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SON yıllarda yaşanan gerilimli süreçten ve sınır komşularımızda yaşanan iç savaşlardan
en fazla etkilenen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Sadece sosyal olarak değil ekonomimiz
de hala bitmeyen karışlıklardan nasibini aldı ve almaya devam ediyor. Yine de bu yoğun
ve karışık ortama rağmen 2017 yılı için öngörülen beklentilerden daha iyi bir sonuç alın-

30

dı. Özellikle yılın son çeyreğindeki hızlı büyümenin de etkisiyle 2018 için daha iyimser bir
havanın oluşmasını sağladı ve lojistik sektöründeki yatırımların artmasının beklendiği
bir yıla girdik.
2016 yılında yaşanmaya başlayan çekiciden kamyona, lojistikten inşaata dönüş sürecinin etkileri 2017 yılında da hız kazandı. Bu durum çekicinin toplam pazardan aldığı payı
azaltırken treyler endüstrisinde de önemli etkiler bırakıyor. Lojistik sektörünün yatırımlarında önemli role sahip olan tenteli ve frigorifik treyler satış adetleri düşmeye devam
etmesi bunun en sonuçlarından biri oldu.

36
Ancak yine de lojistik sektöründe yaşanan yüzde 6’lık büyüme, ağır ticari araç pazarının
beklenenden daha az daralması ve bu alanda askıda olan araç yatırımlarının yakın dönemde gerçekleştirilme beklentisi pazarın umudunu canlı tutuyor.
Özellikle son 3 yıldır treyler pazarında yaşanan daralmanın etkileri bazı büyük firmalarımızın göğüslediği artan ihracat rakamlarıyla hafiflese de sektör geçmiş yıllarını arıyor.
Ülke ekonomisinden hatta komşu ülkelerde yaşanan ve bize ağır yansıyan sorunlardan
soyutlanamayan koşullar şimdilik aynı kalma devam etse de yeni fırsatlar Türk sana-

42

yicisinin önünde duruyor. Elbette bu fırsatları değerlendirmek şirketlerin vizyonlarına,
bunun için harcayacakları emeklerine ve ürünlerine duydukları güvene bağlı.
Türk endüstrisi, pek çok alanda, üretim geleneğine modern dünyanın ihtiyaçlarını optimum olarak karşılamayı ekleyerek kendine rekabette yer buluyor. Bu süreçten kopulmadıkça yaşanan dalgalanmalara rağmen küresel pozisyonumuz güçlenecektir.

Akın ÖCAL
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ŞİRKETLERDEN

SAF-HOLLAND TÜRKIYE GENELINDEKI SERVIS AĞINI GÜÇLENDIRIYOR
TÜRKIYE’DE 2012 yılından bu yana satış son-

HOLLAND Türkiye Satış Sonrası Hizmetler

rası yetkili servisleri ile yedek parça temini ve

Müdürü Öztekin Koyun; “Müşterilerimiz için

bakım-onarım hizmeti sunan SAF-HOLLAND,

uygun maliyetli orijinal yedek parça temini ya-

müşterilerine daha da yakın olabilmek üzere

pıyoruz. Sunduğumuz geniş servis ağıyla hem

servis ağını genişletiyor. SAF-HOLLAND, son

hızlı bir şekilde yedek parçaları temin etme-

olarak Denizli ve Osmaniye’de hizmete sundu-

lerini sağlıyor, hem de gerekli bakım-onarım

ğu yeni servisleri ile Türkiye genelinde toplam

işlemlerini hızlandırarak araçlarının yollarına

25 noktada orijinal yedek parça ve servis hiz-

ilk günkü performanslarıyla devam etmelerini

meti vermeye devam edecek.

sağlıyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde altı
yeni servisimizi de hizmete sunarak toplam 37

SAF dingillerini 6 yıl garanti kapsamında

yetkili servis noktasına ulaşmayı hedefliyo-

müşterilerine sunduklarının altını çizen SAF-

ruz” dedi.
Treyler aks ve süspansiyon sistemlerinden
beşinci tekerlere, treyler ayaklarından king
pinlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan
SAF-HOLLAND, Türkiye’de yedek parça temininde de güçlü bir alt yapıya sahip bulunuyor.
SAF-HOLLAND yedek parça ana bayileri olan
Trans 34, DAF-Tırsan, Artıfe sayesinde yetkili
servislerin yanı sıra yedek parça temini sağladıklarını belirten Öztekin Koyun, “2018 yılında
yedek parça dağıtım ağımızı daha da yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımıza hızla devam
ediyoruz” diyerek açıkladı.

BPW IATF 16949 SERTIFIKASIYLA ELEKTRIKLI SÜRECE DAHA YAKIN
BPW, ticari araç alanda sadece birkaç markanın sahip olduğu IATF 16949
sertifikasını almaya hak kazandı. BPW’nin elektrikli akslara yönelik yapacağı hamlenin de hazırlığı olan bu belgelendirmeyle marka sektörün
elit tedarikçileri arasında da yerini sağlamlaştırdı.
BPW’nin yaklaşık 120 yıldır ticari araç endüstrisinin mükemmellik ölçüsü olarak görüldüğünü söyleyen BPW Bergische Achsen KG Yönetici Ortağı
Michael Pfeiffer, bu sertifikayla kalite vaatlerini bir üst seviyeye taşıdıklarını
vurguladı.
Markanın ana iş kolu olan treyler segmentinin yanı sıra çekici üreticilerinin
de tedarikçisi olan BPW Group, bu kalite standardıyla 5,5 ton- 26 ton arasında hafif ticari araçlardan kamyonlara kadar 0 emsiyonlu sürüş sistemlerine
geçişinin yolunu açması bekleniyor.
Uyumlu hale getirdiği kalite standartlarıyla otomotiv üreticileri (BMW, Daimler, Volkswagen, GM, Ford, Fiat, and PSA) ve ticari derneklerin uyguladığı
IATF, köklü kalite sistem talepleriyle katılımcı markaların doğrudan tedarikçisi olmasında geçerli sayılıyor. IATF, Almanya’daki standardizasyon çalışmalarını Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) ile birlikte yürütüyor.
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ŞİRKETLERDEN

VOLKSWAGEN TICARI
ARAÇ GENEL MÜDÜRÜ
TOLGA SENYÜCEL OLDU
DOĞUŞ Otomotiv A.Ş’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Toplantıları’nda şirket üst yönetimlerinde yeniden yapılanmaya gidildiği belirtildi.
Doğuş Otomotiv’in konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu
ifadeler yer aldı: 22 Aralık 2017 tarihinde Yönetim
Kurullarınca alınan kararlar uyarınca; Şirketimiz
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin temsil
ettiği markaların üst yönetimlerinin yanı sıra bağlı
ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve
iştirakimiz Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
(Skoda) üst yönetimlerinde reorganizasyona gidilmek üzere yapılan atamalar aşağıda yer almaktadır.
Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürlüğü
görevine; Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti
Markaları Genel Müdürü Giovanni Atilla Gino Bottaro, Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti markaları Genel Müdürlüğü görevine; Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven, Volkswagen
Ticari Araç Genel Müdürlüğü görevine; Yüce Auto
Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Skoda) Genel Müdürlüğü görevine Tolga Senyücel atandı.
Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat
Uygun getirilirken, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Filo ve 2. El Operasyonları Direktörü Osman Yelkenci atandı. Yüce
Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.
(Skoda) Genel Müdürlüğü görevine; Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürü Zafer Başar ve
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü
görevine; 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere,
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Direktörü Koray
Bebek getirildi.

İSPANYA’YA 100 ARAÇLIK
FIORINO TESLIMATI
FIAT Professional ailesinin Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve şehir içinde ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan modeli Fiat Fiorino, Fiorino, geçtiğimiz günlerde İspanyol
SEUR tarafından acil teslimatlarda kullanılmak üzere tercih edildi. İspanyol şirket, SEUR tarafından satın alınan 100 adet
Fiat Fiorino, doğalgazlı versiyonları, çevreci yapısı, pratik kullanım
özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle öne çıktı.
Fiat Fiorino, İspanya’nın en büyük nakliye şirketlerinden SEUR tarafından tercih edilerek, global başarısını bir kez daha taçlandırdı. SEUR’un tercih ettiği beyaz karoser renge sahip 100 adet doğal
gazla çalışan Fiat Fiorino, Fiat Chrysler Automobiles İspanya tarafından törenle teslim edildi.
Modüler yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci yapısıyla
da SEUR için tercih sebebi olan Fiat Fiorino, 2.800 litreye varan,
sınıfının en iyi yükleme hacmiyle de dikkat çekiyor.

Kara kış bastırdığında da yanınızda!
Ford Trucks Karla Mücadele Aracı, karda kışta en büyük yardımcınız.

www.fordtrucks.com.tr
YENİLENEN WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN.

TRUCKS
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ŞİRKETLERDEN

MURAT AKYILDIZ’A
PROMETEON’DA
ÜST DÜZEY ATAMA

MURAT AKYILDIZ HAKKINDA
1971 yılında doğan Murat Akyıldız, profesyonel iş hayatına 1994 yılında başladı.
2015 yılında Türkiye, Orta Doğu, Afrika
CEO’su olarak Pirelli’de göreve başlayan

PIRELLI markalı ticari lastiklerin üre-

Akyıldız 2017 yılında Prometeon Avrupa

ticisi Prometeon Tyre Group’un Avrupa

Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı. Murat

Bölgesi CEO’luğunu yürüten Murat Ak-

Akyıldız Ocak 2018’de gerçekleşen yeni-

yıldız, Global Chief Commercial Officer

den yapılanma kapsamında Prometeon

(Global Ticaretten Sorumlu Yönetici)

Tyre Group’ta Chief Commercial Officer

olarak atandı.

görevini üstlenecek.
1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun olan Murat Akyıldız,
evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

Murat Akyıldız yeni görevi kapsamında,
şirketin Milano’daki genel merkezinde

da artıracak. Türkiye halihazırda Prome-

Türk yönetici daha yer alıyor. Yeni

Prometeon Tyre Group’un dünya çapın-

teon Tyre Group için önemli bir üretim,

yapılanmada Alp Günvaran Promete-

daki 4 bölgesinin ticari yönetiminin yanı

yönetim ve yetenek merkezi olarak ko-

on Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya,

sıra global satış, pazarlama, tedarik zin-

numlanıyor.

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su
olarak Prometeon’un dünya çapındaki

ciri, orijinal ekipman ve tarım birimlerinin de başında olacak.

4 ana bölgesinden birisinin yöneticiliği

Prometeon Tepe Yönetiminde

görevini üstlenirken, Remzi Ejderoğlu

Üç Türk
Murat Akyıldız’ın şirkette tepe yönetici-

Prometeon

Ocak

ise Prometeon Bilişim ve İletişim Tek-

lerden biri olması Türkiye’nin Promete-

2018’de açıkladığı üst yönetim liste-

nolojileri Direktörü olarak görev alma-

on Tyre Group içerisindeki önemini daha

sinde Murat Akyıldız ile birlikte iki

ya başladı.

Tyre

Group’un

GAZELLE NEXT PANELVAN’IN
SATIŞINA BAŞLANDI

GAZelle Next Panelvan’ın gövde galvanizli çelikten imal edilirken özel kapak,
5 metreye kadar uzun yükleri taşımayı
sağlıyor. GAZelle Next Van’ın arka kapıları açık konumda 90 veya 270 derece
açıyla sabitleniyor. Araç, yüksek mukavemetli yan duvar kaplaması ile yük
bölmesini aşınma ve hasardan koruyan,
özel su geçirmez ve aşınmaya dayanıklı
kontrplaktan yapılmış zemin kaplamasını içeriyor.

GAZ Grup, Türkiye’de GAZelle NEXT Pa-

da, “GAZelle NEXT en zor koşullarda

Çift salıncaklı bağımsız ön süspansiyon

nelvan satışına başladı. Araçlar Türkiye

çalışmak için tasarlanmış bir araç. Fi-

ile donatılan araç, kremayerli direksiyo-

pazarında gövde hacmi 11,5 ve 13,5 met-

yat-kalite dengesine bakıldığında pi-

na ek olarak, çift güç rezervli fren siste-

reküp olmak üzere iki versiyonda ve 61

yasadaki en iyi tekliflerden birini öner-

miyle donatılmış.

bin 760 TL’den başlayan tavsiye edilen

mekteyiz. Ayrıca, ülke çapında 27 satış

anahtar teslim fiyatlarla GAZ Türkiye

sonrası servis noktasından oluşan bir

GAZ

bayilerinde satışa sunuldu.

hizmet ağı kuran şirketimiz müşteri-

montaj fabrikasında 6 versiyonlu olarak

Grubu’nun

Sakarya’daki

kendi

lerimize yedek parça ve servis olarak,

üretilen araç,. Cummins ISF 2.8L US di-

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz

kaliteli bir hizmet vermeyi taahhüt et-

zel motoruna sahip ve 150 beygir gücü ile

Yüksel konu ile ilgili yaptığı açıklama-

mektedir” dedi.

330 Nm tork sunuyor.
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YAN SANAYİ

ALC LOJISTIK
SCHMITZ CARGOBULL İLE
DEVAM EDIYOR
Schmitz Cargobull, ALC Lojistik’e 48 adetlik treyler alım anlaşmasının ilk
bölümü olan 6 adet Mega Varios model semi-treyleri teslim etti.
TESLIMAT törenine ALC Lojistik Yöne-

test etmemiz sonucu kalitesinin yüksek,

yıllar boyu devam eder. Kısaca bu işbir-

tim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli ve Schmitz

işletim maliyetlerinin düşük olmasına

liğini yaratan ürünümüzden yani Mega

Cargobull Türkiye Genel Müdürü Mile

tanık olmamız, sürücülerimiz ile ope-

Varios’tan

Mishevski katıldı.

rasyonel yöneticilerimizin işlerini kolay-

ALC Lojistik’in de tercihi olan, en üst

laştırması ve sürüş akışkanlığı nedeniyle

düzey teknoloji ürünü ekipmanlar kul-

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali

ısrarlı tercihleri, sadece Schmitz’e özel

lanarak ürettiğimiz Mega Varios mo-

Çiçekli, “Avrupa’nın en deneyimli ve en

‘Various’ sistemi sayesinde yarı mega ve

del treylerlerimiz, 385/55R/22,5 lastik

büyük treyler firması Schmitz ile anlaş-

mega çekiciler ile eşleşebilme esnekliği

ebatları ile Mega pozisyonda kullana-

ma yapmaktan memnunuz. Toplam 48

ve yüksek ikinci el değeri ve talebi.”

bilme özelliği sunmaktadır. Bu özelliği

da

bahsetmek

istiyorum.

sayesinde Mega Varios iş ortaklarımıza

adet treyler alımı konusunda mutabakata vardık. Bunun yarısı yenileme ve diğer

Çiçekli yaptığı açıklamada, “Bu özellik-

yakıt, lastik, bakım & onarım gibi işlet-

yarısı da büyüme amaçlı yeni alım şek-

lere sahip Schmitz’in ülkemize güvenip

me maliyetini doğrudan etkileyen bir-

lindedir. Bu bağlamda ilk yeni büyüme

Türkiye’de montaj ve üretim hattı ku-

çok alan ve materyalde ciddi anlamda

alımın 6 adetini bugün teslim alıyoruz.

rarak yatırım yapması da bizim için itici

tasarruf sağlamaktadır. Bunun yanında

Bu proje kapsamında orta vadede tüm fi-

faktör olmuştur” dedi.

diğer ürün gruplarımızda olduğu gibi
Mega Varios’ta da kullandığımız sıcak

lomuzun Schmitz marka treyler olmasını
hedefliyoruz” dedi.

