
 

 
 

 

 

IVECO, Hakkı Işınak’ı Türkiye satış ve pazarlama’dan sorumlu genel 
müdür olarak atarken Koray Kurşunoğlu’nu Hızlı Büyüyen Asya, 
Ortadoğu ve Afrika pazarlarının başına atadı. 
 

Istanbul, Nisan 2019 
 
 
IVECO Hakkı Işınak’ı IVECO Türkiye satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür görevine 
atadı.19 yıldır otomotiv sektöründe Satış Sonrası, Eğitim ve Satış birimlerinde çeşitli görevler alan 
ve   2016 yılından beri IVECO Araç’da ağır vasıta satış müdürü olarak görev yapan Hakkı Işınak  
Roberto Camatta’nın Rusya’da farklı bir göreve atanması ile görevi kendisinden devr aldı.	
 
Göreve gelir gelmez tüm IVECO satış ve satış sonrası ailesini 2-4 Nisan tarihleri arasında, 
planlarını paylaşmak için Kıbrıs’da toplayan Işınak IVECO’nun Türkiye’de artan başarısını 
sürdürmek için heyecanlı olduğunu söyledi”. 
 
K. Koray Kurşunoğlu, IVECO’nun Hızlı Büyüyen Asya, Ortadoğu ve Afrika (AMEA) pazarlarının 
sorumluluğunu aldı. Bu, CNH Endüstriyel’in yeni organizasyonel yapısı sonucunda ortaya çıkan 
yeni bir rol. Bu yeni organizasyon yapısının hedefleri daha müşteri odaklı, girişimci, yalın, çevik ve 
yenilikçi olmak. 
 
Kurşunoğlu, Asya – Pasifik bölgesinde edindiği geniş tecrübe ile yeni görevine geldi. Bu görevden 
önce 2014’ten beri IVECO Güneydoğu Asya, Pakistan & Japonya bölgesi İş Direktörlüğünü 
yapmaktaydı. Daha öncesinde ise Türkiye Satış Bölümünün başında hafif, orta ve ağır ticarî 
araçların satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumluydu. 
 
Kurşunoğlu, CNH Endüstriyel’e 2007 yılında satış ve pazarlamaya geniş bir tecrübe getirmeyi 
hedefleyen IVECO İş Geliştirme ve Yeni Pazarlar bölümüyle katıldı. Takip eden yıllarda farklı 
rollerle sorumluluğunu arttırarak Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki satış ve satış 
sonrası hizmetlerini içeren görevlerde yer aldı. 
 
Kurşunoğlu, “IVECO’nun bölgedeki marka varlığını ve dinamik pazarlarda büyüyen ticarî araç 
satışlarını güçlendirme konusundaki görevleri dört gözle bekliyorum” dedi. 
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Iveco 

Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve Borsa Italiana Mercato 

Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede 

hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını 

gerçekleştirir. 

 

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Eurocargo, 16 ton üzerinde 

ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları 

için sabit ve belden kırmalı damperli kamyonlar ve özel araçlar üretir. 

 

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin 

Amerika’da yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis 

noktasıyla Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği garanti eder. 

 

Iveco hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com   

CNH Endüstriyel hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com 


