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 14 Türk Treyler Sektöründe Neler Oluyor?

 Son 4 yıldır büyük oranlarda düşme eğilimi gösteren Türk treyler pazarı 2019’un ilk 6 ayında tarihinin en  

 büyük kaybını yaşıyor. 

 16	 Avrupa’da	Gündeme	Gelen	Yeni	Ölçüler	Çekici	Şekillerini	Değiştirebilir
 Dünyada kuralların en sıkı olarak uygulandığı Avrupa ülkelerindeki standartlar, eski kıtadaki kamyon ve 

 çekicileri de standart hale getirdi. 

18	 Sarp	Intermodal	Yılın	En	Büyük	Treyler	Yatırımında	Tırsan’ı	Seçti
 Daha önce Tırsan’dan 20 adetlik araç alan Sarp Intermodal, 180 adetlik swap body yatırımında Tırsan’ı seçti.

20	 Türk	Üstyapıcılara	Afrika	ve	Orta	Doğu’ya	Iveco	İle	Açılma	Fırsatı
 Ticari araç üstyapıcılarıyla düzenli olarak bir araya gelen Iveco, Afrika ve Orta Doğuda üst yapıcılık 

 faaliyetlerini kolaylaştırmak için oluşturulan yeni fırsatları paylaşmak için özel bir organizasyon düzenledi. 

22 Krone’ye	Almanya’da	Çifte	Ödül

 Krone, Almanya’da 8 bin 400 okuyucunun oy kullandığı “2019’un En İyi Markaları” anketinde 

 ‘perdeli treyler’ kategorisinde ilk sırayı aldı. Bu ödülün yanı sıra Krone, yine Almanya’da ilk kez verilen  

 “Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon Ödülü”nü alma başarısını gösterdi.  

24 Güven Makine Yeniden Treder Üyesi Oldu

25 Kadesan Group Yeni Fabrikasında Treyler Üreticilerini Ağırladı

26 Ağır	Ticari	Araç	Pazarı	6	Ayda	Yüzde	58	Daraldı

 Dört yıldır daralan pazarda iyileşmenin 2020 başından itibaren başlayabileceği ifade ediliyor. 

27 Sektör Dernekleri TAİD Organizasyonunda Buluştu

28 Elektrikli	Ducato	2020’de	Geliyor

 Fiat Professionel’in amiral gemisi Ducato, 9 ileri vitesli versiyonla sınıfının en gelişmiş otomatik 

 şanzımanlarından birine kavuşurken 450 Nm’ye ulaşan tork seçeneği ve gelişmiş sürücü destek 

 sistemleriyle tanıtıldı.  
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32 Renault Hafif Ticari Modelleri Master ve Traffic’i Yeniledi

34 Yeni Atak Electric Almanya’da Görücüye Çıktı

36 Ford Ranger Yenilenerek Yollara Çıkıyor

38 Atlas Bayileri Otokar Fabrikasında Bir Araya Geldi

39 Scania Efsane Motoru V8’in 50’nci Yaşını Kutluyor

40 DAF CF Electric’e Yeşil Kamyon Ödülü

42 MAN’ın Servis Şampiyonlarına Ödül

43 OKT’den Trakya Birlik’e Tarıma Özel Treyler

45 Frigorifik Taşıma Uzmanı Köknar’a 15 Tırsan Treyler

46 Knorr-Bremse ve Continental Platooning Demonstartor’ı Tamamladı
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5YAZI   İŞLERİ’ND EN

ÜLKEMIZDE ağır ticari ve dolayısıyla da treyler üstyapı sektörü son yılların en ağır 

dar boğazından geçmeye çalışıyor. Neredeyse dördüncü yılında pazar hızlı bir şekilde 

daralmaya devam ederken sektör temsilcilerinin elinden çok da bir şey gelmediğini 

görüyoruz. 

Gerek yurtiçi gerekse uluslararası taşımacıların kronik sorunlarıyla birlikte; Euro 6’ya 

geçiş sürecinde pahalanan araçlar, bir türlü sabitlenmeyen kur, yatırımlardaki yüksek 

faiz koşulları bu gündemin temellerini oluşturuyor. Elbette son yıllarda yaşanan çevre 

ülkelerdeki iç savaşlar, inşaat sektöründe yaşanan durgunluk ve ekonomideki küçülmeyi 

de üst üste koyduğumuz zaman böyle bir daralmanın yaşanması sürpriz olarak 

değerlendirilmiyor. 

Bu şartlar altında kamyon ve çekici pazarındaki daralma devam ederken treyler pazarı ise 

daha trajik bir hal aldı. Detayları dergimizin iç sayfalarında yer alan bu değerlendirmeyle 

birlikte pazarda pozitif yönde bir hareket olduğunu da görüyoruz. 

Özellikle çekici segmentinde Ocak ayında TAİD üyeleri bütün markaların tamamının 

sadece 71 adet çekici satışı gerçekleştirmesi ve toplam kamyon satışlarının Ocak ayında 

134 adetle sınırlı kalması sektörde moralleri bozmuştu. Daha sonra nispi bir canlanma 

gösteren pazarda seçim döneminin etkileri ve hatta yeni bir İstanbul seçiminin de 

gündeme gelmesiyle birlikte bir düşüş yaşandı. Ancak pazarda Haziran ayında ülkemizde 

satılan 427 adet kamyon ve 429 adetlik çekici satışları ibrenin tekrar yükselmeye 

başladığını göstermesi açısından gayet olumlu. Yaz mevsimi etkilerinin azalması ve 

düşmeye başlayan faizlerle birlikte Eylül ayından itibaren ağır ticari araç satışlarının 

artmaya başlayacağını ve yıla kötü bir başlangıç yapan sektörün can suyu bulacağına 

inanıyorum. 

Çok zor bir dönem geçiren ve çareyi ihracat kanallarına yönelmekte bulan treyler 

ve üstyapı sektörü de kamyon çekici pazarındaki iyiye gitme rüzgarından olumlu 

etkilenecektir.   
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FORD Otosan Genel Müdür Başyardım-

cılığı görevine 1 Ağustos 2019 itibarıy-

la Dave Johnston atandı. Bugüne kadar 

Ford bünyesinde finans alanında önemli 

sorumluluklar üstlenen Johnston son 

olarak Ford Çin’de CFO (Mali İşler Baş-

kanı) olarak görev yapıyordu. 

Kuzey İrlanda doğumlu Dave Johnston, 

Cambridge Üniversitesi Ekonomi bölü-

münde lisans, aynı üniversitenin İma-

lat Liderliği bölümünde yüksek lisans 

eğitimini tamamladıktan sonra 1995 

yılında Ford İngiltere’de Finans ve Ma-

liyet Analisti olarak çalışma yaşamına 

başladı. 2001-2010 yılları arasında farklı 

otomotiv firmalarında çalıştıktan sonra 

2010 yılında yeniden Ford ailesine katı-

lan Johnston, 2010-2011 yılları arasında 

Ford Asya Pasifik Şangay’da Binek Araç 

Ürün Geliştirme Finans Müdürü, 2011-

2013 arasında Ford Asya Bangkok’ta CFO 

olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar 

Ford Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans 

Müdürlüğü ve İmalat Finans Müdürlüğü 

görevlerini yürüttü. Sonrasında Global 

Araç Programları Finans Müdürü olarak 

Ford Motor Company’nin gelecek araç-

ları hakkında finansal sorumluluklar 

üstlendi ve Çin’deki görevi öncesinde iki 

yıl süreyle yine CFO olarak Ford Asya Pa-

sifik Şangay’da çalıştı. 

TIRSAN    MARKASI    TALSON’DAN 
AVRUPA’DA    STRATEJIK    SATIN    ALMA

ALLISON’DAN 
KAMYONLARA 
ELEKTRIKLI
TAHRIK    SISTEMI 

FORD    OTOSAN’DA    ÖNEMLI    ATAMA

1912 yılında kurulan ve yenilikçi, yük-

sek kaliteli özel treylerleriyle tanınan 

Van Eck Group, 1 Nisan 2019 tarihin-

den itibaren Van Eck Trailers B.V is-

miyle yüzde 100 hissesiyle Venlo’da 

bulunan Talson Trailers B.V idaresi-

ne geçti. Bilindiği gibi Talson’u 2003 

yılında Türkiye’nin en büyük trey-

ler üreticisi Tırsan Treyler bünyesine 

katmıştı.  

Van Eck Trailers B.V’nin üretim satış 

ve satış sonrası faaliyetleri Hollanda 

Beeds’te devam edecek. Talson Trai-

lers ve Van Eck Trailers markalarının 

ikisi de hava kargo treylerleri ve çift 

katlı çözümler, yürüyen zeminli trey-

ler üretiminde Avrupa’nın önde gelen 

isimlerinden sayılıyor. 

Talson’un güçlü bütçe kaynakları, 

kalitesi, müşteri merkezli yenilikleri 

ve Van Eck’in geçmişten gelen Eck-

cellence olarak tabir edilen mükem-

melliğinin; çalışanlara, müşterilere ve 

tedarikçilere olduğu kadar Avrupa’nın 

sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı-

da bulunacağı ifade ediliyor. 

ALLISON Transmission, orta ve ağır 

segment kamyonlar için üretilen en 

güçlü e-aks sistemlerinden biri olan 

AXE Serisini tanıttı. Ticari kamyon-

ların standart şasisine aks boyunca 

uyacak şekilde tasarlanmış tam en-

tegre elektrikli güç aktarma sistemi 

olan AXE Serisi’nde, elektrik motor-

ları, 2 vitesli şanzıman, yağ soğutu-

cular ve pompalar bulunuyor. Ayrı-

ca, aktarma organı çözümü için güç 

elektroniklerini de kapsıyor. 

Allison Transmission Başkanı ve 

CEO’su David S. Graziosi yaptığı açık-

lamada; “AXE Serisi, ağır hizmet tipi 

kamyon segmentinde bu güç seviyesi, 

kompakt boyut ve sade tasarımı sağla-

yan ilk e-aks diyebiliriz. Çözümümüz, 

ticari kamyonlar için geliştirilebilecek 

en verimli ve güçlü sistemlerden biri 

olduğu için gurur duyuyoruz” şeklin-

de açıkladı. 
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THERMO    KING
15’INCI    KEZ 
“EN    IYI    MARKA”
SEÇILDI
ALMANYA’NIN önde gelen taşımacılık 

ve lojistik dergileri Fernfahrer, Lastauto 

Omnibus, Trans Aktuell ve eurotransport.

de tarafından, okuyucu oylaması ve  dün-

yanın önde gelen uzman kurumlarından 

biri olan DEKRA ile birlikte düzenlediği 

“ETM2019” ödüllerinde Thermo King 

“En İyi Soğutucu Ünite” markası seçildi. 

Thermo King, art arda 15 yıldır bu ödülü 

kazanarak kırılması güç bir rekorun da 

sahibi oldu. 

Thermo King adına ödülü alan Bölge Sa-

tış Müdürü Christian Dinse, “15 yıldır bu 

ödülü kazanmamız bizim için muhteşem 

bir duygu. Bu ödül, müşterilerimize olan 

bağlılığımızı ve soğuk zincir taşımacı-

lığında kontrol teknolojilerinin sürekli 

gelişimi, Thermo King’in bu teknolojileri 

ünitelerine adapte ederek, çözüm üret-

mesi nedeniyle verilmiştir. Thermo King, 

müşterileri için sürdürülebilir ürünler 

tasarlayıp sektöre öncülük etmektedir” 

açıklamasında bulundu.

15 bine yakın okuyucunun katıldığı oy-

lamada “En İyi Soğutucu Ünite Marka-

sı” seçilen Thermo King, TIR, Kamyon, 

Kamyonet-Panelvan araçlarına uygun 

soğutucu üniteler ile farklı kullanım 

alanları için taşınabilir ColdCube 

ürünleri ve Otobüs-Tren Klimasında 

en geniş yelpazeden teknik çözümler 

sunuyor. Çözümlerini sıfır emisyon, 

tamamen elektrikli ve hibrit sistem-

lerle de sunan marka, sürdürülebilir 

ve akıllı sistemleriyle sektörün gelişen 

taleplerine cevap vermeyi amaçlıyor. 

ETM Ödülleri okuyucu anketi, dün-

yanın önde gelen uzman kuruluşla-

rından DEKRA ile birlikte ETM Verlag 

yayınevi tarafından düzenleniyor.

ATIK    TAŞIMA    ÜSTYAPILI    TRAGGER    AVUSTRALYA’DA
YENI nesil elektrikli hizmet aracı Trag-

ger ürün ailesi ihracatla büyüyor. Yerli 

olarak Tragger markasıyla üretilen yüzde 

100 elektrikli hizmet aracı, Elektrikli Atık 

Taşıma Aracı üst yapısıyla Avustralya’nın 

Sydney kentinde görev yapmaya başla-

yacak. Hidromak işbirliği ile hazırlanan 

Tragger Atık Taşıma Aracı; çevre dostu 

teknolojisi, yüksek kapasitesi ve dayanık-

lılığı nedeniyle Sydney’in ihtiyaç duyduğu 

performansı ve ekonomik çözümü sunu-

yor.

Tragger markalı araçlar, insanların ve iş-

letmelerin lojistik alandaki ihtiyaçlarına 

uygun olarak geliştirildi. İleri mühendis-

lik, Ar-Ge ve tasarımı birleştirerek hazır-

lanan Tragger’in yeni nesil hizmet aracı 

ailesi, Bursa’da Hasanağa Organize Sanayi 

Bölgesi’nde üretiliyor.

Tragger marka ailesinin yeni nesli, yeni 

ürünlerle genişlemeyi sürdürüyor. 2018 

yılından bu yana üretilen QD ve LC adlı 

Pro Serisi araçlarına ilave olarak lojistik 

amaçlı TT ve transfer amaçlı T-Car versi-

yonlarıyla üretilmeye başlandı.
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VOLVO Trucks markasının Türki-

ye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş 

Makinaları’nın açıkladığı 2019 ilk yarıyıl 

sonuçlarına göre daralan pazara rağmen 

pazar payını yüzde 7,3’e çıkarmayı başa-

ran Volvo Trucks aynı zamanda son 20 

yılın en yüksek pazar payına ulaştı. 

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlü-

ğünü 2017 yılından bu yana yürüttüğü 

Volvo Trucks, müşteri odaklı yaklaşı-

mı ve kişiye özel çözümleriyle kararlı 

büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının 

ilk yarısı itibariyle yüzde 59 daralan 

ağır kamyon pazarında yüzde 7,3 pa-

zar payına ulaşan Volvo Trucks, 16 ton 

kamyon ve çekici pazarında ise Haziran 

ayında yüzde 10,2’lik pazar payı yaka-

ladı. Temsa İş Makinaları ile iş birliği 

sonrasında Türkiye’deki konumunu 

güçlendiren Volvo Trucks, 2019’un ilk 

yarısında yakaladığı bu pazar payları 

ile şimdiye kadar Türkiye’deki en bü-

yük hacmine ve son 20 yılın en yüksek 

pazar payına ulaştı; önümüzdeki dö-

nem için ise Temsa İş Makinaları’nın 

hizmet odaklı bakış açısıyla daha da 

büyümeyi hedefliyor. 

TEMSA’NIN     YÖNETIM     KURULU     TEMSILCISI 
VE     CEO’SU     ASLAN     UZUN     OLDU

VOLVO    TRUCKS’TAN    2019    YILINDA    REKOR    PAZAR    PAYI

GEÇTIĞIMIZ aylarda el değiştirerek İs-

viçre merkezli True Value Capital Part-

ners tarafından satın alınan dünya-

nın önde gelen otobüs üreticilerinden 

Temsa’nın Yönetim Kurulu Temsilcisi ve 

CEO pozisyonuna Aslan Uzun atandı. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina 

Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden me-

zun olan Aslan Uzun, kariyerine 1988 

yılında Koç Grubu’nda başladı. Uzun, 

Koç Grubu’nda Ford Otosan’da başla-

yan 17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram 

Dış Ticaret Başkan Yardımcısı ve TNT 

Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak 

görev yaptı. 2004 yılından itibaren Ceva 

Lojistik’in Türkiye, Yunanistan, Balkan-

lar, Mısır ve Orta Asya’dan Sorumlu Baş-

kanı görevini yürüten Uzun, sonrasında 

Toros Tarım’ın Başkanı olarak görevini 

üstlendi. 2013 yılından itibaren Ener-

ya Genel Müdürü ve STFA Enerji Grubu 

Başkanlığı görevini yürüten Aslan Uzun, 

Temsa’ya katılmadan önceki son gö-

revinde STFA Grubu’nda CEO ve İnşaat 

Grubu Başkanı görevlerini sürdürüyordu.

