
Petrol Ofisi’nde
Selim Şiper 

Dönemi Başladı
Enerji sektörünün duayen

isimlerinden Selim Şiper, Tür-
kiye akaryakıt ve madeni
yağ sektörünün lideri Petrol
Ofisi’nde göreve başladı. Se-
lim Şiper, Petrol Ofisi’nde CEO
ve Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini, bugün (16 Ekim
2017) itibari ile üstlendi.  Tür-
kiye'de akaryakıt ve madeni
yağ sektöründe lider konum-

daki PO’nun ticari faaliyetleri; 1.700'ü aşkın
akaryakıt istasyonu ile en büyük perakende
istasyon ağını, 1 milyon metreküpü aşan toplam
depolama kapasitesiyle en büyük akaryakıt
depolama ve lojistik işletmesini kapsıyor. 

Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör şirketi
(*) konumundaki Petrol Ofisi’nin üst yönetimini
üstlenen enerji ve otomotiv yakıtlarındaki tec-
rübesi ve başarıları ile sektörün duayen ismi
Selim Şiper, “PO, pazar lideri ve halihazırda bu
liderliğe yakışır nitelikler taşıyor. PO’nun önü-
müzdeki dönemi; bu değerli niteliklerin daha
da belirginleştiği, aralarına katılacak yeniliklerle
daha da zenginleştiği bir süreç olacak. PO, is-
tikrarlı ve sağlıklı bir yapı ile hem nitelik hem
de nicelik olarak daha da güçlenecek, daha da
büyüyecek. Önümüzdeki dönem PO’nun oda-
ğında ‘müşteri’ olacak” açıklamasında bulundu. 
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OKUL SERVİSLERİ GÜVENİLİR
VE İŞİN EHLİNE VERİLMELİ

“KIŞ LAstiği PAZARI 
büyümeye devam edecek”

PIRELLI KIŞA HAZIR: 

E ylül ayında ilk olarak An-
kara’da başlayan toplantı-
lara toplam 210 kişi katıldı.
Kış dönemi için ön hazır-

lıklar, 89 kişinin katıldığı ve İstan-
bul’da gerçekleşen toplantı ile son
buldu. Ev sahipliğini Pirelli Otomobil
Lastikleri A.Ş. CEO’su Gian Paolo
Gatti Comini’nin yaptığı toplantıda,
Pirelli’nin yeni şirket yapısı anlatıldı.
Şirketin yeni Satış Müdürü Emre
Özdemir ise pazara dair genel bir
değerlendirme yaptıktan sonra
“perakende” stratejisinin  en önemli
odak noktaları olduğunun altını çiz-
di ve önümüzdeki dönemde ala-
cakları aksiyonlar hakkında bilgiler
verdi. Pirelli Türkiye’nin yeni yapı-
lanma sürecinde Pazarlama Müdü-
rü görevine gelen İpek Unaran ise
yetkili satıcıları Pirelli’nin son tüke-
ticiye hitap eden birçok teknolojisi,
kış lastikleri ve dört mevsim ürün
gamı hakkında bilgilendirdi. Mar-

kanın 2018’de hayata geçireceği ak-
siyonların üzerinden geçildi. Ayrıca
“perakende bakış açısını” dijitale
nasıl yansıtacakları anlatıldı. Son
olarak da 1 saat boyunca yetkili sa-
tıcılardan gelen sorular yanıtlandı. 

Toplantılarda gittikçe büyüyen
kış lastiği pazarı hakkında yetkili
satıcılar bilgilendirildi. Türkiye’de
kış lastiği pazarı yıllar içinde ciddi
büyüklüklere ulaştı. Yenileme pa-
zarının yaklaşık yüzde 40’ını kış
lastikleri oluşturuyor. Avrupa’da
Almanya, Avusturya gibi pazarlar-
da bu oran yüzde 50 seviyelerinde
seyrediyor. Türkiye’de sürücülerin
trafik bilinci arttıkça ve kış lastikle-
rinin faydaları anlaşıldıkça, kış las-
tiklerine olan talep de ciddi şekilde
artış gösteriyor. Kış lastiklerine
olan talebin bu yıl da ciddi şekilde
artış göstermesi bekleniyor. 

Türkiye’deki kış lastiği pazarı
hakkında açıklamalarda bulunan

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş
CEO’su Gian Paolo Gatti Comini:
“Türkiye’de kış lastiği pazarı
önemli bir yere sahip. Yenileme
pazarının yüzde 40’ını kış lastik-
leri oluşturuyor. Avrupa’daki Al-
manya, Avusturya gibi pazarlar-
dan çok da geride sayılmayız.
Onlarda bu oran yüzde 50 sevi-
yelerinde.  Türkiye’de kış lastiği-
nin faydaları konusunda insanlar
giderek bilinçleniyor. Trafik bilin-
ci arttıkça kış lastiği pazarı bu yıl
da büyümeye devam edecek.
Ancak bizim her zaman hatırlat-
tığımız bir mottomuz var: “Kont-
rolsüz güç, güç değildir”. Bizim de
bu süreci kontrol altında yönet-
memiz büyük önem arz ediyor.
Burada müşteri taleplerini tah-
min etmek ve onların ihtiyaçları-
nı karşılayabilmek için yetkili sa-
tıcılarımızla birlikte yakın çalış-
malar içerisindeyiz” dedi.  

Premium ve prestij
segment lastikler oriji-

nal ekipman dünya li-
deri olan Pirelli’nin Tür-
kiye operasyonu Pirelli

Otomobil Lastikleri A.Ş.
kış dönemi için ön ha-
zırlıklarını yurt gene-
linde yaptığı toplantı-

larla tamamladı. Bu yıl
da pazarın büyümeye

devam edeceğini öngö-
ren şirket, paydaşlarını

bu konuda bilinçlendir-
mek için Ankara, İzmir,
Adana ve son olarak da

İstanbul’da toplantılar
gerçekleştirdi. 

SertranS LogiSticS’e
yeni LojiStik Direktörü

Ulusal ve uluslararası müşterile-
rine tedarik zinciri yönetiminde
katma değerli lojistik hizmetler ve-
ren Sertrans Logistics’in yeni Lojis-
tik Direktörü Vahap İlhan oldu. İl-
han, tüm depolama, yurt içi dağı-
tım, e-ticaret ve VAS (katma de-
ğerli hizmetler) hizmetlerinden so-
rumlu olacak.  Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği’nde li-
sans öğrenimini tamamlayan İlhan,

ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mü-
hendisliği Yüksek Lisans programına devam etti.
Meslek hayatına 2003 yılında lojistik sektöründe sis-
tem ve operasyon sorumluluğu yaparak başlayan İl-
han, 14 yıllık profesyonel hayatı boyunca lojistik ve
perakende sektörlerinde çeşitli firmalarda operasyon
müdürlüğü, perakende sektör müdürlüğü ve tedarik
zinciri müdürlüğü yaptı.  FMCG, perakende, kimya,
uluslararası nakliye ve e-ticaret operasyonları yöne-
timi konusunda tecrübe sahibi olan  İlhan, Sertrans
Logistics’te tüm depolama, yurt içi dağıtım, e-ticaret
ve VAS (katma değerli hizmetler) hizmetlerinden so-
rumlu Lojistik Direktörü olarak görev yapacak. 

işaret etti ve bu uygulamadan bir an önce
vazgeçilerek, işini hakkıyla ve düzgün şekilde
yapan, öğrencilerin güvenliğini ön planda
tutan firmalara veya esnafa verilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi.

ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPIYORUZ
Özellikle Ümraniye’de yaşanan olay son-

rasında, medyanın da etkisiyle genelleme
yapılarak tüm servis camiasının zan altında
bırakıldığını, bunun haksızlık olduğunu söy-
leyen Karakış, “Bu işte yıllardır sorumlulu-
ğunu bilen, işin ciddiyetini kavrayan ve ona
göre çalışan firmalar ve esnafımız çoğunlukta.
Yaşanan olaylar sonrası yapılan yorumlarda
servis camiasında büyük bir gönül kırgınlığı
yarattı. Tüm sektörün kötü hizmet verdiği
gibi gösterilmesi servisçilerin imajını olumsuz
etkiledi. Şimdi ister istemez bunlar bizim
karşımıza çıkıyor, zor durumda kalıyoruz,
insanlara izah etmeye çalışıyoruz, herkesin
böyle olmadığını böyle düşünmemeleri ge-
rektiğini anlatıyoruz” diye konuştu. Karakış
bu dönemde sektör olarak özeleştiri de yap-
tıklarının altını çizdi ve “Özeleştiriyi de yap-
mak lazım, bizim içimizde de çürük elmalar
olabilir. Burada tüm Türkiye’de yaşanan
olayları konuşuyoruz. Ve münferit olayların
tüm sektöre mal edilmemesi gerektiğini bir
kere daha söylüyoruz” dedi. Bakanlığa yeni
düzenlemelerle ilgili sektörel görüşlerin de
bildirildiğini kaydeden Ahmet Karakış, yeni
düzenlemede sektörün görüşlerinin de etkili
olacağına inandıklarını belirtti.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ DÖNEMİ
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)
arasında imzalanan protokol ile şoförlükte
yeni bir dönem başlamasını ve TESK’in servis,
otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerine mesleki
yeterlilik belgesi vermekle yetkilendirilmesini
değerlendiren Ahmet Karakış, durumdan
memnun olduklarını ifade etti ve şunları kay-
detti: “Bu işi yapan insanların seçilmesi, eği-
tilmesi, tüm belgelerinin kontrol edilmesi ve
denetlenmesi gerekir. Bu konu Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı çalışmaya da entegre
edilebilir. Hem sürücüye hem araca hem de
firmaya yetki belgeleri ve yeterlilikler veriliyor,
artık Büyükşehir Belediyesi’nden sürücü bel-
gesi, araç belgesi,  yetki belgesi olmayan bu
işi yapamayacak, Şimdi bu, iki şeyi getirecek
birincisi bir standart oluşacak, ikincisi de
yanlış yapanın yetki belgesi iptal edilecek,
ya da askıya alınacak. İptal edildiği zaman bu
hizmet vermesi engellenecek. Aslında çalış-
malar yapılıyor hem Büyükşehir tarafında
hem de diğer tarafta, inşallah önümüzdeki
yıllarda da sistem oturduktan sonra olum-
suzluklar bitmese bile minimuma inecek.’’

Tek tip sözleşme konusuna da değinen
Karakış, sektör olarak tek tip sözleşme ko-
nusunda itirazları olduğunu bu nedenle ko-
nuyu yargıya taşıdıklarını hatırlattı. “Tek tip
sözleşme için geçiş süresi verilmeliydi, fir-
malar kendilerini hazırlardı. “Sözleşmenin
tamamına karşı değiliz ama iki tarafın ortak
çıkarını koruyacak bir sözleşme olmalıydı.

PLAKA TAHDİDİ MÜCADELESİ 
DEVAM EDECEK

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış, sektörün
plaka tahdidi talebinden vazgeçmediğini de
söyledi. “Bu talebimizde haklı olduğumuzu
düşünüyoruz, bu konuda bir geri adım yok.
Türkiye’de 30’dan fazla ilde plaka tahdidi
var, İstanbul’da da olması gerekir. Eğer bu
kötü bir sistemse Türkiye’nin diğer illerinde
de olmamalı. İstanbul’da Plaka Tahdidinin
bugün olmazsa yarın olacağına inanıyoruz. 

YAZ SAATİ UYGULAMASI 
SEKTÖRÜ ETKİLEDİ

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış, geçen yıl
başlayan yaz saati uygulamasının kışında
devam etmesinin servis sektörünü olumsuz
anlamda etkilediğinin de altını çizdi.  Valilik
genelgesi gereği öğrencilerin saat 08.00’den
önce okullara bırakılamadığını söyleyen Ka-
rakış, sabahçı öğlenci olarak çiftli eğitim veren
okullarda genelde saat 7’de, 7.30’da çocukların
okula bırakılmasından sonra ikinci servisi
yapma şansı olan servisçilerin bu şansının
zora girdiğini anlattı. Bütün okulların giriş sa-
atlerinin birbirine çok yaklaştığını ve dolayı-
sıyla firmanın ikinci işi yapma şansının ortadan
kalktığına işaret eden Karakış şöyle konuştu:
“Bu da ciddi anlamda sektörü sıkıntıya soktu,
aslında kış saati uygulaması bizim için daha
uygunda ama tabi burada devletimize ülke-
mize ekonomik anlamda bir faydası varsa
ona da söyleyecek bir şeyimiz yok.” 

Ö
zellikle son dönemde yaşanan olum-
suz gelişmelerle ilgili Karakış, yılardır
dile getirdikleri “Her isteyen sektöre
girmesin, sektöre giriş sınırlansın”

taleplerinin doğruluğunun yaşanan olaylar
sonucu teyit edildiğini kaydetti.

