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2015 yılı özellikle ağır ticari araç sa-

tışlarının neredeyse yarı yarıya trey-

ler satışlarının ise yaklaşık yüzde 30 

oranında düştüğü bir yıl olacak. Rusya krizinin 

henüz iyileşmeyen yaraları, komşu ülkelerin 

üzerlerinde dolaşan kara bulutların zaman 

zaman ülkemizde de etkili olmasının 15 Tem-

muz girişimiyle gündemi bulanıklaştırmasının 

etkilerini hep beraber yaşıyoruz. Bu etkilere 

gün geçtikçe hızlanan kur artışları ve gergin-

leşen Türkiye- AB ile ilişkilerini de ekleyince 

2017 yılına umutlu bakmak çok kolay olmuyor. 

Ağırlaşan piyasa şartlarının taşımacılığın 

kronik sorunlarıyla birleşmesi sonucu yatırım-

ların yavaşladığını görüyoruz. Ancak bu döne-

min etkilerini hafifletmek amacıyla ağır ticari 

ve treyler markalarının yurtdışı atakları neticelerini vermeye başlaması pazara 

moral verirken, Avrupa’dan gelen ve treyler endüstrisini ilgilendiren yatırım ha-

berleri de piyasaya olumlu etki yapıyor. 

Avrupa lideri olan Schmitz Cargobull’un Türkiye’de şirket ve fabrika kurma ça-

lışmalarında önemli yol alması hem de treyler için en önemli parça olan aks üre-

timinin Avrupalı devi SAF Holland’ın yapım çalışmaları sona yaklaşan fabrikası bu 

dönemde moral yükselten iki önemli yatırım olarak öne çıkıyor. 

Bu yatırımlar aynı zamanda bölgede suların durulmasıyla birlikte normalleş-

mesi beklenen şartlarda treyler üretim merkezi hedefi bulunan Türkiye’nin bu 

hedefine ulaşmasını sağlayacak önemli unsurlar olacaklar.

Türk treyler endüstrinsin tartışmasız lideri olan ev son dönemde üretiminin 

yarısını ihraç eden  Tırsan’ın iş güvenliğini arttıran teknolojisinin IAA fuarında 

Treyler İnnovasyon ödülü alması geniş yankı uyandırdı ve pek çok platformda ra-

kipleri tarafından da övgüyle karşılanıyor. Yıllardır takip gazeteci olarak ettiğimiz 

Treyler İnnovasyon ödüllerinde sahnede bir Türk sanayicisini görmenin mutlulu-

ğunu ve onurunu yaşadık.

Akın ÖCAL

İÇİNDEKİLER

Ağır Şartlar-Güzel Haberler

yazı işleri’nden
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İzmir Kemalpaşa ilçesinde 80 bin 

metrekarelik üretim kampüsü 

içinde faaliyet gösteren Fibrosan, 

yeni High Gloss (HG)üretim fabrikasını 

devreye aldı.

Daha önce İzmir, Pınarbaşı lokasyonun-

da devam eden High Gloss hat kapasitesi 

artırılarak, Fibrosan kampüsü içerisinde 

yeni bir tesis olarak devreye alındı. Bu ya-

tırım ile Fibrosan High Gloss  ürün gamı 

üretimini yüzde 100 artırmakla birlikte, 

farklı lokasyonlardaki üretimlerini bir ara-

ya toplayarak maliyet, sistem kontrolü ve 

verimlilik açısından önemli gelişmeleri de 

sağlamayı hedefliyor. 

High Gloss ürünler yüksek yüzey par-

laklığı ile metal yüzeyler gibi kozmetik 

görünüm sağlıyor ve otomotiv sanayinde 

artacağı beklenen bir talebe cevap veriyor. 

Tesisin üretiminin yüzde 80’i ihracat pa-

zarlarına gönderilerek önemli döviz girdisi 

100’üncü yılını kutlayan Renault 

Trucks’ın Lyon Sahası, Türkiye ba-

yilerinden satış, satış sonrası ve 

servis ekiplerinin katıldığı bir grubu ağırla-

dı. Özel eğitimlere katılan Renault Trucks 

Türkiye bayi ekipleri, teknik bilgilerini pe-

kiştirirken bilgi alışverişinde bulundular. 

Test sürüşlerinin yanı sıra araç gamlarının 

teknik özelliklerini tüm detayları ile incele-

yerek bilgilerini yenilediler. 

sağlaması ayrıca bölge toplumuna yeni iş 

imkanları sağlaması bekleniyor.

High Gloss ürün grubu, yüksek yüzey 

parlaklığı, hafiflik, korozyon dayanımı, 

üstün UV dayanımı, yıllar süren renk da-

yanımı, farklı yol ve hava şartlarına karşı 

yüksek mekanik dayanım ihtiyaçlarını 

karşılıyor. 

Gerçekleştirilen yatırım Fibrosan’ın 

Türkiye genelinde geniş bir satış ve 

satış sonrası bayi ağı ile hizmet sunduk-

larını belirten Renault Trucks Pazarlama 

ve Satış Direktörü Özkan Çelik konuyla il-

gili olarak; “Dünya çapında Renault Trucks 

hizmet ağının eğitimli çalışanlarının hepsi, 

müşterilerimizin ihtiyaçlarına en kısa sü-

rede cevap verme amacını paylaşıyor. Re-

nault Trucks olarak satış ve satış sonrası 

hizmetlerimizde bayilerimiz, markamızın 

dünyada ilk 3 hedefini gerçekleştirme-

sinde önemli adımlarından biri olarak de-

ğerlendiriliyor. 

Ayrıca yeni tesisin bu konudaki ham-

madde kullanımını artıracak, Türkiye 

kompozit hammadde üretimini artırarak 

ülkemiz kompozit sanayine yeni katkılar 

yapacak olan yatırım zinciri planının bir ba-

samağını oluşturduğu ifade ediliyor.

yüzü oluyor. Bayilerimizin donanımı, müş-

terilerimizin aldığı hizmetin kalitesinde 

belirleyici hale geliyor. Bu nedenle Rena-

ult Trucks olarak ürünlerimizin geliştiril-

mesi ve üretilmesinde gösterdiğimiz aynı 

titizliği bayi kanalımız için de gösteriyoruz. 

Böylece Renault Trucks bayilerinin etkin-

liği, markamızın pazarda rekabet gücünü 

arttırıyor. Renault Trucks’ın tercih edil-

mesinde ürünlerimiz kadar bayi ağımız ve 

satış sonrası hizmetlerimiz de etkili oluyor. 

Bu çerçevede iş alanlarımızın gereklilik-

leri doğrultusunda bayilerimizin düzenli 

eğitimlere katılması, gelişen ve değişen 

pazara yönelik birlikte çözüm yollarının 

bulunması bizler için önem taşıyor. Bu yıl 

Lyon’da düzenlenen eğitimimizde aynı za-

manda üretim tesisimizin 100’üncü yılını 

da kutladık” dedi. 

Fibrosan’dan Dev High Gloss Yatırımı 

Renault Trucks Bayileri Lyon’da Buluştu

ŞİRKETLERDEN
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Filo yenileme- güçlendirme ve 

depo yatırımlarına devam eden 

Alışan Lojistik son olarak 30 araç-

lık  konteyner taşıyıcı semi treyler alımının 

ilk 10 adedi Serin Treyler’den teslim aldı.

Uluslararası standartlarda sunduğu hiz-

metlerle sektörün öncü firmaları arasında 

yer alan Alışan Lojistik; ulaştığı 450 adet 

öz mal araç filosuna 10 araçlık Konteyner 

Mars Logistics, teknolojik altya-

pısına gerçekleştirdiği yatırımlar 

kapsamında çekicilerde bulunan 

araç takip sistemine tüm römorklarını da 

dahil etti.

Mars Logistics, teknolojik altyapısına 

yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. 

Daha önce sadece çekicilerinde bulunan 

takip sistemini kullanan Mars Logistics, bu 

sistemi artık tüm römorklarına da entegre 

Özel çelik sektörünün devi SSAB, 

gelenekselleşen ve çelik sektö-

ründe adından oldukça söz ettiren 

Swedish Steel Prize’ın başvuru süreci için 

gün sayıyor. Şubat 2017’ye kadar başvu-

ruların kabul edileceği organizasyonda, 

SSAB çelikleri kullanarak en yüksek perfor-

mansta ürün veya yöntem geliştiren şirket 

ve tasarımı seçilecek. 11 Mayıs 2017 tari-

hinde gerçekleştirilecek ödül töreninde 

açıklanacak talihli, heykeltıraş Jörg Jeschke 

tasarımı heykel ve 100 bin SEK (yaklaşık 

40 bin TL) ’lik para ödülünün sahibi olacak. 

SSAB çelikleri ile geliştirilen ve büyük 

ödülü kazanacak olan tasarımda daha ha-

taşıyıcı Semi Treyler daha ekledi. Toplam-

da 30 araçlık semi treyler yatırımı gerçek-

leştirecek olan Alışan Lojistik, alımın ilk 10 

adedini teslim aldı.

Marmara, Trakya, Ege Bölgesi ve Çukuro-

va Bölgesi’nden sonra, Konya ve bölgesini 

kapsayan yeni yatırımları ile tüm İç Anadolu 

Bölgesi’nde olmayı hedefleyen Alışan Lojis-

tik; 2017 yılı için hazırlıklarını tamamlıyor. 

ediyor. Römork takip sistem ile müşteri-

lerine yüklerini gerçek zamanlı görüntü-

leme imkânı sunacak olan Mars Logistics, 

böylece hem filo yönetim verimliliğini ve 

araç güvenliğini, hem de müşterilerine çok 

daha detaylı bir takip sistemi hizmeti sun-

mayı hedefliyor.

Endüstri 4.0 devrimi ile Türkiye’de diji-

tal teknolojinin değerinin daha da arttığına 

dikkat çeken Mars Logistics Genel Müdürü 

fif, basit, çevre dostu, uzun kullanım ömür-

lü olması veya gelişmiş performansa sahip 

olması gibi özellikler aranacak. Tasarımda 

kullanılan tüm materyallerin SSAB tarafın-

dan üretilmiş olması şartı olmasa da, SSAB 

çelik değerlerine yakın olması beklenecek.

Ali Tulgar, “Gerçekleştirmiş olduğumuz bu 

yatırımla müşterilerimiz 5 dakika aralıklarla 

konum bilgisi alıp, harita üzerinden de gör-

sel olarak yükünün bulunduğu yerleri görü-

yor olacak. Mars Logistics olarak bu yatırımla 

müşterilerimize kesintisiz bilgi akışı sağlaya-

rak, lojistik süreçlerini hızlandırmayı ve ciddi 

bir zaman tasarrufu sağlamayı hedefledik. 

İlerleyen süreçte de bu tür dijital yatırımları-

mıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Swedish Steel Prize Jüri Başkanı ve SSAB 

Stratejik ArGe Başkanı Eva Petursson, et-

kinlikle ilgili görüşlerini belirtirken “Üstün 

çeliklerimizi kullanmanın birçok yeni, hatta 

deneysel yolları var ve var olmaya devam 

edecek. Uygulamalar içinde bu ürün veya 

yöntemlerin mümkün olduğunca daha faz-

lasını görmeyi umuyorum. Tek başına veya 

başka bir materyal ile bir arada kullanılarak 

ve hatta dijital bir dönüşüm ile çeliğin sı-

nırlarını gerçekten zorlayan yenilikçi çelik 

çözümlerini arıyoruz. Uygulamalarıyla baş-

vurmak isteyen tüm SSAB ürünü kullanıcı-

ları ilgili SSAB yetkilileriyle temasa geçebi-

lirler” şeklinde konuştu. 

Alışan Lojistik Filosuna 
10 Serin Kontreyner Taşıyıcı 

Mars Logistics’in Treyleri 
Araç Takip Sistemine Girdi

Çeliğin Sınırlarını Zorlayan Tasarım Aranıyor

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

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

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



Krone Türkiye, son olarak Sarp 

Havacılık Lojistik Turizm firması-

na 25 adet Mega Liner Huckepack 

(HP) teslimatı gerçekleştirdi. Krone’nin, 

Tire’de müşterileri için ürettiği Mega Liner 

HP, karayolu ve denizyolunun yanında tren 

taşımacılığında da nakliyecinin her türlü 

ihtiyacını karşılıyor. 

Krone’nin İzmir Tire’deki fabrikasında 

gerçekleştirilen teslimat törenine Krone 

Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Sarp Lojistik 

Grup Lojistik Müdürü Halil Gürkan Arıkan, 

Sarp Lojistik Filo Yöneticisi Raşit Togay, 

Sarp Lojistik İş Geliştirme Uzmanı İbrahim 

Otokar, Kolombiya’nın Medellin 

şehrinde düzenlenen Busworld 

Latin Amerika Fuar’ına katıldı. Or-

ganizasyona katılan tek Türk otobüs mar-

kası olan Otokar, turizm sektörünün en 

Akça ve Krone Türkiye Satış Yöneticisi 

Cenk Rona katıldı. 

Müşteri odaklı yaklaşımlarıyla her geçen 

gün kalite ve güven konusunda çıtayı yük-

selttiklerini belirten Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün, “Sahip olduğumuz en modern 

ve yenilikçi teknolojiler sayesinde müşte-

rilerimizin beklentilerini en doğru şekilde 

karşılamaya çalışıyoruz. Mega Liner HP 

modelimiz de, müşterilerimizin ihtiyaçla-

rı doğrultusunda ortaya çıkan bir model. 

beğenilen aracı Sultan’ı sektör profesyo-

nellerinin beğenisine sundu.

Üstün Ar-Ge kabiliyetleri ile sektörde 

birçok ilke imza atan Otokar, ürettiği araç-

larla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da 

Sarp Lojistik ile yaptığımız işbirliğinden 

son derece memnunuz” dedi. 

Sarp Lojistik Grup Lojistik Müdürü Halil 

Gürkan Arıkan da, “Krone’nin Mega Liner 

HP modelini, taşımacılık ihtiyaçlarımızı en 

iyi karşılayan araç olduğu için seçtik. Krone 

markasını ise kalitesi, dayanıklılığı, karşılık-

lı güven anlayışımızın sağlamlığı nedeniyle 

tercih ettik. Önümüzdeki dönemlerde Kro-

ne ile çalışmaya devam etmeyi arzuluyo-

ruz” diye konuştu. 

büyük beğeni topluyor. Fransa, İspanya, 

İtalya, Almanya, Romanya, Slovenya, Mal-

ta, Belçika gibi ülkeler başta olmak üzere 

yurt dışında her geçen gün satışlarını ar-

tıran Otokar, turizm ve servis sektörü için 

özel donanımlarla üretilen Sultan aracı ile 

fuarın yıldızı oldu. 

Otokar’ın 40’ın üzerinde ülkeye otobüs 

ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Otokar 

Avrupa Uluslararası Satış ve Pazarlama 

Müdürü Berkan Sağlam, “Bu yıl katıldığı-

mız her fuarda modern tasarıma ve güçlü 

teknik özelliklere sahip araçlarımızla bü-

yük beğeni topladık. Avrupa pazarındaki 

daralmaya rağmen önemli satışlar gerçek-

leştirdik. Busworld Latin Amerika’da 3 gün 

boyunca sergilediğimiz ve kısa süre önce 

20 binincisini Fransa’ya sattığımız Sultan, 

büyük ilgi gördü. Sultan, konforu ve kalite-

si ile ziyaretçilerden tam not aldı” dedi. 

Otokar Busworld Latin Amerika Fuarı’nda

Krone 
Teslimatları 
Sarp Lojistik 
İle Sürüyor

ŞİRKETLERDEN

10  •  Kasım-Aralık 2016  •  www.kasadergisi.com



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aramizda_Yabanci_Kasa Dergisi_220x295.pdf   1   13.12.2016   14:23



Tüm dingil yükleri için direksiyon 

sistemleri üreten ve geliştiren 

bir şirket olan  tedrive Steering 

Systems GmbH ürünleri arasındaki döner 

bilyalı direksiyon kutusu, ağırlığı 2.5 ila 

9 ton olan dingillerde kullanıma uygun. 

Önemli bir ürün de iHSA® (intelligent 

Hydraulic Steering Assist-Akıllı Hidrolik 

Direksiyon Desteği) teknolojisi. Otonom 

sürüş, araç dinamiğinin sürücüden bağım-

sız olarak doğrusal ve yanal kontollere da-

yanarak yapılıyor. 

Günümüzde, Knorr-Bremse’nin elekt-

ronik fren kontrol sistemleri halihazırda 

aracın doğrusal yönlü kontrolünü ve aynı 

zamanda araç stabilitesini sağlayabiliyor.  

iHSA® direksiyon sisteminin entegrasyo-

nu aracın yanal olarak da kontrol edilebile-

ceği anlamına geliyor. Bu çerçevede Knorr-

Bremse ticari araçlarda otonom sürüş için 

en önemli gereklilik olan doğrusal ve yanal 

kontrolü yerine getiriyor

Tüm Dingil Yükleri Için
Direksiyon Sistemleri 

Dayanıklı, modüler tasarım döner bilyalı 

direksiyon kutusu ve bunların yanı sıra, 

hidrolik güç-ağırlık oranları ve kompakt 

ölçüler uygulama mühendisliğinde azami 

düzeyde esneklik sağlıyor. Döner bilyalı 

direksiyon kutuları çift dingil dümenle-

mesinde kullanıma uygun olarak farklı iki 

ünite ve çift devre olarak kullanılabilecek 

uygulamalara da imkan tanıyor. tedrive 

Steering çok daha yüksek dingil yüklerin-

de kullanıma uygun, özel uygulama direk-

siyon kutularını da geliştirmekte ve teda-

rik ediyor. 

