarak, takografların kötü
maksatla kullanılmasına neden olabi-
lecek inisiyatif veremezler.

Yukardaki açıklamalardan görülebi-
leceği gibi, firmaların sürücülere, sü-
rüş ve dinlenme süreleri ile Takograf
kullanımı konusunda eğitim vermesi/
verdirmesi gerekmektedir.Ayrıca bu
eğitimi belgelendirebilmesi de gerek-
mektedir.Takograf eğitimleri, araç
üzerinde verilemez, çünkü takografa
ve sürücü kartlarına kaydedilen veri-
ler, ihlal olarak değerlendirilecektir.

Bu eğitimler, yanda görülen Tako-
graf simülatörleri kullanılarak, resim-
de görülen bilgisayar destekli  görü-
len dersliklerde verilmelidir.Uygulama
bu simülatörler üzerinde yapılacak-
tır.Uygulamasız eğitim verimsiz ola-
caktır.Bununda ötesinde eğitimi vere-
cek personelin, gerek uluslar arası ve
gerek milli mevzuata hakim olması,
ayrıca piyasadaki  her marka ve mo-
del analog ve dijital takografın kulla-
nılmasını bilmesi gerekir.Eğitim alma-
yı düşünen firmaların yukarda belirti-
len hususları göz önünde bulundur-
maları  önerilir.Şirketlerin bir çoğu,
sürücüler sürelere uymasına rağ-
men, takografa doğru bilgi giremedik-
lerinden ceza yemektedirler.

Unutmayın, eğitim masraf değil ta-
sarruftur!

Mersin Travel filosuna katılan
yeni 10 adet 2+1 Safir Plus araçlar
için TEMSA’nın Adana Fabrika-
sı’nda 26 Temmuz Pazartesi günü
bir tören düzenlendi. Törene E.Ç Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Çetin,  TEMSA Satış Direktörü Murat
Anıl ve Bölge Satış Yöneticisi Fırat
Bakır katıldı. 10 adet 2+1 Safir oto-

büslerin Mersin Travel filosunda
hizmet vereceğini belirten E.Ç Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Çetin, “Bu yatırımla birlikte grup
bünyesindeki filolarda hizmet veren
TEMSA marka araç sayısı 25’e çık-
mış oldu.  TEMSA Safir otobüslerin
işletme sürecindeki sağladığı avan-
tajlar benim yatırım tercihimde en
önemli etkenlerden biri oldu. Mali-
yetlerin arttığı bir dönemde sizin gi-

derlerinizi aşağıya çekebilecek yatı-
rım araçlarına ihtiyacınız var. TEM-
SA Safir araçlar bu ihtiyaca cevap
veriyor. Ayrıca TEMSA’nın satış
sonrasındaki kaliteli hizmet süreci
ve TEMSA yöneticilerinin, satış eki-
binin bize gösterdikleri yakın ilgi ve
destek te yeni yatırım kararında et-
kili oldu” dedi. 

TEMSA Satış Direktörü Mu-
rat Anıl da törende yaptı-

ğı konuşmada, E.Ç
Holding bünyesi

altında hizmet
vermeye başla-
yan Mersin Tra-
vel’in yolunun

açık olmasını di-
leyerek, “ Sayın

Erdal Çetin hizmet
sürecinde kaliteye bü-

yük önem veriyor. Şehir-
lerarasında otobüsçünün çok
önemli yatırım tercihi haline gelen
2+1 koltuk düzeni artık turizm ta-
şımacılığında da tercih edilmeye
başlandı. 2+1 TEMSA Safir otobüs-
leri ile Mersin Travel’in bu alanda
fark yaratacağına inanıyoruz. Ay-
rıca Adana’da üretim yapan bir
şirket olarak, Mersin bölgemize
hizmet verecek bir firmaya araç
teslim etmekten de mutluluk du-
yuyoruz” diye konuştu. 

Bilindiği üzere, 680 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereğince, 01.07.2017 tarihi itiba-
riyle “Motorlu Araç Trafik Belgesi” yürürlük-
ten kaldırılmıştır. Söz konusu karar kapsa-
mında, Araç Tescil Belgesine muayene bilgisi
sadece araç sahibinin bilgilendirilmesi ama-
cıyla “Diğer Bilgiler” bölümüne yazılacak ve
araç tescil belgesi üzerindeki muayene geçer-
lilik süresinin bitmesi nedeniyle belge değişti-
rilmeyecektir. Ne var ki, ülkemizde yapılan
bahse konu değişiklik ile araçlara verilecek
“Araç Tescil Belgesi” üzerinde güncel muaye-
ne tarihlerinin bulunmaması sebebiyle yurt-
dışında ruhsat üzerinden yapılan muayene
kontrollerinde sorunlar ile karşılaşılabilmekte
ve muayene tarihinin olmayışı sebebiyle “ge-
çerli bir muayene yok” denilerek cezai işlem-
ler ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Yurtdışındaki kontrollerde yaşanan sorun-
ların ve olası cezai işlemlerin önüne geçilebil-
mesi, yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluş-
larının ivedi şekilde bilgilendirilebilmesi ama-
cıyla ülkemizdeki makamlar nezdinde girişim
yapılmış ve yurtdışındaki ilgili birimlerin yapı-
lan değişiklik ile ilgili bilgilendirilmesi sağlan-
mıştır. Yurtdışına yapılan seferlerdeki olası
muayene kontrollerinde sorun yaşanmaması
amacıyla araç üzerinde Tüvtürk istasyonla-
rından alınan ve muayenenin geçerlilik süre-
sini gösteren “Araç Muayene Raporunun” bu-
lundurulması önem arz etmektedir.

122 Mercedes-Benz Arocs teslim
edildiMercedes-Benz Türk, uzun
süredir iş ortağı olan Boğaziçi Be-
ton şirketine 122 adetlik Merce-
des-Benz Arocs’un teslimatını Be-
şiktaş’ta Vodafone Park tesislerin-
de törenle gerçekleştirdi.

