13 Aralık 2010
YURTİÇİ KONTEYNER KARA NAKLİYESİNDE TÜRKİYE’NİN DEVİ ARKAS ULAŞTIRMA’NIN
TERCİHİ RENAULT TRUCKS’TAN YANA OLDU…
ARKAS’IN YURTİÇİ KONTEYNER KARA NAKLİYECİLİĞİ YAPAN ŞİRKETİ ARKAS ULAŞTIRMA,
KARSAN BURSA FABRİKALARINDA ÜRETİLEN 114 ADET RENAULT TRUCKS PREMIUM
ALLIANCE 430.19T 4x2 EURO 5 ÇEKİCİYİ
YAPILAN TÖRENLE TESLİM ALDI…
1989 yılında kurulan, çekici filosu ile yurtiçi konteyner kara nakliyesinde Türkiye’nin en büyük
kuruluşlarından olan Arkas Ulaştırma, entegre taşımacılık hizmeti kapsamında gerçekleştirdiği
alımlarıyla filosundaki çekici sayısını 429’a yükseltti. 114 adet yeni Renault Trucks Premium ile birlikte
filosundaki Renault Trucks oranı yüzde 88’e çıktı.
Karsan’ın Bursa Akçalar fabrikasında üretilecek olan Renault Trucks Premium çekicilerin ilk partisi 13
Aralık Pazartesi günü fabrikada düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Arkas Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bernard Arkas ve
Diane Arkas Aktaş, Arkas Ulaştırma Genel Müdürü Cenk Ergen, Arkas Otomotiv Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi Marek Penzo, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Dominique Pollien, Karsan CEO’su
Murat Selek’in ve firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.
Düzenlenen teslimat töreni ve basın toplantısında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Lucien Arkas “1999 yılından bu yana süregelen işbirliğimizi 114 yeni araç alımı ile pekiştirmekten
mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize deniz, kara ve demiryolu olmak üzere entegre taşımacılık hizmeti
sunuyoruz. Limandan fabrikaya ve fabrikadan limana uygun maliyetlerle taşıma hizmeti sunabilmek
için kara filomuzu kurduk. Bugün Türkiye’nin konteyner kara nakliyesinde en büyük filolarından birine
sahip olan Arkas Ulaştırma bu alımla birlikte filosunu 4 yaş daha gençleştiriyor. Arkas Ulaştırma’nın
filosunun ortalama yaşı 4.8 olacak. Arkas Ulaştırma filosunun Renault Trucks markasına karar
vermemizdeki en önemli faktör yapılan testlerde Renault Trucks markalı araçların Arkas Ulaştırma’nın
çalışma koşullarında diğer markalarla oranla ortalama 100 km’de 1,5 Litre daha az yakıt yaktığını
tespit etmemiz oldu. Ayrıca çevreye karşı duyarlılığı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle
Euro5 emisyonlu motorlara geçiş ile karbondioksit ve diğer zararlı emisyonların azaltılmasına katkı
sağlıyoruz ” dedi.
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Dominique Pollien ise yaptığı konuşmada 2009 yılında Karsan
ile yaptıkları işbirliğini vurgulayarak “Her yıl kapasitemizi arttırarak sürdürdüğümüz Karsan
fabrikasındaki üretimimiz, Fransa’da uygulanan üretim süreçleriyle tamamen aynı özellikleri taşıyor.
Karsan fabrikalarındaki üretim hattımız, Renault Trucks üretim sistemine mükemmel bir uyum
sağlayarak, Türkiye’de üretilen bir Avrupa ürünü sunuyor. Renault Trucks Premium araçları hepinizin
bildiği gibi yakıt tasarrufunda lider. Arkas’ın tamamen bağımsız olarak yürüttüğü testlerde de bu
özelliğimizin bir kez daha onaylanmasından gurur duyuyoruz. Bu bizim sorumluluklarımızın, ve
araçlarımızın kalitesini, satış ve satış sonrası faaliyetlerimizi iyileştirme, geliştirme çabalarımızın
göstergesi.“ dedi.
Karsan CEO’su Murat Selek de Renault Trucks ile olan güçlü işbriliğine dikkat çekti. Selek; “Renault
Trucks ile yaptığımız uzun vadeli işbirliği anlaşmasıyla Karsan Mart 2009 itibariyle, Renault Trucks
üretim sistemine tam olarak entegre olmuş bulunmaktadır. Karsan fabrikasında üretilen araçların hepsi

Fransa’da uygulanan üretim süreçlerine ve kalite standartlarına uygun olarak titizlikle üretilmektedir,
Ürettiğimiz araçların kalitesinin belirlenen hedeflerin de üzerinde olduğu Renault Trucks tarafından da
tescil edilmiştir. Bu başarıda Karsan’ın sahip olduğu uzmanlık ve kaliteli üretim imkanları elbette en
önemli rolü oynamaktadır”.