“Knorr-Bremse fren sistemleri ile iHSA® 

teknolojisinin birleşmesiyle tek elden 

kontrollü sistem ağı avantajlarını iki şirke-

tin birleşme projesiyle ik kendini hemen 

gösterdi” şeklinde görüş bildiren Knorr-

Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 

Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Spies, aynı 

şunları söyledi “Sürüş destek sistemleri 

ve otonom sürüş alt yapısı tek bir arayüz-

de birleştirilmekte ve fren kontrolü ile di-

reksiyon sistemlerinin birbirleriyle uyumu 

sağlanmaktadır. Buna ilaveten ileri seviye 

otonom sürüş, direksiyon sistemi için ye-

dek bir emniyet sistemini kaçınılmaz kılar 

ve bu da en verimli bir şekilde fren sistemi 

ile sağlanabilir. ”

iHSA® teknolojisi ile Knorr-Bremse 

çok sayıda optimize edilmiş çözümlerin 

kullanıldığı sürüş destek sistemleri ve 

otonom sürüş sistemini hayata geçire-

bilecek. Buna eklenecek patentli iHSA® 

kontrol modülü ve döner bilyalı direk-

siyon kutusu ile araç emniyeti ve kon-

for sistemleri olan trafik durum bilgisi, 

konvoy (araçların kısa mesafeli olarak 

birbirini takibi) ya da  otonom yanaşma/

manevra sistemlerini ağır ticari araçlarda 

hayata geçirebilecek. 

iHSA Direksiyon Modülü Nasıl Çalışır?
iHSA® direksiyon modülü, elektrikli di-

reksiyon sistemlerinin bilinen avantajları 

– sürücüden bağımsız tork arttırımı -  ile 

konvansiyonel hidrolik direksiyon kutusu-

nu bir araya getirirken, aynı zamanda  hafif 

ve ağır ticari araçlar, otobüsler ve ağır to-

najlı özel maksatlı araçlarda kullanıma uy-

gun dayanıklı tasarımları sunuyor.

Konvansiyonel direksiyon sistemle-

rinde, sürücünün tetiklediği dümenleme 

talebine ek olarak hidrolik bir valf ile hid-

rolik güç kontrol edilir. iHSA® sistemi ise 

mevcut hidrolik valfi kullanmakla beraber, 

sürücüden bağımsız olarak bunu kompakt 

elektrik motoruna iletilir, böylece dümen-

leme torku sürücüden bağımsız olarak ger-

çekleştirilebilir. İlgili kontrol motoru boyut-

sal olarak daha küçük tasarlanabiliyor.

iHSA® kontrol modülünün elektriksel 

güç gereksinimi düşük ve araç elektrik alt 

yapısının değişimine ihtiyaç kalmadan di-

reksiyon sistemi sürücünün vermiş olduğu 

dümenleme ile beraber sürüş destek sis-

temleri tarafından da kontrol edilebiliyor.  

Yüksek seviyeli otonom sürüş sistemlerin-

de ise bu kontrol sürücüden tamamen ba-

ğımsız olarak da yapılabiliyor. Döner bilyalı 

direksiyon kutularının yanı sıra, tedrive Ste-

ering aynı zamanda binek araçlara uygun 

pinyon dişli direksiyon sistemlerini de üre-

tiyor. Bu sistemler uzun yıllardır hafif ticari 

araçlarda kullanım için de tedarik ediliyor. 

Knorr Bremse’den 
Ticari Araçlara Aktif 
Direksiyon Sistemi 

tedrive Steering Systems GmbH şirketinin satın alınmasıyla beraber Knorr-Bremse ürün 
gamına yeni nesil direksiyon teknolojisini de ekledi ve ağır ticari araçlarda entegre 
doğrusal ve yanal kontrollü otonom sürüşü pazara sunma yolunda önemli bir adım attı. 

TEKNOLOJİ
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Avrasya bölgesinin en büyük loji-

tik ve taşımacılık fuarı olan logit-

rans, Türkiye ve dünyadan lojistik 

sektöründen pek çok  firmayı bir araya ge-

tirdi. Taşımacılığın en önemli araç tedarik-

çileri arasında yer alan treyler üreticileri de 

fuara büyük ilgi gösterdiler ve çok sayıda 

araçla fuarda yerlerini aldılar.

Tırsan 4 farklı Araçla Yerini Aldı
Tırsan, logitrans’ta intermodal taşıma-

cılığa yönelik geliştirdiği -, 3 farklı marka 

ve 4 farklı ürün İstanbul Fuar Merkezi 10. 

holde yerini aldı. 

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip 

treyler üreticisi olan Tırsan, intermodal ta-

şımacılık zincirinde kara, hava ve su olmak 

üzere, lojistik operasyonlarının her alanına 

hitap eden ürünleri; Talson TAG FNA, TTG 

TAL, Kässbohrer SHG.L ve Tırsan Perdeli 

Mega Semi treylerleri müşterilerinin beğe-

nisine sundu. 

Tırsan Perdeli Mega Semi-Treyler
Mega semi-treylerler için Tren Yükleme 

Sistemi opsiyonu sunmaktadır Tırsan, “e-f-

g-i” Vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine 

uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde 2 x 

2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren 

Yükleme için özel tasarlanan dingil hava 

yastıkları bulunuyor.

Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği 

K-fix sistemi ile sağlanıyor. K-fix, 236 fark-

lı noktadan yük bağlama olanağı sunuyor. 

Televre üzerinde tüm araç boyunca yer 

alan her biri 2,5 ton yük direncine dayanıklı 

bağlama noktaları ile kapakları çıkarmadan 

ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden 

yükler, Code XL standartlarına uygun ola-

rak emniyet altına alınabiliyor. Ayrıca Tır-

san Perdeli Mega’nın şasi ve panellerinin 

çinko tri-elektron metoduna göre katafo-

rez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç 

10 yıl paslanmazlık garantisi altına alınıyor. 

Talson FNA Sınıfı Hava Kargo Taşıyıcı, 

TAG FNA – Avrupa’da hava kargo taşımacılı-

ğı segmentinde pazar lideri olan Talson TAG 

FNA, özel tasarım FNA sınıfı ATP sertifikalı 

hava kargo treyleri. TAG FNA hafif ve yalı-

tımlı üst yapısı sayesinde 0°C ve +120°C 

sıcaklıklarda güvenli taşıma yapar. Talson 

TAG FNA standart olarak Avrupa Birliği’nin 

üstyapı ve yük güvenliği mevzuatı olan 

Code EN 12642 XL standardına sahip. 

Talson Tekstil Taşıyıcı 
Mega TTG TAL

Talson Kutu, değerli kargoların taşın-

masında gerekli güvenlik özellikleri ile 

müşterilerine tam emniyet imkanı sunu-

yor. Ayrıca sahip olduğu e-f-g tren taşıma 

özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta 

da müşterilerine avantaj sağlıyor. Üzerin-

de 10 binden fazla yük sabitleme ve askı 

çubuğu takılabilecek slot bulunan Talfix® 

paneller; yük sabitleme sistemi ve çift kat 

olarak da kullanılıyor. 

 

Kässbohrer Konteyner Taşıyıcı 
K.SHG.L

45 ft konteyner taşımacılığı için geliş-

tirilen K.SHG.L aracı, aynı zamanda C45 

logitrans’a 
Treyler 
Markalarından 
Büyük İlgi

FUAR
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– C55 arası swapbody taşımacılığı da ger-

çekleştiriliyor. Hafif şase teknolojisi, 3 bin 

900 kg’nin altında ağırlığı ve yüksek yükle-

me kapasitesiyle de daha az yakıt tüketimi 

sağlıyor. Kässbohrer konteyner taşıyıcı, 

akıllı dizaynı sayesinde 4 kilit özelliği ile ko-

laylıkla konteyner yüklemesi yapılabilirken 

aynı zamanda maksimum güvenlikte sağ-

lanıyor. Öte yandan ön konteyner kilitleri-

nin konumlandırılabilir olması ise 40 ile 45 

ft.’lik konteyner geçiş operasyonlarında da 

kolaylık sunarken, uzayabilen deve boyu 

ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Krone, logitrans’da
Müşterileriyle Buluştu 

Türkiye’de yaptığı yatırımlarla adından 

söz ettiren Almanya’nın lider treyler üretici-

lerinden Krone, Uluslararası Transport Lo-

jistik Fuarı Logitrans 2016’da müşterileriyle 

buluştu. Krone, İstanbul Fuar Merkezi’nde 

16-18 Kasım arasında gerçekleştirilen fu-

arda, en çok tercih edilen modellerinden 

Mega Liner Huckepack’i sergiledi. 

Logitrans 2016’ya katılan Almanya Ulaş-

tırma Bakanlığı Politika İlkeleri Genel Mü-

dürü Dr. Gerhard Schulz, Krone standını 

ziyaret ederek Mega Liner modelini ince-

leme fırsatını buldu. Krone Türkiye CEO’su 

Rıza Akgün’le de sohbet eden Schulz, 

Akgün’den Krone’nin Türkiye faaliyetle-

riyle ilgili bilgi aldı. Rıza Akgün, Schulz’a 

Krone’nin Türkiye’ye yapacağı yeni ya-

tırımlardan da bahsetti. Krone Türkiye, 

2017 Mayıs ayında İzmir Tire’de 10 bin adet 

kapasiteli bir şasi fabrikası açacak.  

FUAR
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Almanya Ulaştırma Bakanlığı Politika İlkeleri 
Genel Müdürü Dr. Gerhard Schulz (solda) 
Krone standını ziyaret ederek Krone Türkiye 
CEO’su Rıza Akgün’le de sohbet etti.



Mega Liner Huckepack
İç sürüş yüksekliği 2.850 mm ile 

3.000 mm. arasında olan Mega HP’de; 

385/55/22,5” ebatlı lastik kullanılı-

yor. Mega Liner HP; karayolu, Ro-Ro 

ve tren kombine taşımacılığına uygun 

donanımlar ve şasi yapısı ile üretiliyor. 

Çatının, yan perdelerin birbirinden ba-

ğımsız hareket edebildiği üst yapı siste-

mini kullanıcılarına standart olarak su-

nan Mega Liner Huckepack, çift seyahat 

yüksekliklerinde de Code XL sertifikası-

na sahip.

Serin Treyler Galvanizli Modelini 
İlk Defa logitrans’ta Sergiledi

Geçtiğimiz aylarda tenteli treylerde 

galvaniz sistemine geçerek ürünlerinin 

paslanmaya karşı dayanıklılığını  en az 10 

yıl olmak üzere 30 yıla kadar uzatan Serin 

Treyler, bu ürünlerini ilk defa logitrans’ta 

sergiledi. 

 Tenteli treylerinde yeni şasi ve tampon-

larla birlikte 20’ye yakın üründe malzeme 

ömrünü uzatan sıcak daldırma galvaniz 

tekniğinde üretim yapmaya başlayan Serin 

Treyler, sergilediği aracıyla fuarda büyük 

ilgi gördü. 

Hastrailer İki Modeliyle 
Fuarda Yerini Aldı

Antalya’da kurduğu modern treyler 

fabrikasında üretim yapan Hastrailer, 

iki modeliyle fuarda yerini aldı. Bun-

lardan bir tanesi markanın Belçikalı 

Renders’in Avrupa’da satışını yaptığı ve 

büyük başarı sağlayan konteyner taşı-

yıcı yarı römork olurken diğeri ise mar-

kanın frigorifik yarı römorku olan Has 

Refeer oldu.

BPW logitrans İçin 
Özel Tanıtım Aracı Getirdi

Fuarın bir diğer önemli katılımcısı ise 

Alman treyler aks ve sistemleri üreticisi 

BPW oldu. Geçen yıl Gebze’de üretim faa-

liyetlerine başlayarak Türk müşterilerine 

daha yakın olan BPW, fuara Almanya’dan 

getirdiği özel tanıtım aracıyla katıldı. 

Fuar ana girişindeki alanda konumlandır-

dığı tanıtım aracında müşterilerini ağırla-

yan BPW yetkilileri, ürünlerinin yanı sıra 

yeni vermeye başlayacakları hizmetleri 

de tanıttılar. 

FUAR
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Açılış konuşmasını yapan DOD 

Ağır Vasıta Genel Müdürü İlhami 

Eksin, DOD’ın ikinci el araç piyasa-

sında önemli bir yol aldığını kaydederek, 

ağır vasıtada ise daha temkinli hareket 

ettiklerini açıkladı. Eksini şu açıklamaları 

yaptı: “Biz, ikinci el ağır ticari araç alım-

satımında kurumsal hizmet ve anlayış ile 

güvenilir çözümler üretmek istiyoruz. DOD 

Ağır Vasıta olarak sektörümüze ilklerle 

birlikte geliyoruz. 111 nokta ekspertiz hiz-

meti, online platform, 60 aya varan vade 

ile finansman desteği bunlardan bazıları. 

DOD Ağır Vasıta olarak çekici ve kamyonun 

yanı sıra damper, treyler, soğutucu ünite 

satışı, takas, nakit alım, konsinye satış gibi 

hizmetlerle tek noktadan müşterilerimize 

ulaşmak arzusundayız. Hedefimiz “ağır 

vasıtada ikinci el” denilince akla gelen ilk 

marka olmaktır.” 

16 ton üzerinde ağır ticari araç paza-

rının 10 yıllık ortalamasının 27-28 bin 

civarında olduğunu kaydeden Eksin, 

Euro 6’ya geçiş öncesi 2015 yıl pazardaki 

büyük artışla 35 bin seviyelerini gördü-

ğünü ancak 2016’da 19 bin seviyelerine 

düştüğünü belirtti. Yüzde 40’ı aşan oran-

da bir düşüşün yaşandığı ağır ticari araç 

pazarının da gelecek yıl bu seviyelerinde 

olacağını beklediklerini ifade eden Eksin 

olumlu bir yıl olmasını beklediklerini de 

sözlerine ekledi. 

100 Bin Adetlik 
İkinci El Ağır Ticari Pazarı

DOD Ağır Vasıta  ile ilgili detayları akta-

ran markanın  Satış Müdürü Selçuk Aksa-

kal ise tarafsız ve uzman bir bakış ile 170 

bin adet noter, yaklaşık 100 bin adetlik 

fiziki satışın gerçekleştiği ikinci el ağır ti-

cari araç pazarında müşteri beklentilerini 

aşarak başarı kazanmayı hedeflediklerini 

vurguladı. 

Aksakal pazarla ve hedefleriyle ilgili 

olarak ise şu bilgileri verdi: “Ağırlıklı olarak 

DOD Ağır Vasıta’dan
İkinci El Piyasasına 
Her Şey Dahil Kurumsal Hizmet

AĞIR TİCARİ
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galeriler ve bireysel satıcılar aracılığıyla 

gerçekleşen alım-satımda kurumsal olarak 

hizmet veren markaların payı ise sadece 

yüzde 3 civarında. Biz Türkiye geneline 

yayılmış toplam 17 bayimiz ile bu pazara 

kurumsal bir yaklaşım getireceğiz. DOD 

Ağır Vasıta, her marka, model, yaş ve kilo-

metrede ikinci el ağır ticari araç almak veya 

araçlarını satmak isteyenlere tek noktadan 

yenilikçi çözümler ve üst düzeyde kaliteli 

hizmet sunacak. Müşterilerimize hem ta-

kas, hem nakit alım hem de konsinye satış 

imkânı sağlıyoruz. Parkımızda şu anda yak-

laşık 100 araç bulunuyor. 2016 yılı sonuna 

kadar hedefimiz 1.000 araç satmak” dedi.

Araçlar Yola Çıkmaya 
Hazır Olarak Satılacak
Araçları yola sorunsuz çık-

maya hazır olarak sattıklarını 

açıklayan Aksakal, satış ama-

cıyla alacağı tüm araçlar için 

111 nokta ekspertiz çalışması 

yapıldığını ve kaporta-mekanik durumu-

nun tespitinin ardından eksiklerin kaliteli 

işçilik ve orijinal yedek parçalarla gideril-

diğini söyledi. Aracı satın almak isteyen 

müşteriler bu detaylı raporu inceleyerek 

her konuda bilgi sahibi olabildiğini belir-

ten Aksakal, iki yılda 1600 adet satış yap-

tıklarını 20’nin üzerinde uzman personelin 

çalıştığını belirtti. 

Merkezi yönetim yerine bayileriyle 

birlikte yürümek istediklerini ve Doğuş 

Teknoloji tarafından geliştirilen internet 

platformuyla aktif ve bütün bilgilerin doğu 

ve güncel olduğu şeffaf bir site oluştur-

duklarını açıklayan Aksakal, satılan araçları 

niteliklerine göre Pro ve Pro+ olarak ikiye 

ayırdıklarını belirtti. 

Kamyon ve Çekicinin 
Yanında  Treyler ve 

Soğutucu Ünite
Tek bir telefon numarasından 

ulaşımı sağlayan iletişim alt-

yapısı ilse müşterinin iletişime 

geçtiği andan işlemin sonuna 

kadar doğru bir şekilde yönlendirildiğini 

sözlerine ekleyen Aksakal, araç temini ko-

nusunda ise müşterinin toplam sahip olma 

maliyetinin yükseldiği araçları bularak tek-

lif götüreceklerini; takasın yanı sıra nakit 

alım hizmeti vereceklerini de söyledi.

Aksakal DOD Ağır Vasıta ile ilgili şu detay-

lara da konuşmasında yer verdi: “Ürün port-

föyümüzde ağır ticari aracın yanında treyler 

ve üstyapı ile soğutucu üniteler de yer ala-

cak. Talep eden müşterimizin aracını istediği 

fiyattan satmasına aracılık ederek emanet 

satış da yapacağız. Bakım maliyetlerini sabit-

lemek isteyen müşterilerimiz için uzun vade-

li servis anlaşmaları da sunacağız.” Aksakal 

gelecekte Scania bayileri dışında özerk alan-

larda açmayı hedeflediklerini de kaydetti.

AĞIR TİCARİ
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Binek ve hafif ticari araçlarda Türkiye’nin ilk kurumsal ikinci el organizasyonunu 1999 
yılında kuran Doğuş Otomotiv, DOD Ağır Vasıta’yı tanıttı. Yaklaşık 1,5 yıldır ikinci el veren 
DOD Ağır Vasıta’nın tanıtım toplantısına DOD Ağır Vasıta Genel Müdürü İlhami Eksin ve 
Ağır Vasıta Satış Müdürü Selçuk Aksakal ev sahipliği yaptı. 



