
G EFCO İspanya ve GEFCO
Rusya, 2014’ün ilk çeyre-
ğinde yüksek hızlı tren
üretimi alanında İspan-

ya’nın lider firması olan, dünyanın
bu sektördeki en büyük firmala-
rından biri olarak kabul edilen Talgo
ile bir sözleşme imzaladı. GEFCO,
Moskova-Berlin ve Moskova-Kiev
demiryolu hatlarında kullanılacak
altı adet yolcu trenin nakliye ve
dağıtım işlemlerini gerçekleştirecek
ve gümrükle ilgili tüm formalitelerle
de ilgilenecek.   

Konuyla ilgili olarak bir açıklama
yapan Talgo’nun Kıdemli Satış Di-
rektörü Diego Díaz, “Rusya’daki
müşterimizden siparişi aldığımızda,
sipariş edilen trenlerin optimum
koşullar altında teslim edilmesini
sağlayacak ve aynı zamanda bize
büyük esneklik sunabilecek gerçek
bir lojistik ortağına ihtiyacımız ol-
duğu açıktı. Ayrıca, Rusya gibi kar-
maşık bir pazarda tecrübesini ka-
nıtlamış güçlü bir ortağa ihtiyacımız
vardı” dedi.

OPTİMİZE EDİLMİŞ 
BİR NAKLİYE PLANI 

Bu özel yükün nakliyesi için GEF-
CO İspanya, multimodal taşımacılık
yönteminden yararlanarak, üretimi

ve montajı Talgo tarafından tamam-
lanmış olan trenleri Vitoria (Riva-
bellosa)’dan Rusya’daki Ust-Luga
(Saint-Pétersbourg) limanına ta-
şıyacak. GEFCO’nun Rus iştiraki, bu
noktada devreye girecek  ve liman-
dan teslim alacağı trenleri Mosko-
va’ya tren yoluyla taşıyacak. GEFCO
Rusya gümrük formaliteleri ile de
ilgilenecek. 

Sözleşme kapsamında, GEFCO
İspanya ayrıca yedek parça ve me-
kanik bileşenlerin nakliyesi için
Rusya’ya haftada iki-üç kez hava-
yoluyla taşımacılık hizmeti sunacak. 

GEFCO İspanya Satış ve Pazar-
lama Müdürü Pelayo Garcia Comas
sözleşmeyle ilgili olarak, “Satış
ağımızın işletmelerin ihtiyaçlarını
öngörme becerisi bu sözleşmenin
imzalanmasında önemli bir rol
oynadı. Uluslararası ağımız, global
entegre lojistik hizmetleri alanın-
daki uzmanlığımız ve her müş-
terinin ihtiyaçlarına göre uyarla-
nabilen esnek çözümlerimiz dün-
yanın tanınmış firmalarından Tal-
go’yla işbirliğimizde belirleyici un-
surlar” dedi.

RUSYA’DA BÜYÜME 
VE GELİŞME 

Zorlu bir ekonomik ortama sahip
olmasına karşın Rusya, GEFCO Gro-
up’un büyüme ve gelişme konu-
sunda öncelik verdiği bölgelerden
biri olmaya devam ediyor.  Grubun
yeni hissedarı RZD, lojistik sektö-
rünün hızla büyüdüğü Rusya pa-
zarına erişimi sağlıyor.

GEFCO, Rusya ve Orta Asya’daki
ticari faaliyetlerini artırmak ve bü-
yümeyi hızlandırmak için 2014 se-
nesinin başında yeni bir yapılan-
dırmaya gitti. Yeni yapıyla bu böl-
gede büyüme hedefi olan uluslar-
arası firmaların ihtiyaçlarına karşılık
verme amaçlanıyor. 

Bu yeni yapı Moskova’da yerleşik
50 lojistik uzmanın çalıştığı bir iş
geliştirme ünitesini içeriyor ve iki
stratejik piyasaya odaklanıyor: High
& Heavy ( Yüksek & Ağır) ve Petrol
& Gaz.

GEFCO 2003 senesinden bu yana
Rusya’da faaliyet gösteriyor. GEFCO
Group’un 2013 senesinde kaydettiği
toplam 4 milyar EUR cironun %6’sı
bu bölgeden elde edildi. 

UND’DEN TÜRK‹YE ‹RAN
KR‹Z‹NE ÇÖZÜM ATA⁄I
UND’DEN TÜRK‹YE ‹RAN
KR‹Z‹NE ÇÖZÜM ATA⁄I

GEFCO Grup, İs-
panyol demiryolu

üreticisi Talgo ile
altı adet Talgo tre-

ninin Rusya’ya
nakliyesi ve Rus-
ya içinde dağıtımı

konusunda söz-
leşme imzaladı. 

2014 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın
Eylül ayına göre Verilen Geçiş Belgesi sa-
yısında yüzde 5,94’lük artış olduğu, an-
cak TIR Karnesi sayısında yüzde
20,33’lük bir azalma yaşandığı görülüyor. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tica-
ret ve TIR Dairesi Başkanlığı’nın verileri-
ne göre, 2014 yılı Eylül ayında, bir önceki
yılın Eylül ayına göre Verilen Geçiş Belge-
si sayısında yüzde 5,94’lük artış olduğu
görülmesine rağmen, TIR Karnesi sayı-
sında yüzde 20,33’lük azalma yaşandı. 

2014 yılı Eylül ayında 4.979 adet sü-
rücü kartı, 43 adet şirket kartı ile 13
adet servis kartı üretilerek, sahiplerine
ulaştırıldı.  

Aynı verilerden, bu yılın ilk dokuz ayında
Verilen Geçiş Belgesi sayısında geçen yıla
göre yüzde 0,77’lik, aynı dönemde verilen
TIR Karnesi sayısında da yüzde 24,05’lik
azalma görülüyor.  

TOBB’un Uluslararası
Karayolu Taşımacılığına

İlişkin İstatistikleri

Gümrük Kanunu'nun 
Bazı Maddelerinin

Uygulanması Hakkındaki
Karar’da Değişiklik

2014 yılı Sayısal Takograf 
Kartları İstatistikleri:

GEFCO, Rusya’daki 
etkinliğini İspanyol demiryolu

üreticisi Talgo ile  artırıyor G ümrük Kanunu'nun Bazı
Maddelerinin Uygulan-
ması Hakkındaki Ka-
rar’da 18.10.2014 tarihli

Resmi Gazete ile değişiklik ya-
pılmıştır. Buna göre, ilgili Karar'ın
96'ıncı maddesine eklenen (5) ve
(6) ncı fıkralar ile birlikte; doğu ka-
pılarından giriş yapan araçların km
bilgisi alınacak, deposundaki yakıta göre kat edebileceği
mesafe bir sonraki girişindeki km bilgisi ile karşılaş-
tırılacak ve eksik kilometre yapılmış ise eksik km’nin
ÖTV’si tahsil edilecektir. Gümrük İdaresini yanılttığı
tespit edilen araçlar için ÖTV’nin %50’si oranında fazla
vergi tüm depo için tahsil edilecektir.

İlgili Maddenin son hali aşağıdaki gibidir;
Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt            

MADDE 96-
(1) Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart

depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden
muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı;

a) TIR çekicilerinde 550 litreyi,
b) İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon

ve tankerlerde 300 litreyi,
c) İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tan-

kerlerde ise 400 litreyi,
ç) Otobüslerde 300 litreyi, aşamaz.
(2) Frigorifik depolarla gümrük vergilerinden muaf olarak

yurda girişine izin verilen yakıt miktarı ayrıca dikkate alınır
ve araca tanınan miktardan fazla olamaz.

(3) Gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak
tespit edilen petrol ürünlerinden, ilgili petrol ürünü için
litre başına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim
vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve
maktu vergi olarak tahsil edilir.

(4) 95 inci maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen
muafiyet, Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç
olmak üzere, hususi ve ticari olarak kayıt ve tescil ettirilmiş
yerli ve yabancı plakalı otomobil ile hususi olarak kayıt
ve tescil ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı minibüs ve
kamyonetler için ayda en fazla dört defa kullandırılır. Bir
ay içerisinde dört defadan fazla giriş yapan araçlardan
her giriş için tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan
özel tüketim vergisi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi
olarak tahsil edilir.

(5) Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapan araçlar hariç
olmak üzere, birinci fıkra kapsamındaki araçların ülkemize
girişinde tespit edilen kilometre bilgisi, aynı aracın bir sonraki
girişindeki kilometre bilgisi ile karşılaştırılır. Aradaki fark
aracın standart depo kapsamında bir önceki girişinde
muafen ithal ettiği yakıta göre belirlenmesi gereken mesafeyle
karşılaştırılarak, eksik mesafe kat edilmesi halinde, her ki-
lometre başına tüketilmeyen yakıt için litre başına 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta
olan özel tüketim tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi
olarak tahsil edilir. Kat edilen mesafeye göre harcanan yakıt
hesabına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu araçların kat edeceği mesafeye ilişkin olarak
gümrük idaresini yanıltıcı her türlü eylemin tespitinde,
tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi
tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu
vergi olarak tahsil edilir.

SEPREN TANSEL TNT TÜRKiYE’YE
PAZARLAMA MÜDÜRÜ OLDU

Saatchi & Saatchi, Güzel Sanatlar, WCJ,
Worx Yaratıcı İletişim, Sinerji gibi ajanslarda

yaratıcı ekipten müşteri ilişkilerine ve ajans
yöneticiliğine, sektörün her alanında çalıştı.

Tansel, Akbank Kurumsal İletişim Bölü-
mü'nde Marka Varlıkları ve Tasarım Yöneti-

cisi, Zurich Sigorta’da Kurumsal İletişim
Müdürü olarak görev yaptı. Sepren Tansel,
13 Ekim tarihinden itibaren TNT Türkiye’ye

Pazarlama Müdürü olarak atandı.
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Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND), Türkiye-İran

arasında “akaryakıt farkı” ve
“geçiş ücretinden” tırmanan

gerginliğe çözüm için alter-
natif çözüm yolları arıyor. 

KRİZ NASIL BAŞLADI!
İran, 20 yıldan bu yana “İran’da akaryakıt ucuz sizde pahalı” diyerek Türk

araçlarından transit geçişte tek yönde 750 USD ekstra ücret ile beraber Türki-
ye’ye dönüşte depoda bulundurulan yakıt için 550 USD ek vergi alıyordu. 1/10
yakıt fiyatı ile Türkiye’ye gelen İran araçları ise İran-Türkiye, Türkiye-İran taşı-
malarının %90’ını ele geçirmiş durumdaydı. Bu haksızlıklar ve zorluklar sebe-
biyle geçtiğimiz yıl İran üzerinden Türki Cumhuriyetlere giden araçlarımızdan
13.800 tanesi yüklerini İran araçlarına devretmek zorunda kaldı.

DERNEKLER UZLAŞTI 
“İki ülkenin Nakliyeciler Birliği yetkilileri 20 yıldır uygulanan bu

ücretleri konuşmak üzere İran tarafından gelen davet üzerine
UND Merkezinde bir araya gelmiştir.Yapılan görüşmede 

İki dernek başkanı; 
Her iki ülke nakliyecisi eşit şartlarda çalışmalıdır.
Her ne adla olursa olsa devlet para almamalı, sonuçta devlete

giden bu para nakliyecinin ve ihracatçının cebinden çıkıyor. 6’DA
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3. HAVALİMANI
İNŞAATINDA 

LASTİKLERİ
KULLANILACAK
İstanbul’da inşası başlanan
yüksek kapasiteli İstan-
bul’un Üçüncü Havalimanı
şantiyesinde kullanılacak
araçlar, Michelin X Works
lastiklerini kullanacak.

125 yıldır dünya lastik sektörünün en
büyüklerinden biri olarak faaliyetlerini
sürdüren Michelin, İstanbul’da inşaatı
devam eden şehrin üçüncü havalima-
nında lastikleriyle varlık gösterecek.
2018 yılında bitirilmesi planlanan ve bi-
tirildiğinde dünyanın en yüksek kap-
asiteli havalimanı olması beklenen
üçüncü havalimanında Michelin, 300
ağır vasıta aracına lastik desteği suna-
cak. Üçüncü havalimanı konsorsiyumu
tarafından havalimanı inşaatı için ıs-
marlanan 300 Volvo FMX kamyonunu
donatacak 325/95R/24 MICHELIN X
Works lastikleri, yol içi ve dışı yük taşı-
macılığında sağlamlık ve dayanıklılık
sunuyor. Bozuk yol koşulları için üreti-
len uzun ömürlü X Works lastikler,
kaplanabilirlik ve fazla yük taşıma kap-
asitesi özellikleriyle genişletilmiş gü-
venlik, daha fazla maliyet etkinliği ve
artan çevre koruması sağlıyor.

