
SAYI: 97

VOLVO’DAN İSTANBUL HAVALİMANI’NA 5 İTFAİYE KAMYONU İHRACATLA BÜYÜYEN OTOKAR OTOBÜS PAZARININ LİDERİTIRSAN’DAN AMBROGIO’YA 150 ADET ARAÇ

22 3422 34 3636

üstyapıüstyapı
treyler ve
ekipmanları
treyler ve
ekipmanları

Ticari Araç ve Teknolojileri Dergisi OCAK-ŞUBAT 2019

TÜRK TREYLER PAZARI DARALIYOR,
SÜRDÜRÜLEBİRLİK İHRACATLA
SAĞLANIYOR

OPERASYONEL KİRALAMAYA 
TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

BOSCH’TAN TREYLERLERE ÖZEL 
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ

TÜRK TREYLER PAZARI DARALIYOR, 
SÜRDÜRÜLEBİRLİK İHRACATLA
SAĞLANIYOR

OPERASYONEL KİRALAMAYA 
TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

BOSCH’TAN TREYLERLERE ÖZEL 
ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ



LOGISTICS 
makes it 
happen

June 4–7, 2019
Messe München

  www.transportlogistic.de

World’s leading trade fair for logistics, mobility,
IT and supply chain management.

Be part of this strong community. 
Get your ticket now!

  www.transportlogistic.de/tickets/en

Connecting Global Competence

LOGISTICS 
makes it 
happen

June 4–7, 2019

World’s leading trade fair for logistics, mobility,
IT and supply chain management.

Be part of this strong community. 
Get your ticket now!

  www.transportlogistic.de/tickets/en

tl19_Ad_Besucher_220x295_E.indd   1 13.02.2019   09:46





4 İÇİNDEKİLE R

 14	 Thermo	King	Yeni	T	Serisi	İle	Daha	Sessiz	Daha	Verimli
 Thermo King’in dizel kamyon ailesinin üyesi T-serisi modelleri, sessiz çalışma, düşük yakıt tüketimi, 

 azaltılmış çevresel etkisi ve 55 dereceye kadar kanıtlanmış performansı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

 16	 DAF	Excellence	Edition	ve	Universal	Edition	Türkiye’de
 DAF Trucks, Türkiye’de müşterilerine bu büyük filolarla aynı özelliklere sahip Excellence Edition ve 

 Universal Edition’ı tanıtmaya hazırlanıyor. 

18	 Türk	Treyler	Pazarı	Daralıyor,	Sürdürülebirlik	İhracatla	Sağlanıyor
 Treyler pazarı yıllardır daralan Türkiye’de 2018 yılında bu daralma daha da derinleşti. TREDER istatistiklerine 

 göre 4 bin 275 adet treylerin satıldığı yurtiçi piyasa en ağır bir dönem geçirdi. 

22	 Tırsan’dan	Intermodal	Devi	Ambrogio’ya	150	Adet	Araç
 Tırsan, Avrupa’nın köklü lojistik şirketlerinden Ambrogio’ya 50 adet Kässbohrer K.SHG L Hafif Konteyner  

 Şasi ve 100 adet K.SWAU C Swap Body teslimatı gerçekleştirdi.

24 Scania’dan Pazar Değerlendirmesi: Daralan Piyasa 2020’den Sonra Düzelir

26 Renault Truck Müşterilerine Toplam Çözümler Sunarak Pazarı Canlandırmayı Hedefliyor

28 Iveco 3,5 Ton Üzerinde 3 Bin 125 Adet Kamyonet ve Kamyon Sattı

29 Türkiye 2018 Yılında 1,5 Milyon Araç Üretti

31	 Avrupa	Pick	Up	Pazarının	Lideri	Ford	Ranger	Yenilendi
 Avrupa’da 51 bin 500 satış adediyle 2018’de pick up pazarının lideri olan Ford Ranger, 2019’da yenileniyor. 

32 Mercedes-Benz Türk Kamyon İhracatında Rekor Kırdı

34 Volvo Trucks’tan İstanbul Havalimanı’na 5 İtfaiye Kamyonu

36 İhracatla Büyüyen Otokar Otobüs Pazarının Lideri

38 Operasyonel Kiralamaya Ticari Araç Desteği

39 Ticari Araç Kiralamanın Önü Açıldı: Faaliyetler Başladı

40 Bosch’tan	Treylerlere	Özel	Elektrik	Teknolojisi

 Bosch’un yarı römorklara entegre edilebilen elektrikli aksı sayesinde yılda 9 bin litreye kadar yakıt tasarrufu  

 sağlanırken, bunun neticesinde daha az CO
2
 salınımı ve daha sessiz çalışma imkanı doğacak.  

43 Isuzu D-Max’e TopGear’den Ödül

45 Karsan İhracatla Büyüdü

46 SSAB’den	Ascendum	Makina’ya	Hardox	Aşınma	Plakası	Eğitimi

 SSAB Türkiye Teknik İş Geliştirme Müdürü Devrim Sağlam, Ascendum Genel Merkezi’nde,  

 Hardox çelik üzerine kapsamlı bir seminer verdi.  

48 Yeni Nesil Araçlarda Türk Mühendislerinin İmzası

Aysberg	Basın	Yayın		San.	Tic.	Ltd.	Şti.		
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5YAZI   İŞLERİ’ND EN

TÜRKIYE’DE genel ekonomiyi de içine alan etkili bir kriz yaşanmaya başladı. Aslında 

yıllardır evlerden uzak olsun dileğiyle andığımız kriz; yine her zaman olduğu gibi ilk önce 

ticari araç pazarını etkileyerek ağırlığını hissettirdi. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca gerek ağır 

ticari, gerekse hafif ticari ve treyler pazarları bir durgunluk ve gerileme yaşıyordu. Her 

ne kadar pazarın oyuncuları -biz de dahil olmak üzere- yaşanan gerilemenin farkında 

olsalar da bu durumu pazarın dinamikleri içinde makul bir yere oturtabiliyorlardı.

Ancak 2018 yılının ikinci yarısıyla başlayan süreç bu durgunluğun yönüne krize çevirirken 

yüzde 40-50’lere ulaşan daralmalar kaygıları arttırmaya başladı. Artık herkes son 

yıllardaki durgunluğa sebepler bulmayı bıraktı ve alınan önlemlerin sıkılaştırılmasıyla 

çarkların bir şekilde dönmesi için farklı yollar aranmaya başlandı. Bu süreçte özellikle 

kapasiteleri yüksek olan üreticilerin daha önceden kurmaya başladıkları ihracat ayakları 

onların en büyük kurtarıcısı oldu. Yine bazı vizyoner yapılar son birkaç yılda ihracatlar 

ilgili adımları atmışlardı ve bu adımlara hız vererek dış ticaret

 Türkiye’de üretim yapan ticari araç üreticileri için (ağır, hafif ticari ve otobüs-minibüs) 

2018 yılı ihracatlarının arttığı bir dönem olurken bu sürecin 2019 yılında ada devam 

etmesi bekleniyor büyük bir umutla. Aslında bu büyük umut, otomobil satışlarını da içine 

alacak şekilde her segmentiyle ticari araç sektörünün 2019 yılında iç piyasada canlanma 

beklemediğini de gösteriyor.

2019 yılının ilk 2 ayında bütün ticari gruplarla birlikte treyler satışlarını da içine alarak 

rakamlara bakıldığında kötümser tablonun devam ettiği açıklıkla gözleniyor. Seçim 

süreçlerinin yatırım kararlarında etkili olmasının yanı sıra döviz kurlarının daha tam 

yerine oturmadığı algısı ve yüksek kredi faizleri taşımacılık sektörünün yatırımcılarını 

tutan sorunların başında geliyor. Ayrıca yakın dönemde Avrupa ülkelerini de etkilemesi 

beklenen küresel bir durgunluk ihtimali de yatırımların yavaşlamasına neden olan başka 

bir etken.

Bütün bu etkenlere rağmen üretimin olduğu yerde umudun olduğu inancıyla en kısa 

zamanda hem ülkemizde hem de sektörümüzde daha güzel zamanlara ulaşacağımızı 

diliyorum.
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KRONE, 2019 Prestij Ödülleri’nde treyler kategorisinde ilk sıra-

yı aldı. Münih’te düzenlenen ödül töreninde 12 farklı kategoride 

ödül dağıtılırken, Avrupa’nın En Prestijli Treyler Markası ödülü 

Krone’nin oldu.

Ödül töreni esnasında yaptığı konuşmasında bu iki ödülün 

Krone’nin sürekli kendini geliştiren ve ürün ve hizmetlerini 

daima iyileştiren bir marka olduğu gerçeğini kanıtladığını 

vurgulayan Bernard Krone, “Dijitalleşme trendi Ticari Araç 

endüstrisine çok hızlı bir giriş yaptı. Sektörün karar veri-

cilerinin net bir şekilde çekiciden uzaklaşıp nakliyede asıl 

verimi ve kârlılığı sağlayan treylere odaklandığını görüyo-

ruz. Sektördeki bu eğilim bizi en kaliteli treyleri üretmeye 

teşvik etmekle birlikte her geçen gün treylerimizi yenilikçi 

çözümlerle en verimli hale getirmeyi ilke ediniyoruz. Eylül 

ayında Hannover’de düzenlenen IAA fuarında sunduğumuz 

birçok yeniliğin sektörden çok olumlu tepkiler aldığını gör-

dük” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Prestij Ödülleri her yıl bağımsız pazar araştırma şirketi 

Klefmann tarafından yapılan görüşmelere istinaden da-

ğıtılmaktadır. Bu sene 650’den fazla filo yöneticisi, ticari 

araçlar sektöründeki 110 farklı markanın araç, ürün ve hiz-

metlerini, bire bir gerçekleştirilen görüşmelerde değerlen-

dirmiş ve 12 farklı kategoride ödül dağıtıldı. 

KNORR    BREMSE    SATIŞ    SONRASI    ÜRÜN
YELPAZESINE    TURBOŞARJ    EKLEDI

KRONE’YE    2019’UN    EN    PRESTIJLI    TREYLER    MARKASI    ÖDÜLÜ

FREN sistemleri ve demiryolu ve ti-

cari taşıt alt sistemleri tedarikçi-

si Knorr-Bremse, satış sonrası için 

ürün portföyünü genişletiyor. Ocak 

2019’dan itibaren, Knorr-Bremse 

TruckServices kanalları aracılığıyla 

müşteriler, tüm büyük OEM marka-

larından araçlar için turboşarj sipariş 

edebilecekler. 

Knorr-Bremse AG’nin Ticari Araç 

Sistemleri Bölümünden Sorumlu İcra 

Kurulu Üyesi Dr. Peter Laier: “Motor 

hava yö- netimi, uzun mesafeli 

o p e r a s -

yonlar-

da dizel 

a r a ç l a r 

için düşük 

gerçek dünya 

sürüş emis-

yonlarını sağla-

mak için anah-

tardır. Egzoz valflerimiz motor hava 

sirkülasyonunun hassas kontrolünü 

sağlar ve Knorr-Bremse’nin bu alanda-

ki kapsamlı deneyimini yansıtır. Şimdi, 

satış sonrası portföyümüzü turboşarjları 

içerecek ve bu uzmanlığı daha da anlam-

lı bir genişleterek şekilde adım atıyoruz” 

dedi.

Knorr-Bremse, önde gelen orijinal ekip-

man tedarikçilerinden turboşarjlar su-

nuyor. Bilinen Knorr-Bremse ambalaj-

larında ve çoğu durumda karşılık gelen 

montaj kitiyle birlikte tedarik edilecek-

ler. Yüksek teknik performans standart-

ları sunmanın yanı sıra turboşarjlar, 

müşteriler için oldukça cazip bir paket 

sunan kapsamlı Knorr-Bremse servis 

konsepti ile de destekleniyor. 

Knorr-Bremse’nin kapsamlı lojistik 

ağı, hızlı ve güvenilir bir tedarik sağ-

layacak, kullanılmış turboşarjlar için 

yeniden çalışan bir sistem mevcut 

çekirdek yönetim programına entegre 

edilecek. Tüm ürünler ayrıca, turbo-

şarjlar için düzenli olarak güncelle-

nen çok dilli ürün belgeleri de dahil 

olmak üzere TruckServices tarafın-

dan sağlanan satış sonrası hizmetler 

yelpazesi ile destekleniyor. 

Knorr-Bremse AG Ticari Araç Sistemleri 
Bölüm Sorumlusu İcra Kurulu Üyesi

Dr. Peter Laier
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TARIM    KREDI    KOOPERATIFLERINE
OKT    TRAILER    TESLIMATLARI    DEVAM    EDIYOR
OKT Trailer, Antalyalı çiftçilerin ihtiyaç-

larına ürünleriyle karşılık veriyor. OKT 

Trailer, bugüne kadar yapılan 137 adet 

teslimat ile Tarım Kredi Kooperatifleri-

nin çiftçiye uygun mazot götürmesine 

katkıda bulunuyor. OKT, son olarak Ta-

rım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge 

Birliğine 3 adet Kamyon Üstü Silindirik 

Tanker teslimatı gerçekleştirildi.

OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleşti-

rilen teslimat töreninde konuşan, Satış ve 

Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, müş-

terilerin spesifik ihtiyaçlarına özel, yeni-

likçi ve yaratıcı çözümler sunmayı esnek 

üretim anlayışının temel prensibi olarak 

benimsediklerini belirterek; “Şimdiye 

kadar Tarım Kredi Kooperatiflerine yap-

mış olduğumuz 137 teslimat ile bölgedeki 

çiftçilerimize hizmette hızlı ve pratik çö-

züm ortağı olmayı amaç edindik. Bugün 

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge 

Birliğine 3 adet 26 bin litrelik Kamyon 

Üstü Silindirik Tanker teslim etmekten 

ve bu vesile ile çiftçilerimizin avantajlı 

mazot alımı yapabilmesinde katkı sağ-

lamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 

Kendi know-how lisansımız ve üret-

tiğimiz teknolojilerimiz ile ADR - EN 

13094 mevzuatlarına, hizmet edeceği 

coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına 

göre alaşımlı alüminyum malzeme-

den, tasarım hesaplamalarına uygun 

kalınlıklarda, silindirik kesitte, alttan 

dolum yapılabilen, LGBF tank kodu 

ve hiyerarşisine uygun ADR Sınıf-3’ 

teki tehlikeli maddeleri dört bölme-

li ile taşıyabilen, tahrikli ve akarına 

boşaltım yapabilen Kamyon Üstü Si-

lindirik Tanker ürünümüz ile kıymetli 

çiftçilerimize mazot taşınacak. Artık 

çiftçilerimizin ihtiyaçları, daha hızlı, 

daha verimli, daha pratik ve kamyon 

şasilerine mükemmel uyumlu tanker-

ler ile karşılanacak” dedi.

WABCO    VE    DAIMLER    ARASINDA
ŞANZIMAN    KONTROL    ANLAŞMASI    IMZALANDI
WABCO, yeni nesil otomatikleştirilmiş 

şanzıman kontrol teknolojisini sağla-

mak için Daimler ile uzun vadeli global 

bir anlaşma imzaladı. 

Başta fren teknolojileri olmak üzere ge-

lişmiş sistemlerin küresek tedarikçisi 

Wabco, dünyanın en büyük ticari araç 

üreticilerinden Daimler ile uzun vadeli 

global bir anlaşma imzaladığını açıkla-

dı. Yeni nesil otomatikleştirilmiş şan-

zıman kontrol teknolojisi (AMT) için 

yapılan anlaşmayla Wabco, bu ürünleri 

geliştirecek ve bu sistemler markanın 

küresel kamyon ve otobüs serilerinin 

üretiminde kullanılacak. Daha hafif, 

sağlam ve daha kompakt bir tasarıma 

sahip olan Wabco’nun yeni şanzıman 

kutusu kontrol ünitesinin, gürültü se-

viyelerini düşürmesi, vites değiş-

tirme performansını optimize 

etmesi ve sürücü konforunu 

arttıracağı ifade ediliyor. Ayrıca, 

yenilikçi yeni sistemin, küresel 

AMT teknolojisini destekleyecek 

geniş bir yelpazede farklı kamyon tiple-

ri, şanzıman kutuları ve piyasaya özgü 

işlevleri destekleyecek şekilde tasarlan-

dığı da açıklandı. 

Bugüne kadar satılan 4 milyon sistemle 

Wabco, küresel AMT kontrol sistemleri 

pazarının lideri konumunda bulunuyor. 

Wabco’nun AMT çözümleri, vites de-

ğiştirmeyi en uygun şekilde otomatik 

hale getirerek manuel vites değiştirme 

işlemlerinin tekrarı ve uygulan-

masıyla, ticari araç sürücüleri için araç 

güvenliğini ve konforunu artırmaya 

yardımcı olur. Çeşitli sürüş koşullarında 

ve ortamlarda vites değişiminin dikka-

tini dağıtmasıyla bu sistem, sürücülerin 

dikkatlerini yola tam olarak odakla-

malarını sağlar. Ayrıca yetenekli ve az 

deneyimli sürücüler arasındaki perfor-

mans ve verimlilik farklarını ortadan 

kaldırmasına yardımcı olur. 
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IVECO’NUN sürekli olarak sunduğu sür-

dürülebilir ve sıfır-emisyonlu taşıma-

cılık çözümleri 2’nci Küçük-Ölçek LNG 

Zirvesinde tanıtıldı. Milano’da gerçek-

leşen etkinlik, küçük ölçekli projelerde 

uzmanlaşan LNG profesyonellerini bir 

araya getirdi. Endüstriden uzmanlar, 

özellikle küçük ölçekli operasyonlarda 

verimli LNG uygulamaları için uygun çö-

züm yaklaşımlarını sunmak üzere çağı-

rıldılar. Iveco da “Geleceği Taşımak. Bir 

Yakıt Olarak LNG” panelinde konuşmacı 

olarak yer aldı.

Iveco Orta & Ağır Kamyonlar Küresel 

Üretim Sorumlusu Marco Liccardo, sah-

neyi Enerji Delta Enstitüsü, İtalya Bi-

yogaz Birliği, Sardinya Denizi / Akdeniz 

Seyir Liman Ağı Otoritesi, Portekiz De-

niz Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ile 

paylaştı. Liccardo, doğal gazı özellikle 

nakliyat ve uzun mesafe taşımacılıkta 

Avrupa Birliği kurumlarınca ve devletle-

rince politikalar ve desteklerle alterna-

tif yakıt kullanımını ve gerekli altyapıyı 

arttırmayı hedefleyen- olgun bir çözüm 

olarak gören Iveco’nun sürdürülebilir 

taşımacılık vizyonunu anlattı.

Iveco’nun sunduğu, LNG’li araçlar üre-

tip geliştirmesini içeren sürdürülebilir 

ve sıfır-emisyonlu taşımacılık çözüm-

lerine olan bağlılığı 2’nci Küçük-Ölçek 

LNG Zirvesinde “Taşımacılıkta LNG’nin 

En Proaktif Kullanımı” Ödülüyle tanındı. 

Bu ödüller, LNG endüstrisindeki en bü-

yük başarıları tanımakta. Küçük-Ölçek 

LNG Zirvesi Ödülleri, her adımında LNG 

endüstrisini pozitif olarak etkileyen şir-

ketler ve bireylere verilmekte.