Sabancı Holding iştiraklerinden 

Temsa İş Makinaları, dünyanın 

önde gelen ağır hizmet tipi kam-

yon üreticilerinden Volvo Kamyon ile tüm 

Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütör-

lük anlaşması imzaladı. Sabancı Holding 

CEO’su Zafer Kurtul, Volvo Grup CEO’su 

Martin Lundstedt, Sabancı Holding Sanayi 

Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Volvo 

Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom 

Jörning ve Temsa İş Makinaları Genel Mü-

dürü Cevdet Alemdar’ın katılımıyla düzen-

lenen basın toplantısı 12 Aralık 2016 tari-

hinde Sabancı Center’de gerçekleştirildi. 

Basın toplantısında iş birliğinden duyduk-

ları memnuniyeti dile getiren Sabancı Hol-

ding CEO’su Zafer Kurtul, şunları söyledi: “ Bu 

iş birliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı 

katkıları şimdiden heyecanla bekliyoruz. Sa-

bancı Topluluğu olarak; yabancı ortaklarımız-

la uzun yıllardır süren başarılı işbirliklerimiz 

mevcut. İnovasyon anlayışımızla da paralel 

olarak, ortaklıklarımızın getirdiği sinerjinin, 

bizi daha ileriye ve daha iyiye taşıyacağına 

yürekten inanan bir kurum kültüründen ge-

liyoruz.  Bu ortaklıkların sektörel faydaları-

nın yanı sıra, ülkemiz ekonomisine katkısı 

da yadsınamaz. Bugün bu ortaklıklara Volvo 

Kamyon’u da dâhil etmekten büyük mem-

nuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye 

pazarında sektörüne çok yeni ve farklı bir an-

layış getirecek bir iş birliği olacaktır.  Bu iş bir-

liğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Temsa İş Makinaları 
Volvo Kamyon’un Türkiye’deki 
Tek Yetkili Distribütörü Oldu
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Volvo Kamyon ve 
Türkiye’nin en büyük 
gruplarından Sabancı 
Holding şirketlerinden 
Temsa İş Makinaları, 
tüm Türkiye’yi kapsayan 
stratejik iş birliği 
çerçevesinde distribütörlük 
anlaşması imzaladı. 



Temsa İş Makinaları İle 
Pazara Yakın Olacağız

Konuyla ilgili Volvo Group CEO’su Martin 

Lundstedt ise şöyle konuştu: “Volvo Group’ta 

müşterilerimiz, her yaptığımız işin merke-

zinde yer alır. Müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını 

anlayarak daha başarılı olabilmeleri için onları 

destekleyebiliriz. İşbirliğimiz ile Temsa İş Ma-

kinaları, Volvo Group’un çok değerli bir iş orta-

ğı olacak ve bizim Türkiye kamyon pazarındaki 

müşterilerimizle daha yakın olmamızı sağla-

yacak. Volvo Group’un global gücü ile Temsa İş 

Makinaları’nın geniş hizmet ağı ve bilgi birikimi 

çok iyi olasılıklar barındırıyor. Gelecek zorluk-

lara karşı güçlü bir konumdayız. Artan uzun 

vadeli sürdürülebilir ulaşım çözümleri ihtiya-

cını karşılayabileceğimize inanıyorum.”

Hacıkamiloğlu: 
“Bu iş birliğinin sektöre yeni bir 
soluk getireceğine inanıyorum”
Sabancı Topluluğu’nun yabancı iş or-

taklıkları konusunda oldukça tecrübeli ol-

duğunun altını çizen Sanayi Grup Başkanı 

Mehmet Hacıkamiloğlu ise şunları söyledi: 

“Sabancı Topluluğu olarak global iş dünya-

sını kendimize oyun alanı olarak görüyoruz. 

Bu anlayışla, uluslararası pazarlarda üre-

tim ve satış faaliyetlerimizi sürdürürken; 

uluslararası işbirlikleriyle de gücümüze güç 

katıyoruz. Bugün bu anlayışla yeni bir adım 

atıyoruz. Uluslararası alanda kendini kanıt-

lamış iki markanın el ele, omuz omuza vere-

rek tecrübelerini, bilgi birikimlerini birleş-

tirdiği bu işbirliği ile sektöre yeni bir soluk 

getireceğine inanıyorum. Dünya’nın lider 

kamyon üreticilerinden olan Volvo Kamyon 

ile yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça 

tecrübeli, geniş satış sonrası hizmet ağına 

sahip, sektöre birçok yenilik getiren başarılı 

markamız Temsa İş Makinaları’nın gerçek-

leştirdiği bu işbirliğinin başarılı sonuçlarını 

kısa zamanda göreceğimize inanıyorum.”

Alemdar: “Üç yılda 
3 kat büyüklük hedefliyoruz”

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cev-

det Alemdar ise basın toplantısında şunları 

söyledi: “Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve 

büyüyor. Biz, Temsa İş Makinaları olarak 

inşaata da, üretime de, ihracata da destek 

veriyoruz. Makine ve teknoloji sağlıyoruz. 

Müşterilerimiz için çözüm ortağı olmak ve 

bütünsel hizmet vermek için çalışıyoruz. 

Türkiye’de çok geniş bir servis ağına sahi-

biz. Şirketimiz ve bayi ağımızdaki çalışanla-

rımızla birlikte 24 saat tutku ile çalışan 850 

kişilik bir aileyiz. Bu aile, tüm ülkeye yayıl-

mış 8 bin adet çalışan makinamız için müş-

terilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde 

saha desteği sağlıyor. Eksiksiz ve hatasız 

destek sağlamak için, saha çalışanlarımıza 

ve müşterilerimizin operatörlerine sene-

de 65 bin saat eğitim sağlıyoruz. Şimdi, bu 

temeller üzerine kamyon ve çekicilerin en 

prestijli markası olan Volvo Kamyon’u ekli-

yoruz. Türkiye’de Volvo Kamyon’u 3 yılda 3 

kat ürün ve hizmet büyüklüğüne çıkarmayı 

hedefliyoruz. Bu değerli iş birliği ile müş-

terilerimize hem performans ve verimli-

liklerini arttırabilecekleri, hem de işletim 

maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecekleri 

ürünler ve güçlü bir satış sonrası destek 

programı sunacağız.”

Jörning: “Türk kamyon pazarı 
büyümesini sürdürecek”

Genç ve büyüyen nüfusu, stratejik ko-

numu ile Türkiye pazarının Volvo Kam-

yon için önemli bir potansiyel olduğuna 

değinen Volvo Kamyon Doğu Pazarları 

Genel Müdürü Tom Jörning şöyle devam 

etti: “Türkiye’deki geçmişimiz çok uzun 

yıllara dayanıyor. 1980’den beri bulun-

duğumuz Türkiye’de ülkenin geçirdiği 

hızlı dönüşüme şahit olduk. Son dönem-

deki ekonomik dalgalanmalara rağmen, 

Türkiye üst kamyon segmentinde önem-

li fırsatlar barındırıyor. Uzun vadede, 

gelecek için çok olumluyuz. Türkiye’nin 

sağlam kurumları, kültürü, sistemleri ve 

yatırım yanlısı siyasi devinimi sayesinde, 

ticari kamyon sektörü büyümesini sür-

dürecektir.”

Jörning iki şirketin ortaklığına da değindi: 

“Temsa İş Makinaları ile Volvo Kamyon’u bir 

sonraki aşamaya taşıyacak doğru iş ortağı-

mızı bulduk. İşimizin merkezine  koyduğu-

muz müşterilerimiz, İsveç’in ve Türkiye’nin 

lider markalarının bir araya gelmesinin far-

kını hissedecekler.“
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Soldan sağa; Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Volvo Grup CEO’su 
Martin Lundstedt, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Volvo Kamyon Doğu Pazarları 
Genel Müdürü Tom Jörning ve Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar.



TREDER Yönetim Kurulu Başkanı 

Kaan Saltık’ın konuşması ile baş-

layan zirvede, Dış Ticaret ve Güm-

rüklerden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kür-

şat Tüzmen, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, 

Ulaştırma Bakanlığı TMKTD Daire Başka-

nı Kadir Erkan, TOBB Türkiye Ulaştırma 

ve Lojistik Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu, 

Makine Mühendisleri Odası Yönetiminden 

Ümit Çevik ve TSE Genel Sekreter Yardım-

cısı Aykut Kırbaş açılış konuşmalarını yaptı. 

Mercedes-Benz’in ana sponsorluğunda, 

Alcoa, Intermobil, Saf-Holland ve Shell fir-

malarının katkılarıyla düzenlenen zirvede 

açılış konuşmalarının ardından üç ayrı pa-

nel düzenlendi. 

yanayım. Eğer bir tıkanma olduğu takdir-

de ben Bakan Yardımcısı olarak elimden 

gelen desteği doğrudan gösteririm. Biz 

o konuda sektörün büyümesi ülkenin bü-

yümesi bizim için önemli. 1 kişinin istih-

damı, 1 kuruşun artması bizim için önemli. 

1 dolar bizim için önemli. Biz her konuda 

sizlerle olmayı kedimize görev biliriz. Bize 

güvenebilir ve inanabilirsiniz. Sizlere her 

zaman kapımız açık. Ne aksama varsa 

imalatta, denetimde tescilde sizinle çöz-

mek için beraberiz. TREDER’e baktığınız-

da sınırlı sayıda üyesi var. Belli ki üye alı-

mında seçiciler. 300 dolayında üretici var. 

Sektöre bir disiplin gerekli. Üretim stan-

dartlarına uygunluk sağlayıcı bir altyapıyı 

oluşturmaları lazım. Bu hem fiziki açıdan, 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, açılış ko-

nuşmasında yaptığı açıklamada; “Sektöre 

her türlü desteği vermeye hazırız. Treyler 

sektörü, hem yerli üretim hem de ihracat 

potansiyeli ile ülke ekonomisi açısından 

önemli sektörlerden biridir” dedi

Çelik: “Sektöre Disiplin Gerekli”
Çelik konuşmasında şu açıklamaları 

yaptı: “Otomotiv Türkiye için önemli bir 

sektördür. Treyleri de otomotivde görüp 

değerlendirmek kanati bende çok yük-

sek.  Daha fazla görüşüp diyalog kurmaya 

hazırız. Bunu gördük. Gelen tüm heyet-

lerle yapılan temasları, çözümleri görüyo-

rum, bunların daha da fazlası olmasından 
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Türk Treyler Endüstrisi
Nereye Gidiyor?



Treyler Sanayicileri Derneği TREDER’in düzenlediği 2. Treyler Zirvesi, treyler sektörünün 
yaşadığı sorunlar kadar son dönemde elde edilen başarıların ve fırsatların da ele alındığı 
önemli bir zemine ev sahipliği yaptı.

hem makine ekipmanlarından, insan kay-

nakları bakımından bir bütüncül olarak 

bakıldığında bir arada görmemiz gereken 

bir konu. Sektörü üretim noktasından 

başlamak üzere sonuna kadar denetle-

mek gerekiyor.”

Kürşad Tüzmen’den 
Treyler Sektörüne  
3 Milyarlık Hedef

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorum-

lu Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de 

yaptığı konuşmada treyler sektörünün 

2023 yılına kadar 3 milyar dolarlık ihra-

cat hedefi koyması gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin dünya ekonomisinde ihracat 

olarak yüzde 1, ticaret olarak da yüzde 1 

oranında pay alırken treylerde şimdiden 

yüzde 2 pay aldığını dikkat çeken Tüz-

men, “Hesaplarımı yaptım. Yeter ki kendi-

nize bir hedef belirleyin” diyerek Treyler 

üreticilerine mesaj verdi. 

Tankerlerin Yüzde 73’ü 
Standartları Karşılamıyor 

Ulaştırma Bakanlığı TMKTD Daire Başka-

nı Kadir Erkan, Treyler Zirvesi’nde yaptığı 

açıklamada Türkiye’de 30 bin adet tanker 

olduğunu, bunların yüzde 73’ünün stan-

dartları karşılamadığını dile getirdi. ATP ve 

ADR yönetmeliklerinin uygulanacağının 

altını çizen Erkan, “ATP konvansiyonlarını 

da ADR yönetmeliği gibi alnımızın akıyla 

uygulayacağız” dedi.

TOBB ve UND Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu, karayolu taşımacılık sektörü 

ve treyler sektörünün Avrupa’da ilk sıralarda 

yer aldığını ve bu sektörler gibi hiçbir sektö-

rün bu kadar başarılı olmadığını belirterek; 

“Karayolu sektörü olarak ihracata da Türk 

ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Karayolu 

ile yapılan taşımalar önümüzdeki dönemde 

daha çok önem kazanacak. Beyaz Kitap’ta 

karayolunun yerini demiryolunun alması ge-

rektiği söylendi ancak realitede böyle olma-

dı. Karayolu, çok daha hızlı büyüyor. Taşıma-

cılıktaki verimlilik, ticaretin itici gücüdür. 1 

milyon 200 bin taşımanın yüzde 80’ini Türk 

nakliyecileri olarak biz yapıyoruz. Ancak yeni 

iş modelleri ile daha fazla üretici ve tüketi-

ciye ulaşmak için ülkeler yeni stratejiler ge-

liştiriyorlar. Çin’in yeni açıklanan tarihi İpek 

Yolu’nu değiştirmek için daha güneyden 

gelerek Türkiye’yi geçerek Avrupa’ya açılma 

projesi hızlı şekilde gelişiyor. Yine TRACECA 

da yeni bir alternatif yol. Tüm bunlar göste-

riyor ki lojistikte Türkiye, çok  önemlidir.”

Nuhoğlu: “Kurallar  
doğru tanımlanmalı ve  
hepsinden önemlisi de  

o kuralları denetlemeliyiz”
Türk treyler sektörü olarak baktığımızda 

2011’den 2014 yılına kadar Almanya’nın 

ardından ikinci sıradaydık. Ancak 2015’te 

İngiltere araya girdi ve ikinciliğimizi aldı. 

2016’nın ilk 9 ayında ise 5inci sıradayız. 
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Polonya, İngiltere ve Fransa bizi geçti. 

Türkiye’de pazar payı olarak hiçbir sektör 

ilk ikide olmamıştı. Karayolu taşımacılığı 

ve treyler sektörü olarak önemli bir yer-

de bulunuyoruz. Bunun altını doldurmak 

için gerçek anlamda güçlerimizi yan yana 

getirmek zorundayız. Treyler sektörünün 

ulaştığı kapasite ve güçten oldukça mutlu-

yuz.  Kuralların ortaya çıkması konusunda 

paydaşlardan geri bildirim alarak düzen-

lemelerin yapılması çok önemli. Kurallar 

doğru tanımlanmalı ve hepsinden önemlisi 

de o kuralları denetlemeliyiz. Görünen o ki 

halen yapılacak çok işimiz var” dedi.   

1 Milyar Dolarlık 
İhracat Rakamına Ulaşacağız 

TREDER Başkanı Kaan Saltık, bugüne ka-

dar yapılan çalışmaların ve atılacak adım-

ların önemine dikkat çekerek: “9 yıl önce 

birbirine rakip treyler üreticileri olarak bir 

araya geldik, geleceğe bir ışık tuttuk. Avru-

pa standartlarının ülkemizde de uygulan-

masını, trafikte yük ve seyir güvenliğinin 

sağlanmasını istiyoruz. Türkiye’yi treyler 

üretim merkezi haline getirmek için çalışı-

yoruz. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. 

Bugün çok önemli mesafeler alarak karşı-

nızda bulunuyoruz. Türkiye, ADR mevzu-

atı iyi bir yol kat etti ve ATP yönetmeliği 

için de hazırlıklarını yapıyor. TREDER’in en 

büyük başarısı ise kamu ile yapmış olduğu 

işbirliğidir. Ülke ekonomisinin ve sektörün 

sorunlarını yetkililere olabildiğince anlat-

maya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz ki onlar 

da bu hevesimizi karşılıksız bırakmıyorlar. 

Kamu otoritesi, bu zirvede yine bizim yanı-

mızda. Buraya bir kez daha sektöre katkıla-

rını sunmak üzere geldiler” dedi. 

Türk Treyler Endüstrisinin
2015 İhracatı 270 Milyon Dolar

Dünya treyler üretimi, 1,3 milyon adet ol-

duğunun altını çizen Kaan Saltık; “Türkiye 

olarak yılda 35 bin adet treyler üretiyoruz. 

Bunun 25 bin adedini yurtiçine veriyoruz. 

Treylerde ithal ürün yüzde 5’i geçmiyor.  Yani 

net ihracatçı konumunda bir sektör. Uludağ 

İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre geçen yıl 

270 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz 

2023 yılına kadar 1 milyar dolar ihracat raka-

mına ulaşmak. Daha önemlisi yakın zamanda 

yapılacak yatırımlarla treyler üretim kapasi-

temiz 100 bin adetlere çıkıyor. Avrupa’nın bü-

yük treyler üreticileri ve önde gelen yan sa-

nayi firmaları Türkiye’ye yatırım yapıyor. Yerli 

ve yabancı yatırımcıların katkılarıyla sektörü-

müzün yarattığı katma değer, her gün katla-

narak büyüyor. Yerli üreticilerimiz ise sadece 

Türkiye’de değil aynı zamanda yurtdışında 

yaptıkları yatırımlarla global oyuncular hali-

ne gelebilmek için önemli adımlar atıyor. Ar-

Ge’ye verdikleri önemle yurtdışında inovas-

yon ödülleri kazanıyor” dedi. 
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Çetin Nuhoğlu
TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
Başkanı



Zirvede Uluslararası Standart ve Kon-

vansiyonlara Uyum, Türk Treyler Sektö-

ründeki Fırsatlar ve Tehditler ile Treyler 

Sektöründeki Yeni Yatırımlar konulu üç 

ayrı panel düzenlendi.