Her ihtiyaca uygun, tadilata 
ihtiyaç duymayan ADR çözümleri

FORD TRUCKS BAY‹LER‹NDE

Tehlikeli maddelerin uluslararası kara-
yollarında taşınması ile ilgili Avrupa
antlaşması olan ADR, Ford Trucks
modellerinde fabrika çıkışlı olarak alı-

nabiliyor. Mühendislik ve üretim kabiliyetleri
sayesinde her tür ADR üst yapısına uygun üre-
tilen Ford Trucks çekici ve kamyonları, hiçbir
tadilat gerektirmeden istenilen ADR üst yapısı-
nın uygulanmasına olanak sağlıyor. 

Ford Trucks’ın ADR üst yapısına uygun üre-
tilen modellerinde akaryakıt taşımacılığı için
sağ tarafı boşaltılmış, LPG taşımacılığı için ise
arka uzantısı uzaltılmış araçlar bulunuyor. Sağ
tarafı boşaltılmış araçlar ADR yönetmeliği ge-
reğince bu tarafta konumlandırılan doldurma
ve boşaltma vanalarının montajı için hiçbir iş-
lem gerektirmeden üst yapı uygulama imkanı
sağlıyor. Arka uzantısı uzatılmış araçlar ise
LPG taşımacılığında üst yapının hiçbir ek işlem
yapılmasına gerek kalmadan uygulanma im-
kanı sunuyor. 

Ford Trucks, Çekici’de, Yol Kamyonları’nda
da 4x2, 6x2 ve 8x2 olmak üzere toplam 12
farklı aracında ADR opsiyonunu sunuyor. Güç-
leri 260 PS ile 460 PS arasında değişen ADR
opsiyonlu Ford Cargo modelleri, akü devre ke-
sici ünitesi, 760 kW’lik Retarder ek fren siste-
mi (1846T hariç), tüm kablolarda ve yakıt hor-
tumlarında ADR normlarına uygunluk, ADR
kablolama sistemine uygun stop lambaları ve
aktive edilmiş hız sınırlayıcı ile sunuluyor. 

FORD SÜRÜş AKADEMiSi’NDEN 
ADR KULLANICILARINA ÖZEL 
GÜVENLi SÜRÜş EğiTiMi

Ford Sürüş Akademisi sayesinde “doğru
işe, doğru ürün” ve üstyapı danışmanlığı veri-
liyor. Satış sonrasında da müşterilerin düşük
işletim maliyetlerine ulaşmasının hedeflendiği
hizmetleri sunan Ford Sürüş Akademisi’nde
ADR’li araçlara özel eğitimler ve sertifika
programları da veriliyor. Akaryakıt/LPG tanke-
ri vb. tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri-
ne verilen ADR ve güvenli sürüş eğitimlerinde,
bu eğitimler için özel tasarlanan, yandan des-
tek tekerlekleri ile devrilme simülasyonu sağ-
layan araçlar kullanılıyor. 

ADR’Li ARAÇLARDA FORD TRUCKS 
BAYiLERi’NDE BÜYÜK KAMPANYA

Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Tur-
fan, Ford Trucks markasının tüm ağır ticari
müşterilerine olduğu gibi akaryakıt ve LPG taşı-
macılığında faaliyet gösteren müşterilerine de
en iyi hizmeti sunduğunu, Türkiye çapındaki
bayilerinde ADR opsiyonlu Çekici modellerinde
“ADR Bizden” kampanyası sunulurken yol
kamyonlarında da ADR üst yapısının 10.000
TL’sini karşıladıklarını belirtti. Bu kampanya ile
araçlarını ADR taşımacılığında kullanmak iste-
yen müşteriler işlerine uygun araçlara avantajlı
fiyatlarla sahip olabiliyor. 

Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen ve Ford Oto-
san’ın Eskişehir İnönü Fabrikası’nda üretilen ağır ticari araçları,

sağladığı ADR çözümleri ile kullanıcılara avantajlar sunuyor. 

EN HAFİF AĞIR VASITA 
JANTINI AVRUPA'DA PİYASAYA SUNDU 

Dövme alüminyum jantın
mucidi ve bu alanda küre-
sel lider olan Alcoa
(NYSE:AA), filoların taşıma
kapasitesini ve yakıt tasar-
rufunu arttırmaya yardımcı
olmak için en hafif ağır yük
kamyonu jantını Avrupa'da
piyasaya sürdü. 

A lmanya Hannover'daki 65.
Uluslararası Motor Şovu
(IAA) Ticari Araçlar ticari
sergisinde ilan ettiğine göre,

Alcoa şu anda gelmiş geçmiş en hafif
dövme alüminyum jantı olan Magna-
Force™ alaşımlı Ultra ONE™ jantının Av-
rupa lansmanı için filo ortakları seçiyor.
Jant, 2015'in ikinci yarısında Avrupa'da
piyasaya sürülmüş olacak. Dünya ça-
pındaki filolar, taşıma kapasitesini art-
tırmak, yakıt tasarrufunu iyileştirmek
ve emisyon düzenlemelerine uymak
için çelik jantlar yerine daha hafif olan
alüminyum jantlara yöneliyor.

Alcoa Wheel and Transportation Pro-
ducts şirketinin başkanı Tim Myers şöyle
diyor: "Alcoa'nın Ultra ONE jantı, çelik
jantların ağırlığı olmadan ağır yük per-

formansı sunuyor ve çok da güzel görü-
nüyor." "Alcoa, filoların kilolardan kur-
tulmasına, daha fazla yük taşımasına ve
maliyetlerde tasarruf etmesine yardımcı
olmak için büyüyen Avrupa piyasasına
en iyi jant teknolojisini getiriyor."    

Alcoa, en büyük filolardan bazılarının
Mart 2014 lansmanından beri Ultra
ONE'a geçiş yaptığı Amerika Birleşik
Devletleri gibi, başka büyük piyasalarda
da Ultra ONE jantının önemli ölçüde be-
nimsendiğini gördü. Jant, tüm büyük
ABD kamyon ve treyler üreticileri tara-
fından onaylandı ve filolar tarafından si-

pariş edilmek üzere birçok üreticinin
opsiyon kitabında yer alıyor. 

Myers "Diğer piyasalarda petrol nakli-
yecileri ve yük taşımacıları gibi ağırlığa
duyarlı filolar Ultra ONE teknolojisini ça-
bucak benimsedi ve Avrupa'da da aynı-
sını bekliyoruz," diyor.

Alcoa jantlar tek parça dövme alü-
minyumdan yapılır ve dolayısıyla çelik
jantlardan daha hafif ve beş kat daha
güçlü olduğundan taşıma kapasitesini
ve yakıt tasarrufunu artırır. Ayrıca Av-
rupa'daki Alcoa Ultra ONE jantları, Kolay
Bakım (Dura-Bright®) EVO yüzey işle-

mi görmüş olacak, böylece cilalamaya
gerek olmadan yıllarca kullanıldıktan
sonra bile parlaklığını koruyacak. Genel
olarak kullanılan kamyon temizleme
ürünleri ya da sabun ve suyla yapılan
düzenli temizlik, yüzlerce yıkamadan ve
binlerce kilometreden sonra bile jantla-
rın parlak kalmasını sağlayarak bakım
masraflarını azaltır.

Ultra ONE Jant, piyasadaki en güçlü
jant alaşımı olan Alcoa MagnaForce™
alaşımı ile yapılmıştır. MagnaForce ala-
şımı, dünyanın en büyük hafif metal
araştırma merkezi olan, Pittsburgh,
Pennsylvania'nın dışındaki Alcoa Tek-
nik Merkezi'nde bulunan uzmanlar ta-
rafından icat edilmiştir. Bu alaşım, ben-
zer uygulamalarda sektör standardı
olan Alcoa 6061 alaşımından ortalama
yüzde 17 daha güçlüdür.  

ALCOA, AVRUPA ULTRA 
ONE JANTINI AVRUPA'DAKİ ALCOA
TESİSLERİNDE ÜRETECEKTİR.  

Editör Notu: Ekli fotonun başlığı:
Dövme alüminyum jantın (burada gös-
terilmiştir) mucidi ve bu alanda küresel
lider olan Alcoa, filoların taşıma kap-
asitesini ve yakıt tasarrufunu arttır-
maya yardımcı olmak için en hafif ağır
vasıta jantını Avrupa'da piyasaya süre-
ceğini ilan etti.  
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Pirelli “Fleet Check” hizmeti ile
Filolara Lastik Yönetim Sistemi’ni sunuyor
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Rusya’n›n En Popüler Markas›
GAZELLE NEXT TÜRK‹YE’DEN
DÜNYA’YA ‹HRAÇ ED‹LECEK 

Engin 
Kuzucu 

Gazelle NEXT
Türkiye Yollarında

Euro 5 normlarına uygun, 120 beygirlik güçlü Cummins
turbo 2,8 lt. dizel motor, ZF direksiyon sistemi, Bosch ABS
fren sistemi, Tirsan Kardan, HL Jantaş, Petlas gibi dünyaca
ünlü yerli ve yabancı komponentlerle üretilen Gazelle Next,
kolay sürüş imkanı ile ağır yol koşullarındaki başarısıyla göz
dolduruyor. Rahat ve ferah iç kabini ile mükemmel sürüş im-
kanı sunan Gazelle Next, konforu ve fonksiyonel teknik çö-
zümleri ile de beklentileri karşılıyor. Hidrolik direksiyonu, ısıt-
malı-elektrikli dikiz aynaları, hız sabitleyici ve yol bilgisayarı
ile Gazelle Next en gelişmiş teknolojik donanımlarıyla öne çı-
kıyor. Türkiye’de üretilecek olan Gazelle Next galvanizli göv-
desi, her türlü üst yapının kolaylıkla uygulanabildiği monob-
lok şasisi, rakipsiz dönüş yarıçapı ve avantajlı yakıt tüketimi
ile ticareti bilen herkesin aracı olacak. Ergonomik yapısına
paralel olarak yüksek güvenlik donanımlarına sahip, 3,5 ton
ağırlığı ve 20 m3’e varan yüksek taşıma kapasitesiyle en
zorlu yol koşullarında bile mükemmel çözüm sunan Gazelle
Next, ticari araç sektörüne yeni bir soluk getirecek. 

Türkiye’de üretilen Rusya’nın en büyük ticari araç marka-
sı Gazelle Next’in Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi.
Tanıtımda Kazakistanlı 3 pilotun Gazelle Next araçlarla
yaptıkları heyecan dolu gösteri de beğeni ile izlendi.

R usya’nın en büyük ticari
araç markası olan ve Mer-
sa Otomotiv Distribütör-
lüğü’nde Türkiye’de de

üretim yapan GAZ, en yeni modeli
Gazelle Next’i Türkiye pazarına sun-
du. İstanbul Park’ta Türkiye prömiyeri
gerçekleştirilen Gazelle Next, çok
avantajlı fiyatı, düşük işletme maliyeti,
3 yıl veya 150 bin kilometre garantisi,
20 bin kilometre bakım aralığı ve
yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor.
Düzenlenen tanıtımda ayrıca,  oto-
mobiller, kamyonetler, kamyonlar
ve VAN tipi araçlarla pistlerde yaptığı
heyecan dolu akrobatik gösteriler
ile dünya çapında üne kavuşan Ka-
zakistanlı 3 pilottan oluşan Tara-
banko Takımı’nın Gazelle Next araç-
larla Formula 1 pistindeki gösterileri
de izleyenleri büyüledi.

GAZ Group CEO’su Vadim Sorokin,
Gazelle Next’in Türkiye prömiyerinde
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ya-
tırımlarının ihracat açısından büyük
önem taşıdığına dikkat çekerek şun-
ları söyledi; “En yeni ürünümüz olan
Gazelle Next hafif ticari aracı Türk
müşterilerimize sunmaktan mut-
luluk duyuyoruz. Yeni aracımız kon-
foru, fonksiyonelliği ve en düşük sa-
hip olma maliyetini aynı anda müş-
terilerimize sunacak. Parçalarımızın
yüzde 30’unu Türkiye’den alıyoruz.
Next, taşıyanlara daha fazla perfor-
mans ve maliyet avantajı sağlayacak.
Next, sadece Türkiye’de değil, Tür-
kiye’den tüm dünyaya satılacak. Tür-
kiye’de var olmamızın sebebi bu ül-
kenin potansiyeline inanmamız ve
buradan dünyaya açılacak olmamız-
dır.”