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış sektörel ba-
sının temsilcileri ile bir araya geldi. 2017-2018
eğitim döneminin başlamasının ardından
gerçekleşen toplantıda değerlendirmeler ya-
pan Karakış, son dönemde yaşanan olumsuz
olaylara değindi. Öncelikle “Okul servis araçları
Yönetmeliği’nin 7. Maddesine değinen Karakış,
bu yönetmeliğin 7. Maddesindeki ‘Öğrenci
velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi
bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da
taşıtabilirler’ ibaresi ile ilgili; “bu maddede
bizim açımızdan hiçbir problem yok. Fakat
bu maddedeki veli istediğine taşıttırır ifadesi
yanlış yorumlanıyor, yanlış sonuçlar doğu-
ruyor.’’ Öğrenci almak isteyen firma ve esnafın
okul bahçesinde standlar açtığını hatırlatan
Karakış, birden fazla firma olması durumunda
da istenmeyen olayların yaşandığını ifade
etti. Karakış, “Gerek Valilikle, gerek Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılarda bu
maddenin yanlış yorumlandığını anlattık. Bi-
zim bu madde ile ilgili beklentimiz firmaların
öğrenci alma yarışına girerek, okul bahçele-
rinin pazarlama alanına dönüştürülmesinin
önüne geçilmesi dedi. İSTAB Başkanı Karakış,
okullarda en çok bağış yapan firmaya işin
verilmesinin de yanlış bir uygulama olduğuna

Vahap İlhan 

Selim Şiper

Gian Paolo Gatti Comini

Plaka Tahdidi 
Mücadelesi Devam

Edecekİstanbul
Taşımacılar Birliği Derneği

(İSTAB) Başkanı Ahmet
Karakış, yeni eğitim
öğretim döneminin

başlamasının ardından
sektörü değerlendirdi.
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Fiat’tan Sakarya’ya Yeni Tesis!
Fiat Ailesi’ne 2015 yılında katı-

lan Akgün Otomotiv, Sakarya’daki
yeni tesisini törenle hizmete açtı.
Akgün Otomotiv’in Sakarya’da
devreye aldığı yeni tesisin açılışı-
na, Eskişehir Valisi Özdemir Çaka-
cak, Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Harun Karacan, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı
Erdoğan Ülker, Sakarya İl Emniyet
Müdürü Fatih Kaya, Sakarya ili ilçe
belediyeleri, SATSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Kösemul,
Koç Holding Otomotiv Grup Baş-
kanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su
Cengiz Eroldu, Fiat İş Birimi Direk-
törü Altan Aytaç’ın yanı sıra Ak-
gün Otomotiv yetkilileri ile geniş
bir davetli grubu katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanında ge-
niş bayi ve servis ağına sahip olan
Fiat, pazar lideri olduğu Sakar-
ya’daki yeni tesisinin resmi açılı-
şını gerçekleştirdi. Yeni tesisin açı-
lış törenine Eskişehir Valisi Özde-
mir Çakacak, Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Harun Karacan,
Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Vali
Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakar-
ya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya,
Sakarya ili ilçe belediyeleri, SATSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Kösemul, Koç Holding Otomotiv
Grup Başkanı Cenk Çimen, Tofaş
CEO’su Cengiz Eroldu ve Fiat İş Bi-
rimi Direktörü Altan Aytaç’ın yanı

sıra Akgün Otomotiv yetkilileri ile
geniş bir davetli grubu katıldı. 

Açılış töreninde konuşan Koç
Holding Otomotiv Grubu Başkanı
Cenk Çimen, Akgün Otomotiv’in
Koç Topluluğu ile 30 yıla dayanan
güçlü bir işbirliği bulunduğunu,
2015 yılından bu yana da Fiat mar-
kasının Sakarya temsilciliğini üst-
lendiğini söyledi. Çimen, “Sakarya
ilimiz yaklaşık 1 milyon nüfusu ve
coğrafi konumu itibarıyla otomo-
tiv sektörü için önemli bir pazar.
Sakarya ilimizde Fiat adına faali-
yet gösteren tek temsilcimiz olan
Akgün Otomotiv, Fiat markasını
iki yılda bölge liderliğine taşıdı. Bu
vesile ile Akgün Ailesi ve Akgün
Otomotiv çalışanlarını, gösterdik-
leri bu başarılı performanstan do-
layı tebrik ediyor, yeni yatırımları
ile birlikte, bu başarıyı daha da ileri
noktalara taşıyacaklarına yürek-
ten inanıyorum” dedi. 

Türkiye otomotiv üretim ve ih-
racatının yüzde 40’ından fazlasını
Koç Topluluğu şirketlerinin ger-
çekleştirdiğini dile getirerek bu
başarıda Tofaş’ın önemli bir yeri
olduğunu belirten Çimen, “Tofaş,
özellikle son yıllarda büyük yatı-
rımlara imza atarak üretim ve ih-
racat hacmini neredeyse ikiye

katladı. 2017’de de büyümeye de-
vam ediyor. Fiat Egea model aile-
sinin yurt içinde ve dış pazarlarda
gördüğü yüksek talebin bu büyü-
mede önemli bir payı var” şeklin-
de konuştu.

EGEA SEDAn En ÇOK TErCİH
EDİlEn OTOMOBİl OlDu 

Açılış törenlerinde yaptığı ko-
nuşmada Fiat’ın Türkiye’deki ba-
şarısında bayilerin çok büyük bir
rolü olduğunu belirten Fiat İş Biri-
mi Direktörü Altan Aytaç ise, “Fiat
markası olarak yeni modellerimizi
pazara sunduğumuz, yeni bayi ya-
tırımlarının da hızlandığı yoğun
bir dönemden geçiyoruz. 2015 yılı
sonunda pazara sunduğumuz
Egea Model Ailesi ile otomobil
segmentinde büyük bir ivme ka-
zandık. Egea Sedan geçen yılın en
çok tercih edilen otomobili oldu.
Geride bıraktığımız 9 ayda da bu
unvanını korudu. Yıl boyunca yeni
modellerimizi pazara sunmaya
devam ettik” dedi. 

Bayiler ile büyüdüklerine dikkat
çeken Aytaç “2017 yılının başın-
dan bu yana 2 yeni bayimizin 6
entegre tesisin açılışını gerçekleş-
tirdik. Önümüzdeki günlerde 2
yeni bayimizin daha açılışını ger-

çekleştirmeyi planlıyoruz. Sakar-
ya ilimizde de 2015 yılından bu
yana Akgün Otomotiv ile varlığı-
mızı sürdürüyoruz. Fiat markası-
nın o dönem yüzde 5’lerde olan
pazar payı Akgün Otomotiv işbir-
liği ile bugün yüzde 12’lere yüksel-
di. Bugün Sakarya’da pazar lideri-
yiz. Bir markanın büyümesi, geliş-
mesi, müşteri için yarattığı değer-
le, ürünleri ve olmazsa olmazı bayi
teşkilatının hizmetleri ile doğru
orantılıdır. Bu sebeple bu başarılı
performansından dolayı Akgün
Otomotiv’in tüm çalışanlarını kut-
luyorum”  

Akgün Otomotiv Yönetim Kuru-
lu Başkanı Erhan Akgün de açılış
töreninde yaptığı konuşmada “To-
faş, bugün uluslararası pazarlara
sunduğu araçlarla, ülkemizi küre-
sel ölçekte başarıyla temsil ediyor.
Bu gururu biz de Tofaş ve Koç Top-
luluğu’nun bir üyesi olarak yürek-
ten hissediyoruz. Akgün Otomotiv
olarak bugün açılışını yaptığımız
yeni tesisimizle birlikte Fiat mar-
kasını 2017 ve sonraki yıllarda Sa-
karya’nın lider markası yapma
kararlılığımızı paylaşmak istiyo-
rum” dedi. 

2015 yılından beri Fiat markası-
nı Sakaryalı otomobilseverler ile
buluşturan Akgün Otomotiv, iki
dönüm arazi üzerine kurulu yeni
tesiste satış, servis ve Otoeksper
markası ile 2. el araç satış hizmeti
verecek.

Fiat, bayilik ağını ülkenin dört bir 
yanında güçlendirmeye devam ediyor. 

ANADOLU ISUZU, yılın ilk 
yarısında otomotiv sektörünün

patent şampiyonu oldu

2 009 yılından bu yana Ar-
Ge yatırımlarıyla sektörün-
de öne çıkan Anadolu Isu-
zu, 2017 yılının ilk yarısında,

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun
“Türkpatent Ligi” sıralamasında,
otomotiv sektörünün en çok baş-
vuru yapan markası oldu. Anadolu
Isuzu 35 patent başvurusuyla, Tür-
kiye çapında tüm sektörlerin sıra-
landığı listede ise 3’üncü sırada yer
alma başarısını gösterdi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğ-
rul Arıkan, 2016 yılında şirketin 830
milyon liralık gelirinin yüzde
2.9’unun Ar-Ge’ye harcandığını be-
lirterek, şunları söyledi: “Anadolu
Isuzu kalitesiyle; midibüs, otobüs,
kamyon, kamyonet ve pick-up’ların
dünyadaki üretim merkezlerinden
biriyiz. Fransa’dan İtalya’ya, İspan-
ya’dan Litvanya’ya kadar onlarca
Avrupa ülkesinde ve Afrika’nın dahil
olduğu diğer kıtalarda, Türk tasarım-
cı ve mühendislerinin geliştirdiği ve
Anadolu Isuzu fabrikalarında üreti-
len araçların satılmasından, ülke
ekonomisine yaptığımız katkıdan
gurur duyuyoruz. Önemli bir yatı-
rımla hayata geçirdiğimiz 6220 m2

kapalı alana sahip Ar-Ge merkezi-
miz ile çalışmalarımıza tüm hızımız-
la devam ediyoruz. Bugün, ithal çö-
zümlere ihtiyaç duymadan en ileri
teknolojilerle üretim yapabilme kap-
asitesine sahibiz.”

2015 yılından bu yana patent baş-
vurularının artması ve nitelikli hale
gelmesi için teşvik sistemini devre-
ye aldıklarını da sözlerine ekleyen
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul
Arıkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Arkadaşlarımızın özveriyle çalışa-
rak elde ettiği sonuçları, geliştirdik-
leri çözümleri yorumlayarak, paten-
tlenmesi ile çalışanlarımızın moti-
vasyonunu artırdık. Patent algısını
güçlendirdik ve başvuru sayımızın
günden güne arttığını gördük. Geliş-
tirilen uygulamaların tescil başvu-
rusunu yaparak ulusal ve uluslar-
arası platformda hem ülkemizin
hem de firmamızın bilimsel/tekno-
lojik yaklaşımının yansıması haline
getirdik. Bu yılın ilk yarısında yaptı-
ğımız 35 patent başvurusu, bizi oto-
motiv sektöründe birinci, Türkiye
listesinin ise üçüncü sırasına yerleş-
tirdi. Emeği geçen tüm arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum.”

Goodyear’dan, Yeni 
Nesil Akıllı Fabrika…

A raç model ve seçenekle-
rindeki artış, premium
lastiklere olan talebi te-
tikliyor. Bağlantılı-iş mo-

delini geliştiren Goodyear, bu seg-
mentte artan müşteri ve tüketici ta-
lebini karşılamaya yönelik inovatif
üretim sürecinin kullanılacağı yeni
fabrikasının temelini Lüksemburg'ta
attı. Mercury adı verilen bu özel fab-
rikada, yenileme kanalı ve orijinal
ekipman müşterilerinden gelen ta-
lep oranında premium lastiklerin
üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikada
etkin üretim için ek imalat teknoloji-
lerinin kullanıldığı otomasyonlu ve
birbirine bağlı iş istasyonları kullanı-
larak üretim yapılacak. 

Goodyear Yönetim Kurulu ve İcra
Kurulu Başkanı Richard J. Kramer,
fabrikanın temel atma töreninde
Mercury'yi ve şirketin planlarını
açıklayarak, “Araç modelleri çeşit-
lendiği ve tüketicilere sunulan seçe-
nekler artmaya devam ettiği için
lastik endüstrisinde giderek daha
fazla yer edinen kompleks yapı
Mercury'de öne çıkıyor. Bu sayede

yüksek marja sahip premium Good-
year lastiklerine yönelik küçük ha-
cimli talepleri karşılamak ve bunları
müşterilerimize her zamankinden
daha hızlı bir şekilde teslim edebil-
mek için hızımızı ve esnekliğimizi
artırabileceğiz. Üretim katından Go-
odyear'ın online tüketicilerine ve
perakende birimine kadar aktifleri-
mizin tamamını düzenleyen bağlan-
tılı-iş modelimizi Mercury'de ilerle-
teceğiz. Bu, mevcut yüksek hacimli
fabrikalarımıza destek sağlarken
bizlere de gerçek anlamda bir reka-
bet üstünlüğü sunacak" dedi.