Mishevski: “Mega Varios treylerler,

galvaniz yöntemi ile galvaniz kaplan-

filolara yıllarca esnek taşıma çözümleri

mış güçlü şasi yapısı ile treyler yıllar

Çiçek, Schmitz Cargobull markasını ter-

sunuyor”

sonra dahi ilk günkü sağlamlığını koru-

cih etmelerinin sebeplerini şöyle sırala-

Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü

maktadır. Ayrıca Mega Varios, Schmitz

dı, “125 yıllık bir geçmişi ve Avrupa’nın

Mile Mishevski ise, “Öncelikle sektörün

Cargobull’a ait özel dizaynı sayesinde

treyler lideri olması, yıllardır kullanıp

öncü firmalarından biri olan ALC Lojis-

farklı iç yüksekliklerde ve farklı 5. te-

tik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli ve

ker yüksekliğine sahip çekiciler ile de

ekibinin bir kez daha Schmitz Cargobull

kullanılabilmektedir. Kullanıcısına bu

markasını seçmelerinden dolayı mutlu

ve buna benzer birçok özelliği sayesin-

ve gururlu olduklarını” belirtti.

de sayısız avantaj sunan Mega Varios
treylerlerimiz, filolara yıllarca esnek

Mishesvki sözlerine şöyle devam etti:

taşıma çözümleri sunmaktadır. Sektö-

“ALC Lojistik uzun yıllardır sektörde

rün içinde bulunduğu durum itibariyle

engin bir tecrübe ile birikime sahip ve

her yeni gün artan maliyetler ve aza-

içerisinde barındırdığı potansiyel, di-

lan kar marjları, neredeyse her kuruşun

namizm ve butik işletmecilik anlayı-

hesabının yapıldığı bir ortama sebep ol-

şıyla kısa sürede çok mesafe katederek

muştur. Bu konuda daima profesyonel

hepimizin hayranlıkla izlediği bir ko-

bir yaklaşım gösteren ALC Lojistik ile

numa geldi. Değerli iş ortaklarımızın

çalışmaktan dolayı yaşadığımız mut-

bu ilerleyişini mutlulukla izlerken yatı-

luluğumuzu bir kez daha belirtmekten

rımlarında da bizi tercih ediyor olmaları

memnuniyet duyuyorum. ALC Lojistik

bizler için de ayrı bir gurur kaynağıdır.

ile ticaretimizin devamlılığı kendileri ile

Kendilerinin bu potansiyel ile yakın

aramızda yıllardır devam eden Kazan-

gelecekte çok daha farklı bir konuma

Kazan ilişkisinin bir ürünüdür ve tekrar

geçecekleri aşikardır. Umarım ki bu

etmek de fayda görüyorum, umarım

büyüme ve karşılıklı işbirliğimiz uzun

uzun seneler sürecektir.”
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KRONE’DEN
ÖNEMLI
TESLIMATLAR
Krone, İzmir’in önemli şirketlerinden
Transnak’a 10 adet Profi Liner ve İstanbul
merkezli lojistik şirketlerinden Sinnep
Uluslararası Taşımacılık’a 10 adet Profi
Liner HP teslimatı gerçekleştirdi.

KRONE’NIN Tire fabrikasında gerçekleşen teslimat törenlerinde Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Türkiye Bölge Satış Yöneticisi Erkan Şenyurt
ile birlikte Transnak firma sahipleri Zeki Karakuzulu ve Ali Karakuzulu’yu
ve Sinnep Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Mustafa Sinnep’i ağırladılar.
Teslim aldığı 10 adet Profi Liner ile birlikte filo büyüklüğünü 30 araca çıkartan Transnak’ın filosundaki treylerlerin büyük bir çoğunluğu Krone imzası
taşıyor. Transnak firma ortaklarından Ali Karakuzulu, “Bize güven veren,
kârlı ve kaliteli bir ticaret yapmamıza olanak sağlayan Krone markasına olan
güvenimizi sürdürüyoruz. Krone’nin Tire fabrikasında artık iyice oturan bir
düzen var. Satın alma kararımızı verirken hiç tereddüt etmedik. İnanıyorum
ki uzun yıllar Krone markasıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sinnep Uluslararası Taşımacılık firma sahibi Mustafa Sinnep ise, “İlk defa
Krone ile çalışma fırsatı buluyoruz. Tren taşımacılığında yıllardır süre gelen
tecrübesi, herkes tarafından onaylanan sağlamlığı, Türkiye’deki deneyimi ve
geniş satış sonrası hizmet ağı bizim kararımızı bu şekilde vermemizi sağlayan faktörler oldu. Hem firmamıza hem de Krone’ye hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Akgün: “Büyümeye devam edeceğiz”
Teslimat törenlerine ilişkin verdiği demeçte iki önemli lojistik firmasını peşpeşe ağırlamaktan ötürü mutlu olduğunu dile getiren Rıza Akgün,
“Türkiye’de istikrarlı bir şekilde büyüyen bir yapı oluşturduk. 110 yılı aşkın
süredir Almanya’da tecrübe ettiğimiz unsurları burada Türk nakliyecisiyle
buluşturuyoruz. Marka olarak hem Türkiye’ye hem de Türk nakliyecisine
olan inancımızı sürdürüyoruz. Burada nakliyecilerimizle birlikte büyümeye
devam edeceğiz” dedi.

SAF Tire Pilot; Lastikleriniz İçin
Otomatik Pilot
SAF Tire Pilot lastik basınç sistemi, ﬁloların en yüksek maliyet unsuru
olan yakıt tüketimi ve lastik aşınmalarını azaltan basit ama çok etkili
bir çözüm sunuyor. Lastik basıncını sistematik bir şekilde kontrol
ediyor ve aktif olarak düzenliyor. Böylece, yakıt tasarrufu
sağlanmasına, lastik aşınmasının azaltılmasına ve aynı zamanda
kaza risklerinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.
Çekiciden bağımsız olarak çalışan SAF Tire Pilot, kendi sistemi ile kullanacağı havayı üretiyor. Lastik
ebatlarınıza göre ayarlanabiliyor ve farklı basınçlarda çalışabiliyor. Lastilkeriniz için otomatik pilotluk yaparak
en büyük yardımcınız oluyor.

safholland.com
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SAF TIRE PILOT ILE
LASTIK VERIMLILIĞINE KATKI
Karayolu taşıma filolarının en yüksek
maliyet unsurlarından olan yakıt
tüketimi ve lastik aşınmalarına
karşı SAF-HOLLAND römork ve yarı
römorklara yönelik geliştirdiği lastik
basınç sistemi SAF Tire Pilot’u sunuyor.

YETERSIZ lastik basıncı, erken lastik aşınma
nedenlerinin yüzde 10’unu oluştururken; lastik
arızalarının yüzde 85’i, yetersiz lastik basıncından kaynaklanıyor. Öte yandan lastik basıncı çok
düşük ise çekici, çok fazla yakıt tüketiyor. Bu da
filolar için daha fazla maliyet anlamına geliyor.
SAF Tire Pilot, lastik basıncını doğru değerlerde tutarak hem yakıt tüketiminin düşürülmesini
hem de lastiklerin korunmasını sağlıyor.
SAF Tire Pilot, lastik basıncını sistematik bir

ihtiyacı olan enerjiyi üreterek sistemi çalış-

şekilde kontrol ediyor ve düşük değer tespit et-

tırıyor. Üstelik çekici olmasa da lastik basıncı

tiğinde otomatik olarak tamamlıyor. Böylelik-

kontrol altında olabiliyor. Lastik ebatlarına

le lastik aşınmalarını azaltarak lastik kullanım

göre ayarlanabilir olan SAF Tire Pilot, farklı

ömrünü uzatıyor ve en uygun basıncı sağladığı

basınçlarda çalışabiliyor.

için yakıt maliyetini düşürüyor. SAF Tire Pilot,
lastik basıncının çok fazla düşmesi durumunda

40 tonluk bir yarı römorkta lastiklerin dön-

sürücüyü uyarıyor ve kritik seviyeye ulaştığında

me direnci, yaklaşık yüzde 16’lık yakıt tüke-

lastik basıncını arttırarak kaza veya sorun riskini

timine neden oluyor. Dönme direncinin yak-

önemli ölçüde azaltıyor. Üstelik lastik delinmesi

laşık yüzde 50’si ise römorktaki lastiklerden

durumunda, lastiği gerekli olan basınç değerinde

kaynaklanıyor. Bu nedenle lastik basıncının

tutuyor. SAF Tire Pilot, ticari lastik basıncı iz-

izlenmesi, filo işletme maliyetlerini azalt-

leme sistemlerine göre daha hassas olan sadece

mak ve lastik sorunlarını önlemek için basit

0.2 barlık basınç sapmasına tepki veriyor.

ancak çok etkili bir yöntem oluyor.

SAF Tire Pilot, çekiciden bağımsız çalışarak kendi sistemi ile kullanacağı havayı üretiyor. Bunu,
geliştirdiği dinamo sayesinde elektriğe çevirip

SAF-HOLLAND Türkiye Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü
Öztekin Koyun

SAF Tire Pilot ile ilgili bilgi veren SAFHOLLAND Türkiye Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Öztekin Koyun; “Fabrika montajlı
SAF Tire Pilot, sadece yakıt tasarrufu sağlamak ile kalmıyor aynı zamanda lastikleri de
koruyor. Filolar, treyler alımlarında üreticiden SAF Tire Pilot’u talep edebilirler. Var
olan treylerin kullanımı söz konusu ise araç
sahipleri, SAF-HOLLAND yetkili servislerinden ürünü talep edebilir ve kolayca monte ettirebilir. SAF Tire Pilot ile hem lastik
hem de yakıt anlamında sağlanacak tasarruf
ile kat edilen her 100,000 km için ortalama
1,100 Avro tasarruf etmek mümkün oluyor.
Tabi ki bu durum yol ve yük koşullarına göre
değişkenlik gösterebilir. Ancak çok küçük bir
dokunuşla sağlanan böyle bir tasarruf, filolar
için önem taşıyor. ” diyor.
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KOLUMAN’IN 2018 HEDEFINDE BÜYÜME VAR
Gerçekleştirdiği 300 milyon TL yatırım ile kapasitesini arttıran Koluman Otomotiv
Endüstri A.Ş. fabrikasında yıllık treyler üretimini 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyor.
TARSUS’TAKI üretim tesislerinde Türkiye’nin

yıllık 8 bin üniteye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı

en geniş nitelikli üstyapı ürün gamını treyler

zamanda 2020’ye kadar ürettiğimiz ürünlerin

grubunun önemli ürünlerini sunan Koluman

yüzde 50’sini ihraç etmeyi planlıyoruz. Ürünle-

Otomotiv Endüstri A.Ş. kapasitesini arttırırken

rimizin Avrupa’da da kullanılması için çalışma-

ihracat rakamlarında da büyümeyi hedefliyor.

lar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Koluman Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık,

Teşvikler Pazarı Canlandırır

otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında

Koluman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan

yüzde 2,8’lik azalmanın görüldüğünü ifade ede-

Saltık, 2018 yılında olumlu gelişmelerin kay-

rek treyler pazarında ise yüzde 14 seviyelerinde

dedilebileceğini söyleyerek sektördeki Ar-Ge

düşüş yaşandığını kaydetti. Bu verilere rağmen

yatırımlarının büyüdüğüne dikkat çekti. Saltık,

treyler ihracatında yüzde 15 oranında büyü-

“Büyüyen fabrikamızla halihazırda 649 kişiye

me yaşandığını vurgulayan Kaan Saltık, “Bu yıl

istihdam sağlıyoruz. 2018 yılında hedefimiz Ko-

treyler sektörünün yüzde 10 büyümesini bekli-

luman Otomotiv Endüstri A.Ş’de istihdamı yüz-

yoruz. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak

de 20 artırmak” dedi.

ihracat odaklı stratejimizi üretim hamlemizle destekledik ve Mersin’deki fabrikamıza 300

Treyler sektöründe yerli ve yerinden üretimin

milyon TL’lik bir yatırım yaptık. En son tekno-

önemini vurgulayan Kaan Saltık, “Türkiye paza-

loji ürünü üretim ekipmanlarımızla üretim hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Koluman Yönetim Kurulu
Başkanı Kaan Saltık

rındaki treylerlerin yüzde 95’i yerli üretimdir ve
otomotiv sektörünün başka hiçbir dalında bu kadar
yüksek bir yerli üretim bulunmamaktadır. Üreti-

Kaan Saltık 2017 yılını 2,3 milyar TL ciro ile ka-

min ve bununla bağlantılı olarak ihracatın artma-

pattıklarını, 2018’de cirolarını 2,8 milyar TL’ye

sı için birçok mecradan da belirttiğimiz gibi bazı

yükseltmeyi

Mer-

teşviklerin yerine getirilmesi bize çok yardımcı

sin’deki Koluman Otomotiv Endüstri üretim

olacaktır. KDV’nin aşağıya çekilmesi ve Avrupa’da

tesisi ve Ar-Ge merkezini genişleteceklerini

çok popüler bir yöntem olan hurda teşvikinin çok

söyleyen Saltık, “Fabrikamızın genişleme sü-

önemli olduğunu düşünüyoruz. 2018’de bu teşvik-

recini tamamladıktan sonra treyler üretimimizi

lerin gerçekleşmesini umuyoruz” dedi.

hedeflediklerini

aktardı.

iTAP
KNORR-BREMSE’ DEN – TREYLERLER
İÇİN KABLOSUZ UZAKTAN KONTROL
Verimlilik
- WiFi Bağlantısı: Çekici ve Treyler arasında tam uyumluluk
- Sezgisel uygulama kullanımı
Güvenlik
- Tehlikeli alanlardan uzakta kullanma kolaylığı
- Lastik basıncını ve sıcaklığını gerçek zamanlı gözlemleme
Rahatlık
- Akıllı telefon aracılığıyla fonksiyonların kablosuz kontrolu
- Esnek platform - yeni fonksiyonların kolay entegrasyonu
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TREYLER SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDIYOR

SEKTÖR İHRACATLA
HAYAT BULUYOR
KOMŞU ülkelerimizde yaşanan sorun-

Başta Irak ve Suriye gibi komşularımız-

lardan ve bu durumun sebep olduğu et-

da yaşanan ve yılarla uzanan savaş hali;

kilerden dolayı Türkiye’nin önemli dış

Rusya ile başlayan büyük gerginliğin ih-

ticaret ortakları mücadele ederken bu

racata olumsuz etkileriyle ihracat, dış ti-

durum ülkemiz uluslararası taşımacılığı

caret dengeleri bozulurken uluslar arası

ve treyler satışlarını de etkilemeye doğ-

taşıma işi yapan firmalar da bu koşullar-

rudan etkiliyor.

dan en çok etkilenen iş grupları arasında
yer aldılar.