GAZ Group Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Oleg Markov da, Yeni Next
ailesine 375 milyon dolardan fazla
yatırım yaptıklarını kaydederek,
“Uluslararası pazarlarda rahatlıkla
rekabet edebilecek olan yeni mo-
dellerimiz ile ana hedefimiz ihraca-
tımızı artırmak. Aynı zamanda Rus
pazarında kapsamlı olarak uygula-
dığımız Assistance hizmetini Türk
pazarında da uygulamaya başlaya-
cağız. Bu sistem ile müşterilerimize
araç çekiş desteği, servis desteği ve
kaza gibi durumlarda hukuk desteği
sağlayacağız” şeklinde konuştu. 

Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Adil Gören, yaptıkları yatı-

rımın Türkiye için büyük önem ta-
şıdığına dikkat çekerek “4 yıl önce
aldığımız karar ve 2 yıl önce başlat-
tığımız yatırım sonucunda bu sevi-
yeye ulaştık. Next’in üretimi ve Tür-
kiye’den ihracatı ekonomimize katkı
sağlıyor. Rusya’nın en büyük ticari
araç markası olan Gaz’ın farklı mo-
dellerinin üretimini Türkiye’de de
gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz son
modelimiz olan Next’in sağlamlığı
başta olmak üzere taşıma kapasitesi,
teknolojisi, kaliteli satış sonrası hiz-
metleri, ekonomik kullanım maliyeti,
konforu ve ciddi bir fiyat avantajı
mevcut. Rusya’da önemli bir yeri
olan GAZ Ticari Araçlar ve Mersa
Otomotiv’in yarattığı sinerji ile sek-
törümüzde önemli bir rol üstlene-
ceğimizi düşünüyorum” dedi.

GAZ Ticari Araçlar Türkiye Genel
Müdürü Cengiz Tiryakioğlu da, Mersa
Otomotiv Distribütörlüğü’nde Tür-
kiye’de üretim gerçekleştiren GAZ
markası ürünleriyle Türkiye’nin her
bölgesinde olmak istediklerini be-
lirterek “Üretime başladıktan çok
kısa bir süre sonra bayi sayımızı 24’e,
yetkili servis sayımızı ise 38’e çı-
kardık” diye konuştu. Tiryakioğlu
ayrıca şunları ekledi;

“Mersa Otomotiv olarak GAZ mar-
kasıyla Türk otomotiv yan sanayi
sektörünün yüksek gücü kullanı-
larak, yerli parçaların entegrasyonu
ile beraber ürettiğimiz araçlar GAZ
grubun en iyi araçları olacaktır. Yer-
lilik oranımız yüzde 30’la ulaştı ve
bunu bir yıl içerisinde yüzde 40’a
çekmek istiyoruz. 2015 yılı pazar
payı hedefimiz yüzde 7, satış adeti
hedefimiz ise 1500 adet olacaktır.
Denizbank ile yapılan işbirliği sonu-
cunda müşterilerimize avantajlı ve
çeşitli finans olanakları sunacağız.
42.400 TL’den başlayan fiyatlarımız
ile rakiplerimizden yüzde 25-30 daha
avantajlı fiyatlara sahibiz. Ayrıca yeni
yatırımlarımız, Adapazarı’ndaki te-
sisimizi genişletmek üzerine ola-
caktır. Gaz Ticari Araçlar olarak Next
modelimizin donanım açısından da
rakiplerine kıyasla bir eksikliği ol-
mayacaktır. Birikimimiz, tecrübemiz
ve markamıza olan güvenimiz ile
bunu başarabileceğimize, hem iç pa-
zarda hem de ihracatta kendimize
sağlam bir yer edineceğimize inan-
cım tamdır.”
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FIATA Dünya Kongresi 2014
‹STANBUL'DA YAPILIYOR

"Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme"
temalı FIATA Dünya Kongresi açılış
törenine, Ekonomi Bakan Yardımcısı
Adnan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Vekili Talat Aydın, İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbra-
him Çağlar’ın yanı sıra lojistik sektö-
rü ile ilgili yerli ve yabancı çok sayı-
da davetli katıldı. Kongrenin konuş-
macıları arasında Dünya Gümrük
Örgütü Genel Sekreteri Kunio Miku-
riya,  Dünya Ticaret Örgütü Genel
Müdür Yardımcısı Yonov Frederick
Agah yer aldı. Rekor sayıda başvuru
yapılan kongreye 100 ülkenin lojistik
devlerinden yüzlerce üst düzey yö-
netici katılıyor. Kongre binden fazla
katılımcı, 20 ayrı oturum, 30 konuk
konuşmacı ve lojistik fuarına ev sa-
hipliği yapıyor.

FIATA Dünya Kongresi 2014 İstan-
bul açılışında konuşan Ekonomi Ba-
kan Yardımcısı Adnan Yıldırım, küre-
selleşmenin lojistik üzerine kurulu
olduğunu ifade ederek, “Küreselleş-
menin ruhu, üretmek, dünya pazar-
larına açılmak ve rekabetçi olabil-
mekten geçiyor. Lojistikte bu zinci-
rin en önemli halkalarından biridir”
dedi. 2013 yılında 385 milyon tonluk
ürünün Türkiye limanlarından geçtiği
ve 277 milyon tonun da dış ticarete
gittiği bilgisini aktaran Yıldırım, Tür-
kiye’nin son 10 yılda diğer alanlarda
olduğu gibi lojistik sektöründe de
önemli başarılara imza attığını ifade
etti. Ülkeler ve şirketlerin, rakiplerine
üstün giderek rekabette başarılı ola-
cağını kaydeden Yıldırım, şunları
söyledi: “Türkiye, jeostratejik ağırlı-
ğını hava taşımacılığında kullandı ve
kendi bölgesinde üs haline geldi.
Önümüzdeki 10 yılda dış ticaret hac-
mimizin 3 katına çıkması bekleniyor.
Geçtiğimiz 10 yılda dış ticaret taşı-
macılığımız yüzde 85 büyüdü. Öngö-
rülerimize göre 2023 yılı itibariyle li-
manlarımızdan toplam taşıma 850
milyon tona ulaşacak” dedi.

“TÜRKİYE; HAVADA, DENİZDE,
KARADA VE DEMİRYOLLARINDA
KENDİ BÖLGESİNDE TAşIMACI-
LIK ÜSSÜ OLACAK”

Adnan Yıldırım, Türkiye'nin 2023
yılındaki dış ticaret hedefine ulaşa-
bilmesi için gerekli altyapı yatırımla-
rına başladığını belirterek, "Türkiye,
havada, denizde, karada ve demir-
yolunda kendi bölgesinde taşımacı-
lık üssü olacak" dedi. Bu kapsamda

kongrenin önemine dikkati çeken
Yıldırım, katılımcılara kongrenin
önemli bir tecrübe olacağını söyledi.
Lojistiğin sürdürülebilir kalkınma ve
büyümenin önemli faktörlerinden ol-
duğunun altını çizen Yıldırım, kon-
grenin temasını lojistikte sürdürüle-
bilir büyüme olarak belirlemenin çok
yerinde olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Vekili Talat Aydın da son 10 yıldır
ulaştırma alanında çok önemli pro-
jeler gerçekleştirildiğini belirterek,
bu projelerin Türkiye'nin lojistik
merkez olma hedefine hizmet ettiği-
ni söyledi. Talat Aydın, taşımacılık ve
lojistik sektörünün geliştirilmesi için
bakanlık olarak tüm çalışmaları ger-
çekleştirdiklerini belirterek, Türki-
ye’nin kara, hava ve tren yollarını ge-
liştirmek için projelerin hayata geçi-
rildiğini söyledi.

“TÜRKİYE 3 KITA ARASINDA
ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK MERKEZ
OLMA ARZUSUNDA”

Türkiye'nin 3 kıta arasında önemli
bir ulaştırma ve lojistik merkez olma
arzusu bulunduğunu ifade eden Ay-
dın, ülkemizi İpek Yolu’nun kalbi ha-
line getirecek çalışmaların yapıldığı-
nı ifade etti. Bu kapsamda kongre
mottosu “Lojistikte Sürdürülebilir
Büyüme” kapsamında önemli karar-
ların ortaya çıkacağını da ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başka-
nı İbrahim Çağlar ise katılımcılara, 8
bin 500 yıllık tarihi olan ve dünyada
ortasından deniz geçen tek şehirde
bulunduklarını söyleyerek “Bu kap-
samda FIATA Dünya Kongresi’nin İs-
tanbul’da yapılmasını önemsiyorum.
Bu kongrenin gerçekleşmesinde kat-
kısı olanlara bu vesile ile teşekkür
ediyorum” dedi. İbrahim Çağlar, Tür-
kiye'nin pek çok ülkeyle yatırımların
karşılıklı teşviki ve korunması anlaş-
ması imzaladığını ifade ederek, ulaş-
tırma ve lojistik sektörünün 3,3 milyar
dolar ihracat, 2,5 milyar dolar ithalat
yaptığını ve her geçen gün büyüyen
bir sektör olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 2023 yılına kadar 500
milyar dolar ihracatı hedeflediğinin

altını çizen Çağlar şunları söyledi:
“Bu hedefe ulaşmamızda en önemli
sektörlerin başında lojistik geliyor.
Bu kapsamda önemli yatırımlar ger-
çekleştiriliyor. Asya'yı Avrupa'ya de-
niz altından Marmaray ile bağladık.
şimdi 3. Köprü çalışmaları tamamla-
mak üzere. İstanbul ve Türkiye, lojis-
tik yatırımları açısından büyük po-
tansiyelleri barındırıyor. Bu potansi-
yelleri değerlendirmek için biz İstan-
bul Ticaret Odası olarak sizleri des-
teklemeye hazırız.”

“FIATA AKADEMİSİ İÇİN 
ÇALIşMALARA BAşLADIK”

FIATA Başkanı Francesco Parisi
ise, rekor sayıda katılımın gerçek-
leştiği kongrede önemli işbirliği gö-
rüşmelerinin gerçekleştiğini söyledi.
Ulaştırma ve lojistiğin, sürdürülebilir
büyümenin temel taşları ve FIA-
TA'nın en önemli ayaklarından biri
olduğunu belirten Parisi, "FIATA'nın
politika seçenekleri ve pozisyonu
daha gelişmiş lojistik bağlantılar ve
çevreye daha az zarar vererek ulaş-
tırma yapılması yolunu seçmiştir.
FIATA'nın bir amacı da sanayiyi ge-
liştirmek için istihdamı geliştirmek-
tir. Mesleki eğitim en gurur duydu-
ğumuz çalışmalarımızdandır. FIATA
diploması, bütün dünyada geçerli
olan tek sertifikadır. şimdi FIATA
Akademisi için çalışmalara başla-
dık” dedi.

"LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
TOPLAM BÜYÜMENİN 
ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut Erkeskin ise UTİKAD olarak
böyle bir kongreye ev sahipliği yap-
manın onurunu duyduklarını belirte-
rek, sektörün toplam büyümede
önemli bir parça olduğunu ve Türki-
ye ekonomisi içerisinde lojistik sek-
törü büyümesinin oldukça önemli ol-
duğunu söyledi. Özellikle ekonomik
ve sosyal refahta sürdürülebilirliğin
önemine işaret eden Erkeskin, bu
kapsamda UTİKAD olarak sürekli lo-
jistik sektörünün sürdürülebilir geliş-
mesine yönelik çalışmalar yaptıkları-
nı ifade etti. Son olarak "Sürdürüle-
bilir Lojistik" belgelendirmesi çalış-

masının öncüsü olduklarını belirten
Erkeskin, standartlara ve eğitim ça-
lışmalarına çok önem verdiklerini
vurguladı. Erkeskin, Ekol Lojistik’in
Ana Sponsor, Arkas Lojistik’in Platin
Sponsor, yine Suudi Arabistan’dan
King Abdullah Economic City Platin
Sponsor, dünyanın en büyük bağım-
sız network organizasyonu WCA–
World Cargo Alliance Gümüş Spon-
sor ve Turkish Cargo’nun Bronz
Sponsor, İstanbul Ticaret Odası ve
Habertürk Gazete ve TV’sinin ana
medya sponsoru olarak verdiği des-
tekler içinde teşekkür etti.

