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TÜM YOLLAR İÇİN
  TÜM ŞARTLAR İÇİN

DİLEDİĞİNİZ HER  
YERE GÖTÜRÜR

Arazi ve düz yol , 7 ton AYA ‘ ya 
kadar farklı versiyon lar

HER GÖREVE HAZIR

Geniş panelvan  
ve şasi ürün gurubu

SINIRSIZ ÇOK YÖNLÜLÜK

5 metreye ulaşan kasa boyu ,  
4300 kg ‘a kadar taşıma kapasitesi

RAKİPSİZ  
PERFORMANS

3.0 litre , 180 hp motor ve  
8 ileri tam otomatik şanzıman
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 13	 Doğuş	Otomotiv	Yönetimi	Scania’yı	Ziyaret	Etti
 Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim  
 Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Scania Türkiye İrtibat  
 Ofisi Yöneticisi Per Stümer ile birlikte İsveç’te Scania Genel Merkezini ziyaret etti.  

14 ITT Lojistik Yatırımlarına Renault Trucks İle Devam Ediyor
 
15	 FIat	Doblo	Üretimi	2	Milyonu	Geçti!
 Hafif ticari araç pazarında segmentinin iddialı modellerinden olan Fiat Doblo’nun 2 milyonuncusu,  
 Tofaş Fabrikası’ndaki üretim bantlarından indirildi. 

 16	 Erhanlar	Nakliyat	ContInental	İle	Yakıt	Tasarrufu	Sağladı
 Avrupa’nın bütün ülkelerine taşımacılık yapan Türkiye’nin önde gelen filo şirketi Erhanlar Uluslararası  
 Nakliyat, Conti Hybrid HT3 lastikleri sayesinde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı. 

17 Treylerciler Aspöck Yetkilileriyle Bir Araya Geldi

19 logitrans: Avrasya Bölgesi’ndeki En Büyük Lojistik Fuarı
20 Peugeot Boxer 4x4 Karavan
21 Ticari Araçta Daralma Üretimi Azalttı

22	 Ağır	Ticari	Araç	Pazarı	Umutlarını	2020’ye	Saklıyor
 Ekonomideki yavaşlamayı en ağır şekilde Türk ticari araç pazarı hissediyor. Ağırdan hafif ticariye ve treylere  
 kadar sert düşüşlerin yaşandığı dönem serisine 2019 yılı da eklenirken; Ekim ayındaki canlanma belirtileri  
 2020 için umut veriyor. 

26 Tırsan’dan	Autamarocchi’ye	100	Adetlik	Yeni	Teslimat
 İntermodal taşımacılığın öncü firmalarından İtalyan Autamarocchi, 10 yıldır olduğu gibi tercihini yine  
 Tırsan kalitesinden yana kullanarak, filosunu 100 adet Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı ile  
 güçlendirdi. 

27 EKSA Yatırımları Tırsan ile Devam Ediyor

28 Iveco	İstanbul’da	En	Büyük	Tesisini	Stratejik	Bir	Konumda	Açtı
 Iveco, açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Yetkili Satıcısı ve Servisi İstanbul Fiat’ın yeni tesisi ile İstanbul ve  
 Trakya bölgesindeki müşterilerine daha yakın hizmet verecek. 

30 Ford Trucks Batı Avrupa’ya İspanya ve Portekiz’den Açılıyor
32 TruckStore ve BusStore 10’uncu Yılını Kutladı
34 Bornova Belediyesi’ne 17 Otokar Atlas
35 Elektrikli Otokar Kent Busworld Europe’da Sergilendi
36 Volkswagen Transporter Yüksek Teknolojili Güncelleme

38 Aysberg	Çeyrek	Asırı	Geride	Bıraktı;	Kasa	Dergisi	100.	Sayısında
 Taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik iletişim hizmetleri veren Aysberg, 25 yılı geride bıraktı. Yeni  
 baskısıyla birlikte 100. sayısına ulaşa Kasa Dergisi’nin yanı sıra sektörün 250. Sayısını kutlayan 
 KargoHaber dergisini de çıkaran Aysberg Basın Yayın Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ni İlker Altun, 1994’de kurdu.  

42 MAN Lion’s Coach “Coach of the Year 2020” Ödülünü Aldı

Aysberg	Basın	Yayın		San.	Tic.	Ltd.	Şti.		

Adına	İmtiyaz	Sahibi	
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Yayın	Adresi
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Tel: +90 212 217 49 95
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alınmaksızın kısmen ya da tamamen kullanılamaz. 
Kasa Dergisi Basın Meslek ilkelerine uymaya söz verir.
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BUNDAN 13 yıl önce yayın hayatına başlayan dergimiz ülkemizin büyük 

endüstrilerinden biri olan treyler ve üstyapı sektörünün sesi olarak yola çıktı. 

Karayolu taşımacılığının güçlü etkisiyle büyük bir pazar olan ülkemizde satılan her 

çekici ve kamyonun treyler ve üstyapıyla çıkması, ayrıca endüstrinin üretim gücüyle 

bölge ülkelere de ihracat yapması bu sektörü daha da dinamik hale getiriyordu. 

Dergimiz Türkiye’de sektörün ilk dergisi olması sebebiyle kapasitesini arttıran 

sektörden büyük ilgi gördü. Her ne kadar geçen 12 yılda biri atlatılan ama henüz 

ikincisinin derin etkilerinin sürdüğü iki büyük ekonomik kriz, sektördeki firmaların 

reklam ve pazarlama alışkanlıklarını olumsuz etkilese de 100. Sayımızı görmek 

bizim için önemli bir basamaktı. 

Aslında dergimizin çıkışı Türkiye’de treyler üreticilerinin de dernekleşerek TREDER 

çatısı altında birleştiği döneme denk gelmişti. Birkaç yıl sonra ise kamyon üzeri kasa 

üreticileri de benzer bir şekilde dernekleşme yoluna gitse de bunu sonuçlandırmayı 

başaramadılar pek çoğu genelde kendi elleriyle oluşturdukları haksız rekabet 

ortamında eriyerek kayboldular. Elbette yeni üretim teknikleriyle, malzemelerle 

birlikte yeni modellere geçen birkaç üretici, yerlerini sağlamlaştırarak çıktılar bu 

süreçten. 

Çok uzun yıllar geçmese de aslında dergimizin çıkısından bugüne kadar geçen süreç, 

değişimin en köklü olarak yaşandığı dönem olarak adlandırılabilir. Özellikle o 

yıllarda son şeklini alan Karayolu Taşıma Kanunu’nun da etkisiyle kasadan treylere, 

kamyondan çekiciye dönüş hız kazanmıştı. Bu süreç Türkiye’nin en önemli kasa-

üstyapı üretiminin yoğunlaştığı yerler olarak anılan başta Beypazarı, Nevşehir gibi 

merkezlerin öneminin azalmasına, Avrupalı treyler üreticilerinin de yönünü Türkiye 

pazarına çevirmesiyle devam etti ve sektör kabuk değiştirdi.

Ülkemizdeki bu gelişmeleri yakından takip ederken ve dergimiz aracılığıyla 

okuyucularımıza yansıtırken Avrupa’daki gelişmelere de aynı şekilde yer verdik. 

2017 yılı itibariyle Kasa olarak dünyanın en saygın treyler ödülü Trailer Innovation 

Awards’ın 16 jüri üyesinden biri olarak yerimizi aldık. 

Zaman hızla geçiyor ancak değişim daha hızlı, biz de Kasa Dergisi olarak değişimin 

içinde yer almaya gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam ediyor olacağız.    
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Kasa Dergisi 100. Sayısında
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TIRSAN’IN 
ADAPAZARI 
KAMPÜSÜ 
ÜRETIM    TEKNOLOJI    
ÜSSÜ    OLDU
ADAPAZARI kampüsünde Avrupa’nın en 

büyük ve en teknolojik Low-Bed fabri-

kasını faaliyete geçiren Tırsan, aralıksız 

sürdürdüğü teknolojik üretim yatırım-

larıyla Avrupa’nın en geniş ürün gamını 

tek kampüste üretiyor.

Tırsan, 2018 yılında temellerini attığı, 

Avrupa’nın en büyük Low-Bed ve özel 

araçlar fabrikasını faaliyete geçirdi. Tır-

san Adapazarı üretim kampüsü; 365 bin 

metrekarelik bir alanda, yıllık toplam 20 

bin araçlık kapasiteyle üretim yapıyor. 

Tırsan, Avrupa’da eşi benzeri olmayan 

bu dev tesisinde; binin üzerinde tekil 

ürün ile en geniş ürün gamını aynı çatı 

altında üretiyor.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ve aldığı inovas-

yon ödülleriyle başarılarına her geçen 

gün bir yenisini eklemeye devam eden 

Tırsan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ta-

rafından Mayıs ayında açıklanan 2018 

yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-

luşu Listesi’nde 121’inci sıraya yerleşti. 

Öte yandan Tırsan, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi’nin (TİM), 2018 yılı İlk 1000 İh-

racatçı Listesi’nde 45’inci sıraya yüksel-

di. Otomotiv sektöründe ise 10’uncu sı-

raya yükselen Tırsan, treyler sektöründe 

liderliğini devam ettirdi. Ayrıca, en bü-

yük 4’üncü treyler üreticisi konumunda 

olduğu Avrupa’da da liderlik hedefine 

doğru emin adımlarla koşuyor.

Tırsan’ın Adapazarı tesisinde, her 8 

dakikada 1 treyler üretiyor. Tırsan, 

Avrupa’da genel kargo, soğuk zin-

cir, intermodal, inşaat ve sıvı ürün 

taşımacılık sektörlerinin ihtiyaçları-

nı karşılayan en geniş ürün gamı ile 

55’ten fazla ülkedeki müşterisinin çok 

yönlü ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

FORD    TRUCKS’IN    YENI    PAZARLAMA    MÜDÜRÜ     EMINE    COŞKUN    OLDU
FORD Otosan’ın ağır ticari araç markası 

Ford Trucks’ta Türkiye ve Uluslararası 

Pazarlar Pazarlama Müdürlüğü görevine 

Emine Coşkun getirildi. 

1 Ekim tarihi itibarıyla Ford Trucks Orta 

Doğu & Afrika Pazarlarından sorumlu 

Bölgeler Müdürü olarak atanan Bahat-

tin Topçu’dan koltuğunu devralan Coş-

kun, 2000 yılında başladığı Ford Otosan 

kariyerinde farklı görevler almış, Şubat 

2019’dan bu yana da Ford Trucks Satış 

Yurtiçi ve İhracat Satış Operasyonları 

Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

Emine Coşkun Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 

Bölümü’nden mezun olan ve yüksek 

lisans programını Bilgi Üniversitesi 

Pazarlama İletişiminde tamamlayan 

Coşkun, aktif iş hayatına 2000 yı-

lında Ford Otosan’da başladı. 2000-

2014 yılları arasında Nakit Yönetimi 

Finansmanı, Proje Finansmanı, Satış 

Pazarlama Finansmanı, Bütçe ve Kar 

Analiz Müdür Yardımcılığı, Satış Plan-

lama ve Analiz Müdürlüğü görevlerin-

de bulundu. 2014 yılında Köln’de Ford 

Avrupa Satış Operasyonları ve Planla-

ma Koordinatörlüğüne, ardından 2017 

yılında Ford Avrupa Vignale Pazarla-

ma Müdürlüğü görevine atandı. 2019 

yılında Türkiye’ye dönen Coşkun, son 

olarak Ford Trucks Yurtiçi ve İhracat 

Pazarları Satış Operasyonları Müdür-

lüğü görevindeydi.
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VOLVO Trucks mühendislerinden Nils 

Bohlin tarafından 1959 yılında gelişti-

rilen üç noktalı emniyet kemeri, bugün 

otomotiv sektöründe standart bir dona-

nım haline geldi. Yapılan değerlendir-

meler bugüne kadar 1 milyon hayatı kur-

tardığını gösteriyor. 

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş 

Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks’ın 

mühendislerinden Nils Bohlin, 1959 yılın-

da ilk üç noktalı emniyet kemerini geliştir-

di. Ardından buluşun patentini alan Volvo 

Trucks, hayat kurtaran bu yeniliği ücretsiz 

olarak tüm otomotiv sektörünün kullanı-

mına açtı. Volvo Trucks yetkilileri, yapılan 

araştırmalara göre bugüne kadar 1 milyon 

hayatın kurtarıldığının belirtilmesine rağ-

men, birçok sürücünün halen emniyet ke-

meri kullanmadığına dikkat çekiyor. 

Volvo Trucks’ın 

2017’de yayınladığı 

güvenlik raporu, trafik 

kazalarında hayatını kay-

beden sürücülerin yüzde 50’sinin emni-

yet kemeri kullanmış olsalar hayatta ka-

labileceklerini ortaya koydu. Buna göre 

emniyet kemeri, trafikte en büyük hayat 

kurtarıcı çözüm olarak değerlendiriliyor.

Sıfır kaza vizyonuyla çalışmalarını sür-

düren Volvo Trucks; tüm kamyon üre-

ticilerinin, trafik otoritelerinin, yerel 

altyapı planlamacılarının daha verimli 

ve daha güvenli taşımacılık sistemleri 

oluşturmak amacıyla birlikte çalışma-

sı gerektiğine inanıyor. Bunu sağlamak 

amacıyla da trafik güvenliği hakkında 

elde ettikleri bulguları, bilgi birikimini 

ve uzmanlığını üniversiteler, araştırma 

laboratuvarları ve iş ortakları ile pay-

laşıyor. Trafik güvenliğinin ele alındığı 

tüm etkinliklerde yer alarak, yenilikçi 

çözümler üretmek ve geleceğin kam-

yonlarını tasarlamak için çalışmalarını 

sürdürüyor. 

KARSAN     AR-GE     MERKEZI      BELGESI     ALMAYA     HAK     KAZANDI

VOLVO    TRUCKS’IN    GELIŞTIRDIĞI    
EMNIYET    KEMERI    60. YILINDA

KARSAN, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ar-

dından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya 

hak kazandı. Bursa’da yer alan iki fabri-

kasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uy-

gun modern toplu taşıma ve ticari araç 

üretimi gerçekleştiren Karsan, 5746 sa-

yılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun” kapsamında Karsan’ın Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı Ar-Ge 

Merkezi belgesi ile ilgili başvuru ka-

bul edildi. Bakanlığın Değerlendirme ve 

Denetim Komisyonu tarafından yapılan 

incelemelerin ardından verilen karar-

la Karsan, Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan 

teşvik ve muafiyetlerden yararlanma 

hakkını elde etti. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan 

Karsan CEO’su Okan Baş, önümüzdeki 10 

yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom 

araçlar üzerine gelişeceğini vurguladı. 

Karsan’ın da özellikle bu teknolojiler kap-

samında çalışmalar yürüteceğinin altını 

çizen Baş, “Bu hedefimiz doğrultusun-

daki kararlılığımızın ilk sonuçlarını Jest 

Electric ve Atak Electric ile de görüyoruz.  

Karsan olarak, söz konusu teknolojilere 

odaklanmak üzere strateji değiştirerek; 

yeni bir organizasyonel yapılanmaya git-

tik. Yenilikçi teknolojiler üzerine Ar-Ge 

faaliyetlerini yürütüp; önümüzdeki 10-15 

yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden 

yapılandık.  Hedeflerimiz doğrultusunda 

da Ar-Ge merkezimizi kurduk. Bu kap-

samda almaya hak kazandığımız Ar-Ge 

Merkezi belgesinin ilerleyen dönemler-

deki çalışmalarımızda da bizi teşvik et-

mesi adına son derece önemli olduğunu 

düşünüyoruz” diye konuştu.
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RENAULT    TRUCKS    OPTIFUEL    
CHALLENGE    DÜNYA    BIRINCISI    
SLOVAKYA    OLDU
LYON’DA düzenlenen Renault Trucks’ın yakıt tasarrufu yarış-

ması Optifuel Challenge’ın uluslararası finalinde Türkiye’de 

dahil 25 ülkeden 25 sürücü yarıştı. 

Beşincisi organize edilen yarışmada Slovakya’dan katılan sü-

rücü birinciliğe hak kazanırken, Polonya ikincilik ve Fransa 

üçüncülük ödüllerini aldı. İlk etaplarda tüm dünyadan 2 bin 

600 sürücünün katıldığı yarışmayı, Türkiye’nin finalisti Ak-

tur Uluslararası Nakliyat’ın sürücüsü Ömer Yaman, on ikinci 

sırada tamamladı.

Yakıtta en tasarruflu sürücüyü belirleyen yarışmanın ulusla-

rarası finali, iki bölümden oluşuyordu. Finalistler ilk olarak, 

ekonomik sürüş bilgilerini değerlendiren ve puanlarının yüzde 

10’unu oluşturan teorik sınavı tamamladılar. Ardından trafiğe 

açık yolda yaklaşık 40 dakikalık bir sürüş testi için 2019 Rena-

ult Trucks T High 480 çekicinin direksiyonuna geçtiler. Türki-

ye birincisi Ömer Yaman; “Optifuel Challenge’da Türkiye’deki 

elemelerin ardından ülkemizi uluslararası finalde temsil ettik. 