MITSUBISHI    L200    2018    YILINDA    EN    ÇOK    SATILAN    PICK-UP    OLDU

IVECO    “TAŞIMACILIKTA    LNG’NIN
EN    PROAKTIF    KULLANIMI”    ÖDÜLÜNÜ    ALDI

TEMSA Motorlu Araçlar tarafından 

Türkiye’de satışa sunulan Mitsubishi 

L200, 3 bin 335 adet satış ile tüm pick-

up satışlarında yüzde 23 pay aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 

tarafından açıklanan rakamlara göre 

Mitsubishi L200, 2018 yılında pick-up 

kategorisinde en çok satılan araç oldu. 

ODD rakamlarına göre Mitsubishi L200 

toplam 3 bin 335 adet araç satışı ile pick-

up segmentinde yüzde 23’lük pazar payı 

ile 2018’i tamamladı.

Bunun yanı sıra, Mitsubishi Motors mar-

kası, Otomotiv Distribütörleri Derneği 

tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen 

Satış ve İletişim Ödülleri Ödül Töreninde 

(ODD) “Hafif Ticari Araçlarda En Hızlı 

Büyüyen Marka” ödülüne layık görül-

dü. L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş 

yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. 

Yüksek donanım seviyesine sahip olan 

Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüke-

timi ve kolay manevra kabiliyetiyle kul-

lanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir 

pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılı-

ğının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve 

güvenlik özelliklerine sahip olan Mit-

subishi L200, RISE gövde yapısı, darbe 

emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon 

sistemi sayesinde her türlü yol koşu-

lunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi 

L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu 

bulunuyor.

Iveco Orta & Ağır Kamyonlar Küresel Üretim 
Sorumlusu Marco Liccardo
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CITROËN    TÜRKIYE    FAALIYETLERINI    GROUPE    PSA    YÜRÜTECEK
CITROËN markasının distribütörlüğü-

nü yürütmekte olan Baylas Otomotiv 

A.Ş.’nin Citroën operasyonları 4 Mart 

2019 tarihi itibarıyla sona erecek. Aynı 

tarihten itibaren Citroën markasının 

satış, pazarlama ve satış sonrası hiz-

metleri Groupe PSA Türkiye tarafından 

yürütülecek.

Yapılan ortak basın açıklamasında Baylas 

Otomotiv ve Groupe PSA Türkiye, bu ge-

çiş sürecinde Citroën satış ve satış sonra-

sı operasyonlarının herhangi bir kesinti 

ve aksama olmaksızın Groupe PSA Tür-

kiye tarafından yürütülmesi için iş birliği 

ile çalışmalarına devam edeceği belirtildi.  

Baylas Otomotiv konuyla ilgili olarak şu 

açıklamayı yaptı: “1995 yılından bu yana 

Citroën markasının Türkiye’de başarıyla 

temsil edilmesine katkısı olan tüm iş or-

taklarımıza teşekkür ederiz.” 

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier 

Cornuaille ise şu açıklamayı yaptı; “25 

yıla yakın bir süredir Citroën markası-

nı Türkiye’de layıkıyla temsil eden Bay-

las Otomotiv’e ve markaya tutkuyla bağlı 

olan tüm müşterilerine teşekkür ederiz.” 

Bugünkü duyurunun Groupe PSA’nın 

Türkiye’ye duyduğu güvenin bir göster-

gesi olduğunu vurgulayan Cornuaille; 

“Amacımız, Türkiye otomotiv pazarında-

ki ilk üç oyuncu arasındaki konumumuzu 

korumak ve daha yukarılara taşımaktır” 

dedi. Citroën operasyonlarını mevcut 

Citroën bayileri ile devam ettirme ni-

yetinde olduklarını belirten Cornuaille; 

amaçlarının, satış ve satış sonrası ope-

rasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri 

memnuniyeti konusunda birinci sıraya 

yerleşmek olduğunu söyledi. Mevcut 

Citroën operasyonlarının kesintisiz 

devam edeceğinin altını çizen Cornua-

ille; müşterilerin de satış ve satış son-

rası hizmetlerinde hiçbir sıkıntı yaşa-

mayacaklarını sözlerine ekledi.  

IRAN    LOGISTICS    2019    GERÇEKLEŞTIRILDI
TAŞIMACILILIĞIN bütün modları İran 

Logistics Fuarı’nda yer buldu. 2-5 Şu-

bat 2019 tarihleri arasında İran’ın baş-

kenti Tahran’da Uluslararası Permanent 

(Kalıcı) Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 

organizasyonda ülkenin Doğu ile Batı 

arasındaki stratejik konumuna vurgu ya-

pıldı. Fuarda, Asya ile Avrupa arasında-

ki önemli güzergahlar üzerinde yer alan 

ülke için lojistiğin her zaman önemini 

koruduğuna dikkat çekildi. Ziyaretçilerin 

neredeyse tamamının lojistik alanında 

çalışan uzmanların olduğu gözlemlendi. 

Fuarda farklı lojistik hizmet kategorile-

rinden ve ekipmanlarına yönelik olarak; 

yük taşımacılığı ve depo-antrepo ekip-

manları, dağıtım ve bilgi ve iletişim sis-

temlerine kadar çok geniş yepzede ürün 

ve hizmetler sergilendi. 

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Vekili Dr. Bahman Hosseinzadeh, fuar açılış turunda.



GURURUN BELGESİ
Ford Trucks
Her yükte birlikte

www.fordtrucks.com.tr
444 36 73 / 444 FORD

Yerli üretim Ford Trucks, yerli malı belgesine sahip tek ağır ticari markası olmanın 
gururunu yaşıyor. Ford Trucks üretiyor, Türkiye kazanıyor!

TRUCKS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GURURUN_BELGES_22x29.5.pdf   1   11.02.2019   18:03



14 YAN  SANAYİ

THERMO King yeni T Serisi, güvenilirlik, 

performans ve düşük işletme maliyetleri 

ile sektörde yeni standartları belirliyor. T 

Serisi, yüksek performans için geliştiri-

lirken, kabin içinden kontrol sistemiyle 

kolay ve hatasız bir kullanım avantajı 

da sağlıyor. Maksimum verimlilikle op-

timum performansı sunan ünite, daha 

düşük egzoz emisyonu ile daha düşük 

karbon salınımına sahip.

Thermo King, T-Serisi’nde maksimum 

verimlilik sunarken aynı zamanda perfor-

manstan ödün vermeden daha düşük ya-

kıt tüketimi sağlar. T-1200R modellerinde 

bulunan ETV valfi sayesinde ünite içinde 

istenilen sıcaklığı sabitleyerek yakıt tasar-

rufu sağlamasının yanında taşınan ürünün 

kalitesini korumaya yardımcı olduğu kay-

dediliyor. Ayrıca TSR ve TSR-3 kumanda 

panel sistemi yakıt tasarrufunu artıran 

özelliklere sahip olduğundan daha düşük 

işletme maliyeti oluşturduğu ifade ediliyor. 

Thermo King T-serisi üniteleri, uzun 

ömürlü krank mili yatakları ile X426 C5 

ve X430 C5 kompresörle daha fazla pom-

palama kapasitesine sahip yeni kompre-

sörler daha yüksek hacimsel verim im-

kanı sağlıyor. 

Opsiyon olarak tercih edilebilen Whis-

per gürültü önleyici kit, özellikle şehir içi 

dağıtımda ve sessizlik istenen bölgelerde 

gürültü kirliliğinin önemli ölçüde önüne 

geçiyor. Thermo King’in akustik labora-

tuvarlarında kapsamlı testlerle geliştiri-

len T-Serisi Whisper’in, en zorlayıcı şart-

larda dahi soğutma kapasitesinden ödün 

vermeden sessiz bir performans sağladığı 

vurgulanıyor. Ürün, mikro kanal teknolo-

jisine sahip daha büyük kondansatörlerin, 

düşük gürültüye sahip fanların ve ses yalı-

tım malzemelerinin kullanılmasıyla daha 

sessiz hale getirildi. Ayrıca düşük gürültü 

sınıfına giren rakiplerine göre de yüzde 20 

daha sessiz olmasıyla öne çıkıyor.

Thermo King’in dizel kamyon ailesinin üyesi T-serisi modelleri, sessiz çalışma, düşük yakıt tüketimi, azaltılmış 
çevresel etkisi ve 55 dereceye kadar kanıtlanmış performansı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yeni T Serisinde grafikli ekran görüntü-

sü kullanım kolaylığı sağlarken, ünitenin 

emniyetli şekilde çalışmasını sağlayan 

alarm sistemleri de bulunuyor. Bakım 

zamanı için hatırlatıcıların bulunduğu 

ünitenin elektrik ve motor aksamına ko-

laylıkla ulaşılabiliyor. 

Ünitede bulunan TSR ve TSR 3 kuman-

da panelinde bulunan kilitlenebilir tuş 

takımı, dizel/elektrik otomatik geçiş, 

ayar noktası uyarısı, ünitenin emniyetli 

şekilde çalışmasını sağlayan alarm sis-

temleri, dizel motor ve elektrik stand-by 

modu, saat sayaç ekranı, DAS (veri top-

lama sistemi) ve TracKing (uydu takip 

sistemi) özelliği ile şifreli koruma gibi 

geliştirilmiş birçok özelliği sayesinde et-

kin şekilde kullanılıyor.

Etkili Doğuş Otomotiv Thermo King 

İşbirliği 

Thermo King markasının Türkiye dist-

ribütörlüğünü 2008 yılından beri Doğuş 

Otomotiv yürütüyor. 2008 yılından bu-

güne kadar Doğuş Otomotiv, sektörde 

ilk kez müşteri destek hattını kurması, 

kumanda paneline Türkçe dil alternati-

fini ekletmesi, ünitenin kayıt altına al-

dığı hava hareketlerinin raporunu yazılı 

olarak veren dokunmatik TouchPrint ya-

zıcının, kapının açıldığı anda soğutmayı 

durduran kapı sensörü, sektörün dijital 

dönüşümüne çok önemli katkılarda bu-

lunmuştur. Farma - İlaç taşımacılığın-

daki gereksinimleri ve talepleri olarak 

karşılayan, AB normlarına uygun İyi 

Dağıtım Uygulaması (GDP)’nı geliştir-

miş ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

ile Yetkilendirme Protokolü oluşturarak, 

ATP Anlaşması kapsamında test, onay ve 

belgelendirme işlemlerine Gebze, Sakar-

ya ve Hatay bölgesinde devam ediyor.

THERMO KING    YENI    T    SERISI    ILE 
DAHA    SESSIZ    DAHA    VERIMLI
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2018 yılında Avrupa’da büyük filo siparişlerine imza atan DAF Trucks, Türkiye’de müşterilerine bu 
büyük filolarla aynı özelliklere sahip Excellence Edition ve Universal Edition’ı tanıtmaya hazırlanıyor. 
Yakıt tüketimi, kullanım kolaylığıyla, garanti koşullarıyla ve donanım seviyesiyle dikkat çeken araçlar 
her türlü kullanıma uygun olarak markanın Avrupa’da kazandığı başarıda etkisi büyük.

DAF    EXCELLENCE    EDITION
VE    UNIVERSAL    EDITION    TÜRKIYE’DE 

büyük filo siparişleri için çok önemli bir 

parametredir.”

Araçta yer alan Sürücü Performans 

Yardımcısı’nın (DPA) etkileşimli bir prog-

ram olarak sürücünün en iyi performansı 

gösterebilmesi için tasarlandığı da ifa-

de edilen açıklamada güvenlikle ilgili bu 

bilgiler sıralandı: “Araç Stabilite Kontrolü 

(VSC) kritik sürüş durumlarına müdahale 

ederek viraj alma ve sollama manevrala-

rı sırasında aracın dengesini korur ve ani 

devrilmeye karşı ek güvenlik sağlar. Şe-

ritten Çıkma Uyarı Sistemi ise sürücünün 

yorgunluk veya dikkat dağınıklığı esna-

sında ortaya çıkan yoldan çıkma riskini 

azaltır. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC) 

de yoğun otoyollarda sürüş esnasında 

sürücüde oluşan stresi azaltır. Yaklaşan 

çarpışmayı engellemeye yarayan Önden 

Çarpışma Uyarıs ı(FCW) ve Gelişmiş Acil 

Durum Fren Sistemleri araç güvenliğini 

de üst seviyede artırır.”

Extra Garanti ile Daha Düşük TCO 

DAF, Excellence Edition ve Universal Edi-

tion araçları ile 500 bin km’ye kadar tah-

rik hattına 3 yıl garanti sunuyor. Bu da, 

müşterileri için 1 yıl daha fazla garanti 

süresi anlamına geldiği ifade edilirken bu 

garanti seçeneği ile toplam sahip olma 

maliyetinin daha da azaldığı vurgulandı.  

DAF Trucks Türkiye tarafından yapılan 

açıklamada araçlarla ilgili şu ifadelere yer 

veriliyor: “Yakıt optimizasyonu alanın-

da kendini kanıtlamış olan DAF XF, çok 

daha az yakıt tüketiyor. Örneğin, yılda 

120 bin kilometre yol yapan bir müşteri-

miz, 100 km’de 4 lt yakıt tasarrufu yap-

tığında 3 yılda yaklaşık 90 bin TL (15.000 

Euro’ya eşdeğer) tasarruf ediyor. DAF XF 

bu avantajı aerodinamik özellikleri, Eco 

mod ve EcoRoll özellikleri, PACCAR MX-11 

ve MX-13 motorları, egzoz sonrası işleme 

sistemleri, Traxon şanzıman, yeni tahrik 

hattı yazılımı, HVAC ve akıllı havalandır-

ma kontrolleri ile sağlamaktadır.

Aero Paket, aerodinamik özellikleri daha 

da optimize ederek çekicinin yakıt tüke-

timini düşürür. Araçta bulunan Tahmini 

Hız Sabitleyici (PCC), yoldaki iniş ve çı-

kışları tahmin ederek, optimum hızı ve 

vites seçimini önceden belirleyerek yakıt 

tüketimini minimum seviyeye getirir. Eco 

modu, sürücüye ekonomik sürüşte yar-

dımcı olur ve başka bir ekonomi modu 

seçerek sürücüye aracın performansını 

artırma olasılığı verir. EcoRoll ise hız sa-

bitleyici aktif durumdayken aracın yokuş 

aşağı serbest iniş yapmasını sağlar. Tah-

mini Hız Sabitleyici ile birlikte EcoRoll 

işlevi daha da geliştirilmiş olup bu saye-

de daha fazla yakıt tasarrufu elde edil-

mektedir. Ayrıca Lastik Basıncı İzleme 

Sistemi(TPMS) ile doğru lastik basıncı 

sağlanarak hem yakıttan tasarruf edilir 

hem de lastik aşınması azaltılmış olur.

DAF araçları, müşterileri için maksimum 

çalışma süresiyle, 100 bin kilometreye 

kadar iddialı bakım aralıkları sunar. Bu 



www.ssab.com.tr/hardox



18 TREYLE R

SÜRDÜRÜLEBIRLIK
IHRACATLA
SAĞLANIYOR

TÜRK    TREYLER    PAZARI
DARALIYOR, 



Treyler pazarı yıllardır daralan Türkiye’de 2018 yılında 
bu daralma daha da derinleşti. TREDER istatistiklerine 
göre 4 bin 275 adet treylerin satıldığı yurtiçi piyasa en 
ağır bir dönem geçirdi. 
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TÜRK treyler endüstrisi yıllardır devam eden daralmadan 2018 

yılında da etkilenmeye devam etti. Özellikle son 5 yıldır fark-

lı nedenlerden dolayı Türkiye’de köklü değişim geçiren treyler 

pazarı, hala yolunu bulmaya çalışıyor. 

Bundan henüz 7-8 yıl önce köklü üreticilerin kapasitelerini 

zorlayan, özellikle patlama yaşayan inşaat sektöründen kay-

naklanan ve pazara yeni üreticilerin girmesine neden olan bü-

yük talep yön değiştirdi ve son yıllardaki düşüşüne 2018’de de 

devam etti. 

Türkiye treyler üretim değerlendirme haberimizde Türkiye’nin 

bu alandaki en güçlü mesleki kuruluşu olan Treyler Sanayicileri 

Derneği TREDER’in rakamlarından yola çıkıyoruz. 

Öncelikle 19 üyesi bulunan TREDER üyelerinin toplam içi ve dış 

pazar satışları 15 bin 280 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 

arasında derneğin beş üyesinin satış istatistiklerini açıklama-

dığını da not olarak düşüyoruz. 2017 yılında gerçekleşen iç ve 

dış satışlar ise toplamda 16 bin adet treyler olarak gerçekleş-

mişti. 

2018’da Treyler Pazarı Yüzde 50 Daraldı

Aslında toplam satış adetlerine bakınca büyük bir düşüş göze 

çarpmıyor. Ancak Türkiye pazarında satılan treyler adetleri 

ise pazarda yaşanan büyük daralmayı daha net bir şekilde göz 

önüne seriyor. Yıllardır düşüş eğiliminde olan Türk treyler pa-

zarı 4 bin 275 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 

kurduğu üretim tesisiyle pazara giren Schmitz Cargobull’un 

442 adetlik satışlarıyla birlikte toplam treyler pazarı beyan 

edilmiş rakamlarla 4 bin 717 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı 

Türkiye treyler pazarı 8 bin 187 adet olarak gerçekleşmişti. Ne-

redeyse yüzde 50’ye ulaşan oranda bir düşüşün yaşandığı pazar 

çok önemli değişimlere de şahitlik ediyor. 

2018 yılında en çok satılan treyler modeli geçmiş dönemlerin 

geleneksel lideri olan tenteli oldu. İnşaat araçlarındaki düşüş-

le ve ağır ticari araçlar içinde geçtiğimiz yıllara göre oransal 

olarak artan çekici satışlarının da etkisiyle düşen pazarda bin 

746 adet tenteli treyler satıldı. Bu rakamlara ek olarak Tica-
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ri Araç Derneği TAİD istatistiklerine göre Schmitz Cargobull 

ise 2018’de 257 adet tenteli treyler satışı gerçekleştirdi. Türk 

uluslararası taşımacılık sektörünün yaşadığı sıkıntıların en çok 

yansıdığı alan olarak tenteli treyler pazarı 2017 yılında 3 bin 86 

adet olarak gerçekleşmişti. 

İnşaatlar Yavaşladı Damper Satışları Düştü

Yükselen inşaat sektörüyle sektöre yön veren kamyon üstü ve 

treyler damper, ağırlığını yitirerek bir önceki yılda gerçekleşen 

2 bin 394 adet satışa rağmen 2018’de bin 84 adede düştü. 2010 

yılından sonra pazarda en çok satılan model olan ve aslında 

Türk treyler pazarında önemli değişikliğe sebep olan damper 

satışlarının bazı projelerin askıya alınması ve konut stoku faz-

lalığından dolayı bir süre daha yavaş gitmedi bekleniyor. 

Frigorifik Treylerde Düşüş Yaşanmadı

Türkiye’nin tarım ürünleri ve gıda maddelerindeki potansiye-

linin altında olmasına rağmen frigorifik treyler satışları 2018 

bunalımdan en az etkilenen alan oldu. Geçmiş yıllarda başta 

Suriye iç savaşının etkileri ve ardından Rusya kriziyle daha ön-

ceden daralan Pazar 2016, yılından beri derin düşüşe uğrama-

yan tek segment olmaya devam ediyor. 2018 yılında TREDER 

üyelerinin 482 adet frigorifik treyler sattığı alanda Schmitz 

Cargobull 183 adet treyler satışına imza attı. 