Açılış töreninde FIATA ve TT Club
tarafından düzenlenen ve uluslarara-
sı forwarding sektörünün en prestijli
ödülleri arasında sayılan "Uluslar-
arası Genç Forwarder Yarışması"nın
birincisi de açıklandı. TT Club Bölge-
sel Direktörü Andrew Kemp, yarış-
manın sektörde kaliteyi artırmak ve
genç yeteneklere eğitim imkânı sağ-
lamak amacıyla verildiğini söyledi.
Birincilik ödülünü Güney Afrikalı ka-
tılımcı Fortunate Mboweni aldı.

Yöresel dans gösterilerinin ger-
çekleştirildiği açılış töreninin ardın-
dan Dünya Gümrük Örgütü Genel
Sekreteri Kunio Mikuriya,  Dünya Ti-
caret Örgütü Genel Müdür Yardım-
cısı Yonov Frederick Agah’ın da ara-
larında yer aldığı “Lojistikte Sürdü-
rülebilir Büyüme” temalı ana oturum
gerçekleştirildi.

Ana oturumda konuşan Ekol Lo-
jistik Forwarding Genel Müdürü
Mehmet Özal,  dünya kaynaklarının
sınırlı olmadığını belirterek, “Kon-
grenin teması ‘Lojistikte Sürdürüle-
bilir Büyüme’. Günümüzde artık sa-
dece büyüme ve karlılık şirketlerin
tek amacı değil. Son araştırmalarda
görülüyor ki, şirketlerin yüzde 31’i
sürdürülebilirliğin çok önemli oldu-
ğunu söylüyor” dedi. Özal, Ekol Lo-
jistik olarak lojistikte sürdürülebilir
büyüme için yeni yöntemler geliştir-
diklerini ve özellikle intermodal ala-
nında önemli yatırımlar gerçekleştir-
diklerini belirtti.

Arkas Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Diane Arcas Ak-
taş ise, “sürdürülebilirlik” konusunu
uzun vadeli düşünmek gerektiğini
belirterek, son dönemlerde artan ye-
şil şirketlerin sayısı ile rekabet orta-
mının oldukça yüksek olduğunu
söyledi. Aktaş, Arkas Holding olarak
yakıt tasarruflu ve karbon emisyo-
nunu daha az tüketecek çalışmalar
imza attıklarını söyledi.

Dünya Gümrük Örgütü Genel Se-
kreteri Kunio Mikuriya,  Dünya Tica-
ret Örgütü Genel Müdür Yardımcısı
Yonov Frederick Agah ise ana otu-
rumda, lojistik sektörünün dünyadaki
gelişmelerine ilişkin bilgiler aktardı.

Oturum sonunda ise, UTİKAD ve
Bureau Veritas işbirliği kapsamın-
da geliştirilen "Sürdürülebilir Lo-
jistik" belgesini almaya hak kaza-
nan ilk firma Ekol Lojistik’e belge-
si takdim edildi. 

Taşıma İşleri Organizatörleri
Dernekleri Federasyo-
nu’nun (FIATA) 2014 yılı
Dünya Kongresi'nin resmi
açılışı Hilton İstanbul Bo-
monti Otel & Konferans
Merkezi'nde gerçekleştirildi.

T oyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. üretimde
20. yıla ulaşmasının coşkusunu bugün yapılan
bir törende 3,500 çalışanıyla kutladı. Türkiye’nin
ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv

Sanayi, halen Corolla ve Verso modellerini üretiyor. 2014
yıl sonunda 135 bin adet otomobil üretmeyi ve bunun
yüzde 85’i ihraç etmeyi planlayan Toyota Otomotiv Sanayi,
yıl sonunda 2 Milyar Dolar’lık ihracat hedefine ulaşmayı
planlıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota’nın Avrupa’daki üretim
tesislerinden biri. 1990 yılında Toyota’nın ikinci Avrupa
üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi,
1994 yılında Sakarya’da üretim faaliyetine başladı. Kü-
mülatif üretim adedi ise 1.5 Milyon’u geçti.

1994 yılından bu yana Sakarya’daki tesisinde üretim
ve ihracat faaliyetlerini yürüten Toyota Otomotiv Sanayi,
yakın gelecekteki üretim ve yatırım artışı için hazırlıklarını
sürdürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Sakarya’daki üretim
tesislerinde gerçekleştirilen 20.yıl kutlama  töreninde
konuşan Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Didier
Leroy, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarına şu
mesajı verdi; “Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik büyüme
potansiyeline sahip olduğuna tamamen inanıyor ve bu-
radaki Toyota çalışanlarının yeteneklerine güveniyorum.
Bu tesisin yüksek rekabetçiliğine güvenerek, yakın bir
gelecekte TMMT’nın üretimini arttırmasına yönelik karar
alındı ve tam olarak bunun nasıl şekilleneceğine dair ça-
lışmaları halen yürütüyoruz.”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve
CEO’su Orhan Özer ise bu özel günde yanlarında olan
tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Tesisimiz, başarılı
performansı sayesinde üretim ve yatırım artışına layık
görüldü. Tüm ekip arkadaşlarım, her bir çalışanımız bu-
günkü başarımızda pay sahibidir. Her zaman uyumlu iş-
birliği içinde olduğumuz ve katkılarını bundan sonra da
sürdüreceklerinden emin olduğum yan sanayimize de
çok güveniyoruz. Destekleri için tüm iş ortaklarımıza çok
teşekkür ediyorum” dedi.

Bugüne kadar yapılan toplam yatırımın 1.9 Milyar Dolar’a
ulaştığı Toyota Otomotiv Sanayi, 2002 yılında ihracata
başladı ve kümülatif ihracat tutarı 20 Milyar Dolar’ı geçti.
Eylül 1994 yılından bu yana üretilen 1.5 Milyon adet
otomobil modelleri şunlardır:

Corolla (Corolla Wagon dahil olmak üzere yedinci, se-
kizinci, dokuzuncu ve halen onbirinci nesil)

Auris (2007-2012 döneminde üretildi)
Verso (2004 yılında başladı, 2009 yılından bu yana

mevcut model)

TOYOTA 20. yıl
kutlamalarında 

üretim ve 
yatırımda artış
müjdesi verdi

HİLAL TRANS
filosunu Renault

Trucuks ile 
güçlendiriyor

Uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerini gerçek-
leştirmek için 1992 yılında kurulan Hilal Trans, filosunu 10
adet Renault Trucks Premium 460.18T GV 4X2 ile güçlendirdi.
Bu alımlarla birlikte Hilal Trans’ın filosundaki toplam araç
sayısı 217’ye yükseldi. Doğu Avrupa ve Balkanlar’da “en
iyi olma” hedefinde kendisini sürekli geliştirmeyi ilke
edinen Hilal Trans Uluslararası Nakliyat, 207 araçlık dev
filosuna 10 adet Premium 460.18T GV 4X2 dahil etti. bu
alımla birlikte filodaki Renault Trucks sayısı 104’e, toplam
araç sayısı ise 217’ye yükseldi. Teslim töreninde Hilal Trans
Murat SOYASLAN ile Renault Trucks Satış Temsilcisi Turgay
Demirbilek hazır bulundular. Hilal Trans adına teslimat tö-
reninde söz alan Murat SOYASLAN, “Renault Trucks’ı, satış
ve satış sonrası hizmet konusunda birlikte çalışmaktan
memnuniyet duyduğumuz bir marka olması nedeniyle
tercih ettik. Ayrıca Volvo Group çatısı altında özellikle satış
sonrası konularında hızlı ve kaliteli hizmet almamız da
kararımızda etkili oldu. Alımını gerçekleştirdiğimiz 10 aracın
5’i Hilal Taşımacılık bünyesinde hizmet verecek” dedi.
Renault Trucks Satış Temsilcisi Turgay Demirbilek ise,
“Sektörün güçlü, saygın ve önde gelen firmalarından Hilal
Trans’ın araç seçiminde tekrar Renault Trucks markasını
tercih etmesi nedeniyle gururluyuz. Sunduğumuz satış ve
satış sonrası hizmetlerimizle işbirliğimizin uzun yıllar
devam etmesini arzuluyoruz” dedi. 
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Etis Lojistik
Hamidiye
Su’larını 

taşıyacak  

Kontratlı müşteri sayısını hızla artıran
Etis Lojistik, Hamidiye Su ile birlikte bir
ilke de imza atmış olacak. Entegre lojis-
tik hizmetlerinin yanına dağıtım lojisti-

ğini de eklemeyi hedefleyen Etis, böylece son tü-
keticiye ulaşan bir ürünün dağıtımını yaparak bu
hedefini gerçekleştirecek. Hamidiye Su ile 28 ay-
lık bir dağıtım sözleşmesi imzalayan atan Etis,
Hamidiye Su’yun 22 farklı ambalaj tipinde üreti-
len damacanadan bardak suya, 1.5 litrelik pet şi-
şelerden 330 ml’lik suya kadar tüm ambalajlı ve
tüketime hazır sularının sevkiyatını gerçekleşti-
recek. Etis Lojistik Genel Müdürü Erdal Kılıç,
Etis’in 2014 yılını %50 büyüyerek ve hedeflerini
tutturarak belirterek, her geçen gün müşterileri-
ne bir yenisini eklediklerinin altını çizdi. Kılıç,
“Önümüzdeki günlerde mevcut operasyonlarımı-
zın verimliliğini artırarak hizmet verdiğimiz müş-
teri sayımızı ve taşıma kapasitemizi arttırmaya
devam edeceğiz. Stratejik plan hedeflerimiz doğ-
rultusunda yeni yatırımlarla hizmet ağımızı ve
çeşitliliğimizi artıracağız” diye konuştu. 

Volvo Kamyon ile ikinci kez işbirliğine giden
Best Freight Uluslararası Nakliyat, filosuna
10 adet Volvo FH 460 4X2 çekiciyi dahil etti.

İ
ngiltere ve Kıta Avrupası’na komple ve parsiyel yük ta-
şımacılığı gerçekleştiren Best Freight Uluslararası Nakliyat,
filosunu Volvo Kamyon’un FH 460 çekicisi ile güçlendirdi.
Firma satın aldığı araçlarla birlikte filosundaki toplam

Volvo Kamyon ve araç sayısını 32’ye yükseltti.
Volvo Kamyon’un FH serisi, uzun aralıklı bakım özelliği ile

hizmetleri aksatmıyor. Şoförler için kabin içi ve sürüşte üst
düzey güvenlik önlemleri ile tercih ediliyor. Sürücülerin çalışma
performansını arttıran özelliklere sahip FH serisi, sürücülere
yakıtta tasarruf yapabilme şansı tanıyor. Seri daha hızlı yük-
lemeye, yorgunluğu azaltmaya ve üretkenliği arttırmaya yönelik
olarak dünyadaki pek çok ilki de barındırıyor.

Teslimat töreninde Volvo Kamyon adına Volvo Kamyon
Marmara Bölgesi Satış Danışmanı Tolga Cem Aykaç, Best
Freight Uluslararası Nakliyat adına ise Genel Müdür Ahmet
Yayman yer aldı. İlk olarak söz alan Yayman, “Yakıt tasarrufu
ve şoförlerimizin güvenliği ile konforu bizim için oldukça
önemli. Volvo FH’ın dikkat ettiğimiz konularda öne çıkması,
filomuzu Volvo Kamyon ile güçlendirmemizi sağladı. Mevcut
işbirliğimizin süreceğine inancımız tam” dedi.

Volvo Kamyon adına teslimat töreninde konuşan Aykaç
ise, “Best Freight Uluslararası Nakliyat ikinci kez Volvo
Kamyon ile çalışıyor. Tek bir araç alımı ile başlayan işbirliğimiz,
bugün 10’a yükseldi. Volvo Kamyon’un özellikleri Best Freight
Uluslararası Nakliyat’ın bizi tercihinde öne çıkan unsurlardır.
Kendileri ile işbirliğimizin bugün olduğu gibi önümüzdeki
dönemde de artarak süreceği inancındayım” dedi.

