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IVECO, İzmir'de ikinci bayisiyle ağını genişletmeye devam ediyor 
 

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde halihazırda faaliyet gösteren IVECO yetkili bayisi Meyeks, 

müşterilerine daha yakın olmak için İzmir'deki ikinci satış ve satış sonrası hizmet noktasını 

açtı. 

 

İzmir, 19 Ekim 2020 

 

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in Bornova ilçesinde yeni yetkili satış ve satış sonrası 

noktası IVECO ve Meyeks’in işbirliği ile açıldı. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle açılış töreni 

gerçekleşmedi. İzmir Kemalpaşa’da halihazırda hizmet veren Meyeks yeni tesisiyle iki noktada 

birden satışta ve satış sonrasında müşterilerine daha yakın olacak. 

 

Meyeks, 1984 yılında çeşitli otomotiv markalarını temsilen kurulmuş olup, Şubat 2020'den bu 

yana IVECO'ya yetkili satış ve satış sonrası hizmet vermektedir. 4800m2 üzerinde kurulu 

2000m2 kapalı alana sahip yeni tesisini açmıştır. Meyeks, Kemalpaşa tesisinde 10, Bornova 

tesisinde ise 14 araca hizmet verebilecek. Bornova tesisinde 24 kişilik uzman kadrosu ve 26 

yıllık deneyimiyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için hazır olan Meyeks’in tesisleri stratejik 

olarak konumlandırılmıştır. Biri şehir merkezinde hafif ticari araçlara ve şehir içi görev yapan 

araçlara odaklıyken, diğeri otoyollara kolay ulaşım imkanıyla beraber orta ve ağır vasıta odaklı. 

 

Meyeks Genel Müdürü Orhan Genel, “IVECO, Türkiye'de hızla büyüyen bir marka ve pazar 

payı son 10 yılda iki katına çıktı. % 8 Pazar payı ile orta ve ağır vasıtada üçüncü konumda. 

Meyeks olarak müşterilerimize yakınlaşarak en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz ve bu nedenle 

yeni tesislere yatırım yaptık” dedi. 

 

IVECO Türkiye bayi geliştirme müdürü Yıldırım Tanılkan, “Meyeks ailesine IVECO'ya 

duydukları güven ve yeni tesislere yaptıkları yatırım için teşekkür ederim. Tanılkan yeni tesisin 

müşterilerimize ve tüm IVECO ailesine fayda sağlayacağından emin olduğunu belirtti. 

 

 

IVECO  
IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 
(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO designs, 
manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and vehicles 
for applications such as off-road missions.  
 
The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, 
the Eurocargo from 6 – 19 tonnes and, in the heavy segment above 16 tonnes, the Trakker (dedicated to off-road 
missions) and the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY and the IVECO X-WAY for light off-road 
missions. In addition, the IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special 
vehicles.  
 



 

 

 

 

 

IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, 
Asia, Africa, Oceania and Latin America where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 
sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support wherever an IVECO vehicle is at work.  
 
For further information about IVECO: www.iveco.com  
 
For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/