Çok zorlu bir etap oldu. Yarışmanın geneli, bilgilerimize taze-

lemek ve yeni bilgiler öğrenmek adına bizler için çok verimli 

geçti. Farklı ülkelerden sürücüler ile böyle bir platformda bir 

araya gelmek heyecan vericiydi” diye açıkladı.

Slovakya’dan Frantisek Oravec şirketinin sahibi ve sürücüsü 

Frantisek Oravec, 2019 “En Tasarruflu Sürücü” ödülünü kaza-

narak şirketi için 2019 model Renault Trucks T High 480 çeki-

cinin sahibi oldu. Ayrıca yeni alımları için 6 bin Avro değerin-

de bir kupon kazandı. Concept Cargo Logistics’den Polonyalı 

sürücü Piotr Krahel, ikinci sırada yarışı tamamlayarak 3 bin 

Avro değerinde kupon aldı. Üçüncü ise bin 500 Avro değerinde 

kupon kazanan Transports Rollin’den Fransız sürücü Pascal 

Bosser oldu. “Eğlence” etabı ile mansiyon ödülü ise Sunny 

CoLtd’den Bulgar sürücü Plamen Ivanov’a verildi. TerrenoT-

rans adına yarışa katılan Cezayirli sürücü Nabil Bedreddine, 

yarışmadaki uyumu ile “Adil Oyun” ödülüne layık görüldü.

ÇALIKIRAN    TURIZM    FILOSUNA 
6    VOLKSWAGEN    CRAFTER 
ANKARA’DA faaliyet gösteren Çalıkıran 

Turizm, filosunu 6 adet Yeni Crafter ile 

güçlendirdi.  20 araçlık filo yenileme pro-

jesinin ilk ayağı olan 6 adet Yeni Crafter’ın 

teslimat töreni, Doğuş Otomotiv ve VW 

Yetkili Satıcısı Eskihisar yetkililerinin de 

katıldığı törenle Ankara’da gerçekleşti.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık ve 

turizm sektörünün lider firmalarıyla iş 

birliğine devam ediyor. Markanın sek-

tördeki en iddialı modeli Yeni Crafter, bu 

kez de Ankara’nın önde gelen taşımacılık 

firmalarından olan Çalıkıran Turizm’in 

tercihi oldu. Çalıkıran Turizm, 20 araçlık 

yenileme projesinin ilk ayağı olan 6 adet 

Yeni Crafter Servis 177 PS 5.0 ton 19+1 

ekstra uzun şasi manuel vites modelini 

tören ile teslim aldı. 

Çalıkıran Turizm’den Yönetim Kurulu 

Üyeleri İhsan Çalıkıran, Salim Çalıkıran 

ve Abdullah Çalıkıran’ın katıldığı tes-

limat töreninde, Doğuş Otomotiv Volk-

swagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi 

Onurcan Tosun ve Eskihisar Filo Satış 

Yöneticisi Burak Koyuncu da hazır bu-

lundu. Tören sonrasında, Koyuncu Salim 

Çalıkıran’a aralarındaki güçlü iş birliği-

ni temsil eden bir plaket de takdim etti. 

Çalıkıran Yönetim Kurulu Üyesi İhsan 

Çalıkıran, Volkswagen Crafter’ı yüksek 

teknolojisi, düşük yakıt tüketimi, kon-

foru ve yüksek ikinci el değeri sebebi ile 

tercih ettiklerini belirtti.

Kuruluşu 1960’lı yıllara dayanan, ku-

rumsallaşma çabalarını da 90’lı yılların 

başında tamamlayan Çalıkıran Turizm, 

günde binlerce personelin yanında, tu-

rizm taşımacılığı da gerçekleştiriyor.  



www.continental-lastikleri.com.tr/kamyon

HSW 2 COACH 295/80 R 22.5

Çamur+Kar 3PMSF Continental 

Kış Lastiği

C 73dB / 2D

Tüm aks kış lastiği

Kışı güvenli ve 
konforlu geçirin.
HSW 2 COACH 
Güvenli ve ekonomik.
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ÜST üste üçüncü kez DAF LF serisi İn-

giltere’deki yıllık Ticari Filo Ödülleri’nde 

‘Yılın Kamyonu’ seçildi. Ayrıca ‘Yılın Üre-

ticisi’ ödülü de DAF Trucks’ a gitti. Böyle-

ce DAF, 2019 ödül töreninde kamyonlarla 

ilgili en önemli iki ödülü ele geçirdi. 

DAF LF daha önce yılın kamyonu ödülünü 

2018 ve 2017 yıllarında kazandı. 2016’da 

DAF’ın hafif hizmet tipi serisi de Urban 

Delivery Truck kategorisinde skor kay-

detti.İngiltere filo sektöründe şimdiye 

kadar süren zorlu rekabet ortamında, 

DAF LF serisi çok yönlülüğü, güvenilir-

liği, satış sonrası desteği ve her yönden 

çekiciliği ile filo operatörleri ve mal sa-

hipleri arasında son derece saygı görüyor.

Pazarlama ve Satış Müdürü ve DAF 

Trucks Yönetim Kurulu Üyesi Richard 

Zink de,yaptığı açıklamada sunları söy-

lei: “LF serisinin üst üste üçüncü kez bu 

ödülü alması çok memnuniyet verici ve 

alınan ödül özenle yapılmış bu çok yön-

lü makinelerin uzun ömürlülüğünün bir 

kanıtı. Bu ödülün mal sahipleri ve filo 

operatörlerinin geri bildirimleri sonucu 

geldiği gerçeği çok önemlidir. Ürünleri-

mizin ve hizmetlerimizin performansı-

nı onları her gün deneyimleyenlerden 

daha iyi değerlendirecek kimse yoktur. 

Aynı operatörler yüksek verimlilik, ultra 

güvenilirlik, maksimum çalışma süresi 

talep ediyorlar ve elbette olağanüstü 

DAF bayi ağımıza rakipsiz seviyelerde 

satış sonrası desteği sağladığı için şans 

verilmeli.”

RENAULT      GRUBU      
CASTROL’Ü
TERCIH      ETTI

DAF      LF      INGILTERE’DE      2019      YILIN      KAMYONU      ÖDÜLÜNÜ      ALDI

CASTROL ve Renault Grubu devam eden 

iş birliğini bir üst seviyeye taşıyor. Hayata 

geçirilecek anlaşma kapsamında, 1 Ocak 

2020 itibariyle Renault Grubu’nun tüm 

servislerine önereceğiyağ Castrol olacak. 

Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden 

Castrol dünya çapında hayata geçirdiği 

büyük ortaklık çalışmalarını genişletme-

ye ve yenilemeye devam ediyor. Yapılan 

stratejik ortaklıkanlaşması kapsamında 

Renault Grubu’nun 1 Ocak 2020 itibari ile 

yarış pistlerinde kullanımın yanı sıra glo-

bal çapta tüm servislerine önereceği yağ 

da Castrol olacak. Renault Grubu uzun so-

luklu bu anlaşma ile, servislerinde kulla-

nılacak motor yağı olarak Castrol’ü tercih 

ederken Castrol’ün performansına ne ka-

dar güven duyduğunu da açıkça ortaya ko-

yuyor.Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak 

için uzmanlıklarını birleştiren bu iki dünya 

devi, ortak markalı ürünlerini tüm Renault 

grubu servis ve bayilerinde satışa sunulacak.



SCANIA    MOTOR
GÜÇ    SEÇENEKLERINI
ÇOĞALTIYOR

DOĞUŞ    OTOMOTIV    YÖNETIMI 
SCANIA’YI    ZIYARET    ETTI
DOĞUŞ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 

ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Doğuş Oto-

motiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv 

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve 

Scania Türkiye İrtibat Ofisi Yöneticisi Per 

Stümer ile birlikte İsveç’te Scania Genel 

Merkezini ziyaret etti. 

Scania Başkanı ve CEO’su Henrik 

Henriksson’ın daveti üzerine gerçekle-

şen ziyarette başarılı işbirliğinin 25’inci 

yılı nedeniyle teşekkür edilirken plaket 

takdim edildi. 

Scania CEO’su Henrik Henriksson 

Türkiye’nin Scania için önemli bir pa-

zar olduğunun altını çizerek “25 yıl-

dır Türkiye’nin en büyük gruplarından 

birisi olan Doğuş Otomotiv tarafından 

temsil ediliyoruz. Türkiye’nin lojistik ve 

karayolu taşıma potansiyeli nedeniyle 

bizim için önemli bir Pazar. Scania ola-

rak stratejik öneme sahip olarak gör-

düğümüz Türkiye pazarında son 5 yılda 

pazar payımızı ciddi oranda arttırdık.

Bugün gerçekleşen ziyarette markamız 

adına gelecek planlarımız ve stratejileri-

miz hakkında karşılıklı bilgi alışverişin-

de bulunduk” dedi. 

Doğuş Otomotiv Yönetim ve İcra Kuru-

lu Başkanı Ali Bilaloğlu ise geçtiğimiz 

yıl Scania yönetiminin Türkiye ziyare-

tini hatırlatarak “İsveç’e iade-i ziya-

rette bulunduk. Scania ile işbirliğimizin 

gelişmesi adına bu tür ziyaretleri daha 

sık yapmayı planlıyoruz. Oluşturula-

cak sinerji ile pazar payımızı arttırma-

ya devam ederek daha büyük başarılar 

elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 

sürdürülebilir taşımacılık dünyasında 

müşterilerimize sunduğumuz hizmetin 

kalitesini daha yukarıya taşımak için ça-

lışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törenin ardından ziyarete katılan yöne-

ticiler Scania tesislerinde Scania araçla-

rı ile test sürüşü gerçekleştirme fırsatı 

buldular. Ayrıca Scania’nın gelecek viz-

yonunu yansıtan Otonom Merkezi’ni de 

ziyaret ettiler.

13ŞİRK ETLERD EN

SCANIA, 13 litrelik motor yelpazesi-

ne 540 hp seçeneğini ekledi. Böyle-

ce 13 litrelik motorda güç serisi 5’e 

yükseldi.

Ağır ticari araç pazarında en geniş 

motor yelpazesine sahip Scania 13 

litrelik motoruna 540 Hp güç se-

çeneği ekledi. 13 litrelik motor 370, 

410, 450, 500 Hp seçenekleri ile su-

nuluyordu. 

Scania’nın yeni motoru, daha faz-

la gücüne rağmen, yüzde 2’ye ka-

dar daha az yakıt kullanıyor. 500 

versiyonunda olduğu gibi, yeni 

540 motoru, rulman yatakları olan 

yeni sabit geometrili bir turbo üni-

te kullanıyor. Bu, sistem düşük iç 

sürtünme gibi, her iki motorun da 

yakıt ekonomisine yardımcı oluyor. 

Yeni DC13 166, 1.800 dev / dak da 

540 beygir gücü, 1.000 dev / dak’da 

2.700 newton metrelik bir tork üre-

tiyor. Tüm DC13 motorları, emisyon 

standartlarını karşılamak için egzoz 

son işleminde yalnızca SCR (seçici 

katalitik redüksiyon) kullanıyor.

Scania, yeni 540 motorunu ön aks 

yükleri ve diğer ağırlık sınırlama-

larının devreye girdiği yerlerde ağır 

hizmet gücü olarak sunuyor. Geliş-

miş yakıt tasarrufu ve ağırlık / ağır-

lık oranı, yeni 540 seçeneğini, bir-

çok Scania müşterisi için cazip bir 

tercih haline getiriyor. 
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ÇOĞUNLUKLA yurtiçi olmak üzere tehlikeli 

madde ve kimyasal ağırlıklı likit taşıma-

cılığı yapan ITT Lojistik’in tamamı ADR’li 

olan filosu, yeni 15 adet T460 4x2 çekiciler 

ile güçlendiriliyor. Böylece toplam 66 çeki-

ciden oluşan ITT filosunun 51aracı, Rena-

ult Trucks çekicilerden oluşuyor.

Renault Trucks Koçaslanlar Orhanlı 

Şubesi’nde yeni araçların teslim edildiği 

törene ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin 

Öztanık, Genel Müdürü Didem Öztanık, 

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebasti-

en Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursa-

lıoğlu, Renault Trucks Türkiye Bölge Satış 

Müdürü Arda Girgin, Koçaslanlar Otomotiv 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koças-

lan, Genel Müdürü Mesut Süzer, Orhanlı 

Müdürü Tayfun Karahasan katıldılar. Re-

nault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) 

adına Ercan Bayar ve Çağrı Ayduğan da 

teslimatta bulundular. 

ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, 

yeni teslimatlarıyla ilgili; “Renault Trucks 

ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz 

oluştu. Başta yakı tasarrufu ve satış son-

rası hizmetler olmak üzere Renault Trucks 

araçlarıyla sahip olduğumuz toplam çö-

zümlerden çok memnunuz” dedi. 

ITT Lojistik olarak yatırımlarına devam 

ettiklerinin altını çizen Didem Öztanık ise 

Türkiye’de yerel ve uluslararası sertifikalı 

tank yıkama merkezlerini hizmete sun-

duklarını belirtti. Gıda ve kimyasal tanker-

lerin yıkanmasını yapabilen Türkiye’deki 

tek tesis olan tesisleri ile ilgili bilgi veren 

Öztanık; “ADR’li taşımacılık konusunda 

örnek yatırımlar yapıyoruz. Yıkama tesisi-

miz de bunun en güzel örneklerinden biri. 

Tabi ki müşterilerimiz için maliyetleri göz 

önünde bulunduruyoruz ancak en kaliteli 

hizmeti sunarken olabilecek en ideal ma-

liyetleri sunmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 

Renault Trucks ile kazandığımız tasarruf-

lar, maliyetlerimize de olumlu yansıyor” 

diye belirtti. 

Her yıl büyüyerek hizmetlerini geliştir-

diklerine değinen Didem Öztanık; “2019 

yılında hem var olan müşterilerimizin 

hacimsel olarak artan hizmetleri, hem de 

portföyümüze eklenen yeni müşterilerimiz 

ile büyümeye devam ettik. Son iki ayda çok 

beklenmedik bir durum olmadığı takdirde 

2019’u da yüzde 25’lik bir büyüme ile ta-

mamlayacağımızı ön görüyoruz” dedi. 

Renault Trucks’ın performans ve yakıt ta-

sarrufundan memnuniyetlerine dikkat çe-

ken Didem Öztanık; “Renault Trucks çeki-

cilerle operasyonlarımız, yaklaşık sekizinci 

yılına geliyor. Bu süre içinde araçları çok 

iyi gözlemleme şansımız oldu. Araçlarımız, 

ortalama 2 puanlık yakıt tasarrufu sağlıyor. 

Bu da yıllık km’lerimizi düşündüğümüzde 

maliyet tablomuzda önemli oluyor” dedi. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien 

Delepine, teslimatta yaptığı açıklamada; 

“Renault Trucks olarak sunduğumuz top-

lam çözümler ile araçlarımızı tercih eden 

lojistik firmalarının aslında bir anlamda iş 

ortağı oluyoruz. Bu anlamda araçlarımızın 

üzerinde ITT Lojistik logosunu görebilmek 

bizler için çok önemli. ITT, her zaman ya-

tırımlarına devam eden, işini özenle yapan 

bir lojistik firması. İşini özenle yapmak, 

büyüme potansiyeli demektir. Bu nedenle 

artarak devam eden çözüm ortaklığımızda 

Renault Trukcs ailesi olarak tüm desteği 

sunarak, işerinin sorunsuz devam etmele-

rine destek oluyoruz” diye belirtti. 

ITT    LOJISTIK    YATIRIMLARINA
RENAULT TRUCKS    ILE    DEVAM    EDIYOR
Son olarak 2018’de 21 adet Renault Trucks T460 çekici alımı yapan ITT Lojistik 
ADR’li taşımacılığa yatırımlarını artırırken Renault Trucks ile iş birliğini de güçlendiriyor. 



Hafif ticari araç pazarında 
segmentinin iddialı 
modellerinden olan Fiat 
Doblo’nun 2 milyonuncusu, 
Tofaş Fabrikası’ndaki üretim 
bantlarından indirildi. 

FIAT    DOBLO    ÜRETIMI    2    MILYONU    GEÇTI!
DÜNYA pazarlarına ihraç edilmek hede-

fiyle 2000 yılında Türkiye’de üretilmeye 

başlanan Fiat Doblo, önemli bir üretim 

eşiğini aştı ve üretim yolculuğunda 2 

milyon rakamına erişti. Türkiye’de oldu-

ğu kadar Avrupa pazarında da önemli bir 

paya sahip olan Fiat Doblo, Kuzey Ame-

rika pazarına Türkiye’den ihraç edilen 

ender modeller arasında yer alıyor. 