Binek araç ve hafif ticari araç pazarının
aksine son yılların en zor dönemlerinden

Uluslararası taşımacıların en çok alım

birini geçiren Türkiye ağır ticari araç ve

yaptığı ürün gruplarından tenteli ve fri-

treyler pazarında henüz bir iyileşme gö-

gorifik treylere yönelik talebin sadece 3

rülmüyor.

bin 500 civarında kalması (TREDER ve-
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2017 yılında büyümeye başlayan
uluslar arası taşımacılık
sektörüne rağmen, şirketler bu
etkiyi henüz araç yatırımlarına
yansıtamadılar. Başta tenteli
olmak üzere treyler atışları
düşme devam ederken ihracata
ağırlık veren markalar başarı
sağlıyorlar.

rilerine göre) toplam pazarı daraltırken
inşaatlara yönelik treyler modellerinin
de toplam dağılımdaki payının artmasında etkili oldu.
Pazar Küçülmeye Devam Ediyor
Türkiye’de 2017 yılında üretilerek iç pazarda satılan ve ihraç edilen treyler sayısında yaşanan düşüş yaşanırken bu
düşüşün çoğu iç pazardaki talep azlığından kaynaklandı. TREDER istatistiklerine göre 2016 yılında iç ve dış pazarlarda
toplam 16 bin 586 adet treyler satılırken,
2017 yılında bu rakam 15 bin 515’e geriledi.
9 bin 661 adet treylerin satıldığı 2016 yılı
Türkiye pazarında 2017’de bu rakamın
7 bin 771 adede düşmesi en kritik gösterge oldu. Nisan 2017’de yıllardır süren
bu düşüşle ilgili bir toplantı düzenleyen
TREDER

yönetimi,

hükümetten

KDV

oranlarının düşürülmesi ve hurda teşviki
verilmesi gibi destekler istemişti.
İhracat 4 Yılda İkiye Katlandı
İç pazardaki yıllardır devam eden daralmaya rağmen ihracat rakamları istikrarlı
artışına devam ederek bu alanda sektö-

derliğinin yanı sıra ihracattaki en önem-

gruplarına baktığımız zaman; geleneksel

rün yüzünü güldürmeye devam ediyor.

li payı da aldı. Tırsan’ın ardından 958

olarak en çok satılan model olan tente-

2015 yılından itibaren düzenli artış gös-

adetle Krone gelirken üçüncü sırada Ko-

li treyler geçen seneye göre 500 adetlik

teren Türkiye treyler ihracatı 2017 yılın-

luman geldi. 2016 yılında 62 adet treyler

bir düşüş gösterse de 3 bin 24 adetle en

da yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla 7 bin

ihraç eden Koluman, 2017’de 352 adet

fazla model olmaya devam ediyor. Ten-

743’e ulaşarak 4 yıl içinde ikiye katlan-

treyler ihraç ederek bu alanda önemli bir

teli treyler satışında TREDER verileri-

mış oldu.

atılım gerçekleştirdi.

ne göre yaşanan bu düşüş Türkiye’de
2017 yılında üretime başlayan Schmitz

Treyler ihracatında tek başına 5 bin 273

Treylerde İnşaat Etkisi Devam Ediyor

Cargobull’un etkisiyle yaşandığı da söy-

adete ulaşan Tırsan, yurtiçi pazardaki li-

Türkiye’de en çok satılan treyler ürün

lenebilir. Schmitz Cargobull, 2017 yılında
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Türkiye’de 309 adedi tenteli 197 adedi ise
frigorifik treyler olmak üzere toplamda
506 adet treylere ulaştı.
Aslında uluslararası taşımacılık sektöründe yaşanan daralma ve inşaatın
ağırlığını korumasıyla ağır ticari araç
pazarında çekiciden kamyona dönüşün
etkileri treyler pazarını da doğrudan etkiliyor. TAİD rakamlarına göre 2017 yılında Türkiye’de satılan 6 bin 95 adet
çekiciye karşı 14 bin 117 kamyon satıldı.
Damper Güçlü Konumunu Sürdürüyor
Satılan kamyonların 8 bin 828 adedinin
ise çoğunlukla inşaat ve altyapı projelerinde kullanılan off road araçlardan
oluşması ise damper treyler satışlarında yaşanan düşüşe bir açıklık getiriyor. 2016 yılında 2 bin 967 adet damper
treyler satılırken 2017 yılında bu rakam
kamyon satışlarındaki artışın etkisiyle 2
bin 213 adette kaldı.
Genellikle

inşaat

lojistiğinde

kulla-

nılan platform treyler satışlarında da
önemli bir azalma yaşandı ve 353 adetlik bir düşüşle 903 adet satış geçekleşti.
Sakin Pazarın En Hızlı Markası
Tırsan Oldu
Geçtiğimiz yıl satışlarının yüzde 50’sinden fazlasını Avrupa’ya ihraç eden Tırsan, 2017’de rekor kırmaya devam etti.
Tırsan, 2017 yılında, treyler ihracatını yüzde 30 artırarak önemli bir başarı
sağladı. 2017 yılında 5 bin 50 adet treyler
ihraç eden marka, TİM tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde,
bir önceki yıla göre 112 basamak birden
yükselerek 111. sırada yer aldı.
Tırsan iç ve dış pazarda toplam 8 bin 546
adet treyler satışına imza atarak kendi
rekorunu bir kez daha yeniledi.
Adapazarı üretim merkezine ek olarak
1998’de Almanya Goch, 2012’de Rusya
Tula’da fabrika açarak üretime geçen
Tırsan, Almanya’da ikinci üretim tesisi olan Baden-Württemberg’de yer alan
Ulm’deki fabrikasını 5 Temmuz 2017 tarihinde devreye aldı.
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TİCARİ ARAÇ

YENI NESIL SPRINTER’LA
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN
BEKLENTİLERİNE
ÖZEL ÇÖZÜMLER

TİCARİ ARAÇ
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ÜÇÜNCÜ jenerasyon olarak yollara çıkacak
olan araç, segmentin kurucusu olarak biliniyor. Tanıtılmasında lojistik endüstrisindeki
trendler ve şehir yaşamının merkeze alınması dikkat çeken yeni Sprinter, internet bağlantısı, yük bölümü için son kilometreye özel

Büyük van segmentine ismini veren Mercedes Benz’in amiral gemisi
Sprinter, 2018 yılında yollara çıkması beklenen yeni modelinin dünya
lansmanını Duisburger Mercatorinsel’de bulunan lojistik merkezinde
gerçekleştirdi.

donanım özellikleri, elektrikli motorlu versiyonları ve hatta kiralama ve paylaşım gibi
programlarıyla sektörün ilk entegre çözüm
sağlayıcısı olarak tanıtılıyor.
Lansmanda bir konuşma yapan Daimler AG
Yönetim Kurulu Başkanı & Mercedes-Benz
Otomobil GrubuBaşkanı Dr. Dieter Zetsche
Sprinter’ın hafif ticari araçlar için bir ikon ve
markanın özü olduğunu ve yenilikçi hikayelerin yeni Sprinter ile devam edeceğini söyledi.
Bağlantılılık,

dijitalleşme,

otonom

sürü-

şe odaklandıklarını kaydeden Zetsche, Yeni
Sprinter ile ürün yelpazelerini genişlettiklerini belireterek gövde türü, sürücü yapılandırması, kabin tasarımı, gövde uzunluğu, tonaj ve yük bölmesi yüksekliği gibi farklı temel
parametrelerin birleştirilmesiyle 1.700’den

marka adını devraldı. Siprinter’ın üretiminden bu güne 3 milyon 400 bin araç

fazla varyasyona ulaştıklarını açıkladı.

sattık. Sprinter için 2017 üst üste 4. rekor yıl oldu.” dedi.

Eletrikli Vito’yu 2018 yılının ikinci yarısın-

“Her araç temsil ettiği markanın kartviziti gibidir. Yeni amiral gemimiz oyu-

da satışa sunacaklarını ifade eden Zetsche,

nu değiştiren bir aktör olarak yine sahnede” sözleriyle Sprinter’ın yepyeni

“2017 yılında Mercedes-Benz olarak toplam

bir aşamaya yükseldiğini kaydeden Mornhinweg, sözlerine şöyle devam etti:

3.2 milyon araç sattık. İlk üretildiği günden

“Tedarik zincirleri artık daha kompleks, sürdürülebilirlik daha da önemli hale

bu yana Sprinter araçlarımızda ise 130 ülkede

geliyor. Bu durumda müşterilerin değişen beklentilerini karşılamak istiyoruz.

3.4 milyonun üzerinde teslimat adedine ulaş-

Bütünsel taşımacılık, mobilite çözümleri sunan tedarikçi gibi hareket ediyo-

mak gurur verici bir olay” dedi.

ruz. Her noktada süreçler ve ürünler uyumlu hale getirildi. Yeni Sprinter sadece parçalarının toplamından daha fazla olmalı. Benzeri görülmemiş sayıda

Lansmana evsahipliği yapan Mercedes-Benz

varyant, yeni bağlantı hizmetleri ve yeni bir telematik üretimi ile çok çeşitli

Hafif Ticari Araçlar Başkanı Volker Morn-

ticari ulaşım gereksinimlerini karşılayan özel tasarlanmış uçtan-uca sistem.”

hinweg: “Sprinter araçlarımız satışa sunulduğu günden beri kullanıcısına sunduğu

Yeni nesil Sprinter: Daha Fonksiyonel ve Her İhtiyaca Uygun

hem fonksiyonellik, çok yönlülük, sağlamlık

Mercedes-Benz yeni nesil Spinter, 1.700’i aşkın farklı kombinasyon oluştu-

özellikleri ile hem de güvenlik donanımları

rarak müşterisine minibüs, panelvan ve kamyonet olmak üzere 3 ana seçenek

ile taşımacılıkta fark yarattı. Yenilediğimiz

sunuyor. Yeni Sprinter araçların temelini maksimum seviyede modüler bir

Sprinter araçlarımız da sunduğu bu temel

yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti sayesinde farklı alan-

özellikleri aynen korumaya devam ediyor.

larda faaliyet gösteren şoförlerin, ticaret erbaplarının ve meslek gruplarının

Hatta kapsamlı teknolojik çözümleri ve üstün

ihtiyaçları karşılanıyor. Sunulan çeşitlilikler ile şehir içi ve şehir dışı yolcu

fonksiyonları ile benzersiz bir modernlik ör-

taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye

neği sergiliyor” dedi.

hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözümler sunuluyor.

Kültürel değişimin ticareti de değitiştirdiğini

Yeni Sprinter’da Artık Önden Çekiş Seçeneği Var

söyleyen Mornhinweg, “2017’de üretim adedi

Mercedes-Benz yeni Sprinter araçlar müşterisine sadece arkadan itişli değil

ve hacmimizi artırdık. Sprinter küresel pazar-

aynı zamanda önden çekişli araç seçeneği de sunuyor. Önden çekişli araçlar,

da standartları belirliyor. Bu segment onun

arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg
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artıyor. Ayrıca araçtaki 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.
Ticari Araçta Bir İlk: 9 Kademeli Otomatik Şanzıman
Önden çekişli araçlarda iki yeni şanzıman tipi dikkat çekiyor. 9 kademeli
tork konvertörlü otomatik şanzıman ticari araç pazarında önemli bir yenilik
olarak öne çıkıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli
avantaj ise daha düşük gürültü seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Yeni
6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlere neden
olmayan yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.
Daha Kullanışlı Yükleme Alanı
Aracın arkadan itişli versiyonunda 4.325 mm’ye kadar ve önden çekişli versiyonunda 3.924 mm’ye kadar uzanan dingil mesafesi farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Özel raf sistemleri gibi detaylar da yükleme alanında kullanım
kolaylığı ve ergonomiyi destekliyor. Arka çamurluk yapısı, tek tekerlekli arka
aks mimarisi ve önden çekişli yapı kullanım alanını arttırırken 17 metreküp
kargo alanı ve 5,5 tona kadar yük taşıma kapasitesi de yeni Sprinter’ın kullanım alanını arttırıyor. Çamurluk arası yükleme genişliği 1,22 metre olan yeni
nesil Sprinter, bu sayede paletleri enlemesine yükleme imkânı da sunuyor.
Yeni Sprinter Donanımları Güvenli Sürüşü Garantiliyor
Güvenlik donanımlarıyla da yeni Sprinter segmentinde tamamen yeni bir boyuta geçiyor. Mesafe takip sistemi “Distronic, Aktif Fren Asistanı, Aktif Şerit
Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “Attention Assist” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye yardımcı oluyor. Ek olarak kendi kendini
temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern bir park yardımcısı veya silme
işlemi esnasında da maksimum görüş alanı sunan entegre Wet Wiper System
özelliğine sahip “Yağmur Sensörleri” de yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni
sürüş destek sistemlerinden biri olarak sunuluyor.

TİCARİ ARAÇ
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Mercedes’in Bütün Ticarileri Elektikli Olacak
Elektrikli Sprinter’da yine başka bir Daimler AG şirketi tarafından üretilen
ve 3’lü veya dörtlü kombinasyondan oluşan bataryalar zemin altına yerleşti-

9 MILYON KILOMETRELIK TEST

rilecek kullanılacak.
Mercedes-Benz Vans’ın entegre stratejisi içinde bütün ticari araç modellerini
yakın bir zamanda elektrikli hale getirmek yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde
tanıtılan eVito, 2018 yılının ikinci yarısında başlamak üzere satışa sunulacak.
2019’da ise elektrikli eSprinter tarafından yollarda olacak. Elektrikli araçlarda şarjı da içine alan altyapı kurmanın önemine dikkat çeken Mercedes Benz
mühendisleri filo büyüklüğüne, sürüş profiline veya yapısal gereklilikleri göz
önüne alarak hareket ediyorlar.
MBUX İle Akıllı Kullanıcı Deneyimi
İnternet bağlantısı oluşturan LTE özellikli bir iletişim modülü. 7 veya 10,25
inç dokunmatik ekranlı yeni MBUX multimedya sistemi, yeni Sprinter’da ilk
kez kullanılıyor. Araçtaki internet bağlantı altyapısı Mercedes PRO bağlantı
hizmetlerinin kullanımına olanak sağlarken akıllı telefon içeriklerine de kolayca ulaşılabiliniyor. Dokunmatik ekranlı MBUX multimedya sistemi ayrıca,
yüksek kaliteli topografik 3D harita sunumu ile hızlı ve sabit diskli navigasyon özelliklerine sahip ve sürücünün alışkanlıklarına göre kendini geliştirerek sürücüye önerilerde bulunabiliyor.
Mercedes PRO Bağlantısı:
Dijital İletişim Modülü.
Mercedes Yeni Sprinter ile birlikte filo yönetim sistemi Mercedes PRO’yu
da sunuyor. Bu sistem ile filo yöneticisi aracı takip edebildiği gibi, sürücü ile anlık sesli mesajlaşma sağlayabiliyor. Yeniden rota belirleme, araç
verilerini kaydetme gibi özellikleri var. Aynı zamanda sürücünün davranışlarını ezberleme ve sürücüye eylemleri ile ilgili öneri sunmak gibi özellikleri var.

