PolyVan SO⁄UK Z‹NC‹R LOJ‹ST‹⁄‹NDEK‹
Çözümleriyle Öne Ç›k›yor
So¤uk zincire verilen önemin her geçen gün etkisini daha da
art›rmas›yla so¤utuculu araçlara olan talep de art›yor. Avrupal› The
European Van Company geliﬂtirdi¤i çözümlerle bu alanda tercih
edilen firmalar›n baﬂ›nda olmay› amaçl›yor.

A

vrupa’n›n önemli kompozit panel
üreticilerinden biri olan The
European Van Company
tedarikçili¤in yan› s›ra üretti¤i römorklarla
da pazar›n önemli oyuncular›ndan.
Alüminyum a¤›rl›kl› olarak Aluvan
markas›yla üretim yapan firma, so¤utuculu
taﬂ›mac›l›¤a yönelik olarak ise PolyVan
markas›yla pazardaki en esnek ve izole
üstyap› markas› olarak dikkat çekiyor.
Farkl› ihtiyaçlara özel seçenekler sunan
PolyVan, farkl› tiplerdeki zemin ve alüminyun
basamaklar›yla ve ba¤lant›s›z alüminyum
levhalar›yla yenilikler sunuyor.
Birçok farkl› teknolojinin kullan›ld›¤›
PolyVan römorklar y›pranmaya dayan›kl›
polyester tabanl› kaymayan zemin
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özellikleriyle kullan›c›lar taraf›ndan tercih
ediliyor.
Farkli tiplerdeki gömme ve çift gömme
alüminyum, paslanmaz çelik veya galvanize
çelik raylara da sahip olan modelleriyle
dayan›kl›l›k sunan PolyVan, dondurma
taﬂ›mac›l›¤›na yönelik olarak yan kapaklara
sahip olabildi¤i gibi et ürünleri için ray ve
kancalarla da geliﬂtirilebiliyor.
Bölümleri ay›rmakta kullan›lan kayar
duvarlar, katlanabilir raflar, özel gömme
so¤utucu ünite bölmesiyle ve havaland›rma
kanad›yla geliﬂen lojistik ihtiyaçlar›na yönelik
avantaj yarat›yor. Özellikle g›da
taﬂ›mac›l›¤›nda daha s›k› regülasyonlara
sahip olan Avrupa Birli¤i’nde ﬂehir içi ürün
da¤›t›m›nda tercih edilen PolyVan üstyap›
üniteleri yükleme alan›na h›zl› ve etkili
yanaﬂma sa¤l›yor.
So¤uk zincir lojisti¤inin yayg›nlaﬂt›¤›
günümüzde PolyVan’›n ürünleri bir çok farkl›

ürün çeﬂidi için kullan›labiliyor. Çok amaçl›
bu kullan›mlarda öne ç›kan unsur hijyenik
koﬂullar›n yerine getirilmesi. Araçlar›n tüm
hijyenik ﬂartnamelerini yerine getirmesinin
yan› s›ra farkl› yükleme rampalar› ve
sistemleriyle PolyVan bu alanda rüﬂtünü
ispatlam›ﬂ bir firma. PolyVan bu alandaki
yerini daha güçlendirmek ve de¤iﬂen
ihtiyaçlar›n› art›rabilmek amac›yla ürün
geliﬂtirmeye ayr›ca önem veriyor. Bu konuda
önemli yat›r›mlarda bulunan PolyVan,
gelecek günlerde yeni ürünleriyle piyasada
olmay› amaçl›yor.

Tunalar Damper, Ahmet Tuna:

Özdo¤u Damper, Ahmet Kurdaﬂ:

Çimenler Damper, Hakan Çimen:

Babadan öyle gördük. Biz de Hidromas ile
çal›ﬂ›yoruz. Kendini geliﬂtiren firmalar ayakta
kalacak. Önümüzdeki y›llarda damper
piyasas›n›n azalaca¤›na inan›yorum.