2019 yılında açılması öngörülen
fabrika, Goodyear'ın Lüksemburg'ta
bulunan inovasyon merkezine ve
lastik deneme sahasına oldukça
yakın. Yılda yaklaşık 500 bin lastik
üretimi planlanan tesis, 70 kişilik
tam zamanlı yeni istihdam sağlaya-
cak. Goodyear’ın 77 milyon dolar ya-
tırım yapacağı Mercury üretim fab-
rikasında kullanılacak teknoloji, ha-
lihazırda son beş yıldır Goodyear'ın
inovasyon ve geliştirme merkezle-
rinde test ediliyordu.

BP TÜRK‹YE 
KARAYOLU 

TAfiIMACILI⁄INDA 
OMSAN ‹LE 

‹fi B‹RL‹⁄‹ YAPTI 

Türkiye’nin lider lojistik firmaların-
dan OMSAN, dünyanın en büyük enerji
firmalarından biri olan BP ile beş yıllık
akaryakıt ve LPG taşıma anlaşması
imzaladı. Böylece OMSAN, BP Türki-
ye’nin taşıma tedarikçileri arasındaki
yerini aldı.  BP Türkiye Akaryakıt Ülke
Müdürü Martin Thomsen, iş birliği
hakkında şunları söyledi: “BP Türkiye
olarak ’sıfır kaza-sıfır hata’ prensibiyle
operasyonlarımızı gerçekleştirerek
müşterilerimize daha emniyetli ve gü-
venli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz.
Taşımacılık sektöründeki bilgi, dene-
yim birikimi ve standartların yerleş-
mesiyle operasyonlarımızı her konuda
donanımlı iş ortaklarımızla beraber
yürütmek amacıyla OMSAN Lojistik

firmasını tercih ettik. OMSAN Lojistik
ile yaptığımız bu iş birliği ile ‘Akaryakıt-
ta BP Kalite Güvencesi’ hedefimizi ba-
şarıyla gerçekleştireceğimize inanıyo-
rum çünkü BP olarak Sağlık-Emniyet-
Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) politikaları-
mız gereği, her faaliyetimizde olduğu
gibi, karayolu taşımacılığı alanında da
hatasız bir operasyonla, insana ve çev-
reye zarar vermeden ürünlerimizi ter-
minallerden akaryakıt istasyonlarımı-
za ulaştırmayı hedefliyoruz.”

İş birliği hakkında konuşan OMSAN
Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Ha-
kan Keskin, “Bugün burada bir OYAK
grup şirketi olan OMSAN ve BP Türkiye
olarak gurur duyulacak bir iş birliğine
imza atıyoruz. OMSAN olarak bu proje

kapsamında 30 milyon TL yatırım ya-
parak 190 yeni sürücü istihdamı sağla-
dık ve ADR taşımacılığı yapan araç filo-
muza 81 araç kattık. BP Türkiye ile bir-
likte yaratacağımız sinerjiyle, akarya-
kıt ve otogaz taşımacılığında, diğer faa-
liyetlerimizde olduğu gibi uluslararası
standartları uygulayarak, sıfır hata ve
sıfır kaza hedefiyle sektöre örnek ola-
cak bir proje gerçekleştireceğimize
inanıyorum” dedi. BP Türkiye, OMSAN
Lojistik aracılığıyla, akaryakıt ve otogaz
olmak üzere 81 araç ve 190 karayolu ta-
şımacılık operatöründen oluşan bir filo
ile bayilerine hizmet verecek. Bu saye-
de yılda yaklaşık 10 milyon kilometre
yol katedilerek 900 km3 akaryakıt ve
otogaz dağıtımı gerçekleştirilecek.

Allison Transmission'dan 
yeni nesil şanzımanlar
Allison Transmission, At-

lanta’daki Güney Ameri-
ka Ticari Araç Fuarı’nda
ilk dokuz vitesli modelini

tanıttı. Orta ve ağır segment ticari
araçlar için tasarlanan bu yenilikçi
tam otomatik şanzımanın 2020 yı-
lında global pazara sunulması he-
defleniyor.

Allison Transmission Ürün Mü-
hendisliği ve Ürün Geliştirme
ekiplerinin Kıdemli Başkan Yar-
dımcısı Randy Kirk açıklamasın-
da; “Bu yeni şanzıman ile Al-
lison, yakıt verimliliği ve
sera gazı emisyonlarına
ilişkin standartları sağ-
lamaya olan kararlılığını
ortaya koyuyor. Bu ürü-
nü piyasaya sunmamız,
Çevre Koruma
Ajansı(EPA) Safha 2
GHG ve Yakıt Verimliliği
Standartlarının zaman-
laması ile örtüşüyor” di-
yerek belirtti. 

Yüksek ilk  vites oranı ve sek-
töre öncülük eden diğer vites
oranlarıyla Allison dokuz vitesli

şanzıman; tork konvertörünün bi-
rinci viteste erken lock up yapma-
sını sağlayan yüksek verimli dişli
tasarımı sayesinde önemli bir ya-
kıt tasarrufu sunuyor. Ayrıca do-
kuz vitesli şanzıman, motor yeni-
den başlatıldığında şanzımanın di-
rekt devreye girmesini ve aracın
aynı pozisyonda tutulmasını sağ-
layan entegre start-stop sistemini
kapsıyor. Çeşitli uygulamalara de-
ğer katan dokuz vitesli yeni  model,
dağıtım kamyonları, kiralık kam-

yonlar ve okul otobüsleri için ideal
olarak sunuluyor.

Kirk açıklamasında; “Yazılımı-
mız, elektronik kontrol paketleri-
miz ve diğer yakıt tasarrufu tek-
nolojilerimiz, FuelSense® ile bir-
leştirildiğinde dokuz vitesli yeni
modelimiz, yakıt verimliliği ve
düşürülen emisyonlar için yeni
bir standart yaratarak Sera Gazı
Emisyonları Modelinin tüm ge-
rekliliklerini karşılayacak. Asya,
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki
birçok araç üreticisi,  kendileri için
henüz bu yıl başlayan prototip
değerlendirmelerinin heyecanını
ve merakını yaşadıklarını ifade

etti” dedi. 
Allison dokuz vitesli şanzı-

man, tüm dünyada 100 milyar
milden fazla yol kat etmiş olan
Allison 2000 Serisi™ altı vitesli

ticari tam otomatik şanzımanla-
rın kanıtlanmış dayanıklılığını

güçlendiriyor. Allison, 2000 Serisi
ile birlikte piyasaya sürülen
araçlara entegrasyon kolaylığı

sağlayarak önceki altı vitesli mo-
deli gibi aynı araç üreticilerinin ara

yüzlerinde kullanılmak üzere ta-
sarlandı. 

Bu yeni şanzıman modeli ile sü-
rücüler, daha sarsıntısız bir kalkış
sağlayan küçük  vites aralıkları sa-
yesinde daha da yüksek bir konfo-
ru tecrübe edecekler. Ayrıca daha
fazla verimlilik sunan arttırılmış
ivmelenmenin keyfini yaşayacak-
lar.  Allison şanzımanlar, motor
torkunu sarsıntısız şekilde arttır-
mak ve tekerleklere daha fazla
güç iletmek için Kesintisiz Güç
Teknolojisi™’ni kullanıyor. Allison
şanzımanları kullanan sürücüler,
manüel ve otomatikleştirilmiş
manüel şanzımanları kullananlara
göre daha yüksek verim, yakıt ta-
sarrufu, sürüş konforu, güvenliği
ve kullanım esnekliğini tecrübe
ediyorlar. Allison şanzımanlar,
global olarak kalitesi, güvenilirliği
ve daha yüksek tasarruf sunması
ile tanınıyor. Bu değerler, manüel,
otomatikleştirilmiş manüel şanzı-
man ya da çift kavramalı şanzı-
manlar (DCT) ile karşılaştırıldığın-
da Allison donanımı araçların
avantajlarını gösteriyor. 
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Yerli ve elektrikli Minibüs

Bir Daimler markasıdır.

Yollar aşınır, frenler aşınmaz!
Güçlü motor freni ve retarder opsiyonu sunan Mercedes-Benz, Euro 6 ailesi ile yollarda maksimum güven, minimum fren aşınması.

      

T ırsan'dan Seray Uluslararası Taşımacı-
lık'a rekabetçi çözümTürkiye’nin lider
treyler üreticisi Tırsan, karayolu taşı-
malarında sektörün öncü firmalarından

olan Seray Uluslararası Taşımacılık’a Tırsan Per-
deli Maxima Plus T.SCS X+ treylerleri teslim etti.

Her türlü taşımacılığa özel geliştirdiği çözüm-
lerle öne çıkan Tırsan, lojistik firmalarının ilk
tercihi olmaya devam ediyor. Seray Uluslararası
Taşımacılık da Tırsan’ı tercih ederek filosuna
T.SCS X+ Perdeli Maxima Plus kattı. Tırsan Ada-
pazarı fabrikasında yapılan törenle araçlar, Tır-
san Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ta-
rafından Seray Uluslararası Taşımacılık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Doğan Bayındır’a teslim
edildi.

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı ko-
nuşmada, Tırsan olarak müşterilerinin her türlü
ihtiyacına çözümler geliştirdiklerini ve müşteri-
lerinin sonuna kadar arkasında durduklarını
söyledi. Nuhoğlu, “Seray Uluslararası Taşımacı-
lık, Tırsan Perdeli Maxima Plus semi-treylerleri
tercih ederek, aracın sunduğu hafiflik avantajı
ile daha fazla ağırlık taşıyarak verimliliğini art-
tıracaktır” dedi.

tırsan Fabrikası, artık 
türkiye’nin Fabrikasıdır

Seray Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kuru-
lu Başkanı Doğan Bayındır ise yaptığı konuş-
mada, “Tırsan’ın Adapazarı'nda bulunan fabri-
kasını gezdim ve çok gurur duydum. Artık bu
fabrika, Türkiye’nin fabrikasıdır” dedi. Bayındır,
Tırsan’ın Türk markası olmasının önemine işa-
ret etti ve Tırsan ile bugüne kadar sorunsuz bir

işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Doğan Ba-
yındır sözlerine şu şekilde devam etti, “Yeni al-
dığımız araçlarla filo büyüklüğümüz 50’ye ulaş-
tı. Seray olarak Yunanistan taşımalarında sek-
tör lideriyiz. Ayrıca Bulgaristan, Arnavutluk,
Makedonya ve Kosova’ya kuru yük taşımacılığı
yapıyoruz. Tırsan ile büyümeye devam edece-
ğiz. Daha önce filomuzda Tırsan ürünleri bulu-
nuyordu ve bu ürünlerden memnunduk. Tırsan
kendisini sürekli geliştiren ve yatırımlar yapan
bir marka. Satış sonrasında da aldığımız kaliteli
ve sorunsuz hizmetler Tırsan’ı seçmemizin en
büyük nedenlerindendir” diye konuştu.

tırsan Perdeli maXıma
Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih

edilen; Tırsan Perdeli araçları, şasi ve çelik ak-
samlarının çinko tri-elektron metoduna göre ka-
taforez (KTl) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl
paslanmazlık garantisi altındadır.

Yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından
geliştirilen Tırsan Perdeli Maxima Plus treyler-
lerin patentli K-fix sistemi sayesinde, yüklerin
en güvenli şekilde taşınması sağlanmaktadır.
Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli
toplam 236 adet delik sayesinde, 500’den fazla
yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Rakip-
lerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Maxima’nın
üst yapısı ve perdeleri CodeXl standartlarına
%100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi saye-
sinde; 2.800, 2.850, 2.900 ve 2.950mm’ye kadar
dört seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabil-
mektedir. Bunun yanı sıra 7,200 kg fork-lift aks
yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki
en dayanıklı tabanı sunmaktadır.

Tırsan'dan Seray Uluslararası
Taşımacılık'a rekabetçi çözüm

KARSAN, BUSWORlD FUARI’NDA YENİ JEST +’YI AVRUPA’YA TANITTI!

B u yıl elektrikli ulaştırma çö-
zümlerinin ön planda tutuldu-
ğu fuarda, Karsan’ın ürettiği
ilk yerli ve elektrikli minibüs

modeli olan Jest dikkatleri üzerine çek-
ti. Yenilenen Jest +’yı da ilk kez Bus-
world Kortrijk Fuarı’nda Avrupalıların
beğenisine sunan Karsan, her biri kendi
sınıfında fark yaratan Atak ve Star oto-
büsleriyle fuarın ilgi odağı oldu.

