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Öz-Ar Grup Raylı Sistemler
Sektörüne Hizmet Veriyor

2018 YILI
BAﬁARILI GEÇTI…
ÖZ-AR GRUP ve KLW WHEELCO
S.A Eurasia Rail 2019’a Birlikte
Katıldı. Sa¤lam temellere dayanan
Öz-Ar Grup ve KLW Wheelco iﬂbirli¤i
10-12 Nisan’da ‹zmir’de
gerçekleﬂecek olan Eurasia Rail 2019
fuarına ortak stantla katılacak.
Sektörün üst düzey yetkililerinin de
ziyaret edece¤i fuarın verimli
geçece¤i bekleniliyor.

Tamara Antsupova
Satıﬂ Direktörü - Sales Manager of
KLW Wheelco S.A

Öz-Ar Grup Genel Müdürü M. Zeki Aras, raylı sistemler sektörüne
uzun yıllardır hizmet ettiklerini, Eurasia Rail 2019’a da büyük önem
verdiklerini ifade etti.

“Eurasia Rail ﬂüphesiz ki ülkemizde demiryolu alanında
gerçekleﬂtirilen en verimli ve gelece¤i parlak fuarlardan birisi.
Öz-Ar Grup adına daha önceki yıllarda katılımcı olarak stand
açtı¤ımız Eurasia Rail fuarına bu sene KLW Wheelco S.A
firması ile ortak bir stantta iﬂtirak ediyoruz ”

M.Zeki Aras
Ozar Grup Genel Müdürü
General Manager of Ozar Group

We had a successful
year in 2018.
Ozar Group and KLW Wheelco S.A
attend Eurasia Rail 2019 with a
common booth.
The strong based long term
partnership of Ozar Group and KLW
Wheelco will take place with a
common booth at Eurasia Rail 2019
between 10th -12th April 2019.
Its expected that the exhibition which
is expected to be visited by high level
officials of the sector , will be fruitful.

Ozar Group Provides
Services to the Railway
Systems Sector
General Manager of Ozar Group M. Zeki Aras has stated that tehy
have been providing services to the Railway Systems sector for many
years and they give great importance to Eurasia Rail 2019.

No doubt that Eurasıa Rail is one of the most efficient and
promising exhibition in Railway sector in our country. We as
Ozar Group had been participated this event opening a booth
before but this year we are participating this event together
with the co operation of KLW Wheelco S.A which we have
been in a long term business co operation and realizing
succesful projects. They are the top manufacturer of wheels,
axles and pipes of Europe.

RailwayTurkey
Rail Systems

Suppliers Magazine

INTERNATIONAL

R a y l ı S i s t e m l e r v e D e m i r y o l u Te d a r i k ç i l e r i D e r g i s i

RailwayTurkey: Eurasia Rail 2019 için neden KLW ile
ortak standda yer aldınız?

RailwayTurkey: Why do you participate with a common
booth with KLW Wheelco at Eurasia Rail 2019?

M. Zeki Aras: KLW, Türkiye’deki yegane yetkili distribütörü
oldu¤umuz ve bize destek veren, Avrupa ‘daki tüm
Demiryolları’na tekerlek ve bileﬂenlerini tedarik eden ﬂüphesiz
ki en iyi ve en büyük üreticidir. Firmaya olan güvenimiz ve
ortaklı¤ımızın güzel bir göstergesi olarak meyvelerini
toplayaca¤ımız güzel bir etkinlikte bir araya gelip misafirlerimizi
birlikte a¤ırlamak ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak
amacı ile bunu gerçekleﬂtirdik.

M. Zeki Aras: Ozar Group is the exclusive distributor of KLW
in Turkey and there is no doubt that they are best and the
top manufacturer which used to supply wheels and its
components to European Railways. As a result of our
confidence and co operation with KLW, we consider and
aim to come together during this fruitful exhibition to welcome
our guests and contribute actively to the presentation of our
country.

RailwayTurkey: Standınızda hangi ürünleri
sergileyeceksiniz? Öz-Ar Grup olarak ürün portföyünüzde
hangi ürünler a¤ırlıkta ve ön planda?

RailwayTurkey: Which products will you exhibit at your
booth ? As Ozar Group, which products are at the
forefront in your product range ?

M. Zeki Aras: Ürün portföyümüz oldukça geniﬂ. Tüm raylı
sistemler için; tekerlek setleri, aks, rulmanlar, aks kutusu,
sabo çarı¤ı, dövme ve döküm ürünler, diﬂliler ve di¤er boji
parçalarının yanı sıra krank mili, piston, piston kolu, güç
paketi gibi dizel motor parçalarını standımızda görebilirsiniz.