ATP’de TSE Yetkilendirildi
Ulaştırma Bakanlığı TMKTD Daire Başka-

nı Kadir Erkan yaptığı konuşmada, “Tehli-

keli maddelerin 4 modda taşınması için dü-

zenlemeler yapıyoruz. Tüm bu modlardaki 

çalışacak kişilerin, sürücülerin ve firmalara 

danışmanlık eğitimi verecek eğitmenlerle 

ilgili çalışmalar yapıldı. Eğitim kurumların 

yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve bunla-

rın belgelendirilmesini bakanlık adına ku-

rumumuz yapıyor. 9 eğitimci ve bin 500 sü-

rücüde SRC belgesi vardı. 130 kişiye ulaşan 

eğitimci ile SRC belgesi olan sürücü sayısı 

36 bin oldu. Eğitimlerimiz başladı ve başa-

rılı şekilde ilerliyor. Yol kenarı ve yol üzeri 

denetimlerini gerçekleştiriyor ve işletme-

leri denetliyoruz. Denetimler için kapsamlı 

eğitimler verdik. 1 Ocak 2015 tarihinden 

itibaren 58 binin üzerinde araç denetlendi. 

ATP konusunda TSE yetkilendirildi. Altyapı 

hazırlıklarımız tamamlayıp en kısa sürede 

bu işlemlere başlayacağız” dedi.

İşletme Denetimleri Başlayacak
Kurumlarının 2012 yılında araç tespi-

tine başladığını aktaran Erkan, istastiki 
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TREDER Başkanı



bir veriye ulaşmaya çalıştıklarını ancak 

Emniyet’te başka, TÜVTÜRK’de başka 

rafinerlerde başka rakamlara ulaştık-

larını açıkladı. Erkan şöyle devam etti: 

Aynı zamanda işletme denetimlerine de 

bakanlığımız başlamıştır. Mevzuatı ha-

zırlıyoruz. Mevzuat hazırlandıktan son-

ra, yol kenarı denetimlerini AB’de deki 

yaptığımız gibi işletme denetimlerini de 

aynı şekilde yapacağız. Bunun bilinme-

sini istedim.”

Otokar ATP Test Merkezi Oldu 
TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi 

Başkanı Nihat Kölük ise şöyle konuştu: “300 

Treyler üreticisinden 15’ninin denetimden 

geçmesi, Treyler üreticilerinin karşı karşı-

ya kaldığı bir tehdidin sonucu. Bu firmalar 

zaten üretici vasfında firmalar değil. Dola-

yısıyla bu denetimler sektörün zafiyeti de-

ğil sektörün karşı karşıya kaldığı bir tehdidi 

gösteriyor. Süreç, işbirliği içerisinde ilerliyor 

ve sonuçları ihracat rakamlarıyla görüyoruz. 

ATP konusunda görevlendirme yapıldı. Oto-

kar ile aramızda bir protokol yaptık. TİP onay 

belgesi için Otokar’ın altyapısını kullanaca-

ğız. Bakanlıkla yetkilendirmemiz, talimat-

lar, formlar, uzmanların yetiştirilmesi, test 

merkezi tamamlandı. Otokar Test Merkezi 

ziyaretinden sonra bakanlığımız çalışmalara 

başlayacak. Başta aksamalar olabilir. TSE’nin 

en önemli rolü, arayüz olabilmek. Bakanlık 

ve sektörün bize olan güveni boşa çıkarma-

yarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz.”
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Germanischer Lloyd’un Türkiye tem-

silcisi olarak ATP testleri yapan Atlıhan 

Ltd. yöneticisi Emrah Deniz ise şu bilgileri 

verdi: “Uluslararası nakliye yıllardır ATP’yi 

kullanıyor. Türkiye’de ATP’li treyler üreten 

firmaların hepsi uluslararası ölçekte. 8-10 

tane ATP belgeli üreticimiz var. Türkiye’nin 

mevzuatsal olarak sıkıntısı var. ATP yanlış 

bilinen bir şey var. ATP’nin kapsamı o ka-

dar dar ki bugün devreye alacağız dersek 

yarın alabiliriz. Çünkü ATP bozulabilir gıda-

ların uluslararası dolaşımını içeriyor. Birçok 

ürün ne yazık ki bu mevzuata girmiyor. Süt, 

dondurma ve bütün dondurulmuş gıdalar 

ATP’ye giriyor ama ilaç girmiyor. 

Türkiye’nin içinde çok büyük eksiklikle-

rimiz var. Mersin’den bir kamyon meyveyi 

alıyor hiçbir ekipmanı olmadan İstanbul’a 

getiriyor buradan da gübre alıp gidebiliyor. 

Araç yıkanıyor mu denetleniyor mu, bil-

miyoruz. Birçok ülke ATP konvansiyonunu 

kendi ülkelerine uyguladılar. ATP ne gerek-

tiriyorsa kendi ülkemde uygularım diyorlar. 

ATP içerisinde yaş sebze meyve yok ama 

İspanya, Portekiz, Fransa bunu ATP içine 

kattılar. ATP’yi fırsata çevirmişler. ATP ulus-

lararası taşımacılıkta ne gerektiriyorsa yur-

tiçinde de ben isterim diyor. Neden İsveç ve 

Almanya böyle bir karar almıyor. İspanya, 

Portekiz, Fransa bu ürünlerin ihracatını ya-

pıyorlar ve kalitenin artırılmasını istiyorlar. 

Fire oranlarını olabildiğince aşağı çekmek 

istiyorlar. Bakanlıkta yaptığımız toplantıda 

bu öneride bulundum. Türkiye’de de yaş 

sebze ve meyvede ATP’yi zorunlu uygula-

yarak birçok fireden kurtulmuş olacağız.”

ATP’de Doğru Bilinen Yanlışlar 



Tokatlı: “Denetim önemli sorun”
TREDER Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Murat Tokatlı yaptığı konuşmada Kür-

şat Tüzmen’in Treylerde 3 milyar dolarlık 

ihracat hedefi söylemine değinerek bu ra-

kamı yakalamak için dünya standartlarında 

üretim yapılması gerektiğini söyledi. To-

katlı, “Avrupa’da ikinci sıradan beşinci sıra-

ya geriledik. Bundan rahatsızlık duyuyoruz 

ve yukarı çıkarmak zorundayız. ADR ve ATP 

yönetmelikleri geç oldu ama güzel oldu. 

2015 yılında üreticiler olarak ADR konvan-

siyonuna uygun üretime girildi. TİP ona-

yı alan 31 üretici oldu. Tank tipiyle 57’’ye 

ulaştı. Sekiz üretici de onay aşamasında. 

40’a yakın üretici onay almış olacak. ADR’de 

kendi adımıza bir sıkıntı olmadı. TSE’nin ça-

lışmaları sayesinde sancılı başlayan süreç, 

şimdi çok hızlı ilerliyor. Asıl konu denetim. 

Taşıt Durum Tespit Belgesi almayanları tra-

fikten men etmek gerekiyor. Ayrıca araçları 

trafiğe tescil ederken de ADR belgesi iste-

nebilir. Öte yandan şu anda ATP gündem-

de. Kanun olarak henüz yürürlüğe girmedi. 

Türkiye’deki üreticiler 1990’lı yıllardan beri 

ATP sertifikalı araçlar üretiyoruz. Ancak 

bozulabilir gıda insan hayatını tehdit etti-

ği için yurtiçi nakliyenin de denetim altına 

alınması gerekiyor. TREDER olarak bu yola 

baş koyduk. Dünya standartlarına uygun 

treyler üretmek için birlikte çalışalım ve 1 

milyar dolarlık değil 3 milyar dolarlık ihraca-

ta birlikte gidelim” dedi.  

Tırsan Üretiminin Yarısını
İhraç Ediyor

Tırsan Pazarlama Koordinatörü Volkan 

Oflaz ise 2016 yılında ağır ticari araç paza-

rının yüzde 45 treyler pazarının ise yüzde 

26 oranında düştüğünü söyleyerek başla-

dığı  konuşmasında müşterilerin ihtiyaçla-

rının isteklerinin tam olarak analiz edilmesi 

artık çok önemli olduğunu söyledi. 

Oflaz konuşmasına şöyle devam etti: 

“Endüstri 4.0 dediğimiz aslında müşteriyi 

anlama, onu kavramaktan geçiyor. Tüm şir-

ketleri olarak müşteri ihtiyaçlarını daha iyi 

analiz ediyor olmamız lazım. Tırsan olarak, 

iş yapış şekillerinin ortasına müşteriye yer-

leştirmemiz gerektiğini ortaya koyduk ve 

bu yönde çalışıyoruz. O anlam benzersiz bir 

yönetim anlayışımız var. Bilindiği gibi Tır-

san, 1977 yılında kuruldu, daha sonrasında 

1993 yılında Avrupa’nın en modern üretim 

tesisi olan Adapazarı Fabrikasını devreye 

aldı. Paralelinde Kässbohrer ve Talson mar-

kalarını bünyesine kattı. Şu anda fabrikası-

na en çok ziyaretçi alan üreticiyiz. Bunu çok 

önemsiyoruz. Fabrika gücü, üretim gücü 

bunları gösteriyoruz. Bunlara biz cephe di-

yoruz. Cephe sayısını arttırmaya çalışıyoruz 

Avrupa’da Portekiz’den tutun Yuna-

nistan’a kadar, hatta Japonya’ya Rusya’da 

kadar genişleme içerisindeyiz. Kolay değil. 

Farklı kültürlerle çalışma noktasında ev 
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ödevinizi iyi tamamlanmış gerekiyor. Aynı 

gün İtalyan veya İspanyol ile çalışıp, yaptık-

larınızı çok iyi anlatmak, sahip olduğunuz 

değerleri çok iyiaktarmak gerekiyor. En bü-

yük fırsat burada. Türkiye’de bazı problem-

ler var. Pazar Türkiye’de küçüldü ama bizim 

hedeflerimiz büyük. Hala yatırımlarımıza 

devam ediyoruz. TREDER olarak baktığımız-

da herkes yatırımlarını arttırdı. Toplam yıllık 

hacimde bir milyonluk bir Pazar var. Rusya 

ve Avrupa da ise 230 bin adetlik bir semi 

treyler pazarı var. Avrupa’da son 10 yılda 

ağır vasıta yüzde 5, semi treylerde yüzde 

10 büyüdü. Büyümeye devam ediyor. 2008 

kriz öncesine doğru bir gidişat var. Tırsan 

ihracata ağırlık veriyor. Üretimde yarı yarıya 

gidiyoruz. Yılı da yüzde 45, yüzde 55 ban-

dında bitiririz diye bakıyoruz. Üretici gözüy-

le baktığımızda en geniş ürün grubuna sahip 

firmayız. Avrupa’da da üçüncü sıradayız. Çok 

farklı endüstri grubuna dokunup, çok farklı 

müşteri taleplerini karşılayıp, buna uygun 

hizmetler ve çözümler sunmak zorundayız.”

Alcoa Yatırım İçin
İlk İki Aşamayı Geçti

Alcoa Türkiye ve Balkanlar Satış Müdür 

Abdullah Aydın ise panelde yaptığı ko-

nuşmada yabancı yatırımları çekmek için 

avantajları ve eksiklikleri ortaya koyma-

nın gerektiğini kaydederek başladığı ko-

nuşmasında şunları söyledi: “Birinci ayak 

devlet desteği. İkinci ayağı ise müşteriler. 

Bunu gündeme getirmeye çalışacağım. 

Devletten, şirketlerden bahsettik ama bu 

konu üzerinde çok durmadık. Hepimiz birer 

kullanıcıyız. Biz kullanıcılar olarak yatırım-

cıları doğru yatırımlar konusunda ne kadar 

teşvik ediyoruz. Benzin alırken 3 kuruş 

daha ucuzu mu tercih ediyoruz yoksa tüm 

güvenlik standartlarını karşılayan üst dü-

zey kalitede hizmet veren bir istasyonu mu 

tercih ediyoruz. Gıda alırken, pahalı da olsa 

güvenli gıdayı mı tercih ediyoruz. Müşteri 

ayağında kalite vurgusu, belge sorgulama-

sı yapıldığında yatırımların önünü açılacak-

tır. Alcoa’nın yatırımlarına baktığımızda bu 

bir süreç. 1886 yılında alüminyumu ayrış-

tırma yöntemini bulan firmadır. Buluşun-

dan iki sene sonra şirket kuruluyor. Örnek 

olarak dövme alüminyum jantı 70 yıl önce 

1948 icat ediyor. Bunun Avrupa’ya gelmesi 

ise 1978 yılında oluyor. Avrupa’daki yatırımı 

1996 yılını buluyor. Yatırım maliyeti taşın-

ma maliyetinden bir tık yukarıda, yatırım-

lar yavaş ilerliyor. Türkiye yapılanmamıza 

2012 yılında başladık. Başladığımız yol ile 

kat ettiğimiz yol arasında çok ciddi mesafe 

var. Bu da yatırım aşamasının birinci ve ikici 

aşamasını tamamladık anlamında geliyor. 

Nedir bu iki aşama. Yatırım yapmadan her 

firma varlığını göstermek istiyor. İkinci aşa-

ma da Pazar payı. Bunu tamamlamış oldu. 

Üçüncü aşama ise yatırım olacaktır. Montaj 

fabrikası da olabilir. Ondan sonra da küresel 

hub olma başarısı tamamlandığında yatı-

rımlar kendiliğinden gelecektir.”

Koluman’ın Mersin’de 
70 Bin Metrekarelik 

Dev Yatırımı Devam Ediyor
Üretim için Türkiye’nin, dünyadaki bir-

çok ülkeye göre daha büyük avantajlar 

sunduğunu kaydeden Koluman Otomotiv 

Endüstrisi CEO Klaus Peter Pfeifer, “Lojis-

tik anlamında önemli bir konumda bulunu-

yor. Mavi yakalı iş gücü olarak bakıldığında 

Türkiye, en iyi ülkelerden. Daimler için 

İstanbul ve Aksaray fabrikaları hep en iyi 

fabrikalardı. Koluman, Mersin’de de 50 mil-

yon Avro’luk 70 bin metrekarelik bir yatırım 
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yapılıyor. Öyle bir fabrika kurmak istiyoruz 

ki dünya standartlarında olsun. Türkiye’de 

olmaktan çok memnunum” dedi. 

Böser: “Türkiye Avrupa treyler 
pazarının hep ilk üçüne girdi”

BPW olarak Türkiye’yi en önemli ül-

kelerden biri olarak değerlendirdiklerini 

söyleyen BPW Avrupa Satış Direktörü Di-

etmar Böser ise şöyle konuştu: “Türkiye 

pazarında faaliyetlerimize bir distribütörle 

başladık. Türkiye iş gücü, ihracat etkinlik-

leri, coğrafi konumu, yetenekli insanları ve 

Türk nüfusunun genç yapısı nedenleriyle 

yatırımlarımızı arttırdık. Geleceğimizi de 

düşünerek Gebze’de bir tesis kurduk. Bu 

tesisimiz sayesinde lojistik işlemlerimizi de 

çok rahat yapıyoruz. 2010 yılından itibaren 

Türkiye, Avrupa treyler pazarının hep ilk 

üçüne girdi. Türkiye’deki treyler üreticile-

rinin çoğu Avrupa ülkeleri ile çalışıyorlar. 

Dolayısıyla fabrikamız için gerçekleştirdi-

ğimiz yatırım, çok yerinde bir karar oldu. 

Kalıcı uzun dönemli stratejilerimiz var. Ara-

dığımız kısa dönemli başarılar değil.”

Tırsan Ulm’de 
İkinci Tesisini Açıyor

Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet 

Türken da, “Avrupa’nın üç ülkesinde dört üre-

tim tesisine sahibiz. Kässbohrer, Avrupa’nın 

en hızlı büyüyen treyler markası diyebiliriz. 

Rusya’da tüm pazar düşerken pazar payımızı 

artırdık. Goch Fabrikası’na 1998 fabrikasına 

yatırım yaptık. 1893’te treyler üretiminin 

başladığı Ulm’e geri dönüyoruz ve ikinci te-

sisimizi burada açacağız. Almanya’dan 19 

ülkeye ihracat yapıyoruz. Bugün Almanya’da 

Kassbohrer’in marka bilinirliği yüzde 97. 

Ama daha önemlisi biz Kassbohrer’i 2002 

senesinde aldık, aradan geçen dönemde 

markayı daha ileri taşıdık, Daha öncü olduk, 

Tırsan’ın öncü gidişini Kassböhrer’i daha 

ileri taşımak adına kullandık. En fazla ürün 

çeşitliliğine sahip şirketiz. Bunu sayesinde 

55’ten fazla ülkeye ihracat yapar haline gel-

dik. Sadece Avrupa’ya değil Avrupa dışına da 

satış yapabiliyoruz.  Kassbohrer Avrupa’nın 

en hızlı büyüyen treyler markası. Polonya’da 

ADR’li alüminyum tankerde pazar lideriyiz. 

Almanya da perdelide çok ciddi anlamda bü-

yüdük. Rusya’da tüm pazar düşerken pazar 

payımızı artırdık” açıklamasını yaptı.

Özbayır: “Son 6 yılda çekicinin payı 
yüzde 50 mertebesine ulaştı”

Mercedes-Benz Kamyon Pazarlama ve 

Satış Müdürü Bahadır Özbayır ise yaptığı 

konuşmada, “Ticari araç sektörü söz ko-

nusu olduğunda araç ve treylerden birlikte 
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Krone Tire’de Şasi Fabrikası Açıyor

“Türkiye’yi treyler pazarı cazip hale 

getiriyor” diyen Krone Türkiye CEO Rıza 

Akgün , “Krone olarak 110 yıllık bir fir-

mayız. Altı fabrikamızdan tek yurtdışı 

olan Türkiye Tire’de. Türkiye, doğal bir 

lojistik merkezi ve bu nedenle aldığımız 

yatırım kararından çok memnunuz. 35 

milyon Avro yatırım ile 10 bin kapasi-

teli bir fabrika yaptık. Türkiye’de bayii 

olmadan yani direkt satış modeline 

geçtik. Müşterilerimiz, direkt üreticiy-

le muhatap olmak istiyorlar. İkinci el 

araçların alım ve satışını da yapıyoruz. 

Türkiye’ye güvendiğimizi gösteren 

yatırımlarımız devam ediyor. Gebze’de 

Krone yedek parça yatırımı yaptık. 