Türkiye’de üretilen her 3 otobüsten bi-

rinin imalatını üstlenen Temsa, 66 ül-

keye 15 bin adetten fazla araç ihracatı 

gerçekleştiriyor. Temsa’nın  Fransa’da 5 

bin adet otobüsü yollarda yer alırken, Al-

manya, İngiltere, İtalya, Avusturya, İs-

veç, Litvanya ve Benelux ülkeleri şirke-

tin Avrupa’da faaliyet gösterdiği önemli 

pazarlar arasında bulunuyor. ABD’de 

kurduğu şirketle bu pazara özel bir önem 

veren Temsa, Adana’daki üretim tesis-

lerinde 4 bini otobüs, midibüs ve 7 bin 

500’ü hafif kamyon olmak üzere yılda 11 

bin 500 araç üretim kapasitesine sahip.
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MITSUBISHI    L200    LIDERLIĞINI    KORUYOR
TEMSA Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satışa sunulan 2018 yılının en 

çok satılan pick-up’ı Mitsubishi L200, yılın ilk altı ayında yüzde 28 pazar payı 

ile pick-up satışlarında lider oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre 

2018 yılının pick-up pazarı lideri L200, 2019 yılının ilk yarısını da lider kapattı 

ve ilk 6 ay sonundaki pazar payı yüzde 28 oldu.

Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan 

ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, 2018 yılını yüzde 

23 pazar payı ile kapatmıştı. Mitsubishi L200’ün bütün segmentlerde daralan 

satışlara rağmen Türkiye’de 2019 yılının ilk altı ayında da liderliğini koruya-

rak payını yükseltti.

Ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının ha-

yatını kolaylaştıran Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi 

ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol 

alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. 

PROMETEON’DAN    FORD    TRUCKS
ÇALIŞANLARINA    TEMEL    LASTIK    EĞITIMI
PIRELLI marka premium endüstriyel ve 

ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Pro-

meteon, ağır ticari araç markası Ford 

Trucks’ın Ar-Ge ve Satın Alma ekipleri-

ni İzmit’teki üretim tesislerinde eğitim 

amacıyla ağırladı.

Pirelli marka premium endüstriyel ve ti-

cari lastiklerin lisanslı üreticisi Promete-

on Türkiye, iş birliği yaptığı en büyük ori-

jinal ekipman (OE) müşterilerinden biri 

olan Ford Trucks’ın Ar-Ge ve satın alma 

ekiplerini temel lastik eğitimi için İzmit’te 

bulunan üretim tesislerinde ağırladı. 

Prometeon Türkiye verdiği eğitim kap-

samında Ford Trucks Ar-Ge ve Satın 

Alma ekiplerine lastik bakımı ve kulla-

nımı, araç mekaniği ve lastik ilişkisini 

aktardı. Prometeon’un yenilikçi çözüm 

ailesi ProTruck çatısı altında yer alan 

hizmetlerin şirketlerin operasyonel ma-

liyetlerini nasıl minimize ettiğine ve 

böylece tasarrufa imkan sağladığına iliş-

kin örnek vakalar paylaşıldı. Düzenlenen 

eğitim ve sunumlar, Prometeon Türkiye 

ProCampus Eğitim Müdürü Nusret Efe 

tarafından verildi. Eğitim sırasında Ford 

Trucks ekibi, lastik yönetimi ve doğ-

ru lastik kullanımı ile ilgili tüm merak 

ettiklerini sorma fırsatı buldu. Eğitim 

sonrasında, Prometeon’un dünyadaki 4 

üretim tesisinden biri olan İzmit fabri-

kası da ziyaret edildi.

Ford Trucks’ın en önemli lastik tedarik-

çisi konumunda bulunan Prometeon Tür-

kiye, bu iş birliğinin daha da gelişmesi 

ve Avrupa pazarlarında daha fazla ortak 

projeye imza atmak konusunda çalışma-

larına devam ederken, Ford Trucks Rus-

ya, Türki Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, 

Afrika ve Orta Doğu’da 36 ülkede bayi ve 

distribütörlük faaliyetlerini sürdürüyor.
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sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını 

engelliyor. Ağır Ticari Araçlar Derne-

ği (TAİD) rakamlarına göre yılın ilk 6 

ayında toplam çekici satışları bin 422 

adet olarak gerçekleşmiş. Ancak bu-

nun 429 adedinin sadece Haziran ayı 

içinde gerçekleşmesi sektör için po-

zitif bir gelişme olarak değerlendiri-

lebilecekken bunun treyler satışlarına 

yansımadığını görüyoruz.

Yeni yönetimle birlikte daha aktif bir 

şekilde rol oynayan TAİD raporları Türk 

treyler pazarıyla ilgili nispeten daha 

olumlu rakamlara yansıtıyor. TAİD üye-

lerinin rakamlarına göre, 2019 yılının 

ilk 6 ayında toplam bin 75 adet treyler 

satılmış olarak TREDER istatistiklerine 

göre farklık gösteriyor. Tırsan’ın yaptı-

ğı satışların artık TREDER raporlarında 

yer almaması ancak TAİD satışlarında 

bu rakamlara yer verilmesi ise dernek 

yapılarındaki dengelerin değiştiğine 

işaret ediyor. 

Ağır ticaride ilk 6 ayda satılan 2 bin 

309 adet kamyon ve bin 422 adet çeki-

ciye oranla krizin daha yoğun hissedil-

diği Türk treyler pazarının bu şekilde 

devam etmesi halihazırda zorda olan 

TÜRK treyler pazarı tarihin en düşük 

satış rakamlarıyla zorlu günler geçi-

riyor. Türk treyler endüstrisinin çatı 

derneği olan Treyler Sanayicileri Der-

neği (TREDER) istatistiklerine göre 

Türkiye’de 2019 yılının ilk 6 ayında 

satılan treyler sayısı sadece 605 adet 

olarak görünüyor. Türkiye’nin en bü-

yük treyler üreticisi olan Tırsan’ın 

geçmiş aylara dönük olarak rakam-

larının yer almaması da TREDER is-

tatistiklerinde dikkat çeken önemli 

bir konu olarak dikkat çekiyor. İsta-

tistiklerde 14 TREDER üyesinin iç ve 

dış satış rakamlarını paylaşmaması 

14 DEĞERLE NDİRME

TÜRK    TREYLER
SEKTÖRÜNDE



üreticilerin zor durumda kalmasına 

neden oluyor. Bu dönemden daha faz-

la ihracat yaparak çıkmayı hedefleyen 

treyler endüstrisinin ihracat rakamları 

ise sektörün yüzünü güldürmeye de-

vam ediyor. TREDER istatistiklerine 

göre 2 bin 64 adet treyler ihraç edilmiş 

görünüyor. Yine ihracat adetleri ara-

sında Tırsan’a ait veriler olmadığı gibi 

14 TREDER üyesine ait veriler de ista-

tistikler arasında yer almıyor. Tırsan 

ve diğer istatistik açıklamayan mar-

kaların verileriyle birlikte Türk trey-

ler endüstrisini ihraç ürünleri sırtlıyor 

denebilir.

Son 4 yıldır büyük oranlarda 
düşme eğilimi gösteren 
Türk treyler pazarı 2019’un 
ilk 6 ayında tarihinin en 
büyük kaybını yaşıyor. Türk 
ekonomisinin de yavaşladığı 
bu süreçten en çok etkilenen 
sektörler arasında başı çeken 
treyler endüstrisindeki 
rakamlar kritik seviyeye inmiş 
durumda. 

15D EĞ ERLEND İRME

OTOMOTIV sektörünü canlan-

dıracak yeni hurda teşviki yasa-

sı meclise sunulurken bir önceki 

teşvik motorlu araçları kapsadığı 

için teşvikten yararlanamayan  

treyler sektörü KDV desteğinde 

olduğu gibi hurda teşvikinden de 

yararlanabilmek istiyor. 

Treyler Sanayicileri Derneği 

(TREDER) Başkanı Yalçın Şen-

türk, daha önce KDV indiri-

minden yararlanamayan treyler 

sektörünün yapılan girişimler 

sayesinde teşviklerden yararla-

nabildiğini hatırlatarak, sektör 

olarak aynı desteği hurda teş-

vikinde de görmek istediklerini 

söyledi.  Şentürk, sektörün zorlu 

bir dönemden geçtiğini, pazarda-

ki satış adetlerinin 27 binlerden 

11 bin adetlere kadar düştüğünü 

söyledi. Sektör olarak tarihin en 

büyük ihracat rakamına imza at-

tıklarını hatırlatan Şentürk, sek-

törün ülke ekonomisine ve ihra-

catına sağladığı katma değer ile 

bu desteği  hak ettiğini söyledi. 

Treyler sektörüne verilecek des-

teğin, taşımacılık ve ticarete bü-

yük bir dinamizm getireceğini 

aktaran Şentürk, “Devletimizin 

vereceği destek bizim için çok 

önemli. Sektörün ayakta kalması, 

yakaladığı bu ihracat başarısını 

sürdürülebilir kılması için verile-

cek destek, hem sektördeki mo-

rali yükseltecektir hem de durgun 

seyreden pazarın hareketlenme-

sini sağlayacaktır” açıklamasın-

da bulundu. 

TREYLER    SEKTÖRÜ
HURDA    TEŞVIKI    ISTIYOR

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) 
Başkanı Yalçın Şentürk



DÜNYADA kuralların en sıkı olarak uygulandığı 

Avrupa ülkelerindki standartlar, eski kıtada 

bulunan kamyon ve çekicileri de standart hale 

getirdi. Türkiye’nin uyguladığı bu standartlar-

la çekicinin ve yarı römorkun uzunlukları sabit 

hale gelirken kombinasyon olarak tek ölçü olan 

16,50 metre kabul edilmiş durumda. Bu durum-

da standart treyler ölçücü 13,60 metre, çekici 

ölçüleri ise markadan markaya değişmekle bir-

likte 4 tekerlekli bir model için 6,81 metre orta-

lamaya sahip. 

Avrupa’da gerek AB platformunda olarak gerekse 

de farklı ülkelerde bağımsız olarak özellikle çe-

kici boylarının daha uzatılması veya farklı kom-

binasyonların kullanması konusunda yıllardır 

süren tartışmalarda yeni bir boyut açılıyor. 

Daha fazla taşıma hacmi için treyler uzunluğunun 

1 metreye civarında artırılma konusu netleşme-

mişken çekicilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 

16 TEKNO LOJİ

AVRUPA’DA    GÜNDEME    GELEN 
YENI    ÖLÇÜLER    ÇEKICI
ŞEKILLERINI    DEĞIŞTIREBILIR



Özellikle ağır ticari araçları daha güvenli ve daha aerodinamik hale getirmek 

son yıllarda süren kampanyaların sonuç vermeye başlamasıyla gündeme 

düşen gelişme, kare şeklinde çekici kabinlerin sonunu getirebilir. 

 2019 yılının başlarında AB ulaştırma bakanları, 1 Eylül 2020’den itibaren 

Avrupa karayollarında daha uzun ve aerodinamik özellikleri olan çekici ka-

binlerine izin vermeyi kabul ettiler. 

Enerji verimliliğinin yanı sıra trafik güvenliğinin de etkili olduğu kararın 

alınmasında özellikle ağır ticari araçların günümüzdeki yapısının bisikletli 

ve yaya ölümle sonuçlanan kazarlarda oynadığı rolün de etkisi olduğu ifade 

ediliyor. 

Aerodinamik kabinlerin pazara sunulmadan önce 1 Kasım 2019 tarihine ka-

dar tip onayı ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. 

Bugüne kadar farklı platformlarda konsept araçlarını sergileyen kamyon 

üreticilerine bu araçların seri üretime dönme şansını verebilecek olan yeni 

düzenlemenin getireceği avantajlar oldukça önemli görünüyor. 

Aerodinamik kabinde konfor açısından sürücüye daha geniş çalışma ve ya-

şam alanı sunuluyor. Tasarımdaki değişiklik daha uzun burunla birlikte çe-

kicinin aerodinamik özelliğini yüzde 12 iyileştirirken yüzde 8-10’lara ulaşa-

bilecek olan daha düşük yakıt tüketimi sağlayacak. 

Güvenlik açısından daha büyük ön camlar sürücünün görüşünü iyileştirir-

ken kör noktada kalan alanları azaltacak. Yuvarlaklaştırılmış ön burkulma 

bölgesinin özellikle yayalara yönelik ölümlü kazaları önemli ölçüde azalt-

ması bekleniyor. Yine aracın aerodinamik bölgesine yerleştirilebilecek olan 

bir sönümleyici çarpışma kutusunun diğer yol kullanıcıları üzerinde tehlikeli 

şartları azaltması bekleniyor. 

17TEK NO LO Jİ
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TIRSAN’IN Samandıra’daki tesisinde 

gerçekleştirilen teslimat töreninde Tır-

san Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

tin Nuhoğlu, Sarp Intermodal Yönetim 

Kurulu Başkanı Onur Talay, Sarp Inter-

modal Genel Müdürü Şenol Taş, Tırsan 

Satış ve Bayi Yönetimi Koordinatörü Er-

tuğrul Erkoç, DAF Tırsan Satış Şefi Ak-

gün Nuhoğlu yer aldılar.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çe-

tin Nuhoğlu, teslimat öncesi yapılan 

toplantıda sektöre ilişkin açıklama-

larda bulundu. Nuhoğlu, Mersin ve 

Ankara’da iftar programları olduğunu 

ve bütün nakliyecilerin bir beklen-

ti içinde olduğunu kaydederek  se-

çim dönemlerinin tamamlanarak ve 

Türkiye’nin kendi gündemine dönmesi 

gerektiğini ifade etti. 

Nuhoğlu, konuşmasında şunları söyledi:  

“Her krizin ardından bir fırsat doğacak-

tır. Biz de bunun hazırlıklarını yapmak 

zorundayız. Rekabet analizinde ihtiyaç-

ları tespit etmek, müşteriye daha yakın 

durmak ve onlardan alacağınız geri bil-

dirimlerle organizasyonu geliştireceği-

niz alanları sıcak tutmak. Biz de bunları 

yapıyoruz.

İhracata Ağırlık Tırsan’a 

Rekor Getirdi

Güney Rusya, Azerbaycan, Fas, Tu-

nus gibi ülkeleri buradan yönetiyoruz. 

Mersin’de Hatay’da araç satan arkadaş-

larımız artık yeni pazarlara çalışıyorlar. 

Bu dönem bunu gerektiriyor.

Bunun sonuçlarını gördük ve Tırsan 

2018’de tarihinin rekorunu kırdı. 10 bini 

geçen üretim yaptık ve bunun yaklaşık 9 

binini ihraç ettik. Bu bizi gururlandırdı 

ve güven verdi. Bu yıl da var gücümüz-

le yurtdışındayız. Bu şartlarda oradaki 

yeni trendleri görüyoruz ve ihtiyaçları 

zorlukları görüyoruz yeni iş modellerini 

görüyoruz. 

İntermodal taşımacılığın farklı alan-

lara kaydığını da görmüştük. Tren ve 

karayolu kombinasyonları öne çıkı-

yordu ve biz de buna yönelik üretim-

lere başlamıştık. 2018 IAA fuarında 

Avrupa’nın en haff swap body ürünü-

nü tanıttık. Bu swap body araçla bir-

çok Avrupalı taşımacıya araç verdik. 

Bununla birlikte konteyner taşıyıcıyı 

da verdik. 

Bugün Sarp bu alanda öncü firmalardan 

biridir. Geçen sene test amaçlı 20 adet 

treyler verdik. Bu yıl ise 100 araç veriyo-

ruz. Bunlarla beraber Avrupa’da ve başka 

bölgelerde taşıma yapacaklar. 50 adet de 

konteyner taşıyıcı veriyoruz. Toplamda 

Kassbohrer ve Tırsan markalı 180 aracın 

teslimatı söz konusu.”

Daha önce Tırsan’dan 
20 adetlik araç alan Sarp 
Intermodal, 180 adetlik swap 
body yatırımında Tırsan’ı seçti. 

SARP    INTERMODAL    YILIN    EN    BÜYÜK
TREYLER    YATIRIMINDA    TIRSAN’I    SEÇTI 
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Nuhoğlu: “Taklitçilik Sürdürülemez”

Nuhoğlu, konteyner taşıyıcı şasi ile 

IAA’da Treyler İnovasyon ödülünü al-

dıklarını ifade ederek farklı bir tek-

nolojiyle 2017 ödülünü de aldıklarını 

hatırlatarak: “Bu da Türk mühendisliği-

nin geldiği yeri gösteriyor. Bu ürünler, 

müşterisine rekabet avantajı sağlıyor. 

Kalite konusunda uzun dönemli ilişki 

kuruyor. Sadece birilerinin yaptığını ya-

parak değil, onlardan daha iyi yaparak 

bunu sağlıyor. Yıllarca öyle ya da böyle 

öğrenildi. Birinin taşeronu olarak öğre-

nilmez. Bizim bu vizyona ve kültüre ih-

tiyacımız var. Taklitçiliği bir dönem için 

insanlar, ülkeler, şirketler hoş görebilir. 

Ancak bunun arkasından bir yetkin-

lik sağlayamazsanız, sürdüremezsiniz. 

Türkiye’deki krizi bu anlayışla aşabili-

riz. Hollanda’daki şirketimiz 100 yıllık 

bir şirketle işbirliğine gitti. Bu şirketle 

farklı büyüme alanlarına açılacağız.”

