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Burhan FIRAT
burhan.firat@radusdergisi.com

Tahıl
Koridoru

S on yıllarda yaşanan krizler, gün-
lük yaşamdan uluslararası politi-
kalara kadar pek çok alanda büyük 
etkiler yaratıyor. Kovid-19 salgını, 
iklim değişikliği, Suriye krizi gibi 
bölgesel çatışmalar ve göçler, son 
olarak da Şubat 2022’den itibaren 
süregelen Rusya-Ukrayna savaşı, 
dünyada şimdiye kadar eşi benzeri 
görülmemiş ekonomik, sosyal ve 
politik etkiler yarattı, değişiklikle-
re neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının küresel 
çapta beklenen söz konusu büyük 
etkisinin nedeni, iki ülkenin sahip 
olduğu doğal kaynaklar ve özellik-
le temel tarım ürünlerinde dünya 
piyasalarındaki liderlikleridir.

Dünya genelinde gıda krizi yaşan-
masının önüne geçmek için yapı-
lan çalışmalar sonucunda varılan 

mutabakat, Ukrayna limanların-
daki gemilerin ayrılmasının yanı 
sıra İstanbul’da kontrolü yapılan 
gemilerin Ukrayna limanlarına 
giderek tahıl sevkiyatı yapmasını 
da kapsıyor.

Tahıl sevkiyatının, bütün koor-
dinasyonun merkez üssü olan 
Türkiye’ye, 5 ila 8 milyar dolarlık 
kazanç sağlaması tahmin ediliyor. 
BM gözetiminde yapılan anlaşma 
süresi olan 120 günde 60 milyon 
tahılın taşınabilecek ve bu süreçte 
baş rol Türkiye’ye ait. Ukrayna’nın 
enerji, lojistik, inşaat ve alt yapı 
gibi zorunlu müdahale alanları 
Türkiye’ye en az 25 milyar dolar-
lık imkan sunacak. Savaş öncesi 
zaten bu oran 7,5 milyar dolarlar 
seviyesine yükselmişti. Şimdi bu 
şartlar çok daha üst düzey rakam-
ları mümkün kılıyor.
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MAN Lion’s City E 
‘‘Yılın Otobüsü’’ 
seçildi

Bir MAN otobüsü daha bir 
kilometre taşından diğerine 
ilerliyor. 2020 yılında seri 
üretime başlayan ve bugüne 
kadar 1.000’in üzerinde 
sipariş alan MAN’ın elektrikli 
otobüsü MAN Lion’s City E, 
girişimciler, otobüs sürücüler 
ve yolcularının yanı sıra 
uzmanlara da ilham veriyor.

Avrupa’yı elektriklendirdi veAvrupa’yı elektriklendirdi ve
‘en iyi otobüs’ tacını taktı:‘en iyi otobüs’ tacını taktı:
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Uluslararası ‘Bus and Coach of the Year 
– Yılın Şehir Otobüsü ve Şehirlerarası 
Otobüsü’ jürisi, tamamen elektrikle çalışan 
şehir otobüsü MAN Lion’s City E’yi, ‘Bus of 
the Year 2023 – 2023 Yılın Otobüsü’ olarak 
seçti. MAN Lion’s City E, bu ödülle birlikte 
sürekli ilerleyen başarı öyküsüne devam 
ediyor. 

• MAN Lion’s City E, prestijli ‘Bus of the 
Year’ ödülünü kazandı

• Ödül, Hanover’da IAA VDA ‘Stars of the 
Year’ etkinliğinde sunuldu

• MAN, elektrikli otobüsün kullanışlılığını 
2.500 kilometrelik ‘Bus Euro Test’ ile 
kanıtladı

• MAN uzmanları eBus’ı iyileştirmek ve 
daha da geliştirmek için sürekli çalışıyor

• Lion’s City E’nin artık 10.5 metre 
uzunluğunda kısa midibüs 
versiyonu da var

MAN Lion’s City 12 E, 
İrlanda’nın Limerick 
kentinde ‘Bus Euro 
Test’ sırasında 
ilk dakikadan 
itibaren etkileyici 
bir performans 
sergiledi. 
Tamamen 
elektrikle çalışan 

şehir otobüsü, Almanya›dan İrlanda›ya 
yaklaşık 2.500 kilometrelik yolculuğu 
başarıyla tamamladı. MAN Truck & Bus 
Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi Kuchta, “On 
günlük sürüşün ardından MAN Lion’s City 
12 E aracımızla Limerick’e geldiğimizde, 
bu hem bizim için hem de jüri için özel bir 
deneyim oldu” dedi. 

MAN Lion’s City 12 E, jüriyi ‘Bus Euro 
Test’ karşılaştırması boyunca da etkiledi. 
Uzman jüri, Mayıs ayında Avrupa’dan beş 
otobüs üreticisini uluslararası bir otobüs 
karşılaştırma testi için İrlanda’ya davet etti. 
Sürücü deneyimiyle yapılan sayısız testler 
ve uzun teknik tartışmalarla dolu yoğun 
bir haftanın ardından yeni ‘Bus of the Year 
2023’ için karar, net bir şekilde MAN Lion’s 
City 12 E lehinde oldu. 23 Avrupalı ticari 
araç gazetecisinden oluşan uluslararası 
jüri, menzili, güvenilirliği, konforu ve 

hepsinden önemlisi sürdürülebilirliği 
ile puanları toplayan şehir 

içi otobüsün genel 
konseptinden özellikle 

etkilendi.

Jüri Başkanı Tom 
Terjesen, “Yeni 
MAN Lion’s City 
12 E, çığır açan bir 
tasarıma, yüksek 
düzeyde konfora 

ve çok sessiz bir iç 

mekâna sahip. Sürücü kabini, piyasadaki 
en iyi kabinlerden biri ve yüksek güvenlik 
sunuyor. MAN, ilk çizimden gerçek ürüne 
kadar elektrikli mobiliteye odaklanmış. 
Böylece her şey birbirine uyum sağlamış 
ve otobüs, ‘elektrikliye dönüştürülmüş 
dizel bir araç’ olmamış. ‘International Bus 
& Coach of the Year – Uluslararası Yılın 
Şehir Otobüsü ve Şehirlerarası Otobüsü’ 
jürisi, ilk test sürüşünden MAN Lion›s City 
12 E›nin ‘Bus of the Year 2023 – 2023 Yılın 
Otobüsü’ olduğu kararına kadar geçen her 
aşamada otobüse karşı olumlu duygular 
besledi” dedi. 

Ödül, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği 
(VDA) ev sahipliğinde Hannover’deki IAA 
Transportation 2022’nin açılışını kutlamak 
üzere düzenlenen ‘Stars of the Year – Yılın 
Yıldızları’ etkinliğinde Jüri Başkanı Tom 
Terjesen tarafından, MAN Truck & Bus 
Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi Kuchta’ya 
verildi. Son 30 yıldır verilen ‘Bus of the 
Year’ ödülü, otobüs endüstrisinin en 
önemli uluslararası ödülü olarak kabul 
ediliyor. 

Başarı öyküsünde yeni bir bölüm
“MAN Lion’s City E’mizin uzman jüri 
tarafından bu kadar iyi karşılanmış olması 
ve şimdi bu prestijli ödülü alıyor olmamız 
bizi daha da gururlandırıyor” diyen Rudi 
Kuchta, şöyle devam etti:  
“Ödül, tüm MAN ekibinin olağanüstü 
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çalışmasını etkileyici bir 
şekilde ortaya koyuyor. Aynı 
zamanda, MAN Lion’s City 
E’nin başarı öyküsünde yeni 
ve muhteşem bir başka 
bölüm oluşturuyor.” 

2020’de seri üretimine 
başlanan MAN Lion’s City 
E, birçok Avrupa ülkesinde 
her gün yollarda hizmet verirken, otobüs 
operatörlerini, sürücüleri, yolcuları ve 
uzmanları heyecanlandırıyor. Ortaya çıkan 
bu etkileyici başarının nedenlerinden 
biri de; MAN Truck & Bus uzmanlarının 
tamamen elektrikli Lion’s City E’nin daha 
da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerinde 
aralıksız çalışmasıdır. Uzmanlarının amacı, 
otobüsü daha da iyileştirmek için sofistike 
teknoloji kullanmak. Hedefleri ise toplu 
taşıma operatörlerine günlük işlerinde 
sofistike teknoloji ve bireysel çözümlerle 
mümkün olan en iyi desteği sağlamak. 

MAN, operatörlerin eBus’larını 
gelecekteki kullanıma mükemmel 

şekilde uyarlamalarını sağlamak için, 
diğer unsurlarla birlikte, Lion’s City E 
için iki pil kullanım stratejisi sunuyor: 
‘Güvenilir Menzil’ stratejisi (270 km’ye 
kadar) ve 350 km’ye kadar olan menziller 
için ‘Maksimum Menzil’ stratejisi. Ayrıca 
otobüsün yeni CO2 klima sistemi ve 
geliştirilmiş ısıtma devresi de daha 
fazla verimlilik sağlıyor. Bir başka yenilik 
de modüler piller. Bu sayede elektrikli 
otobüs müşterileri, sonbahardan itibaren 
akü paketi sayısını belirleyebilecek. 
Dolayısıyla tamamen elektrikli şehir 
içi otobüs, menzil ve yolcu kapasitesi 
açısından her müşterinin ihtiyaçlarına ve 
gereksinimlerine daha iyi uyarlanabilecek.

MAN, müşterilerine boyut 
olarak da birçok alternatif 
sunuyor. Örneğin, Lion’s City 
E’nin, segmentteki en büyük 
akü kapasitelerinden birine 
sahip olan 10.5 metrelik 
kısa midibüs versiyonu da 
bulunuyor. Midibüs, rekor 
kıran dönüş çapı ve kompakt 
boyutları sayesinde özellikle 

dar sokaklı şehir merkezleri ve yoğun 
yaya bölgeleri için ideal çözüm sunuyor. 
Midibüs, MAN’ın şu anda 10.5 metre, 12.2 
metre ve 18.1 metrelik araçlardan oluşan 
elektrikli otobüs serisini tamamlıyor.

Sayısız ödüller ve satış başarısı 
otobüsün popülerliğini kanıtlıyor
MAN Truck & Bus Otobüs Mühendislik 
Birimi Başkanı Barbaros Oktay “En 
başından beri, müşterilerimizle yakın iş 
birliği içinde eBus’ımızı geliştireceğimiz ve 
aynı zamanda onu sürekli olarak optimize 
edeceğimiz açıktı. Amacımız o zaman 
da en iyi elektrikli şehir içi otobüsünü 
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sunmaktı, şimdi de öyle. Çabalarımızın, 
piyasa ve birçok uzman tarafından 
ödüllendirilmesi büyük başarıdır” dedi. 

Layık görüldüğü ‘Bus of the Year’ ödülü, 
Lion’s City E’nin ne kadar mükemmel 
kabul gördüğünü açık ve net bir şekilde 
ifade ediyor. MAN Lion’s City E, 2020 
yılında iF Gold ödülünü kazanmıştı. iF 
International Forum Design jürisi, eBus’ın 
özellikle ergonomik ve estetik açıdan hoş 
tasarımından etkilenmişti.

MAN Lion’s City E’nin satış rakamları 
da aracın ne kadar popüler olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor. Tamamen 
elektrikle çalışan otobüsün satışlarının 
başlamasından bu yana hâlihazırda 
1.000’den fazla sipariş verildi. 

Rudi Kuchta, “Yollara önemli ölçüde 
daha fazla elektrikli otobüs koymak 
istiyoruz. Geçen mali yılda, yeni şehir içi 
otobüslerimizin yüzde 6’sından biraz azı 
elektrikliydi, 2025’e kadar bu oran yarı 
yarıya olacak. 2030 yılına kadar da şehir 
içi otobüslerimizin yaklaşık yüzde 90’ının 
bataryayla çalışır olmasını bekliyoruz” dedi.

Münih’ten İrlanda’ya:   
eBus ‘Bus Euro Test’e gitti
MAN Lion’s City E, ‘Bus Euro Test’ kapsamında 
Avrupa’yı turlayarak İrlanda’ya kadar 
etkileyici bir yolculuk yaptı ve tamamen 
elektrikli bir şehir otobüsünün ne kadar 
güçlü olabileceğini kanıtladı. ‘Electrifying 
Europe Tour – Avrupa’yı Elektriklendirme 
Turu’ sırasında, on iki metrelik şehir içi 
otobüsü, on günde sekiz ülkeyi geçti. Araç, 
toplam 2.448,8 kilometrelik bir mesafe 
kat ederek, toplamda 1.763,7 kWh enerji 
tüketti. Bu da kilometre başına yaklaşık 0,72 
kWh’ye karşılık geliyor. Bu en üst değerler, 
Lion’s City E’nin verimli teknolojisi ve yüzde 
20,8’lik etkileyici reküperasyon (enerjinin, 
potansiyelin geri kazanımı) oranı sayesinde 
elde edildi. eBus’ın tavanında bulunan 
altı adet lityum-iyon pil takımı (480 kWh 
kapasiteli), şehirlerde, kırsal alanlarda ve 
dağlardaki yolculuk için enerji sağladı.  
Her günlük aşamadan sonra araç yeniden 
şarj edildi ve ara şarj gerekmedi. Zira 
elektrikli otobüs, 350 kilometreye kadar 
menzile sahipti.