Yurtdışındaki
Muayene 

Kontrollerine
Dikkat!..

SGS TRANS‹TNET’TE
M‹NE KAYA DÖNEM‹!

HATAY RORO Genel Mü-
dürlük görevinden Mayıs
sonu itibarıyla ayrılan Mine
KAYA 3 Temmuz 2017 tarihin-
den itibaren, SGS TransitNet
Genel Müdürlük görevini üst-
lendi. Yeni görevi ile ilgili ola-
rak Mine Kaya, “ SGS Ailesi-
nin bir parçası olmaktan do-

layı mutluluk duyuyorum ve bundan
sonraki süreçte SGS TransitNet’in başa-
rılarını devam ettirmek için çalışacağım.
Hedefimiz lojistik ve taşımacılık sektörü-
ne çok daha iyi hizmet verebilmek; ke-
sintisiz taşıma ve sınır geçişleri yarata-
bilmek olacak” şeklinde konuştu.

biLaL 
yeşiL

SÜRÜCÜLERE TAKOGRAF
EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

SertranS LogiSticS 
fiLo yatırımLarına 

tırSan iLe devam ediyor

SertranS LogiSticS 
fiLo yatırımLarına 

tırSan iLe devam ediyor
Sertrans Logistics, 30 'Tırsan

Perdeli Mega' ve 30 adet 'Talson
Tekstil Taşıyıcı Mega' olmak üze-
re 60 yeni semi-treyleri İstanbul
Hadımköy’deki merkez binasın-
da düzenlenen törenle teslim aldı.
Teslimat törenine; Daf-Tırsan Sa-
tış Yöneticisi Özgür Ayçiçek ve
Sertrans Logistics’in iştiraklerin-
den Transer Logistics Genel Mü-
dürü Murat Cömert katıldı. 

Sertrans Logistics’in yeni filo
yatırımıyla ilgili bilgi veren Cö-
mert, “Operasyonel verimlilik,
güvenilirlik, konfor, yakıt tasar-
rufu gibi avantajları nedeniyle
Tırsan markalı araçları tercih et-
tik. Yeni  Tırsan araçlarımızla
hem performans hem de işletme
maliyetleri yönünden daha da
fazla verim alacağımıza inanıyo-
ruz” dedi.  

Ayçiçek ise teslimat töreninde
yaptığı açıklamada; “Sertrans,
tedarik zincirinin her aşamasın-
da uyguladığı doğru, hızlı, hatasız,
sürekli ve şeffaf iş yapma prensi-
biyle sektörde öne çıkan çok
önemli bir firma. Karşılıklı güven
üzerine kurulmuş iş birliğimizin
daha uzun yıllar devam etmesini

arzu ediyoruz” dedi. 
Tırsan Perdeli Mega, hidrolik

çatı kaldırma sistemi sayesinde
sunduğu farklı iç net opsiyonları
ile birlikte, daha hızlı yükleme ve
boşaltma kolaylığı sunuyor. Yü-
kün emniyetli şekilde taşınabil-
mesi için, televre üzerindeki her
biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236
farklı noktadan bağlantı yapma-
ya olanak sağlayan K-fix yük
güvenlik sistemine sahip olan
araçlar,  7.2 ton forklift aks yükü-
ne dayanıklı tabanı ile operasyo-
nel esneklik sağlıyor. Tırsan,
araçların şasi ve panellerinin çin-
ko tri-elektron metoduna göre
kataforez (KTL) kaplamalı oluşu
sayesinde 10 yıl paslanmazlık
garantisi veriyor. 

İntermodel taşımacılıkta Tür-
kiye’nin öncüsü Tırsan, Mega
semi-treylerler için 'Tren Yükle-
me Sistemi' opsiyonu sunuyor.
P400 tünel tiplerine uyumlu olan
Tren Yükleme Sistemi’nde, 2 x 2
adet 'Tren Vinç Bağlantı Noktası'
ile tren yükleme için özel tasarla-
nan dingil hava yastıkları bulu-
nuyor.  Aracın her iki yanında
birbirinden bağımsız 4’er adet

kapağın bulunması, aracın yük-
leme ve boşaltılması sırasında
çok büyük avantaj sağlıyor. 

Tırsan’ın Talson Tekstil Taşıyı-
cı Mega Treyleri'nin üzerinde 10
binden fazla yük sabitleme sis-
temi ve askı çubuğu takılabile-
cek slot bulunuyor. Bu Talfix®
paneller; yük sabitleme sistemi
ve  çift kat olarak da kullanılabi-
liyor. Talson’un kendinden des-
tekli üst yapısı ve kataforez
kaplamalı (KTL) hafif şasisi
daha fazla yükleme kapasitesi
sağlarken, en zorlu koşullarda
dahi sağlamlık ve güvenilirliği
ile öne çıkıyor. Sertifikalı ve bo-
yalı alüminyum yan panellere
ve paslanmaz özelliğe sahip
Talson kutu semi-treyler pa-
nelleri sık aralıklarla birbirine
perçinleşmiş şekilde üretiliyor.
Küçük hasarlarda taşımacılık
faaliyetleri aksamadan hızlı bir
şekilde onarım imkanı sunan
ve parça değişimleri hızla ger-
çekleştirilebilen Talson kutu
semi-treyler, panellerinin sa-
hip olduğu UV  dayanımı saye-
sinde sararmıyor ve uzun
ömürlü kullanım sunuyor.