Talay: “Tırsan’dan başka 

seçenek düşünmedik”

Daha sonra söz alan Sarp Intermodal 

Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay 

ise, Sarp Intermodal olarak 5 yılı geri-

de bıraktıklarını kaydetti. Bu süre için-

de intermodal taşımacılıkta kullanılan 

özellikle 45’lik konteyner tarafında adet 

bazında en fazla hareketi sağlayan şir-

ket olduklarını belirten Talay, şunları 

söyledi: “Konteynerin fiziki özelliklerin-

den dolayı dokunamadığımız şirketler, 

müşteriler oluyordu. Bunun da önüne 

geçmek için bir arayışa girdik ve geçtiği-

miz yıl denemelere başladık. Bu sene iti-

barıyla da swap body yatırımına girdik. 

Önümüzde iki seçenek vardı. Intermodal 

altyapısını kullanarak tenteli ekipman 

açısından bakıldığında klasik treyler ta-

şımacılığına yönelik araç tercih etmek ya 

da kendi iş modelimize uygun araçları 

filoya katmak. İkinci yöntemi tercih et-

tik ve iş modelimize en uygun olan araç 

swap body yatırımına karar verdik. Çok 

fazla arayışa gerek yoktu. Avrupa’ya git-

tiğimizde benzer üretimi yapan Alman 

ve İtalyan şirketler var ancak kalitesi-

ne güvendiğimiz ve 3 sene önce işbirliği 

yapmaya başladığımız Tırsan’dan başka 

bir markayı seçmek aklımızın ucundan 

geçmedi.”

İlk 20 adet ile başladığımız, 100 artı 80 

tane ile devam edilen bu yatırımı gele-

cek yıllarda arttırmayı umut ettiklerini 

söyleyen Talay, “Kalitesine duyduğu-

muz güvenle, bugüne kadar işbirliğine 

güvendiğimiz Tırsan’la birlikte yapımızı 

kuvvetlendirmeyi umuyoruz. Yaptığımız 

yatırımın finansmanı da Tırsan’la ger-

çekleştirdik. 

Almanya Açıldı İngiltere Yolda

Bizim 2 şirketimiz var. Bunlardan birisi 

Sarp Intermodal diğeri de Sarp Express. 

Taner Ankara bugün aramızda değil ama 

onun aset sahibi şirketi; Batu Uluslarara-

sı Nakliyat’ı Sarp Express olarak yeniden 

adlandırdık. Bütün parsiyel operasyon-

larını treylerden swap body’e kaydırmış 

durumdayız. Bugün yaptığımız yatırımın 

da sebebi bu. Almanya’da bir şirket kur-

duk ve depomuzu Münih’te açtık. Tüm 

dağıtım ve toplama operasyonlarımızı 

oradan yürüteceğiz. Bu yılın son çeyre-

ğinde de yine bizim için bir diğer önemli 

ülke olan İngiltere’de yatırımımızı haya-

ta geçireceğiz.”

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu
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TÜRK    ÜSTYAPICILARA    
AFRİKA    VE    ORTA 
DOĞU’YA    IVECO    İLE    
AÇILMA    FIRSATI 

IVECO Türkiye, Türkiye’deki üst yapıcı-

ları 11 Temmuz’da İstanbul’da bir araya 

getirdi. Etkinlik, iki yılda bir gerçekleşen 

ve en son Kasım’da düzenlenen Iveco 

üstyapıcı etkinliğin devamı ve katılım-

cılara Afrika ve Orta Doğu pazarlarında 

yeni fırsatları sunma amacını taşıdığı 

ifade edildi. 

Düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin fark-

lı şehirlerinde farklı ürünler üreten 108 

üstyapıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 70 

civarı hafif ve orta sınıflarda uzmanlaş-

mış olup, kapalı kasadan, yol temizleme 

ve atık yönetimi gibi üst yapılara uzanan 

farklı üstyapılar üretiyor. Kalan yüz-

de 30’luk kesim ise ağır sınıfta uzman, 

mikserler, damperler ve treyler gibi üst-

yapılar sunuyorlar.

Toplantıda ilk olarak söz alan Iveco Tür-

kiye Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz, 

konuşmasında şunları söyledi: “Bu et-

kinliği, 2018 ve 2019’da iki yıl üst üste 

küçülen Türkiye ticari araç pazarı için 

üstyapıcılara yurt dışında yeni fırsat-

lar sunmak amacıyla düzenledik. 2019 

yılı başına Iveco’da organizasyon yapı-

sının ve ülke sorumluluklarının değişti. 

Afrika ve Orta Doğu pazarları Iveco için 

tarihsel bir öneme sahip. Bu pazarlar-

da Iveco’nun büyümesi için üstyapılarla 

yeni işbirliklerine ihtiyaç var. Afrika ve 

Orta Doğu ülkelerinde ürünlerin nitelik-

lerinin yetersiz olması sizlere yeni fır-

satlar sunabilir.”

Giz: “Pazar toparlanmaya başlayacak”

Tansu Giz daha sonra Iveco Türkiye’nin 

pazardaki artan performansından bah-

setti. Iveco’nun Türkiye’de  3,5 ton ve 

üstü segmentde üçüncülüğe yerleşirken 

2019 yılında şu ana kadar yıllık baz-

Ticari araç üstyapıcılarıyla düzenli olarak bir araya gelen Iveco, Afrika ve 
Orta Doğuda üst yapıcılık faaliyetlerini kolaylaştırmak için oluşturulan 
yeni fırsatları paylaşmak için özel bir organizasyon düzenledi. 

Iveco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz



21Ü STYAPI

gördüğünü düşündüğünü de sözlerine 

ekledi. Avrupa’da emisyon sorunların-

dan dolayı dizel ağır ticari araçların Euro 

7 normlarını yerine getirmekte zorla-

nacağını maliyet artışının fazla olma-

sının beklenmesinden dolayı alternatif 

yakıtların öne çıktığını söyleyen Giz, 

Iveco’nun CNG’li araçlarıyla da bu sürece 

hazır olduğunu vurguladı. 

Bonifacino: “Türk üstyapıcıların 

şansı yüksek”

Toplantıya Iveco’yu temsilen katılan 

orta ve ağır segment Ürün Müdürü Fabio 

Bonifacino ise yaptığı konuşmada Afri-

ka ve Orta Doğu ülkelerindeki hafif ve ve 

ağır ticari araç potansiyeline dikkat çek-

ti. Bu ülkelerde 3,5 ton üzeri ticari araç 

satışlarının son 3 yıldaki ortalaması-

nın 125 bin, orta ve ağır ticari pazarının 

ise 140 bin adet olarak gerçekleştiğini 

açıklayan Bonifacino, pazarın toplam 

büyüklüğünün yıllık 265 bin adet oldu-

ğunu kaydetti. 2023 yılında pazarın 330 

bin adetlere ulaşmansın beklendiğini 

açıklayan Bonifacino, bu pazarları özel-

likle Çinli markaların domine ettiğini 

kaydetti. Gelecek dönemde kaliteli araca 

ve dolayısıyla Avrupalı markalara tale-

bin daha çok olmasının beklendiğini de 

sözlerine ekleyen Bonifacino, bu bölge-

lerdeki yerel üretim trendine de dikkat 

çekti. Ota Doğu ve Afrika’da konsolide 

ortaklık, konsolide olmayan ortaklık ve 

üretim anlaşmasıyla Iveco’nun 2019 yı-

lında 11 tesise ulaştığını açıklayan Boni-

facino, bu noktada üstyapnın önemine 

dikkat çekti. 

Bu bölgelerde yapılan yerel üretimler-

de (CKD) araçların büyük bölümünün 

kalitesi yetersiz yerel üstyapılarla ta-

mamlanmasının Türk üstyapı üreticileri 

için fırsat olacağını belirten Bonifacino, 

Iveco’nun geniş ürün yelpazesi ve Türk 

üreticilerin teknik kapasitesinin iyi kul-

lanılması gerektiğinin altını çizdi. 

Özel Filo Müşteriler Birimi müdürü And-

rea Scollo ve Üstyapıcılar İlişki Yöneticisi 

Giuseppe Cariello de düzenlenen orga-

nizasyona katılarak Afrika ve Orta Doğu 

Bölgesi için yeni organizasyonel yapıyı 

açıklayıp söz konusu pazarlarda mevcut 

olan ürünleri tanıttılar. Oturum sonunda 

üst yapıcılar soru sorma ve geri bildi-

rimlerini sunma fırsatı buldular.

Iveco Türkiye, aynı zamanda üst yapıcı-

lar için güncellenen, IVECO’nun teknik 

çizimleri ile modele ve versiyona göre 

üst yapılara yönelik kılavuzlarını barın-

dıran websitesini de sundu.

Toplantı, Daily, Eurocargo, Stralis X-Way 

ve Trakker’dan oluşan tüm ürün gamı-

nın gösterildiği  bir turla sona erdi. Iveco, 

son modelleri Türk ve Avrupa pazarlarına 

eşzamanlı olarak sunulan tam bir hafif, 

orta ve ağır araç yelpazesi sunuyor.

da üstün bir performans sergilediğini 

kaydeden Giz, geniş ürün gamının bu 

performanstaki etkisine değindi. 2001 

yılında 2008 yılında ve günümüzdeki 

inişlere rağmen Türkiye’nin büyük bri 

potansiyele sahip olduğunu vurgulayan 

Giz, gerek nüfus gerekse de üretim ka-

pasitesiyle inşaat sektöründeki daral-

manın devam etmesine rağmen pazarın 

toparlanacağına olan inancını ifade etti. 

Ekonominin düzelmesiyle 3,5 ton üze-

ri pazarın tekrar 80 binlere çıkacağı-

na inandığını belirten Giz, pazarın dibi 
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KRONE’YE    ALMANYA’DA    ÇIFTE    ÖDÜL
Avrupa’nın dev treyler üreticisi Krone’nin ağır ticari araç sektöründeki başarıları, sektörün kullanıcıları ve 
otoriteleri tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Krone, Almanya’da 8 bin 400 okuyucunun oy kullandığı 
“2019’un En İyi Markaları” anketinde ‘perdeli treyler’ kategorisinde ilk sırayı aldı. Bu ödülün yanı sıra Krone, yine 
Almanya’da ‘VerkehrsRundschau’ ve ‘Trucker’ dergilerinin editörlerinden oluşan jüri tarafından bu yıl ilk kez 
verilen “Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon Ödülü”nü alma başarısını gösterdi. 

KRONE, “2019’un En İyi Markaları” anketinde ‘perdeli treyler’ kategorisinde 

ilk sırayı alırken, ‘treyler aksları’ kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. 8 bin 

400 okuyucunun oylarıyla seçilen ‘en iyi perdeli treyler’ ödülünü Krone ailesi 

adına, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Frank Al-

bers teslim aldı. Dr. Albers ödül töreninin ardından yaptığı kısa açıklamada, 

“Ürün ve hizmet kalitemize olan bağlılığımızın ve sürekli iyileştirme çaba-

larımızın en güzel getirilerinden birisi bugün aldığımız bu ödüldür. Bizi her 

mecrada destekleyen sadık yol arkadaşlarımıza, tüm kullanıcılarımıza ve oy 

kullanan 8 bin 400 değerli okuyucuya Krone ailesi olarak içten teşekkürlerimi-

zi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Krone, ‘VerkehrsRundschau’ ve ‘Trucker’ dergilerinin editörlerinden olu-

şan jüri tarafından bu yıl ilk kez verilen “Yeşil Kamyon ve Treyler İnovasyon 

Ödülü”nü alma başarısı gösterdi. Jürinin değerlendirmesinde Krone’nin son 

günlerde devreye aldığı yeni uygulaması ‘Akıllı 

Kapasite Yönetimi’nin etkili olduğu belirtildi. Bu 

uygulamayla taşıma verimliliğini maksimum se-

viyeye çıkarttıklarının altını çizen Dr. Frank Al-

bers, “Akıllı Kapasite Yönetimi aslında bir bilgi 

paylaşım platformudur. Krone Telematik ile en-

tegre çalışan bu uygulama sayesinde kullanıcılara 

mevcut yükleme durumu, kalan yükleme alanı, 

kalan alanlara uygun yük özellikleri gibi detay-

lar ve aracın mevcut konumu, bazı önemli ölçüm 

sonuçları gibi teknik bilgiler sağlanmaktadır. 

Yerleştirilen sensör ve kameralar sayesinde uzak-

tan da erişim sağlanabilen bu uygulamadaki ana 

hedeflerimiz, gidiş gelişlerde oluşabilecek boş-

luklardan kaçınmak, treyler içerisindeki müsait 

yükleme alanlarının değerlendirilmesi ve karbon 

dioksit salınım değerlerindeki iyileşme olarak gö-

rülebilir” dedi.

Krone, ‘Akıllı Kapasite Yönetimi’ adıyla tanıttığı 

yeni uygulamasıyla sektörde adından fazlaca söz 

ettirmişti. Bir de ‘Yeşil Kamyon ve Treyler İnovas-

yon’ ödülüyle taçlanan bu uygulama şu sıralarda 

Avrupa’da sektörün yön verici uygulamarından 

biri olarak görünüyor.

Soldan sağa; Krone Pazarlama Müdürü Stefan Oelker ve 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Dr. Frank Albers.

Soldan sağa; Krone Pazarlama Müdürü Stefan Oelker, Ar&Ge ve Elektronik Müdürü Kurt Kunz 
ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Frank Albers



TÜRKIYE’DEN Krone müşterileri mar-

kanın Lübtheen’deki Cool Liner fabrika-

sını ziyaret etti. Krone Uluslararası Satış 

Direktörü Andreas Völker ziyaretçilere ev 

sahipliği yaparken, Krone Türkiye Satış 

Müdürü Ömürden Özacar ve Krone’nin 

bölge satış yöneticilerinden Selçuk Ak-

döner baştan sona kafileyle birlikte oldu. 

Üretimin büyük bir kısmında Endüst-

ri 4.0 ışığında robotlarla çalıştıklarını 

ve teknolojideki ilerlemeleri kendileri-

ne referans aldıklarını belirten Andreas 

Völker, “Türkiye’nin önemli kullanıcı-

larını bu tesisimizde ağırladığımız için 

çok keyifliyiz. Avrupa’nın en modern 

ticari araç üretim tesisini birlikte gez-

dik. Burada izlenen üretim süreçleri ve 

öne çıkan teknolojik yeniliklerimiz hak-

kında onlara bilgi verdik. Eğer piyasaya 

sürdüğümüz araçlarda bir kaliteden söz 

ediliyorsa bunun tesadüfi olmadığını 

burada anlatmaya çalıştık. Türkiye’den 

gelen kullanıcılara aktardığım gibi, biz 

çok çalışıyoruz. Her zaman kullanıcıları-

mız için kendimizi geliştirmeyi ön plana 

alıyoruz. Türkiye’deki tüm kullanıcıla-

rımızdan ve Türk nakliyecisinden de bir 

ricam var. Kaliteye ve bize inanmaya de-

vam etsinler” şeklinde konuştu.

Ziyareti organize eden ve baştan sona 

kullanıcılarının yanında olan Ömürden 

Özacar ise, “Ben öncelikle buraya ge-

len önemli dostlarıma, Krone kullanı-

cılarına teşekkür ediyorum. Buradaki 

sürece, teknolojinin nasıl kullanıldı-

ğına ve en ince ayrıntısına kadar ka-

liteli frigorifik treylerin nasıl üretil-

diğine birlikte tanık olduk. Daha önce 

de söylediğim gibi treyler sektörünün 

en komplike aracını burada üretiyoruz. 

Krone kalitesinin tesadüf olmadığını, 

Krone olarak Cool Liner’ı en üst düzey 

teknolojik standartlarda ürettiğimizi 

tekrar belirtmek istiyorum. Frigorifik 

treylerimiz tüm gıda ürünlerinin uy-

gun sıcaklıklarda taşınabilmesine ola-

nak sağlıyor. Ayrıca, ‘Farma’ sertifika-

sıyla birlikte ürettiğimiz treylerimizle 

en hassas kimyevi maddeler ve ilaçlar 

güvenli bir şekilde taşınabiliyor. Kulla-

nıcı taleplerine göre, çift katlı, ara böl-

meli ve et kancalı cool liner üretimleri 

gerçekleştiriyoruz” dedi.

2007 yılından beri frigorifik treyler üre-

timini yalnızca bu fabrikada gerçekleş-

tiren Avrupa’nın dev treyler üreticisi 

Krone’nin, Lübtheen fabrikası dışında 

biri Tire/İzmir’de olmak üzere 4 büyük 

fabrikası daha bulunuyor. Yıllık 59 bin 

treyler üretimiyle 2 milyar Avro ciroyu 

aşan holdingin bütün fabrikaları tam ka-

pasitesinde hizmet veriyor. 

KRONE    KULLANICILARI    ALMANYA’DAKI
FRIGO    FABRIKASINI    ZIYARET ETTI

Krone, frigorifik aracı Cool Liner’ın üretildiği Lübtheen’deki dev 
fabrikasını kullanıcılarına yakından tanıtma fırsatı buldu. Pazarın  
en iddalı modellerinden olan Cool Liner araçlarını üreten Krone’nin 
tesisinde günde 40 treyler üretilebiliyor. 
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TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, Türkiye’nin önemli treyler ve üstyapı üreticilerinden 

Güven’in, 42 yıldır sektöre önemli değerler kattığını belirterek, “Güven’in aramıza ka-

tılması ile derneğimiz daha da güçlü hale geldi” dedi. 