Uluslararası otobüs, yedek parça ve
aksesuarları fuarı Busworld Europe
Kortrijk, Belçika’da kapılarını açtı. Ku-
ruluşunun 50 yılını geride bırakan ve
geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle
şehirlere modern çözümler sunan yerli
üretici Karsan, Busworld Europe Kort-
rijk Fuarı’na toplam 4 araçla katılım
gösterdi. Bu yıl elektrikli ulaştırma çö-
zümlerinin ön planda tutulduğu fuarda,
Karsan’ın ürettiği ilk yerli ve elektrikli
minibüs modeli olan Jest dikkatleri üze-
rine çekti. Elektrikli Jest’in yanı sıra ye-
nilenen Jest +, alçak tabanlı ve şehir içi
toplu taşımaya uygun 8.15 metre uzun-
luğundaki Atak ile 31 yolcu kapasiteli
Star da dünyanın en önemli üreticileri-
nin katıldığı Busworld Europe Kortrijk
Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine su-
nuldu.

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Kar-
san CEO’su Okan Baş, Karsan’ın ger-
çekleştirdiği Ar-Ge yatırımları, çevreci
çözümleri doğrultusunda seri üretime
hazır hale getirilen elektrikli Jest ve ih-
racat pazarlarına dikkat çekti. Karsan
CEO’su Okan Baş, “Tekerlekli  sandalye
alabilen,  fabrika  çıkışlı  ilk elektrikli
minibüs unvanına sahip Karsan Jest,

tüm ülkeler için dar şehir yollarında
kullanıcılar için en çevreci çözümü su-
nuyor. 165 km’lik menzile sahip olan sı-
fır emisyonlu, elektrikli Karsan Jest’te
33 kWh’lik iki batarya paketi bulunuyor.
Ülkemiz için böylesine önemli bir yerli
aracı dünyanın en önemli fuarlarında
sergilemek gurur verici” dedi. Karsan
tarafından üretilen araçların, tamamen
kendi pazarını yaratabilen araçlar oldu-
ğunu vurgulayan Okan Baş, “Bu neden-
le, söz konusu ürünlerimizi Avrupa’da
göstermek ve tanıtımını sağlamak ge-
rekiyor. Başta Fransa, Almanya, İspan-
ya, İtalya olmak üzere minibüs kültürü-
nü, toplu taşımada verimliliği artıracak
6 ila 8 metre arası ürünlere yönelik alış-
kanlığı Avrupa’ya taşıyıp yaygınlaştır-
mayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulaşımda dönüşümün 
öncüsü atak

8,1 metre uzunluğundaki Karsan
Atak, belediye tipi şehir içi toplu taşıma-
cılık anlayışını değiştirecek özelliklere
sahip ideal toplu taşıma aracı olarak
dikkatleri çekiyor. Tam alçak tabanlı ta-
sarımı ve farklı koltuk yerleşim opsi-
yonları ile ulaşımda kentsel dönüşü-

mün öncüsü olmayı hedefleyen Karsan
Atak, çağdaş tasarım üstün mühendis-
lik ve yüksek kapasite özellikleri yakıt
ekonomisi, yüksek performans ve dü-
şük işletim giderleri sunuyor. Koridor ve
koltuk yerleşimindeki özgün dizaynı
sayesinde, toplamda 58 kişiye kadar
ulaşan yüksek yolcu kapasitesi alter-
natifleri sunan Karsan Atak, “Katlana-
bilir Engelsiz Erişim Rampası” ile her bir
birey için toplu taşıma ilkesini gerçek-
leştiriyor. Karsan Atak’ın sahip olduğu
Fiat Power Train (FPT) marka motor,
Euro VI emisyon seviyesi, 137 KW güç
ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik,
yüksek performans ve mükemmel ya-
kıt ekonomisini standart olarak bera-
berinde getiriyor.

şehirler arası 
taşımacılığın yeni star’ı

Busworld Europe Kortrijk Fuarı’nda
sergilenen bir diğer Karsan markalı
araç olan Star, kısa mesafe şehirler ara-
sı turizm ve şehir içi personel taşımacı-
lığının lokomotifi olmaya aday özellikle-
riyle ön plana çıkıyor. 8,1 m. Uzunluğun-
daki engelli liftine sahip Karsan Star,
coach tipi şasisi ile gerçek otobüs
DNA’sına sahip olmasıyla ve kesintisiz
3,5 m3 bagaj hacmi ile kamyon altyapı-
sını kullanan rakiplerinden ayrışıyor.
Müşterilerin talebine ya da kullanım
durumuna göre, 27 kişiden 31 kişiye ka-
dar yolcu kapasitesi bulunan Karsan
Star’da ayrıca, yolcuların taleplerini
karşılayacak Asistan/Hostes personeli
için hazırlanan katlanır koltuk standart
olarak sunuluyor.

Yerli ve Elektrikli Mini-
büsKarsan, Belçika’da dü-
zenlenen Busworld Kort-

rijk Fuarı’nda dünyanın
dört bir yanına ihraç ettiği

otobüslerini sergiledi.
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Mercedes-Benz türk’ten
125 adet arocs tesliMatı
D enizlili şirketler toplu-

luğu 100 adet Euro 6
motorlu Mercedes-
Benz Arocs inşaat

kamyonu ve 25 adet Mercedes-
Benz Arocs çekici olmak üzere
125 araçlık filonun sahibi oldu.
Araçlar Denizli’de Akça Şirketler
Grubu tesislerinde düzenlenen
törenle teslim edildi.

Akça Şirketler Grubu, bugün
Türkiye’nin önde gelen hazır be-
ton gruplarından biri olarak hafri-
yat, nakliye, kum ocağı, taş ocağı,
asfalt/yol ve inşaat/taahhüt
alanlarında 6 farklı tesiste görev
yapan 450’nin üzerinde çalışanı
ile hizmet veriyor. 125 adetlik
Mercedes-Benz Arocs inşaat ara-
cı yatırımı ile birlikte araç parkı
535’e yükselen Akça Şirketler
Grubu yönetimi bu araçların yur-
tiçindeki beton santrallerinde, taş
ve kum ocağı işletmelerinde kul-
lanılacağını ifade ettiler.

Teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk Kamyon Pazarlama
ve Satış Müdürü Bahadır Özba-
yır, Kamyon Filo Satış Müdürü
Haluk Burçin Akı, Müşteri Hiz-
metleri Müdürü Mehmet Doğan,
Finansal Hizmetler Kredi Müdü-
rü Hatice Meltem Gürsoy, Akça
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Akça, Başkan Yar-
dımcısı Semra Akça Acar, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Şakir Akça,
Hüseyin Akça ve Erol Akça, Tıkı-
roğlu Hazır Beton Yönetim Kuru-
lu Başkanı Süleyman Tıkıroğlu
ve Başkan Yardımcısı Erkan Tı-
kıroğlu katıldılar.

Satışın gerçekleşmesine aracı
olan Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hases Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Cengiz Menteşe-
oğlu, Genel Müdürü Adnan Öztürk
ve Kamyon/Hafif Ticari Araçlar

Satış Müdürü Mesut Negiz de tes-
limat töreninde hazır bulundular. 

bahadır Özbayır: inşaaT
sekTÖrü mega projelerle
büyümeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk Kamyon
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır
Özbayır törende Akça Şirketler
Grubu’na, Muslular ve Tıkıroğlu Ha-
zır Beton şirketlerinin yöneticileri-
ne Mercedes-Benz markasına olan
güvenlerinden dolayı teşekkür etti.
Özbayır, “Mercedes-Benz Türk ola-
rak 50.yılımızı kutladığımız bu
önemli senede iş ortaklarımız ile
bağlarımızın gittikçe güçlenmesin-
den çok mutluyuz. Uzun yıllardır iş
birliği içinde olduğumuz Akça Şir-
ketler Grubu, yine Mercedes-Benz
araçlarına güvendi ve araç parkın-
daki Mercedes-Benz marka araç
sayısını bu teslimatla 400 adede
yükseltti. Bizim için çok anlamlı
olan bu teslimat, Türkiye inşaat
sektörü için de son derece önemli.
Son 2 yıldır önemli mega projeler ile
hızla büyümesini sürdüren inşaat
sektöründe önümüzdeki yıllarda da
büyüme bekliyoruz.” dedi. 

mercedes-benz arocs 
inşaaT sekTÖrünün her
ihTiyacına yanıT veriyor

Özbayır, “Bugün teslimatını
yaptığımız 125 adet araçla Merce-
des-Benz’in Türkiye’de inşaat
sektöründe sunduğu ürün yelpa-
zesinin güzel bir örneğini görüyo-
ruz. Bu araçların 33 adedi Arocs

3342 damperli araç, 30 adedi
Arocs 4142 betonmikser, 21 adedi
Arocs 4145 damperli araç ve 25
adet Arocs 1842 LS çekici araçlar-
dan oluşuyor. Bunun dışında tes-
lim edilen filoda Arocs 3242 dam-
perli, Arocs 4142, Arocs 3342 ve
Arocs 4442 beton pompası araç-
lar bulunuyor. Mercedes-Benz
Türk olarak ürün gamımızı yeni-
ledik, inşaat sektöründe yeni bir
dönem başlattık. Bu sayedeher
ihtiyaca uygun araçlarımız ile
sektörün omzundaki yükü almayı
hedefliyoruz. Mercedes-Benz
markasına güvenen değerli Akça,
Tıkıroğlu ve Muslular şirketleri
yöneticilerine ve iş birliğinde
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuşarak
sözlerini tamamladı.

ali akça: 125 adeT 
aracı denizliye 
kazandırmış olmakTan
gurur duyuyoruz

Şirketler topluluğunu temsilen
konuşma yapan Akça Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Akça ise tören esnasında “Merce-
des-Benz Türk ile uzun zamana
dayalı iş birliğimiz var. Bundan
önce 2013 ve 2015 yıllarında da
Mercedes-Benz kamyon filo
alımları gerçekleştirmiştik. Bugün
ise 125 adetlik bu teslimattan bü-
yük gurur ve onur duyuyoruz.
Mercedes-Benz marka araçların
düşük emisyon ve yakıt ekono-
misi sağlayan motorlara, yaygın

servis ağına sahip olması ve araç-
ların güvenilir olması tercihimizin
Mercedes-Benz Türk’ten yana ol-
masına neden oluyor. Verdikleri
kaliteli hizmetten dolayı Merce-
des-Benz Türk’e, bu satışın ger-
çekleşmesinde emeği olan Mer-
cedes-Benz Finansal Hizmetler’e
ve Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hases Otomotiv’e teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.” dedi.

mercedes-benz arocs
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda

2016 yılı başında üretilmeye baş-
layan Arocs kamyon ve çekiciler
inşaat sektörü için özel olarak ge-
liştirilen araçları temsil ediyor.
Zorlu koşullarda kullanıma uygun
Mercedes-Benz Arocs inşaat se-
risi kamyonları beton mikserden
damperli kamyona, çekicilerden
beton pompasına kadar uzanan
geniş kullanım alanına sahip olma
özelliği taşıyor.

Sağlamlıkları, güçleri ve üstün
yakıt ekonomileriyle 120 yıllık
tecrübenin ürünü olan Arocs
kamyonlar, en zorlu koşullar için
üretildi. Türkiye pazarına kamyon
ve çekici olarak sunulan Arocs,
yüksek beygir gücünde Euro 6
motorlar ile donatıldı. 

Arocs kamyonlarda kullanılan
şanzıman ve akslar motorla
uyum içerisinde çalışarak opti-
mum çalışma şartları sunuyor.
Arocs kamyonlarda yer alan te-
kerleklerin kilitlenmesini engelle-
yen ABS ve patinajı engelleyen
ASR’den oluşan elektronik fren
sistemi EBS ve standart olarak
sunulan üç kademeli güçlendiril-
miş motor freni sürücünün işini
kolaylaştırıyor. Araçlarda opsiyo-
nel olarak sunulan PowerBrake
sayesinde motor freni gücü % 50
oranında artırılıyor.

125 adetlik Mercedes-Benz Arocs teslimatıFilo tes-
limatlarına bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz
Türk, 125 adet Mercedes-Benz Arocs çekici ve kam-

yonu Denizli şirketleri Akça Şirketler Grubu, Tıkıroğlu
Hazır Beton ve Muslular Hazır Beton’a teslim etti

İstanbul lojİstİk 
Man’ı tercİh ettİ

L ojistik sektörünün ku-
rumsal ve çok yönlü
markalarından İstanbul
Lojistik’in 10 araçlık yeni

yatırımında da tercihi yine MAN
oldu. Alınan yeni araçlarla birlikte
İstanbul Lojistik’in 70 araçlık güçlü
filosundaki MAN sayısı 55’e ulaştı. 

İstanbul Lojistik’in aldığı 10 adet
MAN TGX 18.460 4x2 LLS-U  çeki-
cinin teslimat töreni, Ankara Ak-
yurt’taki MAN tesislerinde ger-
çekleştirildi. Törende MAN Kam-
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Araç
Teslimat Sorumlusu Salim Kibar,
10 aracı temsilen dev MAN anah-
tarını İstanbul Lojistik Hizm. Tas.
Ltd. Şti. Satın Alma Müdürü Onur
Alemdar’a teslim etti. 