MAN eBus şasisini uluslararası 
piyasaya sunuyor
MAN tahrik sistemi konusunda, eBus’ta 
arka aks üzerindeki merkezi bir motora 
ya da körüklü otobüste sürüşe ve 
reküperasyona yardımcı olan ikinci ve 
üçüncü akslar üzerindeki iki merkezi 
motora güveniyor. MAN Lion’s City E, 
lokal olarak emisyonsuz tahrik sistemi 
ile şehirlerdeki gürültü ve kirletici 
emisyonlarını azaltma gereksinimini 
karşılıyor. Bu arada, MAN Lion’s City E’nin 
güvenilir teknolojisi gelecekte MAN’ın 
eBus şasisinde de kullanılacak. 
Kuchta, “Dünya çapında artan elektrikli 
otobüs talebini karşılamak ve sürdürülebilir 

mobiliteye önemli katkı sağlamak 
amacıyla, Avrupa dışındaki uluslararası 
pazarlara da eBus şasimiz ile MAN elektrikli 
otobüs çözümünü sunuyoruz» dedi. 
Şasi, gelecekte, araç gövdesi üreticilerine 
tamamen elektrikli modelleri için 
mükemmel birer temel sağlayacak. 

‘Kullanışlılık’ jüri için  
önemli bir kriter 
1989’dan beri uluslararası uzmanlar 
jürisi, her yıl çeşitli otobüs tiplerine ‘Bus 
of the Year’ ve ‘Coach of the Year’ ödülleri 
veriyor. Avrupalı ticari araç gazetecileri, 
karşılaştırmalı test konusunda üreticiler 
tarafından sağlanan araçların kullanıma 
uygunluğuna ve konseptine özellikle 
dikkat ediyor. MAN Lion’s City 12 E’nin 
aldığı son ödül ile birlikte MAN Truck & Bus, 
şu ana kadar bu değerlendirmeden tam 12 
kez MAN ve NEOPLAN Otobüs markaları 
adına ödül kazanmayı başardı. MAN ve 
NEOPLAN otobüsleri bugüne kadar altı 
kez ‘Coach of the Year’ ödülü (2022, 2020, 
2006, 2004, 2000, 1994) ve altı kez de ‘Bus 
of the Year’ ödülüne (2023, 2015, 2005, 
1999, 1995, 1990) layık görüldü. 
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IVECO, IAA 2022’de tamamı 
alternatif yakıtlı araçlardan oluşan 

yeni ürün gamını sergiledi
IVECO, “sıfır salınım” 
yolunda sürdürülebilir 
ve kapsamlı ürün 
gamından meydana 
gelen taşımacılık 
çözümlerini tanıtıyor: 
Araçlar, gücünü 
kapsamlı dijital ve 
bağlı hizmetler 
içeren gelişmiş 
alternatif çekiş 
teknoloji-
lerinden 
alıyor.

IVECO, 2040’a kadar 
hafif, orta ve ağır 

ticarî görevler için tüm 
ürün sınıflarında ve 

biyometan, elektrikli 
ve yakıt hücreli 

teknolojilerinden 
oluşan çoklu enerji 

yaklaşımıyla 
sıfır salınım 

hedefine 
bağlılığını
gösteriyor.
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IAA Transportation 2022’de, pazardaki 
en yenilikçi hafif ticarî araç olan eDaily 
ve %100 elektrikli, yüksek dayanımlı, 
4x2 Avrupa çekici platformu üzerine 
inşa edilen Nikola Tre BEV çekicinin 
lansmanları gerçekleştirildi.

Hannover, 19 Eylül 2022

IVECO, “sıfır salınım” ve taşımacılığın 
geleceği ile ilgili IAA Transportation’da 
güçlü açıklamalarda bulundu. IVECO 
4,300 m2’den büyük kapsamlı bir 
stantta müşterilerinin işlerine göre 
kişiselleştirilmiş çözümler sunarken 
mobiliteyi karbonsuzlaştırmak 
konusunda teknolojiyi nasıl yarattığını 
gösteriyor. Stantta, markanın stratejisi 
olan İş Verimliliği, Sürücü Deneyimi ve 
Sürdürülebilirlik değerlerini yansıtan 
esnek ürün gamının tamamı yer alıyor.

Marka, salınım konusundaki 
açıklamalarını somut bir biçimde 
destekliyor: Sürdürülebilirlik yolunda iki 
anahtar ürün; çığır açan yeni eDAILY ile 
Nikola Tre BEV’in (Pilli Elektrikli Araç) 4x2 
Avrupa Artic platformu üzerine kurulu 
versiyonunun lansmanı yapılırken ilk 
Yakıt Hücreli hafif ticarî araç eDAILY 
FCEV (Yakıt Hücreli Elektrikli Araç) ve 
ağır kamyon Nikola Tre FCEV’nin 6x2 
Avrupa Artic platformu üzerine kurulu 
versiyonunun prototipleri halkla buluştu.

Iveco Kamyon İş Birimi Başkanı Luca 
Sra,  stantta gerçekleştirilen basın 
toplantısında şunları söyledi: “Biz, 
IVECO’da değişim yolunda ilerlemek 
istiyoruz. Müşterilerimizle sektörümüzün 
dönüşümüne güç vererek, toplumu 
ileri götürecek ortaklıklar kurarak sıfır 
salınıma olan bağlılığımızı güçlendirdik. 
Bu bağlamda stratejimizin odağını 
yeniden değerlendirdik, yeteneklerimizi 

genişlettik ve ürün ile servis 
yaklaşımımızı yeniledik. Müşterilerimiz 
için en güvenilir iş ortağı olmak ve tüm 
ürün gruplarında yer almak konusunda 
tutkuluyuz. Müşterilerimize, güvenilir, 
sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık 
çözümleri sunarak işlerinin verimliliğini 
ve kârlılığını arttırmak, aynı zamanda da 
doğaya saygımızı göstermek istiyoruz. 
Değişimin yolunu yönlendirmek için 
sürdürülebilirlik bağlamında kararlı bir 
yol haritası hazırladık ve bu haritada 
IVECO’nun çoklu enerji yaklaşımıyla 
2040’ta net sıfır karbon hedefine 
ulaştığını göreceğiz. Ve bugün, yeni 
eDaily ile birlikte hafif ticarî araç 
dünyasında yeni bir çağı başlatıyoruz.”

IVECO, IAA 2022’de aynı zamanda 
logosundaki ikonik maviyi bu bağlılığını 
yansıtacak biçimde; güç, dinamizm ve 
dijital yenilikçiliği çağrıştıran modern 
renk “Enerji Mavisi” ile değiştirdi.

IVECO: Enerji mavisi logo

IVECO standı ziyaretçilerini, IVECO’nun 
eşsiz mirasını işaret eden; Fiat, OM, 
Lancia, Unic, Magirus ve Pegaso’yu 
barındıran Enerji Ağacı ile karşılıyor. Ağaç, 
markanın zengin mirasının hasadı olan 
ve stantta sergilenen son teknolojilere 
güç veriyor. IVECO’nun öngörülü vizyonu 
stant genelinde kendini gösteriyor: 
Markanın son alternatif çekiş çözümlerini 
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ve özel tümleşik hizmetlerini yansıtan 
17 araca, açık havadaki sergi alanında 
hafif, orta, ağır ticarî araçlardan oluşan 
tam ürün gamı ve yolcu taşımacılığında 
kullanılan 29 araç daha ekleniyor. IVECO, 
aynı zamanda ziyaretçilerine yeni IVECO 
eDAILY BEV, Nikola Tre BEV ve henüz 
prototip aşamasında olan ve devrimsel 
Air Pro süspansiyona sahip DAILY FCEV 
ile test sürüşü imkânı tanıyor.

Yeni eDAILY: Sıfır salınımlı bölgesel 
taşımacılıkta oyunu değiştiren araç

IVECO, eDAILY’nin lansmanıyla birlikte 
sıfır salınımlı elektrikli taşımacılığa 
öncülük ediyor. İkonik DAILY’nin 
“elektrikli kardeşi”; van, kamyonet ve 
minibüs gibi tüm gövde seçenekleriyle 
3.5 tondan 7.2 tona tam bir ürün 
gamı sunuyor. DAILY’nin takdir edilen 
özellikleri korunurken 37kWh’lik 
tamamen modüler pil setinin menzil 
optimizasyonu eDAILY’yi tüm görevlere 
uyarlanabilir kılıyor.

Yeni eDAILY 15kW’a varan farklı tiplerde 
ePTO’lar ekleme seçeneğiyle dönüşüm 
iş kolunda çığır açıyor. Bu; soğutma 
üniteleri, vinçler ve atık toplama ya 

da hava platformları gibi en talepkâr 
araçlara güç verebileceği anlamına 
geliyor.

IVECO, eDAILY ile birlikte müşterilerine 
e-mobilitede yardımcı olmak adına tam 
bir hizmetler ekosistemi sunuyor. Özel 
e-hizmetler; aracın menzilini öngören, 
varış noktasına ulaşmak için gereken 
pil seviyesini ve kesin varış zamanını 
gösteren yenilikçi eDAILY Routing 
uygulamasını da içeriyor. IVECO ON Easy 

Daily uygulaması, sesli asistan IVECO 
DRIVER PAL ile tümleşik biçimde aracın 
sağlık kontrolü, pil seviyesi, uzaktan 
şarj programlama, şarj istasyonları için 
navigasyon ve daha fazlasını sunuyor.

Bölgesel ve uzun mesafe 
taşımacılıkta karbonsuzlaşma 
yolunda stratejik ortaklık

IVECO, basın toplantısında sahneyi 
karbonsuzlaşma yolundaki iki stratejik 
ortağıyla paylaşıyor: Nikola Corporation 
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ve Hyundai Motor Company.

IVECO standında sergilenen Nikola, 
markanın bölgesel ve uzun mesafe 
görevlerde performans, verimlilik ve 
sağlamlığı garanti eden son çözümleri 
Nikola Tre BEV’in 4x2 Avrupa Artic 
versiyonu ile Nikola Tre FCEV’nin 6x2 
Avrupa Artic versiyonunun resmî olarak 
siparişe açıldığını duyurdu. Bu ilk nesil 
araçlar, sırayla 500 ve 800 kilometrelik 
menzillere sahipler ve en zorlu 
görevlerde yüz yıldan uzun süredir 
nesillerce ilerlemiş olan fosil dizellerle 
rekabet hâlindeler.

IVECO ve Hyundai, Hyundai’nin 90 
kW’lık hidrojen yakıt hücresi sistemi 

ve Iveco Grubunun güç aktarma 
sistemleri markası FPT Endüstriyel’in 
140 kW’lık e-motoru ile pil takımı ile 
donatılmış eDAILY FCEV’nin çalışır 
durumdaki prototipinin lansmanını 
gerçekleştirdi. Avrupa’da test edilen 
ve 350 kilometrelik maksimum menzil 
ile 3 tonluk maksimum yükleme 
kapasitesine sahip araç, deposunu 
15 dakikada dolduruyor. eDAILY BEV 
kısa mesafeler için idealken eDAILY 
FCEV uzun mesafelerde daha yüksek 
yük kapasitesi gerektiren görevler 
için uygun. eDAILY FCEV prototipi ve 
Hyundai Yakıt Hücresi sergisi IVECO 
standında görülebilir.

GATE: Sıfır salınımlı mobilite için 

yenilikçi bir iş modeli

Basın toplantısında Iveco Grubu 
çok sayıda müşteriye sıfır emisyonlu 
mobilitenin kapısını açmak için yenilikçi 
iş modelinden yararlanma planını 
duyurdu: Yeşil & Gelişmiş Taşımacılık 
Ekosistemi (GATE), elektrikli araçlar 
için özel ve yenilikçi kullandıkça öde 
formülünü de içeren, her şey dâhil uzun 
vadeli kiralama modeli.

Yakıt Kahramanı IVECO S-WAY: İş 
üretkenliğini maksimize eden araç

IVECO, S-WAY serisini 490 beygirlik 
yeni Cursor 13 motoru ile tam takım 
akıllı hizmetler barındıran versiyonuyla 
genişletiyor. Kardeş şirket FPT Endüstriyel 
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tarafından geliştirilen ve düşük güç 
oranıyla 490 beygirlik motora sahip 
araç olağanüstü performansa sunuyor. 
Araç, genel yakıt verimliliğini %4’e kadar 
arttıran özel yapılandırma seçenekleriyle 
geliyor. IVECO’nun Profesyonel Yakıt 
Tavsiye Hizmeti bunun üzerine bir %4 
tasarruf daha ekleyebiliyor. Yeni IVECO 
S-WAY 490, gerçek bir Yakıt Kahramanı 
ve müşterilerinin yakıt verimliliği ile 
üretkenliklerini maksimize etmek için 
tasarlanmış bütüncül bir teklif.