Tire’de yeni bir fabrika daha devreye 

alacağız. 10 bin kapasiteli yeni şasi fab-

rikası açıyoruz. 2017 Mayıs’ta üretime 

alacağız” diye konuştu.



bahsedebiliriz. Bunlar ayrılamaz parçalar 

olduğu için treylerin gelişimine baktığı-

mızda araç sektöründen bağımsız olmadı-

ğını görüyoruz. Biz de bu değişimin içinde 

yer aldık ve bu gelişime destek olduk. Peki 

20 yılda araç üretiminde nasıl bir değişim 

oldu? Türkiye’nin gelişmişlik durumuyla 

paralellik arz ediyor. 2000 yılına kadar ki 

dönemi alım maliyeti düşük, her işe uygun 

araç dönemi olarak değerlendiriyorum. 

Yüklü ağırlığı 25 tonu geçmeyen rijit kam-

yonlardan oluşan bir dönem bu. Çekicinin 

payı ancak yüzde 9’du. Nakliyeciler araç 

parklarını küçük tutuyorlardı” dedi

Özbayır sözlerine şöyle devam etti: 

“Treyler sektörü de tenteli olmak üzere 

klasik tipler üzerinde çalışıyorlardı. 2000 

yılından itibaren bu dönem kapanmaya 

başladı. 2004 yılında devreye giren Ka-

rayolu Taşıma Kanunu, bir devrim yaptı. 

Önüne gelenin lojistik şirketi kurduğu dö-

nem ortadan kalktı. Yetki Belgeleri, Öz mal 

oranları gibi az tanıdığımız düzenlemelerle 

ihtisaslaşma dönemi oldu. Asgari tonaj gel-

di. 25 tondan az olmaz dendi. Bunu da an-

cak çekici ile yapılabilir oldu ve filolaşmalar 

başladı. Yol denetimleri de buna destek 

verdi. Bu nedenle hem adetler arttı hem 

de ihtisaslaşma oldu. Son 6 yılda Türkiye 

bir şantiyeye döndü. Artık çekicileri sadece 

uzun yolda değil inşaat sahalarında gör-

meye başladık. Son 6 yılda çekicinin payı 

yüzde 50 mertebesine ulaştı. Çekicinin bu 

gelişimi ile treyler çok iyi bir yere oturdu ve 

bunun devam olacak.” 

Global treyler pazarının, çok dalgalı oldu-

ğunu dile getiren Wabco Başkan Yardımcısı 

Christiaan Verschueren ise, “2008 yılında 

çok azalma oldu. İnovasyonlar pazarı çok 

değiştirecek. Kuzey Amerika pazarında 60 

binin üzerinde treylerin üretimi düşebilir. 

Ama Türkiye’de hedeflerin böyle olması 

çok önemli. Wabco için Türkiye çok önemli 

bir pazar olmuştur. Türkiye’nin eşsiz ko-

numu avantaj sağlıyor. Türkiye’nin üretti-

ği treylerleri herkes beğeniyor. Bizim için 

Türkiye üretim açısından da imaj açısından 

da önemli bir pazar. Wabco olarak bizim so-

mut planlarımız yok. Çok değişik şekillerde 

Türkiye’de yatırım yapıyoruz” dedi.

‘Türk Treyler Sektöründeki Fırsatlar’ 

adlı panelde söz alan Krone Commerci-

al Vehicle Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 

Gero Schulze Isfort, Almanya dışında bir 

tek Türkiye’de üretim yaptıklarını kayde-

derek, “Bu yatırım kararı uzun soluklu ve 

sürdürülebilir bir karardı. Doğru yerde ya-

tırım yaptığımıza inanıyoruz. Bu yatırımı 

daha da genişleteceğiz ve büyüteceğiz. 

Türkiye’yi bir merkez olarak görüyoruz. 

Bu merkez sayesinde, Orta Doğu, Irak, İran 

ve Afrika’ya ulaşıyoruz. Çevre ülkelerde 

koşullar ne durumda olursa olsun Türkiye 

merkez olmaya devam edecek” şeklinde 

konuştu. Türkiye’de iş yapmaya kendilerini 

adadıklarını belirten Schulze Isfort, “Türk-

ler, çok çalışkan yetenekli ve yüksek moti-

vasyona sahipler. Çok parlak bir geleceğin 

bizi burada beklediğini inanıyorum” dedi. 
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SAF Holland 
Türkiye Pazarına İnancını 
Yatırımla Gösterdi

SAF Holland Yönetim Kurulu Üyesi Ale-

xander Geis yaptığı konuşmada, “1881 

yılında kurulan SAF Holland dünya ça-

pında 17 üretim tesisine sahip. Bunların 

5 tanesinde sadece aks üretimi yapıyo-

ruz. Almanya ve Avrupa’daki fabrikala-

rımız bütün siparişleri dolu bir şekilde 

çalışıyorlar. Biz üretim kapasitemizi art-

tırmak için Türkiye’de yatırım kararı al-

dık. Türkiye’yi sadece yerel pazarlar için 

değil Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun 

merkezinde olması nedeniyle hub ola-

rak düşünüyoruz. Saf Holland olarak 

Türkiye’de tesisimiz sadece montaj hat-

tı değil, 15 bin metrekarelik bir üretim 

merkezi olacak. Biz Türkiye’nin eğitimli 

iş gücünü biliyoruz ve bu nedenle yatı-

rım yaptık. Gelecekte de bu nedenle ya-

tırım yapmaya devam edeceğiz. Kendisi 

de büyük bir Pazar olan Türkiye’de 2016 

yılının ortalarından beri bu fabrikanın 

kurulumuyla ilgili büyük çaba harcıyoruz. 

Fabrikamız sadece montajın yapıldığı 

bir tesis olmayacak kesmenin kaynağın 

olduğu tam bir üretim merkezi olacak ” 

açıklamasını yaptı. 

Alexander Geis
SAF Holland Yönetim Kurulu Üyesi
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Treyler Endüstrisinin Karşısındaki Tehditler

TREDER Yönetim Kurulu Başkanı  Kaan 

Saltık sektöre yönelik tehditleri üç gruba 

ayırdı. Jeopolitik tehditler içinde komşu 

ülkeler ile olan tatsızlıkların nakliyecileri 

ve dolaylı olarak kendilerini de etkilediğini 

ifade etti. Burada çözümü politikacılara bı-

raktıklarını kaydeden Saltık,  sektörü tehdit 

eden konuların başında sahtecilik geldiğini 

vurguladı:  “Sahtecilik ciddi boyutta za-

rar veren, finans sektörünün bizden uzak 

kalmasını sağlayan bir durum. Ürettiğimiz 

treylerlerin bir takım numaralarla kağıt 

üzerinde oynamalarla tekrar yeni araç gibi 

trafikte yeniden tescil edilmesi. Bu bizim 

canımızı çok yakıyor. Bine yakın araçlarımız 

bu yolla kaçırılıyor. Araçlar finansmanla sa-

tılıyor ve aracın üzerinde bir teminat bulu-

nuyor.  Bu aracı finansmanla alan firmalar 

evrakta sahtecilik yaparak bu araçları yeni 

tescille trafiğe sokuyorlar ve araç elimizden 

uçuyor. İnanılır bir şey değil. Sermayemize 

büyük zarar. Güvenirliğimize zarar veriyor. 

Bankaların bizleri finanse etmesine zarar 

veriyor. Bizi finanse ederken daha temkinli 

davranmak zorunda kalıyor.”

 Üçüncü sorun ise merdiven altı üretime 

işaret eden Saltık, bütün kuralların dışında 

bir ortamda işlevlerini sürdüren  yapılarla 

ilgili ise şu bilgileri verdi: “Hepimiz belir-

li regülasyonlara göre üretim yapıyoruz. 

Tip Onay Belgemiz var. Çalışanlarımızı tam 

gösteriyoruz. Haklarını tam veriyoruz. Fa-

turalarımız tam. Regüle bir ortamda çalışı-

yoruz. Kaçacak yerimiz yok. Buna karşılık 

merdivenaltı diye tabir ettiğimiz bir takım 

küçük üreticiler… Bunların arasında iyiler 

var kötüler var ben kötüleri söylüyorum. Bu 

kötüler az maliyetle iş yapıyorlar ve haksız 

rekabet ortaya çıkıyor. Bu sektörün yabancı 

yatırım çekmesi, global oyuncularının ol-

ması için sağlıklı büyümesi ve global mar-

kalar yaratmak için bu iki sorunun kesinlikle 

çözülmesi gerekiyor. Bu konuda EGM ve 

Sanayi Bakanlığının çok iyi çalışmaları var. 

Merdiven altı üretim kesinlikle denetimle 

çözülebilecek bir sorun. Kamu otoritesinin 

ağırlığını koyarak rekabet ortamını herkese 

eşit hale getirmesi gerekiyor.” 



Tırsan, Tek Speed Uluslararası 

Nakliyat’a Uluslararası Logitrans 

Transport ve Lojistik Fuarında dü-

zenlenen törende,17 adet Tırsan Perdeli 

Mega semi-treyler teslim etti. Firmanın fi-

losunda şu anda toplamda 37 adet Tırsan 

treyler bulunuyor 

Gerçekleştirilen araçların teslimat töre-

nine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Baş-

kanı Çetin Nuhoğlu, Tek Speed Uluslararası 

Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Tekin ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğ-

rul Erkoç katıldı.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı 

konuşmada, “Bugün benim için çok özel 

bir gün, bunun öncelikli nedeni taşımacılık 

sektörünün önde gelen firmalarından biri 

olan, Kayseri merkezli Tek Speed Ulusla-

rarası Nakliyat’a teslimat töreni geçekleş-

tiriyor olmamızdır. Hüseyin Bey ile yıllardır 

süren dostluğumuzun ve karşılıklı olarak 

devam eden olumlu iş birliğimizin, ileriki 

yıllarda da artarak devam edeceğine inanı-

yorum” dedi.

Tek Speed Uluslararası Nakliyat Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hüseyin Tekin yaptığı 

açıklamada; “Firma olarak Tırsan’ı tercih 

etmemizin öncelikli nedenlerinin başın-

da, Tırsan markasına duymuş olduğumuz 

güven, yüzde 100 yerli sermaye olması ve 

her koşulda firmamıza vermiş olduğu kali-

teli hizmetleridir” dedi.

Güler Tırsan Hafif Perdeli ile 
Daha Fazla Kapasiteye Ulaşıyor
Tırsan, Güler Nakliyat’a 10 adet Tırsan 

Perdeli Hafif Maksima Plus teslimatı ger-

çekleştirdi. Son teslimatla Güler Nakliyat’ın 

filosundaki Tırsan Hafif Maksima Plus mo-

del treyler sayısı 70’e toplam Tırsan treyler 

sayısı ise 190 adede ulaştı.

Tırsan Adapazarı Fabrikası’nda gerçek-

leştirilen teslimat töreninde, Güler Nakli-

yat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güler, Yö-

netim Kurulu Üyesi Şenol Güler, Yönetim 

Kurulu Üyesi Durmuş Güler ve Tırsan Satış 

Yöneticisi Özgür Ayçiçek hazır bulundu.

Güler Nakliyat’ın, Tırsan Perdeli Hafif 

Maksima Plus’ı (T.SCL X+) tercih etmesin-

deki en büyük etken, aracın 6.200 kg boş 

ağırlığı sayesinde standart bir araca göre 

bir tondan fazla, toplamda 27 tona ulaşan 

yük taşıma kapasitesi oldu.

Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-Ge mer-

kezinde geliştirilen T.SCL X+, ISO 1726-2 

normlarına uygun özel tasarımlı şasisin-

de kullanılan yüksek mukavemetli QSTE 

kalite çelik sayesinde sağlamlıktan ödün 

vermeyecek şekilde üretiliyor. Treylerin 

hafifliği, taşıma kapasitesinde sağladığı 

avantajın yanı sıra, araç boşken yakıt ta-

sarrufunu artırırken, lastik aşınımını da 

azaltıyor. Treylerin şasi ve tüm çelik kom-

ponentleri çinko tri-elektron metoduyla 

Tek Speed’e 17 Adet
Tırsan Perdeli Mega 
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Ağır ticari araç ve treyler sektöründen zor bir yıl olmasına 
rağmen satış ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık veren 
Tırsan, yurtdışındaki başarısının yanı sıra yurtiçindeki 
teslimatlarına hızla devam ediyor.

Soldan sağa; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu 
Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Tek Speed 
Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Tekin



KTL kaplı olduğundan paslanmaya karşı 

10 yıl garanti altında.

Uluslararası taşımacılıkta zorunlu olan 

Code XL yük güvenlik sertifikasına sahip 

olan T.SCL X+, televre üzerinde her biri 

2,5 ton yük kapasitesine sahip 236 adet 

yük bağlama noktası bulunan K-Fix Yük 

Güvenlik Sistemi sayesinde farklı yüklerin 

güvenle taşınabilmesi için kolay ve esnek 

yük emniyeti sunuyor.

Tırsan Fabrikasına Dünyanın 
Dört Bir Yanından Misafir

Avrupa’nın en hızlı büyüyen treyler üre-

ticisi olan Tırsan, Adapazarı fabrikasında 

yurtdışından gelen misafirlerini ağırlama-

ya devam ediyor. 

Kässbohrer Macaristan Bayisi TTC M1 

Budapest Kft. ve İsrail Bayisi Automotive 

Industries T.R (2013) Ltd. müşterileri Tır-

san Adapazarı fabrikasını gezerek üretim 

süreçleri ve ürünler hakkında bilgi aldılar. 

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 

7 Aralık Perşembe günü Kässbohrer Ma-

caristan Bayisi TTC M1 Budapest Kft.’den 

14 ziyaretçiyi, 14-15 Aralık tarihlerinde 

ise İsrail Bayisi Automotive Industries T.R 

(2013) Ltd.’den 11 misafirini Tırsan Ada-

pazarı Fabrikasında ağırladı. Farklı ürün 

gruplarından oluşan treylerlerini 55’ten 

fazla ülkeye ihraç eden Tırsan’ın Adapa-

zarı üretim tesislerini gezen ziyaretçiler, 

üretim süreçleri hakkında bilgi alırken, ser-

gilenen K.SHG.L, K.SLS 3,  K.SCS.M,  K.STC 

30,  K.SPL, K.SPW 0N, K.SPW 3N, K.SHF.S 

ve K.SLA 3 araçlarını incelediler. 

Güney Koreli Bayi 
Tırsan Fabrikası’nda

Türk treylerinin dünyaya açılan kapısı 

Tırsan Adapazarı fabrikası, yurtdışından ge-

len misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 

Kässbohrer Güney Kore Bayisi SURIM P.M.C 

ve müşterileri 21-23 Aralık tarihleri arasın-

da Tırsan Adapazarı Fabrikası treyler üretim 

tesisini gezerek üretim süreçlerini ve en son 

teknoloji ile üretilen ürünleri incelediler.  

Gerçekleşen organizasyonda, 55’ten 

fazla ülkeye ihracat yapan Tırsan’ın Ada-

pazarı üretim tesislerini gezen SURIM 

P.M.C bayisi ve ziyaretçileri Avrupa’nın en 

modern ve en yüksek kapasiteli fabrikala-

rından biri olan toplam 365 bin metrekare 

alan üzerine kurulu treyler üretim tesisini 

gezerken fabrika hakkında detaylı bilgiler 

aldılar. Ayrıca ziyaretçiler yapılan ziyarette 

sergilenen K.SPL, K.SHG.L ve K.SLL 2 araç-

larını yakından inceleme fırsatı buldular.

Tırsan, yapılan fabrika ziyaretlerinde 

yurtdışından gelen misafirlerinin Tırsan 

üretim süreçleri ve Ar-Ge altyapısı hak-

kında detaylı bilgiler edinmesini amaçla-

maktadır. Fabrikanın çalışma prensipleri ve 

sistemini öğrenen bayiler ise sistemin na-

sıl işlediğini bildikleri için müşterilerinden 

gelen araç siparişlerini bu bilgiler doğrul-

tusunda vermektedir. 

TREYLER
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1981 yılından bu yana beş mil-

yonu aşan satış rakamıyla dik-

kat çeken Fiat Ducato, 35. yaşını 

kutluyor. 2013 yılından bu yana varlık 

göstermeye başladığı Kuzey Amerika da 

dahil, dünya çapında 80’den fazla ülkede 

satılan Ducato, üç ülkede (İtalya, Meksi-

ka, Brezilya) üretiliyor ve tüm yönleriyle 

gerçek bir küresel araç olduğunu ispat 

ediyor. Çok yönlülüğü, güçlü yapısı ve 

düşük işletim maliyetleri ile liderliğini is-

Fiat Ducato 35 Yaşında

TİCARİ ARAÇ

34  •  Kasım-Aralık 2016  •  www.kasadergisi.com

Fiat Ticari Araçlar’ın dünya genelinde satışları 5 milyonu aşan modeli Ducato, 35. yaşını 
kutluyor. 1981 yılında üretilmeye başlanan Ducato, sınıfının en iyi yakıt tüketimi, istiap 
haddi ve düşük kullanım maliyetleri ile küresel pazardan önemli bir pay alıyor. 



patlayan Fiat Ducato, günümüzde altıncı 

nesli ile her zamankinden daha iyi taşıma 

kapasitesi sunmasının yanında  düşük ya-

kıt tüketimi ile de fark yaratıyor. 

İlk Nesilden İtibaren 
Yeniliklere Öncülük Etti

Üretime başlanmasından itibaren 

Ducato’nun ilk serisiyle (1981-1990) en-

lemesine yerleştirilmiş motor ve çekiş 

gibi gelişmiş çözümleri sunmaya başladı. 

İki farklı tavan yüksekliğiyle van, kombi, 

minibüs ve kamyon farklı varyasyonlar 

sunuldu. İki farklı dingil aralığı Ducato’nun 

9,8 metreküp yük hacmine ve 2,800 ki-

logramlık izin verilen brüt araç ağırlığına 

ulaşmasını sağladı. 1984 yılında yatık 

amortisörlerin kullanılmasıyla tamamen 

düz yük alanına ulaşılırken 1985 yılında 

ise Maxi versiyonla 3,500 kg maksimum 

yük kapasitesibe ulaşıldı. 1989 yılında ise 

Ducato’nun Steyr-Puch’lu dört tekerlek-

ten çekişli modeli kendini gösterdi. 

