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Türk ekonomisini etkileyen son ay-

lardaki karamsar tablo, referandum 

heyecanından sonra yerini olumlu 

gelişmelere bırakacağının işaretlerini veriyor. 

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın yavaşlama-

sı, ihracatla ilgili rakamların yükselmesi, Ocak 

ayından dibi gören ağır ticari araç satışlarında 

ivmenin yukarı çıkması, her ne kadar hala zayıf 

olan treyler yurtiçi satışlarına rağmen artan ih-

racat rakamları umut veriyor.

Son dönemde ülkemiz ile Avrupa ülkeleri 

arasında baş gösteren gerginliğe rağmen Tür-

kiye yatırımlarıyla ilgili kararlılıklarını sürdüren 

küresel treyler ve treyler tedarik markalarının 

ilgisi de orta vadeli projeksiyonla ilgili bir diğer 

olumlu gösterge olarak dikkat çekiyor. 

2008 küresel krizinde büyük yara alan Avrupa treyler pazarı, son yıllarda hız-

lı yükselişini sürdürürken endüstrinin en prestijli övgüsü olan “Trailer Innovation 

Ödülleri” de gerek başvuru sayısı gerekse de ödül verilen teknolojilerin operasyon-

lardaki uygulanabilirliğiyle etkisini arttırmaya devam ediyor. Hannover’da düzen-

lenen IAA fuarının önemli bir parçası olarak özellikle Türk treyler endüstrisinin de 

yakından tanıdığı bu ödül, 2016 yılında Tırsan’ın güvenlik dalında almasıyla daha 

geniş kitleler tarafından bilinmiş oldu. 

Türkiye’de sektörün ilk yayını olan Kasa Dergisi olarak 2016 yılında Trailer In-

novation Ödülleri’nin jüri komitesinde yer almak için yaptığımız başvurunun kabul 

edildiğini duyurmak hem dergimiz hem de ülkemiz adına bütün ekibimize gurur ve-

riyor. Ülkemizin treyler üretim merkezi olma hedefini, yerli üreticilerimizin göster-

diği başarı ve son dönemde yabancı yatırımların da ülkemize duydukları güvenle, 

önemi bir kat daha artan bu ödülün 15 jüri üyesinden biri olmanın sorumluluğunu 

en iyi şekilde taşıyacağız. 

Treyler ve ticari araçlarla ilgili Türk ve dünya endüstrilerinden uzun yıllardır 

aktardığımız haberlere daha güzellerini eklemek dileğiyle bütün okuyucularımıza 

teşekkür ediyoruz… 

Akın ÖCAL

İÇİNDEKİLER

Trailer Innovation 
Ödülleri’nde 
Biz de Varız!

yazı işleri’nden
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Özel çelikte dünya lideri İsveçli 

SSAB tarafından düzenlenen ve 

bu yıl 18.si gerçekleşecek olan 

Swedish Steel Prize 2017 için son döne-

mece girildi. Özel çelik sektörünün devi 

SSAB, gelenekselleşen ve çelik sektörün-

de adından oldukça söz ettiren Swedish 

Bu yıl 70’inci yılını kutlayan, 

2016 yılından itibaren Iveco 

Arac Sanayi Tic A.Ş tarafından 

satıs ve satıs sonrası hizmetleri sunulan 

Astra, portföyüne referans firmalar-

dan bir tanesini daha ekledi. 2017 Ocak 

ayındaSabancı Grubu Şirketler içinde yer 

alan AgregaSA firmasına, Iveco yetkili 

satıcısı Özgözde Bursa tarafından  4 adet 

50 ton teknik taşıma kapasitesine sahip 

HD 9 Serisi 84.50 8 X 4, 500 HP kamyon-

Steel Prize’da SSAB çelikleri kullanarak en 

yüksek performansta ürün veya yöntem 

geliştiren şirket ve tasarım ödüllendirili-

yor. 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti-

rilecek ödül töreninde açıklanacak talihli, 

heykeltıraş Jörg Jeschke tasarımı heykel ve 

100.000 SEK (yaklaşık 40 bin TL) ’lik para 

lar teslim edildi. 

AgregaSa firması yetkililerinin böyle 

bir karar almasındaki en büyük faktör-

lerin başında, Astra test kamyonunun 

şantiyedeki test sonuclarına göre, ton 

başına yakıt verimliliğinindeki artışın cok 

büyük bir etkisi olduğu ifade edildi. Bu-

nun yanında, Astra Euro 6 Emisyonuna 

sahip Cursor 13 Litre Iveco motorlarının 

EGR’siz, sadece SCR sistemi ile calısması 

ve DPF Filtresinin  temizliği için gereken 

ödülünün sahibi olacak. 

SSAB çelikleri ile geliştirilen ve büyük 

ödülü kazanacak olan tasarımda daha ha-

fif, basit, çevre dostu, uzun kullanım ömür-

lü olması veya gelişmiş performansa sahip 

olması gibi özellikler aranacak. Tasarımda 

kullanılan tüm materyallerin SSAB tarafın-

dan üretilmiş olması şartı olmasa da, SSAB 

çelik değerlerine yakın olması beklenecek.

Swedish Steel Prize Jüri Başkanı ve SSAB 

Stratejik ArGe Başkanı Eva Petursson, et-

kinlikle ilgili görüşlerini belirtirken “Üstün 

çeliklerimizi kullanmanın birçok yeni, hatta 

deneysel yolları var ve var olmaya devam 

edecek. Tek başına veya başka bir mater-

yal ile bir arada kullanılarak ve hatta dijital 

bir dönüşüm ile çeliğin sınırlarını gerçek-

ten zorlayan yenilikçi çelik çözümlerini arı-

yoruz” şeklinde konuştu. 

aktif rejenerasyon prosesinin olmaması 

gösterildi.

Iveco’nun kardeş markası Astra, HD 9 

kamyon şase ürün gamında özel şase pa-

pısı (202.000 NM Şase Burulma Direnci), 

yüksek motor gücü (Iveco tarafından da 

kullanılan Cursor motorlar ve 500 ve 560 

HP secenekleri), müşteri ihtiyaçlarına 

göre şekillendirilebilen çok geniş yel-

pazedeki ağır hizmet tipi versiyon seçe-

nekleri ile tercih ediliyor.

Çelik Tasarımının Oscar’ı 
Mayısta Sahibini Bulacak

Astra’dan AgregaSA’ya 4 Adetlik Teslimat

ŞİRKETLERDEN
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TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası) AFD’den (Fransız Kalkın-

ma Ajansı) temin ettiği 100 milyon 

Euro tutarındaki kredinin tanıtım toplantı-

sını 16 Şubat’ta Fransız Sarayı’nda gerçek-

leştirildi. TSKB söz konusu krediyi, kadın is-

tihdamını destekleyen firmaların, iş sağlığı 

ve güvenliği yatırımlarına finansman sağ-

lamak amacıyla kullanacak. Panelde, ‘Özel 

Sektörde Kadın - Erkek Eşitliğine Yönelik 

Uygulamaları Nasıl İyileştirebiliriz’, ‘TSKB 

Müşterileri Kadın İstihdamı Konusundaki 

Deneyimlerini Paylaşıyor’ ve ‘Firmalar, Çalı-

şanları İçin Sundukları İş Sağlığı ve Güven-

liği Koşullarını Nasıl İyileştirebilirler’ başlık-

ları altında 3 farklı panel gerçekleştirildi. 

İş sağlığı ve güvenliğini konu alan ve 

büyük bir ilgiyle takip edilen “Firmalar, Ça-

lışanları İçin Sundukları İş Sağlığı ve Güven-

liği Koşullarını Nasıl İyileştirebilirler” baş-

lıklı panelde Tırsan’ın örnek yatırımları ve 

uygulamaları anlatıldı. AFD Genel Müdür 

Yardımcısı Serge Perrin’in moderatörlüğü-

nü yaptığı panelde; Tırsan Çevre Sorumlu 

Uzmanı Serap Alkan’ın yanı sıra, Ulus-

lararası Çalışma Örgütü (ILO) ISG Ulusal 

Sorumlusu Burcu Akçar Hacıosmanoğlu, 

Kuruluşunun 50’nci yılını geride 

bırakan Karsan, son iki yılda ihra-

catta atağa kalktı. 2016 yılında bir 

önceki yıla göre ihracatını yüzde 25 artıran 

Karsan, ihracatının büyük bir kısmını Avru-

pa ülkelerine yapıyor.

İhracatını arttı-

rarak küresel bir 

marka olmayı he-

defleyen yerli üre-

tici Karsan, 2016 

yılında ihracatını 

bir önceki yıla göre 

yüzde 25 artırarak 

TSKB Mühendislik Müdürü Coşkun Kanbe-

roğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 

(MESS) Genel Sekreteri Hakan Yıldırımoğlu  

ve Organik Kimya Sağlık, Emniyet, Çevre 

ve Kalite Müdürü Bülent Uğurlu konuşmacı 

olarak yer aldı.

TSKB’nin destek programı, kadın istih-

damıyla iş sağlığı ve güvenliğini hedef alı-

yor. Bu program ile Türkiye ekonomisi ve 

145 adede ulaştı. 2016 yılında 8 farklı ül-

keye ihracatı yapılan Karsan markalı toplu 

taşıma araçları Dominik Cumhuriyeti’ne 

kadar ulaştı. Bu dönemde Karsan, 90 adet 

Menarinibus, 6 adet Jest, 5 adet Atak ve 4 

adet Star ile en fazla ih-

racatını İtalya’ya ger-

çekleştirdi. 2016 

yılında Karsan’ın 

modern do-

n a n ı m l a r a 

sahip mini-

büsü Jest 

ise 6 ülke-

Türk şirketleri açısından somut kazanım-

ların elde edilmesi hedefleniyor. Tanıtım 

toplantısı Fransa Başkonsolos Yardımcısı 

Aurélien Maillet, AFD Türkiye Grup Direk-

törü Bertrand Willocquet ve TSKB Genel 

Müdürü Suat İnce’nin katılımıyla gerçek-

leşti. Toplantıda iş dünyası, üniversite ve 

sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda da-

vetli katıldı. 

ye ihraç edilerek rüştünü ispatlamaya de-

vam etti. 

Kendi markası ve Menarinibus marka-

sıyla gerçekleştirdiği direkt ihracatlarının 

yanında Karsan, yine geçtiğimiz yıl Bur-

sa’daki fabrikasında Hyundai markasıyla 

ürettiği H350 serisi modelden 3484 adet 

aracı ise ihracat kaydıyla Hyundai Assan 

Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne teslim 

etti. Karsan, geçtiğimiz yıl Menarinibus 

markasıyla üretim yapan İtalyan IIA’nın (In-

dustria Italiana Autobus) yüzde 5 hissesini 

de satın alarak global bir marka olma yo-

lunda stratejik bir atılım yapmıştı.

Fransa’da İş Güvenliğini Tırsan’dan Dinlediler 

Karsan İhracata Ağırlık Veriyor

ŞİRKETLERDEN
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Özelllikle low bed yarı römork üre-

timiyle tanınan Faymonville, “In-

dustrie Cometto S.p.A”nın yüzde 

100 hissesini satın alarak sektörde son yıl-

ların en önemli evliliğini gerçekleştirdi. Bu 

stratejik kararla Faymonville, özellikle bu-

güne kadar üretmediği kendinden tahrikli 

modüler treyler segmentinde büyümeyi ve 

Pazar konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. 

 “Industrie Cometto S.p.A.” başta ken-

dinden tahrikli treylerleri olmak üzere 

dünyanın en önemli ağır modüler üretici-

leri arasında yer alıyor. Şirket, ayrıca tersa-

ne, çelik haddehaneleri gibi özel endüst-

rilere özel kendinden tahrikli ekipmanları 

ve elleçleme teknolojileri de sunabiliyor. 

1954 yılında kurulan Cometto, dünyanın 

ilgisini, 1980’lerde NASA’nın Orbiter Uzay 

Mekiği ve 1990’ların başında dahil olduğu 

ARIANE projeleriyle çekmişti. 

Faymonville ve Cometto birleşmesinin 

ardından tek bir güçlü marka ile devam edi-

leceği ve Faymonville Group’un yeni ürün 

segmentlerinde yatırım yapacağı ve ürün 

gamını tamamlayacağı ifade ediliyor. 

Faymonville ürün portfoyü, MAX Trailer 

markasıyla başlıyor ve 15-60 ton arası yarı 

römorku kapsıyor. Faymoniville’nin kendi-

si ise 30’dan 1000 tona kadar kendinden 

tahrikli olmayan taşıma çözümleri için pa-

zarın uzman markası konumunda. Cometto 

markası ise kendinden tahrikli treyler pa-

zarını kapsıyor. 

Cometto’nun Faymonville Group’a en-

tegre edilmesiyle birlikte iki markaya da 

fayda sağlaması bekleniyor: Faymonville, 

Cometto’nun kendinden tahrikli modül 

segmentindeki var olan  üretim prosesle-

rindeki bilgi ve deneyimini kombine ede-

cek. Faymonville kalite yönetimi sadece 

üretime dahil olmayacak ürün dışında hiz-

met kalitesini artırmak için aynı zamanda  

AR-Ge’ye, dünya çapındaki hizmetlere ve 

yedek parça teslimatlarına odaklanacak.

Ağır Taşımacılardan Dev Birleşme: 
Faymonville İtalyan 
Cometto’yu Satın Aldı

Treyler endüstrisinde 
gerçekleşen satın almayla 
birlikte Faymonville Group, 
müşterilerine 15 tondan 
başlayıp 1,500 tona ulaşan 
taşıma ekipmanlarını 
sunabilecek. 

DÜNYADAN
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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Der-

neği (TOKKDER) Yönetim Kurulu 

Başkanı ve LeasePlan Türkiye Ge-

nel Müdürü Türkay Oktay, uzun dönemli ti-

cari araç kiralamanın tüm dünyada serbest 

olmasına rağmen bir tek Türkiye’de yasak 

olduğunu söyledi. Ancak konuyla ilgili yap-

tıkları çalışmaların ve verdikleri bilgilerin 

doğrulturunda bu düzenlemenin artık de-

ğişeceğini ifade eden Oktay, “Bize ulaşan 

taslağa göre bu durum değişiyor ve ticari 

araçların öz mal olma şartı ortadan kalkı-

yor” dedi.

Kiralama yönteminin uygulanmaya 

başlamasıyla araçların 3-5 senede bir 

yenilenmek zorunda olacağını söyleyen 

Oktay, “Kiralama yönteminin hayata geç-

mesi Türkiye’deki ticari araç pazarının 

canlanmasını sağlayacak. Değişim zorun-

lu olduğunda devletin bu alandan elde 

ettiği vergi miktarı da doğal olarak artmış 

olacak” dedi.

Küçük girişimcilerin ve 3–5 yılda bir tica-

ri araçları değiştirecek ekonomik gücünün 

olmadığını da kaydeden Oktay, “KOBİ’ler 

şu anda ticari araçların yenilenmesi için 

kârlarından pay ayırmak zorunda kalıyor-

lar. Düzenleme, KOBİ’lerin üzerindeki bu 

yükü hafifletecek ve girişimciler daha fazla 

yatırıma yönelecek” 

Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam 330 bin 

adet uzun dönemli kiralama yapıldığının 

altını çizen Oktay, ticari araçların da bu sis-

teme girmesiyle pazarın 100 bin adet daha 

büyüyebileceğini belirtti. 

Ticari Araçta Kiralama Sinyalleri
Bütün dünyada çok yoğun 
olarak uygulanmasına rağ-
men Türkiye’de şimdiye 
kadar yasak olan uzun dö-
nemli ticari araç kiralaması-
na yönelik bu uygulamada 
değişme sinyalleri veriliyor. 

GÜNCEL
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Tarihinde ilk defa bir Türk yayı-

nının jüri üyesi olduğu Trailer 

Innovation Ödülleri, iki yılda bir 

veriliyor. İlki 2002 yılında verilen Trailer 

Innovation Ödülleri, Avrupa treyler ve üst-

yapı endüstrileri ve kamyon ve hafif ticari 

araçlarına da dokunacak şekilde innovas-

yonları desteklemek hedefiyle ortaya çıktı. 

Alman Otomotiv Sanayi Derneği VDA’nın 

baştan beri bu ödülü desteklemeye de-

vam etmesiyle Trailer Innovation Ödülle-

ri Hannover’da düzenlenen ve sektörün 

en büyük platformu olan IAA Ticari Araç 

Fuarı’nın etkinlik ayrılmaz bir parçası hali-

ne geldi. 

