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  Emisyon Azalımı ile Büyüme Potansiyeli 

MAHLE Aftermarket Türkiye cirosunda dengeli artış devam ediyor 

Stuttgart/Istanbul, 11 Nisan 2013 – MAHLE yedek parça işinde 

2012  Türkiye cirosunda artış kaydetmiştir. Türkiye'deki merkezi 

İzmir'de olan şirket, 2012 yılında cirosunu 43,5 milyon €'dan 46,6 

milyon €'ya yükseltti. Yeni teknolojileri ile emisyonda düşüş 

hedefleyen MAHLE, termostat ve turboşarj ihtiyacında artış 

bekliyor. 11-14 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul'da 

gerçekleştirilecek olan Automechanika fuarında MAHLE, 

standında yeni teknolojilerini sergileyecek. 

 (Hol 3, Stand No. 100).  

 

Türkiye'deki üretim Batı ve Orta Asya'da önemli rol oynuyor 

MAHLE Aftermarket Avrupa Başkanı Yves Canaple, 

İzmir'deki yerel ofis ile Konya ve İzmir'de bulunan motor 

ekipmanları üretim tesislerinin Batı ve Orta Asya pazarında 

rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağladığını ifade ediyor. 

Müşteriye yakın olmanın bu bölgelerdeki ticareti 

desteklediğine dikkat çeken Yves Canaple, aynı zamanda 

emisyon azalımını öngören yeni yasal değişikliklerin bu 

teknolojilere olan talebi geliştirdiğini, bakım ve onarım 

sektöründe de ihtiyacı arttırdığını belirtiyor. 

 

Turboşarj ve Termostatlar büyümeyi destekliyor 

Üreticiler emisyonu azaltıp aracın gücünü arttırmak için 

özellikle turboşarj ve termostattan faydalanıyor. Bu yöntem 

aynı zamanda yedek parça ihtiyacını da arttırıyor. 

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü Cüneyt İrener, bu fırsatı 

ürün yelpazesine iki ürün grubunu da ekleyerek 

değerlendirdiklerini belirtiyor. Bu yılın başından itibaren 

MAHLE Aftermarket, Behr Thermot-tronik GmbH'nın (BTT) 

termostatlarının dağıtımı ve lojistik ağının sorumluluğunu 

üstlendi. MAHLE turboşarj ürün programını genişletti ve artık 

bağımsız yedek parça piyasasına Volkswagen, Renault, 

BMW ve Mercedes-Benz turboşarj ürünleri de sunuyor.   
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MAHLE hakkında 

MAHLE Grubu, dünyanın önde gelen 30 otomobil yedek 

parça tedarikçisi arasındadır. Motor sistemleri ve bileşenleri 

ile filtrasyon ve motor çevre birimleri departmanları 

sayesinde MAHLE, en iyi 3 sistem üreticisi arasında 

sayılmaktadır.  

 

MAHLE Aftermarket, orijinal donanım geliştirme alanındaki 

uzmanlığını bağımsız yedek parça sektöründeki 

müşterilerimizin kullanımına açmaktadır. Bu nedenle şirketler 

grubu, yedek parça ticareti, araç servisleri ve motor onarımı 

alanlarındaki iş ortaklarına 100.000'i aşkın MAHLE ürününü 

orijinal donanım kalitesinde sunmaktadır. Ayrıca 

sunduğumuz kapsamlı hizmet ve kişiye özel eğitim 

olanakları, ürün portföyümüzü tamamlamaktadır. MAHLE 

Aftermarket, 16 uluslararası merkezde ve çeşitli satış 

ofislerinde 1.500 çalışanı ile temsil edilmektedir.  

Şirketler grubumuz ve MAHLE Aftermarket hakkında daha 

fazla bilgi için www.mahle.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Türkiye'de MAHLE 

MAHLE, Türkiye'de motor parçaları, filtreler ve motor çevre 

birimleri tedarikçisi olarak tanınmaktadır. MAHLE, Konya'daki 

üretim tesisinde silindir gömlekleri ve piston pimleri 

üretmektedir. MAHLE'nin diğer üretim tesisleri İzmir'de 

(pistonlar) ve Gebze'de (filtre modülleri) bulunmaktadır. 

MAHLE'nin müşteri portföyünü araç üreticileri ve Aftermarket 

müşterileri oluşturmaktadır. Mahle Aftermarket  İzmir'deki 

10.000 metrekare büyüklüğündeki bölgesel depodan, hem 

Türkiye piyasasında, hem de Batı ve Orta Asya ülkelerinde 

bulunan müşterilerimize ürün sevkiyatını 

gerçekleştirmektedir. MAHLE'nin Türkiye'deki yedek parça 

faaliyeti 2012 mali yılında makul bir ciro artışı elde etmiştir. 

Şirket İzmir'deki tesisinde satışlarını 46,6 milyon Euro'ya 

çıkarmıştır (2011 yılında 43,5 milyon Euro). 

 

 

http://www.mahle.com/
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Mahle Aftermarket hakkında daha fazla bilgi için İstanbul 

Uluslararası Automechanika Fuarındaki standımızda (Hol 3, 

No: 100) misafirimiz olabilir ya da web sayfamızı ziyaret 

edebilirsiniz: www.mahle-aftermarket.com. 

Basın mensupları için iletişim adresi: 

Aslı Tunçağ 

MAHLE İzmir A.Ş. 

Ege Serbest Bölgesi, Yalçın Yolu. No.15, 35410 Gaziemir / İzmir 

Tel: +90 232 251 8694, Fax: +90 232 251 8695 

GSM: +90 532 595 26 31 

asli.tuncag@tr.mahle.com  
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