IVECO Hizmetleri: Tümleşik IVECO 
hizmetlerinin geniş dünyası

Marka aynı zamanda markanın tüm 
tümleşik hizmetlerini tek çatıda 
birleştiren IVECO Hizmetlerinin de 
tanıtımını yaptı. Bu, müşterilerinin 
tüm işleri ve operasyonel ihtiyaçlarını 
karşılama kapasitesine sahip ve sürekli 
artacak geniş çözümler sunacak. IVECO 

Hizmetleri platformu, 9 ana başlıkta 
müşterilerin spesifik ihtiyaçlarına yönelik 
çözümleri kolaylaştıracak.

FPT Endüstriyel: IVECO’nun 
elektrikli araçları için gelişmiş güç 
aktarma teknolojileri

FPT Endüstriyel, IVECO’nun yeni elektrikli 
araçları için gelişmiş teknoloji ve 
bileşenlerini sunuyor: Yeni eDAILY için 
Pil Takımı ve Merkezî Tahrik ile Nikola Tre 
için eAks. Marka aynı zamanda tüm güç 
aktarma seçeneklerini 21. Salonda yer 
alan kendi standında sergiliyor.

IVECO BUS: Sürdürülebilir mobilite 
çözümlerinde öncü

Iveco Grubunun bir başka markası olan 
ve Avrupa’da alternatif tahrikli araçlar 
konusunda büyük oyunculardan biri 
olan IVECO BUS da stantta grubun 
yolcu taşımacılığında sürdürülebilirliğe 

olan güçlü bağlılığını temsil ediyor. 
IVECO BUS’ın sıfır salınımlı kentsel 
mobilite çözümü olan 12 metrelik 
otobüsü, tamamen elektrikli en yeni pil 
teknolojisi, kameralı ayna sistemi ve gece 
şarj özelliğine sahip E-WAY ile temsil 
ediliyor. %100 Elektrikli olan bu kentiçi 
otobüs, 462 kWh güç ve 400 kilometrelik 
menziliyle yolcu taşımacılığının 
karbonsuzlaşmasına katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik, İş Üretkenliği 
ve Sürücü Deneyimi: IVECO’nun 
stratejik değerleri

IVECO’nun standı, markanın stratejik 
değerlerine adanmış esnek ve kapsamlı 
ürün gamı ile çeşitli dijital ve bağlı 
hizmetlerin sergilendiği üç alandan 
oluşuyor. Sürdürülebilirlik alanı, yeşil 
çözümler arayışında olan müşteriler için 
IVECO’nun kapsamlı tekliflerini barındırıyor. 
Alan, markanın kentsel görevlerden uzun 
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mesafe görevlere uygun; doğal gaz, pilli 
elektrikli ve yakıt hücreli elektrikliden 
oluşan çoklu enerji yaklaşımını mükemmel 
biçimde yansıtıyor. Merkezde yer alan 
eDAILY ile Nikola Tre BEV, ilk kez halkla 
buluşuyor. Gücünü biyo metandan 
alan araçlar da döngüsel bir ekonomi 
yaratmalarıyla sürdürülebilirlik hedefleri 
ve net sıfır karbon salınımına ulaşmada 
önemli bir role sahip. IVECO’nun sergilenen 
karbonsuzlaşma için hazır araçları; teslimat 
görevleri için DAILY CNG panelvan ve 
uluslararası uzun mesafe taşımacılık için 
IVECO S-WAY LNG swap body.

İş Üretkenliğine ayrılan alan, IVECO’nun; 
filo sahiplerine filolarını optimize 
etmeleri, araçlarından maksimum şekilde 
yararlanmalarının sağlanması, Toplam 
Sahip Olma Maliyetinin düşürülmesi ve 
yakıt verimliliği için bütüncül taşımacılık 
çözümleri sunarak müşterilerinin nasıl 
yanında olduğunu farklı açılardan 
gösteriyor. IVECO S-WAY Yakıt Kahramanı 
ve Eco moduna sahip Daily van Hi-
Matic’in sergilendiği alanda markanın 
Filo Yönetimi ve Çalışma Süresi gibi 
müşterilerine verimli çözümler sunarak 
iş üretkenliklerini ve kârlılıklarını arttıran 
IVECO ON bağlantı hizmetleri de yer alıyor.

IVECO’nun sürücü odaklı yaklaşımını 
vurgulayan Sürücü Deneyimi alanı, 
IVECO S-WAY’in kesitini barındırıyor. 
Kesit, IVECO’nun aracı nasıl sürücünün 
ihtiyaçları etrafında tasarlayarak 
güvenlik, konfor ve bağlanabilirliğe 
odaklı mükemmel bir yaşam deneyimi 
sunduğunu ziyaretçilere gösteriyor. 
IVECO’nun kapsamlı tekliflerinde göze 
çarpan sürücü odaklı hizmetlerin 
geliştirilmesi, sürücünün araçta geçirdiği 
zamanı iyileştiriyor. Bu hizmetlerden biri 
olan EasyWAY uygulaması, sürücünün 
kabini ve aracı, telefonu aracılığıyla kontrol 
edebilmesinin yanı sıra IVECO ON dijital 
hizmetler dünyasına da erişim sağlıyor. 
Güvenli Profesyonel Sürüş hizmeti, 
sürücülere güvenli sürüş konusunda 
yardımcı oluyor. İlk sesli sürücü eşlikçisi 
IVECO Driver Pal, Amazon’un sanal 
asistanı Alexa aracılığıyla sürücülerin 
dijital yaşamını kabine getirmelerine, 
araçları ile etkileşimde bulunmalarına ve 
IVECO’nun bağlı hizmetlerine erişmelerine 
olanak sağlıyor. Marka aynı zamanda 
sektördeki ilk premium asistan hizmeti TOP 
CARE ile sürücülerini gözetiyor. Hizmet, 
beklenmedik sıra dışı bakım gerekmesi 
durumunda öncelikli servis hizmeti 

ve “misafirperverlik” paketi sunuyor. 
IVECO’nun sürücüyü tasarımlarının 
kalbine koyan yolculuğu, 2019’da IVECO 
S-WAY ile başladı ve IVECO S-WAY sürücü 
topluluğunu hedefleyen yeni IVECO Sürücü 
Kulübü’nün lansmanı ile doruğa ulaştı.

Standın bu alanında üç Özel Seri araç, 
IVECO’nun sağlam ve prestijli mirasını, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 
durmaksızın yenilik peşinde koşmasıyla 
birleştiriyor. IVECO S-WAY’in Turbo Star 
özel serisi, markanın en ikonik, yenilikçi 
ve ticarî anlamda başarılı çekicisine övgü 
niteliğinde. Basın toplantısında tanıtılan 
Daily’nin iki özel sürümü, 50’ler ve 
60’ların efsanevi OM araçlarından ilham 
alarak geçmiş ve geleceğin benzersiz 
bir kombinasyonunu sunuyor; Tigrotto 
ve Leoncino. Bu ikonik araçlar, dünya 
taşımacılığında temel bir rol oynayarak 
izlerini bıraktılar. Leoncino özel serisi yeni 
eDAILY’nin vintage yorumlaması, Tigrotto 
ise 4x4 Daily’nin bir versiyonu.

IVECO’nun her müşterinin ihtiyaçları ile 
eşleşen ve yenilikçi bir portfolyoya sahip 
Görev Yaklaşımına sahip, sınıfındaki 
en iyi araçlarından oluşan bir seçki de 
markanın 1000m2’lik açık sergi alanında 
ziyaret edilebilir.
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Konvansiyonel, elektrikli 
hibrit ve tam elektrikli araç 

tahrik çözümlerinin lider 
tasarımcısı ve üreticisi olan 

Allison Transmission, Almanya, 
Hannover’de düzenlenen IAA 

Transportation Fuarı’nda 
şirketin eGen Power® tam 

elektrikli aks ailesinin en son 
üyesi olan yeni eGen Power® 

130S modelini tanıttı. 

130S’nin yeni süspansiyon sistemleri, 
V-rot braketleri, banjo muhafazası, 
frenler, tekerlek uçları ve aks mili dahil 
olmak üzere ana bileşenleri, Avrupa 
ve Asya Pasifik pazarlarındaki ticari 
araçların sıklıkla ihtiyaç duyduğu 
daha ağır 13 tonluk brüt aks ağırlığını 
desteklemek için özel olarak tasarlandı. 
130S, 325 kilovat maksimum gücü ve 
tekerleklerde 26.000 Newton metrelik 
tork ile 225 kilovat kesintisiz güç 
üretmek için tek bir motor kullanıyor. 
Aynı zamanda iki vitesli paralel eksen 
dişli yapısı ile aracın kalkış torku 
ve otoyolda yüksek hız taleplerini 
verimli bir şekilde karşılarken, %100 
rejeneratif frenleme özelliği ile 
enerji geri kazanımını en üst düzeye 
çıkarıyor. 130S, 2020’de tanıtılan 100D 
ile 2021’de sunulan 130D ve 100S 
modellerinin bulunduğu eGen Power 
e-Aks serisine katılıyor.

Allison Transmission EMEA, APAC ve 
Güney Amerika Satış Başkan Yardımcısı 
Heidi Schutte, açıklamasında; “eGen 
Power 130S modelinin piyasaya 
sunulması, Allison’ın elektrikli 
araç tahrik çözümlerine yönelik 
küresel yaklaşımını temsil ediyor. 
Elektrifikasyon alanındaki her 
uygulamada kullanılabilecek tek 
bir modelin olamayacağını biliyor, 
Allison’ın hizmet verdiği çok çeşitli 
pazarlara hitap etmek için geniş bir 
ürün gamı gerektiğine inanıyoruz. 
Bu doğrultuda yeni ürünümüz ile 
Avrupa ve Asya Pasifik pazarlarının 
ihtiyaçlarına yönelik bir elektrikli tahrik 
çözümü sunarak eGen Power e-Aks 
ailemizi genişletmeye devam ettiğimiz 
için çok mutluyuz” diye belirtti. 

eGen Power serisinin modüler olan 
tam elektrikli aksları, montaj süreci 
ön görülerek tasarlanıyor ve bu 
sayede mevcut araç şasisine kolay 
entegrasyon sağlanıyor. Allison’ın 
e-Aks ürün gamı, ticari araç pazarının 
zorlu talepleri için elektrikli araç 
yeteneklerini değerlendiren Allison 
müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geliştiriliyor. 

Allison, eGen Power® elektrikli 
aks ailesini genişleterek

özel bir ürün sunuyor
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Scania
IAA

2022’de 
hayata 

geçirilen 
vizyoner 

çözümler 
sergiledi

Dünyanın en büyük ağır 
ticari araç markalarından 

Scania, Almanya’nın 
Hannover kentinde 

düzenlenen IAA Hannover 
Ticari Araçlar Fuarında 

elektrikli ve alternatif yakıtlı 
modellerini sergileyerek 

markanın ve sektörün 
gelecek vizyonunu yansıttı. 
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Scania, IAA fuarında sergilediği tüm 
araçlar ile sürdürülebilir ve dijital 
hizmetlerin bir arada sunulduğu çözüm 
odaklı yaklaşımını sergiliyor. 

IAA fuarında üç farklı alanda on dört 
farklı araç ile Scania, sürdürülebilirlik 
çözümlerini de gösterdi. Ayrıca, CO2 
ayak izini azaltmaya ve aynı zamanda 
en iyi toplam işletme ekonomisine 
ulaşmaya kararlı müşterilerinin 
karşısına yakıt tasarrufunda iddialı 
modelleri ile çıktı. 

Scania’nın yakın zamanda piyasaya 
sürdüğü bölgesel taşımacılık için yeni 
seviye elektrikli kamyonları ilk kez 
sergilendi. IAA’da dünya prömiyerini 
yapan Scania, iki yeni güçlü (420 ve 
460 hp) biyogaz kamyon motorunu da 
gösterdi. 

“Hedef sürdürülebilir başarı”

Scania’nın iş stratejisinin merkezinde 
sürdürülebilirlik olduğunu belirten 
Doğuş Otomotiv Scania Genel 
Müdürü Tolga Senyücel, Scania 
standında yaptığı açıklamada “Bu 
stratejinin odak noktası ise işletme 
maliyetlerinin en büyük kalemi 
olan yakıt giderinde tasarruf. 
Scania tüm motor serisinin üretim 
aşamalarında ve pazara sunduğu 
araçlarında her türlü iklimsel ve 
çevresel etkiyi azaltma çalışmalarına 
öncelik veriyor. Fuarda sergilenen 
elektrikli, biodizel ve biogaz gibi 
alternatifli yakıtlarla çalışan Euro 6 

normlarındaki motorlar bu çalışmaları 
gösteriyor. Fuarda sergilenen ve 
yüzde 8’e varan oranlarda sağladığı 
yakıt tasarrufu nedeniyle üst üste 6 
yıldır “Yeşil Kamyon” ödülünü alan 
Scania Super’de bunun en somut  
örneğidir.” dedi.

Scania Super

Scania, yakıt tasarrufu konusundaki 
iddiasını gösteren Super modeli ile 
dikkat çekti. Avrupa’da satışa çıkan 
Super, bir önceki modeline göre 
minimum yüzde 8 varan yakıt tasarrufu 

sağlıyor. Bu araç için tasarlanan ve 
İsveç mühendislik kalitesini yansıtan 
şanzıman, diferansiyel ve motor da 
bunu destekliyor. Emisyon normlarına 
uygunluk sağlarken bunu sadece SCR 
kullanarak gerçekleştiriyor. 