Treyler İhracatı 3 yılda Üçe Katlandı

Türkiye pazarındaki bu tabloya rağmen treyler ihracatına bak-

tığımız zaman Türk treyler endüstrisinin tarihi rekoruna şahit-

lik ediyoruz. Daha 3 yıl önce 2015 yılında 4 bin 682 adet treyler 

ihracatı gerçekleştiren Türk treyler endüstrisi, 2018 sonu itiba-

riyle bu rakamı neredeyse 3’e katlamış oldu. 

2016 yılında 7 bin 112 treyler ihracatına ulaşan sektör her sene 

yeni rekorlar kırarak 2017 yılında 7 bin 813 adede ulaşırken 

2018 yılında bu rakam önemli sıçramayla 11 bin 5 adet olarak 

gerçekleşti. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 gibi önemli öl-

çüde bir artışın yaşandığı ihracat endüstriyi ayakta tutan en 

önemli etken olurken ülke ekonomisine girdisini de her geçen 

gün arttırmasıyla dikkat çekiyor. 

Dış ticaret için yatırımlarını, pazarlama faaliyetlerini ve or-

ganizasyonlarını önceden kurmuş olan şirketlerin bu dönem-

de ihracatla üretim seviyelerini belli bir ölçüde tutmaları sa-

dece yerli üreticileri değil bu markalara tedarik yapan yerel 

veya uluslar arası yan sanayicilerin de faaliyetlerine katkıda 

bulundu. 

Tırsan Tek Başına İhracatın Yüzde 71’ini Gerçekleştirdi

Aslında toplam treyler ihracatında yaşanan büyük artışta 



TREYLERDE    KDV
YÜZDE    1’E    INDIRILDI
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Türk treyler endüstrisinin en büyük markası olan Tırsan’ın 

özel bir yeri var. 2017 yılın da 5 bin 50 adet treyler ihraç eden 

Tırsan, 2018 yılında bu rakamı 7 bin 812’ye çıkararak büyük 

bir atılım yaptı. Türk taşımacılığından aldığı güçle uluslara-

rası pazarlara açılan ve yüksek standartların rekabet ettiği 

Avrupa pazarının büyük treyler markaları arasında yer alan 

Tırsan, tek başına Türk treyler ihracatının yüzde 71’ini tek 

başına Tırsan gerçekleştirdi. Artan bir hızla yaptığı ihracatı 

katlayan Tırsan, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de üretim tesis-

lerini modernize derken Almanya ve Rusya’da üretim imkan-

larını genişletmişti. Üretimin yanı sıra yeni Ar-Ge merkezi 

yatırımlarına da devam eden Tırsan, iç pazarda da lider ko-

numunu sürdürdü. 

Krone İhracata Ağırlık Verdi Üretimi Arttı

İhracatla ilgili önemli başarı sağlayan markalardan bir tane-

si ise geçen yıl itibariyle ihracata daha fazla odaklanan Krone 

oldu. Krone’nin İzmir’deki büyük yatırımına ağırlık vermesiyle 

başlayan süreç markaya 2 bin 300 adetlik ihracat başarısı ge-

tirdi. 2017’de bin 95 adet treyler ihraç eden markanın payı 2018 

yılında yüzde 21’e yükseldi. Özellikle Avrupa treyler pazarında 

yaşanan yükselme trendinden olumlu şekilde etkilenen Krone 

Türkiye, pek çok üretici gibi yurtiçinde daralan pazardan etki-

lenen markalar arasında yer aldı. 

2018’İN son çeyreğinde uygulanan KDV indiriminden 

yararlanamayan treyler sektörü, ikinci KDV indirimine 

dahil edildi. 2019 yılının ilk çeyreğinde geçerli olacak 

uygulamayla; her türlü yeni yarı römork, römork, semi 

treyler, özel römorklar ile ikinci el römork satışlarında 

yüzde 1 KDV uygulanacak. 

Son üç yıldır yurtiçi satışlarda büyük gerileme yaşayan 

treyler sektörü KDV indirimi ile yıla moral ile başladı. 

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı Kaan 

Saltık, pazarın kendine gelmesi için devletin desteğinin 

önemine vurgu yaparak, “TREDER olarak Sayın Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, ilettiğimiz mektubu-

muzda treylerin KDV indirimine dahil edilmesini öner-

dik. Mektubumuzda ticari araçlarda yapılan indirimin 

anlam kazanması için treyler sektörünün de dahil olması 

gerektiğini gerekçeleriyle anlattık. Görüyoruz ki anlat-

tıklarımız kamu tarafından karşılık buldu. Sayın Bakanı-

mıza sektöre göstermiş oldukları ilgi ve verdikleri destek 

için teşekkür ediyorum. Bu karar, sektörümüzün daha iyi 

anlaşılmasına da vesile olmuştur” şeklinde konuştu.

Ticari araçlarda 31 Mart 2019 tarihine kadar 
devam edecek KDV indirimine treyler de dahil 
edildi. Tüm yeni ve ikinci el treyler satışlarında 
KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

TREDER Başkanı Kaan Saltık
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TIRSAN bünyesinde bulunan Kässbohrer’in 

uzun süreli iş ortağı Ambrogio, dayanıklılık 

ve verimlilik sağlayan 50 adet K.SHG L Hafif 

Konteyner Şasi ve 100 adet K.SWAU C Swap 

Body aracını filosuna dahil etti. Avrupa’nın en 

geniş ürün yelpazesini sunan Tırsan, 55 farklı 

ülkedeki müşterilerinin iş ortağı olmayı sür-

dürüyor.

Domenico Ambrogio tarafından 1957 yılın-

da kurulan Ambrogio, kurulduğu tarihten bu 

yana Avrupa pazarına odaklanıyor. Avrupa’nın 

öncü lojistik firmalarından biri olan Ambro-

gio, çevreye duyarlı taşımacılık hizmetleriyle 

çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor.

Gerçekleşen teslimat törenine katılan Ambro-

gio Yönetim Kurulu Başkanı Livio Ambrogio, 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

tin Nuhoğlu ve Kilit Müşteri Müdürü Mehmet 

Önen güçlü ortaklıkları ile ilgili düşüncelerini 

paylaştılar.

Livio Ambrogio, “Tırsan ile ilk iş birliğimi-

zi 1991 yılında gerçekleştirdik ve 12 bin 500 

mm’lik dış uzunluğa sahip Swap Body aracını 

kullanıyorduk. Ancak sonrasında 13 bin 600 

mm’lik dış uzunluğa sahip 100 adet Kässbohrer 

Swap Body aracı için yatırım yapmaya karar 

verdik. 6 aylık gözlem süresinin sonunda, is-

tifleme ve taşıma olanaklarıyla operasyonlar-

da daha düşük maliyet sunan, iyileştirilmiş 

100 adet Kässbohrer K.SWAU C Swap Body 

aracı için yatırım yaptık. Swap Body yatırı-

mımızın devamı olarak, yük taşıma kapasitesi 

avantajı sunan, dayanıklı Hafif Konteyner Şasi 

K.SHG L yatırımı da yapma kararı aldık. 50 

Konteyner Şasi aracının 35 tanesini İtalya’da, 

9’unu Belçika’da ve 6’sını Almanya’daki ope-

rasyonlarımızda kullanacağız. Sadece gelişmiş 

teknolojiyle donatılmış araçları ile değil, satış 

ve satış sonrası ekiplerinin sunduğu kaliteli 

hizmet ile de Tırsan’ın önümüzdeki dönemde 

iş ortağımız olmaya devam edeceğinden emi-

nim” şeklinde konuştu.

Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak Avrupa’nın en 

geniş ürün gamına sahibiz ve temel önceli-

ğimiz, müşterilerimizin operasyonel ihtiyaç-

larını ürün gamımız ve hizmet yelpazemizle 

karşılamak ve kendimizi sürekli geliştirmek-

tir. Ambrogio ile kurduğumuz iş birliğine bü-

yük değer veriyoruz ve bu güçlü iş ortaklığının 

uzun yıllar süreceğine inanıyoruz” dedi.

Mehmet Önen ise, “Avrupa’nın en büyük 

Swap Body filosuna sahip olan Ambrogio’ya, 

Tırsan’a duydukları güvenin bir sonucu ola-

rak, 100 adet K.SWAU C Swap Body ve 50 adet 

K.SHG L Hafif Konteyner Şasi teslimatı ger-

çekleştirdik. K.SWAU C Swap Body aracımız 

C45 taşıma kodu ve 34 euro palet kapasitesi ile 

maksimum verimlilik sağlamaktadır. K.SHG L 

Hafif Konteyner Şasi ise hem 40 ft hem de 45 

ft konteynerleri taşıyabilen özel tasarlanmış 

yer değiştirilebilir ön kilitlere sahiptir. Ayrıca 

3 bin 900 kg’lık boş ağırlığı ile yakıt tüketi-

mini azaltmaktadır. Odak noktamız her zaman 

olduğu gibi, iş ortaklarımızın tüm süreçle-

rinde hızlı satış ve satış sonrası desteğimizle 

operasyonel ihtiyaçlarını karşılamaktır” açık-

lamasında bulundu.

Tırsan’ın Avrupa’daki müşterilerinin operas-

yonel gereksinimlerine uygun olarak geliş-

tirilen K-Advance Care Hizmet Paketleri 27 

ülkede ve 23 dilde sunuluyor ve Tırsan, 7/24 

Kässbohrer Hotline servisi ile müşterilerinin 

her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Tırsan, 1991 yılından 
bu yana iş ortağı olan 
Avrupa’nın köklü 
lojistik şirketlerinden 
Ambrogio’ya 50 adet 
Kässbohrer K.SHG L 
Hafif Konteyner Şasi 
ve 100 adet K.SWAU 
C Swap Body teslimatı 
gerçekleştirdi.

TIRSAN’DAN    INTERMODAL 
DEVI    AMBROGIO’YA
150    ADET    ARAÇ 



TIRSAN, özellikle tanker ve silo ürünleri ile seg-

mentine öncülük etmektedir. ADR başta olmak 

üzere, her türlü uluslararası sertifikaya uygun 

üretim yapan Tırsan, işçilik kalitesini en yüksek 

seviyeye çıkarmak ve uluslararası normlarda araç 

üretmek için Kässbohrer Kaynak Akademisi’ni 

2013 yılında hayata geçirdi. Çalışanların yetkin-

liklerini uluslararası düzeyde geliştiren akademi, 

son 6 yılda 478 çalışanına uluslararası geçerliliğe 

sahip 642 sertifika kazandırdı.

Teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunuldu-

ğu akademide, eğitimler kaynak mühendisleri 

tarafından veriliyor. 2 gün teorik eğitim, 1 gün 

sanal eğitim ve 10 gün pratik eğitim alan kaynak-

çılar arasından başarılı olanlar, eğitimin sonun-

da TÜV, DEKRA, TSE ve TDT sertifikaları almaya 

hak kazanıyor. Kaynak Akademisi sadece üretim 

için uzman çalışan yetiştirmekle kalmıyor, kay-

nak akademisi mezunu uzman çalışanlar kazan-

dıkları uluslararası sertifikalar ile Tırsan’ın yurt 

içi-yurt dışı servislerinde ve iş ortaklarının tesis-

lerinde de çalışma imkanı buluyor.

Kässbohrer Kaynak Akademisi eğitimlerinde, 

kursiyerlerin kendini üretim hattındaymış gibi 

algılamasını sağlayan 3 boyutlu sanal gerçeklik 

uygulamasıyla gaz altı kaynak tekniklerini uy-

gulamalı olarak öğreten simülasyon ekipmanı-

nın yanı sıra gerçek kaynak makineleri kulla-

nılıyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen ADR’li treyler-

lerini üreten Tırsan, başta Almanya olmak üzere, 

uluslararası standartlara uygun olarak Avrupa 

ülkelerine ve Rusya’ya tehlikeli ve kimyevi mad-

de taşımacılığına uygun treyler üreten lider trey-

ler üreticisi konumunda bulunuyor.

Dünya için üreten Tırsan, ADR ve uluslarara-

sı standartları mevzuat değişikliğinden önce 

Türkiye’de uygulayarak müşterilerin toplam sa-

hip olma maliyetini aşağıya çekerek karayolu ta-

şımacılığının önünü açtı. Müşterilerine en kalite-

li ürün ve hizmetleri sunan Tırsan, son teknoloji 

eğitim imkanlarını kullanan Kaynak Akademisi 

ile sektöre değer katmaya devam edecek.

Tırsan, 2013’te kurduğu Kässbohrer Kaynak Akademisi ile 478 kaynak çalışanına, uluslararası geçerliliğe sahip 642 
sertifika kazandırdı. En kaliteli ürünleri, malzeme ve işçiliği müşterilerine standart olarak sunan Tırsan, teorik ve pratik 
eğitimleri bir arada sunarak yetkin, uluslararası sertifikaya sahip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirmeye devam ediyor.

TIRSAN’DAN    SERTIFIKALI 
KÄSSBOHRER    KAYNAK    AKADEMISI
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SCANIA’DAN    PAZAR    DEĞERLENDIRMESI: 
DARALAN    PIYASA
2020’DEN    SONRA    DÜZELIR

SEKTÖRLE ilgili öngörülerin paylaşıldı-

ğı toplantı Doğuş Otomotiv Scania Genel 

Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Mü-

dürü Gökhan Altun, Scania Satış Sonrası 

Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat ve 

Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Mü-

dürü Adnan Yücel’in katılımıyla gerçek-

leşti.

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü 

İlhami Eksin basın toplantısında yaptı-

ğı değerlendirmede 2018 yılında mega 

inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin 

büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon 

pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını 

belirterek, “Ağır ticari araç çekici pa-

zarında daralma yüzde 11 ile daha hafif 

hissedildi. Markamız 2018 yılını toplam-

da bin 177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar 

payı ile tamamladı. Çekici pazarında bin 

031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. 

İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar 

payı ile en çok tercih edilen marka oldu” 

açıklamasında bulundu.

2018 yılında da yapılanma çalışmalarını 

sürdürdüğünü, Kayseri’de Avrupa’daki 

en büyük Scania tesisinin açılışını ger-

çekleştirdiklerini belirten Eksin; “Scania 

Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz tüm 

çalışmalarımız globalde de yakından ta-

kip ediliyor. 2018 yılında Scania Başkanı 

Henrik Henriksson’un, Doğuş Otomotiv’i 

başarılarından dolayı teşekkür etmek ve 

güvenlerini göstermek için Türkiye’ye 

gelmeleri bizleri ayrıca gururlandırdı” 

şeklinde konuştu. 

Eksin: “Türkiye ağır ticari araç pazarı 

ortalaması 25 bin adet”

2019 yılı toplam pazar ve Scania hedef-

lerini de değerlendiren Eksin, “2019 ağır 

ticari araç pazarının, 10 bin adet seviye-

lerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır 

ticari araç pazarının son 20 yılına bak-

tığınızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin 
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Doğuş Otomotiv Scania, 2018 yılı ağır ticari araç sektörü değerlendirmesini bir basın toplantısıyla 
gerçekleştirdi, 2019 yılı beklentileri ve marka iletişim stratejilerinin açıklandığı basın toplantısında 20 yıllık 
ağır ticari araç pazarının ortalamasının 25 bin adetlerde olduğu ve pazarda yaşanan durgunluğun yerini 
2020 yılından itibaren talebin yükselmesini beklendiği açıklandı. 

adet olduğunu görebilirsiniz. Bahsetti-

ğimiz bu yıllar içerisinde, pazar sadece 

üç yıl 10 bin adedin altında kalmış. 2011 

yılında ise 37 bin 276 adet ile en yüksek 

seviyeye ulaşmış. Analizlerde görüyoruz 

ki toplam ağır ticari araç pazarı dönem-

sel olarak daralmalar yaşayabiliyor. Bizi 

geleceğe yönelik umutlu kılan nokta ise; 

daralmanın sona ermesi ile toplam pa-

zarın, önceki senelerde 25 binin altında 

kaldığı her sene için tekrar yükselişe ge-

çiyor ve pazarı 30 binlerin üzerine çıka-

rıyor olması. Dolayısıyla 2020 yılından 

itibaren toplam pazar, daha önce de ol-

duğu gibi dipten en tepeye çıkabilir ve 30 

bin seviyelerinde tamamlanabilir. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de LNG 

yakıtla çalışan araçlar öne çıkmaya baş-

layacak ve pazarın büyüme noktası bu-

rası olacak” dedi.

Altun: “2019’da pazar payımızı 

korumayı hedefliyoruz”

Scania Satış Müdürü Gökhan Altun ise 

Scania olarak son 5 yılda pazar payını 2 

katına çıkarttıklarını belirterek “Çekici 

pazarında en çok tercih edilen markalar 

arasında yer alıyoruz, ithal çekici paza-

rında liderliğimiz 2018 yılında da devam 

etti. 2019 yılı için hedefimiz öncelik-

le satış adetlerimizi ve pazar payımızı 

korumak olacak. Bununla beraber 2019 

yılında yapılanma çalışmalarımız da hız 

kesmeden devam edecek. Scania ailesine 

2 yeni yetkili satıcı katılacak. Bu değerli 

yatırımlar iş ortaklarımızın da bizler gibi 

düşünüp hem ülke ekonomisine hem de 

Scania’ya olan güvenini gösteriyor” dedi.

Servislerde Uygun Fiyat Anlayışı 

Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 

Bayazıt Canbulat ise, “Satış sonrası hiz-

metlerde anlayışımız Scania sahiplerinin 

araçlarını sürekli operasyonda tutarak, 

hem yatırımlarını korumak hem de ma-

liyetlerini düşürmektir. ‘Türk yatırımcısı 

araçlarına uzun vadeli yatırımlar yap-

mayı tercih etmez’ algısını değiştirdik. 

Bu sayede müşterilerimizi değişken fiyat 

riskinden korurken rekor sayıda servis 

anlaşması yaptık. Şu anda yaptığımız 

kampanyalar ile piyasada kabul edilebi-

lir fiyatlar sunuyoruz. Servise giren araç 

sayısı da bize doğru yolda olduğumuz 

gösteriyor” şeklinde değerlendirdi. 

CNG ve LNG’li Araçların Türkiye’deki 

Testleri Devam Ediyor

Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Mü-

dürü Adnan Yücel ise yaptığı konuşmada 

ağır ticari araç sektöründe, alternatif ya-

kıtlı, elektrikli veya otonom sürüş imkânı 

sunan araçların ön plana çıktığını belir-

terek, “Bu konularda da öncülüğü Scania 

yapmaktadır. Öyle ki bazı ülkelerde bi-

nek araç trafiğine kapalı alanlarda, ma-

denlerde, şantiyelerde otonom sürüş ile 

kullanılan veya elektrik ile çalışan Scania 

araçlar bulunmaktadır ve bunların sayıla-

rı orta vadede daha da artacaktır. Bununla 

birlikte bu geçiş sürecinde CNG, LNG ile 

çalışan araçların da önemli bir rolü ola-

caktır. Gazlı araçların maliyet avantajları-

nı yaptığımız testlerimizde net bir şekilde 

gördük. Taşımacılık maliyetlerini düşü-

rürken, karbon ayak izimizi de azaltmak, 

gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırak-

mak adına bizleri gururlandırıyor” dedi. 