Güven Makine Satın Alma Müdürü Metin Kirmit, TREDER’in sektörde çok önemli bir 

misyonu yerine getirdiğine değinerek, “Sektör paydaşları olarak, kurumsal sorumlu-

luklarımız kadar, mesleki sorumluluklarımızın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ye-

niden TREDER ailesine katılarak hem sektörümüz hem de ülkemiz için üstümüze düşen 

çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Güven olarak TREDER ailesine katılmaktan 

mutluluk duyuyoruz. Türkiye de ki saygın treylerciler arasında olmak bizlere güç ve gü-

ven vermektedir. Yeniden bu derneğin altında çok başarılı işlere imza atacağımıza ina-

nıyoruz. 40 yıllık bilgi ve birikimimizi bu dernek çatısı altında paylaşmak gurur verici” 

şeklinde konuştu. Silobas, trans mikser, damper ve şase grubunda İskenderun Organize 

Sanayi Bölgesi’nde çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Metin Kir-

mit, 550 araçlık yıllık üretimi yüzde 30 artırarak yılda 700-750 dolayında üretim yaparak 

bölge ve ülke ekonomisine katkı vermeyi planladıklarını söyledi.

Güven 21 Ülkeye İhracat Yapıyor

Üretimlerinin yüzde 60’ını ihracatta değerlendirdiklerini belirten Güven Makine Satın 

Alma Müdürü Metin Kirmit, 10 üretimden 6’sının ihrac edildiğini belirterek 21 ülkeye 

ihracat yaptıklarını anlattı. Kirmit, firmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu ülkeler ara-

sında AB’ye üye ülkeler, Ortadoğu ülkeleri, Arabistan, Kuveyt, Abudabi, Suriye, Türkî 

Cumhuriyetleri Türkmenistan, Kazakistan, Kıbrıs, Kuzey Afrika’da Libya, Cezayir, Fas, 

Tunus, gibi ülkelere ihracatımız var. Toplamda 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu şu de-

mek: dünyadaki kriz olan bölgelere ihracatımız varsa, oraya mal satmakta zorlanıyor-

sak, diğer pazarlara yönelebiliyoruz. Bu da esnekliği gerektiriyor.”

Türkiye’nin önemli treyler ve 
üstyapı üreticisi Güven Makine, 
yeniden Treyler Sanayicileri 
Derneği TREDER’in üyesi oldu. 

24 ŞİRKETLE RDE N

GÜVEN
MAKINE
YENIDEN
TREDER
ÜYESI    OLDU



Pentawave yeni yükleme ve boşaltma 

sistemi hakkında bilgi veren Gençoğlu, 

söz konusu sistemle treyler yüklemesi-

nin 3 dakika 50 saniye gibi çok kısa bir 

sürede tamamlandığını, standart kayar 

bir perde ile aynı işlemin 15 dakika 13 

saniyede bitirebildiğini vurguladı. 

Pentawave sisteminde iklimlendirme de 

yapılabildiğinin altını çizen Gençoğlu, 

yalıtımlı perde sistemi ile sebze ve mey-

ve taşımacılığında kullanıldığını söyledi. 

Soğutucu ürün ile kullanıldığında eksi 12 

dereceye kadar sıcaklık sağlanabildiğinin 

altını çizen Gençoğlu, ürünün özellik-

le fabrikalar arası taşımacılıkta verimli 

kullanıldığını aktardı. 

Kadesan Branda’nın XL 12642 Yük Em-

niyet Sertifikalı Kayar Yan Perde üretimi 

yapabildiğinin altını çizen Murat Gen-

çoğlu, ADR sertifikalı (alev yürümezlik 

özelliğine sahip) ve Protect Yırtılmaz 

TREYLER Sanayicileri Derneği (TRE-

DER), tedarikçi ziyaretlerine devam 

ediyor. TREDER Başkanı Yalçın Şen-

türk başkanlığındaki heyet, Kadesan 

Group’un Hadımköy’de açılan yeni fab-

rikasını 9 Temmuz tarihinde ziyaret etti. 

Kadesan Group Yönetim Kurulu Başkanı 

Murat Gençoğlu, TREDER üyelerini fab-

rikayı gezdirerek, üretim proseslerini ya-

kından tanıttı. TREDER üyelerine ayrıntılı 

bir sunum da yapan Gençoğlu, ürünler ve 

yeni teknolojiler hakkında bilgiler verdi. 

Kadesan Group’un 30’uncu yılını geride 

bıraktığını belirten Gençoğlu, iki şirket 

ve 130 çalışan ile 5 bin 300 metrekaresi 

kapalı, 6 bin metrekaresi açık olmak üze-

re toplam 11 bin 300 metrekarelik alanda 

hizmet verdiklerini söyledi.

Kadesan Group’un, Karadeniz Branda ve 

Turkuaz Branda markalarının çatı ku-

ruluşu olduğu bilgisini veren Gençoğlu, 

ayrıca Versus Omega ve Adaico’nun Tür-

kiye’deki tek satıcısı olduklarını belirt-

ti. Gençoğlu, firma ile ilgili şu bilgileri 

verdi: “Sektörünün lider kuruluşu olan 

Kadesan Group, rekabet gücünü koru-

mak ve arttırmak, daha hızlı ve kaliteli 

hizmet sunmak, sürdürülebilir bir ba-

şarı sağlamak için üretim teknolojilerini 

sürekli yeniliyor. Firma olarak yıllık tek 

vardiyada 6 bin, 2 vardiyada 12 bin Kayar 

Perde ve Kayar Tavan Branda üretim ka-

pasitesine sahibiz. Yüksek Frekans Bran-

da Kaynak Makinaları ile üretimde en 

güncel teknolojileri kullanan firmamız, 

müşteri istekleri doğrultusunda özel 

olarak tasarlanmış DK 16 Metre Bran-

da Kaynağı yapabilen, kaynak mukave-

meti 110 newtonun üzerinde olan Dijital 

Kontrol Panelli Yüksek Hava Basınçlı Sı-

cak Hava Branda Kaynak Makinaları ile 

hizmet sunuyor. Kadesan Group son tek-

nolojilerin desteği ile minimum iş gücü 

ve maksimum üretim adedine ulaştı.”

KADESAN    GROUP    YENI    FABRIKASINDA 
TREYLER    ÜRETICILERINI    AĞIRLADI
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Branda (çelik tel dokumalı) üretimi ile 

lojistik hizmeti veren firmalara daha gü-

venli taşımacılık yapma imkanı sağla-

dıklarını vurguladı.

TREDER Başkanı Yalçın Şentürk de ziya-

ret ile ilgili yaptığı açıklamada Kadesan 

Group’un sektörün en eski ve önemli te-

darikçileri arasında yer aldığını belirterek, 

“Yeni tesisin sektöre ve Kadesan Group’a 

hayırlı olmasını diliyorum. Umarım işleri 

artar ve bu sektöre hizmet vermeye de-

vam ederler” şeklinde konuştu.

TREDER Yönetim Kurulu, Temmuz ayı 

toplantısını Kadesan Gruop’un fabrika-

sında gerçekleştirdi. Toplantıda özellikle 

iç pazardaki düşüşün önüne geçilmesi 

için yapılabilecekler masaya yatırıldı. Bu 

amaçla KDV indiriminin devam etme-

si ve treylerin de hurda teşvikine dahil 

edilmesi için kamu ile daha yakın bir ça-

lışma yürütülmesi kararlaştırıldı.
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AĞIR    TİCARİ    ARAÇ    PAZARI 
6    AYDA    YÜZDE    58    DARALDI

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin, yap-

tığı sektör değerlendirmesinde Türkiye 

pazarında yaşanan keskin düşüşe işaret 

etti. Ocak-Haziran döneminde toplam 

pazarda 3 bin 315 adet kamyon ve çekici 

satışı gerçekleşti. 2018 yılının aynı dö-

neminde gerçekleşen toplam 7 bin 966 

adetlik satışa göre pazar 2019 yılının ilk 

altı ayında yüzde 58,39 daraldı. 

2019 yılı Haziran ayında toplam 765 adet 

kamyon ve çekici satışı yapıldı. 2018 yılı 

aynı ayda yapılan 872 adetlik satışa göre 

Pazar 2019 yılı Haziran ayında yüzde 

12,27 düştü.

Eksin: “Pazarda hareket 

2020 yılında başlayabilir”

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin, 2019 

yılının ilk yarısını değerlendirirken 

“Ağır ticari araç pazarındaki daral-

ma devam ediyor. Bu daralma 4 yıldır 

üst üste sürüyor. Ağır ticari araçlar bir 

yatırım ürünü olduğu için iş potansi-

yeli görüldükçe talep artıyor. Potansi-

yel görülmedikçe talep düşüyor. Tür-

kiye pazarı son 20 yıldır ortalama 25 

bin adetlerde seyrediyor. Satışlar son 

4 yıldır Pazar ortalamasının altında 

gerçekleşiyor. İnşaat sektöründe mega 

projelerin tamamlanması iç pazara 

yansırken, ithalatın daralması ulusla-

rarası çalışan büyük lojistik firmala-

rımızı da etkiliyor. Bu veriler ışığında 

ve piyasaya baktığınızda 2019 yılını 6 

bin-6 bin 500 adet ile kapatabiliriz gibi 

görünüyor. Ancak 2020 yılı makroeko-

nomik dengelerin oturması ile birlikte 

toparlanmanın başlayacağı yıl olabilir. 

İstatistiklere baktığımızda yaklaşık 55 

bin adetlik bir pazarın ötelendiği görü-

lüyor. Ekonomideki belirsizlikler orta-

dan kalktıkça ötelenen taleplerin 2020 

yılında devreye girebileceğini öngörü-

yoruz” dedi.

TAİD bünyesinde; Scania, Ford Trucks, 

Iveco, Karsan, Mercedes-Benz, MAN, 

Renault Trucks, Volvo ve Temsa gibi ağır 

ticari araç markalarının yanı sıra Tırsan, 

Koluman, Krone, Schmitz, Otokar gibi 

treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları 

da yer almaktadır. 

Türkiye ağır ticari araç pazarı 
küçülmeye devam ediyor. 
Dört yıldır daralan pazarda 
iyileşmenin 2020 başından 
itibaren başlayabileceği ifade 
ediliyor. 

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin
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SEKTÖR    DERNEKLERİ    TAİD
ORGANİZASYONUNDA    BULUŞTU
TAİD’İN (Ağır Ticari Araçlar Derneği) 

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştir-

diği etkinlikte ODD ve Treder olmak üze-

re 3 derneğin temsilcileri bir araya geldi.

TAİD Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı 

sıra ODD (Otomotiv Distribütörleri Der-

neği) Başkanı Ali Bilaloğlu ve Treder 

(Treyler Sanayicileri Derneği) Başkanı 

Yalçın Şentürk ile toplam 36 katılımcı 

hazır bulundu. TAİD eski başkanlarına 

yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket 

verildi. İlk Başkan Tanar Çakmakçı’ya 

plaketi ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, bir 

önceki Başkan Bahadır Özbayır’a ise pla-

keti Mercedes Benz CEO’su Süer Sülün 

tarafından verildi. 

TAİD Başkanı İlhami Eksin, dernek ola-

rak sektör temsilcileri ile bir araya ge-

lerek sinerji yaratmak istediklerini be-

lirterek “Ağır ticari araç sektörünün 

sorunlarını ve gelecek haritasını çizmek 

için bu tür toplantıların sık sık yapılması 

gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bir ilki 

gerçekleştirdik. Devamı da gelecektir. 

Artık sektörümüz için daha aktif bir sü-

rece girildi. Bu süreci en sağlıklı şekilde 

yürütmek için sektörümüzün diğer der-

nekleri ile fikir alışverişinde bulunuyo-

ruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında İlhami Eksin Baş-

kanlığında, Başkan Yardımcısı İffet Tür-

ken,  Ali Saltık, Alper Kurt, İbrahim Altun, 

Murat Tokatlı ve Burak Hoşgören’den 

oluşan TAİD Yönetimi Kurulu ile TAİD 

Pazarlama Komitesi toplantıları da ger-

çekleştirildi. 



28 ÜSTYAPI

FIAT    YENI    DUCATO’YU    TANITTI: 

ELEKTRIKLI    DUCATO
2020’DE    GELIYOR

AVRUPA başta olmak üzere 12 ülkede 

segmentinin satış lideri olan Fiat’ın en 

büyük ticarisi  Ducato, Avrupa Birliği’nde 

Eylül ayında yürürlüğe girecek Euro 6D 

normlarına uygun motor  seçenekleri, 

güçlü donanım, ve teknolojik özelliklere 

kavuşarak yenilendi. Torino’da Uluslar 

arası Yılın Ticari Aracı jüri üyeleri için 

gerçekleştirilen organizasyonda ilk defa 

tanıtılan Yeni Ducato, 9 ileri yeni otoma-

tik şanzımanla geliyor. Organizasyon-

da Fiat Professionel’in  ilk seri üretim 

elektrikli aracı olan elektrikli Ducato’nun 

tanıtımı da yapıldı. 

38 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 

Fiat Ducato, sınıfında kolay kullanımı 

ve önden çekişli özelliğiyle sınıfında 2,1 

ton taşıma kapasitesi sunan tek panel-

van olarak özel bir yere sahip. Bu özel-

likleriyle yük taşımasında olduğu kadar 

karavan üreticilerinin de tartışmasız 

tercihi olan Ducato’nun yenilenme süre-

cinde son yıllarda sektörü deirnden et-

kileyen e-ticaret ihtiyaçlarınn göz önüne 

alındığı görülüyor. Daha fazla ürün gru-

bunun daha sık bir şekilde müşterilere 

ulaştırılması ihtiyacı teslimat/dağıtım 

alanında çalışan araçların özelliklerine 

etki ediyor. 

Bu değişimi yakından takip ederek ara-

çalrını buna göre geliştirdiklerini kayde-

den Fiat Professionel yöneticileri üretilen 

Ducato’ların yüzde 30 oranında dağıtım 

sektöründe satılmasını değerlendirdiler. 

Sık giriş çıkışlara uygun, dreksiyonda 

uzun zaman geçiren sürücülerin düşü-

nüldüğü, yüksek hacimli ve dar alanda 

manevra ve park edilebilen Ducato, fark-

lı müşteri gruplarının ihtiyacı olan farklı 

üstyapılara uygunluğu ile de dikkat çe-

kiyor. Yeni Ducato’da görsel değişiklik 

hem iç kısımda hem de dış tasarımda kı-

sıtlı alanda gerçekleşmiş.  Titanyum ön 

ızgara çerçevesi ve siyah ön far yuvaları 

en çok dikkat değişiklikler olmuş ve ko-

rumalı farlara düşük hızlı şehir içi kaza-

larında tamir maliyetini azaltmak için 3 

parçadan oluşan tampon eşlik etmiş. İç 

tasarımda ise değişikliğin temelini yeni 

Apple Car Play ve Android Auoto uyumlu 

dokunmatik ekran oluşturuyor. 
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Fiat Professionel’in amiral gemisi Ducato, 9 ileri vitesli versiyonla 
sınıfının en gelişmiş otomatik şanzımanlarından birine kavuşurken 450 
Nm’ye ulaşan tork seçeneği ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle 
tanıtıldı. Ducato’nun taşıma kapasitesi ve menziliyle iddialı olması 
beklenen elektrikli versiyonu ise gelecek yıl yollara çıkacak. 

9 İleri Otomatik Şanzımanla 

Sınıfının En Yüksek Torku 

Ducato’da

Yeni Ducato’da temel değişiklikler ön-

celikle motor ve şanzımanda başlıyor. 

Ducato’nun yeni motorunu 2,3 litre ha-

cimli ve 120 HP güç üreten Multijet 2 

oluştururken, bu motor 320 Nm mak-

simum tork üreterek, yerini aldığı 2,0 

litre hacimli motora kıyasla güç ve tork 

değerini yüzde 10 arttırıyor. Bununla 

beraber Ducato’da yine 2,3 litre hacimli 

140 HP güç ve 350 Nm tork üreten ver-

siyon da seçenekler arasında yer lıyor. 

140 HP’lik motor seçeneği, manuel 

şanzımanın yanı sıra 9 ileri otomatik 

şanzıman seçeneğiyle de satışa sunu-

luyor. Aynı motorun güç versiyonu ise 

9 ileri otomatik şanzımanla geliyor ve 

160 HP güç ile 400 Nm tork üretiyor. 

Motorun bu güç versiyonunda perfor-

mans artışını ve motor dayanıklılığını 

desteklemek üzere büyük yataklar, özel 

pistonlar ve özel bir turbo besleme dev-

reye giriyor. Ürün gamının tepe nokta-

sını ise 2,3 Multijet motorun 180 HP güç 

ve 400 Nm tork üreten versiyonu oluş-

turuyor. Bu motor manuel şanzımanla 

kombine edilirken, aynı motor yeni 9 

vitesli tork konvertörlü otomatik şan-

zımanla 450 Nm tork üretiyor ve yerini 

aldığı motorla kıyaslandığında yüzde 12 

artışla sınıfının en yüksek tork değerine 

imza atıyor.