2005 yılında kurulan İstanbul
Lojistik’in, başta Almanya, Hollan-
da, Belçika, Fransa ve İspanya ol-
mak üzere birçok ülkeye hizmet
verdiğini vurgulayan Onur Alem-
dar, “Almanya'daki firmamız İs-
tanbul Lojistik GmbH’ın da çekici-
lerinin tamamı, Almanya plakalı
MAN TGX 18.500’lerden oluşuyor.
MAN araçları ile olan tüm tecrübe-
lerimiz, yeni yatırımlarımız için de
önemli bir referans oluşturuyor.
MAN araçları, sundukları yüksek
nitelikler, üstün performans ve
konfor olanaklarının yanı sıra ya-

kıt tasarrufu ve düşük işletme gi-
derleri de fark yaratıyor. Üstelik
MAN sunduğu tüm bu ayrıcalık-
larda çıtayı, Euro 6C ile çok daha
yükseklere taşıdı” dedi. 

MAN’ın müşterilerine karşı ser-
gilediği ‘yaşam boyu iş ortağı’ yak-
laşımına da vurgu yapan Salim Ki-
bar da, “Bu nedenle MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin gerek bi-
reysel ve gerekse kurumsal müş-
terileri ile işbirlikleri çok uzun so-
luklu olur. İstanbul Lojistik de uzun
yıllara dayanan köklü ve güçlü iş-
birliği içinde olduğumuz, sektörün
güzide kuruluşları arasında yer alı-
yor. İki firma arasındaki bu güzel
işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da
güçlenerek süreceğine inancımız
tamdır” açıklamasında bulundu.

MAN Truck & Bus, yılda (2016)
ortalama 9 milyar Euro geliriyle
Avrupa’nın lider ticari araç üreti-
cilerinden ve ulaştırma çözüm
sunucularındandır. Ürün yelpa-
zesinde kamyonlar, otobüsler, di-
zel ve doğal gazlı motorların ya-
nısıra yolcu ve kargo taşımacılı-
ğıyla ilgili hizmetler de yer al-
maktadır. MAN Truck & Bus,
Volkswagen Truck & Bus
GmbH’nin bir yan kuruluşu ola-
rak tüm dünyada 35,000’ün üze-
rinde kişi istihdam etmektedir.

Anadolu Isuzu, Romanya’da
en büyük teslimatını yaptı

Anadolu Isuzu, Türkiye’deki fab-
rikasında ürettiği ve Busworld
2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve
Ergonomik Otobüsü” ödülüne layık
bulunan Isuzu Citiport modeli 88
aracı, Romanya’nın IASI kenti bele-
diyesine törenle teslim etti. Teslimat
törenine; Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Tuğrul Arıkan, İhracat Direktö-
rü Hakan Kefoğlu, Romanya distri-
bütörü Anadolu Automobil Roma-
nia yetkilileri ile Türkiye Cumhuri-
yeti Romanya Büyükelçisi, Roman-
ya basın mensupları, yerel faaliyet
gösteren Türk işadamları, IASI Bele-
diye Başkanı Mihai Chirica, belediye
yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan, törende yaptığı ko-
nuşmada; iki yıla yayılan tanıtım
turları sırasında Isuzu araçları Ro-
manya’daki belediyelere de tanıt-
tıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Bu çalışmalarımız sonucunda
2017 Haziran ayında 15 milyon
Euro’luk IASI Romanya ihalesini

kazandık. Bugün, Anadolu Isuzu
tarihinin kazandığı ilk EBRD ihalesi
ile en büyük teslimatımızı yaptık.
12 metre uzunluğundaki 88 adet
Citiport otobüsümüzü, Romanya
halkına güvenli ve konforlu bir hiz-
met sunmak için satın alan IASI
Belediyesi’ne teslim etmekten gu-
rur duyuyoruz. Bu güzel töreninin
etkilerinin ve müşteri memnuni-
yetinin, Köstence gibi diğer şehir-
lerdeki ihale ve projelerimize de
pozitif etki edeceğini düşünüyoruz.
IASI Belediyesi’nin yaptığı gibi şef-
faf bir atmosferde geçen 90 adetlik
bir başka EBRD İhalesi olan Kös-
tence Projesi’nde verdiğimiz teklif-
le, 2018 yılında bu sözleşmeyi de
imzalamayı umuyoruz. Yaklaşık 20
yıldır Anadolu Isuzu markasını Ro-
manya pazarında bilinir kılan; kali-
tesini ve ürün sağlamlığını geniş
kitlelere ulaştıran Romanya distri-
bütörümüz Anadolu Automobil Ro-
mania yetkililerine de teşekkür
ediyorum.”

Krone rüzgârı Çobanoğlu
Nakliyat’la devam etti

Yurt içindeki pazar payını her ge-
çen gün dikkat çekici bir şekilde art-
tıran Krone, Nevşehir’in saygın lojis-
tik şirketi Çobanoğlu Nakliyat’a 10
adet Profi Liner ve 10 adet Alümin-
yum Kapaklı Sal Dorse olmak üzere
20 adet treyler teslimatı gerçekleş-
tirdi. Krone Tire fabrikasında ger-
çekleşen teslimat törenine Krone
Trailer International Genel Müdürü
Semih Pala, Krone Türkiye Mali İşler
Müdürü/CFO’su Burak Hepşengenç,
Çobanoğlu Nakliyat firma sahipleri
Bahattin Tay ve Caner Çetinel ve
Krone Türkiye Satış Yöneticisi Ke-
mal Sungar katıldı. Teslim edilen
Krone treylerler, Çobanoğlu Nakli-
yat’ın filosundaki ilk Krone treylerler
olma özelliği taşıyor.

Treylere ihTiyacı olan
bizimle irTibaTa geçiyor

Yurt içindeki pazar paylarının
yüzde 25’i geçtiğinin altını çizen
Krone Trailer International Genel
Müdürü Semih Pala, “Kendi ürün
gamımızda yurt içinde satılan her 4
treylerden en az biri Krone imzası
taşıyor. Diğer taraftan rahatlıkla
şunu söyleyebilirim ki yurt içinde
kimin treylere ihtiyacı varsa artık
bizimle irtibata geçiyor. Bu başarı-

nın altında yatan en büyük etken
bizim herkesten farklı olarak yü-
rüttüğümüz direkt satış yöntemi-
miz. Çobanoğlu Nakliyat ile de yü-
rüttüğümüz sağlıklı iletişim saye-
sinde çalışma fırsatı bulduğumuz
için çok sevinçliyiz. İnanıyorum ki
ekibimiz, Krone’yi çok kısa sürede
çok daha büyük bir pazar payına
ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

hem sağlam 
hem fiyaTı uygun

Çobanoğlu Nakliyat firma sahip-
lerinden Bahattin Tay ise, “Krone’yi,
bu sektörde çalışıp bilmeyen bir ar-
kadaşımız olduğunu sanmıyorum.
Aynı şekilde treylerlerinin uzun
ömürlü ve sağlam olduğu konusun-
da da birçok nakliyeci hem fikir ol-
muş durumda. Son 2-3 senedir Tür-
kiye’de çok önemli işlere imza at-
maya başladılar. Biz de kendileriyle
çok kuvvetli bir diyalog yakaladık.
Krone’yi tercih etmemizin diğer bir
nedeni de ödeme seçeneklerinin bi-
zim açımızdan oldukça avantajlı ol-
ması. Uygun fiyata, uygun ödeme
koşullarıyla bu kadar kaliteli ve
sağlam bir treyler alabilme fırsatı
verdikleri için tüm Krone yetkilileri-
ne teşekkür ediyorum” dedi.
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Ford otosan'dan
yeni iş birliği

Alışan Lojistik
Sürücülerine
Ekonomik ve
Güvenli Sürüş
Eğitimi Verildi

T üm lojistik hizmetleri hızlı ve
güvenilir şekilde sunmaya de-
vam eden Alışan Lojistik, Sca-
nia’nın gerçekleştirdiği organi-

zasyon kapsamında şirket sürücüleri
için sürüş eğitimi düzenledi.

Türkiye pazarının en önde gelen lojis-
tik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve
hızlı tüketim malları ve kimyevi madde-
ler lojistiği alanında pazar liderlerinden
biri olmayı başaran Alışan Lojistik, per-
sonelini bilinçlendirme konusunda ça-
lışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İKİ AŞAmADA GERçEKLEŞTİ

Hem araç kullanan şirket çalışanların-
da farkındalık yaratmak, hem de sürü-
cüleri trafikteki riskler konusunda alı-
nabilecek önlemler ile ilgili bilgilendir-
mek amacıyla düzenlenen eğitim, Hed
Akademi tarafından verildi. Eğitimde
trafik güvenliği ve ekonomik kullanım
teknikleri gibi önemli konular geniş
kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitim,
pratik ve teorik olmak üzere iki aşama-
da gerçekleşti.

ÖNLEm ALmAK İçİN 
EĞİTİm VERİYORUz

Alışan Lojistik çalışanlarının sürüş
konusunda gayet iyi olduklarını belir-
ten Damla Alışan, “Ekip arkadaşlarımı-
zın çok daha iyi ve bilinçli sürücüler ol-
maları için bu eğitimi almalarını istedik.
Hed Akademi’nin uzman personelinin
verdiği eğitimle sürücülerimiz, yıllarca
kazanamayacakları trafik deneyimini
kısa sürede elde etmiş oldu. Hızla deği-
şen ve gelişen motor teknolojileri karşı-
sında sürücü bilgi ve becerilerinin de
güncellenmesi gerek emniyet gerekse
tasarruf adına önem arz ediyor. Tehli-
kelere karşı önlem alabilmek için bu
tarz eğitimlerin yapılması gerektiğini
düşünüyoruz” dedi.

Alışan Lojistik çalışanları; araç bakımı,
günlük kontroller, güvenli sürüş kural-
ları gibi uygulamaları kapsayan teorik
eğitim sonrası eğitmenlerle birlikte sü-
rüş yaparak, öğrendikleri bilgileri pra-
tikte uyguladılar.

G eliştirdiği toplu taşıma sis-
temleriyle şehirlere mo-
dern çözümler sunan yerli
üretici Karsan, ABD’li üreti-

ci Morgan Olson ile Kuzey Amerika
pazarındaki faaliyetleri doğrultusun-
da stratejik bir işbirliği için çalışmala-
ra başladı. Karsan, Kuzey Amerika
pazarına özel olarak tasarlanan oto-
büslerinin ve ihalenin kazanılması
halinde ABD Posta Servisi (USPS) için
geliştirilen posta araçlarının montajı,
üretimi, satış ve satış sonrası hizmet-
lerinde Morgan Olson’la ortak bir iş
modeli gerçekleştirmek üzere muta-
bakat metni imzaladı. İmzalanan mu-
tabakat metni kapsamında Karsan’ın
Bursa’daki fabrikasını ziyaret eden
Morgan Olson Yönetim Kurulu Baş-
kanı J. Poindexter ve Mühendislik İş-
leri Genel Müdür Yardımcısı Mark Ho-
pe'a, Kıraça Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İnan Kıraç ve Karsan CEO’su
Okan Baş eşlik etti. Bu iş modeli ile
USPS ihalesindeki konumunu güç-
lendirmeyi hedefleyen Karsan, ihale
süreci boyunca ABD’li üretici Morgan
Olson’dan saha çalışanı, ekipman ve
lojistik desteği de görecek.

50. YILINI GERİDE BIRAKTI
Kuruluşunun 50. yılını geride bıra-

kan ve Bursa’da yer alan iki fabrika-
sında çağın mobilite ihtiyaçlarına uy-
gun modern toplu taşıma ve ticari
araç üretimi gerçekleştiren Karsan,
ABD pazarına yönelik hedefleri doğ-
rultusunda önemli bir adım attı. Kar-
san, ABD’li üretici Morgan Olson ile
USPS için tasarlanan posta aracı baş-

ta olmak üzere, Kuzey Amerika pa-
zarına sunulacak mevcut ve geliştir-
mekte olduğu araçlar için işbirliği ge-
liştirmek üzere bir mutabakat metni
imzaladı. İmzalanan mutabakat met-
ni doğrultusunda, Karsan otobüsleri-
nin Kuzey Amerika’da satış ve pazar-
lamasına yönelik olarak, 2017 yılı so-
nuna kadar, pazar analizleri yapıla-
cak ve üretim ihalesinin kazanılması
halinde üretilecek kargo araçlarının
ABD’deki üretim safhalarının Morgan
Olson tarafından gerçekleştirilmesi
ve bu konuda bir ortaklık modeli  ge-
liştirilmesi için çalışmalara başlana-
cak. Planlanan iş modeliyle USPS
ihalesindeki konumunu güçlendir-
meyi hedefleyen Karsan, posta ihale-
si süreci boyunca ABD’li üretici Mor-
gan Olson’dan saha çalışanı, ekipman
ve lojistik desteği de görecek.