Soldan sağa; Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat, 
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun ve 

Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel

10 yılın En Düşük Pazarı 2018

Ağır ticari araç pazarı 2018 yılını 6 

bin 145 çekici, 5 bin 609 adet kamyon 

olmak üzere toplam 11 bin 754 adet-

lik satışla tamamladı. Pazar son 10 

yılın en düşük seviyesinde tamam-

lanırken, 2017 yılına göre yüzde 36,5 

daraldı. Scania, ithal çekici pazarının 

en çok tercih edilen markası olmaya 

devam etti.



 2018 yılı hem Türkiye pazarı hem de Renault Trucks 

açısından nasıl geçti?

2018 yılı Türkiye ağır ticari araç pazarı için çok po-

zitif bir sene olmadı. Aslında ilk 6 ay özellikle çeki-

ci segmentinde yüzde 50 büyümüştük ve o dönem 

fabrikadan ekstra araç alabilmek için bile uğraş ver-

dik. Renault Trucks’ın Avrupa’daki pazarlarında çok 

ciddi büyüme göstermesi ve 2017’nin rekor seneleri 

olması nedeniyle fabrikamızda büyük bir yoğunluk 

vardı. Bu işin çekici segmenti tarafı. Bir de inşaat 

segmentinde iddialı bir varlık göstermeye başladık. 

Piyasanın en iyisi olduğuna gerçekten inandığımız 

ve kendini kanıtlamış K serisi kamyonlarımız ol-

dukça ilgi gördü ve 2017’nin sonunu iyi kapatmıştık. 

2018’e de bu referansların etkisiyle başladık. Fakat 

inşaat tarafı 2018’e küçülerek başladı. Diğer tarafta 

yüzde 50 büyümeyle başlayan bir pazar vardı. Hazi-

ran ayında tüm segmentlerde ilk duraklama görüldü. 

Daha sonra kur da yavaş yavaş yükselmeye başladı 

ve bu yükseliş, Ağustos’ta kritik noktalara ulaştı. 

2018 yılında Türkiye’deki 20’nci yılını özel etkinlikler ve yatırımlarla kutlayan 
Renault Trucks, zorlu geçen 2018 yılında daralan pazarda payını arttırdı.  Renault 
Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, ağır ticari araç pazarını ve 
markalarının performansını değerlendirdi. 
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AĞIR    TICARI    PAZARI    DARALDI:

RENAULT    TRUCK    MÜŞTERILERINE 
TOPLAM    ÇÖZÜMLER    SUNARAK
PAZARI    CANLANDIRMAYI    HEDEFLIYOR



Belirttiğimiz gibi gerçek talep, çekici ve uluslararası nakliye taraflarından 

olabilir. Pazar da tamamen bir yenileme pazarı haline dönecek. Filoların ciddi 

oranlarda büyüme göstermesi yerine daha çok yenileme yapacağını düşünü-

yoruz. Euro5’ten Euro6’ya geçişler, yüksek km’li araçları sıfırları ile yenile-

mek gibi talepler daha fazla olacaktır. Bununla beraber ‘Uygun paketten kre-

dim çıkartılsın, finansımı da getirebilin’ diye bir talep gelecek. 2019, bu talebi 

karşılayabilen, özellikle finans kısmında çözümler üretebilen markaların bir 

adım önde olacağı bir sene olacaktır.

 Renault Trucks olarak bu dönemde siz ne yapacaksınız?  

Renault Trucks olarak müşterilerimize toplam çözümler sunabilen bir 

markayız. Yanımızda Renault Trucks Finans şirketi de var. Geçtiğimiz 

senenin son 3 ayında çok enteresan bir pazar payına ulaştık. Çekici-

de payımız, yüzde 18 oldu. Bunu da müşteriye doğru ve avantajlı finans 

kampanyaları sunarak başardık. Talepleri doğru ve hızlı cevapladığımıza 

inanıyoruz. Renault Trucks Finansın da desteğiyle yüzde 18’lik bir pazar 

payına ulaştık. Bu senenin şifreleri de pazara ulaşmak, müşterinin ya-

nında olmak, talebin olduğu yerde bulunabilmek ve bu talebe yenilemede 

takas imkanıyla, doğru finansal çözümlerle gidebilmek olacak. Başarı da 

bu şekilde gelecek. 

 Şu an müşteriler ne düşünüyorlar?

Seçimden sonra yatırımı değerlendirecek müşterilerimiz de var. KDV yüzde 

18’e çıkmadan avantajdan yararlanmak isteyen filolar da mevcut. Düzenli 

olarak fatura kesen ve özellikle yurtiçi çalışan bir firmada KDV’nin yüzde 

18 veya yüzde 1 olması arasında çok büyük bir avantaj yok. Uluslarara-

sı çalışan firmalar da ise KDV önemli tabi ki. Bu avantaj bittikten sonra 

ne olacak, 2.el pazarı nasıl etkilenecek düşünmek gerekir. KDV, çoğu 2. el 

müşterisi için bir şey ifade etmiyor. 2.el araçların fiyatı 1 Nisan itibariyle 

yüzde 17 artabilecek mi, müşteri bunu anlayacak mı, anlasa bile bu fiyatı 

karşılayabilecek mi belirsiz. 

 Sizce piyasa ne zaman toparlanmaya başlar?

Türkiye, çok dinamik bir ülke. Neticede 80 milyondan fazla nüfusu var. 

2001 krizinde “Bunun içinden çıkılmaz” deniyordu. Kriz farklıydı an-

cak yaşadığımız karamsarlığın piyasalar üzerindeki etkisi benzerdi. Biz 

2020’de bu krizden çıkılacağına inanıyoruz. 25-30 bin adetlik pazarla-

rı göremeyiz belki ama yukarıya çıkış başlayacaktır. Bu senenin son 2-3 

ayında bir hareketlenme başlarsa 2020’de 15-16 binler seviyesine gelecek-

tir diye umuyoruz.

Ağır Ticari Pazarı Yüzde 38 Daraldı

Rakamsal olarak bakarsak: Ağustos 2017’de top-

lam pazarda bin 347 adetlik bir satış, Ağustos 

2018’de 380’e düştü. Eylül 2017’de toplam bin 762 

adet 16 ton üstünde kamyon satıldı. Eylül 2018’de 

bu sayı 431’e indi. Ekim 2017’de bin 524 iken, 

Ekim 2018’de 291 adet satıldı. Kasım 2017’de bin 

665 olan satışlar, Kasım 2018’de 401 adete, Aralık 

2017’de 3 bin 520 adet, Aralık 2018’de bin 158’e 

indi. İkinci yarıyılın toplamına bakarsak bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 67 küçülme oldu. 

Toplam pazar ise yüzde 38 küçülmeyle kapandı. 

Ekim 2018’den hızlı hamleler yaptık ve senenin 

son 3 ayında, özellikle çekicide pazar payımızı 

yükselttik. İnşaat-hafriyat tarafında ise çok fazla 

hareket olmadı. Zaten birçok konkordato, inşaat 

sektörüyle çalışan ve direkt ilişkisi olan taraftan 

geldi. Dolayısıyla pazar 11 bin 500 adetle kapandı. 

Renault Trucks olarak şu noktada ehveni şer oldu 

diyoruz: 2017’de bizim payımız 16 ton üzeri toplam 

pazarda 3,7 iken, geçen sene sonunu 5,8 ile kapat-

tık. Çekicide 8,3’ten 8,6’ya yükseldik. Yani aslında 

pazar payı olarak küçülmedik. Bu sene ise pazarın 

9 bin adetlerle kapanacağını ön görüyoruz.

 2019 ile ilgili beklenti ve öngörüleriniz ne yönde?

2019’un nasıl olacağını tahmin etmek herkes için 

güç. Pazar geçen sene çok küçüldü. KDV teşviki 

olmasaydı daha fazla küçülür müydü? Bunu bile-

miyoruz. Dolayısıyla bu tür ciddi daralma yaşa-

yan pazarlarda KDV teşviki gibi şeylerin faydasını 

ölçmek çok zor oluyor. 

Talep Uluslararası Taşımacılıktan Gelebilir

Çekici tarafında 2016’dan bu yana Türkiye’nin 

Euro6 parkında süreçler devam ediyor. Öte yan-

dan denizden ulaşım maliyetlerinde ciddi yüksel-

me var. Bu yükselmenin karayoluna olan talebi 

arttırabileceğini düşünüyoruz. Talebin artması, 

Euro6 çekici sayısının artması ihtiyacını doğura-

bilir. Diğer taraftan zorlayıcı noktalar var. Finans 

maliyetleri çok yüksek ve paraya zor ulaşılıyor. 

Bu talep muhtemelen uluslararası nakliyecilerden 

gelebilir çünkü onlar kanunen döviz endeksli kredi 

kullanabiliyorlar. Bununla beraber bankalar ve di-

ğer finans kuruluşları, halen döviz kredisi vermek 

konusunda çekingenler. Dolayısıyla rakamları, fa-

izleri veya peşinatları yüksek oluyor. TL tarafında 

faizler zaten oldukça yüksek. Durgunluk içerisinde 

enflasyonun olması, TL’de yüzde 20-25’in altında 

faiz olmaması yerli nakliyeciye ve inşaat tarafın-

daki yatırımcıya bir engel teşkil ediyor. 
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KARGOHABER Dergisi için Türkiye ticari araç 

pazarını değerlendiren Iveco Türkiye Genel Mü-

dür Yardımcısı Tansu Giz, 2018 yılında 3,5 ton 

üstü toplam kamyonet ve kamyon pazarının 39 

bin 900 adet ile kapandığını söyledi. 

Pazarla ilgili rakamlar veren Giz, şunları söyledi: 

“2017 yılında 6 bin adet olarak gerçekleşen paza-

ra göre bu yüzde 34’lük bir küçülmeyi ifade edi-

yor. Pazar, 2017 yılında 61 bin, 2016 yılında yine 

61 bin, 2015 yılında ise 88 bin adet olarak gerçek-

leşmişti. 2015 yılına göre karşılaştırma yaparsak, 

2018 yılında zirveye ulaştığımız bir pazarının ya-

rısından daha küçük bir pazar elde ettik.”

2018 yılının ilk dört ayının iyi başladığını söyle-

yen Giz, daha sonra açıklanan erken seçim kara-

rı ve Ağustos ayında yaşanan siyasi kriz sonucu 

oluşan kur krizi ile pazar hızlı bir gerileme kay-

dettiğini açıklayarak 2018 Ekim ayı pazarının ise 

son 18 yılın en kötü ayı olduğunu da sözlerine 

ekledi.

Pazarın 2018 yılının Nisan ayı sonu itibarı ile 

ilk 4 ayda 16 bin 670 adete ulaştığını bunun da 

2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir 

büyümeyi ifade ettiğini ifade eden Giz, “Ancak 

erken seçim açıklandığı anda başlayan gerileme 

Ağustos ayında siyasi kriz sonucu oluşan devalü-

asyon ile Mayıs - Aralık 2018 döneminde pazarın 

yüzde 71 küçülmesine neden oldu” dedi.

Iveco olarak 2017 yılında yüzde 7,1 olan pazar 

paylarını yüzde 7,8’e çıkartmayı başardıklarının 

altını çizen Giz, geniş ve güçlü satış teşkilatları 

sayesinde küçülen bir pazarda bu büyüme başa-

rısını elde etmeyi başardıklarını ve 3 bin 125 adet 

kamyonet ve kamyon satışı gerçekleştirdiklerini 

açıkladı. 

Giz, Iveco olarak 2018 yılını bir diğer önemli ge-

lişmesini ise 460 BG güce sahip ilk sıvılaştırılmış 

doğal gazlı Stralis çekicilerin Türkiye’de satışını 

gerçekleştirilmesi olduğunu açıkladı. 

2018 yılında Türkiye’de 
ilk LNG’li araçlarını 
satan Iveco, 3,5 
ton üstü ticari araç 
pazarında 3 bin 125 adet 
kamyonet ve kamyon 
satışı yaparak küçülen 
pazarda büyüdü. 
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IVECO   3,5   TON   ÜZERINDE   3   BIN   125   ADET

KAMYONET   VE   KAMYON   SATTI

Iveco Türkiye Genel
Müdür Yardımcısı Tansu GiZ
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TÜRKIYE otomotiv sanayii oldukça ha-

reketli bir 2018 yılını geride bıraktı. Oto-

motiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine 

göre, 2018 yılında toplam üretim, bir 

önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 mil-

yon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. 

Otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 

1 milyon 26 bin 461 adet oldu. Türkiye 

otomotiv pazarı 2018 yılını, bir önce-

ki yıla göre yüzde 35 daralarak 641 bin 

541 adet seviyesinde kapatırken, otomo-

bil pazarı ise yüzde 33 daralarak 486 bin 

321 adet ile yılı tamamladı. Bu dönemde, 

toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar do-

lar olarak gerçekleşirken, otomobil ihra-

catı ise 12,4 milyar dolar ile yılı kapattı.

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 

14 büyük üyesiyle sektörün çatı kurulu-

şu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 

2018 yılına ait toplam üretim, ihracat 

ve pazar verilerini açıkladı. 2018 yılın-

da toplam üretim, bir önceki yıla göre 

yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 

adet olarak gerçekleşti. Otomobil üreti-

mi ise yüzde 10 azalarak 1 milyon 26 bin 

461 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 

2018 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 35 

daralarak 641 bin 541 adet seviyesinde 

kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 

33 daralarak 486 bin 321 adet ile yılı ta-

mamladı.

Ticari araç grubundaki başarılı üretim 

performansını sürdüren otomotiv sana-

yiinin 2018 yılındaki ticari araç üretimi 

yüzde 5 seviyesinde azaldı. Bu dönem-

de, hafif ticari araç üretimi yüzde 6 ora-

nında azalırken, ağır ticari araç üretimi 

yüzde 6 arttı. Ticari araç pazarı ise 2017 

yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 41 ora-

nında daraldı. Aynı dönemde, hafif tica-

ri araç pazarı yüzde 42, ağır ticari araç 

pazarı ise yüzde 33 oranında daralmayla 

yılı tamamladı. Ağır ticari araç grubunda 

göreceli olarak kısıtlı seviyede kalan bu 

azalış baz etkisi kaynaklı olup pazar da-

ralması son 3 yılda yüzde 60 seviyesinde 

gerçekleşti.

OSD verilerine göre, toplam otomotiv 

ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla göre 

adet bazında yüzde 1 azaldı ve 1 milyon 

318 bin 869 adet olarak gerçekleşti. Oto-

mobil ihracatı ise yüzde 5 oranında aza-

larak, 875 bin 147 adet oldu. Bu dönemde 

ihracat, paritedeki değişim sebebiyle do-

lar bazında yüzde 11 artarken, Avro ba-

zında ise yüzde 6 arttı. Buna göre,  top-

lam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 

12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı. 

Avro bazında otomobil ihracatı ise aynı 

seviyede kalarak 10,5 milyar Avro sevi-

yesinde gerçekleşti.

TÜRKIYE    2018    YILINDA
1,5    MILYON    ARAÇ    ÜRETTI

OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Haydar Yenigün
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DÜNYANIN en zorlu off-road mara-

tonu olan Dakar Rallisi’nin 2019 edis-

yonu için geri sayım başladı. Güney 

Amerika’da, Peru’nun Lima kentinde 

6 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında dü-

zenlenecek maratonda Ford Trucks’ın 

desteklediği Belçikalı VDR Truck Racing 

(VDR Kamyon Yarış Takımı) de yarı-

şacak. Dakar 2009 yarışının birincile-

ri Yves Rutten ve Peter Van Delm’i bir 

araya getiren takım, bu yıl ilk kez Ford 

Trucks kamyonları ile rakiplerine karşı 

mücadele verecek. 

Türkiye’de Ford Otosan, Belçika’da ise 

VDR Truck Racing, dünyanın en zor-

lu yarışına katılacak 2 prototip yarış 

kamyonunu geliştirmek için güçlerini 

birleştirdi. Ford Trucks’ın Dakar 2019’a 

gönderdiği araçlar Ford Otosan Ar-Ge 

Merkezi’nin desteği ile tasarlandı, pro-

totip olarak yarış parçaları ile Belçika’da 

VDR Racing atölyesinde yapıldı. Daha 

sonra Ford Trucks mühendisleri ve VDR 

Truck Racing teknik ekibinin iş birli-

ği ile montajı tamamlanan kamyonlar, 

gerçek ralli koşullarında test edilerek 

dünyanın en zorlu yarışına hazırlandı.

Turfan: “Ford Trucks olarak, 

dünya çapında motor sporlarını 

destekliyoruz”

Ford Trucks’ın global çapta motor 

sporlarına destek olduğunu belirten 

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcı-

sı Serhan Turfan, “Uluslararası ağır 

ticari araç pazarında en büyük üreti-

cilerden biri olan Ford Trucks olarak, 

60 yıla varan kamyon üretim tecrübe-

mizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan 

ürün geliştirme becerimizle birleşti-

riyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve 

Türkî Cumhuriyetlerin ardından Orta 

ve Doğu Avrupa’da büyümemizi devam 

ettirirken uluslararası bir marka olarak 

bir yandan da motor sporlarına yatırım 

yapıyor ve destekliyoruz. Bu kapsam-

da VDR Truck Racing’e 2016 yılından 

bu yana verdiğimiz desteği bu yıl, yeni 

bir iş birliği ile ileriye taşıdık. Bu iş 

birliği kapsamında Türkiye’de tasar-

layıp ürettiğimiz Ford Trucks kam-

yonlarımız, ilk kez Dakar Rallisi’nde 

yarışacak. Maratonun gerçekleşeceği 

koşullarda teste tabi tuttuğumuz araç-

larımızın dayanıklılık ve gücü ile Dakar 

yarışında başarılı olacağına inanıyo-

ruz. VDR Truck Racing gibi şampiyon 

sürücülere sahip, dünya çapında ba-

şarılı bir takım ile iş birliği yapmaktan 

çok mutluyuz. Ford Trucks’a güvene-

rek araçlarımızı dünyanın en zorlu ya-

rışında kullanmak için bizimle iş bir-

liğine imza atan VDR Truck Racing’e 

başarılar diliyoruz” dedi. 

Ford Trucks, yarış kamyonları dışın-

da, iki pilot, 4 yardımcı pilot ve 8 ki-

şilik teknik ekipten oluşan VDR Truck 

Racing’e, Dakar çöllerinde ihtiyaç du-

yulabilecek tüm ekipmanı sağlıyor. Ba-

şarılı ekibe ayrıca Ford Trucks’ın sun-

duğu bir servis aracı da eşlik edecek. 

Güney Amerika’da 41. kez düzenlene-

cek Dakar Rallisi, bu yıl önceki yıllardan 

farklı olarak sadece Peru’da gerçekle-

şecek. Yarışçılar 6 Ocak 2019 tarihinde 

seremonik olarak verilen startla 11 gün 

sürecek rallinin açılışını yapacaklar. 

Lima kentinden başlayacak 10 etap-

lık ralli, Peru Çölleri etrafında dola-

nan güzergâhın tamamlanmasıyla 17 

Ocak’ta yine Lima’da son bulacak. 