TEMSA’dan Mersin Travel’e
10 adet 2+1 Safir Plus
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renault truckS
Türkiye’de ilk üçü hedefliyor

R enault Trucks, 16 ton ve üzeri ağır ticari
araçlar pazarında Avrupa’da beşinci sıra-
da yer alan Türkiye’de ilk üç Avrupalı üre-
tici arasında olmayı hedefliyor. Renault

Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine,
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Satış Sonrası Di-
rektörü Serkan Karataban, Mali ve İdari İşler Direk-
törü İpek Puntar, Pazarlama Direktörü Şebnem Uy-
gurtürk, Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat ve İn-
san Kaynakları Müdürü Burcu Sarıgül’ün katıldığı
özel toplantıda ticari araçlar sektörü değerlendirilir-
ken, Renault Trucks’ın Türkiye’deki hedefleri konu-
sunda bilgiler verildi.

Önümüzdeki yıl Türkiye’de 20. yıllarını kutlaya-
caklarının altını çizen Renault Trucks Türkiye Genel
Müdürü Sebastien Delepine, bu pazarda gücümüzle
varız dedi. 1894’den bu yana 120 yılı aşkın bir marka
geçmişine sahip olduklarını belirten Sebastien Dele-
pine; “Türkiye özellikle hem lojistik hem de inşaat
sektörleri göz önüne alındığında 16 ton ve üzeri ticari
araçlar pazarı açısından çok önemli bir yere sahip.
Renault Trucks, Türkiye’de lojistik ve inşaat sektör-
lerine odaklanıyor ve en verimli lojistik çözümlerini
sunan marka olarak tanınıyor. Renault Trucks ola-
rak tüm Türkiye’ye yayılmış, işini tutku ile yapan,
müşteri odaklı ve tecrübeli bayi ağımız sayesinde
Türkiye’deki Avrupalı ticari araç markaları arasında
ilk üç içerisinde olmayı hedefliyoruz ki çekici paza-
rında 2017 yılının ilk altı ayına baktığımızda şu anda
üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

2017’de TürKİYe’de 
PAzAr dİnAmİKlerİ değİşİYor

Sebastien Delepine açıklamasında; “Türkiye’de 16
ton ve üzeri ağır ticari araçlar pazarına baktığımızda
sektörümüzün öncü derneklerinden TAID (Ağır Ti-
cari Araçlar Derneği) verilerine göre 2012 – 2016 yıl-
ları arasında yıllık satış rakamları, çekici segmentin-
de 16 bin ve kamyonda 12 bin olmak üzere toplam 28
bin araç satışı olarak görülmektedir. 2017’nin ilk altı
ayında ise önemli bir değişim göze çarpıyor. Genel
olarak toplam 16 ton ve üzeri segmentte geçen yılın
aynı dönemi ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde
24’lük bir düşüş görünüyor. Bu düşüşle eş zamanlı
olarak da kamyon pazarı yaklaşık yüzde 29 oranın-
da yükselişe geçiyor. Öte yandan özellikle lojistik ve
uzun yol segmentinde kullanılan çekici satışlarında
yüzde 60’lık bir düşüş gözlemleniyor. Çekici seg-
mentindeki bu düşüşün en büyük nedeni Euro 6 re-
gülasyonuna geçiş ve alımların ertelenmesidir” diye
belirtti. Kamyon segmentindeki yükselişin ise inşaat
ve altyapı alanlarındaki yatırımların yansıması ol-
duğunu söyleyen Delepine; “İnşaat sektöründe gö-
rülen yüksek ivme kamyon pazarının da 2017’nin ilk
yarısında yaklaşık yüzde 29 oranında artmasına ne-
den oldu. Türkiye’de ekonominin lokomotif sektör-
lerinden olan inşaat piyasasındaki yurt içi talep kay-
naklı büyümenin 2017’de de sürmesini bekliyoruz.

Ayrıca, devam eden altyapı yatırımlarının ve mega
projelerin sektörü olumlu etkileyeceğini öngörüyo-
ruz. Bu durumda ticari araç üreticileri olarak bizler
için de önemli bir pasta ortaya çıkıyor ve Renault
Trucks olarak inşaat segmentindeki C ve K serisi
araçlarımızla bu alanda varlığımızı güçlendirmeyi
hedefliyoruz. Kısa süre önce lansmanını yaptığımız
K Xtrem kamyonlarımız da bizi inşaat sahalarında
farklı bir konuma taşıyor. Bu araçlarımızı da müşte-
rilerimiz için sunuyoruz” dedi.

2017 pazar beklentileri ile ilgili açıklamada bulu-
nan Delephine; “Renault Trucks olarak, bu yılın ilk
altı ayına baktığımızda çekici segmentinde pazarda
3. sıradayız. 2017 yılının ikinci yarısına yönelik bek-
lentimiz, yılın ilk yarısına göre daha yüksek bir çeki-
ci talebinin olacağı yönünde. Aslında 2017 senesinin
de ticari araçlar sektörü yönünden 2016 yılı ile para-
lel tamamlanacağını öngörüyoruz. Biz de Renault
Trucks olarak bu talepleri karşılamak ve inşaat seg-
mentinde de varlığımızı arttırmak için çalışmaları-
mızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Renault Trucks, Türkiye’de sadece ürün sağlamlı-
ğı ve gücü ile değil satış sonrası hizmetleri, finansal
hizmetler ve yaygın bayi ağı ile iddiasını sürdürüyor.

renAulT TrucKS’In 
SATIş SonrASI HİzmeT gücü

Renault Trucks, müşterilerine özel satış sonrası
hizmetler sunuyor. Araca uygun özelleştirilmiş Ser-
vis Planı, araç için planlı bakım ve onarımlar ile ope-
rasyonlarda aksama olmamasını sağlıyor. Araçların
daha fazla yolda olmasını sağlarken ikinci el değer-
lerini de koruyor.

Renault Trucks, satış sonrası ürünleri arasında yer
alan Reference ve Excellence adını verdiği servis
kontratları sayesinde, 5 yıl boyunca 600.000 km’ye

kadar müşterileri için araçları yöneterek operasyon-
larını kolaylaştırıyor.