“USPS İhALESİNDE 
ELİmİz GüçLENEcEK”

İmzalanan anlaşmanın Karsan’ın
yarım asrı aşan bilgi birikimi ve ulaş-
tırma çözümlerini küresel ölçeğe ta-
şıma yolunda önemli bir adım olduğu-
nu dile getiren Karsan CEO’su Okan
Baş, şirketin Kuzey Amerika pazarına
yönelik hedefleri doğrultusunda güç-
lü bir açılım gerçekleştirdiklerini açık-
ladı. Morgan Olson ile kurulacak or-
taklığın özellikle USPS ihalesi süre-
cinde ellerini güçlendireceğini ifade
eden Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu
ihalede şansımızı azımsanmayacak
kadar çok görüyoruz. Hedefimiz ha-
zırladığımız prototiplerle dilediğimiz
sonucu almak. Bu süreçte Morgan Ol-

son, pazarı daha yakından tanımamı-
zı sağlayacak, ihale sürecinde ve ka-
zandığımız takdirde araçların üretim
aşamasında bizlere önemli yardım-
larda bulunacak. İhale süreci boyunca
bizlere saha çalışanı, ekipman ve lo-
jistik desteğinde de bulunacak. Ayrıca
yapılacak ortak çalışmaların sonunda
anlaşma sağlandığı takdirde, Kuzey
Amerika pazarına yönelik olarak ge-
liştirdiğimiz Karsan otobüsünün de
satış ve satış sonrası hizmetlerinden
sorumlu olacak. İmzalanan mutaba-
kat metninin her iki taraf için de ha-
yırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

6 FİRmA ARASINI GİRDİ 
Yerli üretici Karsan, geçtiğimiz yıl

ABD Posta Servisi’nin (USPS) “Yeni
Nesil Dağıtım Aracı”na ilişkin olarak
prototip geliştirme teklif çağrısına
davet edilen ve ön yeterlilik alan 15
firmadan birisi olmuştu. Bu sürecin
ardından posta idaresinin ileriye dö-
nük filo yenileme ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere prototip geliştirme için
sipariş alan Karsan, adını finale yaz-
dıran 6 firma arasına girmeyi başar-
mıştı. Son olarak USPS için prototip-
leri hazırlayan Karsan, Ekim ayı ba-
şında prototiplerin tamamını teslim
etmek üzere yola çıkarmıştı. Altı ay-
lık bir değerlendirme süreci sonra-
sında ihale finalistlerini açıklayacak
olan ABD Posta Servisi (USPS), 180
bin adede yakın posta aracını “Yeni
Nesil Dağıtım Aracı” projesi kapsa-
mında kademeli olarak değiştirmeyi
planlıyor.

Konya Büyüksoylu
Otomotiv‘den 11 Adet
IVECO Daıly Teslimatı

IVECO Konya yetkili satıcısı Büyüksoylu
Otomotiv düzenlenen bir tören ile Gürsoy Ya-
tırım Holding’e bağlı Şehrekmek Unlu Ma-
mulleri şirketine 11 adet IVECO Daily 35 C 15
araç teslim etti Teslimat töreninde bir konuş-
ma yapan firma yöneticisi Fatih Altıntaş di-
ğer kullanıcılardan aldıkları olumlu görüşle-
rin bu ürünü tercih etmelerinde etkili oldu-
ğunu,  yakıt tüketiminden ve uzun ömürlü
bir araç olmasından dolayı tercih ettiklerini
belirtti. Fatih Altıntaş Şehrekmek’in, besin
değeri ile gündelik hayatta çok önemli ve de-
ğerli bir yeri olan ekmeği, etkin ölçek, verimli
teknik, hijyen standardı, gıda güvenliği, kalite
ve lezzet üstünlüğü, dağıtım know-how’ı ve
doğal olmayan hiçbir katkı maddesi içer-
meksizin halka sunduğunu ifade etti. Bü-
yüksoylu otomotiv satış müdürü Hakan
Topbaş ise Şehrekmek’i kazanmaktan mutlu
olduklarını ve kendilerini satış sonrası hiz-
metlerde de yalnız bırakmayacaklarını ifade
etti. Hakan Topbaş Daily 3,5  ton kamyonet-
lerde 7 farklı dingil mesafesinin bulunduğu-
nu ve Sehr Ekmek’in 3750mm dingil mesa-
fesini seçtiğini ifade etti. Teslim edilen araçlar
şehir içi dağıtımda önemli bir özellik olan 12
metrelik dönüş mesafesine sahip.

Karsan’a Yeni 
Pazarlama Müdürü

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehir-
lere modern çözümler sunan Karsan, Pazarla-
ma Müdürlüğü koltuğunu Aslı Ör’e emanet
etti. Bugüne kadar otomotiv sektöründe pek
çok başarılı işlere imza atan Aslı Ör, Kar-
san’daki yeni görevine Ekim ayı itibariyle baş-
ladı.  Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan
Karsan’da, Pazarlama Müdürlüğü görevine
Ekim ayı itibariyle Aslı Ör getirildi. İş hayatına
telekomünikasyon sektöründe başlayan, ar-

dından Türk otomotiv sanayi-
nin köklü kuruluşlarından To-
faş’ta uzun bir dönem örnek
sayılabilecek işlere imza atan
Ör, başarılarını Karsan’da da
sürdürmeyi hedefliyor.  Çalış-
ma hayatına Turkcell’de Müş-
teri Temsilcisi olarak başlayan
Ör, otomotiv sektörüne ise
Anadolu Isuzu şirketiyle geçiş
yaptı. Bir buçuk yıl boyunca

Anadolu Isuzu’da Pazarlama Uzmanı olarak
görev yapan Aslı Ör, ardından Tofaş’a geçiş
yaparak 2007-2017 yılları arasında farklı de-
partmanlarda görev aldı. Yaklaşık 4 yıl boyun-
ca Kıdemli CRM Uzmanı olarak Tofaş’ta gör-
evini sürdüren Aslı Ör, sonrasındaki 3 yıl bo-
yunca ise Fiyatlandırma ve Pazarlama Prog-
ramları Yönetmeni olarak çalıştı. Ör, Tofaş’ta
son dönemde Ürün Pazarlama Yönetmeni ve
Pazarlama İş Geliştirme Yöneticisi olarak ba-
şarılı işlere imza attı. Aslı Ör kariyerindeki ba-
şarılı tabloyu, bağlı bulunduğu şirketlerde aldı-
ğı çok sayıda ödülle de taçlandırdı.  

29 Ekim’de Takografınızın
saatini kontrol edin!

Bilindiği üzere, Türkiye 2016 yılından itibaren,
yaz saatinden kış saatine geçmekten  vazgeç-
miştir. Kısaca, Türkiye tüm yıl boyunca yaz saa-
tinde kalacaktır. Muhtemelen bu uygulama de-
vam edecektir.

Ancak, kullanmakta olduğumuz bilişim ve ile-
tişim araçları otomatik olarak yaz –kış saati aya-
rını yapacak şekilde üretilmektedir. Bu cihazlar,
zamanı geldiğinde, otomatik olarak yaz veya kış
saatine geçmektedir. Dijital Takograf da bu şe-
kilde programlanmıştır. Tüm AB ülkeleri 29
Ekim 2017 tarihinde kış saatine geçecektir.

Dijital takograflar her şeyi UTC saatine göre
kaydetmektedirler. Yerel saati ayarlamak sürü-
cünün görevidir. Gerek UTC ve gerekse yerel
saat doğru şekilde ayarlanmazsa, cezai yaptı-
rım uygulanmaktadır.

Bir önceki muayenede UTC saati doğru şekil-
de ayarlanmışsa, UTC saati değişmeyecektir, an-
cak yerel saat otomatik olarak değişeceğinden,
kontrol edilerek elle düzeltilmesi gerekecektir.
UTC saatini bulmak için, Türkiye saatinden üç
saat çıkarmamız gerekir. En basit şekilde, tako-
grafın  saat ayarlarını öğrenmek için,  takograftan
herhangi bir  çıktı alınız çıktının en başında çıktı-
nın alındığı tarihi ve UTC saatini göreceksiniz. Ta-
kografın ekranında gördüğünüz saatte yerel saat-
tir. Bu kontrolü,  29 Ekim 2017 günü mutlaka ya-
pınız ve gerekirse ayarlayınız, aksi taktirde, kont-
rollerde  cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

D ünyanın lider alacak sigortası
şirketi Euler Hermes, Türki-
ye’nin ihracat şampiyonu Ford
Otosan ile ihracat alanında güç-

lerini birleştirdi. İşbirliği kapsamında Ford
Otosan, ihracat faaliyetleri için alacakları-
nın sigortalanmasının yanı sıra risk yöne-
timinde Euler Hermes’in geniş bilgi ağına
dayanan veri tabanından yararlanacak, ti-
cari araç pazarında Orta Avrupa’daki stra-
tejik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi
için Euler Hermes’in güvenli ticaret çö-
zümlerinden faydalanacak.

Ford Otosan’ın büyüme planları, Euler
Hermes’in yeni pazarlara açılmak iste-
yen şirketleri ticari risklerden koruyan
ihracata dayalı hizmetleri kapsamında
desteklenecek.

İmzalanan ihracat poliçesi vasıtası ile
Ford Otosan, portföyündeki şirketler için
Euler Hermes’in risk uzmanlarından de-
rinlemesine kredi analiz hizmeti almanın
yanı sıra, risk yönetimini de ortak yürüte-
cek. Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü
Özlem Özüner: “Ford Otosan ülkemiz oto-
motiv endüstrisine yarattığı katma değer
ile ihracatımızın lideri konumunda. Bu iş-
birliğimiz sayesinde, küresel liderliğimizin
ve güçlü yerel uzmanlığımızın getirdiği

faydaları sunarak Ford Otosan’ı yeni pa-
zarlarda karşılaşacağı olası risklere karşı
koruyarak, ihracat hacimlerini daha gü-
venli ve istikrarlı bir şekilde büyütmelerini
sağlayacağız” dedi.

Ford Otosan Mali İşler Genel Müdür
Yardımcısı Oğuz Toprakoğlu “Euler Her-
mes ile yapılan bu işbirliği uzun vadede
Ford Otosan için rekabet avantajı yarata-
rak özellikle ihracat operasyonunda
önemli katma değer üretecek. Yeni açıl-
mayı planladığımız pazarlar için farklı
risk yönetimi araçlarına ihtiyaç duyulu-
yor, Euler Hermes’in tecrübe ve birikimi-
nin bu konuda çok olumlu katkıda bulu-
nacağına inanıyoruz ” dedi.

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk
yönetimi şirketi Marsh Türkiye CEO’su
Hakan Kayganacı ise “Alacak Sigortası,
Türkiye’de git gide daha fazla ve farklı sek-
törlerin kullandığı bir alacak risk yönetim
ve bilanço koruma aracı olmuştur. Müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını anlayıp, ona göre si-
gorta programı tasarlayan ve kurumların
satın alma süreçlerini destekleyen bir ku-
rum olarak kendi alanlarında öncü iki isi-
mi, bu anlaşma kapsamında bir araya ge-
tirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ve otomotiv sektörünün ihracat lideri
Ford Otosan, Euler Hermes ile ihracat alacaklarının si-
gortalanmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

Karsan, Morgan Olson ile
Mutabakat Metni İmzaladı!

Aslı Ör

bilal 
yeşil
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Mercedes-Benz Sinop’ta 
YILDIZLARINI ziyaret etti

Y enilikçi teknolojileriyle
lastik sektörüne yön
veren, dünyanın en bü-
yük üreticilerinden

Michelin, ağır vasıta lastikleri
segmentinde tüketicileriyle bu-
luşturduğu X Multi serisiyle gü-
venlikten ödün vermediği gibi
daha yüksek performans ve da-
yanıklılığı da garanti ediyor. Mic-
helin, yeni X Multi lastiklerinin
özelliklerini Gaziantep, Mersin,
Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul
olmak üzere  6  ilde gerçekleştir-
diği ‘X Multi Toplantıları’nda
1000’den fazla kullanıcıya anlattı.

Michelin Ağır Vasıta Lastikleri
Pazarlama Müdürü Emir Aydemir
ve Ürün Müdürü Recep Uçan ka-
tılımıyla gerçekleştirilen etkin-
liklerde, tamamen yenilenen X
Multi lastiklerinin güvenlik, kilo-
metre performansı alanında  ön-
ceki nesile göre gelişme noktaları
ve operasyonel maliyetleri azalt-
madaki önemi vurgulandı. 