FORD    TRUCKS    ÖZEL    KAMYONLARIYLA    DAKAR’DA

Ford Trucks tarafından desteklenen ralli takımı VDR Truck Racing, Dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks 
kamyonları ile yarışacak. Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için tasarladığı iki özel prototip 
Ford Trucks kamyonu, Dakar 2009 yarışının birincileri Yves Rutten ve Peter Van Delm kullanacak. 



MARKANIN diğer modellerinde başarıyla görev 

alan daha güçlü ve verimli 2.0-litrelik EcoBlue 

dizel motorla yollara çıkacak olan Yeni Ranger’ın 

yanı sıra Ranger Raptor da 2019’da Avrupa’da sa-

tılmaya başlanacak.

Avrupa’nın en çok satan pick modeli olarak ün 

kazanan Ford Ranger Ford’un gelişmiş 2 litrelik 

EcoBlue dizel motoru ve SCR teknolojisiyle yol-

lara çıkacak. 

Ford’un en gelişmiş şanzıman sistemi olan 10 

ileri otomatik şanzımanıyla da donatılarak yolla-

ra çıkacak olan Ranger, yüzde 9’luk yakıt tasar-

rufu sağlayacak. Yeni Ranger motor serisi, daha 

fazla yükü mevcut 3.2 litrelik TDCi dizel motora 

kıyasla 213 PS ve 500 Nm tork (Önceki modele 

göre göre - 13 PS ve 30 Nm daha fazla) sağlayan 

2.0 litrelik EcoBlue motorunun güçlü Bi-turbo 

versiyonuyla taşıyacak.

Dört çeker özelliğinin standart olarak sunulaca-

ğı ifade edilen Yeni Ranger’da Ford’un bağlana-

bilirlik teknolojisi SYNC 3 ve FordPass Connect 

modem teknolosi de yer alacak. Yol güvenliği ve 

sürüş konforunun arttırılması için sınıfında ilk 

defa, Yaya Tespiti ve Akıllı Hız Sınırlayıcılı Çar-

pışma Öncesi Asistanını standart olarak sunan 

Ranger’da Aktif Park Asistanı da opsiyon arasın-

da yer alıyor.

800 mm’lik derinlikten sudan geçiş ve 230 

mm’lik yerden yüksekliğiyle zorlu araziler için 

yüksek offroad özelliiklerini de sahip olan Yeni 

Ranger, bu alanda sınıfının standartlarını zorlu-

yor. 29 derece yaklaşma ve 21 derece ucaklaşma 

açısına sahip. 3,5 tona varan çekme kapasitesinin 

yanısıra aracın yük kapasitesi ise bin 252 kg.

Ford Ranger 2018 yılında Avrupa’da 51 bin 500 

adet satarak  2017’ye göre yüzde 17 artışla sınıfı-

nın en çok satan aracı oldu. Açıklamada bugüne 

kadar üretilen en yük sek performanslı Ranger 

olan Ranger Raptor’ın da macera arayanlar için 

2019 yılının ortalarından itibaren Avrupa çapında 

piyasaya sunulacağı da kaydedildi.

Avrupa’da 51 bin 500 
satış adediyle 2018 
yılında pick up pazarının 
lideri olan Ford Ranger, 
2019 yılında yenileniyor.  

AVRUPA   PICK   UP   PAZARININ   LIDERI 

FORD   RANGER   YENILENDI

31PICK  UP
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MERCEDES-BENZ    TÜRK
KAMYON    İHRACATINDA    REKOR    KIRDI

YARIM asrı aşkın süredir ülkenin ekonomik ve 

sosyal gelişimine destek olan Mercedes-Benz 

Türk’ün 2018 yılı itibariyle Türkiye’deki yatırımı 

1,2 milyar avroya ulaştı.

Mercedes-Benz Türk, 4 bin 493 adet kamyon ve 

263 adet otobüs satışı ile yerel kamyon ve oto-

büs pazarındaki lider konumunu 2018 yılında 

da korumaya devam etti. Mercedes-Benz Türk 

Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2018 yılında üretimi-

ne kesintisiz devam etti ve toplamda 3 bin 708 

adet otobüs üreterek üretimin yaklaşık yüzde 

95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3 bin 494 adet-

lik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Mercedes-

Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise 2018 

yılında 17 bin 182 adet kamyon üretti. Şirket, 

kamyon ihracat hacmini geçen yıla oranla yüzde 

98 artırarak, 12 bin 815 adetlik kamyon ihracatı 

ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 

Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu 

yana toplamda 263 bin 329 adet kamyon üre-

ten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 

56 bin 553 adet kamyon ihraç etmiş oldu.

1,2 Milyar Avro İhracat Gelirine Ek 80 Milyon 

Dolarlık Hizmet İhracatı

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de üretimi-

ni gerçekleştirdiği her iki ürün grubu özelinde 

2018 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihra-

cat geliri 1,2 milyar avroyu aştı. Günümüzde 

Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i ve 

her 10 kamyondan 9’u Mercedes-Benz Türk ta-

rafından ihraç ediliyor. Şirket, ürünlerinin ih-

racatı ile Türkiye’nin ekonomisine sağladığı 1,2 

milyar avroyu aşan katkıya ek olarak “Ar-Ge ve 

Bilişim Teknolojileri” alanlarında yurt dışına 

sağladığı hizmetler ile Türkiye’nin toplam hiz-

met ihracatı tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık 

katkı sağladı. 

Mercedes-Benz Türk, bu başarısı vesilesiy-

le 2018 yılı sonunda TİM (Türkiye İhracatçılar 

Meclisi) tarafından belirlenen Türkiye’nin En 

Büyük 500 Hizmet İhracatçısı arasında yer aldı. 

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında 5’inci yı-

lını kutlayan ve Almanya’dan Japonya’ya kadar 

40’tan fazla ülkeye bilişim teknolojileri hizmeti 

sunan “Küresel IT Çözümleri Merkezi”nin de bu 

ödüle katkısı büyük oldu.

8,4 Milyon Avroluk Yatırım İle Aksaray’da 

Yeni Ar-Ge Merkezi 

Mercedes-Benz Türk; fabrikalarında üretti-

ği kamyon ve otobüslerin ihracatına ek olarak 

Hoşdere ve Aksaray’daki Ar-Ge Merkezleri’nde 

ve 2018’de 5’inci yaşını kutlayan Küresel IT Çö-

Mercedes-Benz 
Türk, 2018 yılında 
da kamyon ve 
otobüs pazarında 
liderliğini korudu. 
Şirketin Türkiye’de 
ürettiği kamyon 
ve otobüsleriyle 
2018 yılında ülke 
ekonomisine 
sağladığı ihracat 
geliri 1,2 milyar 
avroyu aştı. 
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zümleri Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları ile 

yurt dışına mühendislik ve hizmet ihracatı ger-

çekleştiriyor. 

2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırımla Tür-

kiye’deki ikinci Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete alan 

şirket, Daimler’in global ağı içerisinde tüm dün-

yaya kamyon yol testi onayı veren ve mühendis-

lik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma unvanını 

taşıyor. Bu merkez Daimler AG’nin Almanya, 

ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da 

bulunan Ar-Ge merkezleriyle birlikte küresel 

“Yetkinlik Merkezleri”nden biri kabul ediliyor. 

Mercedes-Benz Türk 2018 yılında da tesis ve fab-

rikalarına yönelik yatırımlarını sürdürdü. Müş-

teri talep ve beklentileri doğrultusunda ürün ve 

hizmetlerini, üretim süreçlerini ve kullandığı 

teknolojileri sürekli yenileyen şirket, 2018 yılında 

bu kapsamda yaklaşık 65 milyon avroluk yatırım 

gerçekleştirdi. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 

kapasite arttırma hedefi ile 2016 yılı sonun-

da açıklanan 113 milyon avroluk yatırım ise ta-

mamlandı. 2018 yılında tamamlanan bu yatırım 

ile fabrikanın üretim kapasitesi iki katına çıka-

rılırken, araç üretim maliyetleri de düşürüldü. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 

“Aksaray Next Level” adı verilen bu proje ile Da-

imler tarafından düzenlenen global bir yarışma-

da Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu’nda “En İyi 

Proje” seçilerek birincilik elde etti.

Sülün: “İhracat rakamlarımız ikiye katlandı”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer 

Sülün: “2018 yılında daralan pazara rağmen oto-

büs ve kamyon pazarında gelenekselleşen lider 

konumumuzu koruduk. Aksaray Kamyon Fab-

rikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üre-

timimize aralıksız devam ederken; ihracat ra-

kamlarımızı ikiye katladık. Bu sayede Türkiye 

ekonomisine 1,2 milyar avroyu aşan tutarda kat-

kıda bulunduk. Yine 2018 yılında Türkiye tarihin-

de bir ilki gerçekleştirerek tek seferde 500 adet-

lik dev bir kamyon filosu teslimatına imza attık. 

Kamyon fabrikamızdaki üretim bandımızdan 250 

bininci kamyonumuzu indirerek yeni bir rekor 

kırdık. Otobüs fabrikamızda ise 85 bininci oto-

büsümüzü büyük bir coşkuyla banttan indirdik. 

Mercedes-Benz Türk olarak bugün 6 bin 800’ü 

aşkın çalışanımızla birlikte çok büyük bir aileyiz. 

2019 yılında pazarın bir miktar daha daralacağını 

öngörerek, ihracat rakamlarımızı artıracağımız, 

13m Travego’yu pazara sunacağımız, yenilik ve 

ilklere imza atacağımız bir yıl olması için çalış-

malarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Akdeniz: “Vito ile kendi pazar payı 

rekorumuzu kırdık!”

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra 

Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “Mercedes-Benz 

Türk olarak hafif ticari araç pazarında 2018 yı-

lında gerçekleştirdiğimiz 7 bin 992 adetlik top-

lam satış ile 2017 yılına kıyasla karşılaştırmalı 

sınıf pazarındaki payımızı artırmayı başardık. 

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite 

standartları, yakıt ekonomisi, artırılan güvenlik 

donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun 

geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddia-

lı aracı Vito ile ise gerçekleştirdiğimiz 3 bin 837 

adetlik satış ile kendi pazar payı rekorumuzu 

kırmayı başardık. Ayrıca 2017 yılı sonunda Tür-

kiye pazarı ile tanıştırdığımız Mercedes-Benz 

markasının ilk pick-up aracı ve segmentindeki 

tek premium seçenek olan X-Class ile bin 373 

adetlik bir satışa imza attık ve bununla birlik-

te Mercedes-Benz dünyasında Avrupa 3’üncüsü 

olmayı başardık” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün



HAVAALANI koşullarına göre modifiye edilen ve üstyapı uygulamaları için 

düzenlenen Volvo Truck kamyonlar, Volkan İtfaiye’nin yangın söndür-

me donanımını entegre etmesinin ardından İGA’ya teslim edildi. Temsa İş 

Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, üstyapı uygula-

maları için gereken tüm teknik desteği vererek, gerek kamu ihalelerine ya da 

firmalara, gerekse ihracata yönelik özel ekipmanlı üstyapılı araçlar sunabil-

me kabiliyetiyle pazarda rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.  

Son olarak İGA, Volkan İtfaiye’nin üstyapısını hazırladığı 5 adet Volvo Trucks 

FMX 6x6 model tahrik sistemli aracı satın aldı. 4’ü yangın müdahale aracı, 1’i 

ise yer hizmetleri aracı olarak İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere alı-

nan Volvo Trucks FMX 6x6 araçlar, en iyi performansı gösterecek şekilde mo-

difiye edildi. Sunduğu üst yapı çözümleriyle farklılaşan Volvo Trucks’ın geniş 

ürün portföyünden arazi ve normal yol koşullarına uygun aracı Volvo Trucks 

FMX 6x6 çeker tahrik sistemli modeli öncelikle itfaiye aracına uygun bir şekil-

de çift kabin olarak tercih edildi. Daha sonra araçlar, havalimanı gibi olası yan-

gın durumunda hızlı ve yerinde müdahalenin büyük önem taşıdığı bir lokas-

yonun ihtiyaçlarına uygun olarak terzi usulü üretildi. Yüksek performans için 

Volvo Trucks’ın güçlü D13K540 13 litre-540HP Euro6 motoru ile birlikte tam 

otomatik Powertronic şanzıman ve buna uygun PTO kullanıldı. İtfaiye araçla-

rında dingil mesafesinin uzunluğunun önemli ol-

ması sebebiyle, standart 4 bin 600 mm’den 5 bin 

100 mm’ye uzatıldı, şasi üzerindeki komponentler 

müşteri ihtiyacına göre yeniden konumlandırıldı. 

Araçlarda ayrıca 395/85 R20 tek tip büyük lastik-

ler kullanıldı. Araçlar, itfaiye araçları ve yangın 

pompaları alanında yenilikçi üretim teknikleriyle 

öne çıkan firma Volkan İtfaiye tarafından üzeri-

ne yangın söndürme üst yapısının yerleştirilmesi 

sonrasında İGA’ya teslim edildi.

İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere ihti-

yaca uygun olarak modifiye edilen Volvo Trucks 

araçların teslimatı, İGA Hava Tarafı Operas-

yon Direktörü Ozan Karakış, Volkan İtfaiye Ge-

nel Müdürü Yaşar Tecim ve Temsa İş Makinaları 

Kamyon Grup Satış Müdürü Kıvanç Kızılkaya’nın 

katılımıyla gerçekleşti. Araçların, İstanbul 

Havalimanı’nda uçuş ve yer emniyetinin koru-

yucusu Havaalanı İtfaiyesi – Aircraft Rescue Fire 

Volvo Trucks Türkiye distribütörü Temsa İş Makinaları, Volkan İtfaiye’ye, İGA’nın İstanbul 
Havalimanı’nda kullanması için 4’ü yangın müdahale aracı, 1’i ise yer hizmetleri aracı olmak üzere 
5 adet Volvo Trucks FMX 6x6 model tahrik sistemli kamyon satışı gerçekleştirdi. 
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VOLVO    TRUCKS’TAN 
İSTANBUL    HAVALİMANI’NA
5    İTFAİYE    KAMYONU



dukları memnuniyeti dile getiren Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim 

ise sözlerine şöyle devam etti: “Bizim için güvenlik çok önemli. Yaptığımız 

işin doğası insanların güvenliğini sağlamak üzere. Tabi bunu yapabilmek için 

önce kendi güvenliğinizi sağlama almanız gerekir; ki başkalarına da yardım 

edebilin. Bu anlamda tüm dünyada güvenlik denilince akla gelen ilk marka 

olan Volvo Trucks’ı tercih ettik. Ayrıca ihtiyaçlarımız konusunda bize yar-

dımcı olabilecek deneyim ve yetkinliğe sahip olan Temsa İş Makinaları bu 

süreçte bize büyük destek verdi. Gerek ürün kalitesi gerekse Volvo Trucks 

ürünlerinin teknik ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılaması işimizi çok ko-

laylaştırdı.  Volvo Trucks Türkiye Distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Maki-

naları yapıcı yaklaşımıyla müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflediğini 

bize gösterdi.”

Temsa İş Makinaları’ndan Kıvanç Kızılkaya da tercih edilmekten dolayı 

memnuniyetini ve teşekkürlerini dile getirerek, “İstanbul Havalimanı gibi 

güvenliğin büyük önem taşıdığı bir lokasyonda yine itfaiye gibi can güven-

liğini koruma görevi üstlenen çok değerli bir kurumun Volvo Trucks’ı tercih 

etmesinden dolayı çok mutluyuz. Biz de bu değerli projede yer aldığımız için 

gurur duyuyoruz. Bu alımın uzun dönemli iş birliğine vesile olmasını diliyo-

rum” dedi. 

Fighting (ARFF) ekibinin uçak, bina ve tesis yan-

gınlarında kullanımı için alındığını belirten İGA 

Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, 

“Havaalanlarında meydana gelen hava aracı kaza 

kırım ve yangın olaylarına müdahale süresi çok 

kritik bir kriterdir. İhbarın alınmasından itibaren 

3 dakika içerisinde müdahale edilmesi zorunlu-

dur. Araçların taşıdığı yüksek miktardaki su ve 

yangın söndürme köpüğü, olayların kaplamalı 

yüzeyler dışında arazi şartlarında da meydana 

gelebilecek olması, aracın çok kısa sürede azami 

hıza çıkmasını ve arazi şartlarına uygun olmasını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda Volvo Trucks ta-

rafından sağlanan araçlar tüm şartları başarı ile 

karşıladığı için tercih sebebi olmuştur” diyerek 

konunun önemine dikkat çekti. 

Teslimat töreninde, Volvo Trucks’ın İstanbul 

Havalimanı’nda kullanılacak kamyonlar için 

gösterdiği ayrıcalıklı hizmet ve desteğinden duy-
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ŞENPİLİÇ’E    4    ADET    VOLVO    FH    ÇEKİCİ
TÜRKIYE’NIN önemli üreticilerinden 

Şenpiliç, yem silobası taşımada kullan-

mak üzere 4 adet Volvo FH 460HP 4X2 

çekici satın aldı.

Volvo FH 460 4x2 çekiciler hem yol 

koşullarına hem de Şenpiliç’in tüm 

ihtiyaçlarına ve yükleme kapasitesi-

ni artırma beklentisine paralel olarak 

terzi usulü hazırlandı. Kabin tipi, mo-

tor tipi, şanzıman tipi, yazılımı ve arka 

aks tahvil oranı, lastik tipi ve jant tipi, 

araç içi ve araç dışı ekstra donanımları 

Şenpiliç’in istek ve ihtiyaçlarına göre tek 

tek birlikte seçildi. Yapılan modifikas-

yonlar sayesinde dayanıklılık, verimlilik 

ve güvenlikten ödün verilmeden, çekici 

ağırlığında 1 tona ulaşan bir hafifletme 

gerçekleştirildi. 

Şenpiliç Adapazarı Tesisleri’nde gerçek-

leşen teslimat törenine, Şenpiliç Fab-

rika Müdürü Özgür Bülbül ile Temsa İş 

Makinaları’ndan Marmara Bölge Mü-

dürü Bora Gür ve Ürün Yöneticisi Yusuf 

Can katıldı.



Koç Topluluğu şirketlerinden 
Otokar, 2018 yılında da faaliyet 
gösterdiği otobüs segmentleri 
toplamında liderliğini korudu. 
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İHRACATLA    BÜYÜYEN    OTOKAR
OTOBÜS    PAZARININ    LİDERİ

OTOKAR, otobüs pazarındaki liderliği-

ni pekiştirdi. 7 metreden 18,75 metreye 

kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile 

Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip 

olan Otokar, 2018 yılını Ticari Araçlardan 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza 

Alptekin, Satış ve Pazarlamadan sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı H.Basri Akgül, 

Satış Direktörü Murat Tokatlı, Pazarla-

ma Müdürü Tarkan Burak, Satış Müdü-

rü Murat Torun ve Otokar yöneticileri-

nin katıldığı toplantı ile değerlendirerek 

2019 yılı beklentilerini paylaştı. 55 yılı 

aşkın tecrübesi ile ürettiği otobüslerin 

yanı sıra Ar-Ge ve dijital dönüşüm ala-

nında da yaptığı çalışmalarla sektörüne 

birçok ilki kazandıran Otokar, 2018’de de 

faaliyet gösterdiği segmentlerin topla-

mında Türkiye’nin en çok tercih edilen 

otobüs markası oldu.