Ducato’nun ikinci nesli (1990-1994) 

ise 2,5 litrelik turbo dizel motorun gü-

cünün 95 beygir gücüne yükselmesine, 

500 bininci aracın banttan indirilmesine 

ve o zamanlar için bir ilk olan tamamen 

elektrikli Elettra modelinin üretilmesine 

şahitlik etti. 

Modelin üçüncü jenerasyonu (1994-

2002) profesyonellerin pratik ihtiyaçla-

rından yola çıkılarak tasarlandı ve sektör-

de ilk defa vites kolu orta konsola dahil 

edilerek zeminin merkez alanının kulla-

nılır hale getirildi ve kabinde ve yükleme 

alanı geçişleri kolaştırıldı. Verimliliği ve er-

gonomiyi geliştiren bu yeniliklerle Ducato 

1994 Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü kazandı.

Konfor ve Ekonomi 
Konfor unsurlarının geliştirildiği Dör-

düncü nesil Ducato, (2002-2006) aynı 

zamanda yeni motor serisiyle birlikte di-

rekt enjeksiyon Common Rail teknolojisi-

ni kullanmaya başladı.  

Ducato’nun beşinci nesli 2006 yılında 

çeşitliliğini ve esnekliğini arttırarak yolla-

ra çıktı. 17 metreküplük hacim sunan ön-

den çekişli ilk hafif ticari araç olan Ducato, 

verimli işletme ve düşük bakım maliyetle-

rinde sunduğu avantajları yakıt verimliliği 

ve düşük emisyon seviyesiyle destekledi. 

Bu başarıda ikinci nesil MultiJet teknoloji-

sinin de önemli rolü oldu. 

 En son nesli 2014 yılında yollara çıkan 

Ducato, yükleme kapasitesinde yaptığı 

gelişmeyle dikkat çekti. Van versiyonuy-

la 2 bin 100 kilogramlık taşıma kapasitesi 

sunan Ducato’da ilk defa arka aksta hava 

süspansiyonu sunulmaya başlandı. 

Bugün dünya üzerinde 80’den fazlal 

ülkede satılan Ducato, Avrupa ülkeleri-

nin yanı sıra Rusya, Güney Amerika, Orta 

Doğu ve Avustralya’da satılıyor. 2013 yı-

lından beri ize Kuzey Amerika pazarında 

RAM tarafından PROMASTER ismiyle pa-

zardan pay alıyor. 
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Ağır ticari araçların öncü markası 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret 

A.Ş. yönetimi, düzenlediği bir 

basın toplantısıyla 2016 yılını değerlen-

direrek 2017 yılı öngörülerini paylaştılar. 

Toplantıya MAN Kamyon ve Otobüs Tica-

ret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can 

Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan 

Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yum-

rukçal ve Satış Sonrası Hizmetler Direktö-

rü Şinasi Ekincioğlu ev sahipliği yaptı.  

2016 yılını değerlendiren ve 2017 yılı 

beklentilerini paylaşan MAN Kamyon ve 

Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktö-

rü Can Cansu, 2016 yılında seyahat oto-

büsü pazarının,  bin adetlik beklentilerin 

üzerinde yaklaşık bin 150 adetlik toplam 

satış rakamı ile biteceği öngörüsünü pay-

laşarak şöyle konuştu: “Otobüs pazarı, 

yaşanan sosyo-ekonomik hareketliliğe 

karşın 2016’da bir önceki yılki büyüklüğü-

nü korudu. MAN olarak, pazarda yüzde 17 

civarında bir pay bekliyoruz.”

Sara: “MAN Kamyon 2016 yılında 
pazar payını en çok yükselten 

marka konumunda”
Çeşitli sıkıntılarla mücadele edilen 

2016 yılında, Kasım ayı sonu itibari ile 12 

ton üstü kamyon pazarında, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 

35’lik bir daralma gözlendiğini belirten 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 

Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, 

“İstanbul-İzmir Otoyolu, ve Üçüncü Ha-

vaalanı gibi dev projeler devam ediyor. 

Bunlar da pazarı canlı tutan önemli un-

surlar” dedi. 

Havaalanı projesinde çalışan Orkun 

İnşaat’ın 300 adet MAN araç kullandığını 

MAN Kamyon 2016 Yılında
Pazar Payını Yükseltti

TİCARİ ARAÇ

36  •  Kasım-Aralık 2016  •  www.kasadergisi.com

2016 yılının pek çok 
olumsuz olaya rağmen 
beklenen kadar kötü 
geçmediğini aktaran MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret 
A.Ş. yetkilileri 2017 yılına 
olumlu bakıyorlar. 



da vurgulayan Sara, bu zorlu inşaat ala-

nında başarılı olmanın kendileri için çok 

önemli olduğunun altını çizdi. 

5 adet ve üzeri araç alan müşterileri-

ne ekonomik sürüş ve telematik eğitimi 

vereceklerini kaydeden Sara, TÜV tara-

fından gerçekleştirilen “Ticari Araç Arıza 

Raporu”nda dördüncü sene birinci olduk-

larını da belirtti. 

Euro 6C İle MAN 
Daha Verimli Olacak

2017 yılında özelikle ikinci yarıda bek-

ledikleri gelişmelerle 20-27 bin adet ara-

sında Pazar beklediklerini açıklayan Sara, 

2016 yılında Euro 6 satışlarına tam olarak 

geçilemediğini ancak asıl geçişin 2017 

yılında olacağını vurguladı. Sara, “Pazarın 

önemli ölçüde daralmasına rağmen bizim 

için çok güzel geçen bir yıl oldu. Geçtiği-

miz yıl yüzde 7.2 ile kapatmıştık. Bu yıl 

yüzde 10-11 arasında bir pazar payı elde 

edeceğiz. Yılı 2 bin 100-2 bin 200 adet 

satış ile kapatmayı hedefliyoruz. İthal ağır 

ticari araç pazarında ise payımızın yüzde 

30 civarında olmasını bekliyoruz” dedi.

2017 yılının ikinci yarısında ise tüketi-

cilerin EURO 6C araçlar ile tanışacağına 

da dikkat çeken Sara, Euro 6C ile müş-

terilerine yüzde 6,5 daha az yakıt tüke-

ten araçlar sunacaklarını ifade etti. Euro 

6C ile hem beygir gücünde hem de tork 

değerlerinde artışların da yaşanacağını 

vurgulayan Sara, Euro 6’dan Euro 6C’ye 

geçiş maliyetinin ise 2 bin Avro civarında 

olacağını da söyleyerek, “Ancak müşte-

rilerimiz sağladıkları tasarrufla bu mali-

yeti kısa zamanda içinde karşılığını ala-

caklar” dedi.

MAN’ın Hafif Ticarisi 
TGE 2018’de Türkiye’de

Almanya’da düzenlenen IAA fuarında 

ilk defa sergilenen MAN’ın hafif ticari araç 

serisi MAN TGE’yi Türkiye’de de satacak-

larını ifade eden Sara, müşterilerin bu 

aracı merakla beklediklerini ve çok daha 

erken istediklerini dile getirdi. Aracın 

Türkiye’de satışının 2018 yılında başlana-

cağını da kaydeden Sara, bu araçla hafif 

ticari araç pazarında çok başarılı olacakla-

rını hissettiklerini açıkladı. 

Yumrukçal: “2017’de içerisinde 8 
ve daha sonraki yıllarda ise 

10 merkeze ulaşmayı 
hedefliyoruz”

2016 yılında ikinci elde 550 adet kam-

yon 175 adet otobüsü satışı gerçekleş-

tirdiklerini söyleyerek konuşmasına baş-

layan MAN  İkinci El Satış Direktörü Aydın 

Yumrukçal, 2017 yılında ise hedeflerinin 

daha yüksek olacağını aktardı.  Yum-

rukçal konuşmasına şöyle devam etti: 

“Türkiye’de Ankara ve İstanbul Asya ya-

kasında iki merkez lokasyonumuzla birlik-

te İstanbul İkitelli, Ankara Kayaş, İzmir ve 

Konya’daki ilave satış noktalarımız ile top-

lam 6 merkezde müşterilerimize hizmet 

vermekteyiz. Gelecek 2017’de içerisinde 

8 ve daha sonraki yıllarda ise 10 merkeze 

ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye ağır ticari 

araçlar 2. el pazarı, 80 bin adet olarak ifade 

edilen büyüklüğü ile dünyanın en önemli 

pazarlarından biri. Dolayısıyla 2. el pazarı, 

ilgili sektörler için de çok önemli bir unsur.”

Ekincioğlu: “Satış Sonrası 
Hizmetler kalite ve avantajlarını 

Türkiye genelinde 
33 noktaya taşıdık”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 

Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şina-

si Ekincioğlu, “MAN Kamyon ve Otobüs 

Ticaret A.Ş. Yetkili Servisleri, bağımsız 

İPSOS firması tarafından yapılan müşteri 

memnuniyet ölçümlerinde yine oldukça 

başarılı sonuçlar yakaladı. Servislerimi-

zin aldıkları ortalama memnuniyet notu; 

100 üzerinden 86 puan olarak oldukça 

yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Kısa süre 

önce aramıza katılan Ankara’da Antoto, 

Şensan Ostim, Şensan Kayaş’dan sonra 

Kasım ayında açtığımız Eskişehir ile Ba-

lıkesir Koçaslan Yetkili Servislerimiz ile 

MAN’ın Satış Sonrası Hizmetler kalite ve 

avantajlarını Türkiye genelinde 33 nokta-

ya taşıdık” açıklamasında bulundu. 
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Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal ve  
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu.



2. el ağır ticari pazarının yoğun 

olduğu İstanbul Sancaktepe’de 

açılışı yapılan TruckMarket satış 

merkezi, tüm marka ve model araçlara eks-

pertiz hizmeti, test sürüşü imkanı, anlaş-

malı finans kuruluşlarınca hazırlanabilen 

kredi olanakları ve hızlı teslimat hizmetle-

rini tek bir çatı altında sağlıyor.

Ford Trucks’ın kendi satış noktası ola-

rak ilk TruckMarket olma özelliğini taşıyan 

yeni satış noktası, ağır ticari araçlarda 2. El 

alım ve satımda müşterilerine kurumsal bir 

tesis olarak hizmet verecek. 10 bin metre-

karelik bir alanda açılan, 300 araç kapasiteli 

TruckMarket’te müşteriler araçları görerek 

ve test ederek alabilme şansına sahip olacak. 

Açılışta bir konuşma yapan Ford Otosan 

Kamyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Kınay şunları söyledi, “2015 yılında 

TruckMarket üzerinden işlerimizi yürütme 

kararı aldık. Adetler artıkça ikinci el yapılan-

ması merkezimizi Sancaktepe’de açmaya 

karar verdik. İnanıyoruz ki, bu merkezimiz 

ile işlerimizi daha profesyonelce yürütece-

ğiz ve satışlarımızı artıracağız” dedi.

Ford Trucks 2.El Operasyonları Yöneticisi 

Murat Bakış ise yaptığı konuşmada 2. elde 

en yaygın bayi ve servis ağına sahip olan 

TruckMarket’in bir önceki yıla göre yüzde 40 

büyüdüğünü ifade etti. 2015 yılında toplam 

800 adet olan alım-satım rakamının, 2016 

yılı sonunda 1.100 adeti aşması ve 140 Mil-

yon TL finansal büyüklüğe ulaşması hedef-

lendiğini aktaran Bakış, şunları söyledi: “Ford 

Trucks 4S plaza standartlarında hizmet ve-

rilmesi, her markadan araç alım ve satım ya-

pılması; test sürüşü, karekodlu araç tanıma 

sistemi, ekspertiz, garanti, kiralama, finans 

gibi olanaklar sunulması TruckMarket’ı ra-

kiplerinden bir adım daha öne çıkarıyor.”

Truckmarket’ten Kampanya; 
120.000 TL 24 Ay Yüzde 0 Faiz

TruckMarket müşterileri Sancaktepe sa-

tış merkezinde test sürüşü yapabilecek ve 

çayını kahvesini içerken hızlıca kredi ona-

yını alarak satış işlemlerini tamamlatabile-

cekler. Ekim ayında devreye alınan 120.000 

TL, 24 Ay, yüzde 0 faiz kampanyasıyla 

TruckMarket müşterilerini davet ediyor.

Ayrıca sektörde ilk defa uygulanan araç 

tanıma sistemi sayesinde müşteriler, sa-

hada bulunan araçların önünde yapıştırılan 

etiketlerdeki karekodları cep telefonların-

dan okutarak 1-2 sn içinde araç hakkında 

tüm bilgilere ulaşabilecek.

TruckMarket Merkez Tesisi 
İstanbul’da Hizmete Girdi
Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari araçların güvenli alım satımı 
için geçen yıl tanıtımını yaptığı TruckMarket, Ford Trucks 
bayileri ve müşterilerinin de katılımıyla özel bir açık 
arttırma organizasyonuyla birlikte törenle açıldı. 

AĞIR TİCARİ
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Ahmet Kınay
Ford Otosan Kamyon İş Birimi 
Genel Müdür Yardımcısı
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Continental, maksimum fren per-

formansı ve güvenilir yol tutuşu 

sunan yeni kış lastiği ContiWinter-

Contact TS 860’ı kullanıcılarıyla buluşturu-

yor. Özel sırt tasarımı ve kauçuk bileşimi ile 

performans artışı sağlayan ContiWinter-

Contact TS 860, başta güvenli sürüş özel-

liğiyle ön plana çıkarken, kış performansını 

artıran reçineleri ve esnek polimer yapısı 

ile her türlü kış şartlarında esnekliğini ko-

ruyarak frenleme kuvvetlerini ıslak, buzlu 

ve karla kaplı yollara güvenle aktarıyor.

Continental mühendisleri tarafından, 

kompakt ve orta büyüklükte araçlara yö-

nelik geliştirilen ContiWinterContact TS 

860’ın yeni teknolojisi, özellikle güven-

lik alanında önemli ilerleme kaydede-

rek, ıslak kış yollarında fren yapıldığında 

Continental’in bir önceki modeli olan Conti-

WinterContact TS 850’nin deseninden yüz-

de 5 oranında daha iyi performans sergili-

yor. Buzlu zeminde yüzde 4 daha kısa fren 

mesafesinin yanı sıra karda zemin tutuşu, 

karda kavrama ve sürüş kalitesi yönünden 

güçlendirilmiş performans sunuyor.

Yeni Continental kış lastikleri, AB Lastik 

Etiketi’nde yuvarlanma direncinde C, ıslak 

yol tutuşunda ise B sınıfında yer alıyor. 

Continental mühendislerinin yaptığı yeni 

çalışmalarla elde edilen teknolojinin arka-

sında yeni sırt hamuru ile yeni sırt tasarı-

mının birleşimi yatarken; Chili hamurunda 

yüksek oranda bulunan silika maddesi, 

özel darbeyi emme kabiliyeti sayesinde ıs-

lak yolda fren performansını önemli ölçüde 

iyileştiriyor. Ayrıca özel reçineler düşük kış 

sıcaklıklarında dahi hamur bileşiminin es-

nekliğini koruyarak soğuk, ıslak, buzlu ve 

karla kaplı zeminde maksimum fren per-

formansı sağlıyor. 

İskandinav Ülkelerinden 
Müşteri Deneyimi

Continental’in ağır vasıta ve ticari araç-

lar için sunduğu kış lastikleri, soğuk, ıslak 

ve buzlu yollarda dahi ideal çekiş gücü ve 

üst düzey güvenli sürüş sunuyor. Lastik 

yanağında kar tanesi sembolü bulunan 

Continental kış lastikleri, M+S lastiklerin-

den çok daha üst düzey bir sürüş deneyimi 

sağlamakla birlikte “Üç Zirveli Dağda Kar 

Tanesi” 3PMSF sembolü ile standartların 

üzerinde performans sunuyor. Özellikle kış 

şartlarının yoğun yaşandığı Kuzey Avrupa 

ülkelerinde test edilip başarısını kanıtla-

mış kış lastikleri tecrübesiyle öne çıkan 

Continental’in dünya çapındaki müşterile-

rinden tam not aldı.

Helsingborg, İsveç merkezli uluslararası 

nakliye şirketi Börje Jönsson Åkeri AB’de 

Lastik Teknisyeni Jonny yaptığı açıklama-

da, “Şirketimiz İsveç ve Norveç’in her yeri-

ne özel gaz taşıyor. Sürücülerimiz, Conti-

nental kış lastiklerinin diğerlerine kıyasla 

farkını hissediyor. Kar da olsa, buz da olsa, 

kamyonlarımız yokuş kalkışlarında dahi 

asla yolda kalmadan yolculuğuna devam 

edebiliyor. Continental kış lastikleriyle iki 

kışta 180 bin km yol kat edebilen sürücü-

lerimiz kendilerini daima emniyette hisse-

diyor” dedi.

WinterContact TS 860 İle 
En Yüksek Fren Performansı  

Continental’in yeni kış 
lastiği ContiWinterContact 
TS 860, bu sezon yetkili 
satış noktalarında 
kullanıcıları ile buluşuyor. 



Brisa’nın “Sürdürülebilir büyüme 

ile topluma üstün değerler sun-

mak” misyonu doğrultusunda, 

zorlu piyasa şartlarına rağmen tüm pay-

daşları için değer üretmeye devam etti-

ğini dile getiren Brisa Genel Müdürü Yiğit 

Gürçay; “2016 yılının ilk 9 aylık döneminde 

Türkiye yenileme lastik pazarı genel olarak 

bir daralma trendi içerisindeydi, artış gös-

teren tek segment ağır ticari araç lastik-

leri pazarı oldu. Aynı dönemde şirketimiz, 

hem binek lastikleri hem hafif ticari araç 

lastikleri hem de ağır ticari araç lastikleri 

segmentlerinde pazarın üzerinde perfor-

mans sergileyerek pazar payı kazandı. Av-

rupa lastik pazarı ise yüzde 0,4 büyürken, 

Lassa özellikle kış lastikleri ve katma de-

ğeri yüksek olan performans ürünleri seg-

mentinde pazarın üzerinde bir performans 

gösterdi” dedi.