FİnAnSAl HİzmeTlerdeKİ 
gücümüzle vArIz

Renault Trucks finansman hizmetleri çerçevesin-
de Kredi ve Leasing çözümleri sunuyor. Müşteriye
özel geliştirilen finansal paketler ile en uygun alter-
natifler sunuluyor.

BAYİ AğI gücümüzü 
dAHA dA ArTTIrIYoruz

Renault Trucks, Türkiye’nin önemli kamyon gü-
zergahlarında ve lojistik merkezlerinin yakınlarında
konuşlanmış 16 satış ve servis noktasında yer alan
yaygın bayi ağı ile hizmet sunmaktadır. Bayi ağı geli-
şiminin sürekli bir yolculuk olduğunu belirten Se-
bastien Delepine; “20 yıldır müşterilerimize kesinti-
siz hizmet sunan Koçaslanlar Otomotiv’in İstanbul
bayiliğine başlayacağını bildirmekten onur duyuyo-
rum. Aynı zamanda yıllardır, koşulsuz müşteri
memnuniyeti odağı ile çalışmalarını sürdüren Öz-
mutlubaş Otomotiv ile, İzmir ve Denizli’de operas-
yonlarımızı devam ettireceğiz” dedi.

TürKİYe’de TİcArİ ArAçlArdA 
SATIn AlmA Trendlerİ de çoK önemlİ

Türk firmaların çoğu zaman satın alma maliyetle-
rini ön planda tuttuğunu belirten Sebastien Delepi-
ne; “Günümüzde Toplam Sahip Olma maliyetleri çok
daha büyük önem taşıyor. Örneğin Renault Trucks
olarak yakıt tasarrufunda lider araçlar sunuyoruz.
Uzun yol nakliyesine yönelik geliştirdiğimiz T serisi
ile en verimli yakıt ekonomisini sağlayabiliyoruz.
Uzun yol nakliyesinde bir aracın ortalama 120.000
km yaptığını düşünürseniz bu tasarruf, bir filo için
büyük önem taşıyor” dedi.

Renault Trucks, Türkiye’de ilk
üçü hedefliyorYeni yapılanması
ile Türkiye’de ticari araçlar sektö-
ründe hedeflerini büyüten Rena-
ult Trucks, üst düzey yönetici
kadrosuyla sektörü değerlendirdi

Otobüsler sadece bir yerden bir
yere ulaşımı değil, bir kültürel alış-
verişin de merkezi haline geliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Av-
cı’nın da katıldığı törenle 5 adet
TEMSA MD9 LE gezici kütüphane
otobüsü teslim edildi. Teslim edilen
5 araçla gezici kütüphane sayısı
45’e çıkarken TEMSA otobüs sayısı
ise 15’e ulaştı. 308 bin kişi gezici kü-
tüphaneden yararlandı  

Törende konuşan Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Nabi Avcı: “Ülkemizin
zengin kültür birikimini, nitelik ve
nicelik olarak güçlendirdiğimiz kü-
tüphane binalarımızla sınırlı bırak-
mıyor, gezici kütüphane araçları-
mızla vatandaşlarımızın ayağına
götürüyoruz. Bakanlığımız bünye-
sinde gezici kütüphane hizmeti ve-
ren toplam 40 araç bulunmaktadır.
2016 yılsonu itibariyle, 62 bin 99 ka-
yıtlı üyesi bulunan, bin 165 noktaya
hizmet götüren, 142 bin 658 adet
koleksiyona sahip olan gezici kü-
tüphanelerden 2016 yılında toplam
308 bin 167 kişi yararlandı” dedi.

Törene katılan TEMSA Kamu Sa-
tış Yöneticisi Mahir Akkuş, geçen yıl
14 Haziran’da 10 MD9 LE otobüsü
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tes-
lim ettiklerini belirterek, “Şimdi 5
MD9 LE aracımızı daha teslim ettik.
Filodaki TEMSA gezici kütüphane
otobüs sayısı bu teslimatla 15’e
çıktı. TEMSA olarak kültürel alışve-
rişe katkı sağlıyor olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Araçlarda
her kesime uygun güncel koleksi-
yonlar, eğitici ve öğretici amaçlı
kullanılmak üzere LCD televizyon,
DVD oynatıcı, internet bağlantısı
bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazı-
cılar, okurlar için tasarlanmış otur-
ma grubu, satranç masası ve gezici
kütüphane çalışanları için gerekli
her türlü araç gereç (mini buzdolabı,
su ısıtıcı) bulunuyor. Vatandaşların
gezici kütüphaneler aracılığıyla sa-
dece basılı bilgi kaynaklarına değil,
elektronik ortamda sunulan bilgile-
re de erişebilmeleri, aynı zamanda
e-devlet uygulamalarını kullanabil-
meleri amaçlanıyor” dedi. 

TemSA’nın Gezici Kütüphane
Otobüsü Sayısı 15 oldu 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Alper Kanca, yaptığı yazılı
açıklamada Türk Otomotiv Sektö-
rünün geçen bir yılını değerlendirdi. 

Türk Tedarik Sanayi ve Otomotiv
Sektörünün paydaşlarının beklen-
tilerini karşılama noktasında istik-
rarlı ilerleyişini koruduğunu söyle-
yen Alper Kanca, “Bilindiği gibi ge-
çen yıl bu dönemlerde, ülkemiz zor
bir sınavdan geçti ve demokrasiye
inanan Türk Halkının, siyasi irade-
nin ve güvenlik güçlerimizin kararlı
duruşu sayesinde bu zorlu dönemi
atlattık. Ülkemiz, ekonomik olarak
istikrarlı bir yapı içerisinde yoluna
devam etmektedir. Geçen bir yılda
Türk Otomotiv Ana Sanayii ve Te-

darik Sanayii de küresel
müşterilerine verdiği

tüm sözleri, kesintiye
uğramaksızın yerine
getirerek güven tazele-
di” diye konuştu. 