Best Freight 
Uluslararası Nakliyat

Volvo Kamyon ile 
Avrupa’ya Taşıyor

T ırsan, Adapazarı fabrikasında
üretilen 50.000inci semi-treyler
aracının teslimatını gerçekleş-
tirdi. Adapazarı fabrikasında

düzenlenen törende 50.000inci araç Ga-
ziantep merkezli lojistik hizmeti sağlayıcısı
Eyüp Lojistik tarafından teslim alınırken,
sektör basının geniş katılımının yanı sıra
Tırsan ve DAF bayilerinin katıldığı törende,
Tırsan Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu ve Eyüp Lojistik Yö-
netim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık birer
konuşma yaptılar.
NUHOĞLU: 2018 İTİBARIYLA YILDA
20.000 ADET ARAÇ ÜRETMEK İÇİN
TÜM PLANLAMAYI YAPTIK

Çetin Nuhoğlu şu açıklamalarda bu-
lundu; “Bugün bizim için çok özel bir gün.
Tırsan bu yıl kuruluşunun 37.yılını kut-
luyor. İnşallah 2017 yılında da 40. yılımızı
sizlerle kutlayacağız.” “Bugün burada
son 10 yılda ürettiğimiz 50.000inci aracın
teslimatı için toplanmış bulunuyoruz.
1994 yılında kurulan Adapazarı fabrika-
mızın ilk 10 yılında 19.314 adet araç, ikinci

10 yılda ise 50.000 adet araç ürettik.
50.000 aracın yarısını son 3 yılda ürettik.
Bu planlı hedefimiz 2018’e kadar gide-
cektir. 2018 yılı itibarıyla Tırsan olarak
yılda 20.000 adet araç üreteceğiz. Bunun
için gerekli olan tüm planlamayı yaptık.”

ALMANYA, POLONYA, HOLLANDA
VE İTALYA’YA SADECE TIRSAN 
İHRACAT YAPIYOR

“Bizim başarımız çok net; pazar payımız
%40’dır. Hedefimiz 2018’de ürettiğimiz
20.000 aracın 10.000’nini ihraç etmek.
Mevcut durumda, Türkiye’den Almanya,
Polonya, Hollanda ve İtalya’ya ihraç edilen
semi-treylerlerin tamamına yakını Tırsan
tarafından üretilmiştir. Tırsan bu seneyi
yaklaşık 70 milyon € ihracat cirosu ile
kapatacak. Yabancı piyasalara Yaklaşık
2.000’in üzerinde araç göndermiş olacak
ve bu araçlar da çok özel araçlar olacak.
Tırsan, tanker ve silo segmentinde 2015
yılında, low-bed segmentinde ise 2016
yılında pazar lideri olacak. Hava kargo
segmentinde ise halihazırda Avrupa’da
pazar lideriyiz. Türkiye’de pazar lideri

olan Tırsan bugün itibarı ile Avrupa’nın
üçüncü büyük treyler üreticisidir.”

BARTIK: TIRSAN’DAN YAPTIĞIMIZ
ALIM 1.000 ADEDİN ÜZERİNDE

Tırsan’ın ürettiği 50.000inci aracı teslim
alan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Bartık ise, “Tırsan kalitesi tartışılmaz
seviyede. Son üç yıldır TIRSAN ile iyi bir
sinerji tutturduk ve bu durum devam edi-
yor. Tırsan’dan bugün teslim aldığımız
araç, 150 araçlık bir yatırımın parçası. Önü-
müzdeki yıl için de 250 araçlık bir yatırım
için konuşmaya başladık. Yani bugüne
kadar Tırsan’dan yapmış olduğumuz alım
1.000 adedin üzerindedir. Biz ürünlerde
özellikle ilk yatırım maliyetinden ziyade
işletme maliyetinin düşük, 2. el değerinin
ise yüksek oluşuna önem veriyoruz. Bu
konuda da Tırsan ile kimse yarışamaz.
Ben kullanıcı olarak bunu huzurlarında
söylüyorum ki ellerine sağlık, çok güzel
bir ürün üretiyorlar. Türkiye’de böyle bir
tesiste böyle bir ürün ürettikleri için Tırsan
ekibini ve Çetin Beyi alkışlamanızı rica
ediyorum,” açıklamasını yaptı.

TIRSAN 10 YIL PASLANMAZLIK 
GARANTİSİ VERİYOR

Tırsan Adapazarı tesislerinde 10 milyon
€ yatırımla kurulan ve 2014 yılı haziran
ayında tam otomasyona geçilen kataforez
(KTL) tesisinin açılışında konuşan Tırsan
Bakım ve Yardımcı Tesisler Koordinatörü
İlker Akgün ise tesise dair yaptığı bilgi-
lendirmede, kataforez kaplamanın metal
yüzeylerin paslanmaya karşı direncinin
artırılmasına yönelik bir uygulama oldu-
ğunu ifade etti. Akgün açıklamasında, “10
milyon € yatırımla kurduğumuz bu tesisle
treyler şasi ve parçalarının paslanma di-
rencini artırıyor ve bu sayede paslanmaya
karşı 10 yıl garanti veriyoruz. Tırsan, ka-
taforez teknolojisi olarak etkinliği ispat
edilmiş en etkin yöntem olan çinko-fosfat
tri-elektron metodunu benimsemiştir. 12
istasyonda gerçekleşen kataforetik kap-
lama öncesinde şasi ve parçalar otomatik
kumlamadan geçirilmekte, kataforetik
kaplama sonrasında ise kaplamanın ka-
lıcılığının pekiştirilmesi için fırınlama ger-
çekleştirilmektedir,” ifadelerini kullandı.

TIRSAN 50.000’inci arac› teslim etti
Kurulduğu 1977 yılından
bu yana Türkiye treyler
sektörünün öncü lideri

Tırsan, Adapazarı fabri-
kasında son 10 yılda üre-

tilen 50.000inci aracının
teslimatını gerçekleştirdi.

Tırsan Adapazarı fabrika-
sında, 10 milyon € yatı-

rımla kurulan kataforez
tesisinin açılışı Tırsan

Treyler A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nu-

hoğlu tarafından yapıldı.
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Soma’daki maden faciası (13.05.2014)
ve İstanbul’daki “asansör” faciası
(07.09.2014) sonrasında gözler, “iş gü-
venliğine” çevrildi. Bu iki müessif olay
ve daha önceki iş kazaları, Türkiye’de
“iş güvenliğinin” göz ardı edildiğini ve iş
güvenliğine gerekli önemin verilmediğini
gösteriyor.

Türkiye’deki depolarda “iş güvenliğine”
nasıldır?

Türkiye’deki depolarda “iş güvenliğine”
önem veriliyor mu?

Türkiye’deki depolarda da, Soma ve
asansör facialarındaki gibi “iş güvensizliği”
yaşanıyor mu?

Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne göre de-
polar “tehlikeli iş yeri” olup çalışanların
“iş güvenliğini” düzenleyen onlarca yasal
düzenleme vardır. Öte yandan; bu yasal
düzenlemelere rağmen iş güvenliği için
yapılması gerekenler, DOĞRU yapıl-
mazsa hem çalışan hem de işveren için
önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Burada
yasal yaptırımlardan çok daha önemli
olan, “insan canının” önemidir.

Eğer depoların durumu iyi değilse
(dağınık, pis, gürültülü ve tozlu, daha
fazla satış için gelen mallardan dolayı
depoda yer kalmamış ve mallar, kori-
dorlara konuyorsa, hedefleri tutturmak
için çalışanlara aşırı iş yükü veriliyorsa;
paletler raflara dengesiz konuluyorsa;
çalışmayan yangın tüpleri varsa; önü
kapalı olduğu için acil çıkış kapıları kul-
lanılamıyorsa; ekipmanlar veya deponun
zemini veya duvarları vs. iyi durumda
değilse veya bakımsızsa; ekipmanlarla
rodeo yapan veya kendisini F1 pilotu
sanan operatörler varsa; ufak arızaların
tamirini erteleniyorsa; KKD’ler yeterli
değil veya iyi durumda değilse; yeni işe
başlayanlara sadece 15 dakika iş gü-
venliği oryantasyonu yapılıyorsa; önlem
için bir olayın olması gerekiyorsa; akü
şarj istasyonunda havalandırma yoksa;
yanıcı, aşındırıcı ve organik peroksitler
yan yana duruyorsa; çalışandan gelen
geri bildirimler dikkate alınmıyorsa; çalışan
“sıkıyor, çalışamıyorum” diyerek baret
takmıyorsa; kişiler (kaliteciler, AR& GEciler,
satış ekibi vs.) raflarda ürün arıyorsa;
çalışanlar transpalet kullanmayarak eziyet
çekmekten hoşlanıyorsa ve ....) depo
ve depodaki herkes, tehlike altındadır.

Böyle bir ortamı oluşturanlar ve bu
ortamın oluşmasına müdahale etme-
yenler, kullandığım sert kelimeden dolayı
özür dilerim, “kiralık katil” gibidir. Bunlar,
o deponun ne kadar iyi veya yönetildiğinin
göstergesidir.

Depoda hareket eden veya duran bü-
tün ekipmanlar (forklift, raf vs.) ve ope-
ratörler, iş güvenliğine uygun şekilde
yönetilemezse bunlar, depoda pusuya
yatan “seri katil” olabilir. Depoda iş
güvenliği uygulamasını DOĞRU yapa-
bilmek için DOĞRU veriler olmalı ve bu
verilere göre iş güvenliği uygulamaları
yapılmalı veya geliştirilmelidir.

İlk olarak; bazı verileri vermek istiyo-
rum.

ABD'deki çalışanların 0,50%'si, "depo
işi" ile ilgili faaliyetlerde çalışırken Türki-
ye’de kamu veya özel bütün iş kollarındaki
toplam sigortalı çalışanın 1,8%’i, Türki-
ye’deki bütün iş kollarına ait şirketlerin
1,1%’ini oluşturan “Taşıma İçin De-
polama ve Destek Faaliyetleri" (DEPO)
iş kolunda çalışıyor.

ABD'de “iş kazalarının” ve “mesleki
hastalıkların” 0,85%'i,“depo işi" ile ilgili
faaliyetlerde oluyor. 2007 – 2012 döne-
minde Türkiye’deki bütün iş kollarında,
428.683 “iş kazası” ve “meslek hastalığı”
olayı olurken (her yıl için ortalama 71.447
olay) "DEPO " iş kolunda ise 7.672 olay
olmuştur (her yıl için ortalama 1280
olay). Bu verilere göre; “iş kazaları” ve
“meslek hastalıklarının” 1,8%’i, "DEPO
" iş kolundadır (. Yıl bazında 2007’de
0,5%; 2008’de 1,5%; 2009’da 2%;
2010’da 2,6%,2011’de 2,1% ve 2012’de
2,2%). Ayrıca; “DEPO” iş kolunda ya-
şanan “iş kazaları” ve “meslek hastalıkları”
giderek artmaktadır.

2007 – 2012 döneminde "DEPO" iş
kolunda; iş kazası ve mesleki hastalık-
larının yaklaşık 1,8%’i “sürekli iş göremez”
(Türkiye genelinin 1,1%) ve yaklaşık
1,2%’si “ölüm” (Türkiye genelinin 1,3%’ü)
ile sonuçlanmıştır.

ABD’deki “depo işi” ile ilgili faaliyet-
lerdeki “iş kazaları” ve “meslek hastalığı”
olaylarına ait bazı verileri paylaşmak is-
tiyorum. SGK tarafından sadece Türkiye
genelini gösteren veriler sunulmakta ve
Türkiye’deki “DEPO” iş koluna ait bu
detayda veriler bulunmamaktadır.

¥ Olaylarının çoğu (35%), kas ve is-
kelet sistemi ile ilgili sorunlara yol açı-
yor.

¥ En çok (33%) burkulma ve incinme
görülüyor ve bunu; ağrı, morluk, ezilme
ve kesilme izliyor.

¥ Olayların çoğu (36%), vücudu zor-
lamaktan (ergonomik olmayan yerlere
uzanmak, eğilmek vs) oluyor. Bunu;
forklift vb. ekipmanların çarpması ve
duran veya hareket eden objelere çarp-
mak, düşme veya kayma veya yuvar-
lanma (zemine takılarak, ekipmandan
düşerek) ve kamyonların çarpması izliyor.
Yangın ve tehlikeli maddelerin etkisi ise
az olmuştur

¥ Olaylar, en çok (22%) gövde ve
sırtı olumsuz etkiliyor. Bunu; omuz, el,
kol ve diz kapağı izliyor.

¥ Olaylara en çok (25%) taşınması
veya korunması için malların konulduğu
kaplar (kutu, sandık, palet, varil vb.) ne-
den oluyor. Bunu; bağ halindeki hortum
veya ip, halı veya kaplama, boş ambalaj
kutuları ve ambalaj malzemeleri, kişinin
kendisine veya diğer kişilere verdiği zarar
(istemsiz kollarını veya ayaklarını çarpması
vs), çalışanın duruşu (koli alırken eğilme,

koli ile yürüme...), ekipmanlar (forklift,
toplama arabası, başıboş ekipman, ram-
pada kamyon hareketi, , akü vb.), zemin
bozuklukları (takılma, yuvarlanma vs.)
ve el aletleri izliyor.

¥ Olaylara en çok (51%), erkek çalı-
şanlar maruz kalıyor.