Yeni Fiat Ducato’daki diğer önemli ye-

nilikler araçta kullanılan gelişmiş aktif 

güvenlik teknolojileri oldu. Yeni ürün 

gamında sunulan gelişmiş sürüş des-

tek sistemleri aracı sınıfında üst sevi-

yeye çıkardı. Ducato’da şu an için han-

gilerinin standart olarak yer olacağı 

net olmasa da Kör Nokta Uyarı Sistemi 

(BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Siste-

mi (RCP), otonom fren yapabilen Tam 

Fren Kontrolü (FBC), Şeritten Çıkma 

Uyarı Sistemi (LDWS), Trafik İşare-

ti Tanıma, Lastik Basıncı Uyarı Sis-

temi (TPMS),  gibi birçok önemli gü-

venli ve teknolojik sistem bulunuyor. 

Ducato’nun yeni bilgi-eğlence sistem-

lerinde ise, Mopar imzasını taşıyan 7 

inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 

USB girişi ve DAB radyo özellikleri 

dikkatleri çekiyor. Ayrıca Ducato’da, 

araç boyut ve donanımlarını sisteme 

ekleyerek yeterince geniş veya yüksek 

olmayan sokakları belirleme imkânı da 

sunuluyor. 

Fiat Professional Elektrikli 

Ducato İle Sektörü Şaşırttı  

Elektrikli Ducato’nun geliştirilme aşa-

masında bütün sürecin müşteriden baş-

ladığını söyleyen Fiat Professional Elekt-

rikleşme Programları Başkanı Domenico 

Gostoli, aracın geliştirilmesinde toplanan 

verileri temel aldıklarını açıkladı. 

Ducato için gerek kullanım koşulları  ge-

rek güzergah performans ve dinamikleri 

açısından  pazarın yüzde 25’nin tama-

men elektrikli (BEV) araçlara hazır ol-

duğunu gördüklerini söyleyen Gostoli, 

aracın yüzde 100 Ducato olması için ge-

leneksel versiyonlar ile aynı yük taşıma 

kapasitesine sahip olacağını vurguladı. 

Bin 950 kilogram ile pazardaki en iyi yük 

taşıma kapasitesini sunan  Ducato Electric, 

FCA Grubu’nun teknolojik bilgi birikimiy-

le üretilecek. Artan bir şekilde şehirlerde 

dizel araçlar için getirilen sınırlamalarına 

karşı özellikle e-ticaret hazır gıda tesli-

matları, yerel taşımacılık, posta ve kurye 

taşımaları göz önüne alınarak geliştirilen 

Ducato Electric, taşıma hacim ve kapasi-

tesinin yanı sıra etkileyici bir menzile de 

sahip olacak. Modüler batarya seçenek-

leriyle 220 kilometreden 360 kilometre-

ye ulaşan menzil (NEDC) sunan Ducato 

Electric  90 kW maksimum güç olarak ve 

280 Nm maksimum tork sunacak. 
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TOYOTA    PROFESSIONAL    KURULDU

MARKANIN    HAFIF    TICARI
YELPAZESI    GENIŞLIYOR

HAFIF ticari araçların daha önemli hale 

geldiğini açıklayan Toyota Europe yö-

neticileri bu süreçte OEM’lerin kendileri 

gibi ortak platformları daha çok tercih 

etmeye başladıklarını da ifade ettiler. 

2015-1018 yılları arasında yüzde 17’lik bir 

büyüme gösteren Avrupa hafif ticari araç 

pazarında bu araçların toplam pazardan 

aldıkları payda da önemli bir artış (Yüzde 

12’den 14’ye) meydana gelmesiyle Toyo-

ta bu alandaki hedeflerini güncelledi. 

Toyota Professional markası, Avrupa 

hafif ticari araç pazarında 2020 yılı için 

yüzde 50 büyüme ve yıllık 100 bin ha-

fif ticari araç satışı hedefliyor. Bu hedef, 

aynı zamanda daha da güçlenmiş bir ha-

fif ticari ürün gamı ile de desteklenecek.

Organizasyonda konuşan Toyota Mo-

tor Europe Ürün ve Pazarlama Direktörü 

Andrea Carlucci, hafif ticaride en büyük 

payı 822 bin adet ile C sınıfı araçların aldı-

ğı ifade ederken orta sınıf hafif ticarilerin 

717 bin adet, büyün vanların ise 609 bin 

adetlik satışlara ulaştığı Avrupa pazarında 

174 bin adet pick up satıldığını kaydetti. 

Elektrikli modeller ile ilgili olarak konu-

şan Carlucci, hafif ticarideki pozisyon-

larını yükseltirken elektrikleşmede de 

liderliği hedeflediklerini açıkladı.   İklim 

değişikliği ve hava kalitesi konusundaki 

endişeler, birçok Avrupa şehrinde yeni 

yönetmeliklerin gelmesine yol açarken, 

Toyota bu ihtiyacı karşılamak amacıy-

la 2021 yılına kadar Proace ve Proace 

Citty modellerinin yüzde 100 elektrikli 

versiyonlarını da sunmaya hazırlanıyor. 

Yeni yapılanma ile birlikte Toyota Proace 

City satışları 2020 yılında başlayacak ve 

bu model, Proace Van ile efsanevi Hilux 

pick-up modeline katılarak Toyota’nın 

hafif ticari ürün gamını genişletecek. 

Böylelikle Toyota Proace modelleri ile 

Avrupa’da hafif ticari araç segmentinin 

yüzde 75’ine hitap etmiş olacak. Proace 

Citty ile segmentine farklı ve çekici bir 

seçenek olarak giriş yapacak olan Toyo-

ta, Avrupa’da hafif ticari araç pazarında 

yüzde 37’lik pazar payını da yeni model-

leri ile artırmayı hedefliyor.

Toyota, son 3 yılda yüzde 17 oranında büyüme gösteren Avrupa hafif 
ticari araç pazarında yapılanmaya giderek yeni “Toyota Professional” 
markasını İtalya’da düzenlenen bir organizasyonla duyurdu. 
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2021’e Kadar Hafif Ticaride 

2 Elektrikli Model Tanıtılacak

PSA Grubu’yla yoğunlaşan ortak plat-

form anlayışının son modeli olan olan 

Proace City, pratik yükleme ve geniş 

yükleme alanı ile iki Euro paleti taşı-

yabilen nadir modellerinden biri olarak 

öne çıkıyor. Proace City, farklı yükleme 

ve koltuk konfigürasyonlarıyla birlikte 

farklı motor seçenekleriyle de her türlü iş 

ihtiyacını karşılayabiliyor. Yolcu taşıya-

bilen versiyonlar 5 veya 7 koltuklu olarak 

tercih edilebiliyor. Proace City’nin üstün 

yükleme kapasitesi ise kısa modelde 3.3 

metreküp ve uzun versiyonda Akıllı Kar-

go opsiyonuyla 4.3 metreküplük hacim 

sunuyor. Proace City’nin motor seçe-

nekleri arasında 75-130 HP güçlere sahip 

benzinli ve dizel motorlar yer alırken, 

5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik 

şanzıman seçenekleri de bulunuyor. 

Kompakt, Pratik, Konforlu ve 

Çok Yönlü Tasarım

Proace City sekiz inçlik dokunmatik ek-

ranında, MirrorLink, Apple CarPlay ve 

Android Auto gibi özelliklerle cep tele-

fonuyla eşleşme imkanı da sunuyor. Na-

vigasyon ve online özelliklere buradan 

erişilirken, sesli komut gibi özellikler de 

kullanılabiliyor. Proace City aynı zaman-

da cama yansıtmalı gösterge ekranında, 

sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi 

önemli detayları gösteriyor. Avrupa ça-

pında yıllık 35 bin adet satılması planla-

nan Proace City’nin hem camlı van hem 

de panel van versiyonlarında bir dizi 

artırılmış güvenlik özellikleri bulunu-

yor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Tra-

fik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip 

Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 

ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi gibi 

özellikler sunuluyor. 

Bozkurt “Iddiamızı Ortaya Koyacağız”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. 

CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni “Toyo-

ta Professional” marka yapılanmasıy-

la hafif ticari araç pazarında iddialarını 

çok güçlü bir şekilde ortaya koyacakla-

rını belirterek, “Hafif ticari araç seg-

menti potansiyeli olan ve bizim yıllardır 

üzerinde planlama yaptığımız bir alan-

dı. Türkiye’de Hilux ile bu segmentinin 

yüzde 11’ine hitap edebiliyoruz.  Proace, 

Proace City ve Hilux ile şimdi bu oran 

yüzde 75’e çıkacak. Türkiye’de 180-200 

bin civarında oturmuş bir hafif ticari araç 

pazarı bulunuyor. Bu pazarda Toyota 

olarak en büyük artımız mevcut müşteri 

data ve portföyümüz ile sorunsuz ürün 

gamımız olacak. Mevcut bayi ağımız 

içerisinde standartları değerlendirerek 

hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi. Tüm 

beklentileri karşılamayı ve yeni Proace 

modelleri ile pazarda önemli bir pay al-

mayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt 

sözlerine şöyle devam etti; “Bu segment 

binek otomobil işinin yanında tamamen 

yepyeni bir iş. Toyota Türkiye olarak 

bunu böyle algılıyoruz. İşin satış ile bir-

Toyota Motor Europe Ürün ve Pazarlama
Direktörü Andrea Carlucci

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su
Ali Haydar Bozkurt

HAFIF ticariler bizim uzun süredir 

üzerinde durduğumuz ve potansi-

yel gördüğümüz bir alan. Şu an pick 

up segmentindeki güçlü aracımız 

Hilux’a yeni modellerin de katıl-

masıyla çok daha geniş bir müşteri 

kitlesine hitap edeceğiz. Bu süreçte 

geniş bayi ağımıza çok güveniyoruz. 

Türkiye’de büyük bir Pazar ve bu sü-

reçte hem bayilerimiz hem de bizim 

için önemli bir fırsat olacak. Önem-

li bir süreçteyiz ürün gamı ve fiyat-

landırmayı Toyota Avrupa’ya paralel 

olarak sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak 

kompakt camlı van modelleri ve pa-

nelvanları sunmayı planlıyoruz. Orta 

van segmentini de CDV ile sunmayı 

düşünüyoruz. Toyota’nın binek araç-

lardaki güven veren yapısını ticari 

araçta da en iyi şekilde yansıtacağız. 

Geçen yıl orta segmenti (MDV) hedef 

alarak hafif ticari ile yaptırdığımız 

araştırmada çok olumlu sonuçlar al-

mıştık. Bu sene kompakt segmenti de 

kattığımız zaman bu ilginin çok daha 

artacağını görüyoruz.  

Orta ve uzun vade hedeflerimizde 

Toyota’nın bayi ağı standartlarının 

yüksek olması ve müşterinin hayatı-

nın kolaylaştırılmasıyla tercih edile-

ceğimizi düşünüyoruz. 

“HAFIF    TICARIDE    DE
GÜVEN    VERECEĞIZ”

Toyota    Pazarlama    Direktörü
Barış    Erdim:



PARIS’TE ilk defa basına lansmanı yapılan ticari modellerin test sürüşünde 

yapılan tanıtım toplantılarında markanın 120 yıllık hafif ticari mirasına vur-

gu yapılarak müşterilerinin talepleri doğrultusunda yapılan geliştirmelerin 

ticari araç talepleriyle aynı doğrultuda olduğu ifade edildi. 

Hafif ticari satışlarını yüzde 40’ın üzerinde artırmanın markanın hedefleri 

arasında olduğu ifade edildiği basın toplantısında pazar payını yüzde 24’ten 

yüzde 50’ye çıkarmanın ürün gamında yer alan pick uplar hariç ticari araçla-

rın elektrikli modellerinin piyasaya sunulacağı kaydedildi. Renault’un Nissan 

ve Mitsubishi ile İttifak sayesinde yılda 2,5 milyon üzerinde satış rakamıyla 

dünya hafif ticari araç pazarında lider olmayı amaçladığı verilen bildiler ara-

sında. 2009’dan beri Renault’nun Fransa’daki Batilly fabrikasında ve Brezil-

ya’daki Curitiba fabrikasında üretilmekte olan Renault Master, Fransa, Po-

lonya, Slovenya, Hırvatistan, Brezilya ve Fas’ta pazar lideri. 1980 yılından bu 

yana dört milyondan fazla satış adedine ulaşan Master ve Trafic, yeni model-

leriyle Eylül 2019’dan itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Renault hafif tica-

ri araçların ön tasarım yeni görsel kimliğini taşıyan Master ve Trafic, ilk kez 

tanıtıldıkları 1980’den bu yana, 4 milyondan fazla satıldı. 50’den fazla ülkede 

satılan Master’ın 2014’ten bu yana her yıl satış rekorları kırdığı ifade edilir-

ken aracın üç yükseklik, dört uzunluk ve 8 ila 22 m3 faydalı yük hacmi ile  

350 versiyonu bulunuyor. Renault Master dış tasarımında en büyük değişik-

lik aracın ön tarafında gerçekleşmiş. Daha cesur ve dinamik bir ön tasarım-

la dayanıklılık vurgusu dikey ızgarayla tamamlanmış. C şeklinde far imzası, 

Renault ürün gamının kimliğini yansıtırken daha 

yüksek kaput çizgisi aracı daha dayanıklı göste-

ren önemli detay olmuş. Izgaranın dikey vurgusu 

ile kaputun yatay vurgusu arasındaki karşıtlık, 

aslında güncel büyük van tasarıyla uyum göste-

rerek Master’da önemli bir güncellemeye de imza 

atılmış. Ayrıca güçlendirilmiş tamponlar ve ön 

çamurluklarla birlikte krom ızgara ve ilave krom 

şeritler, ön tasarımı farlarla bütünleştiren detay-

lar arasında yer alıyor.  

Iç Tasarım Mobil Ofis 

Ihtiyaçlarına Cevap Veriyor

Yeni Master kabin iç tasarımındaki değişiklikler 

ve eklenen teknolojiler sürücülerin konforuna ve 

çalışma şartlarına katkı sağlayacak şekilde dü-

şünülmüş.  Yeni Master’da iç malzeme kalitesi 

yükseltilirken daha yatay tasarım ve sadelik ön 

planda yer almış. Geçmişten beri saklama alan-

ları  konusunda cömert olan Master kabninde 105 

litreye çıkan bu alanlar pratik çözümlerle daha 

kullanışlı hale getirilmiş. Yeni direksiyon simi-

diyle birlikte yeni ön panelde kullanılan krom 

2019 yılını hafif ticari modellerine ağırlık vererek geçiren ve geçtiğimiz aylarda yeni 
ticari araç stratejisini Paris’te düzenlediği bir toplantıyla paylaşan Renault, Yeni Master 
ve Yeni Traffic için Portekiz Lizbon’da bir test sürüşü organize etti. 
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RENAULT    HAFIF    TICARI    MODELLERI 
MASTER    VE    TRAFFIC’I    YENILEDI



detaylar yenilenen klima düğmeleri, 3,5 inç’lik 

TFT dijital ekranla donatılmış gösterge paneli, 

vites kolu yenilenen bölümler arasında yer alıyor. 

Hem R-LINK Evolution, hem Media Nav Evoluti-

on multimedya sisteminde navigasyon ekranı, ön 

panelin orta bölgesine entegre edilmiş. Açılırken 

öne doğru kayarak daha kolay erişim sağlayan yeni 

torpido gözünün üzerinde kolayca açılan ve ek ça-

lışma ve yemek alanı sağlayan “Easy Life” katlanır 

tepsinin yanı sıra kablosuz akıllı telefon şarj üni-

tesi, ön panelin ortasında tabletler için bir yerleş-

tirme alanı ve Android Auto™ ve Apple CarPlay™ 

uyumlu Media Nav Evolution araç içinde öne çıkan 

yenilikler arasında yer alıyor. Yeni Master’a güç ve 

torku 180 hp ve 400 Nm’ye kadar yükseltmiş yeni 

2.3 dCi motorlar güç veriyor. Euro 6d-temp / Euro 

6d standartlarına uygun olan motorlar (araç hac-

mine ve kütlesine bağlı olarak) Çift Turbo tek-

nolojisiyle sunuluyor. Yakıt tüketimi, yeni motor 

teknolojisi sayesinde 100 kilometrede 1 litre daha 

az motorin tüketiyor (NEDC ilişkili rakamlar). 

Versiyona bağlı olarak, yeni motorlar manuel altı 

vites veya yarı-otomatik altı vitesli şanzımanla 

sunuluyor. Yeni Master, sürüşü daha da kolaylaş-

tırmak için yeni gelişmiş Sürüş Destek sistem-

leriyle (ADAS) birlikte sunuluyor. Özellikle şehir 

içi park etme ve manevralarda kolaylık sağlayan 

Ön Park Sensörü, ön dikiz aynasının olması gerek 

yerde arka görünürlüğü sağlayan bir ekranla bir-

likte Arka Park Sensörü, Kör Nokta Uyarısı, stan-

dart olarak sunulan 70 km üzerindeki hızlarda 

aktifleşen ve zorlu koşullarda yüzde 50’ye kadar 

yana doğru sapmaları düzelten bir araç dengele-

me sistemi Yan Rüzgâr Desteği, hem şehir içinde 

hem otobanda aktif olan Aktif Acil Fren Sistemi 

araçta kullanılan yeni sistemlerden. 