TAYSAD Başkanı Al-
per Kanca, “Hem genel

ekonomik rakamlar,
hem de otomotiv
sektörünün ra-
kamları incelen-
diğinde son 1 yıl
içerisinde eko-
nomimizde iyi

yönde gelişme-
ler yaşandığını
görebiliriz.
Tüm sektör

temsilcileri, eko-

nominin devamlılığını sağlamak; re-
kabetçiliğini korumak ve verimlili-
ğini arttırmak için canla başla çalış-
malarını sürdürüyor” dedi.

Başkan Alper Kanca, “Türkiye’nin
yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü-
ğünü görüyoruz. Bunun yanı sıra
Türk otomotiv sanayinin küresel
otomotiv sektörünün önemli üretim
merkezlerinden biri. 180 ülkeye ih-
racat yapan sektörümüzün ihraca-
tının yüzde 78’i AB ülkelerine yöne-
lik. 2016-2017 yıllarının ilk yarısında,
otomotiv sektörünün toplam ihra-
catı, yüzde 22’lik artış ile 14,5 milyar
seviyesine ulaştı. Bu rakamın 4,7
milyar doları tedarik sanayimizin
payı oldu. Yılın ilk yarısında toplam
üretimimiz, bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 20 artarak 869
bin adede yükseldi. Bu başarının yıl-
sonuna yansımasının ise, 1 milyon
650 bin adedin üzerinde araç üreti-
mi, 1 milyon 350 bin adedin üzerinde
araç ihracatı ve 27 milyar doları aşan
ihracat rakamı şeklinde olmasını
hedefliyoruz” diye konuştu.

Sektöre yönelik gelişmeleri de
aktaran Kanca, “Sektörümüzde
herhangi bir olumsuzluk yaşanma-
dığı gibi, tüm iş süreçlerimiz normal
düzeninde sürmektedir. Yurtdışı te-
maslarımız ve işbirliklerimiz de hız
kesmeden devam ediyor. Bundan
sonraki süreçte otomotiv tedarik
sanayinin temsilcileri olarak, sana-
yimizi ve ekonomimizi güçlendir-
mek için tüm gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.

Türk Otomotiv sektörü emin
adımlarla devam ediyor

TAYSAD YöneTiM Kurulu BAşKAnı Alper KAncA:

SHell & TurcAS’a yeni
Genel Müdür Yardımcısı

SHELL & TURCAS’a yeni Ge-
nel Müdür YardımcısıShell &
Turcas’ın Perakende Satışlar
Genel Müdür Yardımcılığı gör-
evine Murat Birgül atandı.

Türkiye’nin önde gelen enerji
şirketlerinden Shell & Turcas’ta
Perakende Satışlar Genel Müdür
Yardımcılığı pozisyonuna Murat
Birgül getirildi.

Murat Birgül, Satış ve Operas-
yon sorumluluğu yanında Shell
& Turcas İcra Kurulu üyesi ve
Shell Petrol A.Ş.’nin Yünetim
Kurulu Başkanı olarak da görev
yapacak. 

Enerji sektöründe, satış ala-
nındaki kariyerine üniversite
mezuniyetinin hemen ardından
Shell’de başlayan Murat Bir-
gül’ün 15 yılı aşan tecrübesi bu-
lunuyor. Ticari Satışların farklı
alanlarında görev yaptıktan
sonra, Ticari Filo iş kolu Satış ve
Pazarlama Müdürlüğü görevini
üstlenen Birgül, son 2 buçuk
yıldır, Shell’in Türkiye’deki
Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti

operasyonunu gerçekleştiren
Shell Enerji şirketinin Ülke Tica-
ret Müdürlüğü görevini üstlendi. 

Murat Birgül İşletme dalında-
ki üniversite eğitimine İstan-
bul’da başlayıp, İngiltere’de De
Montfort Üniversitesi ve sonra-
sında Middlesex Üniversite-
si’nde tamamladı. Murat Birgül,
evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

Murat
Birgül 

Alper
Kanca

İntermodal TaşımacılıkTeşvik Edilmeli
İntermodal Taşımacılık Teşvik Edil-

meliYüklerin aynı taşıma birimi içinde,
birden fazla taşıma modeli kullanılarak
varış noktasına ulaştırıldığı intermodal
taşımacılık, lojistik pazarında etkisini
göstermeye başladı. Ekonomik, çevreye
saygılı ve güvenli taşıma modeli olan in-
termodal taşımacılığın Avrupa’daki
payı yüzde 15’e ulaşırken, Türkiye’deki
payı henüz yüzde 1’e ulaşmış olsa da
önümüzdeki 5-10 yıl içinde sektörü do-
mine edebileceği konuşuluyor.

Türkiye’de intermodal taşımacılık
hizmeti vermek amacıyla kurulan ilk
şirket olan Sarp Intermodal, Avrupa’nın
lider lojistik şirketlerinden Gartner KG
ile olan iş ortaklığının 3. yılında basın
mensuplarıyla bir araya geldi. 2014 yı-
lında sadece bu alana odaklanmış lojis-
tik şirketi kurmayı bir girişimcilik ola-
rak nitelendiren Sarp Intermodal Yöne-
tim Kurulu Başkanı Onur Talay, inter-
modal taşımacılığın durağan seyreden
sektöre rekabet getirdiğini söyledi.
5-10 YIllIK Sürede KArAYolu 
TAşImAcIlIğInIn Yerİnİ AlIr!