Toplantıda son 3 yıldır daralan otobüs 

pazarının 2018’de de kurda yaşanan 

dalgalanmaların etkisiyle ağır bir darbe 

alarak daralmaya devam ettiğini belirten 

Ticari Araçlardan sorumlu Otokar Ge-

nel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin; 

“2016 ve 2017’ye kıyasla çok daha zor 

bir yılı geride bıraktık. 2018’de toplam 

otobüs pazarı yüzde 29 düzeyinde dara-

larak yılı 3 bin 800’lü satış adetlerinde 

tamamladı. Küçük ve orta boy otobüs 

pazarında bu daralma yüzde 23, 12 met-

re ve üstü şehir içi otobüs pazarında ise 

yüzde 50 olarak gerçekleşti. Otokar ola-

rak böylesine zor bir yılda hem iç hem de 

dış pazarda verimli bir yılı geride bırak-

mayı başardık. 2018’de Türkiye otobüs 

pazarında satılan her 3 otobüsten yak-

laşık 1’i Otokar oldu. Küçük, orta boy ve 

şehir içi 12 metre üzeri otobüs pazarında 

ise her kategoride en çok satılan marka 

olduk” dedi.

Yenilenen Sultan Mega, 

Turizm Sektörünün Sultanı Oldu

Otokar’ın özellikle şehir içi toplu taşı-

macılık alanındaki teslimatlara devam 

ettiğini ve turizm sektörüne yönelik oto-

büsleriyle faaliyet gösterdiği segment-

te de pazardaki liderliğini koruduğunu 

kaydeden Satış ve Pazarlamadan so-

rumlu Otokar Genel Müdür Yardımcısı 

H.Basri Akgül şöyle konuştu:

“2018 yılında faaliyet gösterdiğimiz oto-

büs segmentlerindeki liderliğimizi koru-

duk. Aynı kategoride 10’uncu kez lider ol-

manın gururunu yaşıyoruz. Mardin’den 

İzmir’e, Tekirdağ’dan Antakya’ya kadar 

ülke genelinde şehir içi otobüs teslimat-

larımız devam etti.”

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki daralan iç 

pazarın etkisiyle Otokar’ın ihracat ça-

lışmalarına ağırlık verdiğini belirten 

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza 

Alptekin; “Otokar otobüsleri bugün İs-

panya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yu-

nanistan, Belçika, Romanya, Polonya, 

Macaristan, Slovenya gibi 50 ülkede 

hizmet veriyor. İhracat çalışmalarına 

verdiğimiz önem neticesinde geçtiğimiz 

yıl Türkiye otobüs pazarı ihracatı adetsel 

bazda yüzde 10 artarken, Otokar’ın oto-

büs ihracatı bu artış oranını 4’e katladı” 

açıklamasını yaptı.

Bükreş Belediyesi’ne 

400 adetlik 

Şehiriçi Otobüs İhracatı

Otokar’ın yurtdışındaki şehir içi oto-

büs ihalelerinde daha aktif olduğunu 

kaydeden Alptekin; “Otokar Avrupa 

şirketimizin kurulmasıyla birlikte tıpkı 

Türkiye’de olduğu gibi, Avrupalı kul-

lanıcılarımıza daha yakın olduk, ihti-

yaç ve beklentileri daha iyi analiz ede-

rek özellikle toplu taşıma ihalelerinde 

daha aktif bir yıl geçirdik. Geçen yıl bir 

Türk otobüs markasının tek kalemde 

aldığı en büyük otobüs ihracat anlaş-
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masını Bükreş Belediyesi ile imzaladık. 

Bükreş’in artan toplu taşıma ihtiyacı-

nı karşılamak üzere açılan 400 adetlik 

şehir içi otobüsün temininin yanı sıra 8 

yıllık satış sonrası hizmetlerini de içe-

ren anlaşma için Romanya’da bir şirket 

kurduk” dedi.

Doğalgazlı Otokar otobüsler 

İspanya yollarında

Geçen yıl Almanya, Fransa, Polonya, 

Ürdün ve Tunus’a da önemli teslimat-

ların gerçekleştiğine değinen Alptekin; 

“Polonya’da Varşova Belediyesi’nin 

ulaşım hizmetlerinde bu yıl 34 adet 

Doruk otobüsümüz kullanılmaya baş-

landı. Mart ayında Ürdün’ün başkenti 

Amman Belediyesi’nin açtığı 100 adet-

lik otobüs ihalesini kazanan şirketimi-

ze, otobüslerden duyulan memnuniyet 

ile 35 adetlik ilave sipariş geldi. Amman 

Belediyesi’nin yeni 35 otobüsünü de bu 

yıl bahar aylarında teslim edeceğiz. Bu 

yıl, doğalgazlı Kent otobüslerimizin ilk 

ihracatı İspanya’ya yapıldı” açıklaması-

nı yaptı.

Otokar’ın 2013 yılında girdiği hafif 

kamyon segmentinde 8,5 tonluk Atlas 

kamyonu ile faaliyetlerine devam et-

tiğini söyleyen H.Basri Akgül; Atlas’ın 

yük taşıma kapasitesi, güçlü donanım 

özellikleri, çevreci ve ekonomik mo-

toru, düşük bakım giderleri ve uygun 

yedek parça maliyeti sayesinde mevcut 

kullanıcılarına yenilerini eklediklerini 

söyledi. “6,5-8,5 ton kamyon paza-

rında yüzde 18 düzeyinde bir daralma 

yaşandı.

Otokar, bu daralmadan en az etkile-

nen markalardan biri oldu. Geçtiğimiz 

yıl Atlas kamyonlarımızın Pazar payı 

3 puan artarak yüzde 13’e yükseldi. Bi-

reysel müşterilerin yanı sıra kamu ku-

rum ve kuruluşları da zorlu görevlerde 

kullanmak üzere Atlas kamyonumuzu 

filolarına dahil etti” açıklamasını yaptı. 

Otokar’ın 2018’de treyler pazarında tan-

ker ve frigorifik araçlara odaklandığı-

nı da belirten Akgül; “Bu alanda treyler 

üretiminde müşterilerimizin ihtiyaç ve 

beklentileri doğrultusunda üretim ya-

pıyoruz. Bu sayede geniş bir ürün gamı-

na ulaştık. Geçtiğimiz yıl Otokar olarak 

tehlikeli madde taşımacılığı, bozulabilir 

gıda taşımacılığı ve yurt içi nakliye alan-

larına odaklandık” dedi.

OTOKAR    OTOBÜS    VE    KAMYON    BAYİLERİYLE    BULUŞTU
TÜRKIYE’NIN öncü otomotiv şirketlerinden 

Otokar, yurt içi otobüs ve kamyon bayile-

riyle bir araya geldi. Satışta başarı gösteren 

bayilere plaket takdim edilen toplantıda 

Otokar’ın 2018 değerlendirmesi yapıldı ve 

2019 yılı hedefleri paylaşıldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türki-

ye genelindeki etkin bayi ağıyla ilişkilerini 

güçlendirmeye devam ediyor. Kullanıcı bek-

lenti ve isteklerine uygun araçlar geliştire-

rek müşteri memnuniyetini odak noktasına 

koyan Otokar’ın üst yönetimi, pazarlama, 

satış ve satış sonrası ekibi; yurt içi otobüs ve 

kamyon bayileriyle Otokar’ın Sakarya’daki 

fabrikasında bir araya geldi.

Otokar’ın 2018 yılı değerlendirmesinin ya-

pıldığı ve otomotiv pazarının değerlendiril-

diği toplantıda şirketin 2019 yılı hedefleri ve 

beklentileri paylaşıldı. Türkiye genelindeki 

22 bayinin temsilcilerinin katıldığı toplan-

tıda 2018 yılında satışta başarı gösteren 

otobüs ve kamyon bayilerine plaket takdim 

edildi. Ekonomik koşullara ve pazardaki da-

ralmaya rağmen Otokar’ın 2018 yılının ba-

şarıyla tamamlandığını ve faaliyet gösterdi-

ği segmentlerde 10’uncu kez Türkiye’nin en 

çok tercih edilen otobüs markası olduğunu 

belirten Otokar üst yöneticileri, tüm bayilere 

toplantıya katılımları için teşekkür etti.



TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Ticari araç kiralamanın olanaklı hale gelmesi ile 2019 yılına daha 
olumlu şekilde bakmaya başladık. 2019 yılında büyüme ivmesini yeniden yakalayacağımızı ve sektörümüzün 
2020 yılı sonunda yaklaşık 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.
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OPERASYONEL    KIRALAMAYA
TICARI    ARAÇ    DESTEĞI

TÜM Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız 

araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırladığı 2018 yı-

lına ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu 

açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2018 

yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 18,4’ü 

olan 89 bin 463 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 

10,5 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif bü-

yüklüğü 29,7 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılına göre yüzde 11,5 

oranında daralan operasyonel kiralama sektörünün filosun-

daki toplam araç sayısı ise 323 bin 827 adet oldu. Geçtiğimiz 

yıl, yaklaşık olarak 5,3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel 

kiralama sektörü, ülke ekonomisine katkılarını sürdürdü.

TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, 2018 yılında Renault 

yüzde 25,9’luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama 

sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı 

sürdürdü. Renault’u yüzde 14,2 ile Volkswagen, yüzde 12,7 ile 

Fiat, yüzde 10,6 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç 

parkının yüzde 52,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araç-

lardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25,8, üst orta sı-

nıf araçlar ise yüzde 14,3 pay aldı. Raporda ayrıca, sektörün 

araç parkının yüzde 93,7’sini dizel araçların oluşturması dik-

kat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55’lere 

kadar çıktı.

“Kiralamanın avantajları devam ediyor”

2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve likidite sı-

kıntılarını hatırlatan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan 

Ekici, operasyonel kiralama sektörünün diğer iş kollarına na-

zaran bu durumdan daha az etkilendiğini belirtti. İnan Ekici, 

“Sektörümüzdeki daralma, temel olarak, şirketlerin tasarruf 

arayışlarından ötürü azalan talep ve taşıt kiralama sözleş-

melerinin bundan sonra TL cinsinden yapılacak olmasından 

dolayı oluşacak yüksek finansman maliyetinden kaynaklandı. 

Ancak bu durum geçicidir. Zira kiralamanın doğrudan satın al-

maya göre avantajları halen devam etmektedir” diye konuştu. 

“2020 yılı sonunda 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağız” 

Ticari araç kiralamanın önünün açılmasıyla beraber 2019 yı-

lına daha moralli başladıklarını belirten TOKKDER Başkanı 

Ekici, “2019 yılında faiz oranlarının gerilemesi ve finansal 

kaynaklara ulaşımın kısıtlı da olsa imkanlı hale gelmesi ile 

birlikte, uzun süreli kiralamaya olan talepte 2018 yılının son 

6 ayına göre artış gözlemliyoruz. Bununla birlikte, ticari araç 

kiralamanın olanaklı hale gelmesi ile 2019 yılına daha olumlu 

şekilde bakmaya başladık. 2019 yılında büyüme ivmesini ye-

niden yakalayacağımızı ve sektörümüzün 2020 yılı sonunda 

yaklaşık 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağını düşünüyo-

rum” değerlendirmesinde bulundu. 
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TICARI araçların kiralanabilmesini müm-

kün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğin-

de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlan-

dı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt 

kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi 

sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı 

oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi 

yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün 

kılındı. Sektörün çatı kuruluşu Tüm Oto Ki-

ralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) 

Yönetim Kurulu Başkan İnan Ekici, yapılan 

düzenlemenin KOBİ’lere büyük fayda sağ-

layacağını belirtti. İnan Ekici, “2009 yılın-

dan beri kiralanması büyük ölçüde yasak 

olan ticari araçların kiralanmasının önü bu 

düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. 

Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ti-

cari araç temin etmesine izin verilen işlet-

meler yüksek finansman maliyetlerinden ve 

bazı risklerden  etkilenmeksizin araç edi-

nebilecekler. Özellikle KOBİ’ler, hafif ticari 

araç satın almak zorunda kalmayacakların-

dan, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en 

etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine 

aktarabilecek” dedi. 

Yapılan düzenleme sayesinde yeni ve ileri 

teknoloji ürünü araçlara erişimin kolay-

laşacağını da belirten TOKKDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Ekici, “Eski araçların kul-

lanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketi-

minin önüne geçilmesi, ülkemizin daha az 

yakıt ithalatı yapmasına dolayısıyla cari 

açığın kapanmasına önemli katkı sağlaya-

cak. Tüm bunların yanı sıra gerek kirala-

nacak olan araçların yeni nesil olmasından 

gerekse bakım ve onarımlarının kiraya ve-

ren firmalar tarafından düzenli bir şekilde 

takip edilecek olmasından ötürü, karayol-

larında seyir eden araçların daha güvenli 

olmaları sağlanacak ve trafik kazalarının 

önüne önemli ölçüde geçilebilecek. Ayrıca 

yapılan düzenleme global açıdan önem-

li bir ticari araç üretim üssü konumunda 

bulunan ülkemizin üretim performansına 

pozitif yönde katkı sağlarken, sektörümü-

zün büyümesine önemli oranda katkı sağ-

layacak” diye konuştu.

Ticari araçların kiralanmasının mümkün 

kılınması için uzun süredir kapsamlı ça-

lışmalar yürüttüklerini ve konuyla ilgili 

önemli temaslarda bulunduklarını belirten 

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan 

Ekici, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sektö-

rümüz ve ülkemiz için çok önemli bir konu 

olarak gördüğümüz bu düzenlemenin haya-

ta geçirilmesi hususunda yüksek iradesini 

kullanan başta Cumhurbaşkanımız olmak 

üzere sektörümüzün önündeki bu engelin 

önemli ölçüde kaldırılmasında büyük rol 

oynayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mı-

za şükranlarımı sunuyorum. Yürüttüğümüz 

çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Ti-

caret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Ba-

kanlığımızın yanı sıra OSD, ODD, TAYSAD, 

TOBB, İTO’ya da özellikle tüm sektör adına 

içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

TOKKDER Başkanı
İnan Ekici

Araç kiralama sektörünün merakla beklediği, ticari araçların 
kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe 
girerken sektör oyuncuları konuyla ilgili ilk girişimlerine başladılar. 

TICARI    ARAÇ    KIRALAMANIN    ÖNÜ    AÇILDI:    
FAALIYETLER    BAŞLADI
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BOSCH’TAN
TREYLERLERE    ÖZEL
ELEKTRİK
TEKNOLOJİSİ

BOSCH, bugünün yarı römorklu kamyonları için 

de elektromobiliteyi mümkün kılan bir tekno-

lojiye imza attı. Bosch’un, IAA 2018 Ticari Araç 

Fuarı’nda tanıttığı yarı römorklara entegre edi-

lebilen elektrikli aks, bugüne kadar olduğu gibi 

aksların serbest bir şekilde dönmesine izin ver-

mek yerine, yarı römorka elektrikli makine en-

tegre etme fikrine dayanıyor. Bu, fren sırasında 

elektrik üretilebileceği ve bu elektriğin römorkun 

güç ünitelerini besleyebileceği anlamına geliyor. 

Son yıllarda AR-Ge çalışmalarını otomotivde 

elektrikleşme ve otonomi üzerinde yoğunlaştı-

ran Bosch bu alanda pek çok teknolojiyi hayata 

geçirmeye başladı. Gerek binek araç gerekse de 

ticari araçlar için başta dönüş uyarısı, kör nokta 

algılama acil fren sistemleri ve şerit asistanla-

rı gibi teknolojilerin üreticisi olan Bosch, ticari 

araçlara yönelik teknolojilere de ağırlık vermeye 

başladı. Ticari araçlara yönelik direksiyon sis-

temleri, arka aks yönlendirme gibi teknolojilere 

imza atan firma, ayrıca bağlanabilirlik teknolo-

jilerinde de gelişmiş sistemleri OEM müşterile-

rine sunuyor. 

Frigorifik römorklarla yılda 10 bin Avro’ya va-

ran tasarruflar sağlanabileceği hesaplanıyor. 

Bosch’un öngörülerine göre, soğutma ünitesi-

nin bu şekilde üretilen enerjiyle çalıştırılmasıyla 

yılda 9 bin litreye kadar tasarruf sağlanabilir. 

Ayrıca elektrikli marş ve hızlanma destek fonk-

siyonu da ek yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir. 

Yakıt tasarrufu aynı zamanda CO2 emisyonları-

nı da azaltıcı yönde etki yapıyor. Elektrikli so-

ğutma ünitesinin daha az sese yol açması ne-

deniyle, özellikle şehir içi teslimatlar komşuları 

rahatsız etmeden sabah erken veya akşam geç 

saatlerde yapılabilecek. 

Bosch’un yarı römorklara entegre 
edilebilen elektrikli aksı sayesinde 
yılda 9 bin litreye kadar yakıt tasarrufu 
sağlanırken, bunun neticesinde daha 
az CO2 salınımı ve daha sessiz çalışma 
imkanı doğacak.
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Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, 

“Bosch, kamyonların arka akslarını elektrikli ve 

akıllı hale getiriyor. Kamyonlara yönelik elektri-

fikasyon çözümümüz ekonomik açıdan mantıklı 

ve elektromobilitenin bugünün kamyonlarında 

bile nasıl işe yarayabileceğini gösteriyor” dedi. 

Elektrik Aküde Toplanıyor, 

Yakıt Tasarrufu Sağlanıyor

Elektrikli araçların aksine, elektrikli aksta yer 

alan motorlar sadece enerji geri kazanımı yapa-

bilecekleri zaman devreye girerek aralıklı olarak 

çalışıyor. Binek otomobillerde hali hazırda kul-

lanılan bu geri kazanım neticesinde, fren yapma 

sırasında enerji kaybolmayarak yüksek voltajlı 

bir aküde depolanıyor. Bu elektrik, yokuşlarda 

motorları besleyebiliyor veya römorkun soğut-

ma ünitesine enerji sağlayabiliyor, böylece yük-

sek miktarda yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Depoda Otonom Park Etme

Ayrıca elektrikli aks, otonom sürüş açısından da 

paha biçilemez bir yardımcı özelliği taşıyor. Aksa 

bir motor yerleştirildiğinde, römork depoda ba-

ğımsız bir şekilde manevra yapabiliyor. Nakli-

ye şirketlerinin tesisleri veya limanlar gibi özel 

mülklerde, uzaktan kumandalı elektrikli sürüşü 

de kolaylaştırıyor. Bugüne kadar kamyon sürücü-

lerinin bunu kendisi yapması gerekiyordu ya da 

özel bir römork manevra ünitesi bu işi onlar için 

yapıyordu. Ancak elektrikli motor artık römorku, 

kısa mesafeler gidebilen bağımsız bir araç haline 

getiriyor. Römorka yerleştirilen 

ve depoda çeşitli noktalara 

kurulan ek sensörlerin 

yardımıyla, römorkla-

rın kendi kendilerini 

park etmesi mümkün 

oluyor.