Katılımcılar, kokteyl sonrası
frenleme yarışması, fotoğraf çe-
kimi, sanal gerçeklik deneyimi
gibi aktivitelerle eğlenirken, Mic-
helin Ürün Müdürü Recep Uçan
tarafından yapılan interaktif su-
numu takip etme ve X Multi las-
tiklerini yakından inceleme fırsa-
tı da buldular. Ayrıca etkinlik da-
hilinde her ilin frenleme yarışma-
sı  birincisine  hediyeler de verildi.

Tanıtımı yapılan X Multi serisiyle
ilgili Ağır Vasıta Lastikleri Pazarla-

ma Müdürü Emir Aydemir, “Bölge-
sel ve uluslararası taşımacılık şir-
ketleri için en çok tercih edilen
kamyon lastik serimizin yeni ürünü
X Multi’yi pazara sunduk. Yeni nesil
lastiklerimizin kilometre perfor-
mansı bir önceki nesil X Multi seri-
sine kıyasla %15 daha yüksek. Yeni
MICHELIN X Multi lastikleri sürücü-
lere her türlü hava ve yol koşulunda
mükemmel bir yol tutuş ve uzun
ömürlülük sağlayarak operasyonel
maliyetleri düşürecek.” dedi.

X Multi son 
teknolojileri 
Bir araya getiriyor

Michelin, ilk kilometreden son
kilometresine kadar her türlü yol
koşulunda tutuş kabiliyeti ve
yüksek kilometre performansı
sunan yeni nesil MICHELIN X
Multi lastiklerini pazara sundu. 

Yeni X Multi serisi, sektörde bir
ilk olan kendi kendini yenileyen
sırt desen yapısı REGENION TM,
yüksek kilometre performansı ve
şok darbeleri absorbe eden eks-
tra çelik katı INFINICOIL TM, PO-
WERCOIL TM ve lastiğin yenilikçi
karışımı olan CARBION TM gibi
son teknolojileri bir araya getiri-
yor. Ayrıca lastiğin içine yerleşti-
rilen RFID çipi sayesinde filo ve
lastik yönetimini de basitleştiren
MICHELIN X Multi kullanıcılarına,
gelişmiş filo ve stok yönetimi,
operasyon takip kabiliyeti gibi
birçok avantaj sağlıyor. 

M ercedes-Benz Türk,
2004 yılından beri
sürdürdüğü sosyal
sorumluluk projesi

“Her Kızımız Bir Yıldız” ile meslek
sahibi olmak isteyen kızları eği-
tim yolunda destekleyerek, ka-
dınların ekonomiye katılımını ve
ülke kalkınmasına sunacakları
katma değeri artırmayı hedefli-
yor. ÇYDD işbirliği ile hayata geçi-
rilen “Her Kızımız Bir Yıldız” proje-
si kapsamında, şehir şehir geze-
rek eğitimlerine destek verilen
kızlarla buluşan Mercedes-Benz
Türk’ün 25. ziyaretini Sinop’ta
gerçekleştirildi. Mercedes-Benz
Türk yetkililerinin Sinop’taki yıl-
dızlarla bir araya geldiği ve kız öğ-
rencilerin kişisel gelişimine des-
tek olacak yaratıcı drama çalış-
masının yapıldığı buluşmaya Si-
nop’tan 13 bursiyer katıldı.

Mesleki eğitiMin yanı 
sıra kişisel gelişiMleri de
destekleniyor

Kızların yıldızlaşmasında maddi
destekle birlikte ilginin, ekip ru-
hunun, cesaretin ve özgüvenin de

çok büyük rolü olduğuna inanan
Mercedes-Benz Türk yetkilileri,
Bursa’da olduğu gibi diğer illerde
de yıldızlarla bir araya gelerek,
onları eğitimleri ve meslek sahibi
olmaları yönünde yüreklendiriyor.
Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan ge-
len bir uzmanın verdiği eğitimlerle
yıldız kızların kişisel gelişimlerine
katkıda bulunuluyor. Bu güne ka-
dar 25 ili ziyaret eden Mercedes-
Benz Türk, her ay farklı bir şehre
giderek 56 ilde bulunan tüm yıldız
kızlarla buluşmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz türk, 
Mezun Bursiyerlere 
istihdaM da yaratıyor 

Bugün projede 200’ü üniversite
olmak üzere toplam 1.200 öğrenci
burs almaya devam ediyor. Eğiti-
mini tamamlayan 21 “yıldız” kıza
Mercedes-Benz Türk bünyesinde
çalışıyor.

Bursiyer sayısı kadar
kapsaMı da genişledi

İlköğretim okulu mezunu çalış-
kan kız öğrencileri mesleki eğiti-
me teşvik etmek, onların kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmak
ve iş hayatında söz sahibi olmala-
rını sağlamak için hayata geçen
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin
kapsamı da zaman içinde genişle-
di. İlk dönemde motor,
elektrik/elektronik, torna/tesvi-
ye, makina ressamlığı ve bilgisa-
yar branşlarında mesleki eğitime
öncelik verilen projede artık pek
çok başka bölüm için de burs im-
kanı sağlanıyor.  Mercedes-Benz
Türk’ün yanı sıra yan sanayi fir-
maları, bayiler ve Mercedes-Benz
Türk çalışanlarının da destek ver-
diği projede şu anda liseli öğrenci-
lere sağlanan bursların  %68‘i tek-
nik lise bursu, %13‘ü sanat, kalan

kısmı ise sağlık ve diğer bölümle-
re verilen burslardan oluşuyor. 

yıldızlar istanBul’da
ağırlanıyor

Proje kapsamında ayrıca, başa-
rılı kızlardan oluşan ve farklı iller-
den seçilen bir grup öğrenci her
yıl İstanbul’da bir hafta misafir
ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere
bir yandan çeşitli müzeleriyle şe-
hir tanıtılırken diğer yandan da
Mercedes-Benz Türk’ün İstan-
bul‘daki tesislerini ziyaret etme
şansı sunuluyor.

Ödüllü proje
Kamuoyunun da takdirini kaza-

nan Her Kızımız Bir Yıldız projesi,
2006 yılında Platin Dergisi’nden
“En İyi Sosyal Sorumluluk” kate-
gorisinde  “Zirvedekiler”, 2007 yı-
lında Türkiye Halkla İlişkiler Der-
neği’nden (TÜHİD)  “Eğitim Kate-
gorisinde En İyi Sosyal Sorumlu-
luk” kategorisinde  “Altın Pusula”
ve “ODD Satış İletişim Ödülleri,
2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal
Sorumluluk Projesi” ödüllerini ka-
zandı.

Mercedes-Benz Sinop’ta “yıldızlarını” ziyaret ettiMer-
cedes-Benz Türk, ÇYDD işbirliği ile hayata geçirdiği

‘‘Her Kızımız Bir Yıldız’’ projesi kapsamında, şehir şe-
hir dolaşarak yıldız kızlarla buluşmaya devam ediyor.

Michelin, yeni X Multi serisi ile

6 ilde 1000’den fazla 
kullanıcıyla buluştu
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Otokar’ın yeni otobüsü 
ULYSO Avrupa'da tanıtıldı
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K oç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, Belçika’da düzenlenen
ve otobüs endüstrisinin en bü-
yük etkinliklerinden olan Bus-

world Europe (Krotrijk) 2017’de gövde
gösterisi yaptı. Bu yıl 33 ülkeden 350 katı-
lımcının yer aldığı organizasyona Otokar,
5 aracıyla katıldı. Başta Avrupa olmak
üzere 40'tan fazla ülkede otobüsleri kul-
lanılan Otokar, sektörden gelen talep üze-
rine geliştirdiği ULYSO'nun Avrupa lans-
manını da Busworld'de gerçekleştirdi.
"ULYSO, YOLCU 
MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK"

10 metre sınıfındaki ilk araçları olan
DORUK T'nin pazara sunulduğu ilk gün-
den itibaren şehirlerarası ve turizm taşı-
macılığının en gözde araçlarından biri ol-
mayı başardığını belirten Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç; "Taşıma şirketle-
rinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusun-
da DORUK T otobüsümüzü yeniledik.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına sun-
duğumuz yeni DORUK’ T’yi, bugün ULYSO
T ismiyle Avrupa pazarının beğenisine
sunuyoruz. Daha yüksek konfor, yüksek
taşıma kapasitesi ve optimum işletme
maliyetleri sağlayacak şekilde geliştirilen
otobüsümüz yeni DORUK T, hem Avru-
pa’da hem de Türkiye’de yolcu memnuni-
yetini artıracak" dedi.
“AVRUPA’DA BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYORUZ”

Toplantıda, Avrupa otobüs pazarını
değerlendiren Serdar Görgüç şöyle ko-
nuştu; “Yılın ilk 8 ayında otobüs pazarı

Türkiye, İngiltere, Irlanda, Fransa gibi
ülkelerde önemli ölçüde daralırken; Al-
manya, İspanya and İtalya’da büyüdü.
Türkiye’deki daralan iç pazarın etkisi
ile, Türk otobüs üreticileri ihracat çalış-
malarını hızlandırdı. Son 4 yılda Türki-
ye’nin otobüs ihracatı yüzde 39 arttı.
2017’nin ilk 8 ayında ise yüzde 8’lik artış
yaşandı.”

Otokar’ın geniş ürün gamı, yaygın sa-
tış ve satış sonrası ağı sayesinde mev-
cut pazarlardaki konumunu güçlendir-
diğini belirten Görgüç şunları söyledi:
“2017’nin ilk 3 çeyreğinde Türkiye’de
satılan her 3 küçük ve orta boy otobüs-
ten 1’i Otokar oldu; Türkiye’de bu seg-

mentteki liderliğimizi devam ettirdik.
Yılın ilk yarısında, ciromuzu önceki yıla
kıyasla yüzde 39 artırdık; elde ettiğimiz
960 milyon TL’lik ciromuzun %21’ini ise
ihracattan elde ettik. Avrupa’da Fransa
başta olmak üzere İtalya, İspanya ve
Belçika öncelikli pazarlarımız oldu. Son
2 yılda TERRITO ve KENT otobüslerimiz
önemli filo alımlarında öncelikli tercih-
ler arasında yer aldı.”

Otokar'ın alternatif yakıtlar konusun-
da çalışmalarını devam ettirdiğini ifade
eden Serdar Görgüç, Otokar'ın “akılllı
ulaşım teknolojileri” konusunda da glo-
bal ölçekte çalışmalar yürüttüğünü be-
lirtti: “Son 10 yılda ciromuzun yüzde

4’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırdık.
Otomotivde gelecek trendlerine baktı-
ğımızda daha çevreci, daha güvenli ve
daha akıllı ulaşım sistemlerinin ön pla-
na çıktığını görüyoruz. Bugüne kadar
Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü ve ilk
elektrikli otobüsü gibi ilkleri gerçekleş-
tiren şirket olarak güvenli ve akıllı ula-
şım sistemlerinde de öncü olmayı iste-
dik. Maalesef, ülkemizde her yıl ölüm
veya yaralanma ile sonuçlanan 183 bin
trafik kazası oluyor ve bunların yüzde
89’u sürücü kaynaklı gerçekleşiyor.
Akıllı Otobüslerimiz ile bu oranın azal-
masına katkıda bulunmak istedik. Bu
nedenle işortaklarımızla birlikte Avrupa
Birliği’nin Euroka Celtic-Plus programı
kapsamındaki CoMoSeF projesine katıl-
dık. 7 ülkeden 21 kurumun katıldığı pro-
jede Türkiye konsorsiyumu olarak araç
üzerinde uygulama gerçekleştiren tek
şirket olduk. Önemli katkılar sağladığı-
mız Comosef projesinin EU Celtic-Plus
İnovasyon Ödülü alması bizi ayrıca se-
vindirdi." Proje kapsamında geliştirilen
Akıllı Otobüs; diğer araçlarla, yol kenarı
üniteleriyle haberleşiyor, sistemde alı-
nan gerçek zamanlı verler ile trafikte
güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Busworld Europe’ta ayrıca, Oto-
kar'ın şehiriçi taşımacılığı için tasar-
ladığı 8,4 metrelik Sultan LF otobüsü
yeni şehiriçi otobüs konsepti olarak
sergilendi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye
pazarına sunulan SULTAN LF, ülke-
mizde pek çok ilçe ve beldede taşı-
macılık yapmaya başladı.