Malatya’da küçük çapl› baﬂlad›k. Y›llard›r
Hidromas ile çal›ﬂ›yoruz. Biz memnunuz.
‹nan›n bu memlekete çok faydalar› oldu.
Ülkemizde kaliteye ciddi bir ﬂekilde e¤ilmek
zorunday›z. Kaliteyi yakalamazsak, pazar
baﬂka yerlere kayacak.

35 y›ld›r üretim yap›yoruz. 2005 y›l›nda ﬂirketi
genç nesil devrald›. Bugüne kadar hiç biraraya
gelemedik. En büyük problemimiz bu. ‹malatta
kalite önemli ancak bu savaﬂ› birlikte
yapmam›z gerekiyor.

Makinsan, Nurettin Demir:

Cangül Treyler, Murat Cangül:
Nursan, Nurettin Yaz›c›o¤lu:

Kapasitemizin yüzde 85’ini ihracata yöneltmiﬂ
durumday›z. Türkiye’de bir y›lda 12 bin
civar›nda treyler sat›ﬂ› var. Yabanc›larda buna
göre pozisyon alm›ﬂ durumdalar. Yat›r›mlar›n›
buna göre yap›yorlar. Pastadan pay almak
için geliyorlar. Art›k çok üretmek de¤il kaliteli
üretmek zorunday›z.

Konya damper sanayi iﬂinde çok iyi. Ancak
art›k pazarda yabanc›lar da var ve önümüzü
kesiyorlar. Bir ﬂekilde bunlar›n önünü kesmek
zorunday›z.

Arkadaﬂlar›n yurtd›ﬂ›ndan gelen firmalarla
ilgili s›k›nt›lar› var. Hidromas gibi bir firma
baﬂar›l› bir ﬂekilde yurtd›ﬂ›na aç›l›yorsa ayn›
ﬂeyi damper üreticileri de yapabilir. Yeter ki
Hidromas gibi kaliteli yapal›m. Bunu yaparsak
korkmam›za gerek kalmaz.

Damsan Makine, Sefa Kocabaﬂ:

Di¤er arkadaﬂlar›n görüﬂlerine pek
kat›lm›yorum. ﬁöyle kendimize dönüp bakal›m.
Bugün hardox ad›yla normal malzemeyle
üretim yap›l›yor. Bir Karadenizli aç›k olmal›.
Aç›k konuﬂal›m. Önce yalan› dolan› b›rak›rsak,
dürüst çal›ﬂ›rsak, baﬂar›l› olabiliriz. Art›
Hidromas grubundan da iste¤imiz var. Yeni
ürünler istiyoruz. Mikser üretimi de yapaca¤›z.
Bu grupta yer alan ﬂanz›man, pompalar neden
Hidromas’ta yok? Bundan sonra hep beraber
bir aile olarak devam etmemiz laz›m.