Yük Alanında Pratik Çözümler 

Yeni Master’daki yükleme alanı, halihazırda sı-

nıfının en hacimli araçlarından biri olduğu için 

ölçülerinde bir değişiklik yapılmamış. Ancak 

sürgülü kapının karşısında ve tavanın orta kıs-

mının arkasında yer alan ve kargo alanında beş 
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kat daha fazla aydınlatma imkanı sağlayan LED aydınlatma, yük alanına 

kolay giriş ve çıkışlar için yeni ergonomik kapı kolları gibi yenilikler kulla-

nılmış. Üç yükseklik ve dört uzunlukla birlikte yaklaşık 350 versiyonu bulu-

nan Yeni Renault Master, önden çekişli ve arkadan çekişli seçeneklere sahip.  

Yeni Master, 2,8 ila 4,5 tonluk izin verilen azami yüklü ağırlıkla ve 8 ila 

22 metreküp faydalı hacimle birlikte geniş bir versiyon çeşitliliğiyle geliyor. 

Yeni Master’ın, panelvan dışında şantiyelerde kullanılması için yedi koltuklu 

kabin, damperli, platform kabin, yüksek hacim, şasi ve sac kasa gibi çeşitli 

versiyonları mevcut. 2018 yılında Master araçlarının yüzde 38,5’inde basit 

ve kompleks işlerde kullanılmak üzere üst yapı işlemleri uygulandığı verilen 

bildiler arasında yer aldı. 

Renault Trafic Daha Güçlü

Yenilenen ve Portekiz’de test sürüşüne sunulan bir diğer model ise Renault’un 

orta sınıftaki ticarisi Trafic oldu. İlk defa 1980’de lansmanı yapılan Renault 

Trafic, yaklaşık 50 ülkede 2 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Sadece Fransa’da 

Sandouville fabrikasında üretilen Trafic, bugüne kadar farklı otomotiv mar-

kalarıyla da ortak platform aracı olarak önemli bir yere sahip. Renault ha-

fif ticari araç ürün gamındaki diğer modellerle aynı görsel kimliği taşıyan 

Trafic’in dış tasarımındaki değişikler Master’a göre daha sınırlı kalmış. Yeni 

Trafic’te daha verimli full LED farlara C şeklinde imza eşlik ediyor. Öne çıkan 

logo ise krom detaylarla zenginleştirilmiş. Konforu ve sürüş pozisyonu ile 

binek araç dinamiğine sahip olan ve halen satılmakta olan ve yüksek gü-

venlik ve konfor unsurlarıyla dikkat çeken  Trafic iç tasarımında ve kontrol 

tuşlarında saten krom detaylar kullanılmış. Aslında yeni vites kolu ve araç 

içindeki en büyük değişiklik olarak öne çıkıyor. Ayrıca giriş seviyesinden iti-

baren kullanılan daha yüksek teknolojili ve dayanıklı iç döşeme de belirtilen 

yenilikler arasında. 

Daha Güçlü Motor ve Otomatik Şanzıman

Asıl değişikliği ise kaputun altında sunan Renault, bugüne kadar Trafic’te 

kullandığı 1,6 dCi motor serisi yerine 2.0 dCi motora geçiş yaparak uzun sa-

mandır beklenen otomatik şanzımanı da müşterilerine sunmaya başlıyor. 

Son dönemde özellikle orta hafif ticari segmentinde daha güçlü motorlara 

olan talep trendini dikkate alan Renault, farklı güç seçeneklere sahip bütün 

2.0 dCi motorları Euro 6d-temp standartlarına uyum sağlıyor. Değişken-ge-

ometrili bir turboyla donatılan bu motor 170 hp ve 380 Nm’ye kadar güç ve 

tork sunuyor. Ayrıca Yeni 145 bg’lik motor, yakıt tüketimini 100 km’de 0,6 

litreye kadar (NEDC) azaltıyor.

Renault Trafic’te kullanılan 145 ve 170 bg’lik En yüksek güce sahip iki mo-

tor da Getrag tarafından üretilen EDC6 çift kavramalı otomatik şanzımanla 

birlikte sunuluyor. Uzun ve ince yükler için 4,15 m’ye kadar yükleme uzunlu-

ğuna sahip alan sunan Yeni Renault Trafic, 3,2 ile 8,6 m3 aralığındaki faydalı 

yükleme hacmi sağlıyor. Master’da kullanılan güçlü LED aydınlatmanın bir 

benzeri bu aracın yükleme alanında da kullanılmış. Artırılmış ekstra güvenlik 

kilidi, kolay temizlik için yeni polipropilen yükleme-alanı döşemesi 255° ar-

ka-kapı açma açısı, 18 adet yük bağlama halkası d

Yeni Trafic’in gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) tarafından artırılıyor. 

Arka sağ tarafın görüş açısını iki katından fazlasına çıkaran Geniş Görüş Ay-

nası, Geri kameralı Ön ve Arka Park Sensörü Römorkları dengeli tutmak için 

Römork Salınım Destek sistemi bu sistemler arasında yer alıyor. 
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TÜRKIYE’DE yer alan fabrikasında ça-

ğın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştır-

ma çözümleri sunan Karsan, Münih’te 

düzenlenen etkinlikle yepyeni elekt-

rikli otobüs modeli Atak Electric’i ilk 

kez dünya sahnesine çıkardı. BMW ile 

birlikte düzenlenen etkinliğin bu yıl-

ki teması ‘New Definition of Mobility’ 

olurken, dünyanın birçok noktasından 

gelen basın mensubu, müşteri ve dist-

ribütörleryeni Atak Electric’in yanı sıra 

Jest Electric’i deneyimledi. Etkinliğe 

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başka-

nı İnan Kıraç, Karsan CEO’su Okan Baş, 

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yar-

dımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve birçok 

Karsan yetkilisi de katılım sağladı. Gü-

cünü toplamda 220 kWh kapasiteli BMW 

i bataryalarından alan Atak Electric, ka-

tılımcılar tarafından Maisach’taki BMW 

ve MINI Driving Academy’de ilk kez test 

edildi. Atak Electric dinamik tasarımı, 

üstün teknolojisi, konforu, hızlı şarj 

özelliği ve 300 km menzile ulaşmasıyla 

büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca, 

8 metre sınıfının öncüsü olan Atak’ın 

yeni yüzü de ilk kez Atak Electric’le bir-

likte görücüye çıktı.

“300 kilometre menzille 

günü tamamlıyor”

BMW işbirliğinin ilk ürünü olan Jest 

Electric’in kısa süre içerisinde büyük ilgi 

gördüğünü belirten Karsan CEO’su Okan 

Baş, 35 adet Jest Electric’in Fransa, Al-

manya ve Yunanistan başta olmak üzere 

birçok Avrupa ülkesinde hizmet verme-

ye başladığını belirtti. Jest Electric mi-

nibüslerinin ardından, bir yıl içerisinde 

otobüs sınıfındaki Atak’ın da elektrikli 

versiyonunu pazara sunduklarını belir-

ten Okan Baş, “Dünyanın elektrikli araç 

teknolojilerinde öncü otomotiv marka-

larından BMWile beraber tüm dünyada 

kullanılabilecek elektrikli toplu taşıma 

çözümleri üretmeye devam ediyoruz. Bu 

doğrultuda yine menzili, benzersiz tek-

nolojisi ve boyutlarıyla alanında öncü 

olan yeni yüzüyle de dikkat çeken Atak 

Electric’i pazara sunmanın haklı guru-

runu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 

Türk markası olarak, bir yılda 2 elektrikli 

araç geliştirmiş ve seri üretime geçebil-

miş ilk ve tek şirket olma unvanına da 

eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh 

kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulu-

nuyor. Bu bataryalarla Atak Electric’in 

menzili, 300 km’ye kadar çıkarak rakip-

Karsan, elektrikli ürün gamının yeni üyesi Atak Electric’i,
Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle
ilk kez dünyanın beğenisine sundu. 

YENI    ATAK    ELECTRIC
ALMANYA’DA 
GÖRÜCÜYE    ÇIKTI

Karsan CEO’su Okan Baş
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lerine karşı benzersiz bir avantaj sağ-

lıyor. Hızla şarj olabilen bataryaları ile 

Atak Electric kesintisiz bir hizmet sunu-

yor” dedi.

“Seri üretime Ağustos’ta başlıyoruz”

BMW bataryaları için 4 yıl ve 200 bin 

km’ye kadar pil garantisi sağladıklarını 

belirten Karsan CEO’su Okan Baş, Atak 

Electric’in teknolojik özellikleri vekon-

for seçenekleri göz önüne alındığında 

fiyat olarak da rakiplerinden çok daha 

avantajlı olduğunun altını çizdi. Karsan 

CEO’su Okan Baş, “Ağustos 2019 itiba-

riyle Atak Electric ile Fransa, Almanya, 

Romanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan 

gibi ülkelerde roadshowlarımızı başla-

tıp yıl sonuna kadar bu aktiviteye devam 

ediyor olacağız. İlk etapta Avrupa pa-

zarlarını öncelikli olarak hedefleyeceği-

miz Atak Electric modelimizde, Ağustos 

ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. 

BMW olan güçlü işbirliğimiz ise devam 

edecek ve umuyoruz ki yepyeni taşıma 

çözümlerinde birlikte güzel işler başara-

cağız” ifadelerini kullandı.

Atak Electric’te görev yapan elektrik-

li motor, 230 kWh motor gücü ve 2 bin 

400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından 

geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalar-

la toplamda 220 kWh batarya kapasitesi 

bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan 

menziliyle rakiplerinin önüne geçerken 

alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saat-

te, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam 

şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kaza-

nımı sağlayan rejeneratif fren sistemi 

sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar 

kendi kendini de şarj edebiliyor. 

Tamamen yenilenen ön ve arka yü-

züyle dinamik bir tasarım çizgisine 

sahip olan Atak Electric, led gündüz 

farlarıyla dikkatleri çekiyor. 10,1 inçlik 

multimedya dokunmatik ekranı, tama-

men dijital 12,3 inçlik gösterge pane-

li, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları 

ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapı 

sağlayan Karsan Atak Electric, üstün 

teknolojisi, konforu, menzili ve kapa-

sitesiyle rakiplerine fark atarak en mo-

dern toplu ulaşım çözümünü sunuyor. 

Atak Electric ayrıca, elektrik kontrollü 

havalı süspansiyon sistemiyle de kon-

for disiplininde de binek otomobilleri 

aratmıyor. Toplamda 52 kişilik yolcu 

kapasitesi sunan Atak Electric’te, 18+4 

ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı 

koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.
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AVRUPA’NIN en çok satan pick-up mo-

deli SCR dahil en gelişmiş motor tek-

nolojilerini bünyesinde barındıran 2.0 

litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 

10 vitesli otomatik şanzımanla kombine 

edildiğinde yüzde 24’e varan  yakıt ve-

rimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli 

EcoBlue Bi-turbo motor 213 PS güç ve 

500 Nm tork değeriyle yerini aldığı 3,2 

litre TDCi motora kıyasla daha küçük 

hacmine karşın fazladan 13 PS güç ve 30 

Nm tork üretiyor. 

Yeni Ford Ranger; dört tekerlekten çekiş 

sistemi ve SYNC 3 ile kullanıcılara tama-

men yeni çözümler sunuyor. Bu sınıfta 

yaya algılama özelliğine sahip çarpış-

ma önleme sistemi ve akıllı hız sınırla-

ma özelliklerini standart olarak sunan 

ilk pick-up olan yeni Ford Ranger aktif 

park yardımcısı da dahil olmak üzere 

gelişmiş sürüş destek sistemleri sunu-

yor. Ürün gamının güçlü versiyonlarında 

daha konforlu bir sürüş için aktif gürültü 

yönetimi teknolojisi sunulurken, Ran-

ger Wildtrak kolay açılıp-kapanan bagaj 

kapağı gibi donanımlarıyla kullanım ko-

laylığı sunuyor. 

800 mm (80 cm) ile sınıfının en iyi su 

geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm 

yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford 

Ranger, 29 derecelik yaklaşma ve 21 

derecelik uzaklaşma açıları asfalt dışı 

yollarda güvenle ilerlemeye yardımcı 

oluyor. 3 bin 500 kg römork çekme ka-

pasitesi ve bin 252 kg yükleme kapasi-

tesine sahip olan Ranger, bu değerlerle 

sınıfının en güçlü araçları arasında yer 

alıyor. 

Ford Ranger’’da kullanılan yeni 2.0 litre 

EcoBlue turbo dizel motor performans-

la yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. 

Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 

420 Nm tork üretiyor ve 8,3 lt/100 km 

yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2 emis-

yon salım değerine ulaşıyor. Aynı mo-

torun bi-turbo versiyonu 213 PS güç ve 

500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 

lt/100 km yakıt tüketiyor ve 228 gr/km 

Co2 emisyon salım değerine ulaşıyor.

Vites yolları belirgin ve vites geçişle-

ri yumuşak altı ileri manuel şanzıman 

dışında 170 PS ve 213 PS versiyonları 

bu sınıfta benzersiz 10 vitesli otomatik 

şanzımanla donatılabiliyor. Daha geniş 

aralıklı oranlar ve şanzımanın değişen 

koşullara adapte olmasına izin veren 

gerçek zamanlı uyarlanabilir vites deği-

şimleri gibi özellikler farklı sürüş koşul-

larında mümkün olan en iyi performans, 

yakıt verimliliği veya akıcı sürüş özel-

FORD    RANGER    YENILENEREK
YOLLARA    ÇIKIYOR 
FORD    RANGER    YENILENEREK
YOLLARA    ÇIKIYOR 
Yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motoruyla yüksek performans 
ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni 2.0 litre EcoBlue 
motor yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor ve  213 PS gücünde 
çift turbolu versiyonu da bulunurken yeni 10 vitesli otomatik 
şanzıman bu sınıfta bir ilk olmasıyla dikkat çekiyor. 



liklerini tesis etmeye yardımcı oluyor. 

Ford’un gerçek yaşam sürüş koşullarına 

göre belirlediği verilere göre yeni dizel 

motor yerini aldığı motora kıyasla ma-

nuel şanzımanla kullanıldığında yüzde 4 

yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla kul-

lanıldığında yüzde 24’e varan yakıt eko-

nomisi sağlıyor. 

Gelişmiş Sistemlerle Daha Güvenli

Yeni Ford Ranger olası çarpışmaları ön-

leyen veya etkilerini azaltan Yaya Algı-

lama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme 

Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırma tek-

nolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk 

modeli. Sistem, bir çarpışma riski algı-

ladığında önce sürücüyü işitsel ve görsel 

olarak uyarıyor ve sürücünün reaksiyon 

göstermemesi halinde fren pedalı ve 

disklerin tepki verme süresini kısaltmak 

üzere hazırlık yapıyor ve sürücünün hala 

reaksiyon göstermemesi halinde sistem 

aracın hızını düşürmek için otomatik 

olarak fren yapıyor. 

Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi ise hız 

sınırlandırma ile trafik işareti tanımla-

ma teknolojilerini bir arada kullanıyor 

ve Ranger’ın maksimum hızını değişen 

hız sınırlarına otomatik olarak uyarlı-

yor. Sürücü direksiyon kumandaları-

nı kullanarak aracın maksimum hızı-

nı ayarlarken ön cama entegre kamera 

trafik işaretlerini algılıyor ve algılanan 

hız sınırının sürücünün ayarladığı hız-

dan düşük olması halinde ise aracın se-

yir hızını düşürüyor. Hız sınırının art-

ması halinde sistem sürücünün seyir 

hızını yeni hız sınırına kadar arttırma-

sına izin veriyor. 

Yeni Ford Ranger ilk kez Ford’un Anah-

tarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle do-

natılırken, Aktif Park Yardımcısı sürücü 

sadece gaz ve fren pedalını kontrol eder-

ken direksiyon manevralarını otomatik 

olarak gerçekleştirerek aracı paralel park 

alanlarına park ediyor. Şerit Takip Uya-

rısı, Şerit Takip Yardımcısı, Uyarlanabilir 

Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Ta-

nımlama Sistemi, ön ve arka park sen-

sörleri, geri görüş kamerası ve standart 

olarak sunulan Devrilme Önleme ve Rö-

mork Salınım Kontrolü fonksiyonlarına 

sahip Elektronik Stabilite Kontrolü gibi 

donanımlar sürücünün konfor ve rahat-

lığına katkıda bulunuyor. 

Yeni Ford Ranger’da; XLT donanım 

versiyonunda 170 PS gücünde 2.0 litre 

EcoBlue ve Wildtrack donanımda 213 PS 

gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere 

farklı donanım ve motor kombinasyonu 

bulunuyor. Motor ve donanım seçene-

ğine bağlı olarak manuel şanzıman dı-

şında otomatik şanzıman ve 4x2 veya 

4x4 çekiş sistemi alternatifleri tercih 

edilebiliyor.
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Otokar, hafif kamyon segmentinin güçlü aracı Atlas’ın bayileriyle bir araya geldi. 
Türkiye genelindeki kamyon bayilerinin yöneticilerinin katılım gösterdiği toplantıda, 
mevcut faaliyetler, hizmetler, kamyon pazarı ve hedefler konuşuldu.