¥ Olaylar, en çok (19%) “25-34 yaş”
arasındaki çalışanlarda görülüyor. Öte
yandan; “tecrübeli” denilebilecek “35-
44” ve “45-54” yaşların toplamı, 30%’dur.
Tecrübe ilerledikçe kaza ve hastalık
oranlarının azalması beklenirken, niçin
bu yaşlarda yüksektir?

¥ Olaylar, en çok (22%) “aynı iş ye-
rinde 5 yıldan fazla çalışanlarda” gö-
rülüyor. Bunu, “1-5 yıl” arası izliyor. “1-5
yıldan fazla” çalışanların toplam oranının
45% olması, şirketteki iş güvenliği kül-
türünün varlığı ve uygulamaların eksik
olması yönünde soru işaretlerine yol
açabilir mi?

¥ Olaylar, en çok (43%) “nakliye ve
malzeme hareketinde” çalışan perso-
nelde görülüyor. Bu, tahmin edilebilen
bir durumdur. Öte yandan; “ofiste ve
idari işlerde çalışan” personelin ikinci
grubu (20%), oluşturması ilginçtir. Bu
işleri yapan personel, depo sahasına gir-
diklerinde dikkatli davranmıyor ve veya
onlar için önlemler alınmamış olabilir mi?

¥ Olaylarının 38%’inde çalışanlar, “31
gün ve daha fazla gün işten uzak ka-
lıyor (hastane, tedavi, çalışamama vs.).
Bunu, 6-10 gün ve 11-20 gün izliyor.
Her olay için ortalama 15 çalışma günü
kaybı olduğu söylenebilir.

¥ 2008 – 2012 döneminde Türkiye’deki
bütün iş kollarında ve ““DEPO" iş ko-
lunda, her olay sonrası, ortalama 25
“geçici iş göremez gün” gerçekleşmiş
(geçici iş göremez gün ve olay sayısına
göre tahmini hesabım) gerçekleşmiş.
Bu dönemde; Türkiye’deki bütün iş kol-
larında, toplam 8,4 Milyon “geçici iş
göremez gün” (her yıl için ortalama 1,7
Milyon gün) ve "DEPO" iş kolunda ise
toplam 179.350 Milyon “geçici iş göre-
mez gün” (her yıl için ortalama 35.870
gün) gerçekleşmiştir.

¥ Ayrıca; diğer “hastalıklar”da, “ça-
lışma günü kaybına” yol açabilir. 2008
– 2012 döneminde; Türkiye’deki bütün
iş kollarında ve ““DEPO " iş kolunda,
ortalama 10,5 “geçici iş göremez gün”
gerçekleşmiş (geçici iş göremez gün ve
olay sayısına göre tahmini hesabım). Bu
dönemde; Türkiye’deki bütün iş kollarında
toplam 53,7 Milyon “geçici iş göremez
gün” (her yıl için ortalama 10,8 Milyon
gün) ve "DEPO" iş kolunda ise toplam
1,17 Milyon “geçici iş göremez gün”
(her yıl için ortalama 235.602 gün) ger-
çekleşmiş.

¥ Olaylar, en çok (15%) Pazartesi
oluyor. Bunu; Çarşamba, Salı, Perşembe,
Cuma ve Cumartesi izliyor. Bunun sebebi;
"Pazartesi sendromu" veya Cuma veya
hafta sonu biriken iş yoğunluğu olabilir
mi? Dürüst olmak gerekirse; ben, "Cuma"
daha fazla olacağını düşünüyordum.
Verilerle hareket etmenin önemi çok faz-
ladır.

¥ Olaylar, en çok (15%) işe başladıktan
“2 ve en çok 4 saat sonra” oluyor.
Bunu, “4-6 saat” ve”6-8” saat izliyor.
Personelin yorgunluğu hissetmediği sa-
atlerde, kazaların veya mesleki hasta-
lıkların olması sorgulanmalıdır.

¥ Olaylar, en çok (17%) 08:01-12:00
saatleri arası oluyor. Bunu, 12:01-16:00
ve 16:01-20:00 izliyor.

2008 – 2012 döneminde; “iş kazası”
ve “meslek hastalıkları” sonucunda olu-
şan “geçici iş göremez günlerin” Türkiye
ekonomisine toplam maliyeti, 368 Milyon
TL (her yıl için ortalama 74 Milyon TL)
ve “DEPO" iş kolu özelinde ise 9,3
Milyon TL (her yıl için ortalama 1,9
Milyon TL) tahmin edilebilir. Ayrıca; “Diğer
Hastalıklar” sonucunda yaşanan “Geçici
iş göremez günlerin”, Türkiye ekonomi-
sine toplam maliyeti, 2,3 Milyar TL (her
yıl için ortalama 461 Milyon TL) ve
“DEPO" iş kolu özelinde ise 63 Milyon
TL (her yıl için ortalama 12,6 Milyon TL)
tahmin edilebilir.

Hem “iş kazaları ve meslek hastalıkları”
hem de “diğer hastalıklar” nedeniyle ça-
lışılamayan ve iş üretilemeyen günlerin,
Türkiye’deki bütün iş kollarına maliyeti,
her yıl için ortalama 550 Milyon TL ve
"DEPO” iş kolu özelinde ise her yıl için
ortalama 15 Milyon TL tahmin edilebilir
(SGK’nın 2008-2012 Türkiye geneli ve
“DEPO” özelinde bir kişinin günlük ÜC-
RETİ esas alınmıştır).

Bu maliyet; personele ödemeye devam
edilen ama “iş kazası” ve “mesleki has-
talık” ve “diğer hastalık” nedeniyle “ça-
lışamayan” ve “iş üretilemeyen” ve
“personelden verim alınamayan” be-
deldir. Ayrıca; hastane, ilaç, personel
eksilmesinden dolayı olası fazla mesai
ve eksilen kişi yerine iş yapanların olası
hataların gibi diğer maliyetlerin de ek-
lenmesi ile “iş kazaları”, “mesleki hasta-
lıkları” ve “diğer hastalıkların” neden ola-
bileceği maliyetler, daha artabilir.

Depolarda iş güvenliği, maliyet ve ya-
pılması zorunlu bir faaliyet olarak görülme-
melidir. İş güvenliği denetimini yapanlar
ile denetlenenler arasında, ticari ilişki
olmamalıdır. Örneğin; Bir havuz oluş-
turulabilir. Firmalar, işlerinin tehlike du-
rumuna ve diğer kriterlere (firma büyük-
lüğü, çalışan sayısı vs.) göre bu havuza
para koyabilir ve denetleme yapanlara,
bu havuzdan ödeme yapılabilir.

Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda
bir nefes ‘sıhhat’ gibi” ve Hz. Muham-
met’in “İman müstesna, hiçbir kişiye
sıhhatten daha hayırlı bir nimet verilme-
miştir” sözü ile bitirelim.

Saygılarımla.

ORUÇ KAYA

Lojistik Yönetim Danışmanlık
“Seri Katiller” ve “Kiralık Katiller”

AVİS BUDGET GROUP ÜST YÖNETİMİ YILLIK 
TOPLANTILARINI TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRDİ
Dünyanın lider araç kira-
lama şirketi Avis’in, Tür-
kiye’deki 40. yılını kutla-
ma vesilesi ile Avis Bud-
get Group üst yönetimi
yıllık toplantılarını Türki-
ye’de gerçekleştirdi.

T ürkiye’nin mega otomotiv
perakendecisi ve lider araç
kiralama şirketi Otokoç
Otomotiv’in, dünyanın

öncü araç kiralama şirketi Avis &
Budget Group ile ortaklığının 40.
Yılı şerefine düzenlenen toplantı
Avis&Budget Group Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Ron Nelson, Oto-
koç Otomotiv Genel Müdürü Görgün
Özdemir, Avis Budget Group EMEA
Bölgesi Başkanı Larry de Shon ve
Avis&Budget Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı İnan Ekici’nin katılımı ile
14 Ekim Salı günü Grand Tarabya
Oteli’nde gerçekleştirildi. 

Avis&Budget Group Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO’su Ron Nelson
toplantıda yaptığı konuşmada, Avis
Budget Group’u değerlendirdi. Nel-
son; “Avis Budget Group olarak, Avis,
Budget ve Zipcar markalarıyla dün-
ya genelinde 10.000 lokasyonu ile
500 bin araçlık bir filo yönetmek-

teyiz. Geçen yıl gerçekleşen 130 mil-
yon kira günü ile 8 milyar dolarlık
bir gelir elde ettik. Avis ve Budget
markaları ile tüm dünyada yükselen
hacimle birlikte büyümeye devam
ediyoruz. Zipcar, Payless ve A-pex
yatırımları ile de finansal gücümüzü
arttırıyoruz” şeklinde konuştu.

PERFORMANSIYLA 
DİKKAT ÇEKİYOR

Otokoç Otomotiv bünyesinde faa-
liyet gösteren Avis ve Budget mar-
kalarının geçmişten bugüne gös-
terdiği büyüme başarısının altını
çizen Nelson, “Avis – Budget Türkiye
EMEA Bölgesinde müşteri mem-

nuniyetinde yarattığı performan-
sıyla dikkat çekiyor. Koç Grubu ile
40 sene önce başlayan uyumlu ve
güçlü ortaklığımızın bugün geldiği
noktada Avis & Budget Türkiye’nin
performansı ile uluslararası arenada
almış olduğu ödüllerin bu başarının
en güzel göstergeleri olduğunu dü-
şünüyorum. İşbirliğimizin nice 40
seneler devamını diliyorum” dedi. 

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
Görgün Özdemir ise yaptığı değer-
lendirmede, “Bu yıl Avis’in 40. Yılını
kutluyoruz ve aynı zamanda Avis
Budget Group’un tüm EMEA böl-
gesinden 100’ün üzerinde ülkenin
katıldığı lisansiye toplantısına ev

sahipliği yapıyoruz. Bu bizi ayrıca
gururlandırıyor.” dedi ve ekledi “Avis
Türkiye’nin bu büyüklüğe ulaşma-
sında Koç Holding ve Avis Budget
Group’un 40 yıldır sürdürdüğü güçlü
iş ortaklığı çok önemli katkılar sağ-
lıyor ve bu sayede araç kiralama
işimiz artan bir ivmeyle pazarın
üzerinde bir büyüme gösteriyor.”

1 MİLYAR TL’Sİ ARAÇ 
KİRALAMADAN GELİYOR

Otomotiv perakendeciliği iş biri-
mini de bünyesinde barındıran Oto-
koç Otomotiv’in büyümesinde Avis’in
katkısının önemine değinen Özde-
mir, “Otokoç Otomotiv bu yıl top-
lamda 3,6 milyar TL ciro gerçekleş-
tirecek. Bu cironun 1 milyar TL’si
araç kiralama işimizden geliyor.”
dedi.  Toplantıda değerlendirmede
bulunan Avis&Budget Türkiye Genel
Müdür Yardımcısı İnan Ekici; Avis
Budget Group’un ve Koç Holding’in
her zaman yaptıkları tüm yatırımları
ve girişimleri desteklediklerini ve
Türkiye’nin Avis Budget Group nez-
dinde çok önemli bir iş ortağı oldu-
ğunu belirtti ve “Şu anda 4 ülkede
84 ofisle 28.000 araç parkı ile hizmet
veriyoruz, yeni ülke yatırımlarımız
devam ediyor, çok yakında Avis Bud-
get Group’un yeni markası olan Zip-
car’ı ilk lisansiye ülke olarak lanse
edeceğiz.” dedi. 

‹RAN’IN ‹NADI TUTTU 
Türkiye, İran ile arasında her geçen gün bir kriz haline ge-
len akaryakıt farkı ve geçiş ücreti gerginliği için alternatif
çözüm yolları aranıyor.  Aradaki haksız rekabete dikkat
çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Baş-
kanı Fatih Şener gerçekleşen basın toplantısında süreç ile
ilgili olarak İran’a alternatif olarak Hazar’da bir RoRo’lar-
dan oluşan bir Deniz Otoyolu yapmalıyız” dedi 

Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND), Türkiye-İran
arasında “akaryakıt farkı”
ve “geçiş ücretinden” tır-

manan gerginliğe çözüm için alternatif
çözüm yolları arıyor. 