TÜRKIYE’NIN 4’üncü büyük sanayi kuruluşu 

Tofaş, 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açık-

ladı. Satışa sunulduğundan bu yana ülkemizin 

en çok satan otomobili olan Fiat Egea, 2018 yı-

lında da en çok tercih edilen otomobil olarak bu 

geleneği bozmadı ve bir kez daha Tofaş’ın gurur 

kaynağı oldu. Tofaş, 2018’de iç pazarda yüzde 

94’lük pay ile yerli üretimde satışta liderliği-

ni sürdürdü. Toplam sektör üretiminin yüzde 

19’unu gerçekleştirdi. 

Tofaş, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkla-

dı. 2018 yılında, sektörün toplam üretiminin 

yüzde 19’unu tek başına gerçekleştiren Tofaş, 

geçtiğimiz yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç 

ettiği 243 bin adet araç ile Türkiye otomotiv ih-

racatının yüzde 18’ini gerçekleştirdi. 2018’de 3 

milyar dolarlık ihracat geliri elde eden Tofaş, 

1,28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yaratarak 

ülke ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürdü. 

Tofaş’ın 2018 gelirleri yüzde 7 artışla 18,6 mil-

yar TL’ye ulaştı. Şirketin net karı ise 1.3 milyar 

TL olarak gerçekleşti.

Fiat Hafif Ticari Araçta 

Yüzde 21 Pay Aldı

Tofaş, aynı zamanda 2018 yılında yüzde 94’lük 

pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç 

satan firma oldu.  Fiat markası otomobil paza-

rında yüzde 8.6’lık pay elde etti.  Geçtiğimiz yıl 

Egea Model Ailesi’nin pazar payı kendi sınıfında 

yüzde 6,6’dan yüzde 7,5’a yükseldi. Fiat mar-

kası, hafif ticari araç pazarında yüzde 21’lik pay 

alırken, Tofaş fabrikasında üretimi devam eden 

Doblo ve Fiorino modellerinin toplam satışla-

rıyla bu sınıfta yılı lider olarak tamamladı. 

2018 yılında dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet araç ile Türkiye otomotiv 
ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştiren Tofaş, 3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 1,28 
milyar dolarlık dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

42 IHRACAT

TOFAŞ’TAN    TÜRKIYE
EKONOMISINE    DEV    KATKI
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2017 yılında ülkemizde satışına başlanan Yeni 

Isuzu D-Max’te en büyük gelişim 1.9 lt hacmin-

de, selefiyle aynı gücü sunan motoru oldu. Daha 

düşük karbon emisyonu ve yakıt tüketimiyle 

beraber, daha sessiz motor mimarisi Isuzu’nun 

pick-up segmentinde zirveye çıkmasına yar-

dımcı oldu. Tasarımında yapılan geliştirmelerle 

0,4 cd oranında daha düşük sürtünme katsayısı 

oranına sahip olan Yeni D-Max’te ayrıca iç ve 

dış tasarımda da gözle görülür değişiklikler dik-

kat çekiyor.

V şeklinde tasarlanan yeni ön burun tasarımıyla 

ve yüksek oturuş pozisyonuyla sınıfının en iyi 

sürücü görüş açısını sunan Yeni D-Max, arka 

koltuktaki yolcular için de hem diz hem de baş 

mesafesinde sınıfının en geniş alanlarından bi-

rini sunuyor.

Yeni darbe enerjisini emici tasarıma sahip ka-

put dizaynı, yeni ön tampon, yeni ön panjur, Led 

gündüz farları, ön tampona monte edilen nikelaj 

çerçeveli yeni sis farları, alaşım jantlar, 13 farklı 

dış renk seçeneği, Led stop lambaları ve bagaj 

kapağı D-Max’in dış tasarımındaki yenilikler 

olarak dikkat çekiyor.

Aracın iç mekanında ise yeniden tasarlanan 

gösterge panelinde merkezi bir gösterge ve daha 

net fontlar yer alıyor. Manuel şanzımanlı mo-

dellerde sürücülerin optimum yakıt ekonomisi 

sağlamasına yardımcı olacak bir vites değiştir-

me göstergesi de sunuluyor.

Isuzu D-Max V-Cross’da anahtarsız giriş ve 

çalıştırma, 6 hava yastığı, yeni gösterge pane-

li, elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuk ısıtma 

sistemi, ön orta kolçak ve kapılardaki yeni yu-

muşak dokulu pedler, hem ön hem de arka kol-

tuktaki yolcular için sunulan USB şarj portları, 

cruise control sistemi, D-VISION Multimedya 

sistemi, 8 hoparlör, 5 farklı şekilde katlanabi-

len ve 24 derecelik açısıyla son derece ergono-

mik arka koltuklar, 18” alaşım jantlar, yan ba-

samaklar, nikelaj rollbar, kasa havuzu ve tavan 

rayları standart olarak sunuluyor.

Yeni D-Max’te sunulan Android işletim sistemi-

ne sahip “D-VISION” Multimedya Sistemi, tüm 

akıllı telefonlarla (Android ve IOS) Bluetooth 

bağlantısı kurulabiliyor. Navigasyon ve geri gö-

rüş kamerası gibi özellikleri de bünyesinde ba-

rındıran multimedya sistemi, 2’ncisi tavanda yer 

alan toplam 8 hoparlörle pick-up araçlar içinde-

ki en iyi müzik deneyimlerinden birini sunuyor.

Tüm dünyada 
22 farklı ülkede 
yayınlanan BBC 
TopGear Dergisi, 
2017 yılının en iyi 
otomobillerini seçti. 
Yeni Isuzu D-Max, 
kendi sınıfında 
en fazla gelişim 
gösteren araç 
olarak segmentinin 
ödülünü aldı.

ISUZU    D-MAX’E    TOPGEAR’DEN    ÖDÜL
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TÜRKIYE’DEKI pazar payını yüzde 

4.2’den yüzde 4.9’a çıkaran marka 2018 

yılını düzenlenen bir toplantıyla de-

ğerlendirdi. 2019 yılı için öngörülerini 

aktaran Peugeot Türkiye Genel Müdürü 

İbrahim Anaç, Türkiye otomobil paza-

rının 2019 yılında 520 bin adede ulaş-

masını öngördüklerini söyledi ve ken-

dilerinin 26 bin toplam satış hedefiyle 

yüzde 5 pazar payı elde etmeyi hedef-

lediklerini açıkladı. Anaç, 2019’da Yeni 

Peugeot Rifter model ve Partner Van 

lansmanıyla hafif ticari araç pazarın-

daki atağımız, genişleyen ve güçlenen 

bayi teşkilatımız ile sürdürülebilir bü-

yümemize devam edeceğiz” dedi. Gro-

upe PSA’nın 2018 yılında 3 milyon 877 

bin 765 araç satışı gerçekleştirerek 

2017 yılına göre yüzde 6,8 oranında 

bir artış kaydettiğini söyleyen Anaç, 

Avrupa pazar payının yüzde 17,1’e 

çıktığını hafif ticari araç pazarında 

ise 564 binin üzerinde satış adedi ve 

yüzde 18,3 pazar payı ile de yeni bir 

rekora ulaştığını açıkladı.

Peugeot, dünya çapındaki satışlarını 

yüzde 2,4 artırarak 2018 yılında da 

büyümesini sürdürdü. 2018 yılında 

dünya genelinde toplam 1 milyon 740 

bin 283 adet araç satışı gerçekleştiren 

Peugeot, sergilemiş olduğu satış per-

formansı ile Avrupa’da satışlarını en 

çok artıran 10 markadan biri oldu.

Peugeot Türkiye, 620 bin 937 adetlik satışla zorlu kapanan 
2018 yılında, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak 
üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirdi.

PEUGEOT    TÜRKIYE
TICARIDE    PAYINI
ARTTIRMAYI    HEDEFLIYOR

YILIN    TICARI    ARACI 
ÖDÜLLÜ    PARTNER’LE 
SIPARIŞ    YOĞUNLUĞU
PEUGEOT, 2017 yılında kırdı-

ğı hafif ticari araç segmentinde-

ki rekorunu 2018 yılında yüzde 4 

artırarak dünya genelinde 243 bin 

adet hafif ticari araç satışı ger-

çekleştirdi. Peugeot, 2018 yılında 

yüzde 6 artışla 73 bin adet Boxer 

ve yüzde 31 artışla 78 bin  adet 

Expert/Traveller ile satış reko-

ru kırdı. Ayrıca 2019 Uluslararası 

Yılın Ticari Aracı (IVOTY) seçilen 

Yeni Peugeot Partner 11 bin ade-

din üzerinde, Yeni Peugeot Rifter 

ise 20 bin adedin üzerinde sipariş 

aldığı açıklandı.Peugeot Türkiye 

Genel Müdürü İbrahim AnaçBir 

soru üzerine 2018 yılında satışlar-

da hafif ticari araç payının yüzde 

22-23 civarında olduğunu ve bu 

yıl da bu oranlarda olacağını dü-

şündüklerini aktaran Anaç, ÖTV 

ve KDV desteğinin devam etmesi 

sektör için çok olumlu bir gelişme 

olarak gördüğünü sözlerine ekle-

yerek, “Bizim düşüncemiz Türki-

ye için önemli sektörlerden birisi 

olan otomotivin beklentilerine 

geçmişte de örnekleri olduğu gibi 

hükümetimizin kayıtsız kalmaya-

cağı yönündedir” dedi.

Rifter’la birlikte Partner Van’ın 

da lansmanını yapacaklarını ve 

Türk toplumunun tercihlerini 

göz önünde bulundurarak ürün-

leri getireceklerini belirten Anaç, 

hafif ticari araçların kiralanabil-

mesinin önünü açan yasayla ilgili 

soruya ise şu cevabı verdi: “Ki-

ralama sektörünün önündeki en 

büyük engellerden birisi de faiz 

oranları. Bu kararın bu dönem-

de pazarı nasıl etkileyeceğini hep 

beraber göreceğiz. Biz tüketiciye 

yararı olabilecek her uygulamaya 

açığız.”



Karsan’ın pazar, ihracat rakamları ve Avrupa’daki distribütörlük ağıyla 
ilgili önemli açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, şirketin 
ihracat cirosunu son 3 yılda yüzde 50 arttırdığını belirterek, 2018 yılında 
132 milyon Avro ihracat cirosu elde ettiklerini bildirdi. Aynı dönemde 
daralan iç pazara rağmen ise Jest+’nın pazar payını artırarak yüzde 48’e 
ulaştığını söyledi. 

KARSAN
IHRACATLA    
BÜYÜDÜ

2018 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bu-

lunan Karsan CEO’su Okan Baş, marka-

nın iç pazar ve ihracat rakamlarıyla bir-

likte Avrupa’daki distribütörlük ağıyla 

ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

Baş, “2018 yılında Türkiye’nin en çok 

hafif ticari araç ihraç eden üçüncü mar-

kası olduk. Toplam satış ciromuz içeri-

sinde ihracat payımız yüzde 61’e ulaştı. 

2016 yılından bu yana ihracat ciromuzu 

yüzde 50 artırarak 132 milyon Avro ile 

son 3 yılın en yüksek ihracat gelirini elde 

ettik. Özellikle 2018 yılında, Romanya’da 

kazandığımız 122 adetlik otobüs ihalele-

ri, Karsan olarak dış pazarda kazandığı-

mız en büyük adetler oldu.  İhracatta bu 

kazanımlar ve elektrikli araçlar alanında 

attığımız önemli adımlarla Avrupa’ya 

vizyonumuzu somut bir şekilde ortaya 

koymuş olduk” dedi.

Avrupa pazarında attıkları bu adımla-

rın meyvesini toplamaya başladıkları-

nı söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 

“Jest Electric için Avrupa’dan ilk sipa-

rişleri almaya başladık. Bu yıl hedefimiz 

Avrupa’dan sonra Jest Electric’le Ameri-

ka pazarına da girmek” diyerek elektrikli 

araç alanında vites büyüttüklerini söyle-

di ve Atak Electric’in de bu yıl içinde seri 

üretime geçeceği mesajını verdi.  

2018 yılında Industria Italiana Auto-

bus S.p.A. (IIA)’dan aldıkları 51 milyon 

Avro’luk siparişin tamamını teslim et-

tiklerini belirten Karsan CEO’su Okan 

Baş “2019 yılına, IIA’dan aldığımız 46.5 

milyon Avro tutarında sipariş ile hızlı 

başlıyoruz. Türkiye’nin en eski ve köklü 

yerli otomotiv üreticilerinden biri olarak, 

yurtiçinde ekonomik olarak zorlu geç-

mesi beklenen bir yıla bu siparişle başla-

maktan heyecan duyuyoruz” dedi.  

Pazarda Aslan Payı Jest’in

2018 yılının iç pazarda otomotiv sektörü 

açısından zor bir yıl olduğuna değinen 

Karsan CEO’su Okan Baş, buna rağmen 

Jest+ ve Atak modelleriyle birlikte iç pa-

zardaki paylarını artırdıklarına dikkati 

çekti. Okan Baş, “Geçtiğimiz yıl özellik-

le amiral gemimiz olan Jest+’da önemli 

büyüme kaydettik. 2 yıl önce müşteri 

beklentilerine göre yenilediğimi Karsan 

Jest+ modelimiz ile yüzde 32 olan pa-

zar payını, 2018 yılında daralan pazara 

rağmen yüzde 48’e  çıkardık. Aynı dö-

nemde, 8 metre segmentinin yaratıcısı 

olan Atak modelimizde pazara yeni gi-

ren rakipler olmasına rağmen satışları-

mızı iki katına çıkararak 286 adet satış 

gerçekleştirdik ve Karsan tarihinde tek 

seferde en büyük Atak siparişimizi de bu 

yıl 150 adet olarak Sivas’a teslim ettik” 

diye konuştu.
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Volvo İş Makinaları’nın Türkiye distribütörü Ascendum Makina, müşterilerine 
her zaman daha kaliteli hizmet verebilmek adına aldığı eğitimlere bir yenisini 
daha ekledi. SSAB Türkiye Teknik İş Geliştirme Müdürü Devrim Sağlam, 
Ascendum Genel Merkez’inde, Hardox çelik üzerine kapsamlı bir seminer verdi. 

46 EĞITIM

SSAB’DEN    ASCENDUM    MAKINA’YA
HARDOX    AŞINMA    PLAKASI    EĞITIMI
SSAB Türkiye, Hardox çeliğin doğru kul-

lanımı ve diğer çelik plakalara göre gös-

terdiği üstün farkları anlatan eğitim ça-

lışmalarına devam ediyor. Tüm Türkiye’yi 

dolaşarak sektördeki bütün paydaşların 

Hardox çelik hakkında bilgi sahibi olması 

ve toplam karlılığın arttırılması adına ve-

rilen eğitimlerden sonuncusu Ascendum 

Makina Genel Merkez’inde gerçekleştiril-

di. Eğitim hakkında açıklamalarda bulu-

nan Ascendum Makina Pazarlama ve Sa-

tış Destek Müdürü Serhan Özkan, “İsveç 

markası Volvo İş Makineleri olarak iş or-

taklarımıza değer katan en kaliteli ürün-

leri pazara sunmaya çalışıyoruz. Volvo 

gibi İsveç kökenli SSAB, iş makinelerin-

de de sıklıkla kullanılan aşınma plakaları 

konusunda dünyanın en önde gelen fir-

malarından. Bu tarz eğitimlerle, öncelikle 

kendi saha ekiplerimizin bilgi seviyesini 

yükselterek, iş ortaklarımıza sahada en 

doğru şekilde teknik destek vermelerini 

sağlamaktayız” diye konuştu.

Eğitimi SSAB Türkiye Teknik İş Geliştir-

me Müdürü Devrim Sağlam düzenledi. 

Ascendum Makina’nın tüm Türkiye’ye 

dağılan satış ağından temsilciler semineri 

dikkatle takip etti. Konuyla ilgili konuşan 

Sağlam, “Temel amacımız; herkesin doğ-

ru bilgi sahibi olması. Bu amaçla Hardox 

çeliğin tek bir çeşidinin olmadığını ve 

doğru yerde doğru Hardox çelik kalitesi-

nin kullanımıyla, daha uzun ömürlü mal-

zeme elde edilebildiğini Ascendum Maki-

na çalışanlarına anlatmaya çalıştık. Doğru 

noktalarda kullanılan bir Hardox çeliğin, 

ürün ömrünü 2 ile 2.5 kat arasında arttır-

dığını göstermeye çalıştık” diye konuştu.

Eğitimde Hardox çeliğin diğer çelikler-

den farkları da anlatan Sağlam, “Yüksek 

miktarda temizlik uygulamasına uğrayan 

Hardox çelik tamamen saf hale geliyor. 

Bunun yanında dünyada çıkarılan en te-

miz demir cevheri olduğu da tüm otori-

teler tarafından kabul edilmiş bir gerçek 

olarak öne çıkıyor. Sülfür ve silisyum ora-

nı en düşük cevher olduğu için SSAB dün-

ya genelinde bütün rakiplerinin önünde 

yer alıyor. Böylesine temiz bir cevher ol-

masına rağmen vakum altında yapılan ek 

temizleme işlemine de uğrayarak, saf bir 

çelik elde ediliyor” ifadelerini kullandı.  

Seminere katılan Ascendum Makina Satış 

Ekibi özellikle kovalar konusunda çeşitli 

sorular da yöneltti. Sektörde genel olarak 

kova üretiminde özellikle ağız bıçakları ve 

yan bıçaklarda Hardox çelik ürünleri ter-

cih ediliyor. SSAB Türkiye Teknik İş Geliş-

tirme Müdürü Devrim Sağlam, kovaların 

tamamının da Hardox çelikten yapılabile-

ceğinin altını çizdi. 

Marka programları konusunda açıkla-

malar yapan SSAB Özel Çelikler, Türkiye, 

Ortadoğu, Afrika ve Güney Avrupa Pazar-

lama Müdürü Murat Kozan ise, “Sert, tok, 

etkin maliyetli ve orijinal Hardox® çelik-

ten yapılmış gövdeler arayanlar, Hardox 

In My Body marka işaretine bakabiliyor. 

Bir ürünün üzerinde bu logonun olması, 

ürünün Hardox çelik kullanılarak imal 

edildiğini ve daha alt kalitede bir taklitten 

yapılmadığını doğruluyor” dedi.

Ascendum Makina Pazarlama ve Satış Destek 
Müdürü Serhan Özkan (solda) ve SSAB Türkiye 

Teknik İş Geliştirme Müdürü Devrim Sağlam
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MERCEDES-BENZ, 2016 Hannover IAA 

Ticari Araç Fuarı’nda tanıttığı, şehir içi 

kullanıma yönelik elektrikli ağır nakliye 

kamyon konseptini eActros “İnovasyon 

Filosu” adıyla yollara çıkarttı. Teknolo-

ji öncülüğünü sürdürülebilir çevrecilik 

alanında da sürdüren şirket, 18 ve 25 

ton ağırlığında iki farklı elektrikli versi-

yona sahip ağır nakliye kamyonu eAct-

ros’lardan oluşan İnovasyon Filosu’nun 

teslimatlarını farklı sektörlerde hizmet 

veren müşterilerine 2018 yılı sonunda 

tamamladı. Test programına Almanya 

ve İsviçre’de inşaat ve hammadde sek-

törlerinden market zincirlerine kadar 

çeşitli sektörlerden 10 müşteri katılıyor. 