İlk kazanan, 2002 yılında büyük bir fark-

la, Krone’dan Multi-Lock / Multi-Block yük 

sabitleme sistemi olurken zaman içinde jüri 

üyelerinin sayısı artarken verilen ödül kate-

gorisi ise 7’ye ulaşarak her ödül döneminde 

yaklaşık 70 başvuruyu inceler hale geldi. 

2016 yılında IAA’da gerçekleşen tören-

de Tırsan’ın güvenlik alanında aldığı birin-

cilik ödülüyle ilk defa bir Türk markası Trai-

ler Innovation ödülüne layık görüldü. 

Kapalı kasa, şasi, komponent, konsept, 

çevre, güvenlik ve akıllı treyler kategori-

lerinde verilen Trailer Innovation Ödülleri 

jüri komitesinde sektörel yayıncılığın köklü 

isimlerinden Aysberg Basın Yayın tarafından 

yayınlanmakta olan Kasa Üstyapı Dergisi’nin 

katılmasıyla jüri üyesi sayısı 15 oldu. 

Kasa Dergisi “Trailer Innovation 
Ödülleri” Jüri Komitesine Girdi
2006 yılında Türk treyler ve üstyapı endüstrilerinin sesi olmak üzere sektörün ilk 
dergisi olarak yayın hayatına başlayan Kasa Dergisi, Trailer Innovation Ödülleri jüri 
komitesine girmeye hak kazandı. 

İŞBİRLİĞİ
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• Anlegg & Transport (Norway)

• Revista Automotive (Portugal)

• Auto- en Transportwereld (Netherlands)

• Commercial Vehicle Engineer (Great Britain)

• Fleet Transport (Ireland)

• Kamioni (Bulgaria)

• KFZ-Anzeiger (Germany)

• Mobilität (Switzerland)

• Samochody Specjalne (Poland)

• STRAGÜ (Austria)

• Trailer-Journal (Germany)

• Tranzit (Romania)

• Truck & Business (Belgium, Luxembourg)

• Vie&Trasporti (Italy)

Trailer Innovation
Jüri Üyeleri:

Akın Öcal
Kasa Dergisi Sorumlu Yayın Yönetmeni

2017
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ALO IVECO

EFSANE ŞİMDİ EGR’SİZ EURO 6 MOTORLARIYLA 

ÇOK DAHA GÜÇLÜ

FARKLI AMAÇLAR  
İÇİN

Mikser, Pompa ve Damper

ÇEŞİTLİLİK
Manuel ve otomatik  

vites seçenekleri

AKS  
KONFİGÜRASYONLARI

6X4 ve 8X4 versiyonları

GÜÇLÜ MOTOR
360 HP, 410 HP ve 500 HP

B
T

S

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN



Koç Topluluğu şirketlerinden Oto-

kar, hafif kamyon segmentinin en 

iddialı aracı Atlas’ı yeniledi. Sürüş 

konforundan güvenliğe birçok yeni özelli-

ğin standart olarak sunulduğu düşük işlet-

me giderleri, çevreci ve ekonomik EURO 6 

motoru ile satışa sunuldu.

Hafif kamyon segmentinde yüksek taşı-

ma kapasitesine sahip olan 8,5 tonluk Oto-

kar Atlas, 115 kW ve 500 Nm tork değerine 

sahip Cummins motoru ve ZF şanzımana 

sahip.

Damperli kamyondan sepetli vince, nak-

liye aracından itfaiyeye, vidanjörden çöp 

kamyonuna kadar her türlü hizmete uyar-

lanabilen yeni şasisi ile Otokar Atlas, düşük 

bakım giderleri ve uygun yedek parça mali-

yetiyle dikkat çekiyor.

Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzla-

rında taşıyan, güçlü kahraman Atlas’tan 

alan Otokar Atlas, ABS, elektronik denge 

kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi 

ve geniş iz mesafesi ile yüksek güvenlik 

sağlıyor. Yenilenen iç kabini ile konfor ko-

nusunda fark yaratan Otokar Atlas, şerit 

takip sistemi LDWS ile sürücülerin yol-

culukları esnasında şerit dışına çıkmaları 

durumunda uyararak güvenliği üst düzeye 

çıkarıyor. Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı 

uzunluk seçeneğine sahip olan Atlas, aynı 

zamanda hız sabitleyicisi özelliğini stan-

dart olarak kullanıcılara sunuyor. Kullanı-

cıların konforlu sürüş isteklerine birçok 

yönden cevap veren Otokar Atlas, yokuş 

kalkış desteği (HSA) ile sürücülerin dik 

rampalarda aracı geri kaydırmadan yola 

devam etmelerini sağlıyor.

Kullanıcı konforu için pek çok detayın 

yer aldığı ticaretin yenilenen kahramanı 

Atlas, direksiyon üstü kontrol düğmele-

ri, yol bilgisayarı, geniş torpido gözleri, 

yenilenen orta konsolu, koltuk kumaşı, 

ve dikiz aynalarıyla da ön plana çıkıyor. 

LED sinyali ve sis lambalarıyla modern 

dış görünüme sahip Otokar Atlas, ayar-

lanabilir farları ile sürücüsüne daha iyi 

görüş sağlıyor.

Yenilenen Otokar Atlas’ın 
Standartları Artık Daha Yüksek

Otokar, 4 yıl önce ile giriş 
yaptığı hafif kamyon 
segmentinde, sürüş 
konforu ve güvenlik 
için ESC, LDWS, HSA, hız 
sabitleyici gibi birçok yeni 
özellikle Atlas modelini 
yeniledi.

YENİ ARAÇ
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Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini 
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor. 
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com 
strenx.com



Ticari Araç Lastikleri Pazarı 
Büyümeye Devam Ediyor

YAN SANAYİ
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Brisa, ticari araç lastik segmen-

tine yönelik 2016 yılı değerlen-

dirme toplantısını gerçekleş-

tirdi. Dünya genelinde 5 yılda yüzde 19 

büyüme beklenen ticari araç lastik pa-

zarının önemli bir potansiyel taşıdığına 

değinen Brisa Ticari Ürünler Pazarlama 

ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen 

Atış; “Ticari araç lastikleri adetsel olarak 

baktığımızda dünya lastik pazarının yüz-

de 10’unu oluştururken, cirosal olarak 

yüzde 36’sını oluşturuyor. 2016 yılında 

dünyada ticari araç lastikleri, toplam-

da 185 milyon adetlik ve 144 milyar TL 

ciroya sahip bir pazar oluşturdu. Bu ra-

kamın 2021 yılında yüzde 19’luk artışla 

220 milyon adede ulaşması bekleniyor. 

Avrupa’nın en büyük ikinci ticari araç par-

kına sahip olan ülkemizde ise bu artışın 

yüzde 27 oranında olacağı öngörülüyor. 

Böylece 2016 yılında 2,4 milyon adet ile 

toplam 2 milyar TL ciroya ulaşan ticari 

araç lastik pazarı, 2021’de 3 milyon ade-

de ulaşacak” dedi.

“2017 yılında 
yüzde 24 büyüme bekleniyor”
Atış sözlerine şöyle devam etti: “Ağır 

ticari araç pazarı da bu beklentimizi des-

tekliyor. 2016 yılında Euro 6 geçişi se-

bebiyle ticari araç kayıtlarında beklenen 

daralma yaşandı ve yüzde 44 oranında 

azalma gerçekleşti. Ancak bu yıldan 

itibaren yeniden artış eğilimiyle 2017 

yılında yüzde 24 büyüme bekleniyor. 

Diğer yandan karayolu ulaşımı, altyapı 

çalışmaları ve inşaat sektörlerindeki ya-

tırımların ve büyümenin devam etmesi 

de pazardaki büyümeyi destekliyor. Bu 

segmentin taşıdığı potansiyel ve ülkemi-

zin gelişiminde oynadığı önemli rol dola-

yısıyla Brisa olarak bu alana önemli yatı-

rımlar yapıyoruz. Bu segmentte satılan 

her üç lastikten biri Brisa’ya ait. Ayrıca 

ortağımız Bridgestone’un Avrupa satış-

larına en büyük katkıyı da biz gerçekleş-

tirdik. Özellikle müşterilerimizin ihtiyaç-

larına odaklanarak sektörde fark yaratan 

hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. 

Aynı zamanda yeni nesil araçlara uygun 

sağlam, emniyetli ve konforlu lastikler 

üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Brisa, 2016 yılında da filo yönetim çö-

zümleri Profleet ile filoların verimliliğini 

artırarak ekonomik ve çevresel katma 

değer yaratmayı sürdürdü. Şirket, 106 

Profleet Danışmanı ile yaklaşık 1,3 mil-

yon lastiğe dokundu, lastik takip sistemi 

Aspects+ ile yaklaşık 7 bin rapor sundu; 

36 bin lastik kaplama ve 13 bin lastik ta-

miri gerçekleştirdi.
Brisa, Profleet hizmetler bütünü içe-

risinde sunduğu mobil tır bakım servisi 

Mobilfix, Bandag lastik kaplama, TPMS, 

Probox ve Filofix yol yardım hizmetleri 

ile 100 adet aracı olan bir filoya bir yılda 

toplam 1,7 milyon TL tasarruf sağlaya-

biliyor.

Brisa bir yılda 
127 binden fazla 

lastik kapladı
Pazarda lastik kaplama yüzdesi yüz-

de 25’e ulaşırken, kaplanan her 3 lastik-

ten biri Brisa’nın imzasını taşıyor. Şirket 

2016 yılında ECE R109 belgesine sahip 

iş ortaklarıyla, 125.000’den fazla otobüs 

kamyon lastiği, 2.200 iş makinesi lastiği 

kapladı. Brisa’nın 2016 yılında başlattığı 

Shearography teknolojisi de bu alandaki 

hizmetlerinin zenginleşmesini sağlıyor. 

Bu yeni nesil teknoloji lastiklerin kaplan-

maya uygun olup olmadıkları tıraşlamaya 

gerek kalmadan saptıyor, böylece lastik-

lerin ömür planlaması en doğru şekilde 

yapılıyor.

Düzenlediği toplantıyla 
pazarı değerlendiren 
Brisa, 2016 yılında 2,4 
milyon adet ile toplam 
2 milyar TL ciroya 
ulaşan ticari araç lastik 
pazarının, 2021’de 3 
milyon adede ulaşmasını 
bekliyor.



Damperli Araçların Güvenli
Seyri İçin Yeni Önlemler Alınıyor

Seyir halinde açılan damperlere 

karşı 22 Şubat 2015 tarihinde ya-

yınlanan AITM yönetmeliği ile ifa-

de tedbirler kapsamında yerine getirilmesi 

zorunlu asgari şartlar damper kazalarının 

önlenmesi için yeterli olmadı ve kazalar 

devam etti.

Bunun üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, yeni bir çalışma yaparak, dam-

per kazalarını önleyecek yeni tedbirleri 

belirledi ve düzenlenen yeni yönetmelik 

26 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlandı. 

İlgili Madde yönetmeliğin 33. Maddesine 

göre, yayın tarihinden 6 ay sonra yürürlü-

ğe girecek olan yerine getirilmesi zorunlu 

yenilikler AITM yönetmeliğinin 15. madde-

sinde yer alıyor. Yerine getirilmesi zorunlu 

asgari şartlar 15. Maddenin (1). fıkrasının 

a), b) ve c) bentlerinde belirtiliyor.

Seyir hızıyla ilgili olarak a) bendinde; 

GÜNCEL
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İnşaat sektörünün yoğun bir şekilde artan etkisi, başta 
büyükşehirler olmak üzere yerleşim alanlarında kullanılan 
inşaat araçlarının sebep olduğu güvenlik sorunlarını 
gündemde tutuyor.  



“Damper tam olarak indirilmediğinde, ara-

cın seyir hızını 10 km/saatten fazla olma-

yacak şekilde sınırlayan bir tertibat bulun-

durulur” ibaresine ek olarak; “Araç 10 km/

saat hızın üzerinde seyrederken damperin 

açılmasını engelleyecek bir tertibat bulun-

durulur” ibaresi eklendi. 

Yukarıda ifade edilen birinci tertibat 22 

Şubat 2015 tarihinde yayınlanan AITM 

yönetmeliğince getirilen ve halen yürür-

lükte olan bir uygulama. İkinci tertibat ise 

yeni bir uygulama olup, yeni yönetmeliğin 

yürürlüğe giriş tarihinden sonra uygulana-

cak. Koşulun yerine getirilmesi için, araç 

10 km/saat hızın üzerinde seyrederken 

tertibatın PTO’nun açılmasını engellen-

mesi yeterli olmayacak. Uygulanacak ter-

tibatın, PTO veya PTO ve ardından damper 

emniyet kilidi açıldıktan sonra araç 10 km/

saat hızın üzerine çıktığında damperin açıl-

masını engellemesi gerekiyor.      

a) bendinde yer alan bu iki tertibat 3. 

fıkraya göre, yeni imal edilecek ve tam 

tamamlanmamış araçlardan sonraki aşa-

malarda damper üst yapısı monte edilecek 

araçlara uygulanacaktır. 4. fıkraya göre, 

tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, 

ancak ilk defa damper üst yapısı monte 

edilerek tadilat yapılan araçlarda, 5. fık-

raya göre, ilk defa damperli yarı römork 

çekmek üzere tadil edilecek tam araçlarda 

ve 6. fıkraya göre, N1 kategori araçlarda 

uygulanmayacak.

b) bendinde; araç yürür vaziyetteyken 

damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürü-

cüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürü-

cünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan 

görsel ikaz sistemleri bulunur denilmiştir.

Bu tertibatta 22.02.2015 tarihinde ya-

yınlanan AITM yönetmeliğince getirilen ve 

halen yürürlükte olan bir uygulama olarak 

değiştirilmedi. 

GÜNCEL
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Konuyla ilgili yönetmeliğin c) bendinde; 

“PTO devreye alındıktan sonra elle yapılan 

ilave bir işlem ile damper kaldırılır veya elle 

yapılan bir işlemin ardından, PTO’nun dev-

reye alınması için el ile ilave bir işlem yapı-

larak damper kaldırılır” deniliyor. 

C bendinin girişinde yer alan bu ilk cüm-

lede, PTO ve damperin nasıl açılıp kapana-

cağı açıklanırken, emniyet kilidi tertibatı 

ile olan ilişkileri açıklanmıyor. Bu nedenle 

bu cümle, aynı bendde ayrıca ile başlayan 

ve uygulanması zorunlu emniyet kilidini de 

içeren PTO emniyet kilidi ve damperin bir-

likte nasıl çalışacaklarının anlatıldığı cüm-

lelerin, bir ön açıklaması niteliği taşıyor. 

Bunların devamında c) bendiyle getirilen 

zorunlu yenilik açıklanırken; “Ayrıca, dam-

peri aracın şasesine kilitleyen bir emniyet 

kilidi tertibatı bulundurulur. Emniyet kili-

dinin açılması PTO’nun açık olması şartına, 

emniyet kilidinin kapatılması damperin ka-

palı olması şartına bağlıdır”  ifadesine yer 

verilmiş.

Emniyet Kilidi-PTO
c) bendinde emniyet kilidi ve onun nasıl 

çalışacağı açıklanırken, ‘emniyet kilidinin 

açılması PTO’nun açık olması şartına, ka-

patılması ise damperin kapalı olması şar-

tına bağlıdır’ denilmiştir. Burada emniyet 

kilidinin PTO’dan sonra damperden önce 

açılacağı anlatılmıştır. Emniyet kilidini açıp 

kapatacak olan işlem, PTO’yu açıp kapata-

cak olan işlem ile damperi açıp kapatacak 

olan işlemin arasında yapılacak. Buna göre 

PTO, emniyet kilidi ve damperin sırasıyla 

açılması, kapatılırken de damper, emni-

yet kilidi ve PTO’nun sırasıyla kapatılması 

gerekiyor. Bu sıranın zorunlu olarak takip 

edilmemesi durumunda, “emniyet kilidinin 

açılması PTO’nun açık olması şartına, kapa-

tılması ise damperin kapalı olması şartına 

bağlıdır” cümlesiyle istenilen koşul yerine 

getirilmemiş olur. 