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şe-
ner, UND Genel Merkezi’nde yaptığı
basın toplantısında girişimleri hak-
kında bilgiler vererek, şunları söyledi: 

“Yaşanan bu süreçte iki önemli gö-
rüşme gerçekleştirdik.  Bunlardan ilki
Azeri bir yatırımcı ile idi. Azeri yatı-
rımcının netleşmesiyle birlikte şu Ha-
zar Denizi’nde yapılacak yatırım şu
an sadece tren vagonu taşımaya yö-
nelik olan Ro-Ro’ların yenilenmesini
kapsıyor. Yatırım kapsamında 200
TIR kapasiteli Ro-Ro’ların alınması
planlanıyor. Türk tarafı şimdiden Gür-
cistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’a
İran’dan kayabilecek TIR trafiği ko-
nusunda bilgilendirme yapmış du-
rumda. Şu anda oradan yılda geçen
araç sayısı sadece yılda 3 bin…”

TÜRK VE İRANLI 
NAKLİYECİLER 
BİR ARAYA GELDİ

Fatih Şener, gerginliğin giderilmesi
için iki ülkenin nakliyeciler birliği yet-
kililerinin bir araya geldiğini belirterek,
şöyle devam etti:

“İki ülkenin Nakliyeciler Birliği yet-
kilileri 20 yıldır uygulanan bu ücretleri
konuşmak üzere İran tarafından gelen
davet üzerine UND Merkezinde bir
araya gelmiştir.

Dernek Başkanımız Çetin Nuhoğlu
İranlı Muhataplarına İran’da gördükleri
haksız uygulamaları detaylı bir şekilde
anlatarak İran’lı dernek başkanına
eşit şartlarda çalışmayı sembolize
eden bir terazi hediye etmiştir.

Yapılan görüşmede İki dernek baş-
kanı;

Her iki ülke nakliyecisi eşit şartlarda
çalışmalıdır.

Her ne adla olursa olsa devlet para
almamalı, sonuçta devlete giden bu
para nakliyecinin ve ihracatçının ce-
binden çıkıyor.

Görüşünde uzlaşmış İran heyeti
UND taleplerini İran’lı yetkililere ile-
teceğini belirterek toplantıdan ayrıl-
mıştır” dedi.

UND’DEN, İRANLI 
BAKANA SERT CEVAP

İran Yol ve Şehir Planlama Bakan
Yardımcısı Davud Keşaverziyan’ın, bu
hafta içinde yaptığı  “Misilleme Hak-
kımızı Saklı Tutuyoruz” şeklindeki
açıklamasına da tepki gösteren Fatih
Şener, şunları söyledi: 

“Sayın Bakan 20 yıl öncede kalan
bir anlaşmaya dayanarak konuşuyor.

O anlaşmadan 7 yıl sonra, 2001 yılında
iki ülke Ekonomi Bakanları tarafından
imzalanan KEK (Karma Ekonomik
Komisyonu) Protokolünde, sadece
yakıt alması halinde fiyat farkı alına-
bileceği hükmü açıkça olmasına rağ-
men, yakıt alınsa da alınmasa da Türk
araçlarından İran’da fark ücreti alınıyor.
Kaldı ki; referans alınan 1994 tarihli
anlaşmada dikkate alındığında bile
ikili taşımalar yer almasa da, bu taşı-
malardan ücret alarak, anlaşmayı hü-
kümsüz hale getirip yüz milyonlarca
USD haksız kazanç sağlayan yine İran
Hükümetidir. Türk araçlarına ‘Siz ül-
kenizde bu fiyatı ödemeye alışıksınız,
İran’a geldiğinizde de aynı parayı öde-
yeceksiniz’ demek, hiçbir uluslararası
kurala uymaz, eskide kalmıştır. Bu
yolla İran araçları lehine haksız rekabet
avantajı sağlanmasını kabul etmiyo-
ruz. İranlı Bakan Yardımcısının hala
‘Misilleme Hakkımızı Saklı Tutuyoruz’
ifadesi gerçeklerden uzaktır. İran şu
anda her türlü misillemeyi fazlasıyla
yapmış durumdadır.”

KRİZ NASIL BAŞLADI!
İran, 20 yıldan bu yana “İran’da

akaryakıt ucuz sizde pahalı” diyerek
Türk araçlarından transit geçişte
tek yönde 750 USD ekstra ücret ile
beraber Türkiye’ye dönüşte depoda
bulundurulan yakıt için 550 USD ek
vergi alıyordu. 1/10 yakıt fiyatı ile
Türkiye’ye gelen İran araçları ise
İran-Türkiye, Türkiye-İran taşıma-
larının %90’ını ele geçirmiş durum-
daydı. Bu haksızlıklar ve zorluklar
sebebiyle geçtiğimiz yıl İran üze-
rinden Türki Cumhuriyetlere giden
araçlarımızdan 13.800 tanesi yük-
lerini İran araçlarına devretmek zo-
runda kaldı.

İran tarafından uygulanan ayrım-
cılık, bugün için bir taşımacılık me-
selesi olmaktan çıkıp Uluslararası Hu-
kuk meselesi haline gelmiş Türkiye’nin
Orta Asya ile ticaretinin geleceğini
tehdit eden bir problem haline geldi.

Türkiye, son bir yıldır, yapılan 3 top-
lantıda sabırla bu haksızlıklara son
verilerek, her iki ülke taşımacılarının
eşit muamele görmesi gerektiğini dile
getirmiş, buna karşılık yapılan ilk iki
toplantıda çözüm için süre isteyen
İran son toplantıda daha önce hiç süre
istememiş gibi  red cevabı verdi.

Buna karşılık Türkiye, 10.10.2014
tarihi itibariyle mütekabiliyet gereği
aynı ücreti İran araçlarından almaya
başlamış, İran buna karşılık ücrete
%100 oranında zam yaptı. Türkiye de
kısa süre içerisinde buna cevap vermiş
ve fiyatı iki katına çıkardı. Şu anda
her iki ülkede Km başına alınan ücret
eşit seviyeye geldi. 

“Gümrük kapılarında İran
ihracatı önceliklidir” diyerek,
transit geçen Türk araçlarını
15 gün bekleterek, Türk mal-
larının bozulmasına sebep
olan uygulamanızı, ülkemizi
transit geçen İran araçlarına
aynen uygulama hakkımız
saklıdır.

Türkiye girişinde yılda sa-
dece 12 aracınızın geçtiği
ama bizi 22.500 defa geçmek
zorunda bıraktığınız verimsiz
Sero sınır kapısını İran araçla-
rına kullandırma hakkımız
saklıdır.

Gümrük’ten Türkiye’ye çı-
kışta aldığınız 1100 USD ya-
kıt ek vergisini aynen sizin
araçlarınızdan alma hakkı-
mız saklıdır.

Araçlarımızı izlemek için
zorla 110 USD karşılığında
taktığınız Araç takip cihazı
karşılığında, tüm araçlarınıza
ücretli ATS (araç takip cihazı)
takma hakkımız saklıdır.

İran’ı 4 günden önce transit
geçen Türk araçlarına uygula-
dığınız ağır cezayı, Türkiye’yi

boydan boya kelle koltukta 1.5
günde geçen İran araçlarına
uygulama hakkımız saklıdır.

Türk araçlarına yük veren
İranlı tüccarlara 22.926 sayılı
yasa ile verdiğiniz %10 vergi
cezasını, sizin araçlarınıza uy-
gulama hakkımız saklıdır.

Transit geçeceği vaadiyle
ülkemize boş giren ve yakıtını
satarak geri dönen binlerce
İran aracıa hak ettiği cezayı
uygulama hakkımız saklıdır.

Şehirden şehire ancak izinle
hareket edebilen Türk araçla-
rına yaptığınız muameleyi,
Türkiye’yi babasının tarlası
gibi kullanan İran araçlarına
uygulama hakkımız saklıdır.

Hiçbir anlaşmaya dayan-
mayan “ikili” taşımalardan al-
dığınız milyonlarca USD’ı
mahkeme yoluyla geri alma
hakkımızı saklı tutuyoruz.

Yüzlerce yıldır komşumuz
olan sizleri, uluslararası hu-
kuk ve komşuluk hukukuna
uymaya davet ediyor ve Sa-
dece eşit muamele talebimiz
tekrar ediyoruz!

UND’DEN İRAN MİSİLLEME HABERİNE SERT YANIT:

AŞAĞIDAKİ KONULARDA 
MİSİLLEME HAKLARIMIZ SAKLIDIR!
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ÜRET‹M TES‹S‹N‹ H‹ZMETE AÇTI
ANADOLU MOTOR

“Gücünüze güç katar”
sloganıyla üretim faali-

yetine başladığı 1972 yı-
lından beri Türkiye’ye

hizmetini sürdüren Ana-
dolu Motor, 44 milyon

TL’lik yatırımla hayata
geçirdiği Çayırova’daki

yeni üretim tesisinin açı-
lışını gerçekleştirdi.  

Açılışta konuşan Ana-
dolu Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Tun-
cay Özilhan,  Anadolu

Motor’un Türkiye’de kendi ala-
nındaki tek yerli üretici olduğunu
belirterek, yeni tesiste üretim
kapasitelerinin yüzde 40 oranın-
da artacağını söyledi.

Yaklaşık yarım asırdır ülke sa-
nayisine ve kalkınmasına katkı
veren Anadolu Motor;Antor mar-
ka dizel motor, Antrac marka
çapa makinesi ve portatif jenera-
tör üretiminin yanı sıra tarım
makineleri ve motopomp montaj
faaliyetleri ile üretici fonksiyonu-
nu hakkıyla yerine getirirken, ta-
rım makine ve mekanizasyo-
nunda gerçekleştirdiği distribü-

törlük bazlı gelişimiyle de, büyü-
yen bir şirket yapısına sahip.

TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE 
400 SERVİS VE 200 BAYİSİ 
İLE HİZMET SUNUYOR. 

Toplamda 44 milyon TL’ye mal
olan yeni tesisin25 milyon TL’lik
bölümü, Yeni Teşvik Yasası kap-
samında desteklendi. 

Açılışta konuşanAnadolu Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Tun-
cay Özilhan, yeni üretim tesisinin
hem Anadolu Grubu hem de Ana-
dolu Motor ailesi için çok önemli
olduğunu belirterek şunları söy-
ledi: “Anadolu Motor, Türk tarımı-
nın mekanizasyonlaşmasına ve
modernleşmesine hizmet ediyor.
Bugün eğer Türk çiftçisi kara sa-

banı bırakıp, modern makinelere
kavuşmuşsa bunda Anadolu Mo-
tor’un rolü büyüktür. Anadolu
Motor, şu anda motorun her par-
çasını kendi üretebiliyor. Bu an-
lamda gerçek bir sanayici olma-
mız göğsümüzü kabartıyor…

ANADOLU MOTOR YENİ 
TESİSİ İLE KAPASİTESİNİ 
%40 ARTTIRIYOR

Çayırova’da 44 milyon TL yatı-
rım ile hayata geçirdiğimiz yeni
üretim tesisimiz,hedeflerimize
ulaşmamız için büyük bir önem
taşıyor. Yeni tesisimizde hesapla-
nan %40 kapasite artışı ile mev-
cut ürünlerin daha yüksek verim
ve kalite ile üretilmesi ile beraber
yeni ürünlerin de devreye alına-

bilmesine imkan sağlayacağız.”
Gerçekleştirdiği üretiminin, ya-

rısını ihraç eden, tarım makine ve
mekanizasyonu alanında büyük
atılımlar yapan Anadolu Motor,
ortalama net 30 milyon dolar
olancirosunu son 5 yılda 100 mil-
yon dolar seviyelerineçıkardı.

Yeni üretim tesisi, yüzde 50
emsal oranıyla 29.500 m2 arsa
alanınagerçekleştirilirken, top-
lam kapalı alan 21.000 m2, bina-
lar ise 12.750 m2 alanda yer
aldı.Üretim binasında yapı yük-
sekliği 9 metre ve depo binasının
yüksekliği 12 metre olarak tasar-
lanan üretim tesisinde, üretim
holleri içerisinde dökümhane ve
ısıl işlem, talaşlı imalat, boyaha-
ne, montaj ve motor test atölyele-

ri bulunuyor. Tesisin elektrik
enerjisi kurulu gücü, 4MW olur-
ken, bu enerjinin yüzde 50’si ye-
deklemeli şeklinde inşa edildi.

Yeni üretim tesisinde, Anadolu
Motor’un teknoloji seviyesininar-
tırılması hedeflenerek yeni tez-
gah – makine ve tesis yatırımları
da gerçekleştirildi. Anadolu Mo-
tor’un Kartal tesisindengetirilen
220 adet işleme, ölçme ve test
tezgahına ek olarak, 15 adet yeni
işleme tezgahı ve 10 adet yeni
ölçme ve test tezgahı yatırımı ya-
pıldı. Aynı zamanda boya, yıka-
ma, montaj bantları, depolama ve
benzeri 15 adet yeni tesis yatı-
rımlarının yanı sıra,modern bir
“Motor Test Ar-Ge Laboratuvarı”
da kuruldu.