45 dakikada 300 km ekstra menzil

Scania uzun zaman önce çalışmalarına 
başladığı elektrikli araç modellerini 
de fuardaki standında sergiledi. Full 
elektrikli şehir içi dağıtım kamyonu 
öne çıkan model olarak dikkat çekti. 
18 ton taşıma kapasitesi 3 dingil ile 
25-26 tona çıkabilirken, 450 kw elektrik 
motorlu 4x2 çekici ile 4 saatlik çalışma 
süresinde ortalama 80 km süratle 350 
km ye kadar menzile sahip. 45 dakikalık 
sürücü molasında yüzde 80’e varan şarj 
ile 300 km daha mesafe kazanabiliyor. 

Scania, IAA’da hem iç hem de dış 
mekan olmak üzere toplam on dört 
aracı sergiledi. Elektrifikasyon tarafında 
iç mekanda bölgesel amaçlar için yakın 
zamanda tanıtılan yeni BEV aracın 
yanı sıra iki BEV kamyon yer aldı. 800 
m2’lik açık alanda ise toplam beş araç 
yer aldı. Fuar kapsamında ziyaretçiler 
ayrıca Scania araçları ile test sürüşü 
gerçekleştirme fırsatı da buldular.
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MAN Truck & Bus,
IAA Transportation’da eTruck 

ile akıllı ve iklim dostu 
ulaştırma çözümlerini tanıttı

Günümüzde
yük taşımacılığının 

karbondan arındırılması, 
lojistiğin dijitalleşmesi 

ve giderek artan kamyon 
şoförü sıkıntısı, nakliye 

şirketlerinin karşısındaki 
temel zorlukları 

oluşturuyor. MAN Truck & 
Bus, IAA Transportation 

2022’de tanıttığı 
yenilikleriyle hem bu 

sorunlara çözüm sunuyor 
hem de sorunların 

temelindeki dönüşümü 
şekillendiriyor.
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Geleneksel ürünler için daha düşük 
yakıt tüketimi, daha cazip çalışma 
alanları ve sürücüler için artırılmış 
konfor ve daha yenilikçi dijital hizmetler 
sunan MAN, geleceğin CO2’siz ve akıllı 
bağlantılı ulaşımı için de otonom araçlar 
geliştiriyor. MAN, 2024 yılında piyasaya 
sunmayı planladığı tamamen elektrikli 
kamyonu eTurck’ın, üretilecek seriye 
yakın prototipini ilk kez Hannover’deki 
fuar prömiyeriyle tanıttı. 

Günlük 800 kilometreye varan menzili 
ve megawatt şarj kapasitesi ile yeni 
eTruck’ın çok yönlülüğü, sadece uzun 
yol taşımacılığını değil, aynı zamanda 
hâlihazırda dizel kamyonlarla dolu 
tüm yaygın taşımacılık sektörlerini de 
elektriklendireceği anlamına geliyor. 
eTruck’ın seri üretim hattında geleneksel 
kamyonlarla birlikte üretimi, dizelden 
elektriğe geçişi özellikle esnek hale 
getiriyor. MAN, e-mobilite ve şarj altyapısı 
ile ilgili geliştirdiği çözümlerle birlikte, 
nakliye şirketleri için CO2 içermeyen 
tahrik sistemlerine geçişi çok daha kolay 
hale getiriyor.

• MAN, dizel kamyonlardan CO2 
içermeyen, akıllı, iklim dostu ulaştırma 
çözümlerine geçişi şekillendiriyor.

• Yeni MAN D26 motoru ve aerodinamik 
güncelleme, daha fazla güç ve tork ile 
yüzde 4 ilave yakıt tasarrufu sağlıyor.

• MAN TGX ve TGS için yeni Individual 
Lion S donanım paketleri artık daha da 
özel ve sürücü odaklı olarak sunuluyor.

Sürdürülebilir, iklim açısından nötr 
mobiliteye geçiş, özellikle ulaştırma 
sektöründe de her zamankinden daha 
hızlı gerçekleşiyor. MAN, bu yılki IAA 
Transportation’da Salon 12’de yer alan 
C20 standında bu dönüşüme eşlik eden 
üç mega trende odaklanıyor. Birincisi; 
malların karayoluyla CO2’siz taşınması 
için sıfır emisyon, ikincisi; kamyonların 
nakliye süreçlerine optimum 
entegrasyonu için dijitalleştirme ve 
daha fazla güvenlik ve üçüncüsü ise 

verimlilik için otonom sürüş, kısıtlı sürücü 
kaynaklarının hedefli kullanımı ve farklı 
ulaşım tarzlarının akıllı, iklim dostu 
kombinasyonu. Ancak bu dönüşümü 
aktif olarak şekillendirmek için de aynı 
zamanda geleneksel ürünlerin yenilikçi 
geliştirmelerle desteklenmesi gerekiyor. 

MAN Truck & Bus CEO’su Alexander 
Vlaskamp, “Daha da düşük yakıt tüketimi, 
sürücü ihtiyaçlarına daha fazla odaklanma 
ve benzin istasyonunda otomatik 
kamyon ödemesi gibi faydalı dijital 
hizmetler ile müşterilerimizin günlük 
işlerini basitleştiriyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına bağlı olarak kamyonları 
elektrikle çalışır hale getirebilmek veya dizel 
tahrikli olarak üretebilmek için üretimimizi 
daha da esnekleştiriyoruz ve geleceğin ağır 
iş kamyonu eTruck’ı geleneksel araçlarla 
aynı üretim hattında inşa ediyoruz” dedi. 
Vlaskamp, firmanın sürdürülebilir iklim-nötr 
taşımacılık yaklaşımını da şöyle anlattı: 

“Üretimin başlangıcında, yeni eTruck›ımız, 
ister organik sütün bölgesel dağıtımı 
olsun ister yeşil çeliğin uzun mesafe 
nakliyesi olsun tüm uygulama alanlarını 
kapsayacaktır. Dağıtım taşımacılığındaki 
elektrikli eTGM’mizin yanı sıra e-otobüs 
ve vanlarla ilgili uzun yıllara dayanan 
uzmanlığımızla, müşterilerimize 
e-mobiliteye geçişlerinde mümkün 
olduğunca yakın destek vereceğiz.” 
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MAN eTruck

MAN’ın fuardaki tanıtımının 
merkezinde ise, 2024’ten itibaren ilk 
müşterilerle buluşması planlanan 
yeni MAN eTruck’ın üretilecek seriye 
yakın prototipi yer aldı. Geleceğin 
“Elektrikli Aslanı”nın önemli teknik 
özelliklerinden bir tanesi ise, megawatt 
şarjı için yaptığı hazırlık oldu. Kısa 
sürede ulaşılan yüksek şarj kapasitesi, 
MAN’ın elektrikli kamyonunu günlük 
600 ila 800 kilometre arasında değişen 
uzun mesafe ağır iş taşımacılığı için 
uygun hale getiriyor. Bu mesafenin 
daha sonraki geliştirmelerle 1.000 
kilometreye kadar çıkartılması 
hedefleniyor. Düşük işletme maliyetleri 
ve en iyi enerji dengesi ile birlikte 
bataryalı elektrikli araçlar, geleceğin 
CO2’siz ticari araç filoları için en uygun 
teknolojiyi sunuyor. Geleceğin MAN 
eTruck’ı da uygulama çeşitliliği ve 
olası gövde konseptleri açısından 
günümüzün dizel kamyonlarından 
hiçbir şekilde aşağı kalmıyor. 
Yeni eTruck, CO2’siz uzun mesafe 
soğutulmuş gıda taşımacılığından şehir 
içinde az gürültülü ve emisyonsuz atık 
bertarafına ve şantiyelere malzemelerin 
taşınmasına kadar birçok farklı alanda, 
tamamen elektrik enerjisi kullanılarak, 
işlerin yürütülmesini öngörüyor.

Sıfır emisyon: Elektrik enerjisine 
geçişte bütüncül yaklaşım

Dizel motorlu araçlardan oluşan 
filoyu elektrik enerjisiyle çalışan 
araçlardan oluşan filoya başarılı şekilde 
dönüştürmek için, bir elektrikli kamyon 
satın alınmadan çok önce müşterinin 

ihtiyaçlarının bütünsel analizini 
yapmak gerekiyor. Bu nedenle, MAN’ın 
üreteceği elektrikli kamyonu için 
geliştirdiği MAN eMobility Consulting’i 
ilk kez IAA’da tanıttı. MAN eMobility 
Consulting, araçla ilgili tavsiyelerin 
yanı sıra maliyet optimizasyonu, rota 
analizi, filo optimizasyonu dahil olmak 
üzere operasyon aşamaları gibi müşteri 
odaklı araç konuşlandırma koşullarını 
dikkate alıyor ve bu verilere dayanarak 
şarj altyapısı hakkında gerekli bilgiler 
veriyor. IAA tanıtımı yapılan yeni MAN 
eReadyCheck de teslimat rotalarında 
araçların tamamen elektrik enerjisi 
ile nasıl kullanılabileceğini kontrol 
etmelerinde müşterilere destek oluyor. 
Ayrıca geliştirilen MAN eManager da filo 
yöneticilerinin filodaki tüm kamyonların 
önemli şarj bilgilerini her zaman takip 
etmelerine olanak sağlıyor. MAN’ın 
fuarda tüm bu çözümleri ile birlikte 
şarj altyapısı ortaklarını da tanıttığı 
yeniliklerin tamamı MAN Transport 
Solutions tarafından, eSolutions 
konsepti ile geliştirildi.

Dijitalleşme: Gündelik taşımacılık 
için işe yarar yardımlar

MAN ayrıca, dijitalleşme ile ilgili olarak 
IAA’da hem mevcut kapsamlı dijital 
hizmetleri hakkında genel bilgiler verdi 
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hem de gelecekteki dijital hizmetleriyle 
ilgili ön bilgilendirme yaptı. MAN 
Now; navigasyon için harita bilgilerini 
güncellemek ve MAN EfficientCruise 
gibi sürüş fonksiyonlarının veya 
dağıtıma özel sürüş programlarının 
araca uzaktan kurulumu için 
kullanılıyor.

Atölye çalışmaları, dijital bakım yönetim 
sistemi MAN ServiceCare ile hızlı ve 
kolay bir şekilde gerçekleştirilirken, 
çevrim içi verimlilik izleme fonksiyonu 
MAN Perform da kamyonun her zaman 
yakıt tasarrufu yaparak yolda olmasına 
yardımcı oluyor. 

MAN, IAA’da tüm bu yeniliklerinin 
ve çözümlerinin yanında ayrıca, 
sürücülerin benzin istasyonlarını ziyaret 
etmesini ve filo yöneticilerinin yakıt 
maliyetlerini takip etmesini çok daha 
kolay hale getiren yeni dijital ödeme 
sistemi MAN SimplePay’i de ilk kez 
tanıttı.

Otomasyon: Otonom merkezden 
merkeze taşımacılık yolunda

CO2 içermeyen tahrik sistemlerine ek 
olarak, otonom sürüş de sürdürülebilir 
yük taşımacılığına dönüşümde anahtar 
faktör olarak öne çıkıyor. Buradaki 
önemli avantajların başında ise şunlar 
geliyor; insan hatasından kaynaklanan 
daha az kaza, ulaştırma süreçlerinin 
yasal sürüş ve dinlenme sürelerinden 
kurtulmasıyla birlikte daha fazla 
esneklik ve verimlilik, elde kalan birkaç 
sürücü için şehir içi ve bölgesel trafikte 
zorlu ve çeşitli sürücülük işleri için 
cazibesi olmayan uzun mesafe sürüş 
görevlerinin azaltılması.

Bu konuda da önemli çalışmalar 
yapan MAN; IAA’da, kapalı alanlardaki 
otonom sürüşten lojistik merkezleri 
arasında karayolu üzerinden tamamen 
otonom sürüşe doğru sürekli atılan 
geliştirme adımlarını açıklamak 
amacıyla çeşitli pratik projelerden 
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faydalandı. Bunlardan ANITA projesi; 
elleçleme sürecinin performansını 
ve dolayısıyla iklim dostu kombine 
taşımacılığını önemli ölçüde artırmayı 
amaçlayan iş birliği ortağı Deutsche 
Bahn’a ait bir karayolu-demiryolu 
elleçleme terminalinde otonom 
teslimatı ve konteynerlerin teslimatını 
geliştirmeyi hedefliyor. Diğer yandan 
ATLAS-L4 projesi, halen somut 
merkezden merkeze otonom taşımacılık 
uygulamaları üzerinde çalışıyor. Anca 
bu durum, otonom sürüş ile ilgili yasa 
nedeniyle 2022’de mümkün oldu. 
2024 sonunda, ATLAS-L4’ün bir Alman 
karayolunda otonom sürüş yapan ilk 
kamyon olması planlanıyor. 