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Makine Mü-

hendisi Özer Meriç, bunun gerçekleşme-

si için de, PTO’yu açıp kapatan, emniyet 

kilidini açıp kapatan ve damperi kaldırıp 

indiren işlemlerin öncelik sırasına göre 

aktif olması gerektiğini kaydetti. Ayrıca 

yönetmelikte olmamasına rağmen, sü-

rücüye en son hangi işlemi yaptığını ha-

tırlatacak, ikaz ışıklarının olması faydalı 

olacağını söyledi. 

Yönetmelikte yerine getirilmesi zorunlu 

olan bu yeniliklerin, yerine getirilip getiril-

mediği, 27 Nisan 2017 tarihinden itibaren, 

2. fıkrada belirtilen şekilde belgelenecek.

3. fıkrada belirtilen araçlara 1. fıkra a) 

bendi gereğince uygulanması zorunlu olan 

birinci tertibat yeni olmayıp 22.02.2015 

tarihinde yayınlanan AITM yönetmeliğin-

ce getirilen ve halen yürürlükte olan bir 

uygulama. Bu tertibat bir hız sınırlaması 

olup, bunun uygulanması aracın yazılımına 

müdahale gerektirdiğinden, bu araç üreti-

cisi firmalarca, araçların üretimi esnasında 

yerine getirilmekte ve araçlar bu şekilde 

satışa sunulmaktadır.

Meriç bu konuyla ilgili şu detaylara dik-

kat çekti; “İkinci tertibatın damperin açıl-

masını engellemesi gerektiğinden, üstya-

pı tertibatının içinde düşünülmeli. Aracın 

10 km/saat hızı aştığı algılanarak dam-

perin kalkması engellenmeli. Burada ara-

cın hızının 10 km/saati PTO veya damper 

emniyet kilidinin açılmasından sonra da 

açılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle 

PTO’nun açılmasının engellenmesi yeterli 

olmayacaktır.”

Başarı İçin
Denetim Şart

Uygulamaya 26 Nisan 2017 tarihi itibari 

ile başlanacak olan bu yeniliklerin denet-

lenmesinin önemini de hatırlatan Meriç, Bu 

konunun yeterli düzeyde denetlenmemesi 

yönetmelikle ulaşılması amaçlanan hedef-

lere ulaşılmasını engelleyecek ve maddi 

hasarlarla, yaralanmalarla ve ölümlerle 

sonuçlanan damper kazalarının devamına 

neden olacaktır. Bu nedenle, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan, AITM 

yönetmeliğindeki, damperli araçlarla ilgili, 

güvenlik tedbirlerinin yerine getirilip geti-

rilmediğinin etkin bir şekilde denetlenme-

si, bunların ağır kusur listesinde yer alma-

sına, kısa sürede bunun ilan olunmasına 

ve TUVTURK aracılığıyla denetlenmesine 

bağlıdır” dedi.
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Binek araç ve hafif ticari araç 

pazarının aksine son yılların en 

zor dönemlerinden birini geçiren 

ağır ticari araç pazarı ve genelde bu seg-

mentle paralel bir gelişim izleyen treyler 

pazarında köklü değişiklikler yaşandı. 

Ağır ticari araçta çekiciden kamyona, yol 

araçlarında inşaata dönüşün benzeri bir 

eğilim treylerde de yaşanıyor. Farklı ko-

şullar sebebiyle düşen tenteli ve frigori-

fik treyler satışlarının boşluğunu damper 

dolduruyor. 

Türkiye’de 2016 yılında üretilip iç ve 

dış piyasada satılan araç adedi neredey-

se 2015 yılıyla aynı. TREDER istatistikle-

rine göre 2016 yılında iç ve dış pazarlarda 

toplam 16 bin 586 adet treyler satılır-

ken, 2015 yılında bu rakam 16 bin 436 

adet olarak gerçekleşti. TREDER üyesi 

olup 2016 statikleri, için satış adetlerini 

Treylerde Tenteli Satışları 
Düşüyor Damper Artıyor

TREYLER
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Durgun geçen dönemin 
ardından treyler endüstrisi 
toparlanmanın yollarını 
arıyor. Yeni dönemde artan 
üretim hacmi ve ticaretle 
birlikte treyler satışlarının 
da hareketlenmesi 
bekleniyor. 



bildirmeyen 5 marka olduğunu da belirt-

mek gerek. 

TREDER üyesi olmayan ancak üretim te-

sisi ve ürün kaliteleriyle merdiven altı ola-

rak nitelendirilemeyecek treyler markala-

rının bu değerlendirmede yer almadığını 

belirtmekte fayda var. 

Yabancı Yatırımlar 
Üretime Başlıyor

2016 yılında Türkiye’de yatırım kara-

rı alan yabancı markaları hızla projelerini 

hayata geçirmeye başladılar. 2016 yılında 

yaşanan olumsuzluklara ve düşük trey-

ler satışlarına rağmen, SAF Holland, Düz-

ce üretim tesisini törenle açtı. Markanın 

üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye olan 

inançlarını net olarak ifade etmeleri ise 

umut verici bir gelişme oldu. 

Hannover’da düzenlenen IAA ticari araç-

lar fuarında Türkiye yatırımını açıklayan 

Schmitz Cargobull’da yatırım sürecinin 

sonunu geldi. Türkiye’de kendi şirketini 

kurarak Sakarya’da üretim için geri sayan 

Schmitz Türkiye’ye güvenen markalardan 

biri oldu. 

Tırsan Liderliğini
İhracatla Pekiştirdi

18 TREDER üyesinin Türkiye ve ihracat 

pazarlarındaki satış rakamları birlikte in-

celendiği zaman Türkiye’nin treyler devi 

Tırsan’ın 8 bin 361 adet ile toplam satış-

ların yarısını kendi başına gerçekleştirdiği 

görülüyor. 2016 yılında daralan Türki-

ye pazarında büyük bir atılımla ihracata 

yönelen Tırsan Treyler iç pazarda 4 bin 

285 adet treyler satarken çoğu Avrupa 

ülkeleri olmak üzere dış pazarda 4 bin 76 

treyler satışı yaptı. Bu rakamlarla Tırsan 

geçen yıla göre ihracatını bin 58 adet ar-

tırdı. Toplam satış rakamındaki liderlikle 

birlikte Tırsan, başta tenteli olmak üzere 

platform, konteyner taşıyıcı,  tanker, silo-

bus gibi ürün gruplarında Türkiye’nin lider 

markası oldu. 

Krone Satışlarını 
En Çok Arttıran Marka

2015 yılında Türkiye’deki treyler yatırı-

mını daha etkin kullanmak için bütün his-

seleri alan Krone, satışlarını en çok arttıran 

marka oldu. 2015 yılında toplam bin 248 

adet treyler satan marka 2016 yılında bu 

rakamı bin 999 adete çıkardı. Bu satışların 

bin 174 adedini ihraç eden Krone, Türkiye 

pazarında ise 825 adet treyler satarak hem 

iç pazardaki payını arttırdı hem de ihracat 

rakamlarında büyük bir artış yaşadı. 

Serin Treyler 
Damperde Güçleniyor

Türkiye treyler pazarının toplam satış-

larda üçüncü markası toplam bin 430 adet-

le Serin Treyler oldu. 2016 yılında başta 

galvaniz yatırımı olmak üzere önemli adım-

lar atan Serin Treyler, satışını gerçekleş-

tirdiği 706 adet damper treyler ile bu ürün 

grubunun en iddialı markalarından biri 

haline geldi. Bu satışların bin 172 adetini 

iç pazarda satan marka, 258 adet treyleri 

ihraç etti.

Özgül 774 Adet Treyler
İhraç Etti

Birçok ticari araç ve treyler markasının 

satışlarında düşme yaşanırken 2016’da sa-

tışlarını en çok arttıran markalardan bir ta-

nesi Özgül Treyler oldu. 2015 yılında iç ve 

dış pazarda 779 adet treyler satan marka, 

2016 yılında bu rakamı bin 267 adete yük-

seltirken ihraç ettiği 774 adet treyler ile de 

en fazla ihracat yapan üçüncü şirket oldu.  

Öztreyler Damperin Lideri 
Türk ekonomisindeki inşaat faktörünün 

treyler ve üstyapı endüstrilerine en büyük 

etkisi olan damper satışlarındaki artış, bu 

alandaki uzmanlığıyla öne çıkan Öztreyler 

firmasını son yıllarda üst sıralara taşıyor. 

2015 yılında bin 11 adet toplam treyler 

satışı yapan Öztreyler, 2016 yılında 945 

adetlik satış rakamına ulaştı satışlarının 

825 adetini ise iç piyasaya verdi. Öztreyler, 

803 adet ile de damper satışlarının lideri 

konumunda.

TREYLER
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Frigorifik Treylerde Otokar
Son yıllarda üretim ve satışlarını askeri 

projeler ve otobüs sanayine yoğunlaştı-

ran Otokar, 2016 yılında 625 adet treyler 

satışı gerçekleştirdi. Son yıllarda Türkiye 

otobüs pazarının lideri haline gelen Oto-

kar, 179 adet frigorifik treyler ile bu alanda 

Türkiye’de en çok satan marka oldu. 

Koluman’dan 
444 Adetlik Satış

2016 yılında yeni yatırım kararlarını 

açıklayan Koluman, 2016 yılında 444 adet 

treyler satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 

382 adetini Türkiye pazarında yapan Kolu-

geçen yıl 274 adet treyler satışı yaptı. 205 

adetle bu satışların çoğunluğunu oluştu-

ran tanker satışlarıyla Tırsan’dan sonra 

ikinci sırada yer alan OKT, 176 adet treyleri 

ihraç etti. 

Nursan Silobus Satışıyla 
Dikkat Çekti

266 adet toplam treyler satışıyla 2015 

seviyesini koruyan Nursan Treyler, 191 

adet silobus ile bu alanda Pazar lideri olan 

Tırsan’ın ardından ikinci marka oldu. Nur-

san, 184 adet ihracat rakamıyla ise en fazla 

treyler ihracatı yapan ilk 5 şirket arasında 

yer aldı. 

man, 2016’da bir önceki yıla göre satışları-

nı arttıran ender markalardan biri oldu. Ko-

luman, 2015 yılında 299 adet treyler satışı 

gerçekleştirmişti. 

Makinsan 
433 Adet Sattı

TREDER’e en son üye olan markalardan 

Makinsan ise 2016 yılında 433 adet treyler 

satışı yaptı. Sattığı treylerlerin 316 adetini 

iç piyasada değerlendiren markanın toplam 

satışlarının 330 adetini damper oluşturdu.

Tankerde OKT Etkisi 
Aydın’da üretim yapan OKT Trailer ise 

TREYLER
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Orta ve ağır ticari araçlar için 

dünyanın en büyük tam otomatik 

şanzıman üreticisi Allison Trans-

mission, Türkiye’deki tek yetkili distri-

bütörü İlkerler Otomotiv’e bağlı olarak 

Denizli, Gaziantep, Batman ve Bursa’daki 

yeni servis noktaları ile hizmet ağını ge-

nişletiyor. 

Allison Transmission Türkiye ve Orta 

Doğu Bölge Müdürü Taner Gider, konuyla 

ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni servisle-

rimiz ve son kullanıcılarımıza yakınlıkla-

rı sayesinde daha hızlı servis ve yedek 

parça hizmeti sağlama imkanına sahibiz. 

Müşterilerimize yakın olmak, hem maliyet 

hem de zaman anlamında onlara avantaj-

lar sunmamıza yardımcı olacak” dedi. 

Allison tam otomatik şanzımanların, 

“Kesintisiz Güç Teknolojisi” ile daha sar-

sıntısız, kesintisiz, tam güçte vites geçiş-

leri ve yüksek ivmelenme sunuyor. Doğru 

zamanda yapılan otomatik vites geçişleri 

sayesinde sürücülerin, performansı tam 

olarak yönetmesi ve araç kontrolü sağ-

layabilmesi mümkün olduğu ifade eden 

Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi otobüs-

lerinde artık tam otomatik şanzıman-

lar tercih ediliyor. Allison tam otomatik 

şanzımanların avantajlarını tercih eden 

filoların sayısı her geçen gün arttığından 

müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ideal şe-

kilde karşılamak üzere yeni servis anlaş-

malarımızı imzaladık” diye belirtti. 

Sadece dönemsel yağ ve filtre deği-

şimi ile bakım ve onarım maliyetlerinin 

azalmasını sağlayan Allison şanzımanlar, 

müşterilerin serviste daha az zaman kay-

bederek araçlarını daha verimli kullanma-

larına yardımcı olduğu ifade ediliyor.  

1915’te kurulan Allison tarafından 

üretilen şanzımanlar, atık, inşaat, itfaiye 

ve acil durum, dağıtım, otobüs, karavan, 

savunma ve enerji gibi farklı alanlardaki 

uygulamalarda kullanılıyor. 

SERVİS
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Allison Transmission’ın
Servis Ağı Genişliyor
Allison Transmission’ın
Servis Ağı Genişliyor

Allison Transmission, 
yetkili distribütörü 
aracılığıyla dört yeni servis 
noktasını hizmete sundu. 

Allison Transmission 
Yeni Servis Bilgileri

Özgün Kardeşler Otomotiv 

Bayındırlık Mah. Emek Sanayi Sit. A 

Blok No: 33 Merkez/Batman 

Şube: Gültepe Mah. Yeni Sanayi Sit. 

F 1 Blok No: 136 Batman

Telefon: +90 488 218 03 00

Bilmak Otomotiv 

Aydınlar Mah. 03061 Cad. No:9 

Şehitkamil/Gaziantep

Telefon: +90 342 235 45 25

Öztamgüç Otomotiv

Sümer Mah. 2507 Sok. No:38, Denizli 

Telefon: +90 258 251 48 87

Askar Motorlu Araclar

Yaylacik Mah. İzmir Yolu Sok. Karalar 

Petrol Sitesi  No:381/1, Bursa 

Telefon: +90 224 441 41 46



2016 yılında başta darbe girişimi 

olmak üzere iç ve dış etkenler-

le yavaşlayan ekonomi özellikle 

ağır ticari araç pazarında önemli değişik-

liklere neden oldu. Kamyon satışlarının 

çekiciye döndüğü ve pazarın neredeyse 

yarı yarıya düştüğü 2016 yılının ardından 

2017 yılının ilk 3 ayı da farklı bir eğilim iz-

liyor. 

Aylık bazda 2017 yılının Ocak ayında 

satılan 143 çekici ve 464 adet kamyonla 

son yılların en düşük satışları, Şubat ve 

Mart aylarında hızlı bir şekilde toparlan-

maya başladı. Şubat ayında 229 çekici ve 

735 kamyon ile Mart ayında satılan 388 

adet çekici ve 1182 adet kamyon, nere-

deyse dibi görmüş olan pazarın hızlı bir 

şekilde toparlanacağına işaret ediyor. 

2016 yılında Pazar Daraldı 
 Türkiye ağır ticari araç pazarı 2016 

yılında neredeyse yarı yarıya bir düşüşle 

en parlak dönemlerinden birini geçiren 

binek araç pazarına ters bir eğilim izleye-

rek büyük ölçüde daraldı. 2016 yılının ba-

şında ülkemizde uygulanmaya başlanan 

Euro 6 normlarının maliyet etkisiyle belli 

Çekiciden Kamyona 
Dönüşüm Yaşanıyor

AĞIR TİCARİ
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2000’li yılların başından itibaren neredeyse 
10 yıl boyunca kamyonda çekici/treylere dönüşümün 
konuşulduğu Türkiye’de kamyon satışları uzun bir 
zamandan sonra çekici satışlarını geçti. 



bir oranda düşüş yaşaması beklenen ağır 

ticari araç piyasası 2016 boyunca yaşa-

nan siyasi krizler ve dalgalı seyreden dö-

viz kurlarıyla yüzde 44 oranında geriledi. 

Ancak buna rağmen Türkiye’de üretim 

yapan ağır ticari araç markalarının ihracat 

rakamlarında önemli ölçüde artış oldu.

TAİD verilerine göre 2016 yılında ülke-

mizde satılan kamyon adedi 11 bin 486 

oldu. 2015 yılında 18 bin 837 adet kam-

yon Türkiye pazarında satılmıştı. 2015 

yılında Türkiye pazarında 18 bin 831 adet 

çekici satılırken 2016 yılında bu rakamın 

9 bin 271 adete düşmesi özellikle Rusya 

ile yaşanan gerilim, Suriye’deki iç savaş 

ve Irak’taki istikrarsızlığın dış ticarete ve 

lojistiğe olan olumsuz etkileri olarak sek-

töre yansıdı. 