OYAK şirketlerinden OMSAN, Turkcell ile önü-
müzdeki 10 yılı kapsayacak bir işbirliği yaptı. Sözleş-
me kapsamında Turkcell Grup şirketlerine (Turkcell,
Superonline) GSM ve GSM dışı telekomünikasyon
ürünleri depolama hizmeti, elektronik test teknik
hizmetleri ve katma değerli hizmetler verilecek.
OMSAN’ın Tuzla ve Pelitli’deki toplam 25 bin metre-
karelik depolarında sadece Turkcell için 70 personel
çalışacak.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan
Keskin ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun
katılımıyla 4 Ekim’de gerçekleşen törende işbirliği-
nin imzaları atıldı. Törende konuşan Keskin, “Türki-
ye’nin en hızlı büyüyen lojistik şirketlerinden biri
olarak, Turkcell’in ülke genelinde sağlamakta olduğu
telekomünikasyon servisini kesintisiz sürdürmesi-
ne katkı sağlayacağız. OMSAN olarak müşteri mem-
nuniyetine verdiğimiz önem ve bunu sürdürebilmek
için gösterdiğimiz özen OMSAN’ı her sektörde aranı-
lan bir çözüm ortağı yapıyor. Diğer tüm müşterileri-
miz gibi Turkcell’in de memnuniyetini sürdürebil-
mek amacıyla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan
Terzioğlu, “Turkcell dünyanın ilk dijital operatörü ola-
rak hizmet veren, yalnızca Türkiye’nin değil, bölge-
nin en önemli oyuncularından biri olma özelliğini ta-
şıyor. Gücümüzün çok önemli bir kısmını dijital var-
lıklarımız oluşturuyor. Doğal olarak bu kadar geniş
kapsamlı dijital varlıklara sahip olan bir marka ola-
rak fiziksel varlıklarımızı da sağlam bir zemine
oturtmamız gerekiyor. OMSAN gibi güçlü ve güveni-
lir bir partner ile yaptığımız bu işbirliğinin uzun va-
dede bu sahadaki ihtiyaçlarımıza en iyi şekilde çö-
züm sunacağına inanıyoruz” dedi

OMSAN ile Turkcell’den
10 yıllık stratejik işbirliği

Temsa Genel Müdürlüğüne Hasan Yıldırım geti-
rildiSabancı Holding iştiraklerinden Temsa Ulaşım
Araçları Genel Müdürlüğü’ne Hasan Yıldırım atandı.
Yıldırım, 1 Kasım 2017 itibarıyla yeni görevine başla-
yacak. Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı
Cenk Alper konuyla ilgili yaptığı açıklama “Sabancı
Topluluğu’na 33 yıldır hizmet veren ve bu sürenin
son 7 yılında Temsa Ulaşım Araçları Genel Müdür-
lüğü görevini yürütmekte olan Dinçer Çelik, emek-
lilik dolayısıyla görevinden ayrılıyor. Kendisine
uzun yıllar başarı ile görev yaptığı Topluluğumuza
olan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 50 yıla
yakın geçmişiyle, sektörüne ilkleriyle öncülük
eden şirketimizin liderliğini 1 Kasım itibarıyla Ha-
san Yıldırım üstlenecek. Yıldırım’ın sektördeki de-
rin tecrübeleri ile Temsa Ulaşım Araçları’nın hem
yurt içi hem de yurtdışındaki örnek konumunu
daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Kendisine
yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Temsa Genel Müdürlüğüne 
Hasan Yıldırım getirildi

Hasan Yıldırım Cenk Alper

Otokar’ın yeni otobüsü ULYSO Avrupa'da tanıtıldıOtokar, oto-
büs endüstrisinin en büyük buluşma noktalarından Busworld
Europe Fuarı'nda yeni otobüsü ULYSO'nun lansmanını yaptı.
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Temsa İş Makinaları
sektöre hizmet ediyor
Temsa İş Makinaları sek-
töre hizmet ediyorTemsa
İş Makinaları, hizmet ver-
dikleri lojistik sektörün-
den madene, inşaat sek-
töründen depo çözümle-
rine kadar gerçekleştir-
dikleri iş birliklerini ve
yarattıkları sinerjiyi pay-
laşmak amacıyla 23
Ekim’de bir basın toplan-
tısı gerçekleştirdi.

Bütçenize göre, Mercedes-Benz Intouro.
Düşük yakıt tüketimli Euro 6 motoru ve engelli erişime uygun
asansörü ile yolcularınızı engel tanımadan taşıyın.

Bir Daimler markasıdır.

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

39-63
aralığında

koltuk
seçenekleriyle

      

Netlog Lojistik'ten 
Yeni Bir Anlaşma Daha

Netlog Lojistik'ten Yeni Bir Anlaş-
ma DahaTürkiye’nin lojistik devi
Netlog, Palet tedarik ve yönetimi
konusunda Türkiye’nin en büyük
firması Palex Geri Dönüş Çözümleri
A.Ş’nin çoğunluk hissesini satın aldı.
Ortaklığa ilişkin imzalar, Netlog Lo-
jistik Dolapdere ofisinde bugün (09
Ekim 2017) gerçekleşen törende atıl-
dı. Törende bir konuşma yapan Net-
log Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gökalp Çak; Palex’in sun-
duğu servisin kendi müşteri ve ope-
rasyonel alt yapıları ile çok iyi örtüş-
tüğünü belirterek, ‘Netlog olarak
herkesin yapamadığı katma değerli
lojistik hizmetleri müşterilerimize
sunmak bizim önceliğimizdir. Net-
log’un bölgesel büyüme planı doğ-
rultusunda, Palex ile birbirini ta-
mamlayan bir hizmetler zinciri sun-
mayı hedefliyoruz. Palet, tüm müş-
terilerimiz için yönetilmesi sorun
olan ciddi bir maliyet kalemidir. Pa-
let yönetiminde bizim operasyonel

alt yapımızı da kullanarak, hali ha-
zırda kendi yönettiğimiz palet hac-
mini de bu sisteme katarak, Palex
modelini büyütmeyi ve daha verimli
kılmayı planlıyoruz.’ şeklinde ko-
nuştu. Palex A.Ş. Genel Müdürü ve
kurucu ortağı Emir Güçlü ise; ‘2013
yılında atmış olduğumuz adımın ar-
dından, Netlog gibi bir firma ile ortak
olmaktan büyük mutluk duyuyoruz’
diyerek, konuşmasını; ‘Bu ortaklığın
büyüme planlarımızda çok ciddi bir
kaldıraç olacağını, hem Türkiye hem
de bölgede lojistik alanında yeni
hamleleri beraberinde getireceğini
düşünüyoruz.’ şeklinde sürdürdü.
2013 yılında kurulan Palex, çoğun-
lukla hızlı tüketim ve parekende
sektörlerinde palet lojistiği hizmeti
veriyor. Müşterileri arasında Evyap,
Ontex, Nestle, Eti,  Pepsi, Uludağ gibi
birçok yerli ve yabancı şirket bulu-
nan Palex, müşteri portföyü için
tüm Türkiye’yi kapsayarak ayda or-
talama 400 bin palet tedarik ediyor.

Macaristan’dan geçen tafl›mac›lara müjde!
Macaristan, kendi ülkesinden

transit geçerek, Almanya’ya tekstil
ürünleri taşıyan bir Türk firmasın-
dan vergi almış ve ceza kesmiştir.
Bunun üzerine firma AB Mahke-
mesine başvurdu. Macaristan, ken-
di ülkesinden transit geçerek, Al-
manya’ya tekstil   ürünleri taşıyan
bir Türk firmasından , Tırlar için  200
EUR vergi  almış, ayrıca  2000 EUR
da  ceza kesmiştir. Bunun üzerine,
Türk firması AB Mahkemesi’ne (Ci-
vil Service Tribunal) gitmiştir.Mah-
keme,  Macaristan tarafından, ülke-
den geçen Türk TIR’larından alınan
araç vergisini, AB-Türkiye ortaklık
sözleşmesine aykırı bulmuştur.
Mahkemenin kararı 19 Ekim 2017

tarih ve 107/2017 sayılıdır. Karara
göre, söz konusu vergi gümrük ver-
gisi gibi bir harcamadır ve  bu ne-
denle izin verilemez.AB-Türkiye or-
taklık konseyi kararlarına göre, AB-
Türkiye arasında gümrük vergileri
ve gümrük vergilerine benzer har-
camalar kaldırılmıştır. Başka bir ge-
lişme olmazsa, bu kararın anlamı,
Macaristan bundan böyle benzer
bir vergi talep edemeyecek ve daha
önce aldığı vergileri ve ceza bedel-
lerini geri ödemek zorunda kala-
caktır.Muhtemelen, mahkemeye
giden Türk firması haricinde  başka
Türk firmalarından da benzer vergi
alınmış ve benzer ceza kesilmiştir.
Türk taşıma firmalarına duyurulur.

G eniş bir katılımla Çırağan
Kempinski İstanbul’da
gerçekleşen toplantıda,
Temsa İş Makinaları Ge-

nel Müdürü Eşref Zeka, iş makina-
ları sektörüne giriş hikayesinden,
sektörler arası yarattıkları sinerjiy-
le çözüm ortaklığına uzanan yol-
culuklarını basın mensuplarıyla
paylaştı.

Eşref Zeka konuşmasında, Temsa
İş Makinaları’nın 1968’de kurulan
Temsa Global bünyesinde 1983’teki
Komatsu distribütörlüğüyle başla-
yan, 2013’te Temsa Global’den ayrı-
larak bağımsız bir şirkete, hemen
akabinde de Japon Marubani Grubu
iştirakiyle bir ortaklığa dönüşen,
bugün ise iş makinaları ve maden
makinaları üretiminde dünyanın li-
der markası Komatsu ile birlikte,
Volvo Trucks, Crown, Terex Finlay
ve Dieci markalarının distribütörlü-
ğüne uzanan başarı hikayesine de-
ğindi. Global iş birlikleri ile birçok
sektörün ihtiyaçlarına bütünsel
olarak cevap verebilecek bir sinerji
yarattıklarını belirten Zeka, “Bugün
burada farklı sektörlerin bir araya
gelmesinden doğan sinerjinin ne
kadar anlamlı ve önemli olduğunu

vurgulamak için toplandık. İş kolla-
rı arasında bir sinerji yaratarak,
müşterilerimize sadece bir ürün ya
da hizmet sunmuyoruz, beraberin-
de işlerine değer katmayı hedefli-
yoruz. Bu anlayışla yola çıkarak, iş
yapış şeklimizi geliştirdik. Birçok
farklı sektörde uçtan uca çözüm
sunar hale geldik. Marka iş birlikle-
rimiz ile müşterilerimize hem per-
formans ve verimliliklerini arttıra-
bilecekleri hem de işletim maliyet-
lerinde tasarruf sağlayabilecekleri
ürünler ve güçlü bir satış sonrası
destek hizmeti sunuyoruz. Müşte-
rilerimize bütünsel hizmet vermek
için çalışıyoruz,” dedi.

Geniş servis ağı ve 1250 kişilik
çalışanı ile müşterilerinin ihtiyaç
duyduğu her yerde eksiksiz ve ha-
tasız saha desteği sağlama hede-
fiyle çalışan Temsa İş Makinala-
rı’nın, Türkiye’nin yanı sıra Azer-

beycan ve Gürcistan pazarlarına da
satışı bulunuyor. Şirket, inşaattan
madenciliğe, endüstri ve çelik sa-
nayiden enerji sektörüne kadar
farklı sektörlere uçtan uca çözüm
sunarak, hem iş makinesi hem de
endüstriyel pazarda, satış sonrası
servis hizmeti ve servis ağı bakı-
mından önemli bir fark yaratıyor.
Yeni nesil teknolojik iş makinaları,
kamyon ve endüstriyel makinele-
rin yanı sıra satış sonrası hizmete
de önem veren şirket, uydudan
makinaların takip edilip, perfor-
manslarının analiz edilebileceği,
böylece araçların daha verimli,
daha etkin kullanılmasını sağlayan
Komtrax adı verilen teknolojiyi de
sunuyor.

Basın toplantısında ayrıca, Tem-
sa İş Makinaları’nın öncelikli he-
definin müşterilerine, dünya stan-
dartlarınca kalitesi onaylanmış

ürün ve hizmetler sunarak işleri-
ne değer katmak ve beklentileri-
nin ötesine geçen hizmetler ile on-
ların daimi çözüm ortağı olmak ol-
duğunu belirten Eşref Zeka, temel
hedeflerini de şöyle açıkladı: “Bir-
likte çalıştığımız tüm markaları-
mızın gücü ve oluşturduğumuz si-
nerjiyle misyonumuz, Temsa İş
Makinaları olarak, sadece iş or-
taklarımız değil, şirket olarak, bu-
lunduğumuz coğrafyadaki tüm in-
sanların yaşam kalitesini koruya-
rak ekonomik büyüme ve refah
seviyesini yükseltmeyi hedefle-
yen, sürdürülebilir kalkınmayı
önemsiyoruz. Yaptığımız iş ortak-
lıklarının yarattığı sinerjiyle 2018
yılında büyüme trendimizin de-
vam edeceğine inanıyorum. Hiz-
met verdiğimiz her alanda Türkiye
ekonomisine değer katma hede-
fiyle yolumuza devam edeceğiz.”
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