Yakıt tasarrufu: Daha fazla  
güçle yüzde 4’e kadar   
daha az tüketim

MAN fuarda ayrıca, piyasaya süreceği 
klasik dizel motor sınıfındaki D26 
motorunun yeni bir versiyonunu da 
tanıttı. Uzun mesafe taşımacılığı, ağır 
iş dağıtım uygulamaları ve inşaat 
işleri taşımacılığı başta olmak üzere 
her alanda mükemmel sonuç veren 
D26 motoru, zaten ekonomik olan 
versiyonundan yüzde 3 daha az yakıt 
tüketiyor. Aynı zamanda tüm güç 
varyantları için de 50 Nm tork ve 10 

hp beygir gücü ekliyor. Uzun mesafe 
taşımacılığı için ek bir tasarruf da 
kabin yanlarındaki hava akışındaki 
sürtünmeyi daha da aza indiren ve 
yarı-römorka hava akımı geçişini 
daha da iyileştiren uzantıları da 
kapsayan yeni aerodinamik önlemlerle 
sağlanıyor. Bu da motordaki tasarrufla 
birlikte, uzun mesafe taşımacılığında 
yüzde 4’e kadar yakıt tasarrufunu 
mümkün kılıyor. 

Sürücüye odaklanın, herkes daha 
fazla güvende olsun

MAN’ın, IAA Transportation 2022’deki bir 
başka yeniliği de var olan ürün gamına 
daha fazla duygu kazandırması oldu. 
Örneğin, sürücüler ve girişimciler arasında 
eşit derecede popüler olan, Red Dot 
Tasarım Ödülleri’nde bir Red Dot Ödülü 
kazanan, çok özel Individual Lion S 
ekipmanı, IAA etkinliğinden itibaren MAN 
TGS serileri için de kullanılabilir olacak. Bu, 
aynı zamanda yoğun inovasyonla karşı 
karşıya kalan; özel renk tasarımı, artık 
aynanın yerini alan ve sürücülere trafiği 
ya da diğer yol kullanıcılarını izlerken 
kör nokta bırakmayan MAN OptiView 
sisteminin kamera kollarını da kapsıyor. 
Araç içindeki ve dışındaki tipik kırmızı 
tasarım unsurlarına yeni görsel vurguların 
yapıldığı sistemde, diğer yeniliklerin 
yanı sıra uzun kabinlerin yanlarındaki 
aerodomlar (kabin yanlarında arkaya doğru 
yer alan yatay çizgiler) kırmızı ve siyah renk 
unsurları ile görsel olarak öne çıkarıldı ve 
çekici siyah bir görsel paket de eklendi. 

Dağıtım taşımacılığında tüm yol 
kullanıcıları için daha fazla güvenlik 
üzerine odaklanan MAN; TGX ve TGS’de 
olduğu gibi, artık MAN TGM’de de Dönüş 
Yardımı ve Şerit Değiştirme Desteği ile Şerit 
Değiştirme Çarpma Önleme Yardımcısı’nı 
(LCCPA) da sunuyor. 
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Kocaeli Fabrikalarında 
üretilecek yeni tam elektrikli 
E-Transit Custom ile ticaretin 

geleceği değişiyor

Ford Avrupa tarafından Londra’da gerçekleştirilen global basın toplantısında 
Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek, merakla beklenen tam 

elektrikli ikinci ticari modeli yeni E-Transit Custom’un yepyeni özellik ve teknolojilerini 
paylaşıldı. E-Transit Custom; gelecek nesil elektrikli güç aktarma organı sayesinde 

380 kilometreye ulaşan menzili,125 kW hızlı şarj imkanı, sınıfının lideri 2.000 kg 
çekiş kapasitesi ve 1.100 kilograma varan yük taşıma kapasitesi sunuyor. E-Transit 

Custom, araç ve yük güvenliğini artıran yeni teknolojilerine ek olarak, kabin içini 
bir mobil ofis çalışma ortamına dönüştürebilecek devrimsel çözümler içeriyor. Ford 

Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar Avroluk yatırımının en önemli adımlarından 
biri olan E-Transit Custom’ın üretimine 2023 sonbaharında başlanacak. E-Transit 

Custom Türkiye’de tam bağlanabilirlik sunacağımız ilk elektrikli modelimiz olacaktır.
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Londra, İngiltere Ford’un ticari 
müşterilerinin üretkenlikleri ve 
verimlilikleri artırmayı hedefleyen –yeni 
iş birimi Ford Pro, Ford’un heyecanla 
beklenen ikinci elektrikli ticari aracı Ford 
E-Transit Custom’ı tanıttı.

Avrupa’nın en çok satan ticari aracının 
1 tam elektrikli versiyonu olan yeni 
E-Transit Custom, 1 tonluk araç 
segmentindeki müşterilere yenilikçi 
ve verimliliği artıracak yeni çözümler 
sunmak üzere sıfırdan tasarlandı. Ford 
Otosan Kocaeli Fabrikaları’nda üretilecek 
Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli 
ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, 
Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik 
önem taşıyor.  

Ford’un global araştırma, mühendislik 
ve yazılım yetkinliklerinin gücünden 
doğan E-Transit Custom, gelişmiş 
elektrikli araç teknolojisini Ford Pro’nun 
dijital yazılım ve hizmet ekosistemiyle 
birleştirerek işletmelerin sahiplik 
maliyetini düşürmelerine, daha verimli 
çalışmalarına ve elektrikli araçlara 
geçişlerini kolaylaştırmaya yardımcı 
olacak. 

Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su 
Jim Farley, “Ford Pro ve E-Transit Custom, 
ticari bir aracın neler yapabileceğini 
yeniden tanımlıyor ve ticari hayatı yeni 
bir dijital çağa taşıyor” dedi. “50 yılı aşkın 
süredir müşterilerimizle yakın ilişkide 
olup ihtiyaçlarını dinlememiz Transit 
Custom’ın Avrupa’nın en popüler ticari 
aracı olmasına en büyük katkıyı sağladı. 
Yeni E-Transit Custom, yeni dijital çağda 
da onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere yeniden tasarlandı ve geliştirildi” 
açıklamalarında bulundu.

E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni 
nesil batarya teknolojisiyle 380 km’ye 
kadar menzil  hedeflenebiliyor ve aracın 
DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün 
oluyor. E-Transit Custom, Ford Pro’nun 
şarj yönetimi ve optimizasyonu dahil bir 
dizi uçtan uca çözümle desteklenerek 
çeşitli müşteri ihtiyaçları için üstün 
performans sunacak.

E-Transit Custom’ın kullanıcılarına 
sundukları sadece yenilikçi teknolojilerle 
da sınırlı değil.  E-Transit Custom’ın, 
1.100 kilograma kadar 3 yük kapasitesi, 
100 mm daha düşük yük zemini ve 
2.000 kilogramlık4 maksimum çekme 
kapasitesi de müşterilere sağlanan yeni 
olanaklar arasında yer alıyor. Bağımsız 
arka süspansiyon ve sınıfının lideri motor 
gücü de E-Transit Custom’ın müşterilere 
sunduğu sürüş deneyimini yepyeni 
boyutlara çıkarıyor. 

Tam elektrikli güç ve  
ödünsüz yetkinlik 
E-Transit Custom’ın yetenekli yeni 
EV güç aktarma organı, iş hayatında 
esnek çözümlere odaklanan ticari 
araç müşterilerine hizmet etmek için 
tasarlandı. E-Transit Custom ortaya 
koyduğu çözümlerle daha önce dizel 
motordan vazgeçmeyen kullanıcıları, 
tam elektrikli gücün işletmeleri geleceğe 
taşıyacak bir çözüm olduğuna ikna 
edecek özellikleri ile de dikkat çekiyor. 

Müşteriler ihtiyaçlarına göre her biri 
sınıfının lideri 415 Nm tork üreten  100 
kW veya 160 kW (135 PS veya  
217 PS) motor güçleri arasından seçim 
yapabiliyor. Motorun doğrudan aracın 
arkasındaki zemine monte edilmesiyle 
özel bir alt şasi ihtiyacı ortadan 
kalkarken 90 derece döndürülerek 
yerleştirilmesi sayesinde maksimum  
yük alanı ile ağırlık azaltılıyor. Güçlü 
elektrikli aktarma organlarının 2.000 
kilograma varan sınıfının en iyisi çekme 
kapasitesine sahip olması  E-Transit 
Custom’ı segmentinde sunduğu 
avantajlarla hem diğer elektrikli 
araçların hem de dizel araçların  
önüne geçiriyor.  

E-Transit Custom kabini ısıtmak ve 
serinletmek için buhar enjeksiyonlu 
ısı pompası teknolojisini kullanan ilk 
bataryalı elektrikli araç konumunda 
bulunuyor. Tüm araçlarda standart olarak 
sunulan bu yeni sistem, optimum sürüş 
menzili için geliştirilmiş enerji verimliliği 
sağlamak amacıyla tasarlandı. 
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Ford Pro Şarj ile   
kolay enerji yönetimi 
E-Transit Custom, Ford Pro Şarj ile 
enerji yönetimini önemseyen, başta 
tam zamanlı filo yöneticileri ve 
araçlarını geceleri şarj etmek için 
depolara erişimi olmayan daha 
küçük operasyonlara bu alanda 
da önemli bir fayda yaratıyor.  
Yeterince zamanı olmayan ve 
araçlarını evde şarj etmesi gereken 
sürücüler, Ford Pro’nun uzman 
danışmanlığından, kolay şarj ünitesi 

kurulumu ve bakımı, Ford araçlarıyla 
entegrasyon, şarj planlamayı ve ödemeyi 

kolaylaştırıyor. 

E-Transit Custom’ın 11 kW AC üç fazlı 
entegre şarj cihazı, bataryayı 7,2 
saatte tamamen şarj edebiliyor. 
Dolayısıyla aracın vardiya sonrası 
gece boyunca şarj olabilmesini 
sağlıyor. Müşteriler yoğun 
günlerde FordPass Pro mobil 

uygulamasından yararlanarak 
hareket halindeyken anlık şarj 

durumunu takip edebiliyor. 

Benzersiz müşteri deneyimi 
yaşatmak için tasarlandı 
Küçük işletmeler ticari araçlarının 
kabinlerini sık sık ofis olarak veya 
molalarda yemek için kullanır. İnsan 
odaklı tasarım laboratuvarı D-Ford 
tarafından yaratılan derin müşteri 
etkileşimi sayesinde E-Transit Custom 
her iki amaca her zamankinden daha 
iyi hizmet ediyor. İsteğe bağlı Mobil 
Ofis paketinde yenilikçi, eğilebilir bir 
direksiyon öne çıkıyor. Tabletler ve 
dizüstü bilgisayarlar için ergonomik bir 
stant ya da rahatça yazı yazmak ve öğle 
yemeği molalarında kullanmak için düz 
bir masaya dönüşebiliyor. Pakette ayrıca 
daha parlak LED kabin aydınlatması 
ile belgeler ve cihazlar için güvenli bir 
saklama alanı da bulunuyor.

Teslimat için zamana karşı yarışan 
sürücüler, günde 200 adrese uğrayabilir 
ve 500 paket teslim edebilir. Teslimat 
Asistanı, bu esnada güvenliği 
artırmak için programın gerektirdiği 
küçük, tekrarlanan aksiyonları 
otomatikleştirmeye yardımcı olur. Bu 
özellik etkinken sürücü aracı parka 
aldığında Teslimat Asistanı devreye girer. 
Sürücü araçtan ayrıldığı zaman E-Transit 
Custom dörtlü flaşörü otomatik olarak 
açacak, açık pencereleri kapatacak ve 
kapıyı kilitleyecektir. Sürücü paketleri 
teslim etmek için araçtan uzaklaşırken 
yan yük kapısı otomatik olarak 
kilitlenecektir. Sürücü döndüğünde 
anahtarsız olarak aracı çalıştırabilir. 
Dörtlü flaşör sönecek ve camlar önceki 
konumlarına dönecektir.

Karmaşık anahtar yönetimini 
sadeleştirmek için tasarlanan Dijital 
Anahtar tıpkı otellerdeki oda kartları 
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gibi işlev görüyor. Operatörler anahtar 
çoğaltmak, yönetmek ve değiştirmek için 
zaman ve para harcamak yerine kişilere 
ve araçlara uzaktan anahtar atayabiliyor 
ve takip edebiliyor.

E-Transit Custom güvenlik özellikleriyle de 
öne çıkıyor. E-Transit Custom’un sunduğu 
sürücü destek teknolojileri arasında; 
Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Koruma 
Sistemi, Yorgunluk Uyarısı, Ayarlanabilir 
Hız Sınırlayıcılı Hız Kontrolü, Trafik 
Tabelası Tanıma, Akıllı Hız Asistanı, Hatalı 
Yön Uyarısı, ön ve arka park sensörleri  ve 
geri görüş kamerası yer alıyor. 

Her iş alanına uygun yüksek 
teknolojili iç tasarım 
E-Transit Custom önceki modele 
kıyasla daha geniş bir kabin ve daha 
fazla güvenli saklama alanı sunuyor. 
Direksiyon sütunundaki vites kolu, 
elektronik el freni ve yuvarlatılmış 
kare direksiyon gibi özellikler kabin 
içinde erişime katkıda bulunuyor. Dar 
alanlara park eden ve akan trafiğe adım 
atmak istemeyen sürücülerin diğer 
kapılardan girip çıkması kolaylaşıyor. 
Ford ayrıca segmentinde bir ilk olarak 
ek donanım paneller ve cihazlar için 
torpido gözünün hacmini ve esnekliğini 
artırmak amacıyla tavana monte bir 
hava yastığı tanıtıyor. 