Renault Trucks Hakkında
100’den fazla ülkede 14,000 çalışanı ve 1,600 satış ve servis noktasıyla Volvo Group bünyesindeki Renault
Trucks dünyanın lider ticari araç üreticilerinden biridir.
Hafif ve ağır ticari araçların tasarımcısı, üreticisi ve dağıtımcısı olan Renault Trucks piyasada şu an bulunan
(2,7 tondan 60 tona kadar) en kapsamlı araç gamına ve hizmet yelpazesine sahiptir. Teslimat, Dağıtım,
Şantiye, Uzun Yol, özel ve askeri uygulamalar gibi müşterilerinin çok çeşitli faaliyetlerine mükemmel bir şekilde
uyan pazardaki en geniş araç gamını ve hizmetlerini sunar.
Renault Trucks 2009’da 35,601 adet araç satmıştır.
Renault Trucks kara taşımacılığı sektörü çalışanlarını destekler, korur ve onlara gurur duyabileceği araçlar sunar,
çünkü kara yolu taşımacılığı önemli bir meslektir ve o olmazsa toplum çöker.
Renault Trucks’ın müşterileriyle kurduğu, şeffaflığa ve sonsuz bağlılığa dayalı yakın ilişki sayesinde olağanüstü
verimlilikten, değerden ve kaliteden istifade edebilmektedirler.
Arkas Hakkında
Türkiye'de 31 yurtdışında(Akdeniz ve Karadeniz’de) 19 olmak üzere 50 şirketi ile faaliyet gösteren Arkas Holding,
yurtiçinde 5 bin yurtdışında 700 kişiye istihdam sağlıyor. Deniz, kara, demir ve havayolu taşımacılığı, acentecilik,
armatörlük ve liman işletmeciliği gibi ana faaliyet alanlarına ek olarak gemilere yakıt ikmalinden otomotive, sigorta
hizmetlerinden bilgi sistemlerine ve kruvaziyer turizmine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.
Arkas Holding’in yurtiçi konteyner kara nakliyesi şirketi olan Arkas Ulaştırma 1989 yılında kuruldu. 2002 yılında
ISO 9002 belgesi alan “ilk Türk kara taşımacılığı şirketi” olan Arkas Ulaştırma Türkiye’nin en büyük konteynerle
kara nakliye filolarından birine sahiptir. Arkas Ulaştırma, filosundaki 429 adet çekici, kısa ve uzun yarı römork,
sidelifter, tipping şasi, teleskopik, jeneratorlü, tenteli ve damperli yarı römorklardan oluşan geniş ekipman parkı ile
Türkiye'nin dört bir yanında limandan fabrikaya, fabrikadan limana taşıma hizmeti veriyor. Arkas Ulaştırma, 2010
yılında 225 bin adet konteyner taşıdı.
Arkas Otomotiv, 2003 yılında İzmir Kemalpaşa’da ilk Renault Trucks bayisini açtı. 2009 yılında ise Denizli’de ikinci
Renault Trucks bayisini hizmete sundu.

Karsan Hakkında
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında
faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil
olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir firmadır. Renault Trucks’ın Premium,
Lander ve Kerax modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Karsan J Serisi (J9/J10), Hyundai HD Serisi ve
BredaMenarinibus marka otobüs modellerini üreten Karsan, 2002 yılından itibaren Türkiye otomotiv endüstrisinde
tek bir fabrikada çok markalı üretim yaklaşımını benimseyen tek firmadır. Karsan ayrıca, 2009 yılından bu yana
Karsan J Serisi ve Hyundai HD Serisi’nin yurt içi ve yurt dışı için pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini
Karsan Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir. ISO’nun (İstanbul Sanayi Odası) 2009 yılında yaptığı
araştırmaya göre "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre 105
basamak atlayarak 162. sırada yer alan Karsan’da bugün 1034 kişi çalışmaktadır. Yüzde 63.46’sı Kıraça Grubu,
yüzde 8,19’u Diniz Grup, yüzde 1.73’ü İnan Kıraç’a ait olan Karsan'ın %26.62 oranında hissesi ise İMKB’de
(İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem görmektedir.