Tofaş’ın 50 yılı aşan tarihinde, önem-

li ürün projelerini hayata geçirdiğine ve 

geçtiğimiz günlerde 6 milyonuncu ara-

cı ürettiğine dikkat çeken Tofaş CEO’su 

Cengiz Eroldu, “Tofaş’ın Ar-Ge ve ‘Dün-

ya Klasında Üretim’ standartlarındaki 

yetkinliklerinin önemli bir göstergesi 

olan Doblo, 19 yıldır Türkiye’de büyük 

ilgi görürken, dünyanın pek çok ülke-

sinde de kullanıcıların tercihi oldu. Seg-

mentinin yaratıcısı olmasının haricinde; 

fikri ve sınai hakları da Tofaş’a ait olan 

Doblo’nun mevcut neslinin geliştirilme-

sinde Tofaş çalışanları önemli sorumlu-

luklar aldılar. Doblo projesindeki dene-

yimlerimizin şirketimizin yeni projeleri 

fabrikamıza çekilebilmesinde önemli et-

kisi oldu” dedi. 

Cengiz Eroldu, “Üretimi 2 milyon adedi 

geçen Fiat Doblo’nun yaklaşık 1,5 milyon 

adetini ihraç etme gururunu da yaşıyoruz. 

ABD’den Avrupa’ya, dünyanın pek çok 

farklı ülkesinde güvenle kullanılmakta ve 

4 nesildir tüketicilerin beğenisini kazan-

maya devam ediyor” diye konuştu. 

Fiat Doblo 

Doblo’nun üretimine, Fiat’ın dünyada ilk 

kez bir modelinin üretimini İtalya dışın-

da tek bir ülkede gerçekleştirmesi kara-

rıyla, 2000 yılının Eylül ayında Tofaş’ta 

başlandı. İlk yılında 100 bin adetle reko-

ra imza atan Fiat Doblo’nun üretiminin 

yüzde 90’lık kısmı 43 ülkeye ihraç edildi. 

2001’de tüm Avrupa ülkelerine gönde-

rilen Doblo, o dönemde Tofaş’ın toplam 

ihracatının yüzde 83’ünü oluşturdu. Dob-

lo, lansmanının hemen ardından 2001 ve 

2002 yıllarında ihracat şampiyonu oldu. 

2006 yılında Doblo’nun ikinci nesli-

nin üretimine başlandı. Doblo, aynı yıl, 

Avrupa’da “Yılın Ticari Aracı” ödülünü 

kazandı. Doblo’nun bir sonraki nesli de 

2011 yılında yeniden Avrupa’da ‘Yılın Ti-

cari Aracı’ seçildi. 2014 yılında, Tofaş’ın, 

Kuzey Amerika ve Kanada pazarlarına 

uygun olarak geliştirdiği Doblo’nun ih-

racatına başlandı. Fiat Doblo, Amerika’da 

“Ram” markası altında “ProMaster City” 

ismiyle satışa sunuldu. Tofaş’ta üreti-

lerek Kuzey Amerika’ya Ram Promaster 

City ismiyle ihraç edilen Fiat Doblo, 2015 

yılında Green Car Journal tarafından “Yı-

lın En Yeşil Ticari Aracı” seçildi. Bugüne 

kadar Doblo’nun 4 nesli dünya pazar-

larına sunuldu.  2 milyon adet üretildi, 

bu araçların 1,5 milyon adedi, dünyanın 

80’den fazla ülkesine ihraç edildi. 

15ŞİRK ETLERD EN

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu
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ÇEYREK asrı aşkın bir süredir tüm Av-

rupa ülkelerine Türkiye’den soğuk zin-

cir taşımacılığı yapan ve sektörün önde 

gelen filolarından olan Erhanlar Ulusla-

rarası Nakliyat, araçlarında kullanmaya 

başladığı Conti Hybrid HT3 lastikleri ile 

yakıt tüketiminde her 100 km’de 0,3 litre 

yakıt tasarrufu sağladı. 

Conti Hybrid HT3, uzun mesafe ve böl-

gesel uygulamalar için geliştirilmiş yu-

varlanma direncini azaltan ve kullanım 

alanlarına göre optimize edilmiş sırt ha-

muru bileşimi sayesinde, iyileştirilmiş 

yuvarlanma direnci ve kilometre per-

formansı sağlayarak maliyette tasarrufu 

artırıyor. 

Continental Türkiye Kamyon Lastikle-

ri Satış Müdürü Hartwig Kühn, yaptığı 

açıklamada, “Özellikle uzun mesafe ta-

şımacılık olmak üzere, nakliye şirketleri 

zorlu bir uluslararası rekabet ile karşı 

karşıyalar. Güvenliği de bir kenara bı-

rakmadan, taşınan ürünlerin güvenilir 

bir biçimde teslim edilmesi, uygun ma-

liyet, yakıt verimliliği ve lastik sırtını 

yenileyebilme gibi özellikler bu şirketler 

için en önemli konuların başında geli-

yor. Tüm bu özellikler Continental’in 

kamyon lastikleri tarafından sağlanabi-

liyor.” dedi.

Erhanlar Genel Müdürü Sultan Turan 

ise değerlendirmesinde şunları söyledi: 

“Taşıdığımız ürünlerin varış noktala-

rına güvenli bir şekilde ve zamanın-

da ulaştıklarından emin olabilmek için 

yüksek güvenlik ve kalite sunuyoruz. 

Bu prensipleri, lastik satın alımı kara-

rımızda da uyguluyoruz. Conti Hybrid 

HT3 lastiklerini, olağanüstü sürüş gü-

venliği, oldukça iyi performans ve mü-

kemmel kullanım özellikleri nedeniyle 

kullanıyoruz. Bu, zamanında ve güvenli 

teslimatlarımıza olan yüzde 100 güven-

leri nedeniyle müşterilerimiz tarafından 

oldukça takdir edilmektedir. Avrupa’nın 

bütün ülkelerine taşımacılık hizmeti 

verdiğimizden her türlü yol koşulunda 

optimum performans gösterecek las-

tiklere ihtiyaç duyuyoruz. Tam da bu 

sebeple, Continental’in yüksek kaliteli 

lastiklerine güveniyoruz ve tercih edi-

yoruz. Conti Hybrid lastikleri ıslak ze-

minlerde bile gösterdikleri mükemmel 

yol tutuş ve fren performansı sayesinde 

bizleri etkiledi. Conti Hybrid HT3 lastik-

ler ile her 100 km’de yaklaşık 0,3 litre 

yakıt tasarrufu elde ettik. Bu da yakıt tü-

ketimimizde tasarruf sağlayarak  toplam 

maliyetimizi düşürmede önemli ölçüde 

fayda sağladı.” 

ERHANLAR    NAKLIYAT    CONTINENTAL    ILE
YAKIT    TASARRUFU    SAĞLADI 

Avrupa’nın bütün ülkelerine taşımacılık yapan Türkiye’nin önde gelen 
filo şirketi Erhanlar Uluslararası Nakliyat, Conti Hybrid HT3 lastikleri 
sayesinde yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başardı. 

DÜNYANIN en büyük uluslararası las-

tik ve orijinal ekipman tedarikçilerin-

den Continental, kamyon lastiklerinde 

sunduğu ürün, çözüm, hizmet ve ser-

vis avantajları konusunda sürücüleri 

bilgilendirmek amacıyla yaklaşık 7 bin 

500 kilometre katederek 21 ili kapsa-

yan bir roadshow gerçekleştirdi.  

Oldukça yoğun ilgi gören etkinlikler ile 

yaklaşık 5 bin kooperatif üyesine ula-

şıldı. Yeni Ford Trucks F-Max’in ori-

jinal ekipman tedarikçilerinden olan 

Continental, bir ay süren roadshow 

kapsamında lastik hava basıncı ve diş 

derinliğinin önemine değinirken ya-

kıt tasarrufu, kilometre performansı, 

güvenlik, konfor ve dayanıklılık gibi 

birçok fayda sunan kamyon lastikleri 

hakkında bilgiler verdi. Otomotiv ve 

lastik teknolojisinin bir arada olduğu 

tek şirket olan Continental ayrıca tek-

nolojileri hakkında bilgiler de paylaş-

tı ve roadshow’a katılım sağlayanlar 

Ford Trucks F-Max’i yakından tanıma 

şansına sahip oldu.

CONTINENTAL    5    BIN    KAMYON    SÜRÜCÜSÜNE    ULAŞTI

Erhanlar Genel Müdürü Sultan Turan



Treyler aydınlatma sistemlerinin güçlü markası Aspöck, 
tedarikçi ziyareti çerçevesinde TREDER heyetine yeni 
ürünler hakkında bilgiler verdi.

TREYLERCILER    ASPÖCK    
YETKILILERIYLE
BIR    ARAYA    GELDI

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk başkan-

lığındaki Yönetim Kurulu üyeleri; 24 V 

Satış Direktörü Wolfgang Ahamer, As-

pöck Aydınlatma Sistemleri Genel Müdü-

rü Selçuk Akman, Satış Müdürü Mahmud 

Eralp Abduşoğlu, 24 V Satış Müdürü Nico 

Waldmann ile bir araya geldi. 

TREDER heyeti, treyler aydınlatma sis-

temlerinin güçlü markası Aspöck’e yap-

tığı tedarikçi ziyaretiyle yeni ürünler 

hakkında bilgiler aldı. 24 V Satış Direk-

törü Wolfgang Ahamer, yaptığı sunum-

da müşteri taleplerine göre Ar-Ge’den 

başlayarak, test, üretim gibi bütün sü-

reçlerin bünyelerinde yapıldığını söy-

ledi. Ahamer, Aspöck’ün bir aile şirketi 

olduğunu ve 40 yılı aşkın bir deneyime 

sahip olduklarını aktardı. Avrupa trey-

ler aydınlatma sistemleri alanında li-

der olduklarını vurgulayan Ahamer, bin 

650 çalışanları bulunduğunu ve yıllık 

190 milyon Avro ciroya sahip oldukları-

nın bilgisini verdi. “Avusturya merkezli, 

premium kalitede üretim yapan bir şir-

ketiz. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik ino-

vatif bir yapımız var. Avusturya, Portekiz 

ve Polonya’da üretim yerlerimiz bulu-

nuyor” diyen Ahamer, üreticilere yakın 

olmak adına bulundukları pazarlarda ofis 

açtıklarını belirterek, Türkiye’deki ofis-

lerinde müşterilerine en iyi hizmeti ver-

meyi amaçladıklarını anlattı.

Amaher: “Avrupa treyler pazarı

düşüyor”

Üretim merkezlerinde, 50 tondan bin 500 

tona kadar injeksiyon yapıldığına deği-

nen Ahamer; otomotiv, karavan, otobüs, 

motosiklet, tarım makineleri, kamyon ve 

treyler segmentlerinde ürün sundukları-

nı söyledi. “2008 krizinin ardından şirket 

yönetimi stratejik olarak treyler dışında 

da faaliyet göstermeyi planladı. Bu ora-

nın yüzde 30’u geçmemesi bekleniyor” 

diyen Ahamer, geçen yıl 500 bin ünite 

treyler stop lambası satışı gerçekleştir-

diklerini ve cironun yüzde 60’ının trey-

lerden geldiğini söyledi.

Avrupa treyler pazarı hakkında da bilgi 

veren Ahamer, 2019 yılında Avrupa pa-

zarının yüzde 6 düşeceğini, gelecek yıl 

ise düşüşün yüzde 15 olarak beklendiğini 

kaydetti. 

Akman: “Modüler Aspöck ürünleri

verim sağlıyor”

2020 yılından itibaren piyasaya sunula-

cak olan EcoLed II hakkında bilgi veren 

Aspöck Aydınlatma Sistemleri Genel Mü-

dürü Selçuk Akman ise, bu ürünün bütün 

fonksiyonlarının LED özellikli olacağının 

bilgisini vererek, ürüne gelecek yıllarda 

önemli ölçüde talep beklediklerini söyle-

di. EcoLed II’nin Europoint III’ten daha 

uygun bir fiyata piyasaya sunulacağını 

belirten Akman, lambanın modüler ya-

pıya sahip olduğunu, bu sayede tamirat 

esnasında lambanın tamamının değil sa-

dece camının değiştirileceğini vurguladı. 

“Lamba 180 derece döndürülerek iki ta-

rafta da kullanılabiliyor. Bu anlamda filo-

lar sağ veya sol diye iki ayrı stok yapmak 

zorunda kalmıyor” diyen Akman, aynı za-

manda lambanın boynuzunun da modüler 

olduğunu ve kazalarda lambaya zarar ver-

meyecek şekilde dizayn edildiğini söyledi.

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, derneğe 

verdiği destek ve bilgilerden ötürü As-

pöck yetkililerine teşekkürlerini sundu. 

Aspöck’ün müşteri talepleri doğrultu-

sunda üretim yaptığına değinen Şentürk, 

“Avrupa treyler pazarı da düşüş trendi-

ne giriyor. Yurtiçi pazarımızın durumu 

zaten ortada. Ancak gelişim durmuyor. 

Bugün yapılan sunumlarda yeni ürünleri 

görme şansı yakaladık. Türk treyler sek-

törü olarak daha iyisini üretmeye devam 

edeceğiz” şeklinde konuştu.

17ŞİRK ETLERD EN
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TREYLER Sanayicileri Derneği (TRE-

DER), Avrupa’nın 10 ülkesinden gelen 

temsilcilerini İstanbul’da ağırladı. Yeni 

yönetimin yanı sıra treyler ve üstya-

pı sektöründeki yeni regülasyonların 

gündeme geldiği toplantı 24 Ekim ta-

rihinde Hilton Oteli’nde yapıldı. Top-

lantıya yurtdışından 14 delegenin yanı 

sıra TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, 

TREDER Genel Sekreteri Ayhan Erya-

zar, Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Arslan 

ve CLCCR Teknik Komite Üyesi Zafer 

Halli de yer aldı. Özkoç firması tara-

fından tüm delegelere toplantı hatırası 

olarak kültürümüzün önemli bir değeri 

olan Mevlana’nın semazen üzeri esma 

ül hüsna işlemeli ney ve sikke hediye 

edildi.

CLCCR Genel Sekreteri ve VDA Ticari 

Araçlar, Treyler, Otobüs ve Taşımacılık 

Politikaları Sorumlusu Dr. Michael Ni-

edenthal, Türkiye’ye davet edilmekten 

dolayı duyduğu memnuniyeti dile ge-

tirerek, Türkiye’nin  ticari araçlar pa-

zarında hem üretim hem de pazar an-

lamında çok önemli bir yerde olduğunu 

söyledi.  Avrupa treyler pazarının son 

3-4 yılda yükselişte olduğunu ancak 

son zamanlarda dramatik şekilde bir 

düşüş yaşandığını belirten Niedenthal, 

bu düşüşün biraz daha devam edebile-

ceğini aktardı.

CLCCR Başkanı Stephane Girerd de, Çin 

ile Amerika arasındaki ticari gerilimden 

Avrupa’nın olumsuz etkilendiğini bun-

dan dolayı treyler ve kamyon ihracatının 

ve üretiminin düşüş yaşandığını söyledi. 

TREDER’in mükemmel bir ev sahipliği 

gösterdiğini ifade eden Girerd, emeği 

geçen herkese teşekkür etti.  

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk ise 

Avrupalı meslektaşlarını bir kez daha 

Türkiye’den ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, “TREDER 

sadece ulusal anlamda değil uluslara-

rası anlamda da faaliyetlerini yürüten 

bir dernek. CLCCR’nin daimi üyesiyiz. 

Her fırsatta bu güzel ülkemizi tanıtma-

yı kendimize bir borç biliyoruz. Bu iki 

gün içerisinde Türk misafirperverliği-

mizi Avrupalı dostlarımıza gösterdiği-

mizi düşünüyorum.  Bu toplantıda biz-

lerden desteklerini esirgemeyen Özkoç 

Ailesi’ne de ayrıca teşekkürlerimi sunu-

yorum” şeklinde konuştu.

Özkoç İlave Dingil San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İngör 

de, Türk treyler sektörünü en iyi şekilde 

temsil eden TREDER’in kendilerine bu 

organizasyonda yer verdikleri için der-

nek yönetimine teşekkürlerini sundu. 

Özkoç İlave Dingil San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 

İngör ise Özkoç’un Türkiye ve yurtdı-

şında önemli işlere imza attığına deği-

nen İngör, sektörü olan desteklerinin 

her zaman süreceğini söyledi.

CLCCR’NIN    GENEL    KURULU
ISTANBUL’DA    YAPILDI

Avrupa’nın treyler üreticilerinin 
çatı kuruluşu olan CLCCR 
(International Association of 
the Body and Trailer Building 
Industry) Genel Kurulu, 
TREDER’in ev sahipliğinde 
İstanbul’da yapıldı. 

(soldan sağa) CLCCR Başkanı Stephane Girerd, CLCCR Genel Sekreteri ve VDA Ticari Araçlar, 
Treyler, Otobüs ve Taşımacılık Politikaları Sorumlusu  Dr Michael Niedenthal.



Uluslararası logitrans Fuarı, 13-15 Kasım tarihleri arasında 13. kez İstanbul’da gerçekleşecek. 
Avrasya bölgesinin en büyük lojistik fuarında, tüm ulaştırma ve endüstri modlarından 
140’tan fazla katılımcı, gelişmekte olan lojistik üs etrafında çözümlerini sergileyecek.