Tüm E-Transit Custom modellerinde 
kullanım kolaylığı için sürücüye 
bakan açıyla konumlanan 13 inç yatay 
dokunmatik ekran bulunuyor. Ayrıca 
Ford’un gelişmiş SYNC 4iletişim ve 
eğlence sistemi ile süper hızlı bağlantı 
da sunuluyor. 

Tüm Transit Custom versiyonları Ford 
Otosan’ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı 
yeni nesil ticari araç projelerini hayata 
geçirmek amacıyla duyurduğu yatırım 
kapsamında Kocaeli fabrikalarında 
üretilecek. 

Ford’un en verimli fabrikalarının başında 
gelen Kocaeli Fabrikaları, en ileri üretim 
teknolojilerine sahip üretim hattı ve 
batarya montaj tesisi ile Ford Otosan’ın 
ticari araç üretiminde mükemmellik 
merkezi ve Avrupa’daki Transit üretiminin 
merkezi olarak konumunu güçlendiriyor.

Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim 
tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 
2030’da karbon nötr olma hedeflerini 
açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 
2030, hafif ve orta ticari araçlarda 
2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 
itibarıyla sadece sıfır emisyonlu 
araç satışı hedefliyor. Bu hedefe 

paralel olarak, E-Transit ve E-Transit 
Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi 
olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon 
stratejisinde kritik bir rol oynamaya da 
devam ediyor.  Ford’un Avrupa’da sattığı 
Transit ailesi araçların %88’sinin üretimini 
Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, 
geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim 
için hattan indirdiği Ford’un ilk tam 
elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli 
Fabrikalarında %100 yenilenebilir elektrik 
enerjisi kullanarak üretiyor.
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Anadolu Isuzu’nun yüzde 100 
elektrikli otobüsü NovoCiti 
VOLT, Türkiye test turunu 

başarıyla tamamladı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun
tam elektrikli otobüsü Isuzu NovoCiti VOLT, düzenlenen tanıtım ve test 
turlarını, belediyelerin, şoför cemiyetlerinin ve kooperatiflerin üst düzey 
yöneticilerinden tam puan alarak tamamladı. NovoCiti VOLT, Türkiye’de 
üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otobüsü olarak belediyeler başta olmak 
üzere toplu taşıma servisi sunan kurum ve işletmelerin sıfır emisyon, 
düşük gürültü, güvenlik ve modernite taleplerine başarıyla yanıt veriyor.
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Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu 
Isuzu, Fransa başta olmak üzere yurt 
dışı pazarlarda büyük beğeni toplayan 
yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu 
otobüsü NovoCiti VOLT’un belediyelere, 
ulaşım operatörlerine ve taşımacılık 
kooperatiflerine yönelik tanıtım 
aktivitelerini sürdürüyor. NovoCiti VOLT 
için dört şehri kapsayan test turu etkinliği, 
uğradığı tüm şehirlerde katılımcılardan 
tam puanlar alarak tamamlandı. Test turu 
kapsamındaki etkinliklerde tam elektrikli, 
sıfır emisyonlu, sessiz ve çevre dostu 
NovoCiti VOLT’un toplu ulaşımda özellikle 
belediyelere sağladığı avantajlar anlatıldı. 
Etkinliklerde NovoCiti VOLT’un sunduğu 
rakipsiz avantajlar hem pratik hem de 
teknik düzeyde aktarılırken test sürüşleri 
ile de katılımcıların yüzde 100 elektrikli 
araç sürüşünü deneyimlemesi sağlandı.

NovoCiti VOLT test turu organizasyonu 
Manisa, Antalya, Kayseri ve İzmir 
şehirlerinde düzenlendi. NovoCiti 
VOLT, bu şehirlerin büyükşehir ve 
yerel belediyelerinin ulaşım daireleri 
ile toplu taşıma birimlerinin üst düzey 
yöneticilerinin yanı sıra şoförler cemiyeti 
ve taşımacılık kooperatifleri gibi toplu 
ulaşım ve taşımacılık hizmeti veren 
meslek örgütlerinin üst düzey yöneticileri 
ve temsilcilerinin büyük beğenisini 
topladı. Otomotiv endüstrisinde yeni 

bir kategori olan yüzde 100 elektrikli 
otobüs sınıfında sahip olduğu üstün 
özellikler ile göz dolduran NovoCiti 
VOLT, Anadolu Isuzu’nun ve Türkiye’nin 
gururu olarak satışa sunulduğundan 
itibaren büyük bir başarıya imza attı. 
NovoCiti Volt son olarak dünyanın saygın 
tasarım yarışmalarından olan ABC Design 
Award’da “Transportation” kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

Yüzde yüz elektrikli NovoCiti 
VOLT: Toplu ulaşımda en çevre 
dostu, akılcı, sessiz seçenek
Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
vizyonu doğrultusunda dünya 
belediyelerinin talep ettiği sıfır emisyon 
ve sessizlik, konfor gibi özelliklere sahip 
tam elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların 
üretimine özel önem veriyor. Anadolu 
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Isuzu’nun sektörünün öncüsü olarak 
ürettiği NovoCiti VOLT tam elektrikli 
otobüs, sıfır emisyon avantajı, üstün 
güvenlik ve çevre dostu özellikleri, 
zengin donanım seçeneklerinin yanı 
sıra göz alıcı tasarımı ile de dünyada 
büyük beğeni topluyor. İlk yurtdışı 
teslimatı 2021 yılında Fransa’ya 
gerçekleştirilen NovoCiti VOLT bugün 
birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. 
Anadolu Isuzu tarafından bütünüyle 
geleceğin toplu taşıma trendlerine 
uygun olarak geliştirilen NovoCiti VOLT, 
Avrupa ülkelerinin uyguladığı yüksek 
çevre, konfor ve güvenlik standartlarını 
başarıyla karşılıyor. NovoCiti VOLT’un 
özellik ve donanımları operatörlerin 
ihtiyaçlarına göre esnek biçimde 
özelleştirilebiliyor. İşletmeciler açısından 
düşük işletim maliyeti ve maksimum 
verimlilik avantajlarıyla rekabette öne 
çıkan NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya 

kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil 
imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen 
bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı 
sayesinde yolcu kapasitesi 52 kişiye kadar 
çıkabiliyor. Yüksek manevra yeteneğine 
sahip olan rejeneratif frenleme sistemi, 
aracın toplam güç yönetimine önemli 
katkı sağlayan NovoCiti VOLT, “Sürücü 
Puanlama Sistemi” ise enerji tüketimi 
gibi değerlerin analizi ile en yüksek 
operasyon verimliliğine ulaşılmasına 
yardımcı oluyor. Anadolu Isuzu, 
halihazırda 8 metrelik versiyonunu 
pazara sunduğu NovoCiti VOLT 
serisini, çok yakında 12 ve 18 metrelik 
seçeneklerle daha da geliştirecek.
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TürkTraktör’den Ekonomik ve Doğa Dostu Adım: 

Yenileştirilmiş Komponent 
Projesi Ekonpar

Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu 
TürkTraktör, sürdürülebilirliği odağına alarak 
yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. TürkTraktör İş 
Makineleri İş Birimi tarafından geliştirilen Yenileştirilmiş 
Komponent Projesi Ekonpar sayesinde kullanılmış 
durumda olan komponentlerin ömrü uzatılarak çevre 
kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Proje kapsamında 
komponentlerin halen kullanılabilir kısımlarına 
yenilemeler ve eklemeler yapılarak orijinal özelliklerine 
uygun olarak TürkTraktör güvencesi ile geri kazandırılıyor.
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Faaliyet gösterdiği iş makineleri 
sektöründe “Şehirleri Dönüştürür, 
Geleceğe Hazırlar” amacı ile çalışan 
TürkTraktör, yenilikçi yaklaşımlarla 
çevre dostu fikirleri hayata geçiriyor. 
İş makinesi kullanıcılarına ekonomik 
ve kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen 

Yenileştirilmiş Komponent Projesi 
Ekonpar ile atıkları azaltma ve hurdayı 
geri kazanma hedeflerinde önemli bir 
adım attıklarını belirten TürkTraktör İş 
Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç 
Ertekin, “İş makineleri alanında emin 
adımlarla büyümemizi devam ettirirken, 

içinde bulunduğu sektörün de en 
köklü üreticilerinden biri olarak  sahip 
olduğumuz sorumluluk duygusuyla 
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmayı önceliklendirmiş 
durumdayız. CASE ve New Holland 
marka iş makinelerimiz ile iş makinesi 
sektörüne giriş yaptığımız 2013 yılından 
bu yana sürekli ve kalıcı yatırımlar 
yaparak faaliyetlerimizi büyütüyoruz. 
2020 yılında ise bu alanda yeni bir 
adım atarak CASE ve New Holland 
markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini 
Ankara’daki fabrikamızda üretmeye 
başlamış bulunuyoruz. Başladığımız 
günden bu yana iş makineleri alanında 
sektörde en iyiyi gerçekleştirmeyi 
hedefledik. Yenileştirilmiş Komponent 
Projemiz Ekonpar, bu anlayışla hayata 
geçirdiğimiz bir çalışma. Doğanın 
en kıymetli varlığımız olduğunun 
bilinciyle müşterilerimizin kullandığı 
komponentlerin onarım/değişim 
ihtiyaçlarını nasıl azaltabiliriz 
sorusuna yanıt aradık. Makinenin 
komponentlerinde ortaya çıkan onarım 
ihtiyaçlarında yenisini almak ya da tamir 
etmek yerine yenileştirilmiş komponent 
kullanımı ile hem zaman hem maliyet 
hem de çevresel etki bakımından 
önemli bir fark yaratacağımızı gördük. 
TürkTraktör’ün teknik kabiliyetleri ile 
kullanılmış bir komponente yenilemeler 
ve eklemeler yaparak komponentin 
orijinal özelliklerine uygun hale getirerek 
yenileştiriyoruz. Bu da döngüsel ekonomi 
için çok önemli bir adım. Aynı şekilde 
kullanılmış parçaların hurdaya atılmasını 
da engelleyerek çevre kirliliğini azaltma 
yönündeki hedeflerimize bir adım daha 
yaklaşmış oluyoruz.” dedi.

Karbon Ayak İzini Azaltmak 
Adına Önemli Bir Adım
Yenileştirilmiş Komponent Projesi 
Ekonpar ile birlikte TürkTraktör, karbon 
ayak izini azaltma doğrultusunda da 
önemli bir adım atıyor. TürkTraktör, çevre 
dostu olmanın ilk koşulu olarak karbon 
ayak izini sıfırlamak gerektiğinden 
hareketle Koç Holding’in iklim kriziyle 
mücadele yolunda 2050 yılına kadar 
karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 
başlattığı, somut ve uygulanabilir 
adımları içeren Karbon Dönüşüm 
Programı’nın bir parçası oldu. 
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Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, eylül 
ayı teslimatlarına hızlı başladı. Her 
hizmete uyarlanabilir esnek yapısıyla 
son 10 yılda farklı iş kollarında 
işletmelerin öncelikli tercihi olan Atlas 
kamyonu ile kullanıcılarının yükünü 
hafifleten Otokar’ın yeni teslimat 
adresi Bursa oldu. Konforu ve sürüş 
güvenliğinin yanı sıra güçlü ekonomik 
motoru ile her daim kazandıran 
Otokar Atlas için art arda Bursa’da iki 
teslimat birden gerçekleştirildi. 

Yerel 
yönetimlere 
kentsel katı atık yönetimi, çevre 
temizliği ile park ve bahçelerin bakımı, 
temizlik araçları kiralama, altyapı 
ve çevre düzenleme konularında 
2015 yılından bu yana hizmet veren 
Gentek Lojistik ile Orakçı Şirketler 
Grubu çatısı altında 40 yılı aşkın 
süredir yerel yönetimlerin katı atık, 
çevre ile temizlik ve bahçe giydirme 

alanında 
hizmet veren 
Ortem Temizlik Otokar Atlas’ı tercih 
etti. Gentek Lojistik filosunu 15 adet 
Otokar Atlas, Ortem Temizlik ise 6 
adetle güçlendirdi. 

Otokar Bayii Erdeğer Motorlu 
Araçların arka arkaya düzenlediği 
teslimat törenlerine Gentek Lojistik 
Genel Müdürü Erkan Yeşiltepe, 
Ortem Temizlik Satın Alma Müdürü 
İbrahim Kocaağa, Otokar Ticari Araçlar 
Direktorü Murat Tokatlı, Otokar 
Kamyon Satış Birim Yöneticisi Ümit 
Şangüder, Otokar Kamyon Bölge Satış 
Yöneticisi Çağdaş Şengül, Erdeğer 
Motorlu Araçlar Genel Müdürü Tunç 
Ertaş, Erdeğer Motorlu Araçlar Satış 
Müdürü Korkut Karakaya ve Erdeğer 
Motorlu Araçlar Kamu ve Özel Satışlar 
Yöneticisi Emre Ön katıldı.

Ticaretin konforonu yükseltiyor
En zorlu yol şartlarında en ağır yükleri 
kolayca taşımak üzere geliştirilen 
Atlas, güçlü ve keskin çizgilere sahip 
kupasıyla ön plana çıkıyor. 