Kamyondan Çekiciye Dönüş
Tersine Döndü: 

Kamyon Satışları Çekiciyi Solladı
2000’li yılların başından itibaren et-

kisini arttıran ve taşımacılıktan lojistiğe 

geçişin kamyondan çekiciye geçişle pa-

ralel bir eğilimle çekicinin toplam ağır 

ticari Pazar içinde aldığı büyük pay, son 

yıllarda tersine döndü. 

Uzun yıllar çekici lehine gelişen eği-

limle 2011 yılında Türkiye’de satılan 16 

bin 801 adet kamyona karşılık 21 bin 920 

adet çekici satılmıştı. Ağır rekabet ve 

dış şartların etkisiyle yatırımlarında hız 

kesen taşımacılık sektörü yaptığı çekici 

alımlarını yavaşlattı ve 2014 yılında 16 

bin 54 adet kamyona karşı 18 bin 804 

adet çekici satıldı. Lojistik sektörü üze-

rindeki olumsuz etkinin devam etmesiyle 

2015 yılı yaklaşık 18 bin 800 adetlerle 

kamyon ve çekici satışlarının eşitlendiği 

dönem oldu. 

İnşaat Araçlarının Payı 
Beş Yılda Yüzde 40’tan 

Yüzde 55’e Çıktı
Yol ve inşaat kamyon satışlarındaki da-

ğılımın offroad olarak tanımlanan inşaat 

araçlarına doğru ağırlığını vermesi son 

yıllarda Türkiye ekonomisinde hız kes-

meyen altyapı ve inşaat sektörüyle ilişkili 

olarak gelişiyor. 

 2015 yılında satılan 18 bin 837 adet 

kamyonun 9 bin 74 adedi offroad iken 

2016 yılında satılan toplam 11 bin 486 

kamyonun 6 bin 389 adetinin offroad 

olması ağır ticarideki inşaat eğilimini or-

taya koyuyor.  2016’da toplam kamyon 

satışlarında yüzde 55’e dayanan inşaat 

kamyonlarının oranının henüz 5 yıl önce-

sinde; 2011 yılında yüzde 40 seviyelerin-

de olduğunu görüyoruz.

AĞIR TİCARİ
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Türkiye otomobil ve hafif ticari 

araç toplam pazarı, 2016 yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 1,62 

artarak 983 bin 720 adet olarak gerçekle-

şerek bir rekor kırdı. Geçen yıl 242 bin 421 

adet satışın gerçekleştiği Türkiye hafif 

ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla 

göre yüzde 6,45 oranında azalarak 226 bin 

782 adete geriledi. Ancak bu rakam 2016 

yılında ülkemizde ve üzerinde bulunduğu-

muz coğrafyada yaşanan olaylar göz önü-

ne alındığında kötü sayılmayacak bir sonuç 

olarak dikkat çekiyor.

Marka bazında hafif ticari araç pazarının 

lideri 68 bin 234 adetle Türk hafif ticari 

araç endüstrisinin en önemli markası Ford 

oldu. Avrupa hafif ticari ara pazarında da 

payını son yıllarda arttıran Ford, 28 bin 

961 Courier satışı gerçekleştirildi. 27 bin 

433 Transit’le büyük van pazarının lideri 

de olan Ford, 5 bin 497 Transit Custom sa-

tışına imza attı. Markanın ithal modeli olan 

Connect 2 bin 950 adet satılırken Tourneo 

Custom ise 992 adet satıldı.

Ülkemizdeki bir diğer büyük hafif ticari 

araç markası olan Fiat ise toplamda 53 bin 

737 ticari araç sattı. Markanın amiral gemi-

si 25 bin 656 adetle Doblo oldu, ardından 

ise 21 bin 396 adetle markanın en küçük  

ticarisi Fiorino geldi. Daha sonra ise 5 bin 

497 adetle markanın büyük ticarisi Ducato 

geldi. Doblo altyapısıyla satılan açık kasalı 

Pratico 806 adet satışa ulaştı. 

Türkiye’nin en çok satan otomotiv mar-

kası olan Volkswagen ise toplam 32 bin 772 

adet hafif ticari araç satışıyla üçüncü sıraya 

yerleşti. 12 bin 131 adetlik satışla Caddy, 

markanın en popüler modeli olurken 11 bin 

284 adetlik Transporter satışıyla orta sınıf 

van pazarının en çok markası oldu. Crafter 

ile büyük van satışlarında 3 bin 605 adede 

ulaşılırken T serisinden 2 bin 109 adet Ca-

ravelle Türkiye yollarına çıktı. 

Renault ise Türkiye’de 15 bin 91 hafif 

ticari araç satışı gerçekleştirdi. 8 bin 973 

adet Kangoo, 3 bin 910 Master ve 2 bin 203 

Trafic yollara çıktı. Renault grubunun diğer 

markası Dacia ise sadece Dokker modeliyle 

5 bin 422 adetlik satışa ulaştı. 

Peugeot 10 bin 123 hafif ticari araç sat-

tı. En çok satan model 6 bin 946 adetle 

Partner olurken bin 721 adet Bipper, bin 

456 adet Boxer satıldı.

PSA grubunun diğer markası Citroen ise 

toplam 8 bin 377 adet ticari araç satışı ger-

Hafif
Ticari Araç 
Pazarı 
2016’da 
Canlılığını 
Korudu
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çekleştirdi. Bu satışlardan 5 bin 75 adeti 

Berlingo, bin 493 adedi Nemo olurken 908 

adedi ise Jumper oldu. 

Toplam satışlarda Türkiye rekoru kıran 

Mercedes Benz’in hafif ticarideki amiral 

gemisi her zamanki gibi Sprinter oldu. 2016 

yılında 5 bin 84 adet Sprinter yola çıkarken 

Vito ise 2 bin 984 adete ulaşarak toplam 8 

bin 64 hafif ticari araç satılmış oldu. 

Türkiye pazarında, Iveco, büyük van 

sagmentinin güçlü oyuncusu Daily mode-

liyle 2 bin 175 adete ulaştı. 

Küçük kamyonlarıyla pazarda yer alan 

Kia ve Hyundai de 6’nin adetleri aşan satış 

gerçekleştirdiler. Açık kasalı veya tente-

li üstyapıyla kullanılan bu alanda Kia, tek 

ticari modeli olan Bongo modeliyle 3 bin 

952 adet gibi önemli bir rakama ulaşırken 

Hyundai ise H100 modeliyle 2 bin 244 

adet satış yaptı. 

Karsan üretimiyle hafif ticari araç paza-

rının yeni oyuncusu olan Hyundai H350’nin 

Türkiye satışları 552 adet olarak gerçekle-

şirken modelin ihracatına ağırlık verildi. 

Gövde Tipine Göre 
Hafif Ticari 
Araç Pazarı 

2016 yılı Aralık sonu hafif ticari araç 

pazarı gövde tipine göre değerlendiril-

diğinde, en yüksek satış adetine yüzde 

70,69 pay ile van (160 bin 310 adet), 

ardından yüzde 11,58 pay ile kamyo-

net (26 bin 259 adet), yüzde 8,84 pay 

ile Minibüs (20 bin 037 adet) ve yüzde 

8,90 pay ile Pick-up (20 bin 176 adet) 

yer aldı.
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Yıllık ortalama 1 milyar 42 milyon 

Euro’luk satış hacmiyle treyler 

aksının en büyük markalarından 

olan SAF Holland, Düzce’deki yeni üre-

tim tesisinin kapılarını açtı. Tesisin açılı-

şı; Saf-Holland CEO’su Detlef Borghardt, 

EMEA Bölge Başkanı Alexander Geis ve 

markanın Türkiye Genel Müdürü Bilal 

Azizoğlu’nun ev sahipliğinde kamu ve özel 

sektörden üst düzey katılımla gerçekleşti.  

Saf-Holland ürün ailesi, treyler ve se-

mitreyler için komple aks grupları, yarı 

römork  ayakları ve king pin gibi kritik 

ürünlerin yanı sıra çekiciler için beşinci 

teker, ağır kamyon ve otobüsler için ha-

valı süspansiyon sistemleri gibi çözümleri 

kapsıyor.

Borghardt: “Komşu pazarlara 
Türkiye merkezli 

ihracat hedefliyoruz”
2020 yılı stratejileri doğrultusunda 

Türkiye’nin kendileri için önemine de-

ğinen Saf-Holland CEO’su Detlef Borg-

hardt açılış töreninde yaptığı konuşma-

da; “Saf-Holland olarak 2020’ye kadar 

belirlediğimiz büyüme stratejimizde yeni 

pazarların önemi büyük. Dünya geneline 

bakıldığında, sunduğumuz her ürün gru-

bunda ilk üç tedarikçi arasında yer almak-

tayız. Avrupa’da aks sistemlerinde genel 

pazar payımız yüzde 40’ların üzerindedir. 

Türkiye’deki araç üretimine bakıldığında 

ise yüzde 25’lik bir pazar payına sahibiz. 

Türkiye’deki pazar payımızı arttırabilmek, 

müşterilerimize daha yakın olmak, ürün 

ve hizmetlerimizi hızlı sunabilmek, orta 

vadede de komşu pazarlara Türkiye mer-

kezli ihracat yapmak üzere yeni tesisimizi 

faaliyete geçiriyoruz. Türkiye, bizim için 

Avrupa ve Ortadoğu pazarları arasında 

önemli bir köprü ve bu bölgede yaptığımız 

yatırım doğrultusunda büyük fırsatlar gö-

rüyoruz” dedi. 

Yeni Fabrika İle Türkiye’deki 
Ürün Çeşitliliği Arttırılacak 

Taşımacılık sektöründe yükselen ma-

liyetlere dikkat çeken Saf-Holland EMEA 

Bölge Başkanı Alexander Geis, yaptığı 

konuşmada Türkiye ve bölgede büyüme 

hedeflerinin merkezinde bu yatırımın 

olduğunu söyledi.  Geis sözlerine şöyle 

devam etti: “Saf-Holland olarak ürünle-

rimizin tasarım ve üretiminde kalite ve 

dayanıklılık açısından yüksek mühendis-

lik becerisine sahibiz. Müşterilerimizin 

içinde bulunduğu rekabetçi koşullar ve 

ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün 

vermeden, daha hafif ve bakım gideri dü-

şük ürünler üretiyoruz ki bu da yakıt tüke-

timini ve kilometre başına maliyeti azaltı-

yor. Türkiye’de aks sistemleri ile üretime 

başlayacağız. Uzun vadede üretim yel-

Dünya Aks Devi Saf-Holland’ın 
Türkiye Fabrikası Açıldı
Başta treyler olmak üzere ticari araçlar sektöründe çekici ve otobüs endüstrisin önemli 
tedarikçilerinden Saf-Holland, Türkiye’deki ilk üretim tesisini Düzce’de hizmete açtı. 
Almanya merkezli şirket, 5 milyon Euro’luk yatırım ile Türkiye ve çevre ülkelerde pazar 
payını arttırmak üzere üretime başladı. 
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Detlef Borghardt
Saf-Holland CEO’su



pazemizi genişleterek çekici araçlar için 

beşinci teker gibi ürünlerin de üretimini 

Türkiye’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Eş zamanlı olarak Türkiye’deki satış son-

rası hizmetler ve servis ağı yapılanmamı-

za da yatırım yapmaya devam edeceğiz” 

diye belirtti. 

35 bin Aks Üretimi Yapılacak 
Yeni fabrikaları ile ilgili detaylı bilgi ve-

ren Saf-Holland Türkiye Genel Müdürü 

Bilal Azizoğlu konuşmasında; “10 bin met-

rekaresi kapalı, 3 bini açık olmak üzere top-

lam 13 bin metrekarelik bir alan üzerine 

fabrikamızı kurduk. 90’lı yıllardan bu yana 

ülkemizde ürünleri kullanılan ve 2011 iti-

bariyle Türkiye’de resmi olarak faaliyete 

geçen Saf-Holland’ın ekonomiye şimdi de 

üretici olarak katkı sağlamasından büyük 

mutluluk duyuyoruz. Saf-Holland Grup’un 

yüksek kalite standartlarında üretim ya-

pacağımız tesisimizde orta vadeli planla-

rımız dahilinde hedefimiz, iki yıla kadar 35 

bin adet aks üretmek. Türkiye’deki pazar 

payımızı arttırarak komşu pazarlara ihra-

cat yapmak ana hedeflerimiz arasında. 

Fabrikamızı, başta Ortadoğu olmak üzere, 

Afrika, Rusya, Güney Afrika ve hatta ihti-

yaç halinde Orta Avrupa’ya ürün sağlaya-

cak bir merkez haline getirmeyi planlıyo-

ruz” diye açıkladı. 

Darbe girişiminden 2 gün sonra 17 Tem-

muz 2016 tarihinde yatırım kararı alındı-

ğını açıklayan Azizoğlu, Türkiye’de işlerin 

hızla düzeldiğini de sözlerine ekledi.

Detlef Borghardt: “Türkiye 
Yatırımımız İçin Doğru Ülke”

Organizasyon sonrası gazetecilerin 

sorularını yanıtlayan Saf-Holland CEO’su 

Detlef Borghardt, 2011 yılında Türkiye 

ofislerini açtıklarını ve 2016 aralık ayında 

merkezlerini Düzce’ye taşındıklarını söy-

ledi. Uzun vadeli planları 2020 yılına kadar 

1,5 milyar Euro ciro yapmayı hedefledik-

lerini belirten Borghardt, sağlam ve hızlı 

büyümek istediklerini söyleyerek devam 

etti: “Büyümek istediğimiz ülkeler arasın-

da Türkiye de bulunuyor. Orta sınıfın bü-

yüdüğü ülkeler arasında bulunan Türkiye 

gibi ülkelerde milli gelir ve harcamalarla 

birlikte ticaret ve taşımacılık faaliyetleri 

de artıyor. Kısa tedarik süresi talebi ve ağır 

olan ürünler için Romanya, Türkiye ve Du-

bai gibi ülkeleri analiz ettik ve Türkiye’de 

yatırıma karar verdik. Bu fabrikamızdan iç 

piyasaya olduğu kadar bölgeye de önemli 

oranda ihracat yapacağız.”

Şu anda başlayan üretimin 2017 yılı 

içinde yeni tamamlayıcı makinelerle 

üretimi yapılan dingil modelinin arta-

cağı ve yeni bantlarla da kapasitenin 

yükseleceğini kaydeden Borghardt, 34 

ülkede temsilcilik ve 20 ülkede üretim-

lerinin bulunduğunu belirterek enteg-

rasyon ve yerel idarecilerin önemli ol-

duğunu kaydetti. 

Düzce’de iki büyük avantajları olduğu-

nu söyleyen Borghardt, “Biz Almanya’da-

ki aks üretimimiz için halihazırda Türki-

ye’deki yan sanayicilerden pek çok parça 

satın alıyoruz. Ayrıca yerli üretimle birlik-

te Türkiye’deki var olan müşterilerimize 

daha rekabetçi fiyatlarla mal ve hizmet 

sunacağız” dedi.
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Soldan sağa; Saf-Holland EMEA Bölge Başkanı Alexander Geis, Saf-Holland 
Türkiye Genel Müdürü Bilal Azizoğlu ve Saf-Holland CEO’su Detlef Borghardt.



Tırsan, sunduğu çözümlerle lojis-

tik firmalarının ilk tercihi olmaya 

devam ediyor. 2012 yılında ku-

rulan Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. 

A.Ş. filosuna 50 adet Tırsan Çift Katlı Frigo 

T.SRI P kattı. Araçların 36 adetlik ilk partisi, 

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-

hoğlu tarafından Tırsan’ın Adapazarı fabri-

kasında düzenlenen törenle, Quattro Pet-

rol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş. CEO’su Cengiz 

Yılmaztürk’e teslim edildi. 

Gerçekleşen teslimat töreninde konuşan 

Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş. 

CEO’su Cengiz Yılmaztürk; tekstil, otomo-

tiv, inşaat, kimyasal, gıda, su ürünleri ve ilaç 

gibi farklı ürünlerin taşımalarını gerçekleş-

tirdiklerini belirterek amaçlarının müşteri-

lerine en hızlı ve en verimli lojistik hizmeti 

sağlamak olduğunu ifade etti. “Bu nedenle 

filomuzu Tırsan ile büyütüyoruz” diyen Yıl-

maztürk, Tırsan’ı kaliteli ürünler ürettiği ve 

güvenilir bir marka olduğu için tercih ettik-

lerini, bununla birlikte vermiş oldukları lojis-

tik hizmetlerinde Tırsan araçlarının kendile-

rine büyük avantaj sağladığının altını çizdi.