İntermodal taşımacılığın Türkiye
için çok yeni bir kavram olduğunu be-
lirten Onur Talay, “Avrupa lojistik pa-
zarının yüzde 15’ini intermodal taşı-
malar oluşturuyor. Bu pay Türkiye’de
yeni yüzde 1’e ulaşmış durumda.” der-
ken, intermodal taşımacılığın karayolu
taşımalarından pay alarak büyüyece-
ğini söyledi. Talay’a göre 5-10 yıllık
süre içinde intermodal taşımacılık ka-
rayolu taşımacılığının yerini alabilir ve
karayolu taşımacılığı sadece acil gön-
deriler için kullanılabilir.
FArKlI eKİPmAnlAr İle 
BüYüme dAHA HIzlI olAcAK!

Sarp Intermodal olarak 16 farklı ül-
keye hizmet verdiklerini aktaran Ta-

lay, Gartner KG ile de dört ülkede 2500
konteynerin operasyonunu yönettik-
lerini ifade etti.

Gıda, otomotiv, tekstil ve kimya
sektörlerine yönelik hizmet veren
Sarp Intermodal’in taşımalarının yüz-
de 80’i 45lik konteynerler geri kalan
yüzde 15’lik kısmı ise ISO Tanklar ile
taşınan yükler oluşturuyor.

Havuzlarında farklı tipte ekipman-
lar bulundurduklarını ifade eden Onur
Talay, bu sayede hem kendilerinin
hem de intermodal taşımacılığın daha
hızlı büyüme göstereceğini vurguladı.
eKonomİK olduğu İçİn 
TercİH edİlİYor!

İntermodal taşımacılığı çevreci ol-
duğu için tercih eden firma sayısının

ne yazık ki çok az olduğunu belirten
Onur Talay, genellikle ekonomik oldu-
ğu için tercih edildiklerini belirtti.
“Çevreci ise pahalıdır algısı var ancak
karayoluna nazaran yüzde 10 ila 20
arasında uygun teklifler verebiliyoruz.
Ayrıca maliyetlerimizi yıl boyunca sa-
bit tutabiliyoruz. 1 Ocak’ta verdiğimiz
fiyat beklenmedik bir durum olmadığı
sürece 31 Aralık’ta da geçerli oluyor.”
diyen Talay, özellikle sınır kapılarında
yoğunlukların oluştuğu dönemlerde,
bayram ve uzun tatil dönemlerinde
hizmet taleplerinin arttığını ifade etti.
İnTermodAl TAşImAcIlIK 
TeşvİK edİlmelİ!

Lojistikte sürdürülebilir stratejiler ol-
malı vurgusu yapan Onur Talay, Avru-
pa’da intermodal taşımaların artma-
sında devletlerin uyguladığı teşvik po-

litikalarının önemli rol oynadığını be-
lirtti. Talay “Liman ve garlardan alınan
yükler belli bir çap içinde daha fazla
ağırlık kotasına sahip oluyor. Türki-
ye’de benzer düzenlemelerin yapılma-
sı halinde, lojistik daha yeşil bir sektör
haline gelebilir” önerisinde bulundu.
AvruPA BAşlAngIç noKTASI,
FArKlI roTAlAr PlAn dAHİlİnde!

Taşımalarının çok büyük bir bölü-
münün Avrupa ülkelerine olmasına
da değinen Onur Talay, hizmet ver-
dikleri ülkelerin, mevcut demiryolu
ve Ro-Ro operatörlerinin hatlarına
göre belirlendiğini ifade ederken ya
hat sayılarının ya da operatör sayıla-
rının kesin suretle artması gerekti-
ğini vurguladı. Geçtiğimiz aylarda
Kuzey Afrika’da Tunus’a da taşıma-
lar yapmaya başladıklarını belirten
Talay, önümüzdeki aylarda hizmete
başlayacak olan Kars-Tiflis-Bakü
tren hattındaki gelişmeleri de yakın-
dan takip ettiklerini belirtti.
HedeFler de YAPIlAn TAşImAlAr
dA Her YIl İKİ KAT ArTIYor!

Sarp Intermodal olarak 2015 yılında
3500 konteyner taşıması yaptıklarını
belirten Talay, 2016 hedeflerini 5000
olarak belirlediklerini, yıl sonunda
7000’e ulaştıklarını ifade etti. Bu yıl
içinse hedefi 10000 konteyner taşıya-
bilmek olarak belirlediklerini, mevcut
duruma bakıldığında ulaşabilir oldu-
ğunu söyledi.
YurTdIşI YATIrImlArInA devAm!

2016 yılı başında İtalya’da ofis açtık-
larını, Almanya yatırımı için de plan
yaptıklarını ifade eden Onur Talay, bu
ofislerin bu ülkelerdeki taşıma organi-
zasyonlarını yönetmeye yönelik oldu-
ğunu vurguladı.

Almanya
Avusturya
Belçika
Çekya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere

İrlanda
İsviçre
İtalya
Macaristan
Polonya
Slovakya
Slovenya
Tunus

Sarp Intermodal’in 
hizmet verdiği ülkeler:

45’ Konteyner
20’ Konteyner
30’ Konteyner
40’ Konteyner
45’ SwapBody (Tenteli Dorse)
20’ Iso Tank

Sarp Intermodal’in Sahip
olduğu ekipmanlar:
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Ford, 100 yıllık başarı 
hikayesini kutluyor!
F ord’un otomotiv sektörü için global bir

başarı hikayesi olarak gösterilen ve
bugünkü ticari araç modellerinin ön-
cüsü olan ilk ticari aracı Ford “Model

TT”, 100. yaşını kutluyor. Ford Motor Company
tarafından üretilen ve dünyanın en çok satana
araçları arasına giren Model TT, temellerini Ford
Model T’den alarak günümüzün Transit'i de da-
hil olmak üzere birçok ticari aracın ve yük taşı-
ma amaçlı kullanılan pick-up’ların öncüsü olma
başarısını gösterdi.