PolyPan … Mobil ve özel uygulamalara yönelik
geliﬂtirilmiﬂ kompozit panelde komple seri…
10 y›ldan beri
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çal›ﬂmalar›ndan da bahseden Wolfgang
Schuster “Bu y›l Almanya’daki fabrikam›zda
19 bin treyler üretece¤iz. Çek Cumhuriyeti
fabrikas›nda 2 bin treyler üretece¤iz.
Koluman ile lisans anlaﬂmam›z var.
Partnerimizle gurur duyuyoruz.” dedi.
Olga Maslamova ise Rusya pazar›n›n
çok büyüdü¤üne iﬂaret ederek ﬂunlar›
söyledi: “‹ki ay önce 26 adet ürünü ilk
olarak müﬂterilimize teslim ettik. Teslim
etti¤imiz müﬂteriler son derece memnunlar.
Önümüzdeki y›llar muhtelif al›mlara devam
edece¤iz. Bizim için mutlu bir gün.”
Kaan Salt›k da yapt›¤› aç›klamada
Koluman Kögel’de geleceklerini gördüklerini
ifade ederek Tarsus’tan Rusya’ya son
vidas›na kadar tamamlanm›ﬂ ürünlerin
gitti¤inin alt›n› çizdi. “Bu iliﬂkinin baﬂar›l›
bir ﬂekilde devam etmesi için elimizden
geleni yapaca¤›z.” diyen Salt›k Türkiye’nin
ihracat›na küçük de olsa bir katk› yapm›ﬂ
olmaktan dolay› gurur duyduklar›n› belirtti.
Treyler Üretim Kapasitesini
5 Bine Ç›kartaca¤›z
Koluman Kögel Treyler Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. ‹cra Kurulu Baﬂkan› Do¤an Yüncüo¤lu,
yapt›klar› faaliyetleri ve gelece¤e yönelik
planlar›n› anlatmak üzere C.V. ‹stanbul,
‹stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuar›
öncesi bas›n mensuplar›yla biraraya geldi.
Rusya Federasyonu’na bin adetlik treyler
sat›ﬂ›n› kesinleﬂtirdiklerini söyleyen
Yüncüo¤lu, Türkiye’deki treyler üretim
kapasitesi dikkate al›nd›¤›nda, sadece iç
pazar›n yeterli olmayaca¤›n› belirterek,
ihracata odakland›klar›n› söyledi.
Koluman-Kögel’in Türkiye’de oturmuﬂ
bir marka oldu¤unu ve kayda de¤er bir araç
park› oluﬂturduklar›n› ifade eden Do¤an
Yüncüo¤lu, ﬂirketin pazarda çocukluk
hastal›klar›n› atlatt›¤›n› belirterek, Türkiye’nin
geliﬂme gösteren farkl› yörelerinde yat›r›m
yapt›klar›n› vurgulad›. Türkiye’de en geniﬂ
ürün gam›na sahip firma olduklar›n› dile
getiren Yüncüo¤lu, farkl› sektörlere farkl›
araçlar yapt›klar›n›, askeri araç üretimi
içinde olduklar›n› söyledi.
Rusya pazar› ile ilgili genel bir
de¤erlendirme de yapan Do¤an Yüncüo¤lu,
Rusya pazar›n›n çok büyük bir pazar

oldu¤unun alt›n› çizerek, Rusya’n›n
Avrupa’daki üreticilerin ürettikleri ürünleri
kendi içerisine çekip yok eden kara bir
delik gibi oldu¤unu bildirdi. Rusya’n›n
finansman kabiliyetinin oldukça yüksek
oldu¤unu ifade eden Yüncüo¤lu, “Teknolojik
altyap›lar› var, yetiﬂmiﬂ insan gücü var,
demiryolu a¤› ile bu ülkenin lojistik
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yorlar ve mecburen
karayoluna yöneldiler. Güçlü bir filo
oluﬂmaya baﬂlad›. Böyle giderse
önümüzdeki süreçte Rusya Türkiye için
ciddi bir ekonomik faktör olacakt›r” dedi.
Koluman grubu olarak sadece Türk
pazar›n› hedeflemediklerini belirten
Yüncüo¤lu, a¤›rl›¤› yavaﬂ yavaﬂ ihracata

kayd›racaklar›n› çünkü adetsel anlamda
bak›ld›¤›nda Türkiye’de yaklaﬂ›k 14 bin
adetlik bir pazar oldu¤unu fakat üretici
firmalar›n üretim adetlerine bak›ld›¤›nda
çok farkl› bir rakam›n görüldü¤ünü vurgulad›.
Bu anlamda bu firmalar›n sadece Türk
pazar›na yönelerek kapasitelerini
dolduramayacaklar›n› kaydeden Yüncüo¤lu,
Koluman Kögel olarak bu anlamda yurtd›ﬂ›
yat›r›mlar›n› da sürdürdüklerini aç›klad›.
Romanya’da da bir yat›r›m içerisinde
olduklar›n› söyleyen Yüncüo¤lu, “Bükreﬂ
d›ﬂ›nda 200 dönümün üzerinde bir yer
ald›klar›n› ve buradan gerek ticari araç
sat›ﬂ› gerekse Koluman Kögel Treyler Sanayi
grubunun ürünlerinin sat›ﬂ› amac›yla ciddi
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Yüncüo¤lu, TSK baﬂta olmak
üzere TCDD, Köy Hizmetleri,
Türkiye Cumhuriyeti Karayollar›,
Aselsan, belediye ve itfaiye
teﬂkilatlar›n›n araç park›n›n
oluﬂmas›nda Koluman’›n büyük
pay sahibi oldu¤un söyledi.