Cengiz Yılmaztürk, yeni aldıkları araçla-

rın iç net yükseklikleri nedeniyle daha fazla 

yük taşıma imkanı sunduğunu, çift kat op-

siyonu ile ürünleri istedikleri yükseklikte 

yükleyebildiklerini aktardı. Yılmaztürk, “Tır-

san Çift Katlı Frigo, panele entegre rayla-

rıyla ihtiyacımız olan iç genişliği maksimum 

seviyede sunuyor. Alüminyum zemin yapısı 

sayesinde araç temizliği de oldukça kolay ve 

gıda taşımacılığı için ihtiyacımız olan hijyeni 

sağlamamızda kolaylık sağlıyor. Öte yandan 

soğuk zincir taşımacılığı için ihtiyacımız olan 

tüm sertifikaları sunuyor. Bununla birlikte, 

aracın yan panellerindeki koruyucu plaka-

lar yükleme ve boşaltma sırasında oluşan 

darbelerin araca zarar vermesini önlüyor. 

Baktığınız zaman aracın kaliteli ve sağlam 

yapısı taşıdığımız ürünlerin doğru şekilde 

korunacağı konusunda bize tam güven ve-

riyor” dedi.  

Quattro Lojistik’e 50 Adet 
Çift Katlı Frigorifik Treyler
Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş, filosuna 50 adet Tırsan Çift Katlı Frigo kattı. 
Araçların 36 adetlik ilk partisi Tırsan Adapazarı Fabrikası’nda yapılan törenle teslim edildi. 

TESLİMAT
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TREDER Başkanı Kaan Saltık baş-

kanlığındaki heyete TREDER üye-

lerinin tamamına yakını katılırken, 

ziyarette Merkle Yönetim Kurulu Başkanı 

Wilhelm Merkle, Merkle CEO’su Dr. Ulrich 

Prank, Merkle Kaynak Teknolojileri Ltd. Şti. 

Genel Müdürü Veli Güçlü, Marmara Bölge 

Sorumlusu Levent Sobay da hazır bulundu. 

Merkle Schweissanlagen-Technik GmbH 

CEO’su Dr. Ulrich Prank TREDER Yönetim 

Kurulu’na Merkle ürünleri ve üretim pro-

sesleri hakkında bilgi verdi. Merkle’nin 

1964 yılında Bavyera Eyaleti‘nin Kötz 

şehrinde kurulduğunu ifade eden Prank, 

“Firma, kuruluşundan itibaren kaynak ma-

kine ve teknolojilerinde öncü bir üretici 

olarak kendini sürekli geliştiriyor ve bugün 

53 yıllık deneyimini geride bırakıyor. 7 bin 

metrekare kapalı alan üzerindeki kendine 

ait CNC işleme merkezleri, otomatik torna 

tezgahları, modern sac işleme ve torç ima-

lat hatları üretim derinliğinin göstergesi-

dir” şeklinde konuştu. 

Merkle’nin Kötz şehrindeki fabrikası ile 

tüm Avrupa’daki satış ve servis şubele-

rinde toplamda 220 çalışan bulunduğunu 

belirten Ulrich Prank, konuşmasına şöyle 

devam etti: “Bunun yanında tüm Alman-

ya, Avrupa ve Dünya’nın birçok yerinde 

bölgesel bayiler servis ekipleriyle birlikte 

müşterilerimize hizmet veriyoruz. Dona-

nım ve yedek parça gönderimi için güçlü 

bir lojistik, kendine ait eğitim merkezi ve 

profesyonel uygulama laboratuvarı, sü-

rekli yenilenen müşteri taleplerine cevap 

verebilmek için çalışıyor. Kaynak ve kesme 

alanındaki AR-GE çalışmaları için test ve 

elektronik bölümlerinde 12 mühendis gö-

rev yapıyor.”

TREDER Başkanı Kaan Saltık ziyaret 

ile ilgili yaptığı açıklamada Merkle’nin 

Almanya’nın önde gelen üreticilerinden bir 

tanesi olduğunu belirterek “Merkle sektö-

rümüzden büyük firmalara hizmet veriyor. 

Yenilikleri ve son teknolojileri bizimle pay-

laştılar. Kaynak makineleri ve otomasyon 

sistemleri ile yapılan kaynaklarda gelinen 

son noktayı gördük. Ayrıca Merkle tara-

fından geliştirilen, kaynak makine ve oto-

masyon sistemleriyle kablolu ve kablosuz 

olarak haberleşmeyi sağlayarak uzaktan 

kontrol ve raporlama imkânı sunan QMACS 

programını test ettik.” dedi. 

TREDER Merkle’nin 
Almanya Fabrikasını 
Ziyaret Etti
Treyler Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyeleri 
Merkle’nin Almanya’daki Fabrikası’nı ziyaret etti. Kaynak 
teknolojileri ile ilgili son yenilikleri yerinde gören TREDER 
heyeti, fabrika ziyaretinin ardından Mart ayı yönetim 
kurulu toplantısını da Almanya’da gerçekleştirdi. 



Serin Treyler A.Ş. Genel Müdürü 

Recep Serin 2016 yılını değerlen-

dirdi. İlk olarak 15 Temmuz kal-

kışması ve finans piyasalarının Türkiye’ye 

yapmış oldukları baskıdan bahseden Se-

rin,  ekonominin zor günler yaşadığını an-

cak ülkenin basiretli yöneticileri, halkı ve 

iş adamları sayesinde ekonomide kaosun 

yaşanmadığına dikkat çekti. 

Treyler sektörünün TÜİK verilerine 

göre yüzde yüzde 23,78 düşüş yaşadığı 

treyler pazarında Serin Treyler’in payı-

nı arttırdığını belirten Serin Treyler A.Ş. 

Genel Müdürü Recep Serin, “2016 yılında 

TÜİK verilerine göre 18 bin 338 adet trey-

ler trafiğe çıktı. 2015 yılında 24 bin 062 

adet ilk kayıt vardı. Kısaca sektörümüzde 

yüzde 23,78 pazar daraldı. Serin Treyler 

yatırımlarının ve çalışmaların semeresini 

alarak, daralan pazarda üretim dengesini 

bozmadı. Serin toplam treyler pazarından 

aldığı payı yüzde 6,01 e çıkararak, TÜİK 

verilerine göre pazar payını yüzde 15 bü-

yüttü” şeklinde konuştu. 

Pazar şartlarına göre ürünlerde yenile-

meye gittiklerini ve müşteri beklentilerini 

dikkate alarak ürünlere odaklandıklarını 

ifade eden Recep Serin, stratejileri doğ-

rultusunda hem verimliliği artırdıklarını 

ve pazarda pay attırabildiklerine değindi. 

Serin’in 2016 yılında diğer önemli bir stra-

tejisi olarak, ürünlerinde Saf Holland din-

gil kullanmaya başladığını kaydeden Re-

cep Serin, konu hakkında şunları söyledi.

Yüzde 100 Saf Holland
“Saf-Holland firmasının Türkiye’de 

yatırım yapması, üretimlerini Türkiye 

kaydırılması ve buradan ihracat yapması 

konusunda geliştirdiğimiz iş birliği çer-

çevesinde dingil üretim hatlarımızı kapa-

tarak, Saf Holland dingilleri kullanmaya 

karar verdik.  Yabancı yatırımcıyı ülkemize 

kazandırmaktan mutluyuz. Yapılan iş bir-

liği çerçevesinde ürettiğimiz Treylere Saf 

marka dingili standart olarak kullanmaya 

başladık.”

Recep Serin, yurtiçi ve yurtdışı fuarla-

ra 2016 yılında katılmadıklarını, buradaki 

kaynağı müşteri ziyaretlerinde kullan-

dıklarını açıkladı. Ar-ge merkezi kurma 

çalışmalarına da başladıklarını kaydeden 

Serin, “Üretim ve kalitemizin, uzun yıllar-

dır ayrılmaz bir parçası olan Ar-Ge birimi-

Serin Treyler
Düşen Pazarda Payını Arttırdı

TREYLER
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Türkiye’nin bu zorlu döneminde istihdam politikasını sürdür-
düklerini ve işçi çıkarmamaya gayret ettiklerini kaydeden 
Serin, zorlukları geride bıraktıklarına inandığını söyledi.

Recep Serin
Serin Treyler A.Ş. Genel Müdürü



mizin bu dönemde kurumsallaşmasına 

karar vererek, Ar-Ge Merkezi kurulumuna 

başladık. Merkezin faaliyet geçmesiyle 

yeni ürün, ürün geliştirme, verimlilik ve 

belgelendirme gibi hususlarda daha hızlı 

yol alabileceklerini söyledi. Serin geçti-

ğimiz yıl ürün geliştirme çalışmaları için 

şunları söyledi:

Yeniliğe Devam
“Ürün geliştirme üzerine güzel çalış-

malar yapıldı. Özellikle 3. Havaalanı inşa-

atında çalışan ürünlerimizin bu zorlu ça-

lışma şartlarına uygun olarak geliştirilen 

havuz damperlerimiz hakkında,  müşteri-

lerimizden olumlu geri dönüşler almamızı 

sağladı. Konteyner taşımacılığında kul-

lanılan konteynerlerimize uyguladığımız 

teleskopik, uzayıp kısalabilen şasi yapı-

mız müşterilerimizden yeni siparişlerin 

doğmasını sağladı. Rakip firmalarımızın 

da bu dönem içinde bu ürüne odaklanma-

ları, geliştirici katkı verici çalışmaları, ta-

kip ediliyor olma adına bizleri sevindirdi. 

Kullanım kolaylığı, bakıma ihtiyaç duyma-

dan uzun süreli kullanımıyla müşterile-

rimizden tam not aldığımız tenteli grubu 

ürünlerde yapılan iyileştirme ile şasi dahil 

bir çok parçası galvaniz daldırma tekniği 

ile üretilmeye başlandı. Bu tekniğin kul-

lanılması ile galvaniz şasili tenteli araçla-

rımıza en az 10 yıl paslanmazlık garantisi 

vermeye başladık. Her satılan tenteli ürü-

nümüze geri alım garantisi sözleşmesini 

yapmamız, müşterilerimizde bize ve mar-

kamıza olan güveni daha da perçinledi. 

Geri alım sözleşmesiyle yapılan bu çalış-

mamızda ses getirdi. ”

TREYLER
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Serin Treyler 2015-2016 model Serin 

Marka dingile sahip Serin Ultra Kapaklı 

Damper kullanıcılarını kazandıracak bir 

kampanya düzenliyor.  

Diskli veya kampanalı fren sistemine 

sahip Serin Marka dingil bulunan Serin 

Ultra Damperler, Saf marka dingillerin 

kullanıldığı 2017 model Serin Ultra Dam-

perle değişim kampanyası, kullanıcılar-

dan tahminlerin üzerinde bir geri dönüş 

sağladı. Kırıkkale Pınarhisar Taşıyıcılar 

kooperatifinde, Serin Treyler Genel Mü-

dürü Recep Serin ile bir araya gelen ko-

operatif başkanı Muhammet Üstünol  ve 

üyeleri, 25 adet Serin Ultra Damper de-

ğişiminin imzalarını attılar. 

Kooperatif başkanı Üstünol “Kullan-

dığımız araçlardan yıllardır memnunuz. 

Yeni araç alımlarında Serin Marka araçla-

rı filomuza katmak önceliğimiz olmuştu. 

Kampanya ile mevcut bulunan parkımızı 

avantajlı bir şekilde yeniledik” dedi.

Serin Treyler, 0 541 442 29 23 nu-

maralı whatsapp hattını tüm müş-

terilerin kolaylıkla ulaşmaları için 

devreye koydu. Tüm görüş, öneri ve 

isteklerin kolaylıkla paylaşılmasına 

ve anında çözümler bulunmasına 

olanak sağlayan bu uygulama saye-

sinde, müşteri memnuniyetine ver-

diği önemi bir kez daha vurgulayan 

Serin Treyler, yeni geliştirilmekte 

olan tüm uygulama ve hizmetleri de 

yakından takip ederek en hızlı şekil-

de bunları da sistemine dahil etmeyi 

hedeflemektedir.

Serin Treyler 
Whatsapp Hattı Kurdu

Ultra Serin Damper’de Değişim Kampanyası



2016’da toplam 1999 adetlik 

treyler satışı gerçekleştirdiklerini 

kaydeden Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün, “İç pazarda satış grafiğini yük-

selten tek treyler markası biz olduk. Dış 

pazarda ise büyük bir çıkış yakalayarak sa-

tışlarımızı 2,5 kat artırdık.  Her 100 adet fri-

go, konteyner taşıyıcı, tenteli ve platform 

römorkun 26 tanesi Krone tarafından yurt 

dışına ihraç edildi. Ürün gamlarına baktığı-

mızda, tenteli araç grubunda yüzde 21 pa-

zar payıyla ikinci, frigorifik araçta yüzde 34 

pazar payıyla birinci sırada yer aldık” dedi. 

Türkiye’de tenteli treyler pazarının yak-

laşık yüzde 20 oranında küçülmesine rağ-

men Krone olarak  825 adet satış yaparak 

yüzde 6’lık bir büyüme gerçekleştirdik-

lerini de açıklayan Akgün, marka olarak 

2017’de yüzde 12’lik bir büyüme hedefle-

diklerini bildirerek, “Bu yıl toplam satışımı-

zın 2 bin 240 adet olmasını, bunun bin 315 

adedini ihraç etmeyi, 925 adedini yurtiçi 

pazarda satmayı hedefliyoruz dedi.

Şaşi Fabrikası Nisan Ayında Açılıyor
Akgün, Krone’nin yeni yatırım kararı ile 

ilgili de şunları söyledi: “Tire’de, treyler 

fabrikamızın hemen yanında 10 bin adetlik 

kapasiteye sahip olacak yeni şasi üretim 

tesisimizi kuruyoruz. 1 Nisan’da üretime 

başlamasını planladığımız şasi fabrikası, 

toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alanda 

hizmet verecek. Bu yeni şasi üretim tesisi 

yatırımımızla toplam yatırım miktarımız 

170 milyon TL’yi bulacak. Şasi fabrikamıza 

yaptığımız yatırım miktarı 12 milyon TL” 

dedi. 10 bin adet üretime ulaştıklarında ça-

lışan sayılarının 700-800 kişiyi bulacağına 

vurgu yapan Akgün, burada üretilen şasi-

leri Almanya’ya da göndermeyi hedefle-

diklerini söyledi. Krone’nin bu yatırım kara-

rını 15 Temmuz’dan sonra verdiğinin altını 

çizen Akgün, “Bu karar, bizim Türkiye’ye ne 

kadar güvendiğimizi gösteriyor” ifadesini 

kullandı. 

Krone Satışları ve 
İhracatı Yükseliyor
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İzmir Tire’de bulunan fabrikasıyla faaliyet gösteren Krone, İstanbul’da düzenlediği bir 
toplantıyla 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 yılıyla ilgili beklentilerini paylaştı. 
Toplantıya, Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Almanya Uluslararası Satış Direktörü  
Andreas Völker ve Krone Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala, Krone Türkiye Satış Müdürü 
Ömürden Özacar ve Krone Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer katıldı. 



Krone, Tire’den ihracat yaptığı ülke sayı-

sının 16’ya ulaştığını da kaydeden Akgün, 

bu ülkelerin çok geniş bir yelpazede oldu-

ğunu belirterek 2016 yılının son  aylarında 

İsveç’e ihracat yapmaya başladıklarını da 

vurguladı.  Krone’nin ihracat yaptığı ülkeler 

şunlar: Almanya, İtalya, Macaristan, Bul-

garistan, Romanya, İsveç, Rusya, Cezayir, 

Fas, Mısır, Tanzanya, İsrail, Irak, Azerbay-

can, Özbekistan, Kazakistan. 

Andreas Voelker: “Toplam 
48 bin adet treyler sattık”

Krone Grubunun Almanya’da ticari araç 

ve tarım makineleri olmak üzere iki ayrı 

dalda üretim yaptığını söyleyen Krone Al-

manya Uluslararası Satış Direktörü And-

reas Voelker de, treylerde Tire dışında 

Almanya’da 4 adet fabrikada üretim yap-

tıklarını bildirdi. 2015-2016 mali yılında 

Krone Grubunun satışlarının yüzde 68’inin 

ticari araçlar grubundan geldiğini vurgula-

yan Voelker, “Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyar 

786 milyon Euro’luk ciro gerçekleştirdik. 