ATLAS    BAYILERI    OTOKAR
FABRIKASINDA    BIR ARAYA    GELDI

KULLANICI beklenti ve isteklerine uygun 

araçlar geliştirerek müşteri memnuniye-

tini odak noktasına koyan Otokar’ın üst 

yönetimi ile pazarlama, satış, satış sonra-

sı hizmetler, mühendislik ve yedek parça 

ekipleri, Otokar’ın Sakarya’daki fabrika-

sında kamyon bayileriyle bir araya gel-

di. Toplantıya Ticari Araçlardan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, 

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Mü-

dür Yardımcısı H. Basri Akgül, Satış Di-

rektörü Murat Tokatlı, Pazarlama Müdürü 

Tarkan Burak, Ticari Araçlar Satış Sonrası 

Hizmetler Müdürü Oğuz Doruk, Yedek Par-

ça Satış ve Pazarlama Müdürü Orçun Şe-

ramet ve diğer Otokar yöneticileri katıldı.

Otokar’ın Türkiye genelindeki Atlas 

kamyon bayilerinin yöneticilerinin ka-

tıldığı toplantıda, mevcut hizmet ve faa-

liyetler hakkında bilgi paylaşımında bu-

lunulup, kamyon pazarı değerlendirildi. 

Toplantıda ayrıca, gelecek dönem hedef-

leri konuşuldu. 

Otokar Atlas; ABS, elektronik denge 

kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi 

ve geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yol-

culuk boyunca güven veren araç, iç ka-

bini ile konfor konusunda fark yaratıyor. 

Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk 

seçeneğine sahip olan Atlas, kullanıcıla-

rın konforlu ve güvenli sürüş ihtiyaçla-

rına birçok yönden cevap veriyor. Şerit 

takip sistemi LDWS ile sürücülerin yol-

culukları esnasında şerit dışına çıkma-

ları durumunda uyararak güvenliği üst 

düzeye çıkaran araç, yokuş kalkış deste-

ği (HSA) ile dik rampalarda aracın geri 

kaymadan yola devam etmesini sağlıyor. 

Hız sabitleme özelliği de bulunan Atlas, 

direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol 

bilgisayarı, geniş torpido gözleri, ye-

nilenen orta konsolu, koltuk kumaşı ve 

dikiz aynalarıyla da dikkat çekiyor. LED 

sinyali ve sis lambalarıyla modern dış 

görünümüne sahip olan Otokar Atlas, 

ayarlanabilir farları ile sürücüsüne daha 

iyi görüş sağlıyor.

TÜRKIYE’NIN dev şirketlerinin 

listelendiği 2018 sonuçlarına göre 

Otokar 49’uncu sırada yer alarak 

zirvedeki tırmanışını sürdürdü.

Fikri mülkiyet hakları kendine ait 

ürünleriyle 5 kıtada 60’tan fazla ül-

kede faaliyet gösteren Türkiye’nin 

öncü otomotiv ve savunma sana-

yii şirketi Otokar, İstanbul Sanayi 

Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu” liste-

sindeki başarılı yükselişini sürdü-

rüyor. Otokar, İSO’nun 2018 yılı 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma-

sında 38 basamak birden yüksel-

di. Ar-Ge, mühendislik kabiliyeti, 

yetkin insan kaynağı ve güçlü satış 

ağı ile geçen yıl ihracatını yüzde 

99 artıran Otokar, Türkiye’nin dev 

şirketlerinin listelendiği ISO 500 

2018 sonuçlarına göre 49’uncu sı-

rada yer aldı.

OTOKAR    ILK    500’DE 
YÜKSELMEYE 
DEVAM    EDIYOR



Scania’nın en büyük başarılarından biri olarak gösterilen V8 motor 50 
yaşında. Özellikle kereste ve ağır taşıma işlerinde daha güçlü motor 
ihtiyacının doğabileceğini öngören “Scania V8’in babası” olarak tarihe 
geçen dönemin Scania Tasarım Müdürü Bengt Gadefelt öncülüğünde 
ilk V8 motor 1969 yılında 14 litre, 350 beygir gücünde üretildi. 

SCANIA
EFSANE    MOTORU    V8’IN
50’NCI    YAŞINI    KUTLUYOR

BU motor, Scania mühendislerinin ara-

dığı tüm özelliklere sahipti: düşük motor 

devirlerinde iyi çekiş gücü, az vites deği-

şimi ve tüm motor devir aralığı boyunca 

yeterli ekstra güç. Bu yeni motorla dona-

tılan ilk model olan LB140, hızlı bir şekil-

de nakliyeciler arasında beğeni topladı.

Scania Ar-Ge Başkan Yardımcısı Jonas 

Hofstedt, “Sonuçtan çok gurur duyuyo-

ruz. Piyasaya sunulduğundan bu yana, 

segmentinde iyi kazanılmış bir üne sahip 

ve bugünün gelişmiş ve yüksek perfor-

manslı motorlarının temelini de oluştu-

ruyor” şeklinde açıklıyor. 

Euro emisyon normlarını karşılaması 

açısından ‘V8’ efsanesi, 1.900 dev/dak 

ve 48000 Nmtork, 480 ve 580 bg’lik güç 

oranlarına sahip 16 litrelik V8 ile devam 

etti. 2000 yılında 16 litrelik V8’in piya-

saya sürülmesinden sonra, Scania’nın 

motor gelişimi içinde çalışmalar hız kes-

meden devam etti.  2005 yılında, 3.000 

Nm’ye kadar torklu 3, Euro 4 ve Euro 5 

motorlar için 500, 560 ve 620 hp V8’ler 

de dahil olmak üzere bugüne kadarki en 

geniş motor yelpazesini piyasaya sürdü.

2010 yılında ise Scania’nın 16 litre-

lik motoru büyük bir gelişim yaşadı. 

15,6’dan 16,4 litreye çıkarması ve daha 

hafif ama daha güçlü bir silindir bloğu ile 

maksimum 3.500 Nmtork ile 730 hpgüç 

üreten dünyanın en güçlü motoru olarak 

tahtını sağlamlaştırdı. 2013 yılında yeni Streamline kamyonlarını piyasaya sü-

rüldüğünde ayrıca 520, 580 ve 730 hp V8 

motorları dahil olmak üzere ikinci nesil 

Euro 6 serisi de tanıtıldı. 

3’üncü nesil olarak 2016 yılında tanıtımı 

yapılan yeni V8 motoru, önceki nesille-

rin birçok başarılı özelliğine sahip. Yeni 

V8 motorunun odak noktası müşterilerin 

kârlılığını artırmak için yakıt tüketimini 

yüzde beş ila sekiz oranında düşürmek, 

araçların çalışma süresini ve servis ve-

rimi artırmak. 

50’nci yılını kutlayan V8 motor için özel 

olarak üretilen “V8 Serisi” Türkiye’de de 

siparişle satışa sunulacak.

39TİCARİ   ARAÇ
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DAF CF Electric, 2019 Yeşil Kamyon Lojistik Çözümü ödülüne 
layık görüldü. Tamamen elektrikli saha test araçları, 
Almanya iç limanı Duisburg limanında konteynerleri 
toplayıp teslim etmek için kullanılacak. 

DAF    CF    ELECTRIC’E
YEŞIL    KAMYON    ÖDÜLÜ

ALMANYA’NIN önde gelen ticari der-

gileri VerkehrsRundschau ve TRUCKER, 

DAF CF Electric’i faaliyete geçirmeleri 

sebebiyle konteyner hinterland lojis-

tik ağı Contargo’ya onur ödülü verdi-

ler. Rhenus iştirakı Contargo’ya teslim 

edilen iki DAF kamyonu, Avrupa’daki 

birçok kamyonun ve Almanya’da faa-

liyete geçen ilk CF Elektric’in kapsamlı 

saha test sürecinin bir parçası. DAF CF 

Electric, tek dingilli veya çift dingilli 

treylerin yaygın olduğu kentsel alan-

larda 37 tona kadarki operasyonlar için 

geliştirilmiş yüzde 100 elektrikli 4x2 

bir çekici olarak yollara çıktı. VDL’nin 

E-Power Teknolojisini kullanan tama-

men elektrikli bu araç, DAF CF’yi esas 

alarak tasarlanmış. Akıllı güç aktarma 

organı çekirdeği, mevcut toplam kapa-

sitesi 170 kWh olan bir lityum-iyon akü 

paketi ile çalışan 210 kW’lık bir elektrik 

motora sahip olan CF Electric, yükünün 

ağırlığına bağlı olarak 100 kilometreye 

kadar bir menzile sahip ve bu da onu 

şehir içinde sıfır emisyonlu yüksek ha-

cimli taşıma için uygun hale getiriyor. 

Bataryalar 30 dakikalık hızlı şarj özelli-

ğine sahiptir ancak tam şarj olması bir 

buçuk saat sürüyor. 

Pazarlama & Satış Direktörü ve DAF 

Trucks Yönetim Kurulu üyesi Richard 

Zink: “Elektrikli kamyonlar, ileride 

Avrupa’da kentsel yaşamın bir parçası 

olacak. Tamamen elektrikli teknolojiler 

ve Contargo gibi önde gelen firmaların 

operasyonel kullanımları hakkında elde 

ettiğimiz veriler, nihai üretim modelle-

rinin özelliklerine göre düzenlenecektir. 

Böylece araçlar pazar ihtiyaçlarını sorun-

suz bir şekilde karşılayabilecektir.”

Karbonsuzlaşma hedeflerine dikkat çekmek 

isteyen Rhenus Trucking Genel Müdürü 

Sascha Hähnke: “Contargo ile, başka hiçbir 

lojistik sağlayıcısının yapmadığı yenilik-

çi bir yönde ilerlemek istiyoruz. Elektrikli 

kamyonlar, Almanya’da ilk pilli kamyon 

filosunun önemli bir bölümünü oluştur-

maktadır. Bunu yaparak, bu teknolojinin 

gelecek vaad ettiğini göstermiş oluyoruz.”

Rhenus CEO’su Michael Viefers ise şun-

ları ekledi: “Rhenus olarak yeni teknolo-

jileri test etme konusunda çok istekliyiz, 

bu da kaynaklarımızı verimli kullanarak 

lojistik hizmeti sunmamızı sağlıyor. Bu 

konu aynı zamanda teknolojiye açık bir 

yaklaşımda olduğumuzu da gösteriyor. 

Araç filomuzu müşterilerimizin yararına, 

sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam 

edeceğiz” dedi.

Ödülün verilmesi sürecinde doğruluğu 

tespit edilmiş hesaplamalar esas alın-

mıştır. Bu sayılara bakıldığında DAF CF 

Electric kullanımının, yalnızca normal 

gri ve yeşil enerji karışımından elde 

edilen elektriği kullanırken bile, karbon 

emisyonunu en az yüzde 38 oranında 

azalttığı görülmektedir. VerkehrsRunds-

chau ve TRUCKER test ve teknoloji mü-

dürü Jan Burgdorf: “Contargo, kullandığı 

tüm terminallerde çevreci elektriğe geç-

meyi planlıyor. Sonuç olarak, Co2 emis-

yonları neredeyse yüzde 90 oranında 

azaltılabiliyor” dedi.
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Anadolu Isuzu, Türkiye’nin lider 
madeni yağ üreticilerinden Castrol 
ile 5 yıl süreli bir anlaşmaya imza 
attı. Anlaşma ile Anadolu Isuzu 
araçlarının ilk dolum yağları Castrol 
tarafından tedarik edilecek. 

ANADOLU    ISUZU, 
ARAÇLARINDA    CASTROL’Ü 
TERCIH    EDIYOR

ANADOLU Holding’in otomotiv grubu 

bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu 

Isuzu’nun ürettiği tüm araçlarda ilk do-

lum yağı olarak Castrol tercih edilecek. 

Anlaşma kapsamında Anadolu Isu-

zu, 2024 yılına kadar üretim hatlarında 

Castrol’ün ileri teknoloji ile geliştirdi-

ği motor, şanzıman yağları ve antifrizi 

kullanacak. Anadolu Isuzu Genel Müdürü 

Tuğrul Arıkan anlaşmaya ilişkin açıkla-

masında, Anadolu Isuzu’nun 100’ü aşkın 

Ar-Ge personeli ile Türkiye’deki fabri-

kasında yüksek yerlilik oranı ile kam-

yon, kamyonet, otobüs ve midibüs üre-

timi gerçekleştirdiğini söyledi. Arıkan, 

“Markamızı toplu ulaşım sektöründe ve 

yük taşıma segmentinde sürekli daha iyi 

bir konuma getirmek için çalışıyoruz. Bu 

nedenle işimizi büyütmek ve daha geniş 

bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla 

kurduğumuz ortaklıklar büyük önem ta-

şıyor. Ticari araç motor yağları segmen-

tinde lider olan Castrol ile yaptığımız bu 

anlaşma her zaman kaliteli hizmet sözü-

müzün önemli bir örneği” dedi.  

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya 

Direktörü Aslı Yetkin Karagül, dünya ge-

nelindeki 7 Ar-Ge merkezinde öncü tek-

nolojileri ile her yıl yüzlerce yeni ürün 

geliştiren ve test eden bir marka olarak 

dünyanın lider araç üreticileri ile onlara 

özel motor ve motor yağları geliştirdik-

lerini söyledi. Karagül; “Castrol olarak 

otomotiv sektöründe olduğu gibi ticari 

araç motor yağları segmentinde de lider-

liğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı de-

vam ettirmek ve büyütmek için yeni ya-

tırımlarımız ve tabiki iş ortaklıklarımız 

bizim için çok önemli. Türkiye’de üre-

tim yapan bir marka olarak, Türkiye’nin 

önde gelen ticari araç üreticilerinden 

Anadolu Isuzu ile 20 yılı aşkın süredir 

varolan işbirlikteliğimizi 5 yıl daha uza-

tan böyle bir anlaşmaya imza atmaktan 

Castrol Türkiye adına büyük mutluluk 

duyuyorum’’ diye konuştu.

IHRACAT pazarlarındaki büyü-

me grafiğini sürdüren Anadolu 

Isuzu, İtalya Distribütörü Midi 

ile yaptığı anlaşma neticesinde 

İtalya’ya 234 adetlik ilk kam-

yon ihracatını gerçekleştirerek, 

kamyon ihracatında bir atılım 

yaptı.

Toplam 234 adet Isuzu NQR90 

kamyon satışı gerçekleştiren 

Anadolu Isuzu, Türkiye’de üre-

tilen ve İtalya’ya tek seferde en 

fazla kamyon satışı gerçekleş-

tiren marka ünvanına da sahip 

oldu. NQR 90 model araçların 

42 adedi sağdan direksiyonlu 

olarak üretilirken, bu araçlar 

İtalya’da çöp aracı olarak hiz-

met vermeye başlayacak. Geri 

kalan 192 adet ise muhtelif 

amaçlar ile kullanılacak.

84 adet Isuzu NQR 90 Short 

MT, 60 adet Isuzu NQR 90 

Short NEES, 42 adet Isuzu NQR 

90 S-Long Nees RHD ve 48 adet 

Isuzu NQR90 XXLong Nees araç 

ile toplam 234 araç Anadolu 

Isuzu’nun Türkiye’deki fab-

rikasında üretilecek ve İtal-

ya Distribütörü Midi’ye teslim 

edilecek.

ANADOLU     ISUZU’DAN 
KAMYON     IHRACATINA 
GÜÇLÜ     GIRIŞ
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MAN Yetkili Servisleri’nin buluşmasında, Müşteri Memnuniyeti ve MAN Servis Değerlendirme Sistemi’nde 
ilk üç sırayı alan yetkili servisler de ödüllerini aldılar. Bu dönem B Tipi Yetkili Servisler kategorisi birincisi 
Mapar Otomotiv İzmir Şubesi, C Tipi Yetkili Servisler kategorisinde ise ilk sıra Ay-Man Otomotiv oldu. Müşteri 
memnuniyeti anketinde ise birinciliği Bakiler MAN aldı.

MAN’IN    SERVIS    ŞAMPIYONLARINA    ÖDÜL 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. yö-

neticilerinin de katıldığı Yetkili Servisler 

toplantısında, Satış Sonrası Hizmetler 

Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 2019 yılı ilk 

yarısı değerlendirmelerini yaparak yıl-

sonu hedeflerini paylaştı. MAN araçları-

nın üstün nitelikleri ile olduğu kadar Sa-

tış Sonrası Hizmetler’de sunulan hizmet 

kalitesi ile de sektörde fark yarattığını 

belirten Şinasi Ekincioğlu, “Zorlu ve re-

kabetin yoğun olduğu bir sektördeyiz. Bu 

yüzden, araçlarımızın üstün nitelikleri-

nin yanı sıra satış sonrasında da reka-

betçi olabilmek, en üst seviyede hizmet 

sunabilmek çok önemli. Bu alanda sek-

tördeki rekabetin yanı sıra servislerimiz 

arasında da ‘en iyi hizmet’i hedefleyen 

güzel bir yarış olması bizler için çok 

önemli, çok anlamlı. Bu güzel yarışta ilk 

üç sırayı paylaşan yetkili servislerimizi 

tebrik ediyorum” dedi. 