20’DEN fazla ülkeden gelecek olan katı-

lımcılar arasında bu sene ilk kez Kanada 

da olacak. Konferans programı E-Ticaret 

ve Otomotiv sektörlerindeki patlamayı 

yansıtacak. 

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının 

ardından Türkiye ekonomisi yeniden bü-

yüyor. Kıtaları bağlayan Türkiye, Avrupa 

ve küresel lojistik zincirlerinin güçlü bir 

yapı taşı olma rolünü devam ettiriyor. 

Demiryolu altyapısının gelişmesi bu sek-

tördeki büyümeyi hızlandırıyor. Buna ek 

olarak, hızlanan internet ticareti hava 

taşımacılığında hacimleri arttırırken 

otomotiv sektöründe üretim rakamları 

yeni yerler ile birlikte artış gösteriyor. 

Bu çerçevede logitrans, Türkiye’nin bir 

lojistik üs olarak uluslararası rolünün al-

tını çiziyor.

Başlıca Yerli ve Yabancı 

Endüstri Liderleri

logitrans, İstanbul Fuar Merkezi’nde 9 

ve 10. hollerde 11.500 m2’lik alanda tüm 

ulaştırma modlarını ve lojistik yelpaze-

sinin tamamını kapsayacak. Katılımcılar 

arasında Omsan ve Arkas gibi güçlü yerel 

lojistik hizmet sağlayıcılarının yanı sıra 

DSV Panalpina gibi büyük uluslararası 

oyuncular yer alıyor. Deniz taşımacılığı 

sektöründeki katılımcılar arasında ro-ro 

gemileri ve liman terminalleri işleten Da-

nimarka nakliye ve lojistik grubu DFDS, 

Fransa ve İtalya’dan nakliye şirketi Ham-

burg Süd ve Akdeniz limanları yer alıyor.

Fuarın uzun soluklu katılımcılarından 

olan Fransa ve Avusturya ile Türkiye’nin 

en büyük ticaret ortağı olan Almanya’nın 

Federal Ekonomik İlişkiler ve Enerji 

Bakanlığı’nın destek verdiği ülke pavili-

onları yine fuardaki yerlerini aldılar. Bu 

yıl Kanada, Avrupa kıtası dışında ülke 

pavilyonu açan ilk ülke olarak logitrans’a 

katılım gösterecek. Türkiye’nin yük tra-

fiği açısından önemli bir üs olan ve İpek 

Denizyolu olarak tanımlanabilecek Tri-

este Limanı da birden fazla şirketin ka-

tılımı ile fuarda boy gösterecek.

Uluslararası demiryolu taşımacılığın-

da faaliyet gösteren Avusturya’dan 

Rail Cargo Group, Almanya’dan Kom-

biverkehr ve Türkiye’den Sarp Inter-

modal da fuarın katılımcıları arasında 

yer alıyor. Hava Kargo’da Türk Hava-

yolları ev sahibi olarak Turkish Cargo 

markası ile ipi göğüslerken; Lufthansa 

ve Qatar Airways de hizmetlerini suna-

cak önemli katılımcılar arasında. Hava 

Kargo Komitesi (ACC) konferans prog-

ramında e-ticarette yük akışı konusunu 

ele alacak.

logitrans içerisinde bir başka özel alan 

olan truck & trailer’da ise ihracatının 

yüzde yetmişini çoğunlukla karadan AB 

ülkelerine, bunların yarısını da Almanya, 

İngiltere, Fransa ve İtalya’ya gerçekleş-

tiren otomotiv endüstrisi odakta olacak. 

Etkinlik programında ayrıca Fraunhofer 

IML ve Aysberg Basın Yayın Grubu, di-

jitalleşme ve akıllı hub’ların ithalat ve 

ihracatta oynayabileceği roller hakkında 

bilgi sağlayacak.

19F UAR
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HAFİF TİC ARİ

2019’DA yeni Euro emisyon normları-

na göre güncellenen modellerden biri 

olan Peugeot Boxer, geleneksel karavan 

kavramının dışına çıkarak özel konsept 

modelini sergiledi. 

Boxer 4x4 Concept markanın en gün-

cel tasarım dilini ortaya koyan yeni ön 

ızgara Cast Iron detaylarla dikkat çeki-

yor. Daha heybetli ve güçlü bir görünüm 

sergileyen alt gövde öndeki koruyucu 

kalkan ve çamurluk ağzı kaplamaları ile 

bütünlük sergiliyor. Ön bölümün gövde 

orantıları ön cam bölgesi ile uyumluluk 

sergiliyor. Bunun dışında ön cam ve ön 

tampon bölgesi de yenilendi. 

Peugeot Boxer L3 baz alınarak gelişti-

rilen araç, 6 metre uzunluğu ile üç ma-

cera tutkununu rahat ettirmek üzere 

10 metrekarelik yaşam alanına dönüş-

türüldü. Söz konusu alan; mutfak ile 

yemek, uyku, banyo ve sürücü kabini 

olmak üzere dört bölgeye ayrılmış du-

rumda. Farklı noktalara entegre edilen 

çeşitli saklama alanları macera tutkun-

larının tüm eşyalarını depolayacak alanı 

sunuyor. 

Dış tasarımla tezat oluştururken açık 

renk tonlarındaki iç mekân, ferah bir 

kozayı andırıyor. Konsept araç için özel 

olarak tasarlanan ahşap uygulamalar, 

döşemeler ve kaplamalar kabin içine sı-

caklık kazandırıyor. 

Peugeot Boxer 4x4 Concept; FAP ve SCR 

gibi egzoz gazını arındırma çözümle-

riyle donatılıyor ve en güncel Euro 6 

emisyon standartlarını karşılıyor. Sa-

dece görsel açıdan etkileyici bir izlenim 

bırakmakla kalmayan Peugeot Boxer 

4x4 Concept; kum, çamur, kar ve ka-

yalık yollarda da konforlu ve güvenli 

bir sürüş sunuyor. 4x4 Dangel aktarma 

sistemi ön akstaki visco kavrama ve di-

feransiyelden oluşuyor. Sistem; günlük 

kullanımda 2WD, gerekli durumlarda 

gücü arka aksa aktaran 4WD ve zorlu 

arazide arka aksı kilitleyen Lock olmak 

üzere üç farklı sürüş modu sunuyor. BF 

Goodrich tarafından tedarik edilen yük-

sek performans tipi dört adet lastik dört 

tekerlekten çekiş sisteminin verimli-

liğini destekliyor. Peugeot Boxer 4x4 

Concept’in ön aksı 30 mm ve arka aksı 

ise 50 mm yükseltildi. Gerekli olan gücü 

ise altı ileri manuel şanzımanla kom-

bine edilen 165 HP güç ve 370 Nm tork 

değeriyle BlueHDi 165 motor üstleniyor. 

Dört tekerlekten çekiş sistemi marka-

nın uzun soluklu iş ortaklarından biri 

olan Dangel imzasını taşıyor. Konsept 

proje ile bütünleşmesi adına logoda 

Mint rengi tercih edildi. İç mekanın en 

önemli ekipmanlarından lavabo, tezgâh 

ve masa ise Kerrock imzasını taşıyor. 

Araç içi ses ve görüntü sistemleri ala-

nında uzman olan Alpine ise navigasyon 

ve bilgi-eğlence sistemini tasarladı. 

PEUGEOT    BOXER    4x4    KARAVAN
Peugeot Boxer, piyasaya sunulduğu günden bu yana 720 bin üretim adedine ulaştı. Peugeot Boxer 4x4 
Concept, 28 Eylül ile 6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen “Recreational Vehicle Show”da tanıtıldı. 
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Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, ticari araç 
grubunda toplam üretim yılın ilk dokuz aylık döneminde, yüzde 10 daralma kaydetti ve toplam 
üretim 356 bin 803 adet olarak gerçekleşti.

TICARI     ARAÇTA     DARALMA
 ÜRETIMI     AZALTTI

TÜRKIYE otomotiv sanayiine yön ve-

ren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı 

kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Der-

neği (OSD), 2019 yılı Ocak-Eylül dö-

nemine ait üretim, ihracat adetleri ile 

pazar verilerini açıkladı. İç pazardaki 

daralmayla birlikte ihracat pazarla-

rının küçülmesi üretim üzerindeki 

negatif etkisini sürdürürken, toplam 

otomotiv üretimi Eylül ayı itibariy-

le 1 milyon adeti geçti. OSD verilerine 

göre, Ocak-Eylül döneminde toplam 

üretim bir önceki yılın aynı dönemi-

ne göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 57 

bin 384 adet, otomobil üretimi de yine 

yüzde 9 azalarak 700 bin 581 adet oldu. 

OSD verilerine göre ticari araç grubunda 

toplam üretim yılın ilk dokuz aylık dö-

neminde, yüzde 10 daralma kaydetti ve 

toplam üretim 356 bin 803 adet olarak 

gerçekleşti Bu dönemde, hafif ticari araç 

grubu üretimi yüzde 9, ağır ticari araç 

grubu üretimi ise yüzde 21 seviyesinde 

azaldı. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 

ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari 

araç pazarı yüzde 48 ve ağır ticari araç 

pazarı yüzde 52 azaldı. Baz etkisi dik-

kate alındığında hafif ticari araç pazarı 

2017 yılına göre yüzde 65, 2015 yılından 

bu yana daralma sürecinde olan ağır ti-

cari araç pazarı ise 2015 yılına göre yüz-

de 78 daraldı. 

Ocak-Eylül döneminde ihracat, adet 

bazında yüzde 6 oranında azalırken, 

otomobil ihracatı yüzde 8 oranında 

azaldı. Bu dönemde, toplam otomo-

tiv ihracatı 913 bin 772 adet olurken, 

otomobil ihracatı 594 bin 86 adet 

düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, 

toplam otomotiv ihracatı dolar ba-

zında yüzde 4azalırken, Euro bazında 

ise yüzde 2 arttı. Aynı dönemde top-

lam otomotiv ihracatı 23 milyar dolar 

olarak gerçekleşirken, otomobil ihra-

catı yüzde 8 azalarak 8,4 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında 

otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 

7,4 milyar Avro oldu. 

21D EĞ ERLEND İRME
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SADECE taşımacılık sektörünün duru-

munu değil ülke ekonomisinin de yan-

sıması olan ağır ticari araç satışları 2019 

yılında da düşmeye devam etti. Satışların 

35 bin adetleri aşan dönemleri mumla 

arayan sektör, bekleyen yatırımların ha-

yata geçme umuduyla 2020 yılına gire-

cek. 

2019’da 16 ton üzerinde yaklaşık 7 bin 

aracın satılması bekleniyor. Çekici ve 

kamyonlardan oluşan Türkiye ağır tica-

ri araç pazarı 2018 yılını bir önceki yıla 

göre yüzde 36,7 oranla 11 bin 754 adetlik 

satış adediyle tamamlamıştı. Geçen sene 

yaşanan daralmayla son 10 yılın en za-

yıf pazarı olarak nitelendirilirken bu sene 

beklenen sonuçların pazarın dip seviyesi 

olarak genel kabul görüyor. 

Geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının 

yerli binek ve ticari modellerde uygula-

AĞIR    TICARI 
ARAÇ    PAZARI 
UMUTLARINI    

SAKLIYOR
‘YE



maya başladığı düşük faiz uygulamasıyla 

birlikte yaşanan canlılık ise çöküş yaşa-

yan pazar için can suyu oldu. Ağustos ayı 

sonu itibariyle toplam Türkiye ağır ticari 

pazarı için 6 bin adet beklentisi ise mey-

dana gelen hareketlilikle birlikte yılsonu 

için 7 bine yükselmiş oldu. Yerli araçlarda 

başlayan faiz indirimi kampanyalarının 

hem ithal üreticileri hem kampanyaya 

doğrudan katılmayan banka ve finans 

kuruluşlarına yaptığı etkinin sonucu ola-

rak canlılık başladı. Elbette bu süreçte bir 

daha stabil bir seyir izleyen döviz kurla-

rının etkisi ve ülke gündemini etkileyen 

muhtemel ABD yaptırımlarının beklediği 

ölçüde uygulanmamasının da çok büyük 

etkisi oldu. 

Ağır ticari araç pazarında yaşanan bir 

diğer kayda değer gelişme ise çekici-

kamyon dengesinde gerçekleşiyor. 2014 

yılında satılan her 100 araçtan 61 adedi 

çekiciyken meydana gelen düşüşle 2017 

yılında satılan her 100 ağır araçtan 38’i 

Ekonomideki yavaşlamayı en ağır şekilde Türk ticari araç pazarı hissediyor. Ağırdan hafif ticariye ve 
treylere kadar sert düşüşlerin yaşandığı dönem serisine 2019 yılı da eklenirken; Ekim ayındaki canlanma 
belirtileri 2020 için umut veriyor. 
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çekici olarak gerçekleşmişti. 2018 yılında 

başlayan inşaat sektöründeki daralmanın 

etkisiyle toplam satışlar düşerken satılan 

çekici oranı yüzde 53’e yükselmişti. Or-

talama yüzde 16-17 seviyelerinde seyre-

den yol kamyonu segmenti ise 2019 yı-

lında yüzde 24’e yükseldi. 

Treyler Pazarında Rakamlar 

Kafa Karıştırıyor

Ağır ticari araçlarda yaşanan düşüşten 

daha trajik bir tablo Türk treyler paza-

rında etkisini göstermeye devam ediyor. 

Treyler üreticilerinin çatı örgütü TREDER 

istatistiklerine göre Türkiye’de 10 ayda 

sadece 900 adet treyler satılmış görünü-

yor. İstatistik listesinde 20 üyesi bulunan 

TREDER’in 12 üyesinin derneğe rakam 

bildirmediğini de onlardan gelebilecek 

satış rakamlarıyla bu adetlerin daha yük-

selebileceği değerlendirilebilir. Ağır Ti-

cari Araçlar Derneği (TAİD) raporlarına 

göre ise derneğin 5 üye treyler üreticisi 

(Üyelerden biri 2019 yılında treyler üreti-

mi gerçekleştirmedi) toplam bin 474 adet 

treyler satışı gerçekleştirmiş görünüyor. 

TÜİK’in Ağustos ayı sonu raporlarına 

göre ise trafiğe kaydedilen treyler adedi 4 

bin 600 seviyelerinde.  Aslında 9 aylık bu 

rakam TREDER’in 2018 toplam iç pazar 

satış adetlerine göre 250 adet daha faz-

la gerçekleşerek hızlı büyüyen bir pazara 

işaret ediyor ki bu kafa karıştırıcı durum; 

sadece merdiven altı imalat olarak nite-

lendirilen üreticilerin diğer üreticilerden 

aldığı payla açıklanamayacak seviyeye 

ulaştığını gösteriyor. 

Son 5-6 yıldır yaşanan daralmanın et-

kisini ağır olarak hisseden Türk treyler 

endüstrisine en büyük katkı yurtdışı pa-

zarlardan geliyor. Geniş bir coğrafyada 

ürünlerine Pazar bulan markalar, 2019 

yılının ilk 10 ayında 2 bin 810 adet treyler 

ihraç ettiler. Ancak bu rakamlara geçen 

yıl tek başına 7 bin 812 adet treyler ihraç 

eden Türkiye’nin treyler devi Tırsan’ın 

dahil olmadığı notunu da düşelim.

Hafif Ticari Araç Pazarında 

Düşüş Yüzde 40

Ağır ticari araç pazarı yıllara varan düşüş 



trendiyle dibi görürken Türkiye otomobil 

ve hafif ticari araç pazarında neler olu-

yor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35 düşüş yaşa-

yan otomobil ve hafif ticari araç pazarın-

da bu yıl da hızlı düşüş devam ediyor

Otomobil ve hafif ticari toplam pazarı, 

2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yı-

lın aynı dönemine göre yüzde 31,88 aza-

larak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti. 

2018 yılı on aylık döneminde 485 bin 27 

adet satış gerçekleşmişti. Otomobil satış-

ları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla 

göre yüzde 29,17 oranında azalarak 268 

bin 624 adet oldu. 

Hafif ticari araç pazarında düşüş ise oto-

mobile ve ağıt ticari araç pazarına göre 

daha keskin yaşandı. 2019 yılı Ocak-

Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 

41,6 azalarak 61 bin 760 adet oldu. 2018 

yılı aynı dönemde 105 bin 753 adet satış 

gerçekleşmişti. Aslında hafif ticari araç 

satışlarındaki büyük düşüşü tam olarak 

analiz etmek için 2017 yılı satış rakamla-

rına bakmak daha doğru olur. 2017 yılın-

da Türkiye’de farklı segmentlerden 233 

bin 435 adet hafif ticari araç satılmıştı. 

Bu yıl sektörün iyimser bir tahminle dahi 

80 bin civarında kapanacağını varsayar-

sak sadece 2 yılda yaşanan düşüş 150 bin 

seviyesinde gerçekleşecek demektir. 