Ticari araçlarda ise toplam 1 milyar 218 

milyon Euro’luk bir ciro yakalamayı başar-

dık. Bunun yüzde 70’i iç pazar, yüzde 30’u 

dış pazar olarak gerçekleşti. Krone Grubu, 

Almanya ve Tire fabrikaları dahil, 2015 

Temmuz-2016 Temmuz ayları arasında 

toplam 47 bin 964 adetlik treyler satışı 

gerçekleştirdi” dedi. 

Doğrudan Satış
Başarı Getirdi

Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek el-

den karşılamayı hedeflediklerini belirten 

Krone Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala 

da, Krone yapılanması hakkında şu bilgileri 

verdi: “Mayıs 2016’da Gebze’de satış, satış 

sonrası, ikinci el ve yedek parça merkezi-

miz olan Krone Center’ı hayata geçirdik. 

Türkiye genelinde 32 adet servis noktası 

açtık. Gebze’den bu noktalara en kısa süre-

de yedek parça temini yapabiliyoruz. Diğer 

taraftan Eylül 2016’da treyler sektörünün 

ihtiyacı olan filo kiralama hizmetini Krone 

Fleet markamız ile vermeye başladık. Yine 

Krone Center’dan ikinci el satışlarımız de-

vam ediyor.”

Doğuş Otomotiv’le ortaklığın sona er-

dirilmesinden itibaren doğrudan satış 

yöntemini uygulamaya başladıklarını 

kaydeden Pala, “Tüm Türkiye çapındaki 

bölgelerde bulunan satış temsilcilerimiz, 

müşterilerimizin taleplerini karşılamak 

için 7/24 hizmet vermeyi sürdürüyor. Sa-

tış temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda 

10 bin kişiyle müşteri teması gerçekleştir-

di” dedi.

2017’de Treyler Pazarı
Büyüyecek

2017’de tren taşımacılığına uygun olan 

HP römorklarda talep artışı bekledikle-

rine vurgu yapan Pala, ayrıca yeni yö-

netmelikler doğrultusunda yeni filo ya-

tırımları da beklediklerini söyledi. Rusya 

ile düzelen karşılıklı ilişkilerin sonucunda 

da frigorifik treyler ihracatında da artış 

öngören Semih Pala, tüm bu beklentiler 

ışığında 2017’de Türkiye toplam treyler 

pazarında bir büyüme olacağını tahmin 

ettiklerini belirtti. 

TREYLER
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Madrid, İspanya’daki Iveco fabrika-

sı CNH Industrial Group’un Dünya 

Klasında Üretim (WCM) programın-

da Altın Seviyeye  erişen ilk üretim tesisi 

oldu. Bu program, fabrikalarının ve süreçle-

rinin entegre yönetimi için küresel üretim 

sektörünün en yüksek standartlarından 

biri.  Bu başarıyla birlikte Madrid fabrikası, 

Group’un dünya genelindeki 64 tesisi ara-

sında üretimde mükemmellik açısından en 

yüksek dereceli tesisi haline geldi. 

Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte 

konu ile ilgili şunları dile getirdi: “Madrid 

fabrikasıyla ve WCM Altın Seviye ile gurur 

duyuyoruz. Bu, fabrikada bulunan her-

kesin takım çalışması, bağlılığı ve kararlı-

lığıyla mümkün olan devasa bir başarıdır. 

Tesiste önemli yatırımlar yaptık ve üretim 

sürecine dahil olan herkesin aralıksız ça-

bası sayesinde, üretim sürecini tamamen 

elden geçirdik. Sonuç ise, montaj tesisin-

den ayrılan her bir aracın sınıfının en iyisi 

kaliteye sahip olması oldu.” 

CNH Industrial Baş Üretim Direktörü 

Tom Verbaeten şunları ekledi: “Fabrika-

mızdaki tüm süreçleri 10 yıl önce yeniden 

yapılandırmaya başladık ve devamlı bir 

iyileştirmeyle aralıksız çaba harcadık. Bu-

gün fabrika, üretim kalitesi açısından ola-

bileceği en üst düzeyde. Sınıfının en iyisi 

olma düzeyine eriştik ancak burası varış 

noktamız değil, önümüzdeki mükemmellik 

çağımızın başlangıcı. Müşterilerimize Iveco 

kamyonlarında en iyi kaliteyi sağlamak için 

bu devamlı iyileştirme sürecinde de aynı 

şekilde çok çalışacağız”

Madrid Fabrikası: İspanya’dan 
Dünyanın Diğer Yerlerine

Madrid Iveco fabrikası, markanın ağır 

araç yelpazesi; ikisi de dizel model olan 

Yeni Stralis ve Stralis XP, hem CNG hem 

de LNG modelleri bulunan Stralis NP ve 

Trakker için üretim hatları ile Araştırma ve 

Geliştirme merkezine ev sahipliği yapmak-

tadır. Sahadaki esnek ve kompleks üretim 

süreçleri, bu araçların 300 bine kadar farklı 

modelinin üretilmesine olanak tanıyor. Bu 

üretimin %87’si çoğunluğu Avrupa ancak 

Afrika, Asya ve Güney Amerika da olmak 

üzere ihraç etmek için yapılıyor.

Fabrikada toplamda 2500’den fazla kişi 

çalışıyor ve İspanya’daki otomotiv sektö-

ründe kadın çalışan oranı en yüksek fabrika:  

%21. Fabrika geçen yıl, Sürekli İyileştirme 

Sistemi kategorisinde Kaizen Enstitüsü’nün 

Mükemmellik Ödülü’nü kazandı. 

Iveco Madrid
Fabrikası’na 
Altın
Madalya
Madrid’de bulunan ve Stralis ve Trakker gibi ağır ticari araç modellerinin üretiminin 
yapıldığı Iveco fabrikası, CNH Industrial’ın dünyadaki 64 tesisi arasında üretim 
mükemmelliğinde en üst düzeye ulaşmayı başaran ilk tesisi oldu. 

TİCARİ ARAÇ
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Iveco Türkiye tüm satış teşkilatını bu 

yıl Madrid’de topladı. 2017 ilk çeyrek 

faaliyetlerinin ve 2017 hedeflerinin de-

ğerlendirildiği toplantı sırasında Iveco 

İspanya pazarı da bir sunum yaptı. Bayi-

ler daha sonra Iveco’nun ödüllü Madrid 

fabrikasını gezdiler.

Iveco markasının çok güçlü bir ko-

numa sahip olduğu Ispanya pazarın-

da Iveco hafif segmentde Daily ile, 

orta segmentde Eurocargo ile ve ağır 

vasıta segmentinde Stralis ile pazar 

birincisi. Sattıkları ürünlerin modern 

bir fabrikada üretildiğini görmekten 

büyük bir memnuniyet duydukları-

nı ifade eden Iveco yetkili satıcıları 

daha sonra ünlü Real Madrid stadyu-

mu dahil Madrid’in ünlü mekanlarını 

gezdiler.

Iveco Yetkili Satıcıları 
Madrid’de Buluştu



Tofaş, üretim ve ihracatta yap-

tığı hamlelerle ülke ekonomisi-

ne önemli katkılarda bulunmayı 

sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar 

toplam ihracata ulaşan ve 1 milyar dolar dış 

ticaret fazlası yaratan Tofaş, 2016 yılında 

Türkiye’den ABD’ye en çok ihracat yapan 

şirket unvanını kazandı. 

Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu 

ProMaster City ismiyle ABD’ye ihraç eden 

Tofaş, Ram ProMaster City ihracatında 

gösterdiği başarıyla “ABD’ye en fazla ihra-

cat yapan kurum” oldu. 275 milyon dolarlık 

ihracat rakamıyla, Türkiye’nin ABD’ye yap-

tığı toplam ihracatın yüzde 4.2’sini tek ba-

şına Tofaş gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan To-

faş CEO’su Cengiz Eroldu, Ram ProMaster 

City’nin Bursa’dan ABD’ye uzanan yolcu-

luğunun ülkemiz ihracatı için önemli bir 

görev üstlendiğini söyledi. 2016 yılında 

tüm Türk otomotiv endüstrisinin ABD’ye 

700 milyon dolar ihracat yaptığına de-

ğinen Eroldu, “Tofaş olarak geçen yıl 

ABD’ye 20 bin adede yakın Ram ProMas-

ter City ihraç ettik. Bu rakam, Tofaş’ın 

toplam ihracatının yüzde 7’sini oluşturu-

yor. ABD’ye olan ihracatımız 275 milyon 

dolarla Türkiye’nin, ABD’ye yaptığı top-

lam ihracatının yüzde 4.2’sini oluşturarak 

ilk sırada yer aldı” diye konuştu. 

Doblo’nun pazara sunulduğu 2000 yı-

lından bugüne, birçok kez ihracat şampi-

yonu olduğuna da değinen Eroldu; “Doblo, 

Tofaş’ın en çok satan modelleri arasındaki 

yerini hep korudu. Türkiye’nin küresel ti-

cari araç üretim üssü haline gelmesinde 

kilit rol üstlenen Doblo’yu, 2014 yılının son 

çeyreğinde Ram Promaster City markası ile 

ABD ve Kanada’ya ihraç etmeye başladık. 

İlk kez Amerika’ya gerçekleşen bu ihracatı-

mız Tofaş tarihi için de bir mihenk taşıdır” 

ifadelerini kullandı.

HAFİF TİCARİ
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Tofaş RAM Promaster City İle 
ABD’ye En Çok İhracat Yapan 
Türk Şirketi Oldu
Bursa’da geliştirilerek üretilen Fiat Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City 
ismiyle ABD’ye ihraç eden Tofaş, 2016 yılında ABD’ye en çok ihracat yapan Türk şirketi oldu. 

Cengiz Eroldu
Tofaş CEO’su



ZF Services Türk Genel Müdürü 

Selim Aydınlıoğlu, OE Satış ve 

Pazarlama Müdürü Atilla Hassas, 

Yedek Parça Müdürü Metin Ünlü, Servis 

Müdürü Alper Zoroğlu ve Deniz Sevk Sis-

temleri Bölge Müdürü Çağlar Çolak fuar-

da basın mensupları ile bir araya geldiler. 

Toplantıda ZF’nin gelecekteki teknolojik 

yol haritasına ilişkin bilgi verilirken glo-

bal ve Türkiye pazarının 2016 yılı da de-

ğerlendirildi.

İlk defa basınla bir araya gelen ZF Servi-

ces Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, 

ZF’nin global stratejisi hakkında bilgi verdi 

ve firmanın gelecek stratejilerini paylaştı. 

Aydınlıoğlu, ZF’nin 2016 yılını resmi olma-

yan rakamlara göre global pazarda 35 mil-

yar Avro ciro ile kapattığını kaydetti.

1915 yılında kurulan ve Zeppelin 

Vakfı’na ait bir şirket olan ZF Friedrichsha-

fen AG’nin 2015 yılında 29,2 Milyar Avro 

ciro elde ederek, dünyanın ilk üç otomotiv 

tedarikçisi arasındaki yerini aldığını akta-

ran Aydınlıoğlu, Türkiye’de şirketlerinin 

OE satış, servis ve yedek parça faaliyetleri 

yürüttüğünü ve ayrıca Gebze’de ZF Sachs, 

İzmir’de ZF Lemförder fabrikaları ve İstan-

bul İçerenköy’de faaliyet gösteren TRW 

Otomotiv şirketi ile birlikte, ülkemizde 

doğrudan bin 250 kişiye istihdam sağladı-

ğını açıkladı.

ZF Otomotivin Geleceğine Odaklandı 

TEKNOLOJİ
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Verimlilik-Güvenlik-Otonom Sürüş
ZF’nin gelişim süreci ve 2025 yılı hedef-

lerini detaylı olarak aktaran Aydınlıoğlu, 

son döneme damgasını vuran teknoloji-

lerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Gelece-

ğimizi verimlilik, güvenlik ve otonom sü-

rüş üzerine kuruyoruz. Bu yolda yeni iş 

yatırımları yaparak, teknoloji alanında 

lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Ka-

mera, radar, lidar ve obje tanıma (X2Safe) 

gibi sistemler ile ilgili çalışmalar yapan ZF, 

verimlilik ve güvenlik alanındaki ilerleme-

lerini TRW’nin sistemleri ile birleştirerek, 

özellikle otonom sürüş çalışmalarında 

büyük aşamalar kaydetmektedir. ZF, Ocak 

2017’de Detroit’te gerçekleştirilen Kuzey 

Amerika Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda 

“Gör, Düşün, Uygula” mottosu doğrultu-

sunda Elektrikli ve Otonom sürüş çalışma-

larına ilişkin ürünlerini sergiledi. Ön plana 

geleceğin otonom şehir içi araç kullanımı 

için ideal çözümü sunan Akıllı Yürür Şasi 

(IRC) platformu çıktı.”

Aydınlıoğlu: 
“2016 zor olsa da büyüdük”

Türkiye pazarını da değerlendiren Ay-

dınlıoğlu, “Çok zorlu bir yılı geride bırak-

tık. Özellikle kurlardaki artışlardan çok 

olumsuz etkilendik, büyük müşterileri-

mizin olduğu kamyon pazarı bir önceki 

yıla göre ciddi oranda daraldı ve bizim de 

komponent şatışlarımız aynı ölçüde azal-

dı. Önemli belediye alımları iptal edildi 

veya ertelendi. Tüm bu olumsuzluklara 

rağmen özellikle iş makinesi ve zirai araç-

larda yaşanan hareketliliğin de etkisi ile 

2016 yılını bir önceki yıla göre Türk Lirası 

bazında yüzde 20 civarında bir büyüme ile 

kapattık. 2016 yılında satışı gerçekleşen 

12 metre ve üzeri şehir içi otobüslerde 

yüzde 94’ün üzerinde bir oranda ZF şanzı-

manı kullanıldı. Ağır kamyon pazarında ise 

bu rakamı yüzde 35’ten yüzde 39’a yük-

selttik. 2016 yılının önemli başarılardan 

birisi de ZF elektrikli portal aksları ile üre-

tilmiş olan elektrikli şehiriçi otobüslerin 

Avrupa’dan sonra ilk kez Türkiye yolların-

da da kullanılmaya başlanması oldu. 2016 

yılında ZF Services Türk’ün tüm birimle-

rinde büyüme elde ettik. 2017 yılı için de 

umutluyuz. Yeni projelerimiz ve pazarın 

da bir miktar toparlanması ile benzer bir 

büyüme rakamını hedef olarak belirledik. 

Bunu gerçekleştirecek ürün, tecrübe ve 

ekibe sahibiz” dedi. 

2017 yılında özel araç güç aktarma 

organları, beton mikser redüktörü,  zirai 

araçlar, iş makineleri, telematik ürünler  

(Openmatics) ve deniz sevk sistemleri 

çözümlerine daha fazla odaklanacakları-

nı da belirten Aydınoğlu, bununla birlik-

te servis aktivitelerindeki yetkinliklerini, 

özellikle otomobil ve raylı sistemlerde ge-

nişletmeyi planladıklarını, ancak bunların 

meyvelerini 2018 yılında toplayabilecek-

lerini kaydetti. 

TEKNOLOJİ

Mart-Nisan 2017  •  41



3. Havalimanı inşaat alanın-

da yapılan törene Orkun Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 

Karadeniz, Orkun Grup üst düzey yö-

neticileri, Koç Holding Otomotiv Grubu 

Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel 

Müdürü Haydar Yenigün, Ford Trucks 

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay ve 

Ford Trucks üst yönetimi katıldı. Tören-

de Orkun Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

İlhan Karadeniz’e plaketini, Koç Holding 

Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen 

teslim etti.

Teslimat töreninde ilk konuşmayı 

yapan Ford Otosan Kamyon İş Birimi 

Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay, 

standart inşaat araçlarından farklı ve 

zorlu havalimanı inşaat alanının gerek-

liliklerine göre Orkun Grup’la birlikte 

tasarlanan bu araçların Orkun’ hayırlı 

olmasını diledi.