YENI Sprinter sunduğu güvenirlik ve sağlanlığını garantiye almak için 3 motor ve 7 aktarma
organı çeşitliliğiğle 9 milyon kilometreyi aşan
ölçüde test edildi. Dört ülkede ve 8 farklı lokasyonda test edilen araçlar Finlandiya’daki aşırı
soğuklardan Güney Amerika’daAnd dağlarının yüksek rakımlı yollarında ABD çöllerinde
test edildi.
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı
Volker Mornhinweg (solda) ve Kasa Dergisi
Sorumlu Yayın Yönetmeni Akın Öcal.
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RUS TAŞIMACILIK FILOSU

TIRSAN İLE YENILENECEK
TIRSAN ile Rusya’nın Uluslararası Ka-

zarı ve Tula tesisleri ASMAP Genel Başkan

rayolu Taşıyıcıları Birliği ASMAP (Asso-

Yardımcısı Sergey Ivanovic Baklitsky ve

ciation of International Road Carriers)

ASMAP müdürleri ve üyesi nakliyeciler ve

arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıl-

basında oluşan heyeti ağırladı.

dı. Taşımacılıktaki etkinliğini ve verim-

Tırsan ve Rusya’nın Uluslararası
Karayolu Taşıyıcıları Birliği (ASMAP)
arasında işbirliği anlaşması
imzalandı. 14 Aralık’ta Rusya’nın
Tula Yasnagorsk şehrinde
düzenlenen törenle ASMAP Genel
Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic
Baklitsky ve Tırsan Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından
imzalanan anlaşma ile ASMAP’a üye
nakliye şirketleri filolarını Tırsan ile
modernize edecekler.

liliği artırmak isteyen Rus nakliyeciler,

Anlaşma için yapılan özel programda ko-

filolarını Tırsan ile modernize edecekler.

nuşan Moskova Bölge Müdürü ve ASMAP

Anlaşma, 14 Aralık’ta Rusya’nın Tula lo-

Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivano-

kasyonunda Yasnagorsk şehrinde bulu-

vic Baklitsky, anlaşmanın 1.600’den fazla

nan Tırsan fabrikasında, Tırsan Yönetim

üyeleri için çok önemli olduğuna dikkat

Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ASMAP

çekerek, “Anlaşmayı yapmadan önce Ada-

Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic

pazarı fabrikasını gezdik ve çok etkilendik.

Baklitsky tarafından imzalandı.

Tırsan, son teknoloji ürünleri ve kalitesi
ile uzun zamandır tanıdığımız bir marka.

Anlaşmanın imzalanmasında Tırsan’ın

Taşımacılarımızın, Rusya’da ki zorlu ik-

Rusya’da kendini kanıtlamış ürünleriyle

lim ve coğrafi koşulları Tırsan ürün leri

beraber Adapazarı ve Tula fabrikalarının

sayesinde aşacağından ve iş kalitelerini

etkisi büyük oldu. Anlaşma öncesinde

arttıracağından eminiz” dedi.

ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Ser-

30 bine yakın araçlarının bulunduğunu,

gey Ivanovic Baklitsky ve heyeti Tırsan

karayolu taşımacılarının piyasada rekabet

Adapazarı ve Tırsan Tula tesislerini gez-

etmeye devam edebilmeleri için geniş bir

diler. Yüksek üretim kapasitesi, kullanı-

yelpazede son teknolojiye sahip araçları

lan en son teknolojiler, yalın üretimi ve

kullanması gerektiğini ifade etti ve “Bu-

Avrupa’nın en geniş ürün gamını tek çatı

nun için bu anlaşma taşımacılarımız için

altında bulundurma özellikleriyle Adapa-

çok önemli” şeklinde devam etti.

Ivanovic,

TREYLER
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Tırsan ile ilgili de görüşlerini paylaşan

manya Goch, 2012’de Rusya Tula ve 5

Sergey Ivanovic Baklitsky şunları söyle-

Temmuz 2017’de Almanya Ulm’deki

di: “Tırsan sadece satış ağırlıklı bir mar-

tesisini hizmete açan Tırsan, tüm fab-

ka değil. Rusya koşullarına uyum sağla-

rikalarında Adapazarı üretim tesisle-

mış, müşterisinin isteklerini/sorunlarını

rindeki kalitede üretim gerçekleştiriyor.

dinleyip buna uygun çözümler üreten bir

Bu yönüyle global bir üretici olan Tır-

firma. Yasnagorsk tesislerine yaptığımız

san, Tula fabrikası ile birlikte Rusya’ya

ziyarette bu düşüncelerimizde ne kadar

üretim tesisi açan ilk Avrupalı üretici

haklı olduğumuzu gördük. Tırsan, mon-

olmasıyla da öne çıkıyor.

taj, servis, garanti, yedek parça gibi satış

dan beri Made In Russia ibaresi ile 32

sonrası hizmetlerle de güven veren bir

m3 damper ve Made in Russia ibaresi ile

firma.”

40’lık konteyner taşıyıcı üretimi yapan

2014 yılın-

Tırsan, global üretim tecrübesinin yanı
ASMAP İşbirliğimizle Gurur Duyuyoruz

yılında fabrikamızı açarak üretim yapan

sıra buradaki tecrübesini de ülke nakli-

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin

ilk üretici olduk. 54 bin metrekare açık, 9

yecileri için kullanacak.

Nuhoğlu yaptığı konuşmada, müşterile-

bin 500 metrekare kapalı alanda ürettiği-

rini iş ortakları olarak gördüklerini, ön-

miz tüm ürünlerimiz Made in Russia’dır.

Yıllık 500 milyar dolarlık ticaret hacmine

celiklerinin Tırsan ürünlerini kullanan

Önümüzdeki yıl Yasnagorsk fabrikamız-

sahip Rusya, Tırsan ile modern karayo-

müşterilerinin

da 8000 metrekare kapalı alanda ilave

lu filosu oluşturarak taşımacılıktaki gü-

yeni üretim hattı kuracağız.”

cünü ve etkinliğini artıracak. Sorunsuz,

kazanması

olduğunun

altını çizdi ve ASMAP ile işbirliklerinin
örtüşen hedefler ile başladığını söyle-

uygun maliyetli ve rekabetçi bir taşıma

di. Nuhoğlu, “ASMAP son derece güçlü

Nuhoğlu şöyle devam etti: “Rusya’nın

gücü kuracak olan Rus nakliyeciler her

bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerinin

çok zor coğrafi ve iklim koşullarına sa-

türlü çözümü Tırsan’dan alacaklar. Müş-

menfaatlerini sonuna kadar koruyan,

hip olması nedeniyle kullanılan treylerin

teri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak

dünyadaki değişimlerle birlikte sektö-

kalitesi ve spesifikasyonları çok önemli.

karşılayan ve bu yönüyle rakiplerinin

rün gelişimi için çalışan, ileri görüşlü ve

Biz Tula fabrikamızda Rusya koşulların-

önünde olan Tırsan bu özelliğini Rusyalı

seçkin bir sivil toplum kuruluşuyla çalış-

da kanıtlanmış ürünlerimizi üretiyoruz.

nakliyecilerin hizmetine sunacak.

maktan gurur duyuyoruz ”dedi.

Bunun arkasında mühendislik başarımız
ve Ar-Ge’miz var.”

Rusya’da Kalıcıyız

Araştırma ve Yenilikçilik
Rusya’da Fark Yaratacak

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin

Rus Nakliyeciler Tırsan Ürünleri İle

2014 yılından beri Rusya’da üretilen 32

Nuhoğlu şöyle konuştu: “Rusya’ya geçi-

Kazanacak

m3’lük damperlerin Rusya’nın en zor

ci olarak gelmedik. Biz en başından beri

Tırsan, farklı ürün gruplarında yüksek

iklim koşullarında iş yapmasının arka-

Rusya pazarına inandık ve Tırsan olarak

ürün geliştirme ve üretim yapabilme

sında Tırsan Ar-Ge mühendislerinin ti-

Rusya’da 2010 yılında satış ofisimizi, 2011

gücüne sahip bir marka. 1998’de Al-

tiz çalışması yatıyor. Türkiye’nin ilk ve
tek Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan
Tırsan, birçok ödül alan bu merkeze bir
yenisi daha ekleniyor. Tırsan, 2. Ar-Ge
merkezinin temellerini bu yılın Ekim
ayında da attı. Tırsan, yeni tesisi devreye girdiğinde her 3 ayda yeni bir ürün
platformu geliştirilecek, 8 milyon kilometreye eş değer ömür testi ve 1 milyon
kilometreye eşdeğer dayanım testleri
uygulanabilecek. ADR ve ATP gibi farklı uygunluk testleri yapılabilecek. Kendi
teknolojini kendisi üreten Tırsan’ın fark
yaratan özelliklerinden biri de inovasyon
gücü. Avrupa Trailer Innovation 2017
ödülünün sahibi olan Tırsan, farklı ve
özel çözümleriyle nakliye operasyonlarının en doğru ve etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor.
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PAZAR PAYINI ARTTIRAN FORD TRUCKS

İNŞAATTA LIDERLIK HEDEFLIYOR

Son 10 yılda pazar payını 2 katına çıkaran Ford Trucks, 2017’de yeni
model ve hizmetlerinin yanısıra yurtiçi ve yurtdışındaki bayi yapılanma
çalışmaları ile dikkat çekerken toplamda yüzde 27,7 pazar pazına ulaştı.
İNŞAAT segmentinde yüzde 33, toplam pazarda

operasyonlarını değerlendiren Serhan Turfan,

ise yüzde 27,7 pazar payına ulaşan Ford Trucks,

Türkiye ağır ticari araç pazarının 2016 yılı ile

yönetimde yapılan değişikliklerin ardında dü-

benzer hacimlerde tamamlandığına dikkat çe-

zenlediği toplantıyla 2017 yılını değerlendirdi.

kerek: “2017 senesi pazarda büyük değişimlerin
yaşanmaya devam ettiği bir yıl oldu. Normalde

Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Sehan Turfan

2018 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevi-

pazarın ortalama yüzde 60’ını oluşturan çekici

ne atanan Serhan Turfan, basın toplantısına ev-

segmenti, 2017 yılında yüzde 38 seviyesine ge-

sahipliği yaparken Ford Trucks Türkiye Direk-

rilerken pazarda inşaat segmenti büyük inşaat

törü Burak Hoşgören, Ford Trucks Çekya Ülke

projeleri ile 2 katına çıktı. İnşaat segmentin-

Müdürü olarak atanan Armağan Hazar, Ford

deki artış, yaptığımız doğru ürün yatırımları ve

Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama Müdü-

ürünlerimizin müşterilerimiz tarafından beğe-

rü Bahattin Topçu Ford Otosan İnönü Fabrikası

nilmesi ile bizim için büyük bir fırsat oldu ve

Müdürü Aysan Hoşver de toplantıya katıldılar.

inşaat segmentinde yüzde 33 pazar payı elde ettik. Toplam pazarda ise yüzde 27,7 pazar payına

2017 yıl değerlendirme toplantısında ağır tica-

ulaştık, 2008 yılından bu yana yaptığımız doğru

ri araç pazarını ve markanın yurtiçi ve yurtdışı

hamlelerle pazar payımızı 2 katına çıkardık. 2017
yılında müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde
yaptığımız ürün yatırımlarımız devam etti. Daha
ağır çalışma şartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz 8x4 inşaat kamyonumuz 4142XD, yükleme
kapasitesi artışı ile daha az seferde daha çok iş
yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi hafifletilmiş mikser ve beton pompası ve zorlu şantiye
şartlarına uygun ve yüksek şasi dayanımı sahibi 3542T çekicimizi pazara sunduk. Türkiye’nin
dev projeleri olan 3. Havalimanı inşaatı, Kuzey

FORD TRUCKS
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Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köp-

Ecotorq’la Uluslararası Başarı Sağlandı

rüş eğitimlerinin yoğun bir şekilde de-

rüsü gibi projelerde yaklaşık 1.000 adet

Yerli Euro 6 motor Ecotorq’la yüzde 8,5

vam ettiğini aktaran Turfan, yıllar önce

kamyonumuzla yer alıyoruz.” dedi ve

yakıt tasarrufu sağladıklarını söyleyen

başlattıkları tavsiyeli üstyapıcı progra-

ekledi: “2. El pazarında da ekspertiz, fi-

Turfan, bu motorun aynı zamanda hafif-

mıyla da üstyapıcıları geliştirme çalış-

nansman, garanti ve kiralama hizmetle-

liği, sessizliği ve uzun ömrüyle de dikkat

malarına da devam ettiklerini belirtti.

ri sunan TruckMarket operasyonlarımız

çektiğini aktardı. Ford Trucks’ın Türkiye

Turfan, bu kapsamda 17 onaylı üstyapıcı

ile önemli bir ivme yakaladık ve 2017’de

ve uluslararası pazarlarda büyümesinde

1.000 araç takası gerçekleştirdik.”

ve başarılarına her geçen yıl bir yenisinin

Ford Trucks Yönetiminde

eklenmesinde, yüzde yüz Türk mühen-

Önemli Atamalar

Ford Trucks Pazarın Geleceğinden

disliği ürünü olan Ecotorq motorun kat-

2018’e yeni organizasyon yapısı ile mer-

Umutlu

kısının büyük olduğunu vurgulayan Tur-

haba diyen Ford Trucks’ta, Genel Mü-

Sorulan bir soruya yanıt veren Turfan

fan, “2016 yılında piyasaya sunduğumuz

dür Yardımcılığı görevini sürdüren Ah-

yol kamyonunda Pazar paylarının yüzde

rekabetçi, sınıfında lider özelliklere sahip

met Kınay, Ocak ayı itibarıyla emekliye

55 olduğunu söylerken inşaat araçların-

bir motor ailesi olan Ecotorq motor ailesi,

ayrıldı. Kınay’dan boşalan koltuğa Ford

da da liderliği hedeflediklerini açıkladı.

müşterilerimiz tarafından büyük bir be-

Trucks Türkiye Direktörlüğü görevi-

Pazarla ilgili bir değerlendirme yapan

ğeniyle karşılandı. Aynı zamanda Ecotorq

ni yürüten Serhan Turfan atandı. Ford

Turfan geçen 2 yıldır 18 bin seviyelerin-

motorlu kamyonlar Çinli JMC markası ile

Trucks Uluslararası Pazarlar Direktör-

de seyreden pazarın bu yıl bu seviyenin

yaptığımız lisans anlaşması gereğince,

lüğü görevini ise Emrah Duman sür-

üstüne çıkması gerektiğini belirterek,

dünyanın en büyük kamyon pazarı olan

dürürken, daha önce Ford Trucks Tür-

“Pazarı bugüne kadar büyüten lojistik

Çin’de yollara çıktı. Ford Otosan mühen-

kiye Satış Müdürü olarak görev yapan

olmuştu. Yeni büyük inşaat projeleriyle

dislerin geliştirdiği Ecotorq motorlu bu

Burak Hoşgören, Ford Trucks Türkiye

birlikte lojistik sektörü de alım yaparsa

kamyon ile, dünyanın en büyük kamyon

Direktörlüğü’ne atandı. Ford Trucks Pa-

Pazar daha iyi olacaktır” dedi.

pazarı olan ‘Çin’de Yılın Kamyonu (Chi-

zarlama ve Stratejik Planlama Müdürü

nese Truck of The Year) Ödülü’nü almanın

M. Armağan Hazar, Ford Trucks Çekya

kıvancını yaşadık.” ifadelerini kullandı.