Atlas teslimatları tüm hızıyla devam ediyor

Otokar’dan Bursa’ya
21 Adet Atlas Kamyon
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Yüksek taşıma kapasitesine 
sahip olan 8,5 tonluk Atlas, 
yakıt ekonomisiyle de fark 
yaratıyor. Düşük yakıt tüketimi 
ve bakım giderleri, uygun yedek 
parça maliyeti ile kullanıcısının 
ekonomisine her daim katkı 
sağlayan Otokar Atlas’ta EP 

(Ekonomi-Performans) tuşu ile 
her türlü yol koşuluna ve yüke 
uygun sürüş modu tek tuşla 
yönetilebiliyor. ACC (Adaptif 
Seyir Kontrol Düzeni), klima, 
gelişmiş aydınlatma sistemi, 
güçlendirilmiş yan kapılar ve 

park sensörü gibi özelliklerle 
hafif kamyon segmentine yeni 
bir soluk getiren Otokar Atlas; 
tam havalı fren sistemi, EBS, 
egzoz freni, LDWS, AEBS ve 
ESC özelliklerini de üzerinde 
barındırıyor.

Ticari araç sektörünün öncü 
şirketi Otokar, hafif kamyon 
segmentinin iddialı aracı 
Atlas ile ticaretin konforunu 
yükseltmeye devam ediyor. 
Tasarımı, sürüş güvenliği, 
konforu ve düşük işletme 
giderleriyle hafif kamyon 
segmentine Atlas ile yeni 
bir soluk getiren Otokar, 
yeni teslimatlarını Bursa’ya 
gerçekleştirdi. Otokar, arka 
arkaya Gentek Lojistik ve 
Ortem Temizlik’e toplamda 21 
adet Atlas teslim etti.
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Renault Trucks’ın
yeni bayi Buyruk Grup 

Konya’da kapılarını açtı

Renault Trucks Türliye’de satış ve satış 
sonrası ağını geliştirirken Konya’da Buyruk 
Grup ile bayi ağına yeni bir iş ortağı katıyor. 
Otomotiv satış ve satış sonrası hizmetlerde 
deneyimi ile Konya ve bölgesinde hizmet 
sunan Buyruk Grup, Renault Trucks yetkili 
bayi ağına katıldı. Renault Trucks ve 
Buyruk Grup yöneticilerinin ev sahipliğinde 
düzenlenen açılışa çok sayıda lojistik ve 
taşımacılık profesyoneli ile iş dünyasından 
yöneticiler katıldı.

Ali Buyruk
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Ticari hayatına 1985 yılında yedek parça 
satışı ile başlayan Buyruk Grup, başta 
traktör olmak üzere iş makinaları ve binek 
araçlarda önemli markaların yetkili bayisi 
olarak hizmet sunmaya devam etti. Hem 
araç hem de satış sonrası hizmetlerdeki 
deneyimleri ile her geçen gün bayilik ve 
marka ağını genişletti. Buyruk Grup, yeni 
yatrımlarında Renault Trucks ile iş birliği 
doğrultusunda ağır ticari araçlar alanında 
bölgesindeki boşluğu doldurmayı 
hedefliyor. Buyruk, Konya, Karaman ve 
Aksaray illerinde Renault Trucks kamyon 
ve çekiciler için satış ve satış sonrası 
hizmetler sunacak.

Buyruk Grup Genel Müdürü Mehmet 
Ali Buyruk açılış töreninde yaptığı 
açıklamada; “Buyruk Grup olarak uzun 
yıllar otomotiv sektöründe önemli 
markaların temsilciliğini yaptık ve 
yapmaya devam ediyoruz. Sektörün tüm 
alanlarında olmayı amaç edindik. Bu 
meyanda eksikliğini hissettiğimiz ticari 
araç alanında faaliyetlerimizi dünya ve 
Türkiye’nin önde gelen markası Renault 
Trucks ile geliştirmeye karar verdik. 
Bölgemizde sürekli büyüyen sanayi 
yatırımları olması, tarımsal alanda çok 
büyük havyaza sahip olmamız, her 
geçen gün önemi artan lojistik sektörü 
için fırsat. Buyruk Grup olarak Renault 
Trucks ile iş birliğimiz sayesinde bu fırsatı 
değerlendirip müşterilerimizden gelecek 
talepleri karşılamak istiyoruz” diye belirtti. 

Renault Trucks Türkiye Başkanı 
Sebastien Delepine ise; “Renault 
Trucks olarak hem araçlarımız 
hem de satış sonrası hizmetlerimiz 
ile müşterilerimize yakın olmayı 
hedefliyoruz. Yaklaşık 25 yıldır Renault 

Truck Türkiye ekibimiz ile müşteri 
memnuniyeti üzerine konsantre olduk 
ve gelişmeye devam ediyoruz. Son 
altı yıla baktığımızda Renault Trucks, 
Türkiye’de ağır vasıta pazarında en 
hızlı büyüyen ithal marka oldu. Bu 
başarıda araçlarımızın performansı ve 
verimliliği kadar gelişmiş satış sonrası 
hizmetlerimizin de katkısı büyük” 
şeklinde açıkladı. 

Pazarda büyük talep gören Renault 
Trucks’ın yeni TCK araç serisi ve gelişen 
satış sonrası hizmetleri ile Türkiye’de 
bayi ağını da güçlendirmeye devam 
ettiklerinin altını çizen Delepine; “Konya 
ve bölgesi de Renault Trucks varlığımızı 
arttırmak ve müşterilerimize yakın olmak 
için Türkiye’nin tam merkezinde çok 
önemli bir bölge. Bu bölgeye Buyruk 
Grup ile yatırım yapmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz” diye ekledi.  

Mehmet Ali Buyruk ise açıklamasını; “Her 
geçen gün daha da gelişen Konya’da 
hem yurtiçi hem de uluslararası lojistik 
ihtiyacı da hızlı bir ivmeyle artıyor. Buyruk 
Grup olarak da bölgemizin potansiyeline 
hakimiz. Bölgemizde Renault Trucks 
ile önümüzdeki 5 yıl içinde pazar lideri 
olmak hedefimizdir” şeklinde tamamladı. 

2.000 m2 açık alan olmak üzere toplamda 
2.850 m2’lik Renault Trucks tesislerinde 
hizmet sunacak olan Buyruk Grup, yılda 
10.800 işçilik saati kapasitesine sahip.

Sebastien 
Delepine
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IAA Transportation 2022’de tam 
anlamıyla bir model atağı gösteren 
Volkswagen Ticari Araç, fuarda ayrıca 
bir büyük ödülün de sahibi oldu. Bu yıl 
31’incisi düzenlenen International Van 
of the Year (IVOTY) – Uluslararası Yılın 
Ticari Aracı Ödülleri’nde ID. Buzz Cargo 
büyük ödüle layık görüldü. IVOTY 
Jürisi, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 

hafif ticari araç konusunda uzman 34 
uluslararası gazeteciden oluşuyor. Jüri 
üyeleri aday olan araçları, güvenlik, 
teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik 
gibi ana kriterlere göre değerlen-
diriyor. Ödüle layık görülen ID. 
Buzz ailesinin tamamen yük ve eşya 
taşımacılığına yönelik ID. Buzz Cargo 
modeli IAA Transportation 2022 

fuarında ilk kez tüketiciyle buluştu.  
ID. Buzz Cargo, iç alanda iş için geniş 
bir alan sunarken, 425 km’ye kadar 
menzil ve 30 dakika gibi bir sürede 
hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. 
ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren 
Avrupa, 2024 yılının ilk çeyreğinden 
tarihinden itibaren de Türkiye 
yollarında kendini gösterecek.

2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü’nün sahibi 

Volkswagen ID. Buzz Cargo

Volkswagen ID. Buzz Cargo, 
Uluslararası Yılın Ticari Aracı 

(IVOTY) jürisi tarafından
2023 Uluslararası 

Yılın Ticari Aracı 
ödülüne layık 

görüldü.
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Hidromek iş makinesi 
sektörüyle 67. Nordbau 

Fuarı’nda buluşuyor
HİDROMEK, geniş ürün yelpazesiyle 67’nci 

NordBau Fuarı’nda yerini alacak.  N241 
numaralı stantta ziyaretçileriyle buluşacak 

olan HİDROMEK, HMK 150 WR lastikli 
ekskavatörü de ayrıca fuar girişinde olmak 

üzere iki farklı alanda sergileyecek.
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İş makinesi sektörünün önemli buluşma 
noktalarından biri olan NordBau Fuarı, 7-11 
Eylül tarihleri arasında kapılarını 67’nci 
kez ziyaretçilerine açıyor. Holstenhallen 
Neumünster fuar alanında organize edilen 
fuarda her yıl 13 ülkeden 800’ü aşkın 
katılımcı, 63 bin civarında ziyaretçi ile bir 
araya geliyor. 

Yenilikçi ürünleriyle NordBau Fuarı’nda bu 
yıl da yerini alan HİDROMEK, HMK 62 SS 
mini kazıcı yükleyici, HMK 102B Alpha kazıcı 
yükleyici, HMK 65 ZT midi paletli yükleyici, 
HMK 145 LC SR, HMK 230 NLC, HMK 310 
NLC, HMK 390 NLC paletli ekskavatör, HMK 
150 WR, HMK 210 W MH lastikli ekskavatör, 
HMK 130 CS toprak silindir, HMK 635 WL 
lastikli yükleyici ve HMK 600 MG motor 
greyder ürünlerini sergileyecek. 

H4 SERİSİ: HIZLI,   
VERİMLİ VE ÜRETKEN 
Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir 
yelpaze sunan H4 Serisi ekskavatörler, 
yüksek performansı ve seriliği ile öne 
çıkıyor. Geliştirilmiş hidrolik tasarımı ile 
hızlı, üretken ve verimli çalışarak üstün 
performans sunan H4 Serisi, az yakıtla 
daha fazla iş üretiyor. 

Tasarım sürecinde operatörün 
makineyi kolay, güvenli ve konforlu 
kullanması amaçlanan H4 Serisinde, 
geliştirilen elektronik sistem ile makine 

durum tespiti ve ilave donanımların 
entegrasyonu kolaylaşıyor. ROPS & 
FOPS standardına sahip H4 kabinleri 
maksimum güvenlik ve dayanıklılık 
sunmak üzere tasarlanıp, üretiliyor. 
İş güvenliğine özel önem verilerek 
tasarlanan H4 Serisi, sağ ve arka 
kameralarda kör noktayı en aza indirerek 
mükemmel görünürlük sağlıyor. Ayrıca, 
LED farları ile gece görüş kapasitesini 
önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni seri 
makinelerde bulunan kırmızı renkli 
tutamaklar ve uyarı etiketleri de operatör 
güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

HMK 65 ZT:     
SERİ, GÜÇLÜ, KOMPAKT
HİDROMEK’in H4 Serisine ait yeni ürünü 
HMK 65 ZT midi paletli ekskavatör; güçlü 
motoru, dengeli yapısı, seriliği ve sıfır 
kuyruk özelliği sayesinde sağladığı eşsiz 
manevra kabiliyeti ile birçok alanda üstün 
performans sunuyor. HMK 65 ZT, sıfır 
kuyruk yapısı ve birçok ihtiyaca uygun 
ataşman kullanımı sayesinde özellikle 
dar alanlarda; inşaat, malzeme döşeme, 
orman, tarım, peyzaj işlerinde ve şehir 
içinde üstün kullanım kolaylığı sağlıyor. 
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HİDROMEK TOPRAK 
SİLİNDİRLERİ İLE ÜSTÜN 
SIKIŞTIRMA PERFORMANSI
HİDROMEK toprak silindirleri, üstün 
sıkıştırma performansı ile zorlu 
işlerin üstesinden kolaylıkla geliyor. 
Çeşitli uygulamalarda maksimum 
kullanılabilirlik ile yüksek işlevsellik 
sunan HİDROMEK toprak silindirleri; 
kamu hizmetleri ve yol inşaat işlerinin 
yanı sıra endüstriyel, ticari ve büyük 
konut alanlarının şantiyesi gibi 
birçok uygulamada verimli ve yüksek 
performans ile çalışma imkanı sağlıyor.

HMK 635 WL İLE YÜKSEK 
PERFORMANS
HMK 635 WL lastikli yükleyici; sağladığı 
yüksek performans, çok yönlü 
kullanım, operatör konforu ve 
güvenliği gibi özellikleri ile 
kullanıcı beklentilerini tam 
anlamıyla karşılıyor. HMK 635 
WL sıklıkla kullanıldığı taş 
ocağı işletmelerinde, beton 
santrallerinde, endüstriyel 
uygulamalarda, kamu 
hizmetlerinde ve farklı 
ataşman kullanım imkanı 
ile birçok alanda üretken 
ve verimli çalışma olanağı 
sunuyor. Zorlu çalışma 
sahalarında ağır hizmet tipi 
yükleyici HMK 635 WL, yüksek 
koparma gücü ve mükemmel 
kontrol kabiliyeti sağlıyor. 