Ford’la İşbirliği 
Uluslararası Nakliye ile Başladı
Daha sonra konuşma yapan, Orkun Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, 

Türkiye’nin en önemli projelerinden biri 

olan yeni havalimanı projesinde 30 aydır 

hafriyat işi yaptıklarını, daha önce kum ve 

kömür ocakları ile çöp alanları olarak bili-

nen dünyanın en zorlu sahalarından birin-

de çalıştıklarını söyleyerek konuşmasına 

başladı. Uluslar arası taşımacılık işinin esas 

işleri olduğunu kaydeden Karadeniz, şun-

ları söyledi: “Toprağın çamurun üzerinde 

çalışmaya başladık ve Ford Otosan’la bir-

likte bu arazi şartlarında çalışabilecek bir 

aracın oluşturulmasına yönelik çalışmala-

rımızı tamamladık. 380 milyon metreküp-

lük hafriyat taşımasının yapıldığı bu alanda 

Orkun Grup olarak 155 milyon metreküplük 

taşımayı biz yaptık. 2 bin 200 aracın çalıştı-

ğı bu alanda bizim 500 arabamız var. Dörtte 

bir arabayla yüzde 47,8’lik iş gerçekleştir-

dik. Bu işi yapmamızın en büyük nedenle-

rinden birisi otomotivciliği ve arabacılığı iyi 

bilmemizdi. Ford’la 15 yıldır işbirliği yapıyo-

ruz. İlk olarak uluslararası alanda denedik. 

Şu anda 250 adet Ford çekicimiz var. Ford 

çekicilerle birlikte İngiltere’den İspanya’ya 

kadar bütün Avrupa ülkelerine sorunsuz 

bir şekilde taşıma yapıyoruz. Yerli üretim, 

ekonomik, parçası bol 7/24 servis veren 

hatta Macaristan’da aracım arıza yaptığı 

zaman uçakla adam gönderip o sorunu 

çözmüştür.”

Karadeniz: “İhtiyaç Duyduğumuz 
Aracı Ford Otosan’la Geliştirdik”
Havalimanı inşaatındaki faaliyetleriy-

le ilgili olarak da bilgi veren Karadeniz 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafriyat işleri 

için farklı marka model araçlar denedik 

ama en sonunda Ford Otosan’la birlikte 

Orkun Grup Ford Trucks’ın 
Havalimanı İnşaatına 
Özel Araçlarıyla Taşıma Rekoru Kırıyor

AĞIR TİCARİ
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Ford Trucks, 2 Şubat 2017 tarihinde Orkun Group’a 27 adet inşaat serisi kamyon 
teslim etti.  Bu teslimatla birlikte Orkun Group’un filosundaki Ford Trucks araç sayısı 
400 adede yükselirken işbirliği ise özel bir plaket töreniyle kutlandı.



bir canavar yarattık. Bu araç, 4142, yerli 

üretim Ford motorlu, arka aks sistemleri 

tamamen değiştirilmiş, 45 tonluk taşıma-

larla çok ağır şartlarda çalışıyoruz. 50-55 

tonlarla bile denedik bu aracı hem motor 

gücü hem arka aks gücü hem de şasisiyle 

çok memnun kaldık. Bütün Ford yöneti-

cileri ve mühendisleriyle günlerce çalış-

mamız sonucu 7/24 çalışan araçlarımızla 

sorunsuz bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda 

Orkun Grup bünyesinde 400 adet aracı-

mız mevcut.”

Törende bir konuşma yapan Koç Hol-

ding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çi-

men ise “Ford Trucks olarak kendimizi bir 

çözüm ortağı olarak görüyoruz ve müşte-

rilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak es-

nek çözümler üretiyoruz. Marka vaadimiz 

olan “Her Yükte Birlikte” söylemine ina-

nıyor ve bunu verdiğimiz tüm ürünlerde 

ve hizmet anlayışında yaşatmaya çalışı-

yoruz. Orkun Grup’un karşı karşıya olduğu 

zaman yarışı ve zorlukları çok yakından 

biliyoruz. Orkun Grup Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın İlhan Karadeniz bu süreç-

te ihtiyacını bize çok net olarak tanım-

ladı. Bu sayede de 6x4 ve 8x4 damper 

kamyonlarımızda çok ciddi geliştirmeler 

yaptık. “Extra heavy duty” olarak adlan-

dırdığımız bu özel araçlar, daha güçlü ve 

daha zor koşullarda müşterimizin işini 

kolaylaştırdı” dedi.
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Scania, Satış Sonrası Servis Yö-

neticileriyle bir araya gelerek, 

müşterilerine daha iyi hizmet ve-

rebilmek adına, yeni stratejilerini belirledi. 

Türkiye’deki tüm Scania Servis Yöneticile-

rin katıldığı toplantıda, genişleyen servis 

ağı, servis kalitesi, yedek parça bulunabi-

lirliği ve müşteri memnuniyetinin önemi 

vurgulanarak geliştirilebilecek tüm yeni 

hizmetler için fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda açıklama yapan Scania Satış 

Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbu-

lat “Görevimizin aracın satışını yaptıktan 

sonra başladığına inanıyoruz. Bu inançla 

müşterilerimize daha iyi hizmet verebil-

mek için çalışıyoruz. Bugün burada Türkiye 

genelindeki tüm servis yöneticilerimizle bir 

araya gelerek, kaliteli servis hizmeti, yedek 

parça bulunabilirliği ve koşulsuz müşteri 

memnuniyeti için daha fazla ne yapabile-

ceğimiz konusunda fikir alışverişinde bu-

lunduk. Satış sonrası olarak yılda ortalama 

3.000 müşteri ziyareti yapıyoruz. Müşteri-

lerimizi sahada ziyaret ederek onların ihti-

yaçlarını daha iyi anlayarak çözüm önerileri 

sunuyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Scania’m Sapasağlam’a 
Büyük İlgi

Scania, satış sonrası hizmetleriy-

le sunduğu hızlı çözümlere bir yenisini 

daha ekledi. Yeni uygulaması Scania’m 

Sapasağlam ile kaliteli servis hizmetini, 

teknoloji ile birleştirdi. IOS ve Android 

platformlarından indirilebilen Scania’m 

Sapasağlam uygulaması yoğun talep gö-

rerek 1 ay içinde 3 bin kişi tarafından kul-

lanılmaya başlandı. 

Park halinde bulunan Scania’ların fo-

toğrafı çekilip sisteme kolayca yüklenir. 

Fotoğrafı yüklenen araç kullanıcısına müş-

teri hizmetleri tarafından ulaşılarak, en ya-

kın Yetkili Servis için randevu oluşturulur. 

Kullanıcı, servise geldiğinde tüm kampan-

yalara ek olarak parça değişimi ve işçilikte 

indirimlerden faydalanılabiliyor. 

Onarım ihtiyacı olan Scania fotoğrafını 

yükleyen kullanıcı, araç servise girdiğin-

de puan kazanırken, biriken puanlar ile 

kendi seçeceği Scania aksesuarın sipari-

şini kolayca verebilir. Her bildirim için 50 

puan kazanan kullanıcının almış olduğu 

aksesuarlar ücretsiz olarak adresine tes-

lim ediyor.

Türkiye’de 16 Yetkili Satıcı ve Servis 

noktasında profesyonel bir ekiple hizmet 

veren Scania, orijinal parça kullanımı ile 

aracın ömrünün uzamasına, ikinci el değe-

rinin artmasına önemli katkı sağlamaktadır. 

Scania Servis Yöneticileri Müşteri 
Memnuniyeti İçin Bir Araya Geldi
Scania Yetkili Servis Yöneticilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda, 2017 yılı stratejileri 
hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
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Samsun, Ankara, Kocaeli, Mer-

sin, İzmir, Antalya ve Eskişehir 

bölgelerinde turizm, öğrenci ve 

personel taşımacılığı alanlarında faaliyet 

gösteren İstanbul merkezli Gür-Sel Turizm 

tercihini yine Mercedes-Benz’den yana 

kullandı. Mercedes-Benz Türk yetkili bayi 

Gülsoy Anadolu aracılığı ile Gür-Sel Turizm 

filosuna 50 adet Sprinter ekledi.

Gür-Sel Turizm, satın aldığı 50 adet 

Sprinter aracını Gülsoy Anadolu’da ger-

çekleşen törende teslim aldı. Şirketin, ger-

çekleştirilen teslimatla birlikte filosundaki 

araç sayısı 600 adede yükseldi. 

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk 

Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Mü-

dürü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk 

Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım 

Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz 

Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Genel Müdü-

rü İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Anadolu Ge-

nel Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv 

Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Ko-

cagil, Gülsoy Anadolu Hafif Ticari Araçlar 

Satış Müdürü Sercan Bal, Gür-Sel Turizm 

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, 

Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hü-

rer Fethi Gündüz ve Gür-Sel Turizm Şirket 

Araçları Müdürü Umut Demircan katıldılar. 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan Akde-

niz: “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yılı-

mızı kutladığımız bu özel ve bizler için çok 

önemli yılda teslimatlarımızın bu hızla 

devam etmesinden ve Gür-Sel Turizm’e 

50 adetlik büyük filo teslimatı gerçekleş-

tiriyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 

Gür-Sel Turizm’in araç parkında yer alan 

Mercedes-Benz marka araç sayısının art-

ması bizleri çok mutlu ediyor.  İşbirliğimizin 

önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam 

etmesini temenni ediyoruz”dedi.

Türkiye’de 50’nci Yılını kutlayan marka-

larının ülkeye olan inancının devam ettiğini 

açıklayan Akdeniz, 2008 yılınba başlayan 

Mercedes-Benz Türk Gür-Sel İşbirliğinin 

güölü bir şekilde devam ettiğini ve araçla-

rının daha konforlu ve daha güvenli olduğu 

için tercil edildiğini aktardı. 

Türk müşterileri tarafından beğenilen 

bu araçların ihracatının Batı Avrupa ülke-

lerine de uzandığını açıklayan Akdeniz, bu 

şekilde önemi bir katma değer yarattıkları-

nı da sözlerine ekledi. 

Gür-Sel Turizm Yönetim Kurulu Başka-

nı Levent Birant, törende vermiş oldukları 

kaliteli hizmetten dolayı Mercedes-Benz 

Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki kat-

kılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yet-

kili Bayi Gülsoy Anadolu’ya ve Mercedes-

Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış 

oldukları destek ve kredi imkânları için 

teşekkürlerini iletti. Levent Birant, Gür-

Sel Turizm’in filosundaki araç sayısını 

Mercedes-Benz marka araçlarla çoğalt-

maktan gurur duyduklarını ve artan kapa-

siteyle birlikte yatırımlarına 2017 yılında 

devam edeceklerini vurguladı. 
Yaklaşık 2 yıl regülasyonlardan dolayı bir 

duraksama olduğuna işaret eden Birant, 

gerek ikinci el ve yakıt tüketimiyle alırken, 

satarken ve işletirken değerli bir araç olması 

sebebiyle Sprinter’ı tercih ettiklerini belirtti. 

Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz, farklı uzunluk, yüksek-

lik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekler 

ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli 

Sprinter’da 3 farklı gövde uzunluğu ve aks 

mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konfo-

ru bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mü-

hendisleri tarafından sürücülerin ve müş-

terilerin yorum ve beklentilerinden yola 

çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip 

Sprinter araçlar, personel, turizm ve okul 

servislerinde yolcularının güvenliğini artı-

ran özel donanım ve ekipmanları standart 

olarak sunuyor. 

Mercedes-Benz Sprinter araçlar yönet-

meliklere uygun olarak “3 Noktalı ve Ger-

gili Emniyet Kemerleri, Rüzgâr Savrulma 

Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa 

Kalkış Desteği, Adaptif Fren Lambaları, 

Çarpışma Önleme Asistanı ve Sıkışma Ön-

leyicili Orijinal Elektrikli Kapıları” ile müşte-

rilerine güven ve konforu bir arada sunu-

yor. Araç, vücudun sırt bölgesini kavrayan 

ergonomik koltuklarla dikkat çekiyor.
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Gür-Sel Turizm Filosuna 
50 Adet Mercedes-Benz Sprinter 



Yeni EMP2 modüler platform üze-

rine inşa edilen Yeni Peugeot Ex-

pert kompakt, standart ve uzun 

olmak üzere üç farklı gövde uzunluğuna 

sahip. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 

yıldız alan yeni Peugeot Expert van mode-

liyle, 81 bin 500 TL’den 03 Mart’a Türkiye 

pazarında satışa sunulmaya başlandı. 

Tanıtım toplantısı Esma Sultan Yalısı’nda 

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Laurent 

Pernet ve Pazarlama Direktörü Mehmet 

Akın evsahipliğinde gerçekleştirilen yeni 

Expert’in müşteri beklentileri doğrultu-

sunda geliştirildiği ifade edildi. 

Yeni Expert’in  uluslararası hafif ticari 

araç pazarında Peugeot satışlarının üçe 

katlanması hedefinde önemli bir role sa-

hip olduğunu kaydeden Peugeot Türkiye 

Genel Müdürü Laurent Pernet, “Bu hedefe, 

hafif ticariye özel iş birimimiz, geniş ürün 

gamımız ve dünya çapında uzmanlığımızla 

ulaşacağız” dedi. 

Sınıfının En Düşük 
Yakıt Tüketimi 

Yeni Expert’te ön taşıyıcıların genişliği ve 

kulelerin yüksekliği kadar ön süspansiyon 

geometrisinin mimarisi de 1,6 litre ve 2,0 

litre BlueHDi motorların kullanımına imkan 

tanıyor. Verimli Euro 6 BlueHDi motorların 

güç alternatifleri 95 HP ve 210 Nm ile baş-

lıyor ve 180 HP ve 400 Nm’ye kadar uzanı-

yor. Bir önceki Peugeot Expert versiyonu 

ile kıyaslandığında yeni platform sayesinde 

motor seçeneğine bağlı olarak 100 ile 150 

kg daha hafif bir yapı ortaya koyuyor. Yeni 

platform ve verimli motorlar rekor sınıf lide-

ri yakıt ekonomisi değerlerini de beraberin-

de getiriyor. Versiyonlara göre Türkiye’de 

satılacak motor tipleri ve tüketim değerleri;

Kompakt versiyon: 1.6 L BlueHDi 115 hp 

S&S, 6 vitesli manuel şanzıman, 5,1 lt/100  

km, 133 g/km CO2. Uzun versiyon: 2.0 L 

BlueHDi 120 hp, 6 vitesli manuel şanzı-

man, 5,5 lt/100 km, 144 g/km CO2

20 Bin Kilometre 
Bakım Aralığıyla Düşük TCO

BlueHDi motorlar başta FAP (Partikül 

Filtresi) ve SCR (Selective Catalytic Re-

duction) olmak üzere günümüz motor 

teknolojisinin en etkin ve verimli emisyon 

kontrol teknolojileriyle donatıldı ve Euro 6 

emisyon normlarını yerine getiriyor. 22,4 

lt kapasiteli AdBlue deposu 15 bin kilo-

metrelik menzil sağlarken, AdBlue dolu-

mu orta direk üzerinde yer alan ve sürücü 

kapısı kapalıyken görülmeyen doldurma 

kapağı sayesinde kolayca yapılıyor. Sınıfı-

nın en düşük yakıt tüketimi değerine sahip 

olan Peugeot Expert 20 bin km veya 1 yıllık 

bakım aralığının da katkısıyla son derece 

düşük kullanım maliyeti avantajı sunuyor.

İhtiyaca Göre Değişen 
Üç Farklı Uzunluk

Yeni Peugeot Expert; kompakt ve uzun 

olmak üzere iki farklı gövde uzunluğu ile 

Peugeot’un Yeni Hafif Ticari 
Aracı Expert Türkiye’de

HAFİF TİCARİ
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Türkiye’de satışa çıkacak. Kompakt gövde 

tipi 4,6 metre uzunluğu ile 5,1 m3 kargo 

hacmi ve 3,32 metre kargo uzunluğu sunar-

ken, Uzun versiyon ise 5,30 metrelik gövde 

uzunluğu ile 6,6 m3’e kadar kargo hacmi ve 

4 metreye kadar kargo alanı uzunluğu su-

nuyor. Sadece 1,9 metre tavan yüksekliği 

ile alışveriş merkezleri ve havaalanlarındaki 

kapalı park alanlarına girmeyi kolaylaştıran 

yeni Peugeot Expert, kompakt boyutları 

kadar kısa ön ve arka aks uzantıları sayesin-

de ise park ve manevra pratikliği sunuyor.

Moduwork’la Mobil Ofis Tasarımı
Moduwork bölmeli üç kişilik bank tipi 

koltuklar bir ticari araçta en önemli unsur-

lardan olan bir modülerlik sunuyor. Geniş 

ve konforlu bir yaşam alanı sunan katlanan 

koltuklar ön sırada üç kişinin rahat etme-

sini sağlarken öne doğru katlanan orta 

koltuğun sırtlığındaki düzenleme sayesin-

de mobil ofis ortamı sağlanıyor. Yine orta 

koltuğun altında bulunan saklama bölmesi 

küçük eşyaların neden olabileceği karma-

şanın önüne geçiyor. 