Mal dağıtımlarını karayolu üzerinden 

yapan bu müşteriler, eActros’lar önce-

sinde geleneksel dizel motorlu araçlar 

kullanıyordu. Teslim edilen İnovasyon 

Filosu’ndaki eActros’lar, müşterilerin 

gereksinimleri doğrultusunda soğutu-

cu, tanker ve brandalı kasa olmak üzere 

farklı üst yapılar ile donatıldı. 

Mercedes-Benz eActros’larda platform 

olarak Actros şasisi kullanılıyor. Ancak 

aracın mimarisi, son derece gelişmiş bi-

leşenlere sahip elektrikli güç ve aktarma 

sistemi için özel olarak yapılandırıldı. 

Örneğin; eActros’larda kullanılmak üze-

re kapsamlı bir revizyondan geçen tah-

rik aksı Mercedes-Benz’in alçak zeminli 

hibrit ve yakıt hücresi otobüslerinde kul-

lanılan ve başarısını kanıtlamış olan ZF 

AVE 130’a dayanıyor. Aks yuvası baştan 

aşağı yeniden tasarlanırken daha yüksek 

şekilde konumlandırıldı ve böylece ara-

cın yerden yüksekliği 200 mm kadar ar-

tırıldı. Tahrik sistemi arka aks tekerlek 

göbeğine yakın konumlandırılan iki adet 

elektromotordan oluşuyor. Söz konusu 

üç fazlı asenkron motorlar su soğutmalı 

ve 400 Volt nominal gerilim ile çalışıyor. 

Motorların her biri 125 kW maksimum 

güç ve 485 Nm maksimum tork üreti-

yor. Aktarma sistemi, söz konusu torku 

her biri 11.000 Nm olacak şekilde trans-

fer ederken dizel motorlu bir kamyonun 

performansı elde ediliyor. 

Araçta bulunan iki adet 240 kWh kapa-

siteli lityum iyon batarya ile sistem 200 

km’ye kadar menzil sunuyor. 11 bağım-

sız paket halinde düzenlenen batarya-

İnşaat ve hammadde 
sektörlerinden market zincirlerine 
kadar pek çok farklı sektör ve 
kategoride hizmet veren ve 
testlerin ilk aşamasında yer 
alan müşteriler 12 ay boyunca 
günlük operasyonlarında eActros 
kamyonları test edecek.

ların üçü şasiye yerleştirilirken diğer 

sekizi ise altta yer alıyor. Güvenlik için 

batarya paketleri çelik yuva içerisinde 

korunuyor ve olası bir çarpışma anında 

çelik yuvalar deforme olarak enerjinin 

bataryalara ulaşmasını ve bataryaların 

zarar görmesini önlüyor. Sadece güç ve 

aktarma organını enerjiyle beslemek-

le kalmayan yüksek voltajlı bataryalar 

aynı zamanda aracın tamamını enerjiyle 

besliyor. Fren sistemine ait hava komp-

resörü, hidrolik direksiyon pompası, 

kabin klima sistemine ait kompresör ve 

ilgili durumlarda soğutucu gibi yardım-

cı bileşenler de yine elektrikle çalışıyor. 

Boş bataryalar filonun şarj deposundaki 

20 ile 80 kW kapasiteli mobil şarj istas-

yonlarında 3 ile 11 saat içinde şarj edi-

lebiliyor. Şarj standardı olarak Kombine 

Şarj Sistemi (CCS - Combined Charging 

System) kullanılıyor. İki geleneksel 12 

voltluk bataryadan oluşan düşük voltajlı 

araç içi besleme ağı bir DC-DC dönüş-

türücü aracılığıyla yüksek voltajlı batar-

yalar üzerinden şarj ediliyor. Bu sayede, 

yüksek gerilim şebekesinin arızalanma-

sı veya kapatılması durumunda; ışıklar, 

göstergeler, frenler, havalı süspansiyon 

sistemleri ve kabin sistemleri gibi tüm 

ilgili araç işlevleri çalışmaya devam ede-

biliyor. Yüksek voltaj ağı düşük voltajlı 

bataryanın her ikisi de şarj edildiğinde 

aktif hale getirilebiliyor.

MERCEDES-BENZ    EACTROS    KAMYONLAR
TAŞIMACILARLA    TEST    EDILIYOR
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MÜHENDISLIK ihracatı rakamı kuruldu-

ğu günden bu yana toplamda 30 Milyon 

Avro’ya yaklaşan ve bu başarısıyla Tür-

kiye İhracatçılar Meclisi’nin Türkiye’nin 

500 büyük hizmet ihracatçısı sıralama-

sında otomotiv alanında en çok mühen-

dislik hizmeti ihracatı yapan 3. firma 

olma başarısını yakalayan AVL Araştır-

ma ve Mühendislik Türkiye, otomotiv 

teknolojilerine yönelik geliştirdiği yeni 

sistemleri düzenlenen basın toplantı-

sında duyurdu. Otomotiv alanında yü-

rütülen mühendislik çalışmaları ve 2019 

yılı ihracat hedefleri hakkında bilgilerin 

paylaşıldığı toplantıda AVL’nin dikkat 

çeken projelerinden olan ve Türkiye’de 

otomatik şanzıman kontrol algoritma-

ları en ileri seviyede geliştirilmiş ilk SUV 

tipi araç hakkındaki ilk detaylar aktarıldı. 

Düzenlenen toplantıda basınla bir araya 

gelen Dr. Serkan İmpram, ilk SUV tipi 

aracın yanı sıra Kasım ayında Ford Oto-

san ile imzalanan Platooning-otonom 

konvoy teknolojisi Ar-Ge işbirliği çevre-

sinde geliştirilen ve kamyonların otonom 

halde yollara çıkmasını sağlayacak çalış-

malar hakkında bilgiler verdi.

Yeni Nesil Ilk SUV Aracın 

Hazırlıkları Tamamlandı

AVL Araştırma ve Mühendislik 

Türkiye’nin 2019 projelerini anlatan Dr. 

Serkan İmpram, AVL mühendisleri tara-

fında Türkiye’de kontrol yazılımı gelişti-

rilmiş yeni nesil ilk SUV araç hakkında ilk 

detayları paylaştı. Aracın yılın ilk ayların-

da İstanbul’da testlerine başlanacağı ve 

gerekli hazırlıkların tamamlanmak üzere 

olduğunu söyleyen Dr. İmpram şöyle ko-

nuştu: “Diğer otomobillerden farklı ola-

rak daha geniş ve yerden yüksekliği daha 

fazla olan SUV araçlara dünyanın her ye-

rinde artan bir talep söz konusu. Biz de, 

bu doğrultuda, SUV araçların mühendis-

lik çalışmalarını uzun süredir Türkiye’de 

yapıyoruz ve bunların saha testlerine 

yönelik ilk adımı attık. İstanbul’daki 

Ar-Ge merkezlerimizde mühendisleri-

miz Türkiye’nin en ileri otomatik şan-

zıman kontrol algoritmalarını geliştirdi. 

2019’un birinci çeyreğinde de bu algorit-

maları uyguladığımız aracın ilk testlerini 

İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, 
2019’da hayata geçireceği yeni 
teknolojilerini duyurdu. Düzenlenen 
basın toplantısında konuşan AVL 
Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, 
bu yıl ilk kez saha testlerine 
başlanacak olan ileri teknolojili SUV 
tipi araç çalışmaları ve kamyonlarda 
uygulanacak otonom teknolojiler 
hakkında detayları aktardı.

Ford Işbirliği Ile Kamyonlara 

Otonom Özellik

AVL Araştırma ve Mühendislik 

Türkiye’nin, 2019 yılında üzerinde ça-

lışmaya devam edeceği bir diğer önem-

li projesi ise Ford Otosan ile ortak Ar-Ge 

işbirliği çerçevesinde yürütülen ve kam-

yonların otonomlaşmasını sağlayacak 

olan platooning teknolojisi. Geçtiğimiz 

Kasım ayında basın önünde imzalanan 

anlaşma ile duyurulan projenin detayları 

hakkında bilgiler veren Dr. Serkan İmp-

ram, ortak Ar-Ge işbirliği çerçevesinde 

geliştirilecek olan “Platooning-otonom 

konvoy” teknolojisinin birinci etabının 

yılın ilk yarısında tamamlanıp ilk otonom 

kamyonların teste başlamasının öngö-

rüldüğünü söyledi. AVL’nin globaldeki 

know-how birikimi ile bu projeye önemli 

katkılar sağlayacağını belirten Dr. Ser-

kan İmpram, “Platooning-otonom kon-

voy projesi bizim için 2019 yılının önem 

taşıyan çalışmalarından biri. Bu proje ile 

Ford Trucks araçlarında uygulanacak pla-

tooning teknolojisi, otomotiv sektörün-

de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. 

Kamyonların Türkiye’de otonom halde 

taşımacılık yapabilmesini sağlayacak tek-

nolojiler hazır hale gelecek. Daha Lojistik 

sektörüne önemli katkılar sağlayacağına 

inandığımız bu projenin tamamen hayata 

geçmesiyle sektörde yepyeni bir sayfanın 

açılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

YENI    NESIL    ARAÇLARDA
TÜRK    MÜHENDISLERININ    IMZASI

AVL Genel Müdürü 
Dr. Serkan İmpram
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RENAULT    DIYALOG    ILE    MÜŞTERILERE
ACIL    NUMARA    HIZINDA    YANIT
DIYALOG İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi du-

rumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Re-

nault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin de-

ğerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve 

memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Re-

nault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Di-

jital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor. 

Renault Diyalog; gelen çağrıların yüzde 90’ının 

ilk 20 saniyede yanıtlandığı ve sistemde kayıt-

lı müşterisini herhangi bir doğrulamaya gerek 

kalmadan tanıyarak ismi ile hitap ediyor. Ayrı-

ca Sestek yazılımı sayesinde müşterilerin duygu 

durumunu ses tonlarındaki titreşim ve desibel 

artışını göz önünde bulundurarak analiz ediliyor 

ve konuşma, metin haline getirilerek raporlama 

sürecine katkı sağlanıyor.

Renault MAİS, diğer taraftan ‘Renault Port’ ve 

‘Renault Yardım-cı’ uygulamaları ile dijital ya-

tırımlarına devam ediyor. Servis randevusu, 

servis tarihçesi, servis süreçleri gibi işlemlerin 

uygulama üzerinden yapılabildiği Renault Port 

mobil aplikasyonun yanı sıra müşterilerin lo-

kasyonunu tespit ederek en kısa mesafedeki yol 

yardım aracını yönlendiren Renault Yardım-cı 

platformu ile müşteri hizmet kalitesini ve hızını 

günden güne geliştiriyor.

Diyalog hizmetini bir basın toplantısıyla Rena-

ult Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, ‘’Renault 

MAİS olarak, 2018 yılında lider marka ve sek-

törün en önemli oyuncularından biri olmanın 

getirdiği sorumluluk gereği, koşulsuz müşte-

ri, bayi ve çalışan memnuniyeti konularında 

önemli bir yol kat ettik. Müşteri memnuni-

yetini bir üst seviyeye taşıyacağımız Renault 

Diyalog ile hizmetlerimizi dijitalleştirdik ve 

müşterilerimizin kesintisiz destek alabileceği 

bir platform oluşturduk. Gelişen teknoloji ve 

değişen müşteri beklentilerine paralel hayata 

geçirdiğimiz Renault Port ve Renault Yardım-

cı gibi uygulamalar ise, 360 derece hizmet an-

layışımızın bir göstergesi olma özelliği taşıyor. 

2019 yılı, ayrıcalıklı ve benzersiz bir müşteri 

deneyim hizmeti sunan yatırımlarımız ile oto-

motiv sektöründeki liderliğimize yaraşır bir 

dijital dönüşüme odaklandığımız ve tüm pay-

daşlarımıza daha iyi hizmet vereceğimiz bir yıl 

olacak” dedi.

Renault Diyalog, müşterilerin ilk ulaştığı kanal 

olan İletişim Hattı ile kesintisiz hizmet sunuyor. 

Servisle randevu, teknik destek, satış kampan-

ya, bilgi talebi ve test sürüşü hizmetlerin ve-

rildiği İletişim Hattı’na 2018 yılında 200 binin 

üzerinde çağrı ulaştı. Sistemde kayıtlı müşteri-

sini herhangi bir doğrulamaya gerek kalmadan 

tanıyarak ismi ile hitap eden Diyalog İletişim 

Hattı, gelen çağrıların yüzde 90’ına ilk 20 sa-

niyede yanıt vererek 112 ve 155 gibi acil servis 

hatları ile aynı hızda hizmet sunuyor. 

Renault Yardım ise kaza, arıza gibi durumlarda 

teknisyen ve çekici hizmeti ile anlık müdaha-

le sağlıyor. Renault Yardım ekibi, 2018 yılında 

yüzde 89 oranında yolda onarım kabiliyetine 

sahip. 2018 yılında 24 bin başvuru dosyasını ya-

nıtlayan Şikayet Yönetim Ekibi, her 10 başvuru-

dan 9’unda memnuniyet sağlıyor.

“Renault Arıyor&Renault Dinliyor”, 2018 yılında 

710 bin arama gerçekleştirirken yüzde 50 ulaşım 

oranına erişti. Ürün ve hizmet hakkında kalite 

ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı 

takım, CC Akademia tarafından gerçekleştirilen 

Call Center Kalite Ligi yarışmasında ‘’Müşteriyi 

En Etkin Dinleme’’ kategorisinde birincilik ödü-

lünün sahibi oldu.

Renault MAİS, müşteri 
memnuniyetini bir 
üst seviyeye taşımak 
üzere kurduğu 
Renault Diyalog ile 
müşteri ihtiyaçlarına 
hızlı çözüm sunmayı 
amaçlıyor. 
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BRIDGESTONE, Lassa ve Dayton mar-

kalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Bri-

sa, 2018 yılında ağır ticari araç lastikleri 

pazarında katma değerli ürün ve akıllı 

hizmetleriyle büyümeyi sürdürdüğünü 

açıkladı. 

Şirketin Aksaray’daki akıllı fabrikasın-

da yapılan değerlendirme toplantısında 

verilen bilgilere göre; küresel ağır tica-

ri lastik pazarı istikrarlı bir şekilde bü-

yüyor. 2018 yılında yüzde 3 artışla 208 

milyon adede ulaşan ağır ticari lastik 

pazarının gelecek 5 yılda toplam yüzde 9 

artışla 228 milyon adede ulaşacağı öngö-

rülüyor. Türkiye’de ise, son 5 yılda yüzde 

7,9 büyüyen ağır ticari lastik pazarı, 2018 

yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 

daraldı ve satışlar 2,4 milyon adet olarak 

gerçekleşti. Yerel pazarda satış rakamla-

rının 5 yıl içinde toplam yüzde 16 artış ile 

2,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; 

“Türkiye ağır ticari araç lastikleri paza-

rı, geçtiğimiz sene yaşanan daralmaya 

rağmen güçlü bir potansiyel taşıyor. Ağır 

ticari araç parkı son 10 yılda yüzde 12,7 

büyüyen Türkiye’nin Batı ve Orta Avrupa 

Bölgesi’nde en büyük ticari araç parkına 

sahip olması da bu potansiyeli güçlendi-

riyor. 2018’de hem yenileme hem OEM 

pazarının ilk tercihi olduk, sektörde en 

güçlü araç üreticileriyle kuvvetli iş bir-

liğimizi sürdürdük. Bridgestone, Lassa 

ve Dayton markalı Türkiye’de üretilen 

lastiklerimizde Yerli Üretim logosunu 

kullanarak bu uygulamayı sektörümüz-

de ilk hayata geçiren şirket olduk. Las-

sa markamız ile sektörün lider markası 

konumumuzu güçlendirdik. Ticari lastik 

grubunda yüzde 82 yerli üretim oranı-

na ulaştık. Dayton markamızın bölgesel 

segmentte yüzde 100’ünü İzmit fabrika-

mızda ürettik” diye konuştu.

Akıllı hizmetleriyle ağır ticari sektörü-

nün dönüşümüne öncülük ettiklerine 

değinen Güzel, “Ticari araç lastikleri 

sektöründe hizmet çeşitliliğimiz ile li-

deriz. Profleet filo yönetim çözümleri 

ile sunduğumuz toplam değerler pake-

ti ile iş ortaklarımızın ve filo müşteri-

lerimizin iş ve operasyon süreçlerinde 

verimliliğe, kârlılığa ve sürdürülebi-

lirliğe önemli katkı sunuyoruz. Bugün 

Brisa’nın sunduğu akıllı hizmetlerden 

faydalanan 100 araçlık bir filonun yıllık 

ortalama kazancı 1 milyon 722 bin TL. 

Bu hizmetlerin tümünü Türkiye’deki 

tüm filolara sunduğu hesap edilirse de 

yaratılan toplam değer, 16,6 milyar TL 

oluyor” dedi. 

Güzel, tüm bu hizmetleri sahada güç-

lü bir ekiple gerçekleştirdiklerini belir-

terek, “Yalnızca sahaya özel 105 kişilik 

ekibimizle birlikte müşterilerimizin sa-

hasını karış karış ezberliyoruz. Şimdiye 

dek toplamda 3 milyon lastikte ölçüm 

gerçekleştirdik. 2018 yılında 6 bin saha 

ziyareti gerçekleştirerek filolara en iyi 

çözümleri sunduk. 120 filo ile Profleet 

hizmetlerimiz kapsamında anlaşma ger-

çekleştirdik ve 600 yeni filo müşterimiz, 

lastikte Brisa markalarını tercih etti” 

diye konuştu. 

Mobilfix, 2018’de 

5,4 Milyon TL Tasarruf Yarattı

Dünyada ağır ticari araçlara yönelik ola-

rak geliştirilen ilk mobil servis TIR’ı Mo-

bilfix, ağır ticari araçlara yerinde bakım 

ve servis hizmeti sunuyor, araç sahipleri 

ile filoların zamandan ve maliyetten ta-

sarruf etmelerine ve iş sürekliliklerini 

korumalarına yardımcı oluyor. 2018’de 

Mobilfix Türkiye turnesi ile 40 filoda 

1.200 araca toplam 5,4 milyon TL yakıt 

ve lastik ömrü tasarrufu sağlandı.

Bandag, Müşterilerine Son 5 Yılda 

550 Milyon TL Kazanç Sağladı

Lastik kaplama sektöründe de liderli-

ği üstlenen Brisa, shearography ciha-

zı ile yüksek üretim teknolojisini tüm 

Türkiye’ye sunuyor. 2018 yılında 116 bin 

lastik kaplayarak her 3 lastik kaplama 

hizmetinden 1’inde tercih edilen şirket, 

filo müşterilerinin yüzde 80’ine kaplama 

hizmeti veriyor. Brisa, son 5 yılda 670 

bin lastik kaplama hizmetiyle 550 mil-

yon TL tasarruf sağladı. 

BRISA’DAN    AĞIR    TICARIDE    
KATMA    DEĞERLI    HIZMETLER

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel

Ağır ticari araçlara özel 
hizmetleriyle Türkiye’deki tüm 
filolarda 16,6 milyar TL kazanç 
yaratma potansiyeline sahip 
olan Brisa, 2019’da sahadaki 
güçlü varlığı ile müşterileri 
için sunduğu değeri artırmayı 
hedefliyor.
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