Adetsel olarak Lassa markalı ihracat 

yüzde 9, Bridgestone markalı ihracatın 

ise yüzde 12 arttığını kaydeden Gürçay, 

“Brisa olarak, yenilikçi uygulamalarımızla 

tüm paydaşlarımıza değer katmak üzere 

çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kış ko-

şullarının başladığı bugünlerde biz de müş-

terilerimizin yaz lastiklerinden kış lastikle-

rine geçişinde kolaylıklar sağlamak üzere, 

Lastik Oteli kapasitemizi artırdık. Bu zor 

piyasa koşullarında Şirketimizin yatırımla-

rına kesintisiz devam etmesi ve pazardaki 

liderliğini güçlendirmesi için çalışıyoruz” 

açıklamasını yaptı.

Brisa’ya ‘Su Yönetimi’ Ödülü
Brisa, Sürdürülebilirlik Akademisi tara-

fından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sürdü-

rülebilir İş Ödülleri’nde su yönetimi katego-

risinde ödüle layık görüldü. Sürdürülebilir iş 

modelleriyle dönüşüm yaratan şirketlerin 

yer aldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri, aday ku-

rumları atık yönetiminden tedarik zinciri yö-

netimine pek çok kriterde değerlendiriyor.

Su kaynaklarının hayatın sürdürüle-

bilirliği için en kritik faktör olduğuna de-

ğinen Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, 

Sürdürülebilir İş Ödülleri su yönetimi ka-

tegorisinde elde ettikleri başarının şir-

ketlerinin sürdürülebilirlik vizyonunun 

bir sonucu olduğunu dile getirdi. Gürçay, 

“Brisa olarak tüm kaynaklarda olduğu gibi 

su tüketimimiz için de kendimize oldukça 

zorlu ancak bir o kadar gerekli hedefler 

koyduk. 2008 yılına kıyasla 2020 yılına 

dek su tüketimimizi yüzde 61 oranında 

azaltacağız. 

Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarla 

geçtiğimiz yıl bu hedefimize önemli oran-

da ulaştık, 2008’e kıyasla su tüketimimiz-

de yüzde 46 iyileşme sağladık. Bu doğrul-

tuda attığımız en önemli adımlardan biri 

olan İzmit Tesislerinde Çekilen Yeraltı Su-

yunun Azaltılması projemiz, Sürdürülebilir 

İş Ödülleri’nde elde ettiği başarıyla sadece 

sektörümüz için değil tüm iş dünyası için 

bir örnek olduğunu kanıtladı” dedi.

Brisa  Pazar Payını 
Arttırmaya Devam Ediyor
Brisa, Ocak-Eylül 2016 döneminde ekonomik dalgalanma-
lara rağmen bin 272 milyon TL ciro elde etti. Şirket ilk 9 ayı, 
brüt kar seviyesinde 378 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.

ŞİRKETLERDEN
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Yiğit Gürçay
Brisa Genel Müdürü
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Mercedes-Benz Türk’ün Pazarla-

ma Merkezi’nde gerçekleşen ve 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari 

Araçlar Grubu’nun 2016 yılında tek seferde 

yapılan en büyük alımı olma özelliğini de taşı-

yan teslimat töreni ile 55 adet Sprinter 15+1 

araçlarını teslim alan Transay Taşımacılık, filo-

sundaki MB Sprinter sayısını 95 adede çıkarta-

rak toplam araç sayısını 150 adede yükseltti.

Teslimat törenine Transay Taşımacı-

lık Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın, 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar 

Pazarlama ve Satış Grup Direktörü Tufan 

Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari 

Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü 

Soner Gönültaş, 2. El Hafif Ticari Araç faali-

yetlerini yürüten Used1 Satış Müdürü Faruk 

Özer ve Mercedes-Benz Finansman Türk 

A.Ş. Otobüs, Kamyon ve Hafif Ticari Araçlar 

Satış Müdürü Kıvanç Sanrı, Mercedes-Benz 

Yetkili Bayii Mengerler Otomotiv Genel Mü-

dür Yardımcısı Burak Ataman ve Mengerler 

Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü 

Hüseyin Özcan katıldı.

Transay Taşımacılık Firma Sahibi Ha-

lim Aydın törende, Mercedes-Benz Türk’e 

vermiş oldukları kaliteli hizmetten, 

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Menger-

ler Otomotiv’e katkılarından ve Mercedes-

Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış olduk-

ları kredi imkânlarından dolayı teşekkür 

etti. Aydın ayrıca, Transay Taşımacılık’ın 

filosundaki araç sayısını Mercedes-Benz 

marka araçlarla çoğaltmaktan gurur duy-

duklarını ve işbirliklerinin artarak devam 

etmesini temenni ettiklerini ekledi. 

Personel servis taşımacılığı sektöründe 

süreklilik gösteren büyüme hedefi ve yeni-

likçi yaklaşımla 27 yıldır hizmet verdiklerini 

belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdür-

dü: “Türkiye’de sektöründe öncü, sayıları 

300’ü aşkın kurumsal müşterimize, hizmet 

vermekteyiz. 2017 yılı hedefimiz 15 milyon 

TL’lik yeni yatırım yapmaktır. Bu planın 8,5 

milyon TL’lik kısmını bugün yaptığımız 55 

araçlık yeni alım ile hayata geçirmiş bu-

lunmaktayız. Transay ailesi olarak bu ya-

tırımlarımızın ülkemize ve tüm milletimize 

hayırlı olmasını ümit eder, devletimize olan 

sonsuz inancımızla 2017 yılının Türkiye’ye 

hayırlar getirmesini dileriz” dedi.

Transay Filosuna 55 Adet 
Mercedes-Benz Sprinter 

Transay Taşımacılık 
tercihini bir kez daha 
Mercedes-Benz’den 
yana kullandı. Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii 
Mengerler Otomotiv 
aracılığı ile gerçekleşen 
satışla Transay 
Taşımacılık filosuna 
55 adet Mercedes-Benz 
Sprinter ekledi.



Bridgestone ve Lassa markalarıyla 

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, 

40 yıla yakın deneyimiyle treyler 

ve üstyapı makineleri üreten Güven tara-

fından ‘En İyi Tedarikçi Ödülü’ne layık gö-

rüldü. Güven’in İskenderun fabrikasındaki 

ödül töreni, Güven Genel Müdürü Cemil 

Kirmit, Genel Müdür Yardımcısı Metin Kir-

mit, İmalat Müdürü Mak. Yük. Müh. Meh-

met Kirmit ve Brisa Genel Müdürü Yiğit 

Gürçay’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Ödül töreninde konuşma yapan Brisa 

Genel Müdürü Yiğit Gürçay, müşterilerinin 

lastik seçimlerinde ilk tercih olma hede-

fiyle çalıştıklarına ve bu doğrultuda güçlü 

ve uzun soluklu iş ortaklıkları kurduklarını 

dile getirdi. Gürçay; “Brisa, 30 yıla yaklaşan 

deneyimiyle başarılı bir sanayi şirketinden 

müşterilerine değer katan bir inovasyon 

şirketine dönüşme yolunda hızla ilerliyor. 

Bu doğrultuda kaliteli ürünlerimizin yanı 

sıra müşterilerimizin hedeflerine katkı 

sağlayacak şekilde kendi ihtiyaçlarına göre 

belirlediğimiz hizmetlerimizle de iş ortak-

larımıza beklentilerinin ötesinde bir değer 

sunuyoruz. Bu doğrultuda Güven tarafın-

dan layık görüldüğümüz “En İyi Tedarikçi” 

ödülü de bu anlayışımızın ve başarımızın 

önemli bir göstergesi. İş birliğimizin uzun 

yıllar daha güçlenerek devam etmesini te-

menni ediyoruz” dedi.

Güven adına konuşan Genel Müdür 

Yardımcısı Metin Kirmit ise düşüncelerini 

şöyle ifade etti, “Bu yıl dördüncüsünü dü-

zenlediğimiz Güven 2016 En İyi Tedarikçi 

Ödülünü, ürünlerini kullanmaktan büyük 

mutluluk duyduğumuz Brisa’ya veriyoruz. 

Güven, yaklaşık 20 yıldır Brisa’nın ürettiği 

lastikleri kullanarak, dünyanın birçok ülke-

sine silobas, damper, transmikser ve trey-

ler ürünlerini ihraç ediyor” dedi.

Kirmit sözlerine, “Biz bu ödülü aslında, 

Brisa’nın tartışılmaz ürün kalitesine, sağ-

lamlığına, lojistik ihtiyaçlarımızın eş za-

manlı olarak karşılanmasına ve de kendile-

rinden aldığımız koşulsuz AR-GE desteğine 

veriyoruz” diyerek devam etti. 

Güven, En İyi Tedarikçi Ödülü’nü her yıl 

memnuniyet, yenilikçilik ve verimlilik kri-

terleri doğrultusunda belirliyor. 1977 yılın-

da, İskenderun’da kurulan şirket 4 kıtada 

52 ülkeye ürünlerini ihraç ediyor. 

Güven’in ”En İyi Tedarikçi 2016” 
Ödülünü Brisa Aldı 
Brisa ,uzun yıllardır güçlü bir iş birliği gerçekleştirdiği 
Güven  tarafından ‘En İyi Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldü. 
Her yıl iş ortakları arasından “En İyi Tedarikçi Ödülü”nü 
belirleyen Güven, Brisa’nın kalite, müşteri memnuniyeti 
ve Ar-Ge alanında sunduğu katma değeri ödüllendirdi. 

ÖDÜL
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1977’den beri Türkiye’de taşıma-

cılık çözümlerinin adı olan Tırsan, 

Türkiye’de pazar payını yüzde 41’e 

yükseltirken, Türkiye’nin Avrupa’ya ger-

çekleştirdiği ihracatın yüzde 97’sini tek ba-

şına gerçekleştirdi. 2016 yılında, bir önceki 

sene de olduğu gibi, Avrupa’nın en hızlı bü-

yüyen markası oldu. 

40 yıldır Türkiye’de pazar lideri oldukla-

rını kaydeden Tırsan Yönetim Kurulu Baş-

kanı Çetin Nuhoğlu; “Sektörün gelişimine 

yatırımlarımız ile öncülük ederken, müşte-

rilerimizin başarısı için en uygun koşulları 

sağlıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti 

ve rekabet gücünü arttırmak için, sürekli 

daha iyisini nasıl yapabilirim sorusu ile her 

konuyu ele alıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışın-

da ki başarılarımızın arkasında kocaman 

bir ekip var. Bu ekip hedeflerine ulaşana 

kadar asla vaz geçmiyor ve ben bununla 

gurur duyuyorum. Tırsan ailesinin her bir 

bireyine özverili çalışmalarından dolayı çok 

teşekkür ediyorum” dedi.

Tırsan Aralık 2016 itibariyle satış-

larının yüzde 50’sinden fazlasını ihraç 

ederken, Avrupa Birliğine yapılan toplam 

treyler ihracatının yüzde 97’sini tek başı-

na gerçekleştirdi.

Ayrıca Kässbohrer markası ile Almanya’da 

perdeli tenteli segmentinde satışlarını 3 kat 

arttıran Tırsan, Bitüm Tankeri segmentinde 

ise liderliğini sürdürdü. Polonya’da satış-

larını yüzde 50’in üzerinde yükseltti ve bu 

ülkenin en çok tercih edilen ilk 5 treyler üre-

ticisinden biri oldu.  Low-bed, tank, silo ve 

perdeli-tenteli segmentinde de satışlarını 

artırırken, akaryakıt tankeri segmentinde 

öncülüğünü devam ettirdi. 

Ülke ihtiyaçlarına yönelik özel olarak 

geliştirilen ağır hizmete yönelik platform 

treyler ile toplam İngiltere satışlarını 2 kat-

tan fazla artırdı. Yine bünyesinde bulunan 

Talson markası ile Avrupa’nın en büyük 

pazarlarında kutu segmentinde geçen yıla 

göre yüzde 62 büyüme elde etti. Öte yan-

dan Fransa’da en başarılı olduğu ülkeler 

arasında yer aldı. İtalya’da 20 farklı satış 

sonrası hizmet noktasına ulaştı ve yüzde 

26 oranında satışlarını artırdı. Yeni faali-

yet gösterdiği Portekiz pazarında Tenteli/

Perdeli ürün satışları ile 2016 yılı sonunda 

yüzde 10 Pazar payı elde etti.

Avrupa’daki Üretim Tesisi
3’e Çıktı 

2016 yılında Tırsan, ihracatındaki iv-

meyi artıracak yeni bir yatırım yaparak 

Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-

Württemberg’de yer alan Ulm’de üre-

tim ve montaj tesisi kurdu. Almanya 

Goch ve Rusya’da üretim tesisi bulunan 

Türkiye’nin tek treyler üreticisi olan 

Tırsan’ın bu yatırımı uluslararası arena-

daki gücünü ve hedefini ortaya koyuyor. 

Tırsan, bu yeni tesisten, Kässbohrer ve 

Talson marka tüm ürünlerin üretim ve 

teslimatını gerçekleştirecek ve ürün yel-

pazesindeki tüm treyler modelleri için ba-

kım-onarım hizmeti sağlayacak.

Tırsan Türkiye’de bir ilki daha gerçek-

leştirerek, sektörün ilk ve tek Ar-Ge mer-

kezinde geliştirdiği Kässbohrer Yüksek 

Güvenlikli Bitüm Tankeri ile Avrupa treyler 

sektörünün en prestijli yarışmasında Tra-

iler Innovation 2017 ödülünü kazandı. Bu 

ödül Türkiye treyler sektöründe ilk kez Tır-

san tarafından alındı.

Türkiye’nin
Treyler İhracatını 
Tırsan Yüklendi

Tırsan Aralık 2016 itibariyle 
satışlarının yüzde 50’sinden 
fazlasını ihraç ederken, 
Avrupa Birliğine yapılan 
toplam treyler ihracatının 
yüzde 97’sini gerçekleştirdi.



Iveco Türkiye, 105 üst yapıcıya 

ürün gamındaki en yeni araçlarını 

tanıttı. Türkiye’nin çeşitli bölge-

lerinde faaliyet gösteren üst yapıcılara, 9 

Kasım’da İstanbul’da düzenlenen toplan-

tıda Iveco’nun yeni araçları hakkında bilgi 

verildi. Bu yıl tüm ürün gamını yenileyen 

Iveco, yeni araçlarını Avrupa ile aynı anda 

Türkiye pazarına sunması ile öne çıkıyor. 

Ayrıca son üç yılda tüm ürün segmentle-

rinde ödül alan tek marka olma özelliğine 

sahip olan Iveco, üst yapıcılarla yaptığı 

toplantıda Daily, Yeni Eurocargo, Stralis, 

Astra HD9 ve Trakker modellerini sergiledi. 

Toplantıda yetkililer ayrıca Iveco üstyapıcı 

portalını da misafirlere tanıttılar. Toplantı 

bahçede sergilenen tüm ürün gamının in-

celenmesi ile sona erdi.

Daily’nin Yeni 4x4 Modeli 
Sergilendi

Iveco Türkiye’nin üstyapıcılarla yaptığı 

buluşmada Daily’nin farklı dingil ve farklı 

tonajlara sahip tüm yeni ürünleri sergilen-

di. Daily 4x4’ün de sergilendiği etkinlikte, 

sınıfında kamyon şasisine sahip tek ürün 

olan Daily’nin güçlü şasi yapısı, artırılan 

sürüş konforu ve yakıt ekonomisi üst yapı-

cılara anlatıldı. Hafif araç kategorisinin en 

güçlü modellerinden olan Daily, standart 

ve 8 otomatik ileri vitesli Hi-Matic versiyo-

nuyla Iveco faaliyetlerinde yerini alıyor.

2016 Yılının Kamyonu Eurocargo
“2016 Yılının Kamyonu” seçilen Yeni 

Eurocargo da üstyapıcılarla buluştu. Bu yıl 

“Şehirlerin Sevdiği” araç olarak Türkiye ta-

nıtımı yapılan Yeni Eurocargo Euro 6, şehi-

riçi taşımacılıkta insana ve çevreye yönelik 

duyarlılığı ile öne çıkıyor. Yenilenmiş tasa-

rımı ve işlevselliği ile  şık çizgilerini koruyan 

Yeni Eurocargo; motor, güvenlik, konfor, 

düşük maliyet ve çevresel sürdürülebilirlik 

konusunda büyük yenilikler sunuyor. 

Euro 6 Stralis Yüzde 4.5 
Daha Az Yakıt Tüketiyor

Iveco, ağır ticari araç segmentinde ise 

üst yapıcılara piyasaya yeni çıkan Hi-SCR 

(%100 SCR) özellikli Euro 6 normlarına uy-

gun iki Stralis modelini sergiledi. Hi-Way 

(AS440S46T/ FPLT) ve Hi-Road (AT440S46 

T/P) daha çok uluslararası taşımacılık yapan 

firmalar tarafından tercih ediliyor. Her iki 

model de AEBS (Gelişmiş Acil Fren Sistemi), 

BAS + EBS, LDWS (Şerit Takip Uyarı Siste-

mi), DAS (Sürücü Dikkat Desteği) ve ESP 

(Elektronik Stabilite Programı) barındırıyor.

Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kulla-

nılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor 

ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin 

bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş ae-

rodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin 

bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 

5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az ya-

kıt tüketiyor. 

Trakker Yeniden Piyasada
Iveco Türkiye’nin ürün gamına bu yıl ye-

niden katılan Trakker da üstyapıcılarla bu-

luştu. Iveco’nun inşaat aracı modeli Trak-

ker, 410 bglik 8x4 versiyonu ile sergilendi. 

Trakker’lar Türkiye’de en çok beton mikse-

ri, beton pompası maden damperi amaçları 

için tercih edilirken aynı zamanda off-road 

çekici, vinç, sondaj ve benzeri amaçlar için 

de kullanılıyor. 

Iveco’nun off-road sunumlarında özel-

likle maden sahaları için ideal olan yeni ne-

sil 8x4 Astra HD9, “Ekstrem işler için eks-

trem konfor” sloganıyla tanıtıldı. 