Ülke Müdürü olarak atanırken, yerine

Uluslararası Pazarlarda Satışlar

daha önce Ford Trucks Ürün ve İş Ge-

Yüzde 50 Arttı
Uluslararası pazarlardaki başarı ve he-

Sürücü Eğitimleri ve Üstyapı Programı

liştirme Yöneticiliği görevini yapan Ba-

deflerinden bahseden Turfan, 2017’de

Devam Ediyor

hattin Topçu getirildi. Uzun yıllar Ford

girdikleri yeni pazarlarla birlikte 8 adet

Koç Finans ve Ford Finans’la müşterileri

Otosan Ar-Ge departmanında görev alan

4S tesis açılışı yaptıklarını belirterek,

için cazip kampanyalar düzenlediklerini,

Aysan Hoşver ise Ford Otosan İnönü

“2017’de ihracat operasyonlarımız için

ayrıca ulusal ve uluslar arası alanda sü-

Fabrikası Müdürü olarak atandı.

büyük önem taşıyan Avrupa bölgesinde Romanya, Macaristan, Hırvatistan ve
İsrail pazarlarına giriş yaptık. Afrika’da
Cezayir ve Fas’ta olan yayılımımızı, 2017
yılında Mısır ve Gana ile genişlettik. Ortadoğu’daki yapılanmamızın çoğu 2016
yılına kadar tamamlanmıştı. Bu bölgede
2017 yılında Suudi Arabistan’da ve Irak’ta
uydu tesislerimizin açılışını yaptık. 2017
yılında Türki Cumhuriyetler bölgesinde Gürcistan tesisimizin açılışını yaptık.
Bununla birlikte Rusya’da yeni bir bayi
yapılanmasına gitme kararı aldık. Geçtiğimiz seneye oranla uluslararası pazarlarda satışımızı yüzde 50 büyüttük” diye
konuştu. 2017 yılında, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Mısır, Hırvatistan,
İsrail, Gürcistan ve Gana’da açtığı 8 yeni
4S tesis ile yurtdışı pazarlardaki büyümesine hız katan Ford Trucks, uluslararası pazarlarda geçtiğimiz yıla göre satışlarını %50 arttırdı.

Soldan sağa; Ford Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama Müdürü Bahattin Topçu,
Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Sehan Turfan ve
Ford Otosan İnönü Fabrikası Müdürü Aysan Hoşver.
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IVECO’DAN İNŞAAT ALANLARI VE YOLLAR ARASINDA YENI ARAÇ:

YENI STRALIS X-WAY

Iveco’nun yeni geliştirdiği X Way serisi, markanın sağlamlılığıyla ünlü inşaat
serisi Trakker şasisini kullanarak sınıfının en iyi taşıma kapasitesini sunarken
yol performansı ve yakıt tüketimiyle de dikkatleri çekiyor.

ALMANYA’NIN Ulm kentinde yer alan Iveco te-

litrelik 400 beygir gücüne sahip motorla çekildiği

sislerinde tanıtılan X WAY, yol (On road) ve yol

araçta bu hafiflik başta mekanik arka süspansi-

dışı (Off road) geçişlerinin yaşandığı, genelde

yon yeniden tasarlanırken, şasi mimarisi ve cap-

çok ağır olmayan inşaat işlerinde kullanılmak

raz bağlantı optimizasyonuyla sağlanmış.

üzere geliştirilmiş. Iveco Marka Başkanı Pierre
Lahutte’nin katıldığı tanıtım günlerinde uzun

Son yıllarda stratejisini sahip olma maliye-

yol araçlarının da tanıtımı yapıldı. Lahutte Stralis

ti (TCO) üzerine kuran Iveco, Stralis X-WAY’de

X-WAY’in inşaat lojistiği ve kent hizmetleri sek-

markanın TCO şampiyonu olarak isimlendirdi-

törü için mükemmel bir araç olduğunu söyledi.

ği Stralis XP’de kullandığı gelişmiş teknolojileri
kullanarak yüzde 11,2’lik yakıt tasarrufu sağlıyor.

Moduler yapısıyla her hizmete özel olarak tasar-

TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılan bu araç-

lanabilen Stralis X-WAY hafif damperden beton

ta kullanılan HiSCR sistemi NOx gazını yüzde 97

mikserine kadar geniş bir yelpazede ülkeden ül-

oranında azaltırken bu şekilde rejenerasyon ih-

keye değişen talepleri de karşılayabilecek şekilde

tiyacı olmadan dha düşük bakım maliyetleriyle

kullanılabiliyor.

aracı daha fazla operasyonda tutmayı da garanti
altına alıyor.

8,845 kg boş ağırlığıyla en yüksek taşıma kapasitesi sunan Stralis X-WAY, UTAC tarafından ser-

12 ve 16 vitesli Hi-Tronix otomatikleştirilmiş

tifikalandırılmış en hafif kamyonda 355 kilogram

sanzıman versiyonlarıyla sunulan araçta HI-

daha fazla yük taşıdığı ifade edildi. Özellikle beton

Cruse sistemi eco-roll, öngörücü vites değiştir-

mikseri gibi ağırık hassasiyetinin önemli olduğu

me ve öngörücü hız programlayıcısı gibi sürüş

görevlerde aracın boş ağırlığı büyük önem taşı-

asistanı fonksiyonlarıyla entegre olarak çalışıyor.

yor. Stralis X-WAY, beton mikseri için üretilen
Süper loader versiyonunda 8,845 kg ile pazarın

2 ve 4 akslı modelleriyle ve 8x4 tridem; artic ve rijit

en hafif aracı olarak dikkat çekiyor. 8x4 şasinin 9

modelleriyle geniş bir motor, şanzıman ve arala-
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rında 2,450 Nm tork sunan yeni sandviç PTO’nun

ömcülük ettikleri doğal gazlı teknolojilere yönel-

da bulunduğu çoklu PTO’larıyla yeni Stralis X-WAY

diklerini açıklayan Iveco yöneticileri, LNG’nin en

serisi hem off road hem de yol ihtiyaçlarını karşı-

iyi uygulanabilir akaryakıt kaynağı olarak seçil-

layacak şekilde müşterilere sunulacak.

diğini de açıkladılar.

Cursor 9, Cursor 11, ve 6x4 and 8x4 modellerinde

2012 yılında 450 km olan menzilin 330 olan bey-

ilk defa olmak üzere Cursor 13 motorlu araçla-

gir gücünün 1600 kilometre menzil ve 460 beygir

rın ; manuel, Allison otomatik ve ZF Hi-Tronix

gücüne ulaştırılmasıyla dizele daha güçlü bir rakip

12- veya 16 vitesli otomatikleştirilmiş şanzıman

haline gelen Yeni Stralis NP 460, Euro 6 limitle-

seçenekleriyle sunulduğu Stralis X-WAY serisin-

rine göre partikül seviyesinde yüzde 99, nitrojen

de müşteriler alçak tavanlı kısa kabinden alçak

azot oksitlerinde (NOx) yüzde 60 azalma sağlıyor.

ve orta tavanlı yataklı kabine ve üst düzey konfor
için yüksek tavanlı Hi-WAY yataklı kabinleri se-

71 desibel seviyesiyle düşük en sessiz kamyon-

çebilecekler.

lardan biri olan araç, sıvılaştırılmış biyo metan
kullanılması durumunda ise CO2 emisyonlarında

Ulm’deki Iveco tesislerinde tanıtım ve test sürü-

yüzde 95’lik bir düşüşü garanti ediyor.

şü yapılan bir diğer araç ise Yeni Stralis NP 460
oldu. Uzun yol taşımacılığında bir dönüm nok-

FPT Industrial tarafından tasarlanan yeni IVECO

tası olarak gösterilen aracın her açıdan dizelden

Cursor 13 NP motor, uzun mesafeli uluslararası

daha iyi olduğu ifade edildi. 25 yıldır emisyon-

taşımacılık için özel olarak geliştirildi. Piyasadaki

ların standartları belirlediği; ancak şimdi ilkim

en güçlü gaz motoru, 12.9 litrelik motorun gelişti-

değişikliği hava kalitesi, belediyelerin bu konu-

rilmiş yanma süreci, uzun mesafeli görevlerde en

daki girişimlerinin alternatif çözümleri daha faz-

iyi yakıt verimliliğini sağlar. Yüksek yakıt akışı gaz

la gündeme getirdiği belirtiliyor. Olgunlaşmamış

enjektörleri, yakıt rayı, pistonlar ve turbo; yüksek

teknolojiler yerine uzun yıllardır gelişiminde

güç çıkışı ve tork sunacak şekilde tasarlanmış.
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OTOKAR TREYLERDE
ADR VE FRİGORİFİK MADDELERE
YOĞUNLAŞIYOR
55 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin ilk otomotiv sanayi şirketi olan Otokar, yılı otobüs alanında liderlikle bitirdi.
2017’nin Otokar için yeniliklerin yılı olduğunu belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; “Verimli bir yılı
geride bıraktık. 2017 yılında Türkiye’de satılan her 3 otobüsten 1’i Otokar oldu. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da
büyümemizi sürdürerek yaklaşık 70 milyon Euro’luk ihracata imza attık” dedi.
OTOKAR, Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari Araçlar Satış

Otokar’ın Ar-Ge çalışmalarından aldığı güç-

Direktörü Murat Tokatlı, Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Otokar İç

le, yurt içi ile yurt dışında kullanıcı beklenti ve

Pazar Ticari Araçlar Otobüs Satış Müdürü Murat Torun ve Otokar üst düzey

ihtiyaçlarını değerlendirerek kısa sürede farklı

yöneticilerinin katıldığı toplantı ile 2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılı he-

araçları pazara sunduğunu belirten Akgül, şöyle

deflerini açıkladı.

konuştu; “Ulaşım sektöründe pazardaki ihtiyaçlar neredeyse her yıl değişkenlik gösteriyor.

Son 3 yıldır daralan otobüs pazarında 2016 yılına kıyasla 2017 yılında satış-

Beklentileri karşılayabilecek ürünleri ve çözüm-

ların yüzde 4 arttığını söyleyen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül,

leri geliştirmek için yatırıma ara vermeden de-

“Otokar olarak sahip olduğumuz başarılara yenilerini ekledik. 2017 Otokar

vam ediyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında müş-

için verimli, yenilikler ile dolu bir yıl oldu. Pazarda en çok büyüme küçük ve

terilerimizden gelen talepleri değerlendirerek

orta boy otobüs alanında gerçekleşti. Sektör yüzde 4 büyürken, küçük ve orta

Sultan serimizi ve Doruk T otobüsümüzü yeni-

boy otobüs segmenti yüzde 12’lik büyüme yakaladı. 2017 yılında gerçekleşen

ledik, yeni otobüslerimiz Poyraz ve Sultan LF’yi

satışların önemli bir bölümü belediye otobüsü satışlarında ve küçük otobüs

geliştirip kullanıcılarımızın beğenisine sunduk.

segmentinde yaşandı. 2017 yılında toplam bin 488 adet otobüs satışı ger-

Yeni otobüslerimiz son yıllarda özellikle düşük

çekleştiren Otokar, 25 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüs pazarında yüzde 28

yakıt tüketimi yönündeki beklentileri, şehir içi

pazar payı ile lider oldu. Faaliyet gösterdiği alanlarda satılan her 3 araçtan 1’i

kullanımda manevra kabiliyeti, performansı,

Otokar markalı oldu. Otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük

yol tutuşu, gelişmiş teknik ve güvenlik özellik-

ve orta boy otobüs segmentinde ise her 5 otobüsten 2’si Otokar imzasını ta-

lerinin yanı sıra yenilikçi tasarımlarıyla büyük

şıyor” dedi.

beğeni topladı. 8,4 metre uzunluğundaki Sultan
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LF, şehir içi yolcu taşımacılığına yeni bir soluk getirdi. Malatya ve İnegöl’e

hibrit otobüsü, Türkiye’nin ilk elektrikli otobü-

halk otobüsü teslimatları yaptık; Altur, Gürsel Turizm, EfaTur, Sözkur ve

sü gibi ilklere imza attık. 2018’de daha temiz bir

Tursan gibi sektörün önde gelen firmalarına da önemli teslimatlar gerçek-

çevre, daha sessiz bir trafik, daha düşük işletme

leştirdik.”

maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlayacak
alternatif yakıtlı araçlar konusunda çalışmaya

Sektörün üst üste geçirdiği zorlu 2 yıla rağmen Otokar’ın ihracattaki başarısını

devam edeceğiz.”

2017’de de devam ettirdiğine dikkat çeken Basri Akgül, “Otokar markalı araçlar;
tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve düşük işletme giderleri ile Avrupa’daki

Fransa’ya 9 metrelik elektrikli Doruk sattıkları-

konumunu güçlendirmeye devam etti. 2017’de ticari araçlar alanında yaklaşık

nı da vurgulayan Akgül, “Yıllar önce Türkiye’nin

70 milyon Euro ihracat yaptık. Geçen yıl en çok otobüs satışı yaptığımız ihracat

ilk elektrik santrali olan Santral İstanbul’da

pazarları olan Fransa, İtalya ve İspanya’daki toplam araç parkımız 2 bin 500

ürettiğimiz ilk elektrikli otobüsün tanıtımını

adede ulaştı. 18,75 metre uzunluğu ile şehir içi toplu taşımacılıkta sahip olduğu

yapmıştık. Ülkemizde 20 belediye bu aracı kul-

özelliklerle yeni bir dönem başlatan Kent Körüklü’yü ilk kez ihraç ettik. Bal-

landı. O günlerde ticari olmayan bu araç bugün

kanlar’daki araç parkımız 500’ün üzerine çıktı. 60’tan fazla ülkede milyonlarca

daha fazla ticari hale geldi” dedi.

yolcuyu taşıyan Otokar araçları tabiri yerindeyse dünyayı taşıyor” dedi.
Akgül: “Hafif kamyonda pazarın üzerinde büyüdük”
Otokar’ın otobüsteki başarısını 2018’de lojistik alanına da taşımayı hedeflediklerini belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül; “2017 yılında
yenilenen araçlarımız arasında hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Otokar Atlas da yer aldı. Atlas kamyon satışlarımız pazar büyümesinin üzerinde arttı. Atlas ile 2017’de pazar payımızı 3 puan artırarak yüzde 11
pazar payına ulaştık. Yük taşıma kapasitesi, güçlü donanım özellikleri, düşük işletme giderleri, çevreci ve ekonomik motoru ile kullanıcısına her daim
kazandıran Atlas için de yıl genelinde çok önemli teslimatlar gerçekleştirdik.
Treyler üretiminde müşterilerine uzmanlık gerektiren taşımacılık çözümleri
konularında çözümler sunuyoruz. Tehlikeli madde taşımacılığı ve bozulabilir
gıda taşımacılığı sektörleri için teknolojisi ile uluslararası standart ve regülasyonlara uygun öncü araçlarımızla 2018’de iddialıyız” dedi.
Türkiye’nin İlk Hibrit ve Yüzde 100 Elektrikli Otobüsünü Otokar Yaptı
Otokar’ın 55’inci yılına önemli hedeflerle yola çıktığını kaydeden Akgül;
“2018, ticari araçta Otokar’ın yılı olacak. Otobüsteki pazar liderliğimizi koruyup, lojistik araçlarda da hedef büyümek istiyoruz. Türkiye’nin yanı sıra
Avrupa pazarında da yeni başarılara imza atmak için stratejilerimizi tamamladık. Otokar olarak 2018’de de yeni segmentlerde kullanıcı odaklı çözüm
sunmaya devam edeceğiz” dedi. Otokar’ın 13 yıldır alternatif yakıtlı araçlar

TOKATLI:
“TREYLER PAZARINDAKI
DARALMA DEVAM EDIYOR”
TREYLERLE ilgili bir değerlendirme yapan
Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü
Murat Tokatlı, treyler satışlarında son yıllarda
yaşanan ciddi düşüşe dikkat çekti. 2016 yılında
18 bin adet treylerin satıldığı (TREDER rakamlarına göre) Türkiye pazarında 2017 yılında
yüzde 15 civarında bir düşüşle 15 bin adet treylerin Pazar bulduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Özellikle 2011 yılına göre yaşanan düşüş çok
kritik seviyelerde. Bu küçülmenin büyük bölümü çevre ülkelerde yaşanan sorunlarla daralan
uluslar arası taşımacılık faaliyetleriyle birlikte
daralan tenteli treyler pazarından kaynaklanıyor. Ciddi adetlerde alım yapan firmaların sayısında azalma oldu. Bu daralmaya karşın inşaat
araçlarının patı yüzde 40’a ulaştı.”

geliştirme konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirip, birçok ilke imza at-

Otokar olarak treylerde yıllardır uzmanlaştık-

tığını da hatırlatan Akgül sözlerini şöyle sürdürdü; “Alternatif yakıtlı araçlar

ları alanlar olan tehlikeli madde ve bozulabilir

hem Otokar hem de Türkiye ve dünya için önemli bir gündem. Türkiye’nin ilk

gıdaya yönelik ürünlerimize ağırlık verdiklerini
açıklayan Tokatlı, Türkiye’de ADR’li tankeri ilk
üreten firma olduklarını ve ATP’de ilk onaylı firma olduklarını da sözlerine ekleyerek, “Bu
pazarlarda Pazar payımızı korumak ve artırmak
istiyoruz. Güney ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki taşımacılar için bölgesel riskler devam
ediyor. Ancak bu riskler hafiflediği zaman biz de
hazır olacağız” dedi.
ADR konusunda yeni araçlarla ilgili sorun olmadığına da değinen Tokatlı, mevcut araç parkındaki değişim sürecinin sorun olmaya devam
ettiğini de sözlerine ekledi.
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LYON’DA ÜSTYAPI VE
TİCARİ ARAÇ ŞOVU
Karayolu ve kent taşımacılığına odaklanan Solutrans Fuarı 21-25 Kasım 2017
tarihleri arasında Fransa’nın Lyon şehrinde gerçekleştirildi. 5 gün devam eden
fuara gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34 artışla 48 bini geçti.