Ekim Ayında Hareketlilik Yaşanıyor

Ekim ayında düşük faizli kredilendirme-

nin olumlu etkisi ise ağır ticari araçlara 

göre daha güçlü bir şekilde gerçekleşti. 

2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif tica-

ri araç pazarı 49 bin 75 adet oldu. 21 bin 

571 adet olan ve döviz krizi etkilerinin en 

yoğun şekilde hissedildiği 2018 yılı Ekim 

ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 

toplamına göre satışlar yüzde 127,5 ora-

nında arttı. 2019 yılı Ekim ayında hafif 

ticari araç pazarı 2018 yılının Ekim ayına 

göre yüzde 90,66 arttı ve 9 bin 79 adet 

olarak gerçekleşti. Geçen sene 4 bin 762 

adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Ekim ayı sonunda hafif ticari 

araç pazarı gövde tipine göre değerlen-

dirildiğinde, en yüksek satış adetine yüz-

de 72,08 pay ile van (44 bin 518 adet), 

ardından yüzde 12,17 pay ile kamyonet 

(7.517 adet) ve yüzde 8,04 pay ile mini-

büs (4 bin 967 adet) ve yüzde 7,70 pay ile 

pick-up (4 bin 758 adet) yer aldı.
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TIRSAN’DAN     AUTAMAROCCHI’YE 
100     ADETLIK     YENI     TESLIMAT
İntermodal taşımacılığın öncü firmalarından İtalyan Autamarocchi, 10 yıldır olduğu gibi tercihini yine Tırsan 
kalitesinden yana kullanarak, filosunu 100 adet Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı ile güçlendirdi.

TIRSAN, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla 55’den faz-

la ülkedeki müşterilerinin uzun soluklu iş ortağı olmaya devam ediyor. 

Avrupa’nın önde gelen intermodal taşımacılık firmalarından Autamarocchi, 

tercihini yine Tırsan bünyesinde bulunan Kässbohrer’den yana kullanarak, 

filosuna 100 adet Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı ekledi. 

1986 yılında kurulan Autamarocchi, İtalya’nın en büyük 5 taşımacılık şirke-

ti arasında yer almakta ve tüm Avrupa’da intermodal taşımacılık çözümleri 

sunmaktadır. Firma, müşterilerinin konteyner ve FTL taşımacılığı alanındaki 

ihtiyaçlarına göre, tüm Avrupa’da özel taşımacılık hizmeti vermektedir. 

Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan 

Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Autamarocchi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Oscar Zabai, Autamarocchi Genel Müdür Yardımcısı Ervino Ha-

rej, Autamarocchi Konteyner Taşımacılığı Avrupa Direktörü Roberto Vidoni 

ve Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış Koordinatörü Mehmet Önen katılım 

gösterdi. 

Nuhoğlu: “Müşteri odaklılığımız, 10 yıllık işbirliğimizin temeli” 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmada, 

“Kuruluşumuzdan bu yana Tırsan olarak önceliğimiz, müşterilerimizin çok 

yönlü ihtiyaçlarını karşılamak oldu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda müşterileri-

mizin operasyonlarına değer katmak için en ka-

liteli ürünlerimizi ve tüm hizmetlerimizi sürekli 

geliştiriyoruz. Müşterilerimizi dinliyor, anlıyor 

ve onlara çözüm üretiyoruz. Bu sayede müşte-

rilerimiz ile olan iş birliklerimizi güçlendirmeye 

devam ediyoruz. Bunun en başarılı örneklerinden 

biri İtalya’nın en büyük taşımacılık şirketlerin-

den Autamarocchi ile 10 yılı dolduran iş ortak-

lığımızdır. Bu iş ortaklığımızı ilerleyen dönem-

de, ürün geliştirmeden satış sonrası hizmetlere 

müşteri memnuniyeti için çalışan tüm ekibimizle 

geliştireceğiz” ifadelerini kullandı. 

Zabai: “Tırsan ile 10 Yıldır Operasyonlarımız 

Daha Güvenli ve Verimli’’ 

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Au-

tamarocchi Yönetim Kurulu Başkanı Oscar Zabai, 

Tırsan ile 10 yıldır güvene dayanan güçlü bir iş 

birlikleri olduğunu vurgulayarak, “Bu süre zar-

fında, Tırsan araçlarının sağlamlığını ilk elden 

deneyimleme fırsatımız oldu. İntermodal taşı-

macılığa odaklanan bir firma olarak, operasyon-

larımız için güvenilirliğe ve verimliliğe odaklanı-

yoruz. Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı 

hem huckepack hem de gemi taşımacılığına uy-

gunluk gösteriyor. Öte yandan, aracın dayanıklı 

ve güçlü şasisi intermodal yükleme ve boşaltma 

işlemlerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor” 

ifadelerini kullandı. 

Tırsan’ın Adapazarı üretim tesisinin büyüklü-

ğünden, yüksek teknolojiye sahip modern üre-

timinden ve geniş ürün yelpazesini eksiksiz 

üretme kabiliyetinden oldukça etkilendiklerini 

belirten Oscar Zabai, “Tırsan’ın yüksek kalitedeki 

araçlarına ek olarak sahip olduğu geniş satış son-

rası hizmet ağı da bizim için büyük önem taşıyor. 

Uzun vadeli ortaklığımızın büyüyeceğinden ve fi-

lomuzu Tırsan araçlarıyla güçlendirmeye devam 

edeceğimizden eminim” açıklamasını yaptı.



TIRSAN, geniş ürün gamı ve müşte-

ri odaklı yaklaşımıyla firmaların uzun 

soluklu iş ortağı olmaya devam ediyor. 

Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan da 

Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve 

İran’a taşıma yapan uluslararası proje 

taşımacılığı sektörünün iddialı firmala-

rından Eksa Transport, yatırımlarına bir 

yenisini daha ekleyerek, filosunu 1 adet 

Kässbohrer K.SLL 2 hidrolik dümen-

lenebilir Low-Loader ile güçlendirdi. 

Böylece, Eksa Transport’un filosundaki 

Tırsan araç sayısı 57’ye ulaştı. Tırsan’ın 

Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen 

teslimat törenine; Tırsan Treyler Yöne-

tim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eksa 

Transport Yönetim Kurulu Başkanı Ek-

rem Karaoğlu, İşletme Müdürü Faruk 

Özsağlam ve Tırsan Treyler Satış Yöneti-

cisi Recep Öndal Demirci katıldı. 

Nuhoğlu: “Müşterilerimizin 

güvenilir çözüm ortağı olmaktan 

gurur duyuyoruz” 

Teslimat töreninde konuşan Tırsan 

Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Nuhoğlu, ağır ve gabari dışı proje taşı-

macılığında yeni yatırımlarla büyümeye 

devam eden Eksa Transport’un güveni-

lir çözüm ortağı olmaktan gurur duy-

duklarını vurgulayarak, “Tırsan olarak 

55’den fazla ülkedeki müşterilerimiz 

için en verimli çözümleri üretiyoruz ve 

onları süreçlerimizin merkezine koyu-

yoruz. Geniş ürün gamımız ve sundu-

ğumuz satış sonrası hizmetlerle müş-

terilerimizin operasyonlarının daha 

verimli ve güvenilir olmasını sağlaya-

rak, onların rekabet gücünü artırıyoruz. 

Bu yıl içerisinde üçüncü kez araç tesli-

matı yaptığımız Eksa Transport’un ya-

tırımlarında ilk tercihi olmaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz ve iş birliğimizin 

uzun yıllar boyunca süreceğine inanı-

yoruz” dedi. 

Karaoğlu: “Tırsan ile müşterilerimize, 

en güvenilir ve kaliteli hizmeti 

sunuyoruz” 

Eksa Transport Yönetim Kurulu Başka-

nı Ekrem Karaoğlu ise tören esnasın-

da yaptığı konuşmada şunları aktardı: 

“1995 yılında kurulan firmamız vagon, 

otobüs ve boru gibi her türlü ağır ve ga-

bari dışı projelerin taşımacılığında hızla 

büyümeye devam ediyor. Müşterileri-

mize, geniş, uzun, yüksek her türlü ağır 

ve gabari dışı yükleri; özel taşıma mü-

saadeleri ve öncü hizmetlerle güvenilir 

bir şekilde teslim ediyoruz. Zorlu bir iş 

yapıyoruz ve bu noktada Tırsan ürünle-

ri, sağlamlığı, güvenilirliği ve sunduğu 

operasyonel kolaylık ile ilk tercihimiz 

olmaya devam ediyor. Yeni filo yatırım-

larımızda da Tırsan ile iş birliği yapmaya 

devam edeceğiz.” 

EKSA     YATIRIMLARI     TIRSAN     ILE     DEVAM     EDIYOR

Filo yatırımlarını sürdüren uluslararası proje taşımacılığının önde 
gelen firmalarından Eksa Transport, tercihini yine Tırsan ‘dan 
yana kullanarak, filosuna 1 adet Kässbohrer K.SLL 2 hidrolik 
dümenlenebilir Low-Loader daha ekledi.
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IVECO    İSTANBUL’DA    EN    BÜYÜK
TESİSİNİ   STRATEJİK    BİR    KONUMDA    AÇTI

DEV tesisin açılışı 15 Ekim 2019 tarihinde 

müşteriler, Büyükçemece Belediye Başka-

nı Dr. Hasan Akgün, CHP Artvin milletve-

kili Uğur Bayraktutan ve Iveco ve İstanbul 

Fiat ailesinin katılımıyla gerçekleşti.

Iveco’nun en eski yetkili bayii ve servi-

si olan İstanbul Fiat Otomotiv’in yeni 

tesisleri, Iveco satış hizmetleri ve satış 

sonrası desteği için geniş, modern bir 

showroom ve son teknoloji servis alanını 

barındırıyor.

İstanbul Fiat, lojistik ve taşımacılık sek-

törü ve diğer müşterilerine sunduğu hiz-

meti geliştirmek adına çevreci bir yatırım 

yaparak Büyükçekmece, İstanbul’da ye-

nilikçi ve modern bir tesis inşa etti. Yeni 

tesis, 50 bin metrekare açık, 9 bin met-

rekare kapalı alana sahip olup, toplam-

da 59 bin metrekareye oturmaktadır. Bin 

metrekare kapalı showroomda aynı anda 

10 kamyon, dışarıdaki teşhir alanında ise 

aynı anda 55 kamyon sergileme imkânı 

bulunuyor. 2 bin metrekare servis alanı 

ile aynı anda 24 araca hizmet verebile-

cek kapasitede olan tesisin 110 çalışanı, 

müşterilere en iyi satış ve servis deste-

ğini tam donanımlı yeni üslerinden ger-

çekleştirecek.

Arı: “Tesis bütün araç gamı için 

en uygun noktada kuruldu”

Düzenlenen açılış töreninde İstanbul Fiat 

Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı yaptığı 

konuşmada; “Bugün babam Nihat Arı ile 

beraber büyük bir hayalimizi gerçekleş-

tirmiş olmanın sevinci ile sizlerin karşı-

sındayız. Biz daima Iveco’nun güçlü ge-

leceğine inandık ve bugün yeni tesisimizi 

“En İyisi İçin” sloganı ile tanıtmaktan 

mutluluk duyuyoruz” dedi.

110 personelin çalıştığı yeni tesisi çevreci 

bir yaklaşım ile inşa ettiklerini belirten 

Cem Arı, tüm çalışma alanlarını modern 

sistemler ile donattıklarını ve aynı za-

manda güneş enerjisinden de faydalan-

dıklarını belirtti. Iveco’nun 3,5 tonluk 

kamyonet grubundan başlayıp ağır va-

sıtaya kadar geniş bir ürün gamına sa-

hip olduğunu ifade eden Cem Arı, tesisin 

lojistik bölgesi olması dolayısıyla ağır 

vasıta müşteri grubunun yaygınlaştığı 

lokasyonda, tüm ticari araç segmentleri-

nin satış ve servisi için en uygun noktada 

olduğunu da belirtti.

Kurşunoğlu: “Arı ailesine Iveco’ya 

inançları için teşekkür ediyorum”

Törende konuşma yapan, Iveco Hız-

lı Büyüyen Pazarlar Asya, Orta Doğu & 

Afrika Direktörü Koray Kurşunoğlu da, 

“Iveco’da bizim amacımız müşteriye ya-

Iveco, açılışını gerçekleştirdiği 
İstanbul Yetkili Satıcısı ve Servisi 
İstanbul Fiat’ın yeni tesisi ile 
İstanbul ve Trakya bölgesindeki 
müşterilerine daha yakın hizmet 
verecek.

İstanbul Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı
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Işınak: “3,5 ton üstü pazarda 

3’üncü marka olduk”

Törende konuşma yapan Iveco Araç 

Genel Müdürü Hakkı Işınak ise şunları 

söyledi; “Biz, Iveco Türkiye olarak hızlı 

büyüyen bir markayız son 9 yılda pazar 

payımız iki mislinden fazla büyümüş-

tür. Bugün Türkiye’de 3,5 ton ve üstü 

kamyon segmentinde yüzde 8 pazar 

payı ile 3’üncü markayız. Bu başarımız-

da İstanbul Fiat’ın katkısı büyüktür” 

şeklinde konuştu.

kın olup kaliteli desteği hem ürün hem 

de hizmet bazında sağlamaktır ve İstan-

bul Fiat Otomotiv buna erişmede kilit rol 

oynamaktadır. Sayın Nihat Arı ile sayın 

Cem Arı’ya hayallerinin peşinden koşup, 

böylesine zor ekonomik koşullara rağ-

men inançlarını ve enerjilerini kaybet-

menden bu yatırımı tamamladıkları ve 

Iveco’ya olan inançlarını gösterdikleri bu 

tesis için teşekkür ediyorum” dedi.

Iveco Hızlı Büyüyen Pazarlar Asya, Orta Doğu & 
Afrika Direktörü Koray Kurşunoğlu

Iveco Araç Genel Müdürü 
Hakkı Işınak
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KAMYON üretiminde 60 yıla varan tec-

rübesini farklı ihracat pazarlarına ürün 

geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford 

Trucks, Ford’un dünya genelindeki tek 

ağır ticari araç üretim merkezi olarak, 

global rekabetin boyutlarını değiştiren 

araçlara imza atıyor. 

Şirketin Türkiye’de sıfırdan geliştire-

rek ürettiği yeni çekicisi Ford Trucks 

F-MAX, geçen yıl IAA Hannover Ulus-

lararası Ticari Araç Fuarı’ndaki dünya 

prömiyerinin ardından 2019 Uluslararası 

Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi 

oldu. Bugüne kadar bayilik ve distribü-

törlük yapılanmasını Orta Doğu, Afrika, 

Orta ve Doğu Avrupa’da geliştiren Ford 

Trucks, ITOY ödülüyle birlikte yeni bir 

aşamaya geçti. Uluslararası pazarlarda-

ki gücünü artırırken aynı zamanda Batı 

Avrupa ülkelerinden gördüğü yoğun ilgi 

üzerine bu pazarlardaki yapılanmasını 

daha erken bir tarihe aldı. 

Ford Trucks bölgedeki ilk tesislerini 

Portekiz ve İspanya’da hizmete açtı. Batı 

Avrupa pazarına giriş yapmasının yanı 

sıra global rekabetteki gücünü artırması 

açısından da Ford Trucks’a önemli kat-

kılar sağlayacak bu iki pazar, Avrupa’nın 

Afrika’ya açılan kapısı niteliğinde. Akde-

niz ve Atlantik Okyanusu’ndaki önemli 

limanları ile birer lojistik üssü de olan 

İspanya ve Portekiz, aynı zamanda oto-

motiv sektörünün en köklü olduğu ülke-

ler arasında yer alıyor. 

Portekiz’de ilk tesisini Oneshop iş birli-

ğiyle Lizbon’da açan Ford Trucks, 2021 

yılına kadar diğer önemli şehirler Porto, 

Leira, Algarve ve Viseu’da yapılanma-

sını tamamlamayı planlıyor. İspanya’da 

ise otomotiv sektöründe 25 yıla yaklaşan 

deneyime sahip F-Trucks Automotive 

Hispania ile iş ortaklığı yapıyor. F Trucks 

Hispania’nın İspanya’nın önde gelen şe-

hirlerinden Madrid, Barcelona, La Coru-

na, Bilbao, Seville, Zaragoza’da  yer alan 9 

farklı lokasyonu bundan sonra Ford Trucks 

tesisleri olarak hizmet vermeye başlıyor. 