Iveco ve Üstyapıcıların 
Dev Buluşması 

Iveco, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde faaliyet 
gösteren 105 üst yapıcıyla 
bir araya geldi. Iveco 
Türkiye’nin 9 Kasım’da 
İstanbul’da düzenlediği 
toplantıda, üst yapıcılar 
Iveco’nun ürün gamındaki 
tüm yeni ürünleri yakında 
görme ve inceleme fırsatı 
buldu. 

ÜSTYAPI
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4 dingilli, 54 bin litre kapasiteli 

treyler tanker daha fazla taşıma 

kapasitesi, artan manevra kabi-

liyeti ile karayolunda yüksek tonajın gü-

venli taşımacılığını gerçekleştiriyor. 

Konuyla iligili açıklamada bulunan OKT 

Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş Ma-

raş, TÜBİTAK destekli Ar-Ge projelerinin 

sonrasında geliştirdikleri projeler için 

kendilerine önemli bir referans olduğunu 

vurguladı.

Ürün işlev tasarımına yönelik geliştir-

diğimiz parçalar ile birçok sınai mülkiyet 

tescili aldıklarını kaydeden Maraş, şu 

bilgileri verdi: “Tanker gövde yapısında 

kullandığımız tescilli, kesintisiz kaynak 

teknolojisi en az sayıda birleşim nokta-

sı ile yüksek mukavemet ve uzun ömür 

sağlıyor. Kesintisiz kaynak teknolojisi, 54 

bin litre, yüksek hacimli tankerin tasarım 

ve üretimi sırasında da bizim için büyük 

bir avantaj oldu. Yapılan FEM analizinde 

tankın yüksek hacmine rağmen en az T 

noktası ile beklenilenin üstünde bir mu-

kavemet elde ettik. ADR’li tanker üretimi 

konusunda 2000 yılından bu yana ciddi 

birikimlerimiz oldu. 2014 yılında ülkemiz-

de de zorunlu hale gelen ve kontrolleri 

TSE tarafından yürütülen süreçte, hızlı 

ve başarılı bir ilerleme kaydettik. Bugün 

altı tasarım tip onayı ile sıvı tehlikeli mad-

de taşımacılığında 3 bin litreden 54 bin 

litreye kadar 18 farklı tipte proje ile Tür-

kiye’ deki en geniş, ADR’ li tank tasarım 

tip onayına sahip tek üreticiyiz. 54 bin lit-

re hacimli tasarım onayı ile ADR’li tanker 

grubunda en yüksek kapasiteli tanker 

üretimini gerçekleştirmiş olduk. Yüksek 

hacmin dingiller üzerindeki yük dağılı-

mını homojen bir şekilde sağlayabilmek 

için kendinden dümenlenebilir /döner, 

her biri standart uygulamaların üzerinde 

tonaj kapasitesine sahip 4 dingil kullan-

dık. Dingillere düşen yük otomatik olarak 

algılanıyor ve yük kapasite ayarlaması 

yapıyor. Bu dingiller uzun araçlar için 

ideal, aracın manevra kabiliyetini artırı-

yor. Treylerdeki yakıt masrafını azaltı-

yor. Lastikler daha az aşınıyor, lastiğin 

kullanım süresi ön dingilde yüzde 50, 

arka dingilde ise yüzde 70 artıyor. Yine 

yük dağılımına uygun kapasite ve ebat-

ta, lastik ve alüminyum jantlar kullandık. 

Şık görünümü, hafifliği, sürücü konforu, 

uzun kullanım ömrü ve çevre dostu olma-

sı özellikleri alüminyum jantları tankeri-

miz ile bütünleştirdi.

Treylerin emniyet verimliliğini artıran 

geri yanaşma sensör özelliği, araçtaki 

kör noktalardan biri olan tanker tam arka 

noktasının sürücü tarafından fark edil-

mesini ve ölümlü kaza risklerinin engel-

lenmesini sağlıyor. 

Tankerin dolum boşaltım sisteminde, 

Dünya’ da ilk Türbin sayaç sistemine sa-

hip alttan dolum boşaltım sistemi kulla-

nıldı. Sistem GPRS uyumlu, yeni sayaç 

teknolojisi ile çalışıyor. Can-bus kablosu 

sayesinde aracın konumu, elektronik mü-

hürleme sistemi, boşaltım yapılan miktar 

gibi birçok bilgi anlık olarak cep telefonu-

na mesaj olarak iletiliyor.”

OKT’den ADR’li Akaryakıt 
Tankerlerinin En Büyüğü

OKT’nin yeni geliştirdiği tehlikeli madde taşımacılığında 
kullanılan ADR’li akaryakıt tankeri, 54 bin litre kapasite ile 
kendi sınıfında en yüksek hacme sahip. Yenilik aracı olarak 
geliştirilen alüminyum konik tankerin bir diğer yeniliği ise 
4 dingilli olması. 



Avenue EV; Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sa-

bancı Holding CEO’su Zafer Kur-

tul, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Murat Üçüncü, Sabancı Holding 

Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkami-

loğlu, Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, 

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve 

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Y. Suat 

Bengür’ün katılımıyla tanıtıldı. 

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon 

emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı 

zamanda sessiz, konforlu, yüksek perfor-

manslı ve son teknolojiyle donatıldı. Ave-

nue EV; 35 oturan, 52 ayakta ve 1 tekerlekli 

sandalyeli yolcu alabiliyor. Geniş iç hacme 

sahip Avenue EV, ASELSAN’ın geliştirdiği 

yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yer-

li elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun 

süre bakım gerektirmeden yüksek verimle 

hizmet verebiliyor. Araç, tek sarjla 50-70 

km gidebiliyor.

Stratejik Parça ve Sistemler 
Yerli Üretim

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul 

basın toplantısında şunları söyledi: “Tür-

kiye’de yerleşik 243 Ar-Ge merkezi içeri-

sinde en iyi uygulama örnekleri arasında 

yer alan Temsa Otobüs Ar-Ge merkezi Sa-

bancı Topluluğu için büyük bir gurur kay-

nağıdır. Yüzde 100 Türk mühendislerince 

geliştirilen bu otobüs; yüksek verimli, ha-

fif ve yüzde 100 yerli çekiş sistemiyle dik-

kat çekiyor.”

ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ise 

yaptığı konuşmada, “2015 yılında Temsa 

ve ASELSAN ekiplerimiz, TÜBİTAK TEYDEB 

desteği de alarak başlattıkları proje ile be-

lediyelerin şehir içi toplu taşıma ihtiyacını 

karşılayabilecek özgün bir otobüs geliş-

tirdi. ASELSAN olarak; elektrik motorunu, 

motor sürücü birimini, araç kontrol birimi-

ni, sürücü gösterge panelini, güç kontrol 

birimlerini, araç batarya yönetim sistemini 

özgün olarak 10’dan fazla sayıda yerli alt 

yüklenicimiz ile tasarladık ve yerli üretme 

imkanı kazandık. Geliştirilen otobüste yeni 

bir teknik olan bataryaların hızlı şarj imkanı 

bulunmakta ve bu sayede otobüsler rota-

larında belirlenecek duraklarında çok kısa 

sürede tam şarjlı hale gelebilmektedir.”

Çelik: “Avenue EV yüksek 
performanslı, verimli ve 

çevre dostu bir elektrikli otobüs”
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, ürü-

nün özellikleriyle ilgili şunları söyledi: 

“Şehirler giderek daha kalabalıklaşırken, 

ulaşım ihtiyaçları artarken, daha çevreci 

ulaşım araçları da önem kazanıyor. Bugün 

sizlere tanıttığımız Avenue EV de, ASEL-

SAN ile ortak geliştirdiğimiz yüksek per-

formanslı, verimli ve çevre dostu bir elekt-

rikli otobüs. Yalın tasarımı ve düşük bakım 

gereksinimi ile tüm yol koşullarında üstün 

performans gösterebiliyor.”

Elektrikli Otobüs Avenue EV: 
8 Dakikada Şarj 70 Kilometre Menzil

Temsa ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu ve Türkiye’nin 
öncü savunma sanayi firması ASELSAN, Sabancı Center’de düzenledikleri basın 
toplantısında Avenue EV’in öne çıkan özelliklerini davetlilerle paylaştı. 

TEKNOLOJİ
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İtfaiye ekibinin acil durum mü-

dahale aracı, iki adet motor ve iki 

adet 4000 Serisi tam otomatik 

şanzımanla gücünü yanısıtıyor.

52 ton ağırlığındaki, 8x8 çekiş gücün-

de ve dört akslı Iveco IM52X8 şasiye sa-

hip araç, Iveco Cursor motorları ve Allison 

4500R tam otomatik şanzıman kullanıla-

rak ikili güç paketiyle donatıldı.   

Aracın arkasına yerleştirilen iki adet 

Euro 5 motor, motorların her biri 412 kW 

(560 bg) olmak üzere toplamda 824 kW 

(1,120 bg) güç sağlıyor. Tork konvertörü ve 

tam güçle vites değiştirme özellikleri saye-

sinde maksimum ivmelenme sağlayan iki 

adet Allison 4000 Serisi tam otomatik şan-

zıman ile aracın gücünden en iyi şekilde 

faydalanılıyor. Tekerleklere yüksek tork ve 

kesintisiz güç aktarımı sağlayan teknoloji 

sayesinde piyasadaki en iyi ve uluslararası 

yönetmelikte belirtilenden çok daha hızlı 

bir ivmelenme sunan araç, 25 saniye içinde 

0 km/s’den 80 km/s’ye çıkarak saatte 135 

km’ye kadar hız yapabiliyor. 

Allison tam otomatik şanzımanlar, araç 

geliştirme aşamasının en başından iti-

baren entegre parçalar olarak ön plana 

çıkıyor. Her şanzıman, yangın söndürme 

ekipmanları için özel bir güç ayırıcıya ihti-

yaç duymadan yeterli güç sağlamak için iki 

entegre ve motor tahrikli PTO özelliklerine 

sahip. Bu entegre çözüm, sistem yapısını 

çok daha yalın hale getiriyor ve parça sa-

yısını azaltarak aracın güvenilirliğini ar-

tırıyor. Aracın durma mesafesini ve fren 

aşınmasını azaltan entegre retarder ise 

güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılığı artıran 

bir başka özellik oluyor. 

Iveco Superdragon X8 aracı, 17,000 lit-

relik su tankı ve 2,500 litrelik köpük kon-

santresi tankına sahip. Yangın söndürme 

operasyonları için araçta 6000 l/dk akış 

oranına ve 90 metreye kadar atış mesafe-

sine sahip bir tavan tabancası ve 45 met-

reden fazla atış mesafesine sahip bir ön 

tabanca bulunuyor. Allison tam otomatik 

şanzıman ve 10 bar’da 9,000 I/dk güce 

sahip sol motordan gücünü alan Magirus 

MPN 700 pompası sayesinde araç, hareket 

halinde yangın söndürme görevini başa-

rıyla tamamlıyor. 

TİCARİ ARAÇ
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Allison Şanzımanlı 
Magirus Superdragon 
Stuttgart’ta X8 Hizmette
Stuttgart Havalimanı, Temmuz ayından bu yana 
Almanya’nın ilk özel üstyapılı Magirus Superdragon X8 
yangın söndürme aracını kullanıyor. 



Sektörün eksikliği hissedilen 

kalifiye eleman ihtiyacına katkı-

da bulunmak amacıyla ihtiyaç-

lara uygun laboratuarları, atölyeleri ve 

uzman kadrosuyla vermeye başladığı 

eğitimlere ilgilin büyük olduğu ifade edi-

liyor. Daimler AG İş İnovasyonu Kıdemli 

Müdürü Dr. Christine Haller ve Proje Yö-

neticisi Seda Nurten Kutlar Keler tara-

fından yenilikçi bir yaklaşımla hayata 

geçirilen projenin tanıtıldığı toplantıda 

özellikle pratik eğitimlerle donatılan kur-

siyerlere eğitim sonunda katılım belgesi 

verilirken talep üzerine ise sınava katılıp 

başarılı olanlara Mercedes Benz Türk Ba-

şarı Belgesi de veriliyor.

1967 yılında Otomarsan adıyla kurulan 

Mercedes-Benz Türk nitelikli eleman gü-

cünü artırmak hedefiyle Hoşdere ve Ak-

saray Teknik Eğitim Merkezleri’ni kurdu. 

Her iki lokasyonda da 30 yıldır çalışanları-

na eğitim veren Mercedes-Benz Türk, İs-

tanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 

yer alan sektörel gereklere uygun 13 adet 

eğitim atölyesi, laboratuvarları ve uzman 

eğitim kadrosu ile eğitim merkezini özel 

sektöre de açtı. Verilen eğitimlerde doğ-

rudan ihtiyaç noktaları hedef alınarak et-

kin bir öğretim gerçekleştiriliyor.

Daimler AG bünyesinde mesleki eğitim 

ve gelişim konusunda bir ölçüt haline gel-

miş olan ve kısa süre önce bu alanda GAN 

(Global Apprenticeship Network – Küre-

sel Çıraklık Ağı) Türkiye birincilik ödülü-

ne de layık görülen Mercedes-Benz Türk 

Hoşdere Eğitim Merkezi, özel sektörün 

ihtiyaçlarına göre teknik bilgilerin yoğun 

uygulama ile pekiştirilmesini sağlıyor. 

Mercedes-Benz Türk, hem bireysel ola-

rak başvuranlara hem de farklı şirketler-

den çalışanlara yönelik Hoşdere Teknik 

Eğitim Merkezi’nde genel katılıma açık, 

Mercedes-Benz Teknik 
Eğitimleri Özel Sektöre Açıldı

EĞİTİM
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Mercedes-Benz Türk’ün 
Hoşdere Fabrikası’nda 
kurulu Teknik Eğitim 
Merkezi’nde yıllardır 
gerçekleşen eğitimlere 
duyulan büyük ilgi sonucu 
özel sektöre açıldı. 



eğitim yeri ve tarihi belli olan eğitimler 

ve “On-Site Trainer” adını verdiği şirket-

lerin talep ettiği yer ve tarihte gerçekleş-

tirilmesi planlanan, maksimum katılımcı 

sayısı değişkenlik gösteren, eğitimlerin 

içerikleri talebe ve ihtiyaca göre şekillen-

dirilebilen ve ücretsiz olarak Eğitim İhti-

yaç Analizi (TNA) çalışması ile belirlenen 

eğitimler veriyor.

Sanal Boya Uygulama ve 
Kaynak Atölyesi Türkiye’de İlk
Tanıtım organizasyonunda küçük bir 

grupla katıldığımız Birleştirme Tekniği 

ve Torkmetreler, Koruyucu Gaz Kaynak 

ve Teori ve Uygulamalı Eğitimi ile Boya 

Bilgisi ve Uygulamaları eğitimlerinden 

edindiğimiz temel izlenim teorik bilgile-

rin pratik uygulamalarla geniş bir şekil-

de karşılanması üzerine kurulu olduğu 

yönünde.  Özellikle katılma şansı buldu-

ğumuz boya uygulama ve kaynak atöl-

yelerindeki sanal teknolojiler ve gelişmiş 

değerlendirme teknolojileri teknik eği-

timlerin niteliğini arttırırken eğitime katı-

lanların ilgisini yüksek seviyede tutmaya 

yardımcı oluyor.  

2016 yılının ortasında Mercedes-Benz 

Türk’ün yeni iş modelinin ilk duyurula-

rı yapıldı ve büyük başarı ve ilgiyle ilk 

eğitimler gerçekleşti. İlk olarak Teknik 

Eğitimlere başlandı. ardından sektörün 

yoğun talebi üzerine Süreç Eğitimleri de 

Mercedes-Benz Türk Eğitim ve Gelişim 

Programlarına dahil edildi. Bu hizmetle 

Mercedes-Benz Türk katılımcı firmalara 

nitelikli ve bilgilerini uygulamaya dönüş-

türme becerisine sahip çalışanların geliş-

tirilmesine destek oluyor. 

Şu an 2016 yılına baktığımızda, 

Mercedes-Benz Türk 6 ay içerisinde farklı 

firma ve sektörden gelen tam 130 kişiye 

220 saatin üzerinde eğitim vermiş olacak. 

Mercedes-Benz Türk 2017 yılının Eğitim 

Takvimi şimdiden paylaştı ve 2017 yılında 

daha fazla sayıda sınıf ile katılımcılarına 

eğitim vermeyi planlıyor ve gelecek dö-

nemde bu sayılarda çok hızlı bir büyüme 

bekleniyor. 

12 Temel Alanda Eğitim
Teknik Resim Eğitimi, Ölçme Tekniği, 

Birleştirme Tekniği ve Torkmetreler, To-

lerans ve Tolerans Sembolleri, Kaynak 

Sembolleri Eğitimi, Koruyucu Gaz Kaynak 

Ve Teori ve Uygulamalı Eğitimi, Boya Bil-

gisi ve Uygulamaları, Toz Boya Eğitimi, 

Yapıştırma Tekniği ve Prosesleri, Temel 

Mekatronik, Temel Pnömatik, Temel Hid-

rolik gibi konular altında verilen eğitimler 

ihtiyaçlara göre özel bir programla şekil-

lendirilebiliyor. 

Bu teknik eğitim modüllerine ek ola-

rak verilebilen süreç eğitimleri ise Yalın 

Üretim Yönetimi, TPM ve Problem Çözme 

Prosesi, 5s ve 7 Kayıp ve Kanban modülle-

riyle gerçekleştiriliyor. 
Düzenlenen tanıtım toplantısına ev-

sahipliği yapan Mercedes-Benz Türk 

Teknik Eğitim Merkezi Yöneticisi Baha-

dır Soydan, eğitim merkezlerinde dijital 

teknolojileri yakından takip ettiklerine 

dikkat çekerek yeni yatırımlarla  Eğitim 

Merkezini güncel teknolojilerle donattık-

larını açıkladı.

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

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

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

KRONE

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

KOLUMAN

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

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

YEKSAN

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

TIRSAN

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

SALİHLİ YÜKSELENLER

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

OTOKAR

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

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

BEYSAN

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

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

SCHMITZ

TÜRKİYE KASA PAZARI FİYAT LİSTESİ
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