Hanover, Almanya.65. IAA ticari araçlar
fuarında, ZF Friedrichshafen AG
CEO’su Dr. Stefan Sommer son sekiz
ayın pozitif iş performansını değerlen-

dirdi. Ocak-Ağustos ayları arasında, ZF, güç ak-
tarma ve şasi teknolojileri alanında geçen yıla
oranla satışlarını %10 arttırarak 12,09 Milyar Av-
ro’luk satış hacmine ulaştı.Bu şekil de sektör or-
talamasının üzerinde bir büyüme elde edildi.

ZF CEO’su 2014 yılı için yüksek haneli bir bü-
yüme oranı ile birlikte 18 Milyar Avro’luk hedefi
yakalamayı planlıyor. Dr. Sommer şunları ekli-
yor:”Yılın ilk çeyreğinde harika bir atılım yaptık,
bilhassa Çin ve Amerikan  pazarındaki artış,yılın
son dört ayında durağanlaşan Brezilya ve Rusya
pazarının telafi edilmesinde bize son derece yar-
dımcı olacak.”

Önceki yıllara bakıldığında ve genel eğilimler
göz önüne alındığında, US pazarın-
da özellikle güçlü bir büyüme oldu-
ğu görülmekte (%30’luk bir artış ile
2.1 Milyar Avro), akabinde ise Çin
pazarındaki gelişmeler dikkat çek-
mektedir. (%26’lık bir artış ile 2.0
Milyar Avro) Son sekiz ay için de
yapılan bu satışlar ZF’nin mükem-
mel ekonomik pozisyonunu des-
tekler niteliktedir. Ağustos sonu iti-
bari ile ZF’n iniş gücü, 42.600’ü
(%58)Almanya’da olmak üzere
dünya çapında 74.000 çalışana
ulaşmıştır.

ZF GROUP’TA YENİLİKLER
Dr.Sommer, TRW Automotive’in

satın alınması ve iki şirketin birleş-
mesi neticesinde, olumlu tepkiler al-
dığını belirtti.Ayrıca, değişik seg-

mentlerde ürün portföylerini geliştirdiklerinin ve
bunun geleceğe dair umutlarını güçlendirdiğinin
de altını çizdi. Bu satın alma işleminden müşteri-
ler, çalışanlar ve hissedarlar olumlu anlamda fay-
dalanacaklardır. Birleşik şirket, otomotiv yan sa-
nayinde küresel liderlerden biri haline gelecek, 30
Milyar Euro’luk ciro ve 138.000  çalışan sayısına
ulaşarak Çin ve Amerikan pazarlarındaki satışını
iki katına  çıkaracaktır. Dr. Sommer ayrıca, ZF ve
Robert Bosch GmbH  ortaklığı olan ZF Lenksyste-
me’nin, basına açıklandığı gibi, artan dinamik iş
koşulları ve müşteri isteklerinin daha rahat sağ-
lanabilmesi için Bosch’a devri konusunda karara
varıldığını bildirdi. Schwäbisch Gmünd şehrinde
yer alan şirket, dünya çapında 20 noktada, binek
ve ticari araçlar için direksiyon sistemleri üret-
mektedir.Gerekli tekelcilik yasasına uygunluk
onayı alındıktan sonra Bosch, ZF Lenksyste-

me’nin %100 sahibi olacaktır.

TABLET İLE KAMYON 
MANEVRASI

IAA ticari araçlar fuarında ilk
defa ZF’nin yenilikçi asistan
fonksiyonları ile donatılmış
olan“Innovation Truck” kamyonu
tanıtıldı. Diğer özelliklerinin yanı
sıra bu kamyon, TraXon otomatik
şanzımanın hibrid modeli ve ZFO
penmatics, telematik uygulaması
ile birlikte sunulmaktadır. Bu sa-
yede  kamyon, 25m romörk ve
yarı romörk ile birlikte, uzaktan
bir tablet ile rahatlıkla kumanda
edilmekte ve bu manevra esna-
sında sadece elektrik motoru ak-
tif olduğu için sıfır emisyon ile ça-
lışmaktadır.

ZF büyümeye devam ediyor

Dr.Stefan
Sommer
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TÜRKİYE İRAN’ın
haksızlığına dur dedi!

ANADOLU ISUZU 30’ncu yafl›n›
unutulmayacak bir geceyle kutlad›
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Bilindiği üzere, İran’a ve İran
üzerinden taşıma yapan Türk
taşımacılarından İran tarafın-
dan kat edilen mesafeye bağlı

olarak akaryakıt fiyat farkı adı altında
yüksek ücretler tahsil edilmektedir.
İran’dan akaryakıt alan ya da almayan
tüm taşımacılarımıza uygulanan bu
uygulama sonucunda taşımacılarımız
haksız rekabete uğramakta ve pazar
paylarının önemli bir kısmını kaybet-
mişlerdir. Söz konusu husus iki ülke
arasında yapılan ikili görüşmelerde
gündeme alınmasına rağmen bu ko-
nuda kayda değer bir gelişme sağla-
namamıştır.

Taraflar ulaştırma görüşmelerinde
Kasım 2013’te Ankara’da bir araya geldi.
İran tarafı çözüm için süre istedi. Daha
sonra Şubat 2014’te taraflar Tahran’da
bir araya geldi. Türkiye çözüm konu-
sunda ısrar etti. İran tarafı Nisan ayına
kadar süre istedi. Nisan 2014’te Türkiye
yine çözüm talep etti. İran talebimizi
sessiz bıraktı. İran Cumhurbaşkanı Sa-
yın Rohani Türkiye ziyareti bizlere umut
oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu
gündeme getirdi; ama yine çözüm ol-
madı.

Taşımacılarımızın uğradığı bu mağ-
duriyetin giderilmesi ve eşit koşullar
altında taşımacılık yapabilmesi amacıyla
1 Ekim 2014 mütekabiliyet çerçevesinde
uygulama başlayacağı duyurusu yapıldı;
ancak İran tarafı bir 10 gün daha süre
istedi. Bu duruma karşılık İran tarafın-
dan gerekli adımlar atılmadığından 10
Ekim 2014 tarihinde gece yarısı itibariyle
İran araçlarına mütekabiliyet esasları
uygulanmaya başlanmıştır.

Gelinen nokta itibariyle, Orta Asya’ya
yapılan taşımalarda İran’ın yıllardır sür-
dürdüğü haksızlığa rağmen, ülkeyi tran-

sit geçen araçlardan hiçbir ücret alma-
yan Türkiye, İran’ın aldığı 750 Dolar üc-
reti İran araçlarından alması üzerine
İran 11.10.2014 tarih ve 09.00 itibariyle
rest çekerek ücrete % 100 zam yaptı.
Türk makamları da 09.30 itibariyle aynı
oranda zam yaptı.

Gürbulak gümrük kapısının her iki
tarafında yüzlerce TIR bu mücadelenin
sonucunu ve haksızlığın bitmesini bek-
liyor. Türkiye, kriz süresince İran üze-
rinden gitmek yerine, Sarp ve Türkgözü
sınır kapılarını kullanarak Gürcistan -
Azerbaycan güzergâhı üzerinden Türkî
Cumhuriyetlere ulaşma yolunu alter-
natif olarak devreye aldı ve ilgili kapılar
da hazırlıklar yapılmış durumda.

Açıkçası, karayoluyla dünyaya açıldığı
tek kapı olan ve İran araçlarına her
türlü kolaylığı sağlayan Türkiye’ye karşı
İran’ın bu haksızlıkta ısrar etmesi an-
laşılır gibi değildir.  İran bu tutumu çok
yanlıştır. 

İran, yakıt almasak da tek yön için
bizden 750 dolar “Deli Dumrul” parası
alıyor. Sadece geçtiğimiz yıl bu sebeple
Türkî Cumhuriyetlere giden 13.800 Türk
aracı yüklerini İran girişinde İran araç-
larına devrederek geri dönmek zorunda
kalındı. 

Ticaretimiz, ihracat yükümüz ve biz
taşımacılar İran sınırlarında bilinçli ola-
rak kendi araçlarına öncelik tanınması
suretiyle sınırlarda 15 gün bekletilmek-
tedir. “Şu anda sadece Lütfabad Sınır
Kapsında 1000 Türk aracı 15 gündür,
Saraks ve Pol Sınır Kapılarında araçla-
rımız 10 gündür kapıda bekliyor. Türk
taşımacısı beklerken aynı süre içinde
İran araçları 3–4 kez Türkmenistan’a
taşıma yapıp geri dönüyorlar.

DEVLETİMİZ SESİMİZ DUYDU 
VE DEVLETİMİZİN KARARININ SO-

Otomotiv sektörünün ilk Türk-Ja-
pon ortaklığı olan Anadolu ISUZU,

kuruluşunun 30’ncu yılını, düzenle-
diği gala gecesinde kutladı. Geceye,

Anadolu Grubu Onursal Başkanı Ka-
mil Yazıcı, Anadolu Grubu Yönetim

Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan,
Anadolu ISUZU Yönetim Kurulu

Başkanı Kamil Eser, Isuzu Japonya
Başkan Yardımcısı Takanobu Furu-

ta, Itochu Japonya üst düzey yöneti-
cisi Naoya Sode ile kurumun üst dü-

zey yöneticileri, şirket çalışanları,
bayileri ve tedarikçileri katıldılar.

Anadolu Grubu’nun oto-
motiv sektöründeki
önemli şirketlerinden
olan Anadolu ISUZU,

kuruluşunun 30’ncu yılını, düzen-
lediği gala gecesiyle kutladı. Gece-
ye, Anadolu Grubu Onursal Başka-
nı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan, Anadolu ISUZU Yönetim
Kurulu Başkanı Kamil Eser, Isuzu
Japonya Başkan Yardımcısı Taka-
nobu Furuta, Itochu Japonya üst
düzey yöneticisi Naoya Sode,  ku-
rum üst düzey yöneticileri, şirket

çalışanları, bayileri ve tedarikçileri
katıldılar. 

ÖZİLHAN: “GELECEK 10 YIL
İÇİN HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

Anadolu ISUZU Yönetim Kuru-
lu Başkanı Kamil Eser, şirketin
gelecek dönemdeki planlarından
bahsetti ve ortaklık sürecinin
her aşamasında yer almış bir yö-
netici olarak çok heyecanlı oldu-
ğunu belirtti. Eser’in konuşma-
sından sonra söz alan Anadolu
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan, otomotiv sektö-

ründeki ilk Türk-Japon ortaklığı
olan Anadolu ISUZU’nun gelecek
10 yıldaki hedeflerinin büyük ol-
duğunu kaydetti. Özilhan konuş-
masında, “Anadolu Grubu olarak,
faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz
her alana katkı sağlamayı ve de-
ğer yaratmayı kendimize ilke
ediniyoruz. Bu yaklaşımımızla,
Anadolu Isuzu’nun grubumuz
içinde, Türkiye otomotiv sana-
yinde ve ekonomisinde önemli
bir yere sahip olması bizler için
gurur verici. Otomotivdeki ilk
Türk-Japon ortaklığının 30 yıl

sonra bugün geldiği nokta,  yıllar
öncesinde ne kadar doğru bir ya-
tırıma imza attığımızı bir kez
daha kanıtlıyor” dedi. 

Gecenin devamında, bir Japon
geleneği olan Daruma seremonisi
gerçekleştirildi. Japonya’ da iyi
şansın sembolü olan “Daruma”
adlı ünlü bebeğin gözlerini boyama
seremonisi galanın anlamı anla-
rından biriydi. Anadolu Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan, Isuzu Japonya Başkan
Yardımcısı Takanobu Furuta ve
Itochu Japonya üst düzey yönetici-

si Naoya Sode, Anadolu ISUZU’nun
yeni başarıları için dilek tutarak
“Daruma”nın gözlerini birlikte bo-
yadılar.

Anadolu ISUZU bayileri, tedarik-
çiler ve şirket çalışanlarının üst
düzey yöneticilerle bir araya geldiği
gecenin sunuculuğunu, Doğa Rut-
kay üstlendi. Geceye ayrıca şarkı-
larıyla, Işın Karaca ve Kubat renk
katarken, Sunay Akın ise konuk-
lara aktardığı geceye özel hikâye-
siyle, Türk-Japon dostluğunun
uzun yıllara dayanan geçmişini
kendisini dinleyenlere hatırlattı.
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