İlk kez 100 yıl önce lansmanı gerçekleştirilen
Model TT, Ford'un yük taşımak üzere tasarladı-
ğı araç olarak, otomotiv sektörü için bir başarı
hikayesini temsil ediyor. Bugün, Ford’un en çok
kullanılan ticari araç modellerine öncülük eden
1-tonluk Model TT, yük taşımak için tasarlanan
daha kuvvetli şasi ve gövdesi ile ilk kez ABD’de
pazara sunulmuştu. Model T’den daha uzun
olacak şekilde, ayrıca sürücü ve yolcu için ta-
sarlanmış kabini ile Model TT, henüz marş mo-
torunun icat edilmediği dönemlerde krank mili-
ne hareket vermek için kullanılan krank kolu ile
çalıştırılıyordu. Gelişen teknolojilerle birlikte
Model TT, Ford’un tüm Transit, Transit Custom,
Transit Connect, Transit Courier ve Ranger mo-
dellerine öncülük etti. Model TT’deki tecrübe ve
uzmanlığını tutkuyla geliştirmeye devam eden
Ford ise bugün Avrupa’da ticari araç pazarında-
ki liderliğini %13,4 pazar payı ile devam ettiriyor.

Ford’un ticari araçlardaki 
başarı hikayesinde en önemli
oyuncu Ford otosan

Ford’u Avrupa’da ticari araç liderliğine taşı-
yan Ford Otosan’ın ürettiği Transit modeller
bu başarının temel taşları olurken, Ford Oto-
san; Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarında üretti-
ği araçlar ile bu başarı hikayesinde büyük pay
sahibi oldu. Avrupa ticari araç pazarında 2012
yılında 7. sırada olan Ford’un 2015 yılı itibariyle
1. sıraya yükselerek, Avrupa ticari araç pazar
lideri unvanı kazanmasında ve bunu devam
ettirmesinde üstün kaliteli ve müşteri ihti-
yaçlarını tam olarak karşılayan Transit mo-
delleri hala en önemli payı alıyor.

avrupa’da satılan transit 
modellerinin yüzde 82’si 
türkiye’de üretiliyor

Ford’un Avrupa’da sattığı tüm ticari araçla-
rın yüzde 71'ini ve Transit modellerinin yüzde
82’sini Türkiye’de üreten Ford Otosan, geçti-
ğimiz yıl 3,8 milyar Dolar ihracat gerçekleşti-
rerek ‘Türkiye ihracat şampiyonu’ unvanını
2016’da elinden bırakmadı. Ford Otosan sade-
ce Türkiye’ye değil, Avrupa ve Kuzey Amerika

dahil potansiyel ihracat pazarlarının tamamı-
na rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm
mühendislik gücüyle, ileri ve yeni teknolojiler
üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türki-
ye’deki ticari araç ihracatının %65’ini tek ba-
şına gerçekleştiren şirket, 2016 yılında Türki-
ye’deki toplam ticari araçların ise %62'sini
üreterek, Ford’un ticari araç pazarındaki en
önemli üretim merkezi olmayı sürdürdü. Ford
Otosan, bugün Türk mühendislerinin emeği
ile ürettiği araç ve parçaları tam 83 ülkeye ih-
raç etmeye devam ediyor. Ford Motor Com-
pany ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahi-
bi oldukları Ford Otosan, dünya otomotiv tari-
hindeki en uzun süreli ve başarılı iş ortaklık-
larından biri konumunda bulunuyor.

Hedef 36 saatte 
Almanya'ya ulaşmak

UND heyeti tarafından Güm-
rük Bakanı Bülent Tüfenkci ma-
kamında ziyaret edildi ve sektö-
rün gümrüklerde karşılaştığı
sorunlar bildirildi. Görüşmeye
Uluslararası Nakliyeciler Derne-
ği Yönetim Kurulu İkinci Başka-
nı Şerafettin Aras, Genel Sekre-
ter Nagihan Soylu, İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu
Üyesi Erman Ereke ve Koordi-
natör Nejla Albayrak katıldı.

Söz konusu ziyarette payla-
şılan ilk husus, sınır kapıların-
daki beklemeler ve bunlara
yönelik çözüm öneriler olmuş,
ülkemizin farklı bölgelerinde
yükleme yaparak sınır kapıla-
rımıza gelen araçların sadece
ülkemizden çıkabilmek için
günler harcadığı, sınır kapıla-
rında da büyük zaman kaybı
yaşayarak ülkemiz gümrük
bölgesini terk edebildikleri ifa-
de edildi. UND tarafından yapı-
lan süre analizi kapsamında
sadece İstanbul’da gümrük iş-
lemlerini bitiren araçların yola
çıkması ile Kapıkule’den çık-
ması arasında geçen sürenin
37 saat olduğu ve bu sürenin
içinde ihracat ve taşımacının
gümrük işlem sürelerinin yer
almadığı ve bunlarında dahil
edilmesi ile birlikte sürenin 48
saate vardığı ve geçebildiği ifa-
de edildi. Sektör olarak hedefin
36 saatte Almanya’ya varmak
olduğu ancak gerek sınır kapı-
larındaki beklemeler gerek ise
ihracatımızdaki bürokratik en-
geller sebebiyle sektörümü-
zün ve ülke ekonomisinin za-
rar gördüğü ifade edildi.

Gümrük Bakanı ile paylaşılan
ikinci husus ise ihracat süreçle-
rindeki gümrük bürokrasisin-
den kaynaklanan ve gerek ül-
kemiz ihracatçısının gerek ise
taşımacılarımızın maddi ve za-

man kaybına sebebiyet veren
ihracat prosedürleri oldu.