TİCARİ ARAÇ
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18 farklı ülkeden gelen katılımcılar arasında

Yılın Kamyonu ve Uluslar arası Pick Up ödül-

Türkiye’den de firmaların yer aldığı Solutrans’ta

lerinin de sahiplerini bulduğu Solutrans’ta

toplam 610 şirket stand kurdu. Fransız Üstyapı

Fransız üstyapı ve ekipman ödülleri de sa-

Derneği FFC’nin desteğiyle gerçekleştirilen fua-

hiplerini buldu. Üstyapı üreticileri alanında

rın açılışını Fransız Ulaştırma Bakanı Elisabeth

altın ödül Lamberet’e giderken gümüş ödül

Borne ve İsveç Altyapı Bakanı Tomas Eneroth

Chereau’ya, bronz ödül ise Lecapitaine fir-

gerçekleştirdi.

masına gitti.

Farklı ürün gruplarından 150 yeni ürünün ilk

Ekipman üreticileri dalında ise altın ödü-

defa sergilendiği Solutrans’ta aralarında Kass-

lü SAF Holland alırken, gümüş ödülü Robert

bohrer markasıyla başta Tırsan olmak üzere 7

Lye, bronz ödülü ise Carrier Transicold aldı.

Türk markası ürünlerini tanıttılar. Fuara katılan diğer Türk firmaları arasında Fibrosan, Pega

Beş günlük fuar süresinde 2 bin 700 katılımcı

Otomotiv gibi isimler bulunuyordu.

ve ziyaretçi açık alanda bulunan gösteri alanında taşımacılık araç ve ekipmanlarını test

2018 Uluslararası Yılın Ticari Aracı, Uluslararası

etme şansı buldular.
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Ticari Araç Markalarından

operasyon gerçekleştirecek elektrikli ve hib-

Eksiksiz Katılım

rit araç modellerin yanı sıra bisiklet üzerine

Renault Trucks, DAF, Mercedes Benz, Volvo

kasa şeklinde özel tasarımlı teslimat araçları

Trucks, Iveco, Scania, MAN olmak üzere Avrupa-

da fuarın ilgi çeken modellerinden oldular.

lı bütün ticari araç markalarının yer aldığı fuarda, Fransız trseyler üreticilerinin yanı sıra Krone

Sistem Tedarikçileri Fuarda

ve her dönem olduğu gibi özellikle frigorifik kasa

Solutrans’ta ticari araç ve treyler en-

ve treyler uygulamaları dikkat çekti.

düstrilerinin önemli tedarikçileri de geniş katılım gösterdi. BPW, Knorr Bremse,

Kısıtlamalı Alanlarda

SAF Holland, Aspöck, Continental, Ther-

Teslimata Özel Araçlar

mo King, Voith, Alcoa, Omega Versus,

Özellikle dizel skandalının ardından günde-

Carrier Transicold gibi pek çok marka

me gelen ve son dönemde şehir merkezlerinde

ülke organizasyonlarıyla fuarda yerlerini

belediye yönetimlerinin ele aldığı dizel araçla-

aldılar. Kuruluşunun 40. yılını kutlayan

rı yasaklama karar ve planlarının etkisi fuarda

Aspöck de fuarda de yer alan firmalar

etkisini göstermiş gibiydi. Şehir merkezlerinde

arasındaydı.
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IVECO DAILY BLUE POWER 2018 YILIN
TICARI ARACI ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
DAILY Blue Power 2018 Uluslararası Yı-

International Van of the Year ödülünü

lın Ticari Aracı seçildi. Bu seçimde yük-

üçüncü kere aldı. Başarılı ve takdir edi-

sek düzeyde sürdürülebilir hafif ticari

len ürünün ötesinde bu ödül, Iveco tara-

araçlarla taşımacıların çevresel etkilerini

fından sürdürülen ve CO2 emisyonunun

azaltacak yeni ürün gamını sunulması

düşürülerek şehirlerimizin temiz havaya

etkili oldu.

kavuşması için yapılan kararlı savaşın
muazzam çabalarının takdiridir. Elekt-

Ticari araç dergi editör v gazetecilerinden

rikli, doğal gazlı ve en gelişmiş dizel ver-

oluşan 25 jüri üyesinin yaptığı bağımsız

siyonlarıyla Daily Blue Power, şehir mer-

oylama sonucu Iveco Daily Blue Power

kezlerine erişimi her geçen gün artan bir

113 puanla birinci olurken, Ford Transit

şekilde etkileyen düzenlemeleri aşmak

Custom 79 puanla ikinci oldu. Volkswa-

için 3 seçenek sunan ilk ve tek araçtır. Bu,

gen Ticari Araçlar’ın doğal gazlı ticarisi

müşterilerin yatırımlarını güvence altına
MAN TGE ve Renault Kangoo Z.E.33’ün de

alıyor ve onlara sürdürülebilir işletmeleri

dahil olduğu beş marka bu yıl yarışma-

geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu reka-

İtalyan markası Iveco, Daily Blue Power

ya katıldı. Ödülün kazananı Fransa’nın

bet avantajını sunuyor.”

ile Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) 2.3

Lyon kentinde düzenlenen Solutrans Fu-

litre dizel Euro 6 dizel, Hi-Matic otoma-

arı bünyesinde düzenlenen Avrupa ticari

International Van of the Year Juri Başkanı

tik şanzımanlı 3.0 litrelik Doğalgazlı ara-

araç endüstrisinden bin 500 temsilcinin

Jarlath Sweeney, 1992 yılında verilmeye

cı ve Daily elektrikli ile 3 önemli seçenek

katıldığı gala yemeği bünyesinde açık-

başlanan bu ödülü Iveco’nun ilk olarak

sunuyor. Doğalgazlı ve elektrikli versi-

landı.

2000 yılında daha sonrasında ise 2015 yı-

Caddy TGI ise üçüncülüğü aldı.

lında aldığını söyleyerek üçüncü kere bu

yonların yanı sıra Gerçek Sürüş Emisyonlarını (RDE) rakip modellerden 3 yıl

Iveco Marka Başkanı Pierre Lahutte

önce sunması markanın ödüle uzanma-

ödülü alırken yaptığı açıklamada şun-

sındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

ları söyledi: “40. Yıl dönümünde Daily,

ödülü kazanan markayı kutladı.
Daily Hi-Matic Natural Power: Hafif Ticari Araç sektöründe 8 vitesli otomatik
şanzımana sahip olan, Sıkıştırılmış Doğal Gaz ile çalışan ilk araç. Şehir içinde
düşük emisyon ve ideal sürdürülebilirliğin mükemmel birleşimini sunar. Aracın
TCO avantajı yüzde 35^’e kadar çıkıyor.
Daily Euro 6 RDE 2020 Hazır: Hollanda
Uygulamalı Bilimler Araştırma Organizasyonu (TNO) tarafından onaylanan,
2020 Gerçek Sürüş Emisyonları yönetmeliklerine hazır olan ilk hafif ticari araç
Daily Electric: En katı trafik sınırlamalarına sahip şehirlerde bile ulaşımı sağlayan sıfır salınımlı araç. 200 kilometrelik
gerçek kullanım menziline sahip.
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2018 ULUSLARARASI PICK-UP ÖDÜLÜ
VOLKSWAGEN AMAROK V6’NIN
VOLKSWAGEN Amarok Uluslararası Yılın Ticari Aracı jürisi (IVotY) tarafından
‘2018 Uluslararası Yılın Pick-up’ı (IPUA
2018) ödülünü aldı. Ödül, Fransa’nın
Lyon kentinde Solutrans Fuarı bünyesinde düzenlenen törenle Volkswagen
Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Eckhard Scholz’e verildi.
Kasım ayı başında Romanya’da gerçekleşen ve Türkiye’den Kargo Haber
dergisinin katıldığı ve 3 günden daha
uzun bir süre yoğun bir test sürüşünün
ardından Amarok V6 Uluslararası Yılın
Ticari Aracı jüri üyeleri tarafından kazanan olarak değerlendirildi.
İki yılda bir verilen 1 tonluk pick-up
araçlar için düzenlenen uluslararası

bir yarışmada Amarok V6’yı toplamdaki üstünlüğüyle seçtiler. Yeni Volkswa-

ödülün dördüncüsünde Toyota Hilux

gen Amarok V6 56 puanla birinciliği alırken tamamen yeni bir model olarak

ve Volkswagen Amarok, pazarın iki

pazara sunulan Alman rakibi Mercedes-Benz X-Class 50 puan aldı, Toyota

yeni oyuncusuna; Renault Alaskan ve

Hilux ise bu iki markayı yakından takip ederek 41 puanla ilk üçte yer aldı.

Mercedes-Benz X Class’a karşı yarış-

Puanlar aktarma organı verimliliği, yük hacmi ve kapasitesi, sürücü ve yolcu

tılar.

konforu ve güvenlik yönleri ile işletme açısından düşük toplam işletme maliyeti temel alınarak verildi.”

Uluslararası Yılın Ticari Aracı Jüri Başkanı Jarlath Sweeney, yaptığı açıkla-

Volkswagen Ticari Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eckhard Scholz, ise

mada şunları söyledi: “Jüri üyeleri ya-

ödülle ilgili şu yorumda bulundu: “IPUA 2018 için memnunuz ve uluslararası

kın puanların söz konusu olduğu zorlu

uzmanlardan oluşan jürinin kararı ile ödüllendirilmekten onur duyuyoruz.
Amarok’la müşteriyi dinledik ve lüks ve yaşam tarzı yerine tüm alanlarda
daha fazla güç, tork ve kullanışlılık sağladık. Müşterilerimize daha iyi iş yapmaları için en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğimize dair söz veriyorum.”
Sınıfının en güçlüsü: 3.0 lt V6 motor
Amarok’ta kullanılan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor 224 PS güç üretirken
550 Nm tork sağlayarak sınıfının en güçlüsü olurken 2018 yılında daha fazla
güç ve tork sunacak motor seçeneklerinin de sinyallerini veriyor.Sstandart
olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı
önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör
sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse
aracı frenliyor ve hızını 10 km/s’ ye kadar düşürüyor.
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YENI ISUZU D-MAX
BIREYSEL PICK UP
KULLANICILARINI HEDEFLIYOR
İstanbul Şile’de lansmanı yapılan Yeni Isuzu D-Max, yeni
1.9 lt’lik dizel motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman
tercihleriyle selefiyle aynı gücü üretirken, daha düşük yakıt
tüketimi, sessiz bir kabin ve konforlu bir sürüş sunuyor.

ÖNCEKI nesline göre önemli ölçüde değişen olan
Yeni D-Max, Türkiye’de 4x2 ve 4x4 baz, donanımlı ve en üst donanım seviyesi olan V-Cross
versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
2017 yılında ilk etapta full donanım seviyesi
V-Cross modeli satışa sunulurken baz ve donanımlı versiyonlar ise 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de
Anadolu Isuzu Fabrikası’nda üretilecek.
Yeni Isuzu D-Max’in basın lansmanında aracın
iletişim planını anlatan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik

Anadolu Isuzu Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Müdürü
Selda Çelik

“Isuzu’nun kamyon DNA’sına sahip yeni pick-

tüğünü ve aracımızın tanıtımında bizlere büyük

up’ı D-Max’i, Özgüveni DNA’sında mottosuyla

katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

satışa sunuyoruz. 2018 yılı boyunca aracın tüm
iletişim çalışmaları için Ozan Güven ile çalışaca-

Teoman: “Türkiye’de üretilen

ğız. Yeni D-Max, hem şehirde hem de tüm ara-

tek pick up: D max”

zi şartlarında dayanıklılığıyla ön plana çıkan bir

Yenilenen Isuzu D-Max’in Türkiye’de düzenle-

araç. Ozan Güven’in D-Max’in profiliyle örtüş-

nen basın lansmanında aracın özelliklerini aktaran Anadolu Isuzu Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktörü Yusuf Teoman, ticari araç markası
olarak tanınan Isuzu’nun bu alandaki deneyiminin yansıması olarak D Max’in bireysel pick up
müşterisine de hitap edeceğini vurguladı. Büyük
vergi avantajı sağlayan 1,9 litrelik dizel motora
rağmen güç kalbı olmadığını belirten Teoman,
şunları söyledi: “Yedinci nesil D-Max, vergi
avantajı sağlayan yeni 1.9 lt’lik motoru, 4x4 çekiş
özelliği, 6 ileri yeni otomatik vitesi ve premium
donanımlara sahip V-Cross donanım seviyesiyle
Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni nesil aracımızla
birlikte 2018 yılı içinde satışlarda yüzde 15 civarından bir büyüme ön görüyoruz. IMM üretim
kalite sertifikasına sahip olan ve Isuzu’nun Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olan Anadolu
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Isuzu Fabrikası, 4x2 ve 4x4’ün baz ve donanım-

yolcular için sunulan USB şarj portları, cruise

lı versiyonlarının üretimini yapacak. Bir önceki

control sistemi, D-VISION Multimedya sistemi,

D-Max’i Türkiye’de 2014 yılında üretmeye baş-

8 hoparlör, 5 farklı şekilde katlanabilen 24 de-

layan Anadolu Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de

recelik sırt konfor açısına sahip arka koltuklar,

Türkiye’nin halen tek pick-up üreten otomotiv

18” alaşım jantlar, yan basamaklar, nikelaj roll-

markası olacak.”

bar, kasa havuzu ve tavan rayları standart olarak
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sunuluyor.
Toplantıda son olarak söz alan D Max Ürün Müdürü Nur Hoşver ise araçla ilgili teknik detay-

V şeklinde tasarlanan yeni ön burun tasarımıy-

ları açıkladı. Küçültülerek yenilenen 1.9 litrelik

la ve yüksek oturuş pozisyonuyla sınıfının en iyi

motorun 164 PS güç ve 360 Nm tork ürettiğini

sürücü görüş açısını sunan Yeni D-Max, arka

söyleyen Hoşver şunları söyledi: “Yapılan geliş-

koltuktaki yolcular için de hem diz hem de baş

tirmelerle 1.9 lt’lik motora sahip Yeni D-Max’in

mesafesinde sınıfının en geniş alanlarından bi-

yakıt tüketimi selefine oranla yüzde 7 ila yüzde

rini sunuyor. Aracın yeni dinamik tasarımıyla

18 oranında azaltılıyor. Yeni D-Max V-Cross, 1.9

birlikte önceki modele oranla 0,4 cd oranında

lt’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla

daha düşük sürtünme katsayısı sunması ise ya-

7,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor.

kıt ekonomisi, performans ve iyileştirilmiş kabin

TEST SÜRÜŞÜNDEN NOTLAR:

2018 yılında üretimine Türkiye’de başlanacak

gürültü seviyesi anlamına geliyor.”