(Soldan sa¤a) Koluman Kögel Üstyap› Koordinatörü Tayfun Kazazo¤lu, Koluman Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mustafa Koluman ve Koluma Kögel CEO’su Do¤an Yüncüo¤lu.

bir tesis yat›r›m› planlam›ﬂ durumday›z. Bu
tesis önümüzdeki 1–1,5 y›l içerisinde aya¤a
kalkacak. Sat›ﬂ, servis ve yedek parça
hizmeti verece¤iz. Sene sonuna kadar proje
altyap›s› tamamlanacak” dedi.
Koluman’›n tek tip treyler üreticisi
olmad›¤›n› vurgulayan Yüncüo¤lu, farkl›
ürün segmentlerinde uzmanlaﬂma
içerisinde olan bir kurum olduklar›n› belirtti.
ﬁuanda sadece treyler olarak üretim
kapasitesinin 3 bin oldu¤unu belirten
Yüncüo¤lu, bu rakam› iki y›l içinde 5 bine
ç›kartmay› planlad›klar›n› bildirdi.
Treyler pazar›n›n geliﬂmesiyle ilgili
görüﬂlerini aç›klayan Yüncüo¤lu, “Treyler
sektörü giderek büyüyor ve bu denge böyle
devam etti¤i sürece büyümeye de devam
edecektir. Hatta Irak pazar› biraz daha
kendini bulsa daha da büyüyecektir;
öngörümüz budur. ‹ran’da da geliﬂen bir
yap› var. Dünyaya entegrasyonla birlikte
lojistik sektörünün bu ülkelere
gerçekleﬂtirecekleri hacim de büyüyecek
ve bunun sonucunda da bizim gibi lojistik
sektörüne do¤rudan hizmet veren firmalar›n
ürünleri bu pazarlarda kendilerine yer
bulacakt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
ADR Lisans›n› Ald›k
Rohr lisans›yla akaryak›t tankerleri
ürettiklerini de söyleyen Yüncüo¤lu, bu tür

akaryak›t tankerlerine Türkiye’de çok az
say›da firman›n sahip oldu¤unu belirterek,
ﬂöyle devam etti:
“ADR lisans›n› gerçek anlamda kendi
çabam›zla alan firmay›z. Yani d›ﬂar›dan
mevcut ADR lisans› al›p getirmedik.
Kendimiz çal›ﬂarak ilk defa Türkiye’de ADR
lisans› ald›k. 1 Ocak 2009 itibariyle
Türkiye’de ADR Yönetmeli¤i’nin hayata
geçecek olmas›, burada önemli bir etki
yarat›yor. Önümüzdeki süreçte
çal›ﬂmalar›m›z ADR baz›nda kamyon üstü

tanklar›n ADR’sinin sertifikasyon al›m›n›
yo¤unlaﬂt›rd›k. Akaryak›t sektöründe bu
anlamda partnerimiz olan Rohr firmas›n›n
Türkiye’de ürünlerinin ithalat›n› da yap›yoruz.
Müﬂterilerimizin sac ve alüminyum olarak
her türlü akaryak›t tankerini teslim süreç
tarihinde karﬂ›layacak durumday›z.”
Koluman-Kögel’in yüzde yüz Türk markas›
oldu¤una de¤inen Yüncüo¤lu, “‹çimizde
hiç yabanc› sermaye yok. Türkiye’de en
geniﬂ ürün gam›na sahip firmay›z ve
üretti¤imiz ürünleri Almanya Kögel’e de
gönderiyoruz. Çünkü farkl› sektörlere araç
üretiyoruz. Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
baﬂta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollar› (TCDD), Köy
Hizmetleri’ne, Türkiye Cumhuriyeti
Karayollar›’na (TCK), Aselsan’a, belediye
ve itfaiye teﬂkilatlar›n›n araç park›n›n
oluﬂmas›nda Koluman, büyük pay
sahibidir.” dedi.
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