Kompakt versiyonda 2,92 metre olan 

dingil mesafesi uzun versiyonda 3,27 

metre olarak kullanılıyor. Önde 0,88 met-

relik ve arkada 0,80 (kompakt) ile 1,15 

(standart) metrelik kısa aks uzantıları ka-

dar 11,30 metrelik dönme çapı da park ve 

manevralarda Peugeot Expert’in kullanım 

kolaylığını artırıyor. 

Sayısız güvenlik donanımlarının yanı 

sıra yeni şasi ve güçlendirilmiş karoseriyle 

Peugeot Expert Aralık 2015’te Euro NCAP 

çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı.

Yeni Amortisörle 
Üstün Sürüş Konforu 

Yeni Peugeot Expert sunmuş olduğu 

ergonomi ve konfor seviyesiyle tamamen 

yeni bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Gös-

terge panelinin konumu ve bu sınıf için 

oldukça dik olan direksiyon açısı sürücüye 

SUV benzeri yol hakimiyeti ve binek oto-

mobil konforunu bir arada sunuyor. Kaliteli 

malzemelerle bezenen kokpit konforlu bir 

iç mekan sunarken, yüksekte konumlan-

dırılan bilgi ve eğlence sistemiyle iklimlen-

dirme paneli kullanım ergonomisini artıyor. 

Peugeot Expert elden geçirilen EMP2 

platformunun MacPherson tipi ön süspan-

siyonundan yararlanıyor. Elektrik destekli 

hidrolik direksiyon sistemi ve direksiyon 

kutusunun önünde konumlandırılan viraj 

demirleri dönüş çapını azaltırken, park ve 

manevraları destekliyor ve düz gidiş stabi-

litesini artırıyor. Şasi ve bağlantı elemanla-

rında kullanılan özel filtreleme sistemleri 

sarsıntıları azaltırken yol tutuşu hassasi-

yetini artırıyor.

Yeni üçgen formlu arka aks bağlantıları 

geniş bagaj hacmi veya oturma alanı için 

alan kazandırırken bin 400 kilogramlık yük-

leme kapasitesini de beraberinde getiriyor. 

Sınıfında ilk olarak kullanılan konfor 

ile yol tutuş arasında ideal dengeyi kuran 

yüke bağımlı süspansiyon sistemi hem 

dolu hem de boş kullanımda mümkün olan 

en üst düzey sürüş keyfini vaat ediyor.

Hafif Ticaride Üst Sınıf 
Konfor ve Güvenlik Ekipmanları
Yeni Peugeot Expert’te kapasitif dokun-

matik ekranlı 7 inç büyüklüğündeki bilgi ve 

eğlence sistemi yer alıyor ve Mirrorscreen 

ile akıllı telefon bağlantısı yapılarak uyum-

lu uygulamalar dokunmatik ekrandan ku-

manda edilebiliyor.

Eller serbest olarak ayakla kumanda edi-

len otomatik sürgülü yan kapılar ve bera-

berinde gelen anahtarsız giriş ve çalıştırma 

sistemi ile beraber özellikle yük indirme 

bindirme operasyonlarında kullanım kolay-

lığı sağlıyor. 

Standart arka park sensörüne ek olarak 

Visiopark 180 derece arka kamera sistemi, 

zoom özelliği ve beraberinde gelen ilave 

ön park sensörü ile her tür durumda park 

manevrası yapmak kolaylaşıyor.

Aktif Güvenlik Freni, Sürüş Süresi Uyarısı 

Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi elekt-

ronik sürüş destek sistemleri sürüş güven-

liğine katkı sağlıyor. Güvenlik Paketi ile bir-

likte devreye giren; Hız Sınırı Önermesine 

sahip Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Sü-

rücü Dikkat Uyarısı, Şerit Değiştirme Uyarısı 

Sistemi (AFIL), Otomatik Kısa Far Değişimi 

gibi sistemler sürücünün hayatını kolaylaş-

tırırken sürüş güvenliğini destekliyor.
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Hafif ticari araç pazarındaki payını da artırmayı hedefleyen Peugeot, markanın modern 
tasarımı kadar, yüksek taşıma kapasitesi ve yüksek verimlilik özellikleriyle dikkat çeken 
yeni ticarisi Expert’i Türkiye pazarına sunmaya başladı. 

Laurent Pernet
Peugeot Türkiye Genel Müdürü



Törene Volkswagen Ticari Araç 

Genel Müdürü Kerem Güven, 

Altur Turizm Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak ve iki 

şirketin yöneticileri katıldı. 

Törende konuşan Volkswagen Ticari 

Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Altur 

Turizm ile geçmişten gelen iş birlikleri-

nin yeni teslimatlarla güçlendiğini söy-

ledi. Taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını 

yakından takip ettiklerini belirten Kerem 

Güven, “Sektörün ihtiyaçlarına yöne-

lik çözümler sunmaya devam edeceğiz. 

Volkswagen ticari araç modellerimiz 

bireysel kullanıcıların yanı sıra, sektö-

rün öncü firmaları tarafından da tercih 

ediliyor. Bunun temel nedeni, sektörün 

ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu 

ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verecek 

donanım ve kalitede model ve hizmetleri 

sunuyor olmamız” dedi.

Altur Turizm’in Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Hikmet Albayrak ise, 

taşımacılık sektöründe yakaladıkları 

başarıya Volkswagen Ticari Araç gibi iş 

ortakları sayesinde ulaştıklarını belirt-

ti. Hizmet verdikleri firmaların özellikle 

verimlilik, zamanı doğru kullanma, kalite 

ve güvenlik talep ettiğine vurgu yapan 

Albayrak, “Bu istekleri layığıyla yerine 

getirme gayreti içindeyiz. Bu çabamızda, 

personelimizin, ekibimizin ve bizimle bir-

likte bu yolda olan iş ortaklarımızın gücü 

var. Volkswagen Ticari Araç da bunların 

başında geliyor. Sunmayı ilke edindiği-

miz kalite, güven, konfor ve verimlilik 

Volkswagen’de var” dedi.

Altur Turizm Filosunu 
Volkswagen Crafter İle Büyüttü
Altur Turizm, araç filosunu Volkswagen Crafter ile 
genişletti. Firma, 64 adet 15+1, 2 adet 16+1 ve 1 adet 
19+1 olmak üzere filosuna toplam 67 adet Crafter katarak 
filosundaki Crafter adedini 560’a yükseltmiş oldu.
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Semperit’ten Yeni Treyler Lastiği

Continental’e Türkiye’den Üst Düzey Atama

Treylerlerde üç metre iç yüksekliği gerektiren yüksek hacimli taşımacılık 
için Semperit, yeni düşük kesitli RUNNER T2 445/45 R 19.5’’i sunuyor. 
Yeni treyler lastikleri, 9 tonluk aks yüklemesine uygun ve aynı zamanda 
bölgesel ve uzun mesafeli taşımacılık için özel bir tasarıma sahip. 

1985 yılından beri bir Continen-

tal markası olan Semperit,  kısa 

süre önce lanse edilen Semperit 

RUNNER serisiyle taşımacılık şirketlerin-

den ilgi görüyor. Semperit’in treyler las-

tikleri, kamyon lastiği yelpazesine ekle-

nen 445/45 R 19.5’’ ebadındaki RUNNER 

T2 ile genişliyor. 100 metreküpe kadar 

yük hacmi sunan RUNNER T2, yasal ola-

rak izin verilen toplam araç yüksekliğine 

uyma mecburiyetindeki mega treyler ve 

yarı römorkların düşük platform ihtiyaç-

larını karşılıyor.  

RUNNER T2, verimliliğin öncelikli ol-

duğu lojistik ve taşımacılık sektörüne 

yüksek kilometre performansı ile verimli 

bir çözüm sunuyor. Güçlendirilmiş yanak, 

yeni lastik sırtı tasarımı ve kauçuk bileşi-

mi ile iyileştirilmiş lastik konturuna sahip 

RUNNER T2, optimize edilmiş yuvarlanma 

direnci sayesinde yüksek kilometre per-

formansı sunarken lastik etiketindeki “B” 

etiket değeri ile yakıt verimliliğine fayda 

sağlıyor. Ayrıca; M+S sembolü taşıyan 

yeni lastik,  kış koşullarında kullanım şart-

larını karşılıyor. 

Continental’de gerçekleştirilen 

atama ile son olarak Asya Pasi-

fik bölgesinden sorumlu Orijinal 

Ekipman Başkan Yardımcılığı görevini 

üstlenen Tansu Işık, 2017 başından iti-

baren Continental’in EMEA (Avrupa, Orta 

Doğu ve Afrika) Bölgesinden sorumlu 

Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi.

Lisans eğitimini 2002 yılında Bilkent 

Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde ta-

mamlayan Tansu Işık, 2007 yılında Koç 

Üniversitesi’nde Executive MBA progra-

mını bitirdi. 2002 – 2011 yılları arasında 

Continental Türkiye’de çeşitli depart-

manlarda görev alan Tansu Işık, 2011 

– 2013 yılları arasında Continental’in 

Almanya’daki merkez ofisinde EMEA böl-

gesi Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini 

üstlendi. 2014 yılında aynı firma bünye-

sinde, Çin’in Orijinal Ekipman bölümün-

den sorumlu Direktörü olarak atandı. 

Işık, 2015 – 2016 yılları arasında Conti-

nental Holding Çin Ofisinin Yönetim Ku-

rulu Üyeliği ve Asya Pasifik Bölgesi Oriji-

nal Ekipman Başkan Yardımcılığı görevini 

üstlenmişti. 
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ÇİFTEL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ...................................... 11.500 TL
12 Teker 4 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ....................................17.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Damper Kasa ................................. 19.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa ..............14.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Panel Kapalı Kasa ...................................... 11.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ......................................10.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ....................................16.000 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap Damper Kasa ................................. 18.000 TL
10 Teker 3 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa...............13.500 TL
10 Teker 3 Dingilli Panel Kapalı Kasa ......................................10.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Ahşap Sabit Kasa ...........................................8.250 TL
6 Teker 2 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ......................................12.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Ahşap/Sac Seyyar Tenteli Kasa .................10.500 TL
6 Teker 2 Dingilli Panel Kapalı Kasa .......................................... 8.750 TL

ECOFRİGO
Ecofrigo-F80 Frigorifik Semi Treyler ................................. 34.000 Euro
Ecofrigo-F70 Frigorifik Double Deck Treyler .................... 39.000 Euro
Ecofrigo-E70 Monoraylı Et kancalı Semi Treyler .............. 42.000 Euro

Cooliner Duoplex Steel .........................................................36.500 Euro
Profiliner 2 ............................................................................ 28.000 Euro
Megaliner 2 ............................................................................32.000 Euro
Profiliner Ultra.......................................................................27.000 Euro
Sal Römork Al. Kapaklı ..........................................................22.500 Euro

KRONE

Sn Cargo Maxx .......................................................................22.800 Euro
Sn X Maxx ...............................................................................26.200 Euro
Snco Cargo Maxx ...................................................................25.500 Euro
Snco X Maxx ...........................................................................29.100 Euro
Kılçık Tip Konteyner  Taşıyıcı ...............................................16.400 Euro
Platform Tip Konteyner Taşıyıcı ..........................................19.400 Euro
Uzun Platform Tip Konteyner Taşıyıcı ................................19.850 Euro
Rohr Boru Tip Tanker ............................................................22.600 Euro
Kögel Frigo (İthal) ................................................................ 36.000 Euro

KOLUMAN

YILDIZ
Firgorifik Treyler Ünitesiz ....................................................33.000 Euro
Kuru Yük Semi Treyler ..........................................................25.000 Euro

13.60 Açık Kasa Sal Treyler  .................................................15.000 Euro
Hardox Küvet Damper .......................................................... 17.950 Euro
Tanker Treyler .......................................................................18.500 Euro
8.30 Kapaklı Damper ............................................................17.000 Euro
Goseneck Hayküp Taşıyıcı .................................................... 15.200 Euro

YEKSAN

Kaessbohrer Tenteli .............................................................21.490 Euro
Kaessbohrer Açık Kasa ............................................................ 44.760 TL
TIRSAN Mega Perdeli ............................................................28.720 Euro
TIRSAN Maksima Perdeli ...................................................... 26.170 Euro
TIRSAN Mega Şasili Maksima ............................................... 27.260 Euro

TIRSAN

Yan Kayar Perdeli Üst Çatı Sabit Kasa .....................................14.000 TL
Kapalı Sac Kasa İzoleli  ................................................................8.250 TL

SALİHLİ YÜKSELENLER

Otokar-Fruehauf Tırliner, Tent. Kuruyük Semi-Treyler ...26.200 Euro
Otokar-Fruehauf Iceliner, Frigorifik Semi-Treyler ............35.300 Euro
Otokar-Fruehauf Tekstil Taşıyıcı Semi-Treyler ................. 37.500 Euro
Otokar 13,65 Mt Plato Semi-Treyler ...................................16.300 Euro
Otokar 13,65 Mt Spira Semi-Treyler ................................... 18.100 Euro
Otokar 11 Mt Duet Semi-Treyler .......................................... 14.200 Euro
Otokar 40” Kontena Semi-Treyler ......................................16.850 Euro

OTOKAR

MEILLER
Klasik Tip Alüminyum Yarı Römork Damper .......................29.500 Euro
Klasik Tip Yarı Römork Damper ...........................................27.000 Euro
Yarım Boru Tipi Yarı Römork Damper ..................................26.500 Euro

Tenteli Yarı Römork ...................................................................50.000 TL
Açık Kasa Yarı Römork ...............................................................34.000 TL
Açık Kasa Yarı Römork Alm. Kapaklı .........................................36.000 TL
Hardox Küvet Tipi Damper Yarı Römork ..................................40.500 TL
Kaya Tipi Damper Yarı Römork ................................................ 44.000 TL
Kapaklı Damper Yarı Römork ................................................... 40.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Ahşap Kasa .................................................10.000 TL
12 Teker 4 Dingilli Damper Kasa .............................................. 16.500 TL
12 Teker 4 Dingilli Kayar Perdeli Kasa ..................................... 17.000 TL

BEYSAN

STAR YAĞCILAR
Hardox Yarım Boru Tipi Treyler 24 m3 .................................... 45.000 TL
Kaya Tipi Damper Treyler .........................................................55.000 TL
Kapaklı Damper Treyler ........................................................... 45.000 TL
Açık Kasa Alüminyum Kapaklı Treyler ................................... 38.000 TL
Tenteli Treyler ...........................................................................55.000 TL
Kancalı Hooklift Treyler ...........................................................55.000 TL

SPR 24/L 13.62 Lux. ............................................................. 28.000 Euro
SPR 24/L 13.62 RD Lux. ........................................................29.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HV Lux. ....................................................... 28.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HVRD Lux.  ..................................................29.000 Euro
SPR 24/L 13.62 HVRD-SR (HD) ............................................ 29.750 Euro
SPR 24/L 13.62 Mega Lux ................................................... 24.000 Euro
SCF 24-40 Konteyner .......................................................... 24.400 Euro
SCF 24/L 13.62 LX .................................................................29.500 Euro
SCF 24/L 13.62 LXBS ............................................................30.500 Euro
SCF 24/L 13.62 HVBS ............................................................29.500 Euro
SCF 24/L 13.62 HVRDBS .......................................................30.500 Euro
SCF 24/L 13.62 BS MEGA VARIOS ........................................35.000 Euro
SKO 24/L 13.4 FP 60 (Soğutucusuz) .. 39.000 Euro (2.65 iç yükseklik)
SKO 24/L 13.4 FP 60 (Soğutucusuz) .. 40.000 Euro (2.75 iç yükseklik)

SCHMITZ

TÜRKİYE KASA PAZARI FİYAT LİSTESİ
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Almanya’da ikinci üretim tesisimizi ULM’de devreye aldık.
2016 yılında üretimimizin yarısını ihraç ettik.
Son bir yılda aldığımız iki adet uluslararası ödülle başarımızı taçlandırdık.
40 yıllık liderliğimizi Avrupa’ya da taşıyoruz.

AVRUPA’YA YAPILAN 
TREYLER İHRACATININ
%98’İNİ TEK BAŞIMIZA YAPTIK