Yenigün: “F-MAX ile aldığımız ödüller 

global Ford dünyasında prestijimizi 

artırıyor”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yeni-

gün, Ford Trucks’ın uluslararası büyüme 

yolculuğundaki bu önemli gelişmelere iliş-

kin değerlendirmesinde, şunları kaydetti: 

“Ford’un dünyadaki ürün geliştirme 

FORD    TRUCKS    BATI    AVRUPA’YA 
İSPANYA    VE    PORTEKİZ’DEN    AÇILIYOR
Ford Trucks, Portekiz ve İspanya’da arka arkaya gerçekleştirdiği bayi açılışlarıyla 
küresel büyümesinde önemli bir adım atarak Batı Avrupa pazarına giriş yaptı. 
Ford Trucks, bayilik ve distribütörlük faaliyetlerini 2019 sonu itibarıyla 44 ülkeye 
ulaştırmayı planlıyor. 2023 sonu hedefi ise en az 80 ülkede var olmak.  



merkezi olarak Türkiye’de ürettiğimiz 

araçlarla ağır ticari endüstrisinde ez-

ber bozan bir konuma ulaşmanın mut-

luluğunu yaşıyoruz. Üretim, tasarım, 

teknoloji ve araç geliştirme anlamında 

ulaştığımız noktanın en etkileyici gös-

tergelerinden biri bize ITOY ödülünü de 

getiren F-MAX oldu. Mühendisliği ve 

tasarımıyla tüm ağır ticari sektörü pay-

daşlarının beğenisini kazanan çekicimiz, 

ITOY’un ardından Avusturya ve son dö-

nemde de Rusya gibi bir çok ülkede de 

Yılın Kamyonu ödüllerini toplayarak ba-

şarı yolculuğunu sürdürdüyor. Bu ödül-

ler global Ford dünyasında prestijimizi 

önemli ölçüde artırıyor. Uluslararası pa-

zarlarda yerli üretimle büyüyen, global 

ağını hızla büyüten bir şirket olarak ül-

kemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil 

etmek için çalışıyoruz” 

“Hedefimiz 2023 sonunda en az 80 

ülkede bulunmak”

F-MAX’in global büyüme planlarında 

hızlandırıcı bir etki de yarattığına işaret 

eden Haydar Yenigün, “Şu anda Asya, 

Avrupa ve Afrika’yı kapsayan üç kıtada 

bayilik ve distribütörlük ağımızı kurmuş 

bulunuyoruz. 2019 sonuna kadar 44 ül-

kede faaliyet göstereceğimizi öngörüyo-

ruz. F-MAX’in gördüğü yoğun ilgi üze-

rine global büyüme planlarımızı yeniden 

gözden geçirdik ve hedefimizi 2023 yılı 

sonu itibarıyla 80’i aşkın ülkede var ol-

mak üzere bir adım öteye taşıdık. Batı 

Avrupa’daki distribütör şirketlerin ve 

önde gelen filoların da F-MAX’e en kısa 

sürede ulaşma yönündeki beklentisini 

gördük. Yetmişe yakın bayilik ve distri-

bütörlük talebi almamız üzerine bölge-

deki yapılanma planımızı erkene çektik. 

İlk distribütörlerimiz ile görüşmelerde 

hızla mesafe kat ettiğimiz, güçlü ağır ti-

cari pazarlara sahip bulunan İspanya ve 

Portekiz’de anlaştık ve tesislerimizi hiz-

mete açtık” dedi. 

Hedef Avrupa’ya Yüzde 50 İhracat 

Haydar Yenigün, önümüzdeki döne-

me ilişkin planlamalarına da değinerek, 

“Avrupa bizim ana ihracat pazarımız ve 

barındırdığı potansiyel ile büyüme stra-

tejimizde büyük öneme sahip. Hedefimiz 

ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pa-

zarlarına yönelik gerçekleştirmek. Bu-

rada itici gücümüz F-MAX olacak. Bu 

yıl sonu itibarıyla Avrupa’daki kamyon 

satışlarımızın yüzde 70’inin F-MAX ol-

masını bekliyoruz. Avrupa’daki bayilik 

ve distribütörlük yapılanmamız tamam-

landığında ise bu oranın yüzde 80’e çı-

kacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Batı 

Avrupa’da yeni ülkelerde de var olmak 

üzere görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

İtalya’daki yapılanmamızın bu yılın 

içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. 

Sonrasında öncelikli hedef pazarlarımız 

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve 

Lüksemburg olacak. Ford Trucks mar-

kamızla nihai hedefimiz tüm Avrupa’ya 

yayılmak” şeklinde konuştu. 

Avrupa pazarında elde edilecek ilerle-

menin Ford Trucks’ın global büyümesi-

ne büyük katkı sağlayacağı inancını dile 

getiren Haydar Yenigün, yalnızca Batı 

Avrupa’nın halihazırda faaliyet gösteri-

len ülkelerin toplamı kadar bir potansi-

yel pazar yaratacağına dikkat çekti. 

Yenigün, Avrupa Araç Üreticileri 

Birliği’nin (ACEA) 2018 Avrupa Araç ra-

poruna göre Avrupa yollarında 6,3 mil-

yon adet kamyon bulunduğu belirterek, 

“AB’deki araç yaş ortalamasının 11,7 

olduğu düşünüldüğünde, yaşlanmakta 

olan araç filosunun ağır ticari sektörü 

için önemli fırsatlar sunduğu görülüyor. 

Hedefimiz, yeni gireceğimiz pazarlar-

da da kısa sürede Ukrayna, Romanya’da 

olduğu gibi %5 üzerinde pazar payına 

ulaşmak” dedi. 

Haydar Yenigün, Ford Trucks’ın global ba-

şarı hikayesinin ülke ekonomisine sağla-

dığı katkılara da dikkat çekerek, şöyle ko-

nuştu: “Türkiye’nin otomotiv sektörü için 

sadece katma değer değil, aynı zamanda 

çok ciddi bir mühendislik tecrübesi ve bil-

gi birikimi sağlıyoruz. Tamamen kendi iç 

kaynaklarımızla, dışa bağımlı olmadan, 

ürünlerimizi kendi içimizde tasarlıyor, 

geliştiriyor ve üretiyoruz. 2018’de 49,5 

milyon avro yatırımla başlattığımız yer-

li şanzıman üretimi, bu yönde önemli bir 

adım oldu. Kısa süre içinde Eskişehir Fab-

rikamızda şanzıman üretimine de başla-

yacağız ve 2021 itibarıyla motor, aks ve 

şanzıman olarak üç önemli ürün grubun-

da geliştirme ve üretim çalışmaları yapan 

sayılı global kamyon üreticilerinden biri 

olacağız. Ürünlerimizin yanı sıra test ve 

üretim merkezlerimize yatırım yaparak 

yerlilik oranımızı ve rekabet gücümüzü 

artırıyoruz.”
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MERCEDES-BENZ Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2. El faaliyetlerini 

sürdüren TruckStore ve BusStore 10 yılda 2 0bin ticari araç satısı gerçekleştirdi. 

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El kamyon ve otobüs alanlarında faaliyet gös-

teren TruckStore ile BusStore markalarının 10’uncu yıl basın toplantısı 

yapıldı. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-

Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, 

TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ile BusStore Grup Müdürü Oytun 

Balıkçıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantı Mercedes-Benz Türk Genel 

Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore & BusStore binasında gerçek-

leştirildi.

İkinci el otobüs ve kamyon pazarında, 2009 yılından bu yana TruckStore ve 

BusStore markalarıyla yalnızca bir iş günü içinde alım, satım, kredilendirme, 

sigortalama gibi hizmetleri sunabilen Mercedes-Benz Türk, 10 yılda yaklaşık 

20 bin ticari araç satışı gerçekleştirdi. 16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet 

otobüsten oluşan satışlar, 2. El ticari araç pazarını da hareketlendirdi. Şirke-

tin ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte satış, ekspertiz ve gelişmiş 

servis ağı gibi farklı ihtiyaçlar tek çatı altında birleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El faaliyetleri özelinde düzenlenen basın toplan-

tısında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “2009 

yılında TruckStore ve BusStore markalarımızı yalnızca bir iş günü içerisinde 

müşterilerimizin tüm işlemlerini tek çatı altında 

gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak şekilde, 

sektörde bir ilk olarak devreye almıştık. Bugün 

geldiğimiz noktada hem tüm bu hizmetleri tek 

çatı altında sunan hem de 2. El müşterilerimize 

sıfır araç müşterilerimize sunduğumuz imkânları 

sağlayabilen bir kurumuz. Mercedes-Benz Türk 

olarak “2. El’de Mükemmel Müşteri Memnuni-

yeti” ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız ne-

ticesinde edindiğimiz tecrübemiz, güvenilir 2. El 

seçeneklerini sunabilmemizi sağlıyor, böylece 

kamyon ve otobüs pazarının her alanındaki lider-

liğimizi sürdürüyoruz. Kamyon ve otobüs alanın-

da Türkiye’nin haklı başarısını, 2. El ticari araç-

larda da devam ettirerek uluslararası rekabetteki 

konumumuzu güçlendiriyoruz ve ana şirketimiz 

Daimler’in globalde yürüttüğü 2. El faaliyetleri 

kapsamında hem TruckStore hem de BusStore 

markalarımızla dünya sıralamasında ilk 10’da yer 

almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı elde 

etmemizdeki en büyük destekçimiz olan müşteri-

lerimiz; Mercedes-Benz Finansal Hizmetler üze-

rinden sağladığımız kredi imkânlarına da yoğun 

2019 yılını hafif ticari modellerine 
ağırlık vererek geçiren ve geçtiğimiz 
aylarda yeni ticari araç stratejisini 
Paris’te düzenlediği bir toplantıyla 
paylaşan Renault, Yeni Master ve 
Yeni Traffic için Portekiz Lizbon’da 
bir test sürüşü organize etti. 
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ilgi gösteriyorlar. BusStore’da gerçekleştirdiği-

miz satışların yarısında Mercedes-Benz Finan-

sal Hizmetler desteğiyle kredi kullandırılırken bu 

oran TruckStore’da yüzde elliyi aşıyor. Hem sıfır 

araç alımlarında hem de 2. El’de Mercedes-Benz 

Türk’ü tercih eden müşterilerimizin tümüne iç-

ten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Sa-

tış Direktörü Didem Daphne Özensel ise törende 

yaptığı konuşmada; “Otobüs ve kamyon paza-

rındaki liderliğimizi 2. El’de sunduğumuz zengin 

araç portföyümüz ve kaliteli hizmet anlayışımız-

la sürdürüyoruz. Sadece Türkiye iç pazarında de-

ğil, ihracat pazarlarındaki satışlarımızla ülkemiz 

ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2009 yılında 2. El 

ticari araç alanında başladığımız faaliyetlerimize 

2011 yılında BusStore markamız ile 2018 yılı iti-

barıyla ise TruckStore markamız ile başlattığımız 

ihracat operasyonlarımızı ekledik ve bugün 17 

farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. ‘10 yıldır 

güvenin adresi’ olan markalarımızla ayrıca, 2. El 

kamyon ve otobüs alanında yaklaşık 20 bin adet 

aracın satışını gerçekleştirdik. Mercedes-Benz 

Türk kalitesindeki alım ve satım işlemlerimizin 

yanı sıra ayrıca müşterilerimize sunduğumuz 

hizmetin kalitesini sürekli denetliyor ve yine 

MERCEDES-BENZ Türk Hafif Ticari Araçlar, 

Mayıs-Temmuz ayları arasında İstanbul, Bursa, 

Ankara, Antalya ve İzmir’de yer aldığı etkinlik-

ler kapsamında, yeni Mercedes-Benz Sprinter’ı 

müşterileri ile buluşturdu. 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın Mayıs ayı iti-

barıyla satışa sunulmasının ardından Mercedes-

Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi 

Tufan Akdeniz, Satış Müdürü Serdar Yaprak, Pa-

zarlama Müdürü Onur Ahi, 2. El Satış Müdürü Fa-

ruk Özer ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü So-

ner Gönültaş’ın katılımıyla İstanbul’da sponsor 

olduğu etkinliklerle başlayan organizasyonlar, 

Bursa, Ankara, Antalya ve İzmir ile tamamlandı. 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, 

İstanbul’da Mayıs ve Haziran aylarında İSTAB 

(İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği), TTDER 

(Turizm Taşımacılar Derneği) ve İSAROD’un 

(İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Es-

naf Odası) düzenlemiş olduğu organizasyonların 

YENI     MERCEDES-BENZ     SPRINTER     MÜŞTERILERI     ILE     BULUŞTU
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kendi başarı bayrağımızı daha ileriye taşımak adına yenilikler ve yatırım-

lar yapmaya devam ediyoruz. Bu yeni yatırımımızla müşterilerimizin soru, 

talep ve desteklerine çok daha hızlı çözümler sunabiliyoruz. Toplamda 9 sa-

tış noktası bulunan TruckStore ve BusStore markalarımızla müşterilerimize; 

kalitesiyle adından söz ettiren Mercedes-Benz marka ticari araçlara ek olarak 

Unimog gibi nadide araçlarımızı sunarken aynı zamanda her marka ve tipteki 

2. El ticari araçlara takas, alt takas, garanti, finansman, servis paketleri ve 

kasko hizmeti sağlıyoruz. Bugün 10’uncu yılımızı kutlamamıza vesile olan, 

sıfır ticari araçtaki ilgiyi 2. El’de de Mercedes-Benz Türk’e gösteren müşte-

rilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

destekçisi olarak Yeni Sprinter’ı müşterilerinin beğenisine sundu. İstanbul’da 

düzenlenen ilk etkinliklerin akabinde Haziran ve Temmuz aylarında Bursa 

Mengerler bayii, Ankara Mengerler, Koluman Ankara ve Hasmer bayii, An-

talya Hastalya bayii, İzmir Mengerler Egemer ve Has İzmir bayii ile birlikte 

düzenlenen etkinliklerde İstanbul dışındaki müşterilere de yeni nesil Sprin-

ter tanıtıldı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve 
2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel
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BORNOVA    
BELEDIYESI’NE
17    OTOKAR
ATLAS 

Otokar, hafif kamyon segmentinin iddialı aracı Atlas 
teslimatlarında hız kesmiyor. Yük taşıma kapasitesi, güçlü 
performansı ve ekonomik motoru ile sektörde kendine önemli 
yer kazanan Otokar Atlas; Bornova Belediyesi’nin de tercihi 
oldu. Belediyenin çevre düzenleme ve temizlik hizmetlerinde 
kullanılacak 17 adet Atlas, düzenlenen törenle teslim edildi.

fren sistemi ve geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca güven 

veriyor. Şerit takip sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları esnasında 

şerit dışına çıkmaları durumunda uyararak güvenliği üst düzeye çıkaran 

araç, yokuş kalkış desteği (HSA) ile dik rampalarda aracın geri kayma-

dan yola devam etmesini sağlıyor. Hız sabitleme özelliği de bulunan Atlas; 

direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisayarı, geniş torpido gözle-

ri, sürücü dostu orta konsolu, modern koltuk kumaşı ve ergonomik dikiz 

aynalarıyla da dikkat çekiyor. LED sinyali ve sis lambalarıyla modern dış 

görünümüne sahip olan Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile sürücüsüne 

daha iyi görüş sağlıyor.

OTOKAR, Türkiye’nin dört bir yanında beledi-

yelerin iş yükünü hafif kamyon segmentindeki 

iddialı aracı Atlas ile hafifletmeye devam edi-

yor. Konforu, sürüş güvenliğinin yanı sıra güçlü 

ve ekonomik motoru ile her daim kazandıran 

Otokar Atlas, Bornova Belediyesi’nde de hizmet 

vermeye başladı. Belediyenin daha iyi hizmet 

ve yatırım amacıyla alım yaptığı, çevre düzen-

leme ve temizlik hizmetlerinde kullanılacak, 

çöp kamyonu, damper ve hidrolik platform üst 

yapılarına sahip 17 adet Atlas, düzenlenen tö-

renle teslim edildi.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki teslimat 

töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 

Soyer, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa 

İduğ, Başkan Vekili Hüseyin Ünal, Otokar Ticari 

Araçlar Kamu Satışları Grup Yöneticisi Murat 

Özsoy, Otokar Küçük Otobüs ve Kamyon Saha 

Birim Yöneticisi Ömer Selçuk Ceylan, İzmir 

Bölge Servis Yöneticisi Nuri Vural ve Otokar’ın 

İzmir yetkili servisi temsilcilerinin katılımıyla 

gerçekleşti.

Otokar Atlas’ın Türkiye genelinde ve yakın be-

lediyelerde yoğun olarak kullanılması ve kulla-

nıcıların araçtan duyduğu memnuniyetin yanı 

sıra, Atlas’ın dayanıklılığı, yüksek performansı, 

düşük yakıt tüketimi, düşük bakım giderleri ve 

yaygın satış sonrası hizmetleri nedeniyle tercih 

edildiği kaydedildi.  

Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında ta-

şıyan güçlü kahraman Atlas’tan alan Otokar 

Atlas; farklı üstyapılara uygun şasisi ve güç-

lü motoruyla dikkat çekiyor. Farklı ihtiyaçlara 

göre iki farklı uzunluk seçeneğine sahip olan 

Atlas, kullanıcıların konforlu ve güvenli sürüş 

ihtiyaçlarına birçok yönden cevap veriyor. ABS, 

elektronik denge kontrolü (ESC), tam havalı 



TÜRKIYE otobüs pazarının lideri, otobüs 

dünyasının en büyük fuarlarından biri 

olan Busworld Europe’a 6 aracıyla ka-

tıldı. Bu yıl 25’incisi düzenlenen fuarda 

Otokar; alternatif yakıtlı otobüsleriyle 

fuarda yerini aldı. 

Şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile 

genişleten Otokar,  Müşteri ihtiyaç ve bek-

lentilerine uygun olarak tasarlanıp üreti-

len araçlarıyla İspanya’dan Almanya’ya, 

Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya büyük be-

ğeni toplayan Otokar; Busworld Europe’da 

ayrıca Kent’in doğal gazlı modelini tanıttı. 

Otokar, ulaşımda engelleri kaldıran Kent 

U’nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurt 

dışında Territo adıyla bilinen Kent’in okul 

otobüsüyle dikkat çekti. Ayrıca tasarımı-

nın yanı sıra güçlü özellikleriyle turizm 

ve servis taşımacılığında yeni bir soluk 

getiren Doruk T ve Sultan Mega aracı da 

Otokar standında sergilenecek.

Alptekin “Satışlarımızı yüzde 25  

artırdık”

Otokar’ın global bir marka olma hedefi ile 

çalışmalarını yürüttüğünü belirten Otokar 

Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Ali 

Rıza Alptekin; “Mühendislik kabiliyetimiz, 

geniş ürün gamımız, müşteri ihtiyaçları 

doğrultusunda sunduğumuz özel çözüm-

lerimizle global pazarlardaki yükselişimiz 

devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra dün-

yanın dört bir yanında müşteri isteklerine 

yanıt verebilmek için Ar-Ge yatırımımızı 

artırdık. Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetleri için 

ciromuzun yaklaşık yüzde 8,5’ini ayırdık. 

Avrupa otobüs pazarındaki büyümemiz 

devam ediyor. Bu yılın ilk yarısında sade-

ce Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya’daki 

satışlarımızı, önceki yılın aynı dönemine 

kıyasla yüzde 25 artırdık” dedi.

Bir Türk otobüs markasının tek kalemde 

aldığı en büyük otobüs ihracatı anlaşmasını 

Bükreş Belediyesi ile imzalayan Otokar’ın 

400 adetlik teslimatının bu yıl tamamladı-

ğını belirten Alptekin şöyle konuştu; “Bir 

Türk şirketi olarak global pazarlarda re-

kabet ediyoruz. Bu yıl İtalya’nın Toskana 

kentine 30 adet Kent U teslimatı gerçek-

leştirdik. Ayrıca Sırbistan’daki satışlarımı-

zı artırdık, kısa süre önce Subotica şehrine 

yeni otobüslerimizi teslim ettik. Kullanıcı 

memnuniyeti neticesinde Malta’dan 5 yıl-

da 4 farklı sipariş aldık. En son siparişini 

aldığımız 40 adetlik Kent otobüsümüzü de 

kısa süre önce teslim ettik.”

Yeni Elektrikli Otobüs  

Kent Busworld 

Europe Sahnesinde

Alternatif yakıtlı otobüsler konusun-

da önemli çalışmalar yürüten Otokar, 

Türkiye’nin ilk hibrit otobüsünü 2007 

yılında üretti. Sektördeki ilklerine 2012 

yılında Türkiye’nin ilk elektrikli otobü-

süyle devam eden Otokar, yeni elektrikli 

otobüsü Kent’i Busworld Europe’da ta-

nıttı. 

Otokar’ın 12 metrelik tam elektrikli şe-

hir içi otobüsü e-Kent, şehirlerin sür-

dürülebilir kalkınmasına katkıda bu-

lunmayı hedefliyor. Testleri devam eden 

e-Kent’in 2020 yılında Avrupa’da satış-

ta olması planlanıyor. 95 yolcuya kadar 

taşıma kapasitesine sahip e-Kent, daha 

temiz bir çevre, daha sessiz bir trafik, 

daha düşük işletme maliyetleri ve daha 

yüksek verimlilik sağlamak için tasar-

landı. Dinamik, zarif ve modern tasarımı 

ile dikkat çeken e-Kent; geniş iç hacmi 

ile yolcular için daha iyi görüş ve konfor 

sunuyor.

ELEKTRIKLI    OTOKAR    KENT 
BUSWORLD    EUROPE’DA    SERGILENDI

Dünyanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat 
imkânı sunan Otokar, Brüksel’de düzenlenen uluslararası otobüs 
fuarı Busworld Europe’da elektrikli otobüsü Kent başta olmak 
üzere 6 yeni otobüsünü sergiledi. 
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VOLKSWAGEN    TRANSPORTER’A
YÜKSEK    TEKNOLOJILI    GÜNCELLEME

1950 yılında ticari araç pazarına 
çıkan Volkswagen’in en başarılı 
modellerinden biri olan Transporter, 
yeni teknolojilerle güncellenerek  T6.1 
ismiyle yollara çıktı. 

HAFIF ticari araç tasarımına getirdiği yenilikle endüstriyi derinden etkileyen 

modellerden biri olan T serisi sahip olduğu en geniş ürün yelpazesiyle de hem 

ticari hem de özel talepleri yerine getirecek şekilde yenilenerek 6 seriyi geride 

bıraktı. T serisinin endüstride devrim yapması beklenen 7 nesli öncesinde yeni-

lenen model, 6.1 olarak isimlendirilen nesliyle makyajdan daha fazlasına sahip. 

Markanın en yeni binek araçlarında kullanmaya başladığı dijital teknolojilerin 

kullanıldığı T6.1’in ilk test sürüşleri ve basın organizasyonu Amsterdam’da 

düzenlendi. Organizasyona ev sahipliğini Wolkswagen Ticari Araçlar CEO’su 

Thomas Sedran ve Volkswagen Ticari Araçlar Satış ve Pazarlamadan sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyesi Heinz-Jürgen Löw yaptılar. 

Başta Almanya’da olmak üzere Sonbahar aylarından itibaren satışa sunulacak 

olan T6.1’de öne çıkan özelliklerin başında tamamen yeni gösterge ev kont-

rol panelleri gelirken, araçta kullanılmaya başlanan elektromekanik hidrolik 

direksiyon ve bu sistemle birlikte gelen teknolojilerden oluşuyor. Yeni bilgi 

ve eğlence sistemiyle birlikte 9,2 inçlik entegre dokunmatik ekrana dijital 

kokpit eşlik ederken,  görünenlerin arkasında ise büyük bir bağlanabilirlik 

altyapısı yer alıyor. 

Dijitalleşmede Çıta Yükseldi

Tamamen dijital gösterge paneli otomotiv endüstrindeki en gelişmiş sis-

temlerden biri olan MIB2- MIB3(Modüler Bilgi-Eğlence Matriks Sistemleri)  

olarak bilinen sistemin kullanıldığı T6.1’de tüm bilgi-eğlence sistemleri, en-

tegre bir eSIM’le çevrimiçi bir bağlantı birimi (OCU) ile standart olarak bağ-

lanıyor. ‘We Connect’ ve ‘We Connect Plus’ isimleriyle yeni internet tabanlı 

çözüm ve hizmetleri de sunulmaya başlandığı T6.1’de filoların ihtiyaçlarına 

yönelik We Connect Fleet ile de daha profesyonel çözümlere araç üzerinden 

ulaşılabiliniyor. 

Volkswagen T6.1’in yenilenen gösterge paneli di-

jital ihtiyaçların yanı sıra bazı günlük pratik çö-

zümleri de beraberinde getirerek daha rafine bir 

çalışma ortamı sağlıyor. Sürücünün ön tarafında 

ek bir raf alanı sunan panel öndeki yolcunun ön 

tarafında ise daha geniş bir açık saklama alanı ve 

fazladan bir raf alanı sağlıyor. A sütununa yakın 

olarak konumlandırılan yeni bardak tutucular ve 

kablosuz şarj opsiyonu da bulunan telefon koyma 

yeri bu yeniliklerden bazıları. 

Elektromekanik Hidrolik Direksiyonla 

Gelen Teknolojiler

Elektromekanik hidrolik direksiyon T6.1  ile bu 

seride ilk kez kullanılmaya başlandı. Değiştiri-

len hidrolik sisteme göre yeni direksiyon sistemi 

yakıt tüketimini azaltırken aynı zamanda, kont-

rol edilebilirliği sayesinde şerit asistanı ve ara-

cın otomatik olarak park etmesini sağlayan park 

asistanı gibi yeni sürücü destek sistemlerinin 

kullanımına imkan veriyor.

Önceki modellere göre direksiyon komutlarını 

daha doğrudan tekerleklere ileten elektro-me-

kanik hidrolik direksiyon sistemi aracın kullanı-

mında da olumlu etkileyerek aracı daha çevik ve 

hassas hale getirmiş. Araçta kullanılan İkinci ne-

sil şasi kontrol sisteminin (DCC) piyasaya sürül-
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3,400 mm dingil mesafesi seçenekleriyle dokuz koltuğa kadar insan taşıması 

ihtiyaçlarına cevap veriyor. Esnaf ve işletmeler için Transporter, panel van, 

kombi, pick up (tekli veya çiftli kabin) ve şasi (ayrıca tekli veya çiftli kabin) 

olarak farklı çözümler sunuyor. California 6.1 ise kampçılara özel olarak ge-

liştirilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. 

Uzun kargo yüklerinin yolcu tarafındaki çift koltuk sırasının altına yerleş-

tirilebileceği mekanizmayla maksimum kargo bölmesi uzunluğunu 2.450 

mm’den 2.800 mm’ye ve uzatılan T serisi, yük bölmesinin kabinden ayrı ola-

rak kilitlenmesini sağlamak için standart olarak ayrı bir kargo alanı kilitleme 

sistemi  de sunmaya başlıyor.

mesi ile ayar seçenekleri artarken sürücü, sürüş 

profili seçimi ile neredeyse kesintisiz bir şekilde 

istenen sönümleme seviyesini ayarlayabiliyor. 

Yeni sistemlerin eklenmesiyle T6.1, yol levhası 

tanıma sistemi, Crafter’da da kullanılan ultraso-

nik sensörlerle yan koruma sistemi, otonom fren 

destekli Arka Trafik Uyarısı, standart olarak su-

nulan yan rüzgar yardımcısı, dur-kalk fonksiyo-

na sahip ACC (Adaptif Hız Sabitleme Sistemi) gibi 

gelişmiş teknolojilere sahip olmuş. 

TDI motorlu tüm 6.1 modelleri Euro 6d TEMP 

EAVP emisyon standardını karşılar hale getiril-

miş. Turbo dizel enjeksiyonlu (TDI) motorlar 66 

kW/90 PS, 81 kW/110 PS, 110 kW/150 PS ve 146 

KW/199 PS olmak üzere dört farklı seviyede güç 

sağlıyor. 150 ve 199 PS versiyonlar ise 4Motion 

dört tekerlekten çekiş ile kombine edilebiliyor.  

Yük Taşımasından Kampçılığa 

Geniş Ürün Gamı 

Geniş versiyon yelpazesiyle T serisi dört ana mo-

dele ayrılıyor. Multivan 6.1, Caravelle 6.1, Trans-

porter 6.1 ve California 6.1. 

Multivan 6.1, aile ve iş kullanımı için MPV / mi-

nibüs olarak kullanılıyor. Caravelle ise 3,000 ve 
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TÜRKIYE’DE taşımacılık ve ticari araç-

lardaki uzman yayınlarıyla kuruluşunun 

25. yılını kutlayan Aysberg Basın Yayın, 

köklü yayınlarıyla ve özel hizmetleriyle 

faaliyetlerine devam ediyor.

‘Aysberg, şu an kendi mülkü olan yapının 

alt katında, sektörün talepleri ve dernek 

yöneticilerinin destekleriyle 4 Mayıs 1994 

yılında kuruldu. Oysa doğum günüm olan 

5 Mayıs’ta kurulmasını çok istemiştim’ 

diyerek sözlerine devam eden İlker Altun, 

kuruluş sürecine ilişkin şunları anlattı:

“Şirket kurulurken sadece 3 Macintosh, 

2 fotoğraf makinesi, bir PC ve bir ka-

meramız vardı. İlk günlerimizi UND’de 

birlikte çalıştığımız Ercan Tosunoğlu ile 

birlikte geçirdik. Sonraları sektörümü-

zün yakından tanıdığı Serhat Baş ve Ha-

san Karakurt da 10 yılı aşkın süre birlikte 

çalıştığımız isimler oldu. Altınay Bekar 

ile 14 yıldır, Akın Öcal ile de 16 yıldır 

çalışıyoruz. UND’de birlikte çalışırken 

tanışıp evlendiğim sevgili eşim Selma 

(Altun), kurulduktan iki yıl sonra ara-

mıza katıldı ve halen bizim için önemli 

işler yapıyor. Şirketimizin çalışanlarının 

10-15 yıllık ortalama çalışma süreleriyle 

gurur duyuyoruz. Zaman içinde yolları-

mızın ayrıldığı çalışanlarımızın çalışma 

süreleri de 10 yılın üzerindedir. Bizim 

ölçeğimizdeki bir şirket için bunlar çok 

ciddi bir göstergedir.”

Internet Devrimi ve Sosyal Medya

Teknolojik değişimlerin sektöre yansı-

malarını değerlendiren İlker Altun, ‘İn-

ternet herşeyi değiştirdi’ diyerek şunla-

rı söyledi: “UND’deki çalışma odamızı 3 

kişi ortak kullanıyorduk. 1993 yılında bir 

masa daha konuldu ve üzerine bir bilgi-

sayar yerleştirildi. Bu, artık daktilo ses-

lerinin kesileceği anlamına geliyordu. 

Ama gelişim beklenenden çok daha hızlı 

oldu. Kullanımına ilk olarak 1993 yılında 

Trieste Limanı’nda tanık olduğum mobil 

telefon teknolojik bir devrimi; iletişimde 

mobil çağının başlangıcını haber veriyor-

du. Bir yıl sonra ben de mobil iletişime 

geçmiştim. Ama internet her şeyi alt üst 

etti. Meselenin daktiloyla sınırlı kalma-

yacağı anlaşılıyordu. Dijital ortamların, 

sosyal medyanın bu kadar hızlı geleceğini 

kimse öngöremezdi.

Zamana göre önemli adımlar attık. 2001 

yılında iki çalışanımızı bu alandaki pro-

jelerimiz için 15 gün eğitime gönderdiği-

mizde henüz çok erkendi... Web sitemizi 

hazırladığımızda pek çok büyük şirket bu 

adımı daha atmamıştı. Sonrasında sektö-

rümüze web sitesi tasarımı hizmeti ver-

AYSBERG    ÇEYREK    ASIRI    GERIDE    BIRAKTI; 
KASA    DERGISI    
100.    SAYISINDA
Taşımacılık ve lojistik sektörüne yönelik 
iletişim hizmetleri veren Aysberg, 25 yılı geride 
bıraktı. Yeni baskısıyla birlikte 100. sayısına 
ulaşa Kasa Dergisi’nin yanı sıra sektörün 250. 
Sayısını kutlayan KargoHaber dergisini de 
çıkaran Aysberg Basın Yayın Sanayi Ticaret Ltd. 
Şti’ni İlker Altun, 1994 yılında kurdu.



meye başladık. Şimdi sosyal medyanın 

tüm mecralarında takip ediliyor olmak 

kadar, müşterilerimize sosyal medya he-

saplarını yönetme hizmeti de veriyoruz.  

2015 yılının başından bu yana YouTube 

üzerinden yayında olan Aysberg Tv, ilk 

internet televizyonu örneklerinden biri 

olarak 1 Eylül 2006 yılında yayına başladı. 

Bugün 6 tane facebook, 4 tane instagram, 

4 tane linkedin, 3 tane twitter ve 2 tanesi 

de YouTube olmak üzere toplam 19 ad-

resten takip ediliyoruz... Dijital ortamlar-

da, sosyal medyanın her kanalında itibarlı 

bir takipçi kitlesi ve sayısına sahibiz..”

‘Söz Uçar Yazı Kalır’

Sektörel yayınlara değinen İlker Altun, 

‘sektöre yönelik yayınlarımız, 1985 yı-

lında ilk sayısı tarafımdan hazırlanan 

ve birkaçı benim dışımda hazırlansa da 

195’inci sayısının başında bulunduğum 

UND’nin Sesi Dergisi ile sınırlı kalamazdı 

çünkü talep vardı’ diyerek şunları söyledi: 

“1998’de,bugün 250’nci sayıya ulaşan ve 

çıktığı ilk günden bu yana sektörel yayın-

ların amiral gemisi konumunu sürdüren 

KargoHaber Dergisi’ni çıkardık. Aynı yıl 

Taşımacılık Rehberi de yayına başladı. 