AĞIR

olan 4x2 baz modeli ise manuel şanzımanla ortalama tüketimde 6,3 lt/100 km gibi çok düşük
bir veri sunuyor.

D Max Özellikleriyle
Arazi Şartlarında Güven Veriyor

Anadolu Isuzu Kamyon ve
Pick-up İş Birimi Direktörü
Yusuf Teoman

yağmur

altında

gerek

Şile

yakınların-

daki

orman

yollarında

gerekse

Güsem

offroad

Yenilenen Isuzu D-Max, pek çok aktif ve pasif

eğitim merkezinde test

Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en dü-

güvenlik özellikle birlikte sunuluyor. ABS, EBD,

etme imkanı bulduğumuz

şük motor hacmini sunan Yeni Isuzu D-Max,

TCS, ESC ve BAS V-Cross modelinde standart

D-Max’in en donanımlı

bu özelliğiyle 5 yıllık kullanım sürecinde 8000

olarak sunuluyor. ESC sistemi bir veya daha fazla

modeli olan V-Cross, gös-

TL’dan başlayan MTV avantajı sağlıyor. Ayrıca 5

tekerleğe fren uyguluyor ve sürücünün şeridinde

terdiği performansla göz

yıl, 100,000 km garantisi sunulan D-Max’te ba-

kalmasına yardımcı olmak için motorun gücünü

doldurdu. İlk başta sun-

kım periyotları 20 bin km’de bir gerçekleşiyor.

düşürüyor. ESC sistemi aynı zamanda yokuşta

duğu oturma pozisyonu

kalkış desteği (HAS) ve Yokuş İniş Kontrol siste-

ve kaput tasarımın sağla-

mini (HDC) de destekliyor.

dığ görüşle rakiplerinden

D Max’in 3,5 ton çekme ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının her ihtiyacını karşı-

ayrılan D Max aracımız-

layabileceğini belirten Hoşver, araçla ilgili şu

Aracın dik arazi engebelerinden inmesine olanak

da bulunan koltuk ısıtma

detayları verdi: “V-Cross’da anahtarsız giriş ve

tanıyan Yokuş İniş Kontrolü (HDC), direksiyo-

özelliğinden de sonuna

çalıştırma, 6 hava yastığı, yeni gösterge paneli,

nun sol alt kısmındaki bir butonla devreye soku-

kadar faydalandık. Stan-

elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuk ısıtma siste-

luyor. D-Max, rakiplerinin aksine HDC sistemini

dart kış lastikleriyle yap-

mi, ön orta kolçak ve kapılardaki yeni yumuşak

4WD’de olduğu gibi 2WD modunda da kullan-

tığımız offroad sürüşünde

dokulu pedler, hem ön hem de arka koltuktaki

maya imkan tanıyor.

aracın limitlerine yakın
seviyelerinde

gerçekleş-

tirdiğimiz sürüşte aracın
offroad özellikleri gayet
kullanımı kolay ve etkili
olduğunu

söyleyebiliriz.

Offroad parkurunda 70
mm derinliğindeki sudan
geçiş imkanı sunan özelliğiyle rakiplerinden ayrılan D Max’de dikkat çeken
bir diğer özellik ise arka
koltukların gerek diz mesafesinde gerekse de bel
açısıyla sağladığı konfor
oldu.

44

TİCARİ ARAÇ

SCANIA ÇEKICIDE PAZAR PAYINI
3 YILDA 3’E KATLADI
Scania, 2017 yılını 1.697 adetlik satış ve yüzde 9.1 pazar payı ile tamamladı.
Satışlarının 243 adedi kamyon, 1.454 adedi çekici olarak gerçekleşti.

DOĞUŞ Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami

zın 1.454 adedi çekici segmentinde gerçekleşti. Bu

Eksin, Satış Müdürü Gökhan Altun, Satış Sonrası

satışlarla birlikte 6.030 adetle kapanan ithal araç

Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat ile Pazarlama

pazarında yüzde 28’lik pazar payı elde ettik” söz-

ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel’in katılımla-

leriyle değerlendirdi.

rıyla gerçekleştirilen basın buluşmasında, 2017 yılı
değerlendirildi ve 2018 yılı hedefleri aktarıldı.

2017 yılında Scania’nın yeni inşaat serisi araçlarının tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Eksin

2017 yılında pazarın beklenenin aksine büyüdüğü-

“Geçtiğimiz yıl İsveç’te lansmanını gerçekleştirdi-

nü belirten Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü

ğimiz yeni inşaat serisi araçlarımız ile ülkemizin

İlhami Eksin 2017 yılını “Pazarı inşaat sektörün-

en önemli sektörlerinden inşaat sektöründe daha

deki hareketlilik, halihazırda devam eden ve yeni

fazla pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. Aynı

başlayan mega projeler sayesinde kamyon satışları

zamanda sizlerin de katılımı ile İstanbul Park’ta

domine etti. 2017 yılında 1.697 adetlik satışımı-

tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Yeni Nesil Scania
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Ağır ticari araç pazarı 2017 yılında
18 bin 554 adet satışla tamamlandı.
18.343 adetlik satışla tamamlanan
2016 yılına göre toplam pazar yüzde
1 büyüdü. Ağır ticari araç pazarında
2017 yılında 6.931 adet çekici, 11.623
adet kamyon satıldı. İnşaat sektöründe
gerçekleşen dev projeler kamyon pazarını da destekledi ve toplam pazarda
satışların yüzde 63’ü kamyon olarak
gerçekleşti.

çekicileri de satışa sunduk. Sağlamlık, güvenlik donanımları, dayanıklılık ve yakıt
tasarrufu özellikleri, yeni nesil araçlarımızı bütünüyle tanımlıyor. 2018 yılında
satışlarımız ile birlikte pazar payımızı da

Soldan sağa; Doğuş Otomotiv Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel, Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat, Genel Müdür İlhami Eksin ve Satış Müdürü Gökhan Altun

artırmak için çalışacağız” açıklamasında
Scania Türkiye’de Taşımacılığın

Scania butik ürünlerinden hediye veriyo-

Nabzını Tutacak

ruz. Şu ana kadar 5.250 kişi bu uygulamayı

Altun: “Satılan her 5 çekiciden

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan

indirdi ve 1.500 üzerinde geri bildirim al-

1 tanesi Scania”

Yücel ise Scania’nın sektörde dijital dönü-

dık.” şeklinde konuştu.

2017 yılında çekici segmentinde yüzde 21

şümü gerçekleştiren ilk marka olduğunu

pazar payına ulaştıklarını belirten Scania

söyledi. Yücel sözlerine şöyle devam etti;

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt

Satış Müdürü Gökhan Altun “Çekici pazarı

“Bu dijital dönüşümün birkaç ayağı bu-

Canbulat ise dijital sistemleri dünyada en

ne kadar daralsa da biz pazar payımızı yüz-

lunmakta. Öncelikle SESS (Scania Enteg-

iyi kullanan distribütör seçildiklerini ha-

de 21’e çıkarttık. 3 yıl önce yüzde 7 olan pa-

re Sürüş Sistemleri) ile Türkiye’de 7 bin,

tırlatarak “Uydudan bağlantıda SESS’te

zar payımızı 3 kat artırdık. 2017 yılında sa-

tüm dünya genelinde 250 bin araçtan anlık

birinciyiz. Müşterilerimizin izniyle araçla-

tılan her 5 çekiciden 1’i Scania oldu. 2018’de

veri transferi yapıyoruz. Sürücü koçluğu

ra her ay bağlanıyoruz. Araçları görüp, bir

toplam pazarın 20 bin civarında olacağını

uygulamamız ile de sürücülerimize doku-

problem var mı, herhangi bir ihtiyaçları var

öngörüyoruz. Yüzde 10 pazar payı elde et-

nabiliyoruz. Sürücü ligi ile gelen dataları

mı, kullanım süresinden dolayı bir risk bu-

mek amacıyla 2 bin araç satışı hedefimiz

oyunsallaştırarak

daha

lunuyor mu diye bakıp müşterilerimizi ve

bulunmakta. Çekicideki pazar payı hedefi-

verimli olmasını sağlayabiliyoruz. Sistem

sürücülerimizi bilgilendiriyoruz. Bir nevi

mizin de yüzde 22 ve üzeri olması için çalı-

sayesinde, 7 bin aracın toplam verisini

önleyici hizmet veriyoruz diyebiliriz” dedi.

şacağız. Şu anda 16 yetkili satıcı ve 20 yet-

kullanarak bir sektör endeksi hazırlıyoruz.

kili servisimiz bulunmakta. Bu sene satış

Ayrıca sosyal medyaya çok önem veriyo-

Canbulat, rekabet edilebilir, herkesin ko-

ve serviste Kayseri’de Özaltın, Mersin’de

ruz. Facebook’ta 193 bin Instagram’da 20

laylıkla ulaşabileceği rakamlarla bakım

Akdeniz Ağır Vasıta, servis tarafında ise

bin takipçiye ulaştık” dedi.

yaptıklarını belirterek “Sadece yedek parça

bulundu.

sürücülerimizin

İstanbul’da (Avrupa ve Anadolu Yakası) ve

ve işçilik satmıyoruz. Fiks paketler oluş-

Gaziantep’te Tırsan ile Adapazarı’nda Ko-

Yücel

“Ayrıca

“Scania’m

Cepte”

ve

turup müşterimize seçenek de sunuyoruz.

çaslan Scania ailesine katıldı.”

“Scania’m Sapasağlam” uygulamalarımız

Bakım anlaşmalarını TL bazlı yapıyoruz

bulunmakta. Şu ana kadar 5 bin indirme

ve böylece müşterilerimiz dövizdeki dal-

Scania Hizmet Araçlarında Öne Çıkacak

gerçekleşen Scania’m Cepte uygulaması-

galanmalardan etkilenmiyor. 2017 yılında

Kamu tarafında da iyi bir atak yaptıklarını

nı müşterilerimizle ana iletişim kanalımız

1.700 adet bakım anlaşması yaptık. Ayrıca

söyleyen Altun, “Bugün yollarda sıkça Sca-

haline getirmeyi hedefliyoruz. Scania’m

Scania kasko sayesinde herhangi bir kaza-

nia çöp kamyonu, yol süpürme aracı veya

Sapasağlam uygulamamız ise gönüllülük

da orijinal yedek parçalarla aracı ilk günkü

Scania itfaiye aracı görebiliyorsunuz. 2018

usulüne dayalı. Yolda gördükleri Scania

gibi onarıyoruz. Tüm müşteri şikayetlerini

yılında yeni araçlarımız ile daha da iddialı

araçlarda herhangi bir eksiklik varsa bize

ortalama 1 gün içerisinde çözerek, müşte-

olacağız. Bu yıl şehir içi ve bölgesel dağıtım

bildiriyor. Biz da araç sahibini davet edip

rilerimize her koşulda beklentilerinin üze-

araçlarımızın lansmanını Türkiye genelin-

kişiye özel kampanya ile onarım gerçek-

rinde hizmet vermeyi hedefliyoruz” şek-

de roadshowlarla tanıtacağız” dedi.

leştiriyoruz. Bize bildirimi yapan kişiye de

linde konuştu.
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TREDER ÜYELERINDEN NEVPA’NIN
YENI TESISLERINE ZIYARET
Treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) tedarikçi ziyaretlerini
sürdürüyor. TREDER Yönetimi son olarak Nevpa’nın Birlik Organize Sanayi’ndeki yeni merkezini
ziyaret ederek, Nevpa’nın yeni ürünleri ve distribütörlükleri hakkında birinci ağızdan bilgi aldı.

TREDER Yönetim Kurulu, 18 Ocak 2018 tarihinde,

kın bir süredir deneyimi olan bir firmayı bünyemize

Nevpa’nın Birlik Tuzla Orhanlı’daki yeni branda

kattık. Branda müşterilerinin İstanbul’da yoğun-

üretim tesislerini ve yeni yönetim merkezini ziyaret

laşmasından dolayı İstanbul’da üretim yapmanın

etti. TREDER Başkanı Kaan Saltık’ın önderliğindeki

daha doğru olacağına karar verdik. OE üreticileri-

TREDER heyeti, Nevpa’nın distribütörlüğünü yap-

nin tedarikçisi olacağız. Branda, üstyapı ve kayar

tığı Knorr Bremse ve UPM’nin sunumlarını dinledi.

çatı sistemlerini İstanbul’da üretiyoruz. Nevpa’nın
kendi kalite standardı var o da Avrupa ya uyumlu

TREDER Yönetim Kurulu, 18 Ocak 2018 tarihinde,

kalite standardıdır. Bu yüzden kayar çatı sistemle-

Nevpa’nın Birlik Tuzla Orhanlı’daki yeni branda ve

ri üzerinde mühendislerimiz geliştirmelerine de-

kayar çatı üretim tesislerini ve yeni yönetim mer-

vam ediyor. Yakın zamanda onu da müşterilerimize

kezini ziyaret etti. TREDER Başkanı Kaan Saltık’ın

sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

önderliğindeki TREDER heyeti, Nevpa’nın distribütörlüğünü yaptığı Knorr Bremse ve UPM’nin sunumlarını dinledi.

WISA Bonded Floor,
Treylerde 500 kg Hafiflik Sağlıyor
UPM Plywod Türkiye ve Ortadoğu Satış Müdürü

Nevpa Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sayar, Nevşe-

Elvan Bilgehan,

Finlandiya merkezli UPM’in ül-

hir, İstanbul Orhanlı’dan sonra yeni fabrikalarında

kenin en büyük ikinci büyük şirketi olduğunu ve

TREDER’i ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuni-

UPM Plywood’un

yeti dile getirdi. Üretim yerleri olarak Bursa ve Nev-

Avrupa’nın en büyük üreticisi olduğunu aktardı.