Satış sonrasına ilişkin yedek parça, teknik 

hizmetler ve servis geliştirme konuları-

na yönelik yetkili servis temsilcilerinin 

görüş ve önerilerinin de değerlendiril-

diği toplantıda, Müşteri Memnuniyeti ve 

MAN Servis Değerlendirme Sistemi’nde 

dereceye girenlere, düzenlenen törenle 

ödülleri dağıtıldı. 

Servis Değerlendirme Sistemi’nde ‘B 

Tipi Yetkili Servisler’ kategorisinde Ma-

par Otomotiv İzmir Şubesi birinci olur-

ken, ikinciliği Trakman Otomotiv, üçün-

cülüğü ise Can Kardeşler Otomotiv aldı. 

‘C Tipi Yetkili Servisler’ kategorisinde 

ise birinciliğe Ay-MAN Otomotiv uzandı.

Bağımsız araştırma şirketleri tarafın-

dan MAN Yetkili Servisleri’nden hizmet 

alan tüm müşterilere ulaşılarak yapılan 

memnuniyet anketleri de sonuçlandı. 

Müşteri Memnuniyeti sıralamasında ise 

Bakiler MAN birinci oldu, Van MAN ve 

Şensan Otomotiv İzmir Şubesi ise ikin-

ciliği paylaştı. Müşteri Memnuniyeti’nin 

üçüncüsü ise Güzeller MAN oldu.
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10 yılı aşkın süredir yaptığı birçok trey-

ler teslimatı ile OKT Trailer’in Trakya 

Birlik’in kooperatiflere ve ortaklarına 

sunduğu hizmet kalitesini arttırmaya ve 

daha hızlı hizmet götürmesine katkıda 

bulunduğu kaydedildi. 

OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleş-

tirilen törende Trakya Birlik’e 7 adet 60 

metreküp Alüminyum Panel Damper Semi 

Treyler teslimatı gerçekleştirildi.

OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 

Maraş, müşterilerin ihtiyaçlarına özel, 

yenilikçi çözümler sunmayı esnek üretim 

anlayışının temel prensip olarak benim-

sediklerini belirterek; “Trakya Birlik ile 10 

yılı aşkın süre çalışma dönemimiz oldu. 

Birlik dahilinde 19 kooperatifin daha hızlı 

üretim yapabilmesinde kullanılan araçla-

rımızın hizmette sorunsuz ve pratik ol-

ması için özel projelendirmesi yapılarak 

üretimini gerçekleştirdik. 2019 yılı içe-

risinde yine ürün teslimatlarımız devam 

edecek. Ürünlerimizi 2006/42/EC Makine 

Emniyeti Yönetmeliği, CE işaretine uygun, 

kendi know-how lisansımız ve üretim 

teknolojilerimiz ile alaşımlı alüminyum 

malzemeden, tasarım hesaplamalarına 

uygun kalınlıklarda, kutu kesitte, geniş 

hacim aralığında üretiyoruz. Coğrafi bölge 

iklim ve yol koşulları, dolum - boşaltım 

operasyonu ihtiyaçları ve depolama ge-

reksinimleri dikkate alınarak geliştirilen 

yük boşaltma esnasında büyük kolaylık ve 

pratiklik kazandıran Panel Damper Semi 

Treylerlerimiz ile dökme ayçiçek, dökme 

buğday, çuvallı yem ve kolili ayçiçek yağ-

larının taşımasında güvenli ve emniyetli 

ulaşım imkanı sağlamaktan dolayı mut-

luluk duyduğumuzu belirtmek isterim” 

şeklinde konuştu.

Teslimat törenine OKT Trailer Yönetim 

Kurulu Üyesi Fatih Maraş’ın yanı sıra 

Trakya Birlik Satın Alma Müdürü İsmet 

Er, Trakya Birlik Satın Alma Sorumlusu 

Ender Bilgiç ve Trakya Birlik Filo Bakım 

Sorumlusu Sıtkı Fırtına katıldı. 

OKT’DEN    TRAKYA    BIRLIK’E
TARIMA    ÖZEL    TREYLER

OKT Trailer, Trakya Birlik’in
hizmet kalitesini arttırmaya 
yönelik yaptığı yatırımların
çözüm ortağı oldu.
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Mercedes-Benz’in en zor 
koşulları bile dize getiren 
arazi aracı Unimog, 15 yıldır 
olduğu gibi bu yıl da Off-Road 
Magazine okurları tarafından 
“Özel Araçlar” kategorisinde 
“Yılın Off-Road Aracı”
seçildi.

UNIMOG    YILIN    OFF-ROAD    ARACI    SEÇILDI
DÜNYANIN en iyi arazi araçları arasın-

da anılan Mercedes-Benz Unimog, ka-

zandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. 

“Off-Road Magazine” tarafından “Özel 

Araçlar” kategorisinde “Yılın Off-Road 

Aracı” seçilen Unimog, 15 yıldır aralıksız 

olarak bu ödülü kazanmasıyla kendine 

ait bu rekoru bir kez daha kırdı. Orman 

yangınlarından tren yolu tamiratına, 

sivil savunma aktivitelerinden kar kü-

remeye kadar farklı alanlarda kullanı-

labilen özellikleriyle dünyanın en dona-

nımlı araçları arasında sayılan Unimog, 

Türkiye’de U 4023 ve U 5023 versiyonları 

ile özellikle macera tutkunlarına hitap 

ediyor. Her biri sipariş üzerine kişiye 

özel olarak üretilen Unimog, Mercedes-

Benz Türk Yetkili Bayii Ankara Kolu-

man Motorlu Araçlar aracılığıyla sipariş 

edilebiliyor. Mercedes-Benz Unimog’u 

Türkiye’de kullanmak için C Sınıfı eh-

liyet sahibi olmak ve SRC, Psikoteknik 

belgelerine sahip olmak yeterli.

Yeni Nesil Unimog’un Özellikleri

Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda 

markanın diğer kamyon modelleriyle 

beraber üretilen Unimog, bu sayede seri 

üretim Mercedes-Benz kamyonların 

verimlilik, yüksek kalite güvencesi ve 

yedek parçaların hızlı temini gibi avan-

tajlarından yararlanıyor. Mercedes-

Benz Unimog, dinamizmi vurgulayan 

radyatör ızgarası ve yeni nesil farları 

da kapsayan tamponu ile modernleş-

me sürecini sürdürüyor. Unimog’un 

sahip olduğu, lastik basınç kontrol sis-

temi “Tirecontrol Plus” sayesinde, las-

tik basıncı hareket edilen zemine göre 

araçtan inmeden kabin içindeki ekran-

dan “Yol”, “Kum” ve “Çamurlu Arazi” 

modlarına ayarlanabiliyor. Unimog U 

4023’ün alüminyum kasasında 3 ton, 

Unimog U 5023 modeli ile ise 7,5 ton 

yük de taşınabiliyor. Ayrıca araçta bu-

lunan römork ön hazırlığı ile istendiği 

takdirde araca sonradan motosiklet ve 

bot gibi malzemeleri çekebilmek için 

römork takılabiliyor.

Her hızda 4x2’den 4x4 aks tahriğine ge-

çebilme, yine her hızda diferansiyel kili-

dini devreye alıp çıkartabilme Mercedes-

Benz Unimog’un arazi kabiliyetleri 

arasında yer alıyor. Esnek yapıdaki şasi 

tasarımı ve 30 dereceye kadar salınıma 

izin veren özel aks ve süspansiyon ya-

pısıyla Unimog burularak arazideki en-

gebelere uyum sağlıyor. Sahip olduğu 

donanıma göre aracın yaklaşma açısı 

44 derece, uzaklaşma açısı ise 51 dere-

ce. Karın altı açısı 34 derece olan aracın 

meyil tırmanma kabiliyeti ise 45 dere-

ce. Ayrıca Unimog, opsiyonel donanım 

ile 1.20 metre derinliğindeki sulardan 

geçebiliyor ve 38 derecelik yan açılarda 

ilerleyebiliyor. Olağandışı sürüş koşul-

larında, 3 kademeli olarak seçilebilen 

diferansiyel kilitlerine ve lastik basınç 

kontrolüne sahip dört tekerlekten çekiş 

sistemi devreye alınabiliyor.



FRIGORIFIK    TAŞIMA    UZMANI 
KÖKNAR’A    15    TIRSAN    TREYLER

TÜRKIYE’NIN önemli frigofirik taşıma 

şirketlerinden olan Köknar Uluslararası 

Taşımacılık, tercihini Tırsan’dan yana 

kullanarak filosuna 15 adet Tırsan T.SRI 

F Çiçek Taşıyıcı Frigo kattı.

Türkiye’den Avrupa ve Asya ülkelerine 

yapılan taşımacılıkta iddialı firmalardan 

Mersin merkezli Köknar Uluslararası 

Taşımacılık, tercihini yine kalite ve ve-

rimlilikten yana kullanarak, filosuna 15 

adet Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo ekledi. 

Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında ger-

çekleştirilen teslimat törenine, Tırsan 

Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Nuhoğlu, Köknar Uluslararası Taşıma-

cılık Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan 

Orak, Operasyon Müdürü Adil Demirbağ 

ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün 

Nuhoğlu katıldı.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulu-

nan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Baş-

kanı Çetin Nuhoğlu, Çiçek Taşıyıcı Frigo 

aracının Tırsan müşterileri ile birlikte 

yapılan klinik çalışmalarla geliştirildiği-

ni vurgulayarak, “Tırsan Çiçek Taşıyıcı, 

hem sağlamlığı hem de çok fonksiyon-

lu taşımacılığa imkân sağlayan işlevsel 

özellikleriyle uluslararası taşımacılık 

yapan firmaların rekabet gücünü artı-

racak. Frigofirik taşımacılığın önde ge-

len firmalarından Köknar Uluslararası 

Taşımacılık’ın da tercihini yine Tırsan 

kalitesinden yana kullanmasından bü-

yük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Tırsan ATP Testlerine 

Ev Sahipliği Yapıyor

Çetin Nuhoğlu ayrıca, Tırsan’ın Ar-Ge 

çalışmalarında tüm gerekli testleri kendi 

bünyesinde yaptığını hatırlatarak şunları 

söyledi:  “Ar-Ge merkezinde uluslararası 

mevzuatlara uygun çeşitli testler yapa-

bilme yetkinliğini kanıtlayan ve ulus-

lararası ödüller alan Tırsan, ulusal ve 

uluslararası tüm markaların araçlarını 

test ederek Türkiye dahil 49 ülkede ge-

çerli sertifikayı TSE’den sağlıyor. Frigo 

araçları test etmek için kurduğumuz ik-

limlendirme kabininde tüm araçlarımızı 

test ediyoruz. Ayrıca bu tesiste, ulusla-

rarası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan 

firmaların alması gereken ATP sertifikası 

için gerekli testleri de yapıyoruz. Müşte-

rimize test ve sertifikasyon hizmetlerini 

aynı lokasyonda vererek, operasyonla-

rında büyük kolaylık sağlıyoruz.”

Orak: “Tırsan Tüm Iklim Koşullarında 

Mükemmel Performans Sağlıyor”

Köknar Uluslararası Taşımacılık Yönetim 

Kurulu Başkanı Bedirhan Orak, teslimat 

töreninde yaptığı konuşmasında şunları 

aktardı: “Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı 

doğrultusunda 1996 yılında kurulan fir-

mamız, ağırlıklı olarak gıda, çiçek, sebze ve 

meyve taşımacılığı yapmaktadır. Her türlü 

iklim ve yol koşulunda müşteri memnuni-

yetini kendisine ilke edinen bir şirket ola-

rak, yatırım yapacağımız araçların donanı-

mına ve uzun süreli kullanım olanaklarına 

özellikle dikkat ediyoruz ve araçların yerli 

üretim olmasını tercih ediyoruz. Firma 

olarak, Avrupa’dan Asya’ya, iklimleri çok 

farklı ve zorlu ülkelerde operasyonlarımı-

zı yürütüyoruz. Tırsan Frigo araçları tüm 

iklim koşullarında mükemmel performans 

sağlıyor. Bunu başka araçlar ile yapamaz-

sınız. Bu kapsamda Tırsan’ın bizim için en 

doğru tercih olduğunu düşünüyoruz.”

45ŞİRK ETLERD EN



46 ŞİRKETLE RDE N

Knorr-Bremse ve Continental, yüksek seviyede otomatikleştirilmiş ticari araç sürüş sistemi 
geliştirme alanındaki ortaklıklarında bir adım daha atarak otomatik platooning (katar halinde 
sürüş)  sistemi Platooning Demonstrator’ı geliştirdi.

KNORR-BREMSE    VE    CONTINENTAL
PLATOONING    DEMONSTARTOR’I    TAMAMLADI

KNORR-BREMSE ve Continental Pla-

tooning Demonstrator sayesinde araç 

üreticileri ile birlikte otomatikleştiril-

miş sürüş için hangi sürüş işlevlerini 

geliştirebileceklerini gösterdi. Bu iş-

levler arasında grup oluşturma, birlik-

te sürüş, acil durumda frenleme işlevi, 

araçların ayrı olarak gruptan çıkışı ve 

tüm grubun güvenli bir şekilde bölün-

mesi bulunuyor. Geliştirme çalışmaları 

sırasında özellikle kontrolü sürücüden 

araca aktarma sürecine dikkat edildi. 

Bu çalışmanın temel özelliklerinden 

biri, sürücünün özel tasarlanmış insan/

makine arabirimi üzerinden aldığı tali-

matların son derece net olmasıydı. Bil-

giler grafik olarak ve anlaşılır bir şekilde 

görüntüleniyor. Böylece sürücü sistemi 

sürekli olarak şeffaf bir şekilde takip 

edebiliyor. Aktarım işlemi, ortak araç 

50 metreden yakına geldiğinde bir düğ-

meye basarak istek üzerine başlatılıyor. 

Senkronize araçlar arası (V2V – vehicle 

to vehicle) acil durum frenleme işlevi, 

trafikte daha fazla güvenlik sağlıyor. 

Tüm araçları aynı anda frenlemeye baş-

layarak tepki sürelerinden kaynakla-

nan gecikmeler ortadan kaldırılıyor ve 

araçlar sürüş sırasındaki mesafe ile aynı 

mesafeyi koruyarak durabiliyor.

Bu sistem sürücülere araç markasından 

bağımsız olarak platooning uygulaması 

yapabilecekleri bir test platformu sunu-

yor ve bu teknolojinin daha da fazla ge-

liştirilebilmesi için bir başlangıç noktası 

görevi yapıyor. 

Continental Ticari Araçlar ve Satış Son-

rası İş Birimi Yöneticisi Gilles Mabire 

şöyle diyor: “Platooning Demonstra-

tor ile ortak çalışmamızın ilk kilometre 

taşına ulaştık. Artık sistem çözümünü 

müşterilerin ürün stratejilerine uygun 

şekilde daha da geliştirmek için araç 

üreticileri ile fikir alışverişi yapmaya 

odaklanıyoruz.”

Knorr-Bremse AG Yönetim Kurulu Üye-

si ve ticari araçlar bölümünden sorumlu 

olan Dr. Peter Laier şöyle diyor: “Oto-

matikleştirilmiş sürüş, sürekli olarak 

daha iyiye evrilen bir geliştirme alanı. 

Ticari araçlarda sürüş destek ürünleri 

alanında öncü bir tedarikçi olmamız ise 

işin temeli açısından son derece önem-

li. İlgili teknolojilerde ilerleme devam 

ediyor ve pazarı gittikçe daha iyi anlı-

yoruz. Bu da otomatikleştirilmiş sürüş 

alanındaki koşulları ve otomatikleşti-

rilmiş sürüş işlevlerinin hızını etkili-

yor. Yalnızca geliştirme değil, değişim 

alanına da odaklanıyoruz. Başarımızın 

sırrı, müşteri ihtiyaçları ve uygulama 

yöntemleri konusunda esnek ve şeffaf 

olmamız. Bu nedenle müşterilerimiz 

ile yakın bir iletişim kurma konusunda 

çok istekliyiz. Böylece ürün ve işlevle-

re dair yol haritamızı sunabiliyoruz, 

araçlar üzerinde tanıtım yapabiliyoruz 

ve çalışmalarımızı müşteri ve sektörün 

ihtiyaçlarına uyarlamak için hızlı tepki 

verebiliyoruz.” 

Ortaklar aynı zamanda Highway Pilot 

adlı otoyolda otomatikleştirilmiş sürüş 

sisteminde geliştirme çalışmalarına da 

hazırlık yapıyor.
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DIŞI TAŞ, İÇİ ÇİÇEK
KENDİ GÜÇLÜ, YÜKÜ NARİN
2.500 mm iç genişlik ve sağlam izolasyon ile çiçek taşımacılığı Tırsan’da. Çiçek Taşıyıcı Frigo; 
gömme ray sistemi ile yüksek iç genişlik, güçlendirilmiş kapısı ile uzun kullanım ömrü sağlıyor. 
Kompozit profiller ile güçlendirilmiş CTP panel tasarımı ile gücünün zirvesinde.  
Soğuk zincirin ustalarını dinledik, tasarladık, test ettik ve yaptık. 

Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo Nisan ayı itibariyle karşınızda!
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