Taşımacılık Rehberi, çok ilginç bir ürün 

ve talep eden kesimlere baktığımızda ne 

kadar doğru bir buluşma ortamı hazırla-

dığımızıgörüyoruz. Tam da taşımacıların 

ve lojistikçilerin hedeflediği müşteriler 

tarafından isteniyor, satın alınıyor. 2006 

yılında yayın hayatına başlayan Intermo-

dal Dergisi’nin doğrudan doğruya İngi-

lizce olarak hazırlanması ve yurtdışına 

yönelik olarak sektörümüzün vitrini olma 

özelliği büyük ilgiyle karşılandı. Dergi 

bunu önemli sektörel etkinliklerle paralel 

olarak sürdürdüğü yayınları ile taçlandı-

rıyor. 2007 yılındada bugün sayısı 100’e 

ulaşan Kasa Dergisi yayın hayatına girdi. 

Kasa dergisi ise treyler-üstyapı ağırlıklı 

olarak yola çıksa da bugün ticari araçlara 

odaklanan içeriğiyle piyasaların bilgi ve 

iletişim açlığını karşılıyor.

Bu arada kapanan yayınlarımız oldu fakat 

basılı dergi olarak ilk sayısını 2012 yılında 

çıkardığımız At ve Binicilik Dergisi Tru-

va, bir hobi dergisi olarak dijital ortam-

da yayın hayatını sürdürüyor. 2002-2008 

yılları arasında Roder’den Haberler ya-

yınlandı. Kurumsal dergilerini hazırlayıp 

yayınladığımız taşımacılık ve lojistik sek-

töründen müşterilerimiz de oldu. ‘Kayıt 

medeniyettir’ ve sektörel dergiler de buna 

hizmet ediyor. Bugün kağıt esaslı yayın-

cılık zorlanıyor olsa da kağıt direnme 

gücünü bu önemli işlevinden alıyor. Biz 

inanıyoruz ki; ‘söz uçar fakat yazı kalır’. 

Ama biz değişime ve yeni dönem yayıncı-

lığa da herkesten fazla hazırız.”

Aysberg Global Organizasyonların 

Göbeğinde

İlker Altun uluslararası ödül çalışmaları-

na da değinerek; “Yayınlarımızı temsilen 

editörümüz Akın Öcal, otomotiv endüst-

risinin Avrupa’daki en köklü ödüllerinden 

olan IVOTY-International Van Of TheYear 

(Uluslararası Yılın Ticari Aracı) ve IPUA-

International PickUp Awards (Uluslarara-

sı PickUp Ödülü) organizasyonunda 5 yıl-

dır Türkiye adına jüri üyeliği yürütüyor. 

Öcal, aynı zamanda dünyanın en önemli 

treyler ödülü olarak bilinen Trailer Inno-

vation Awards organizasyonun da 2 yıl-

dır jüri üyeliğini yürütüyor ve bu görevini 

sektörümüz ve ülkemiz adına başarıyla 

sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Arşivimiz Altın Değerinde

Aysberg fotoğraf arşivinin çok önemli bir 

büyüklüğe ulaştığını belirten İlker Altun 

‘Şirketimizin en önemli değerlerinden 

biri bizim için fotoğraf arşivimizdir’ di-

yerek şunları söyledi: “Dijital fotoğraf-

lar çekmeye başlayana kadar biriken dia 

ve kağıda basılı renkli ya da siyah be-

yaz görsellerinsayısı 50 bin dolayında. 

Bunların düşük çözünürlükte taranması 

bile tam bir yıllık mesai gerektirdi. Çok 

az bir kısmını bir fuarda slayt gösterisi 

olarak sunduk. Fakat burada esas olan, 

Türkiye’nin taşımacılıktaki evrelerine, 

araç ve ekipman değişimine, kişilerin 

yüzünde iz bırakan zamana, limanların, 

garajların hatta ofislerin nasıl bir değişim 

gösterdiğine tanık oluyorsunuz. Daha da 

ötesi bu fotoğraflardaki yüklere bakarak, 

ticaretin ve ekonominin dönüşümünü 

görmek mümkün. Peki ya dijitale geçtik-

ten sonrası... O kısımda 200 bin dolayında 

fotoğraf vardır ki bunun yeniden tasnifi 

bile başlı başına bir ekibin en az bir yıllık 

bir çalışması anlamına geliyor.
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İLK kez yollara çıktığı 1978 yılından bu 

yana dünya çapında 4,7 milyon adetten 

fazla satılan L200, 150 farklı ülkede sa-

tılıyor. Türkiye pazarında “2018 yılının 

en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip 

olan L200, 2019’un ilk sekiz ayında da 

yüzde 27’lik pazar payıyla segmentinde 

liderliğini sürdürüyor.

Modelin altıncı nesli olarak tanıtılan 

L200’ün yeni serisi büyük ihtimalle 

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakının 

ortak platform pick up modeline geç-

meden önceki son nesil olacağı tahmin 

ediliyor. 

Daha önceki alçakgönüllü tasarımından 

sıyrılarak daha güçlü ve karizmatik bir 

görünüme kavuşan yeni L200’de yük-

sekliği 40 mm artan ön kaput ve daha 

yukarı konumlandırılmış farların bu 

yeni tarzda büyük etkisi var. Kabinin 

önünde ve arkasında yeni sac malzeme 

ile geliştirilirken yan hatları ve gövdenin 

sağlamlığını vurgulayan yatay çizgiler 

de bu değişimde rolü olan diğer tasarım 

detayları arasında yer alıyor.

Yeni Motor ve Şanzıman

Yeni tasarımla birlikte motor ve şanzı-

manlarda da yeniliğe giden Mitsubishi, 

markanın başka bir SUV aracında kul-

lanmış olduğu 2,2 litrelik dizel motordan 

güç alıyor. Özellikle emisyon hassasiye-

tinin de her geçen gün artmasıyla mo-

delin motoru küçülterek daha az emis-

yonla en güncel normları yakalaması 

hedeflenmiş.   Ayrıca yeni versiyonunda; 

daha önce 5 ileri olan otomatik şanzı-

man, yerini 6 vitesli otomatik şanzıma-

na bırakarak verimlilik de artırılmış. 

Yeni motor ve şanzımanlar birlikte şim-

dilik tek güç seçeneğiyle sahneye çıkan 

Yeni L200 150 beygir güç ve 400 Nm tork 

sunuyor. 

Yeni Donanımlarla Daha Konforlu ve 

Güvenli Sürüş 

Araçta ilk defa kullanılan Yokuş İniş 

Kontrolü aracın güçlü olduğu yol dışı sü-

rüşlerine katkıda bulunuyor. Yükseltilmiş 

şasi çerçevesi güçlendirilirken fren disk-

leri daha büyük hale getirilmiş ve arka 

süspansiyonda yaprak yaylara destek 

olarak koyulan amortisörlerle hem asfalt 

hem de off road sürüşlerinde önemli öl-

çüde iyileştirmelere imza atılmış. 

Kör Nokta Uyarı sistemi (Şerit Takip 

Uyarı Sistemi; BSW/LCA ile), Arka Çap-

raz Trafik Uyarı sistemi (RCTA), Ön Dar-

be Azaltma sistemi (FCM), Ultrasonik 

Hatalı Hızlanma Azaltma Sistemi gibi 

gelişmiş güvenlik sistemlerine kavuşan 

Yeni L200’de 360 derecelik çevreyi gö-

rünteleyen kamere sistemi de yer alıyor.  

‘Rock Solid’ Tasarım Konsepti

Keskin hatlara sahip yeni nesil L200, 

geniş kaputu, kaslı ve maskülen yapısı 

ile formunun zirvesinde.

Sağlam, güçlü ve dinamik görünümü-

nün yanı sıra L200’ün aerodinamik 

özellikleri de geliştirildi. Hava akımı 

yönetimine ve rüzgar gürültüsüne yar-

dımcı olmak amacıyla kabinle yük ala-

nı arasında bir hava haznesi eklendi ve 

yeni yan aynalar geliştirildi. 

Yeni L200’ün tamamlayıcı unsuru ise, 

“Dynamic Shield” ön dizaynı. Sadece bir 

ızgara tasarımı olmaktan öteye geçen ve 

aracın genel tasarımı ile uyumlu; bütün-

leyici bir görünüm sağlayan bu tasarım; 

ızgaradan kaputa ve çamurluklara kadar 

tüm ön tasarımda hissediliyor. 

TÜRKIYE    PAZARININ    LIDERI
MITSUBISHI    L200    YENILENDI
Türkiye pazarının en çok satan pick-up’ı Mitsubishi L200, 
6. nesil modeliyle pazara sunulurken aracın ilk tanıtım ve test 
sürüşleri etkinliği İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirildi. 



Brisa, filoların akıllı sistemlerle 
yönetimi için geliştirdiği dijital 
hizmetleri tek çatı altında 
sunarak, dijital filo hizmeti 
başlatıyor. 

BRISA’DAN    FILOLARA    DIJITAL    DESTEK

BRIDGESTONE, Lassa ve Dayton marka-

ları ile lastik sektörünün lideri Brisa, filo 

yönetiminde yeni, dijital dönemi başla-

tıyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile 

sektörde örnek uygulamalar geliştiren 

Brisa, “dijital filo” hizmetlerini de bu 

çözümlere dahil ederek Türkiye’de bir 

ilki gerçekleştirdi.  

Bu hizmetler arasında yer alan Telema-

tik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık 

Ölçme Sistemi), Sürüş Destek Sistemi, 

Profleet mobil uygulaması, filoların an-

lık olarak takibi ve yönetimine olanak 

sağlıyor. 

Şirketin tek bir çatı altında sunduğu bu 

hizmetlerinden Telematik, aracın ko-

num bilgisini, arıza, mekanik bilgile-

rini ve sürücü davranışını kayıt altına 

alan ve raporlayan bir sistem. Çekici 

ve treyler için iki ayrı versiyonu olan 

bu hizmet sayesinde araçlarda kap-

samlı bir sefer yönetimi gerçekleştiri-

liyor. Yakıt tüketiminden aracın yükü 

ve hızına dek yolculuğa etki eden kri-

tik faktörler değerlendirilerek filoların 

yeni nesil bir bakış açısıyla yönetimi-

ne olanak sunuluyor. Lastik basıncı ve 

sıcaklığının takibi ve raporlanmasını 

sağlayan TPMS de sunduğu verilerle 

lastiklerin aniden patlaması gibi risk-

leri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda 

lastik kaynaklı yakıt verimsizliklerinin 

önüne geçiyor, lastik basıncının kont-

rol altına alınması ile lastik ömrünü 

uzatıyor. 

Brisa’nın otonom sürüş teknolojilerinde 

dünya lideri Mobileye ile iş birliği kap-

samında geliştirdiği Sürüş Destek Siste-

mi ise yolculuk boyunca yolu izleyip ge-

rekli uyarılarda bulunarak sürücüler için 

üçüncü bir göz işlevi görüyor. Bu haya-

ti önem taşıyan destekle birlikte Sürüş 

Destek Sistemi, araç ve sürücü takibi, 

yol yardım, yakıt tüketimi takibi, görev 

yönetimi, karbon emisyonu ölçümü, yol 

uyarı sistemleri gibi çok kapsamlı araç-

ları içerisinde barındırıyor. 

Brisa’nın uzun yıllardır filo şirketle-

rinin verimlilikleri ve kârlılıkları için 

geliştirdiği ve Aspects+, TMP+ gibi ye-

nilikçi hizmetleri içeren Profleet, yeni 

mobil uygulaması ile kullanıcılarına 

sunduğu değeri zenginleştiriyor. Filo 

yöneticileri mobil cihazları ile araç ve 

sürücüleri anlık olarak takip edebili-

yor, raporlara ulaşabiliyor ve gerekli 

işlemleri yönetebiliyor. Filoda yapılan 

lastik incelemeleri, filo analizi, hur-

da sorunları, lastik değişimi süreçleri, 

kaplama analizi, lastik performansı ve 

basınç hesaplama dijital bir ortamda 

yönetilebiliyor. 

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; 

“Yeni dijital filo sistemlerimiz, akıllı 

mobilite alanında geldiğimiz son noktayı 

ve bu alanda gelişim yaratma kararlılı-

ğımızı ortaya koyuyor. Profleet çatısı al-

tında 360 derece danışmanlık sağladığı-

mız filo müşterilerimiz artık yeni nesil, 

dijital uygulamalarımızla çok daha güçlü 

bir fayda elde edecek. Kazaların önüne 

geçecek verilerle desteklediğimiz müş-

terilerimizin öncelikle bu alanda önemli 

bir iyileşme sağlayacaklarına inanıyoruz. 

Bununla birlikte çevresel etkilerini en 

aza indirirken, toplam maliyetlerini de 

azaltacaklar” şeklinde konuştu. 

41YAN   SANAYİ

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel
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MAN Lion’s Coach’a, “Coach of the Year 

2020” ödülü, Busworld 2019’un Brük-

sel’deki yeni fuar alanında düzenlenen 

açılış ve ödül töreninde sunuldu. 22 Av-

rupalı ticari araç editöründen oluşan 

jüri, MAN Lion’s Coach’un tüm konsep-

tinden ve kullanışlı yapısından özellikle 

etkilendiler. 30 yıldır verilen “Coach of 

the Year” ödülü, yolcu otobüsü pazarının 

en önemli ödülü olarak kabul ediliyor. 

MAN Truck & Bus SE CEO’su Joachim 

Drees, “Yeni MAN Lion’s Coach’umuzun 

uzman jüriyi etkileyip bu çok arzulanan 

ödülü kazanmasından gurur duyuyoruz. 

‘Coach of the Year’ ödülü, tüm ekibin yıl-

lar boyu kendilerini işlerine adadıkları-

nın ve sıkı çalıştıklarının mükemmel bir 

kanıtı oldu. Olağanüstü bir aracı geliştir-

mek ve başarılı bir şekilde pazara sun-

mak amacıyla otobüs bölümünde ve tüm 

bölümlerle birlikte yorulmaksızın çalış-

tılar. Bu jüri oylaması, Lion’s Coach ile 

kesinlikle özel bir şey başardığımızı vur-

gulamaktadır” açıklamasında bulundu. 

Lion’s Coach, “Coach of the Year 

2020”nin açık ara kazananı oldu 

Ödül sürecinde 22 uzman üyeden olu-

şan büyük jüri, tüm Avrupa’dan beş 

otobüs üreticisini, Eylül ayı başında 

Romanya’nın Sibiu kentindeki ‘Coach 

Euro Test’ine davet etmişti. Jüri, bir haf-

ta süren kapsamlı testler, sayısız test 

sürüşü ve yoğun teknik tartışmalardan 

sonra, MAN Lion’s Coach’un “Coach of 

the Year 2020” ödülünün açık ara kaza-

nanı olduğuna karar verdi. Uluslararası 

uzman jüri, otobüsün inovatif teknolojiyi 

modern tasarımla eşleştirme biçiminin 

yanı sıra düşük maliyet, konfor ve kulla-

nışlılığı bir arada sunan uyumlu konsep-

tinden de özellikle etkilendi. Jüri değer-

lendirmesinde, Lion’s Coach’un iyi kalite 

sürücü alanı ve süper yol tutuşu, motor 

bölümündeki yüksek performanslı ve 

olağanüstü randımanlı güç aktarma sis-

teminden özellikle bahsedildi. Jüri, aynı 

zamanda, ön aks üzerindeki tekerlekli 

sandalye asansörünün, otobüsün bagaj 

alanı hacmini kısıtlamadan kullanılması 

konusunda maksimum esneklik sağlayan 

akıllı entegrasyonuna da atıfta bulundu.

Yeni MAN Lion’s Coach ilk kez Kortrijk’te 

Busworld 2017’de görücüye çıktı. Piyasa-

ya ilk çıkışından bu yana, otobüsün ön, 

arka ve yan taraflarında, MAN’ın araca 

modern ama zamansız çizgiler kazan-

dıran özgün tasarımı ön plana çıkıyor. 

Lion’s Coach dört ayrı uzunlukta sunu-

luyor: 2 akslı 12.101 mm ve 13.091 mm 

ve 3 akslı 13.361 mm ve 13.901 mm. 12 

metrelik versiyona ek olarak Coach Euro 

Test’e sunulan 2 akslı 13 metrelik versi-

yonda yer alan fazladan altı koltuk, oto-

büsü ekonomik bakış açısından özellikle 

cazip hale getiriyor. 19.5 tona kadar çı-

kabilen izin verilmiş toplam maksimum 

ağırlığı, otobüsün işletmecilerinin olası 

kullanımları için getirdiği esnekliğe de 

katkıda bulunuyor.

MAN    LION’S    COACH
“COACH    OF    THE    YEAR    2020”    
ÖDÜLÜNÜ    ALDI

Yeni MAN Lion’s Coach, resmi 
lansmanından iki yıl sonra 
“Coach of the Year 2020” 
ödülünü kazandı. 
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TIRSAN MULTIRIDE:
ÇEKİCİ AYIRT ETMEZ.
Farklı plate yüksekliğine sahip çekiciler için farklı treylerlere ihtiyacınız yok. 

Tırsan Multiride ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile kusursuz şekilde eşleşirken 
2.75 metreden 3 metreye kadar iç net seçenekleri sunar. 

Hiçbir iş kaçmaz, kazanç kaçınılmaz.

7.2 TONK-FIX INTERMODAL

tirsan.com.tr

sales@daftirsan.com 
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