Avrupa’daki gibi iç gümrük
idaresine uğramayarak ülke-
nin farklı noktalarından topla-
nan ihracat yüklerinin yine
Avrupa’da olduğu gibi taşımacı
tarafından belirlenecek bir
gümrük idaresinde transit reji-
mine bağlanması ile her yükle-
me için kaybedilen ortalama
bir günlük sürenin ortadan
kaldırılması ve Gümrük Kanu-
nu kapsamındaki taşımacıların
iç gümrük idaresine uğrama
zorunluluğu getiren maddele-
rinde gerekli değişikliklerin ya-
pılması talepleri iletildi.

İhracatın önünün açılması
adına gerekli destekleri verdik-
lerini, kaybedilen her bir günlük
sürenin ülke ekonomisi açısın-
dan bir kayıp olduğu ve mevzu-
at ve uygulama anlamında en-
gelleyici hususlarda gerekli de-
ğişikliklerin yapılacağı ifade
edildi. Sınır kapılarının iyileşti-
rilmesi amacıyla Hamzabeyli
ve İpsala Sınır Kapılarının mo-
dernize edileceği, Sarp Sınır
Kapısındaki inşaat çalışmaları-
nın hızlı şekilde devam ettiği,
Kapıkule Sınır Kapısı için de ge-
rekli görüşmelerin ve iyileştirici
çalışmaların yapılacağı Bakan
tarafından bildirildi.

Son olarak, Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsündeki uygu-
lama sorunları UND heyeti ta-
rafından bildirilmiş ve özellikle
uygulamadaki rejim kodu sı-
nırlamasının kaldırılması ve
sınır geçişlerinde kolaylık sağ-
lanması talep edildi.

Proje kapsamındaki statü sa-
hibi firma sayısının arttırılması-
na yönelik çalışmaların devam
ettiği, uygulamaya yönelik so-
runların giderilmesi için gereke-
nin yapılacağı ifade edildi.

Ülger Turizm’e 
16 adet Vito Tourer

İstanbul bölgesinde şoförlü
ve şoförsüz araç kiralama ala-
nında faaliyet gösteren İstanbul
merkezli Ülger Turizm, tercihini
bir kez daha Mercedes-
Benz’den yana kullandı. Merce-
des-Benz Türk Yetkili Bayi Has
Otomotiv aracılığı ile gerçekle-
şen satışla Ülger Turizm, filosu-
na 16 adet Vito Tourer ekledi.

Araç parkındaki araçların ta-
mamı Mercedes-Benz olan Ül-
ger Turizm, filosuna kattığı yeni
16 adet Vito Tourer araçlarını
Has Otomotiv Avcılar lokasyo-
nunda gerçekleşen törenle tes-
lim aldı. Gerçekleşen teslimatla
birlikte şirketin araç parkındaki
Mercedes-Benz marka araç
sayısı 56 adede yükseldi.

Teslimat törenine Merce-
des-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Filo ve Kamu Satış Kı-
sım Müdürü Soner Gönültaş,
Mercedes-Benz Finansman
Türk Pazarlama ve Hafif Ticari
Araçlar / Kamyon Satış Müdü-
rü Meltem Gürsoy, Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayi Has
Otomotiv Yönetim Kurulu Baş-
kanı Latif Karaali, Has Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Üyesi Reşat
Kara, Has Otomotiv İcra Kurulu
Üyesi Mustafa Sarıgül, Has
Otomotiv İstanbul Hafif Ticari
Araçlar Satış Müdürü Osman
Çoban ve Ülger Turizm Firma
Sahibi Hüseyin Ülger katıldı.  

Mercedes-Benz Türk Hafif
Ticari Araçlar Filo ve Kamu Sa-
tış Kısım Müdürü Soner Gönül-
taş: “Bizler için çok anlamlı
olan bu özel yılda hafif ticari
araç satışlarımıza ara verme-
den devam ediyoruz. Ülger Tu-
rizm çok önem verdiğimiz bir
iş ortağımız. Yeni yatırımların-
da bir kez daha Mercedes-

Benz’i tercih ettikleri için çok
mutluyuz. Markamıza olan ya-
kın ilgilerinden dolayı kendile-
rine bir kez daha teşekkür edi-
yor ve yeni araçlarının hayırlı
olmasını diliyoruz” dedi.

Ülger Turizm Firma Sahibi
Hüseyin Ülger: “Mercedes-
Benz Türk ile gerçekleştirdiği-
miz bu işbirliği neticesinde filo-
muzdaki araç sayımızı 56 ade-
de yükselttik. Ülger Turizm
olarak kaliteli hizmet ve müş-
teri memnuniyetine çok önem
veriyoruz. Bu sebepten dolayı
filomuzdaki araç sayısını arttı-
rırken tercihimizi her zaman
olduğu gibi yine Mercedes-
Benz’den yana kullandık. Mer-
cedes-Benz Türk’e verdikleri
kaliteli hizmetten dolayı, Mer-
cedes-Benz Finansman Türk’e
sağladıkları destek ve kredi
imkânları için ve bu satışın
gerçekleşmesindeki katkıla-
rından dolayı Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Has Otomo-
tiv’e teşekkür ediyoruz. İşbirli-
ğimizin ilerleyen dönemlerde
de devam etmesini temmenni
ediyor, ayrıca Mercedes-Benz
Türk’ün bu topraklardaki ya-
rım asırlık varoluşunu gönül-
den tebrik ediyoruz” dedi.

Bu sene 50.yılını kutlayan
Mercedes-Benz Türk, dina-
mik ve sürekli gelişmekte
olan taşımacılık sektörünün
ihtiyaçlarına güvenli, konforlu
ve düşük işletme maliyetine
sahip hafif ticari araç model-
leri ile hızlı ve etkin şekilde ce-
vap veriyor. Ayrıca; kredi, ser-
vis, bakım ve geri alım hiz-
metleriyle de sektörün bek-
lentilerini en iyi şekilde karşı-
layarak gelişimlerini destek-
lemeye devam ediyor.
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