şehir lokasyonlarını, yönetim ve ticari faaliyetler

UPM Plywood’un şirket içerisinde yüzde 5 payı bu-

için ise İstanbul’u seçmelerine karşın İstanbul’da

lunduğunu belirten Bilgehan, 1500’ü Finlandiya’da

da üretim yapmaya başladıklarını aktaran Sayar,

olmak üzere, toplam 2 bin 400 çalışanın istihdam

“Branda ve üstyapı sistemleri konusunda 30 yılı aş-

edildiğini söyledi.

1 milyon metreküp üretimiyle
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Knorr Bremse Satış Sonrasında Atağa Geçiyor
Knorr Bremse Treyler Sistemleri Satış Müdürü Savaş Ada ise bugüne kadar olan ürün gelişiminden
bahsederek, Elektronik Süspansiyon Kontrol Sistemi olan iLvl ile ilgili özellikle Damper Üreticilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade
etti. Sistemin hem işçilik hem de rekor ve hortum
kullanımını azaltmasının yanı sıra körük boşaltma
konusundaki avantajlarından bahseden Ada, ayrıca, 2020 yılından itibaren 3. Jenerasyon Treyler

alüminyum kapaklar, yan kapaklar, bunların kilit

EBS Sistemi olan TEBS G3’ün piyasaya sunulacağını

ve aksesuarları, kilit ve menteşeler ayrıca yangın

belirtti. TEBS G3’ün montajı daha da kolaylaştıra-

dolapları, takım sandıkları üretiyoruz. Treylerin

cağını ve üretimi hızlandıracağı böylelikle işçilik

şasi dışındaki tüm üstyapısını üretiyoruz. Proje ba-

maliyetlerini aşağı çekeceğini ifade eden Ada, 2018

zında çalışıyoruz. Komple üstyapı kitinde özellikle

yılında satış sonrasında da atağa geçeceklerini söy-

yut dışına çalışıyoruz.”

ledi. Knorr Bremse’nin Türkiye’de 45 adet servis
noktası olduğunu aktaran Savaş Ada, 2018 yılın-

Ortaç: “Code XL sertifikalı brandalar üretilecek”

da daha önceden belirlenen 9 servisin daha servis

Brandanın Code XL yük emniyeti testlerinden geç-

noktalarına ilave edeceklerini ve hedeflerinin kali-

mesiyle birkaç ay içinde ürünü Türkiye ve Avrupa’ya

teli hizmet veren daha fazla servis noktasına ulaş-

sunacaklarını aktaran Mehmet Ortaç, meşrubat ka-

mak olduğunu vurguladı.

saları için hızlı perde sistemlerinin de sunulacağını
söyledi. Nevpa’nın yeni ürünleri hakkında da bilgi

10 Bin Adetlik Branda Üretim Kapasitesi

veren Ortaç, tenteli ürünler için çok iddialı kayar

Nevpa Genel Müdürü Mehmet Ortaç, Nevpa’nın ku-

babaların olduğundan bahsetti. “Kayar babalarımı-

ruluşundan bugün olan gelişimi özetledi. Nevpa’nın

zı rakiplerimize göre daha hafif ve daha sağlam bir

230 çalışanı bulunduğunu belirten Ortaç, 52 ülke-

ürün yaptık” diyen Ortaç, yeni paslanmaz arka kapı

ye ihracat yaptıklarını kaydetti.

kilit ve menteşelerin de olduğunu söyledi.

İstanbul Merkez

Tesisi’nin 8 bin metrekarelik alanı sahip olduğunu
belirten Ortaç, yıllık 10 bin adetlik branda üretim
kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

Nevpa Kalitesiyle Tercih Ediliyor
Almanya’da büyük üreticilerin kayar baba, kapak
kilitleri ve diğer aksesuarlarda Nevpa ile çalıştı-

Treyler ve üstyapıya yönelik pek çok ürünleri bün-

ğını aktaran Ortaç, Nevpa ürünlerinin daha pahalı

yelerinde ürettiklerine değinen Ortaç, “Frigorifik

olmasına karşın kaliteden dolayı tercih edildiğinin

treylere; paslanmaz kapı kolu, menteşe, arka kapı

altını çizdi. Türkiye’de treyler üreticilerinin ka-

tutamakları, takoz açık kasalara; sac kapaklar yan

yar babaları tercih etmesiyle bu ürünü daha uygun

dikmeler, bariyer ayakları ve takım sandıkları, ten-

maliyetlere çekebileceklerinin altını çizen Ortaç,

teli treylere; kayar çatı sistemleri, kayar babalar,

“TREDER üyelerinin desteklerini bekliyoruz” dedi.
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GÜVEN’IN GELENEKSEL TEDARIKÇI
ÖDÜLÜ BPW’YE VERILDI

Her yıl iş ortakları
arasından “En İyi
Tedarikçi Ödülü”nü
belirleyen Güven,
BPW’nin kalite, müşteri
memnuniyeti ve Ar-Ge
alanında sunduğu katma
değeri ödüllendirdi.

40 yıla yakın deneyimiyle treyler ve üst-

vasyon şirketine dönüşme yolunda hızla

Güven adına konuşan Genel Müdür Yar-

yapı ekipmanları üreten Güven, gele-

ilerliyor. Bu doğrultuda kaliteli ürünle-

dımcısı Metin Kirmit ise şunları söyledi:

neksel hale getirdiği ‘En İyi Tedarikçi

rimizin yanı sıra müşterilerimizin he-

“Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz

Ödülü’nü dünya treyler aks devi BPW’ye

deflerine katkı sağlayacak şekilde kendi

Güven 2017 En İyi Tedarikçi Ödülünü,

verdi. Güven’in İskenderun fabrikasın-

ihtiyaçlarına göre belirlediğimiz hizmet-

ürünlerini kullanmaktan büyük mutluluk

daki ödül törenine, Güven Genel Müdü-

lerimizle de iş ortaklarımıza beklentile-

duyduğumuz BPW’ye veriyoruz. Güven,

rü Cemil Kirmit, Genel Müdür Yardımcısı

rinin ötesinde bir değer sunuyoruz. Bu

yaklaşık 20 yıldır BPW’nin ürettiği din-

Metin Kirmit, İmalat Müdürü Mak. Yük.

doğrultuda Güven tarafından layık gö-

gilleri kullanarak, dünyanın birçok ülke-

Müh. Mehmet Kirmit ve BPW Türkiye

rüldüğümüz “En İyi Tedarikçi” ödülü de

sine silobas, damper ve treyler ürünlerini

Genel Müdürü Hüseyin Akbaş ve BPW

bu anlayışımızın ve başarımızın önemli

ihraç ediyor.”

Türkiye Sorumlusu Auni Mahnert’in ka-

bir göstergesi.

tıldılar.

Kirmit, bu ödülü, BPW’nin ürün kalitesiİşbirliklerinin devam etmesini istedik-

ne, sağlamlığına, lojistik ihtiyaçlarının eş

Ödül töreninde konuşma yapan BPW

lerini kaydeden Akbaş, şu bilgileri verdi.

zamanlı olarak karşılanmasına ve aldıkla-

Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Akbaş,

“BPW, dünya çapında 7 bin çalışanı ile

rı AR-GE desteğine verdiklerini açıkladı.

müşterilerinin aks seçimlerinde ilk ter-

yılda 500 bin adetten fazla 5,5 ton üstü

cih olma hedefiyle çalıştıklarına ve bu

ağır hizmet aks üretimi ve satışı gerçek-

Güven Makina, En İyi Tedarikçi Ödülü’nü

doğrultuda güçlü ve uzun soluklu iş or-

leştiriyor. BPW, Türkiye pazarında 30 yılı

her yıl memnuniyet, yenilikçilik ve ve-

taklıkları

getirerek

aşkındır faaliyet gösteriyor ve bünyesin-

rimlilik kriterleri doğrultusunda belirli-

şunları söyledi: “BPW, 120 yıla yaklaşan

de Hestal, Ermax, idem Telematics, HBN

yor. 1977 yılında, İskenderun’da kurulan

deneyimiyle başarılı bir sanayi şirketin-

Teknik, Yolpar A.Ş. gibi markaları da bu-

şirket 4 kıtada 52 ülkeye ürünlerini ihraç

den müşterilerine değer katan bir ino-

lunduruyor.”

ediyor.

kurduklarını

dile
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KNORR-BREMSE 2017’DE
SATIŞ REKORU KIRDI
Dünyanın en büyük ticari araç sistemleri tedarikçilerinden
biri olan Knorr Bremse 2017 yılında satış rekoru kırarak
6,24 milyar Euro’ya ulaştı.

KNORR-BREMSE, 2017 mali yılında 6,24

göstermektedir. Ayrıca tüm bölgeleri-

ni optimize ederek Çin ve Asya pazarları-

milyar Euro ile satış rekoru kırdı. Raylı

mizde önemli piyasa başarılarına imza

nın ihtiyaçlarına uyarlanmasını sağlıyor.

Araç Sistemleri ve Ticari Araç Sistem-

attık. Bunlardan bazıları Hindistan’daki

leri bölümleri bu başarıya eşit miktarda

demiryolu taşımacılık sektörü, frenleme

katkıda bulundu. Knorr-Bremse Gro-

sektörü ve Çin ve Japonya’daki şanzıman

up gelirleri toplamda yüzde 13,7 artarak

kontrolü ve ticari araçlar alanları.”

6,24 milyar Euro oldu (2016: 5,49 mil-

Heuwing: “2018 mali yılına
güven ile giriyoruz”
1 Kasım 2017’den beri Knorr-Bremse
AG’nin Finans Direktörü olan Ralph He-

yar €). Gelen siparişler daha da hızlı arttı

Elektrikli araçlar, bağlanabilirlik ve oto-

uwing, “2018’de seçtiğimiz sürdürülebi-

ve 6,66 milyar Euro ile yüzde 16,4 arttı

nom sürüşe dikkat çeken

Deller, “Bu

lir ve karlı büyüme yolunda devam ede-

(2016: 5,72 milyar €). Döviz kurlarında-

alana yeni rakipler geliyor ve işletmeci,

ceğiz ve müşterilerimizin yararlanacağı

ki değişiklikler, Haldex’i satın alma ça-

OEM ve tedarikçi ortamı tamamen baş-

ciddi yatırımlar yapacağız” diyor. “Bu

lışmaları ve IFRS raporlama sistemine

tan şekilleniyor” dedi.

sırada maliyet ve finans yönetimi ko-

geçiş nedeniyle yapılan sıra dışı harca-

nularına sıkı bir şekilde odaklanacağız,

malara rağmen 2017 yılında faiz, vergi

Ticari Araçlarda Önemli İşbirliği

ve amortisman öncesi kar toplam 1,06

Ticari Araçlar Ticari Araç Sistemleri bö-

milyar Euro’yu buldu (2016:1,01 mil-

lümü 2,93 milyar Euro satış gerçekleş-

yar €). Uluslararası Finansal Raporlama

tirdi (2016: 2,52 milyar €). Tüm bölgeler

Standartları’na (IFRS) göre düzeltilmiş

bu üstün performansa katkıda bulundu.

faiz, vergi ve amortisman öncesi kar 1,14

Önemli bir başka gelişme, Çin’deki Dong-

milyar Euro’ya ulaştı.

feng Motor Group’un Knorr-Bremse ile

verimli süreçlerimizi güçlendireceğiz ve
güçlü bilançomuzdan yararlanacağız.”

yeni nesil ağır hizmet tipi kamyonların
Knorr-Bremse AG Yönetim Kurulu Baş-

otomatikleştirilmiş düz şanzımanlarını

kanı Klaus Deller yaptığı açıklamada

geliştirme konusunda yaptığı ortaklıktı.

şöyle dedi: “Bizim için geçtiğimiz mali

Böylece en önemli pazardaki dünyanın en

yıl son derece dinamik ve ilham verici

büyük kamyon üreticileri, otomatikleşti-

oldu. Gösterdiğimiz güçlü büyüme ve sa-

rilmiş düz şanzımanların başarısını sür-

tış rekorlarından çok memnunuz. Bu da

dürmek için adım atmış oldu. Dongfeng

sürdürülebilir ve karlı büyüme için atmış

Motor Group ile kurulan ortak girişimde,

olduğumuz adımların etkili olduğunu

Knorr-Bremse şanzıman kontrol sistemi-

Knorr-Bremse AG Yönetim
Kurulu Başkanı Klaus Deller
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TEMSA SIFIR EMISYON VE
AKILLI ULAŞIMI HEDEFLIYOR
Temsa, 2017 yılı değerlendirme toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Temsa Genel
Müdürü Hasan Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, şirketin 2017 yılı
gerçekleşmeleri ve 2018 hedefleri basınla paylaşıldı.

Temsa Genel Müdürü
Hasan Yıldırım

OTOBÜS ve midibüs pazarı birlikte değerlen-

nu belirten Yıldırım, “ABD gibi uzak bir coğ-

dirildiğinde, Temsa’nın 1.500 adetlik satış ve

rafyada güçlenerek büyümeyi sürdürüyoruz.

yüzde 28’lik payla, son üç yıldır olduğu gibi

ABD pazarındaki payımız yüzde 10 seviyesin-

2017 yılını da lider tamamladığının altını çizen

de. Facebook’tan Netflix’e, Tesla’dan Google ve

Temsa Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Yurtiçini

Apple’a kadar Silikon Vadisi çalışanları bugün

değerlendirdiğimizde, pazar payımız şehirle-

Temsa markalı servis araçlarıyla taşınıyor. Diğer

rarası otobüs segmentinde yüzde 27; midibüs

bir deyişle bir teknoloji firması olarak konum-

segmentinde yüzde 34; şehir içi segmentinde ise

ladığımız Temsa, dünyanın teknoloji devlerine

yüzde 12 olarak gerçekleşti dedi

hizmet veriyor” diye konuştu.

Elektrikli Otobüste Yelpaze Genişliyor

Otobüs pazarında yaşanan daralmanın dibi gör-

Yıldırım, toplantıda sıfır emisyon hedefi için

düğünü ve 2018 yılında artış yaşanacağını kay-

uzun süre şarjlı MD9 Electricity ve Avenue

deden Yıldırım, asıl önemli olanın Türkiye’nin

Electron modellerini tamamen kendi teknoloji-

gerek üretim gerek yan sanayisiyle bir ticari araç

leriyle seri üretime hazır hale getirdiklerini ve

hub’ı olması olduğunu ve takip eden olmaktan

Aselsan ile birlikte geliştirilen ve kısa şarjla ça-

çıkıp takip edilen konusuna odaklanması gerek-

lışabilen Avenue EV’nin de çok yakın zamanda

tiğini de sözlerine ekledi.

seri üretime hazır olacağını vurguladı.
Yeni Havaalanı İçin Elektrikli
ABD’de 1.000’i Aşkın Temsa Yollarda

Ulaşım Düşünülmeli

Temsa’nın Fransa’dan Almanya’ya, İspanya’dan

İstanbul’da dünyanın en büyük ve en modern

Amerika pazarına kadar 66 ülkedeki faaliyetle-

havalimanının

riyle ilgili bilgileri de paylaşan Hasan Yıldırım,

Yıldırım, bu havaalanına ulaşımın yüzde 100

ABD pazarından çarpıcı bir örnek verdi. ABD’de

elektrikli araçlarla yapılması gibi bir fırsatın

1.000 adet Temsa otobüsün yollarda olduğu-

Türkiye’nin önünde durduğuna dikkat çekti.

inşa

edildiğini

de

kaydeden
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