M. Zeki Aras: We have a large product range. Wheel sets,
axles, bearings, axle boxes, brake shoe holders, casting &
Forging products, gears and other related bogie parts also
you can see the other diesel motor parts some like crankshafts,
pistons, piston connection rods, powerpacks for all railway
systems.

Geçti¤imiz son 5 yılda yaptı¤ımız yatırımlar ve çalıﬂmalar
sonucunda iﬂbirli¤ine baﬂladı¤ımız yerli alt yüklenicilerimiz
ile üretim faaliyetlerimizi baﬂlatmıﬂ bulunmaktayız. Bu alanda
hızlı bir ivme kaydettik. Yerli üretim bu ürünlerin en yüksek
standardını sa¤layacak TSI ve EN standartlarına göre tüm
test ve ihtiyaç duyulan belgelendirme, sertifikasyon iﬂlemleri
ile ürünlerin iç piyasaya tedarikinin yanı sıra ihracatını da
gerçekleﬂtirmekteyiz.

In the past 5 years, as a result of our investments and studies
we start up the production activity with our local subcontractor
partners. We make a big progress in this field. We keep
continue to export these local products besides supplying
them to the domestic market. We realize all the required tests
and certification process to provide the highest quality
according to the TSI and EN standards .

Böylece demiryolu alanında yerlileﬂme ve millileﬂme çabalarını
hem desteklemiﬂ hem de ülkemize bu konuda katkı sa¤lamıﬂ
oluyoruz.

Thus, both we support the naturalization efforts in Railway
sector and make a significant contribution to our country.

RailwayTurkey: Sektörde uzun yıllardır varlı¤ını sürdüren
bir tedarikçisiniz. 2018 sizin için nasıl geçti?

RailwayTurkey: Ozar Group is a long term supplier of this
sector for long years. How did 2018 pass on ?

M. Zeki Aras: Özar olarak baﬂarılı bir yıl geçirdik. Geride
bıraktı¤ımız yıla oranla satıﬂlarımızda %35 artıﬂ sa¤ladık. Ekip
olarak motivasyonumuzu hep yüksekte tutmayı, ﬂirket içinde
belirli sıklıktaki ve yo¤un geçen toplantılarımız hemen
sonrasında aldı¤ımız stratejik kararlar ile verimli sonuçlar
sa¤ladı¤ımız projelerimizi yürütüyoruz. Ürün portföyümüzü
her geçen gün yenilikçi çözümler ile daha da geniﬂletiyoruz.

M. Zeki Aras: We had a successful year. The rate of our
sales increased %35 in proportion to last year. We keep
continue to proceed on our projects with our highest
motivation of team and supporting this with our internal
evaluation procedures which we frequently take strategical
decisions and gain valuable results. Every passing day , we
continue to develop our product range with innovative
solutions.

Güçlü ve sabırlı bir ekibimiz var ve inancımız her zaman
yaptı¤ımız iﬂlerde sa¤lam adımlar atarak firmamızı bir adım
daha ileriye taﬂımak için çalıﬂıyoruz.
RailwayTurkey: Demiryolu sektörünün geliﬂiminde ÖzAr Grup bu yıl hangi rolü üstlenecek?
M. Zeki Aras: Özar Grup olarak biz bu yıl da bizim için çok
özel ve de¤erli olan Raylı sistemler sektörünün hem imalat
hem de yedek parça ve bakımında ihtiyaç duydu¤u garantili
ve tüm standartları sa¤layan ürün temin etmeyi ve teknik
destek vermeyi sürdürece¤iz. Bu konuda ülkemizdeki ürün
çeﬂitlili¤i ve hizmet bazında en kapsamlı çalıﬂan firma
oldu¤umuzu mütevazilik yapmadan açıkça ifade edebilirim.
Bizzat ortaklarımız tarafından ülkemizde üretilen ve henüz
üretimi olmayan özel motor parçalarını da tek yetkili temsilcisi
oldu¤umuz OEM bazda dünya çapında bilinirli¤i olan firmalar
ile tedarik ederek güçlü bir ﬂekilde yolculu¤umuza devam
edece¤iz.

We have a powerful and patient team and we are working to
take our company to go a step further more taking strong
steps in our projects.
RailwayTurkey: Which role will take Ozar Group this year
in Railway sector ?
M. Zeki Aras: Railway sector is very special and valuable for
us. We as Ozar Group, this year again keep continue to supply
the products which provides a guarantee and comprise all
the standards of the manufacturing spare parts and also
repairing process of Railway sector is in need of.
Frankly, I can say that we are an exclusive company which
is working comprehensive based on a largest product range
and efficient service manner . We proceed on our way
powerfully with supplying products which are producing in
our country by our partners and also the special motor parts
with our cooperation with OEM based World wide well known
exclusive distributorships.