HİDROMEK KAZICI 
YÜKLEYİCİLER 
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
HİDROMEK’in modern üretim 
tesislerinde ileri teknoloji ve 
gelişmiş kaynak yöntemleri 
ile üretilen HİDROMEK kazıcı 
yükleyiciler sağlam çelik 
konstrüksiyonu ile zorlu 

saha şartlarında maksimum 
performans, uzun ömür ve 

sorunsuz kullanım sunuyor. 
HİDROMEK kazıcı yükleyiciler, 

yakıt tasarrufu sağlayarak gösterdiği 
yüksek performans ile verimliliği 

artırıyor. Sahip oldukları geniş arka görüş 
açısı ve ergonomik çalışma ortamı ile en 
zorlu koşullarda dahi konforlu bir çalışma 
ortamı ve kolay kullanım sağlıyor.
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Çevre temizlik çalışmalarını 
çevreye zarar vermeden en iyi 

sistemlerle yürüten Çankaya 
Belediyesi doğaya zararı 
olmayan sıfır emisyonlu 

yeni aracının deneme 
kullanımlarına başladı.

Çevre temizlik çalışmalarını çevreye zarar 
vermeden en iyi sistemlerle yürüten 
Çankaya Belediyesi, doğaya zararı 
olmayan sıfır emisyonlu yeni aracının 
deneme kullanımlarına başladı. Yüzde 
yüz elektrikle çalışan ve belden kırmalı 
olması dolayısıyla manevra kabiliyeti 
yüksek olan yol süpürme aracı, çok sessiz 

oluşuyla da dikkat çekiyor. 3 saatlik şarj 
ile 9 saat çalışabilen araç, 1,6 metreküp 
çöp haznesine sahip.Multi fonksiyonel 
olması dolayısıyla gerektiğinde kar 
küreme, tuzlama, basınçlı yıkama, 
çim biçme gibi birçok ekipmanın 
da takılabildiği yeni süpürme aracı, 
Çankaya’da hizmet vermeye başladı.

Çankaya’yıÇankaya’yı
çevre dostu çevre dostu 

süpürme süpürme 
aracıaracı

temizliyortemizliyor
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DAF XD “International Truck of 
the Year 2023” ödülünü kazandı

“Mesleki 
uygulamalar 

ve dağıtım 
taşımacılığına 

yönelik yeni 
kamyon 

serisi yeni 
bir standart 

belirliyor”
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DAF’ın mesleki uygulamalar ve dağıtım 
taşımacılığına yönelik Yeni Nesil XD 
serisi, “International Truck of the Year 
2023” olarak seçildi. DAF Trucks Başkanı 
Harald Seidel, bu akşam Almanya’nın 
Hannover kentinde düzenlenen 
IAA Transportation ödül töreninde 
taşımacılık sektörünün en prestijli 
ödülünü kabul etti. Tek bir şarjla 500 
kilometreden fazla menzile sahip tam 
elektrikli modelleri içeren XD serisi, 
bugün IAA’da resmi olarak tanıtıldı.

Yeni Nesil DAF XD serisi, Avrupa çapında 
24 büyük kamyon dergisini temsil 
eden 24 ticari araç editörü ve kıdemli 
gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından 
“International Truck of the Year 2023” 
ödülüne layık görüldü. Yeni Nesil DAF XF, 
XG ve XG⁺ serisi, geçtiğimiz yıl uzun yol 
ve ağır taşımacılık alanında “International 
Truck of the Year 2022” seçilmişti.

Karayolunda taşıma verimliliğine 
katkıda bulunma
International Truck of the Year (IToY) 
kurallarına göre yıllık ödül, bir önceki 
12 ay içinde piyasaya sunulan ve 
karayolu taşımacılığı verimliliğine 

en önemli katkıyı sağlayan kamyona 
veriliyor. Bu karar; teknolojik yenilik, 
konfor, güvenlik, sürüş kabiliyeti, yakıt 
ekonomisi, çevresel “ayak izi” ve Toplam 
Sahip Olma Maliyeti (TCO) gibi birkaç 
önemli kritere dayalı olarak alınıyor.

“Yeni bir standart”
International Truck of the Year Başkanı 
Gianenrico Griffini, jürinin kararını şöyle 
özetliyor: “Yeni XD serisinin tanıtılmasıyla 
birlikte DAF, sınıfında yeni bir standardı 
belirleyen, son teknoloji ürünü bir 
dağıtım kamyonunu piyasaya sundu. 
Kamyon serisi, doğrudan ve dolaylı 
görüşü önemli ölçüde iyileştirerek 
dağıtım araçları için önemli bir faktör 
olan güvenliği sağlıyor. Bununla birlikte 
araç, verimlilik ve sürücü konforu 
konusunda yeni bir standart sunuyor.»

Mükemmel görüş özellikleri
Griffini, IToY jürisinin sürüş konumunun 
yanı sıra geniş, eğimli ön cam, düşük bel 
çizgilerine sahip yan camlar ve isteğe 
bağlı geniş görüşlü cam ile sağlanan 
çok yönlü gelişmiş görünürlüğü takdir 
ettiğini vurguladı. «Köşe görüş kamerası 
ve geleneksel dikiz aynalarının yerini 

alan isteğe bağlı dijital görüş sistemiyle 
birlikte tüm bu özellikler, savunmasız yol 
kullanıcılarının güvenliğini etkileyici bir 
şekilde artırıyor.»

Elektrikli ve dizel motorlar
Gelişmiş tahmin özellikli ZF TraXon 
otomatikleştirilmiş şanzımana sahip 
güçlü PACCAR MX-11 motorlarla 
donatılmış XD’nin yeni ve son derece 
verimli güç aktarma organlarının 
performansı 24 jüri üyesinden ayrıca 
övgü topladı. Bununla birlikte yepyeni, 
tamamen elektrikli güç aktarma organı 
serisinin duyurulması jüri komitesini 
etkiledi. 

“Muhteşem bir başarı”
DAF Trucks Başkanı Harald Seidel 
şunları söyledi: “International Truck 
of the Year Award 2023 ödülünü 
kazanmak, DAF çalışanlarımız ve 
bayilerimiz için muhteşem bir başarı. Bu 
durum; birinci sınıf güvenlik, verimlilik 
ve sürücü konforu sunan premium DAF 
XD’nin mesleki uygulamalar ve dağıtım 
uygulamalarındaki müşteriler için 
yeni endüstri standardını belirlediğini 
kanıtlıyor.”
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Türkiye’nin lider otobüs markası 
Otokar, yılın en büyük otobüs 

ihracatı anlaşmalarından birini 
Çekya ile yaptı. Otokar, Doruk 

otobüsleri için Usti bölgesi 
taşımacılık şirketi olan Dopravní 
Společnost Ústeckého Kraje’den 

90 adetlik sipariş aldı. Yaklaşık 
14 milyon Euro tutarında olan 

sözleşme dahilinde araçların 
teslimatının 2023 yılı ilk yarısında 

başlayarak 12 ay içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 
kendi tasarımı ve üretimi otobüslerle 
ihracat pazarlarında büyümeye 
devam ediyor. Başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde 
milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli 
seyahat imkânı sunan Otokar, son olarak 
Çekya’nın Usti bölgesi taşımacılık şirketi 
olan Dopravní Společnost Ústeckého 
Kraje’den 90 adet Doruk otobüsü 
siparişi aldı. Yurt dışında Vectio ismiyle 
sunulan otobüsler, Çekya’nın yedinci 
en kalabalık şehri olan Usti’nin toplu 
taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda 
üretilecek. Yaklaşık 14 milyon Euro 
tutarında olan sözleşme dahilinde 
araçların teslimatlarının 2023 yılı ilk 
yarısında başlayarak 12 ay içerisinde 
tamamlanması planlanıyor. 

DORUK 
Otokar’ın kullanıcı beklentileri 
doğrultusunda ürettiği orta boy 
otobüsü Doruk, iç ve dış modern 
görüntüsü, güçlü motoru, üstün yol 
tutuşu, yüksek manevra kabiliyeti 
ve performansının yanı sıra düşük 
işletme giderleriyle de ön plana 
çıkıyor.  Büyük ve geniş camları, ferah 
iç hacmi ile yolculara rahat ve keyifli 
bir yolculuk yaşatıyor. Avrupa güvenlik 
normlarına uygun sistemlerin 
kullanıldığı otobüs, maksimum 
güvenlik sunuyor. Ayrıca, alçak tabanı 
ve engelli rampası sayesinde tekerlekli 
sandalyeli, bebek arabalı ve yaşlı 
yolcuların rahatlıkla araca binmesine 
ve inmesine imkan sağlıyor.

Otokar’dan Çekya’yaOtokar’dan Çekya’ya
90 adet otobüs ihracatı90 adet otobüs ihracatı
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Krone, Box Liner eLTU 50 Traction 
Automatic ’’Şasi’’ kategorisinde 

Treyler İnovasyon Ödülü›ne layık 
görüldü. Avrupa’da 15 sektör 

dergisinden oluşan uluslararası 
jüri, ilk kez IAA Transportation 

Fuarı’nda tanıtılacak olan 
teknolojik treyleri onurlandırdı.

Yenilikçi Box Liner Automatic›te sürücü, 
çekici kabinindeki uzaktan kumandada 
bulunan bir düğmeye basarak, şasisinin 
ayarını taşınacak konteynere uygun olarak 
kolaylıkla yapabiliyor. Krone Box Liner eLTU 
50 Automatic, bu seviyede otomatik çalışma 
özelliğine sahip ilk çok işlevli deveboynu 
şasi olma özelliğini gösteriyor. Kullanıcı 
dostu bu teknoloji, hem limanda hem de 
depoda operasyon sürelerini kısaltıyor. Her 
bir konteyner elleçleme işlemi için önemli 
miktarda zaman tasarrufu sağlanıyor ve bu 
da işletme için maliyetleri önemli ölçüde 
azaltıyor. Liman taşımaları için verimliliği 
yaklaşık yüzde on artırması beklenen yeni 
şasi, geleneksel konteyner şasili altı treyler 
ile yapılan operasyonu, beş Box Liner 
Automatic ile treyler ile gerçekleştirmeyi 
mümkün kılmaktadır.

Standart uygulama ile kıyaslandığında, 
Krone’nin yeni Box Liner Automatic 

teknolojisi, büyük bir gelişme sağlıyor. 
Konteyner şasisini ayarlamak için, 
bu zamana kadar sürücü tarafından 
gerçekleştirilen manuel işlemlerin hiçbirini 
yapmak gerekmiyor. Sürücü için fiziksel 
işlemleri azaltmanın yanı sıra, önemli 
güvenlik iyileştirmeleri sağlanıyor. 

Krone eTrailer için Trailer İnovasyon ödülü
Trailer Innovation 2023›ün ’’Konsept’’ 
kategorisinde Krone eTrailer 2. sırada 
yer aldı. Krone eTrailer, çekicinin dizel 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 20 
ila 40 oranında azaltıyor.

Ödüllü iki yenilik, yarı treylerin CO2 
emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak 
için dijitalleştirme, otomasyon, 
sürdürülebilirlik ve elektrifikasyonu 
birleştiren yeni nesil treyler taşımacılığı 
çözümleri olan Krone›nin genel ’’Mission 
Beyond Zero’’ konseptinin bir parçasıdır.

Krone, 2023 Treyler
İnovasyon Ödülü’nü kazandı
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e-ATA HYDROGEN
Hannover Fuarı’nın

yıldızı oldu

KARSANKARSAN
hidrojen çağını başlatıyorhidrojen çağını başlatıyor
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Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen 
kuruluşlarından Karsan, Almanya’nın 
Hannover şehrinde düzenlenen IAA 
Transportation Fuarı’nda hidrojen 
çağını başlattı. Sayısız başarılara imza 
attığı elektrikli ve otonom ürün ailesine 
hidrojen yakıtlı e-ATA HYDROGEN’i de 
ekleyen Karsan, elektrikli mobiliteyi 
başka bir boyuta taşıyor.  “Mobilitenin 
Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile 
hareket eden Karsan, yine öncü davranıp 
sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım 
daha atıyor. e-ATA HYDROGEN’in dünya 
lansmanını Almanya’da gerçekleştiren 
Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak 
öncü rolümüzü bir kez daha gösterdik. 
Hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak 
toplu ulaşımda yeni bir çağ başlatıyoruz. 
Son 5 yıl içinde 6 metre e-JEST, 8 metre 
elektrikli ve otonom e-ATAK ve 10-12-
18 metre e-ATA’dan  sonra şimdi de 
hidrojenli 12 metre e-ATA aracımızı 
devreye aldık. Bu anlamda yine öncü 
davranıp ürün gamımızı genişleterek 
sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım 
daha attık. “Mobilitenin Geleceğinde Bir 
Adım Önde” vizyonumuz ile geleceğin 
elektrikli hidrojen yakıt hücreli aracımızı 
geliştirip, dünyaya tanıttık” dedi. 

Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, sayısız 

başarılara imza attığı elektrikli ve otonom 
ürün ailesine hidrojen yakıtlı e-ATA 
HYDROGEN’i de ekledi. Yepyeni modelini 
19 Eylül tarihinde IAA Transportation 
Fuarı’nda tüm dünyanın beğenisine 
sunan Karsan, böylece hidrojen çağını da 
başlatmış oldu. Yarım asrı aşkın tarihinin 
kilometre taşları arasındaki yerini 
şimdiden alan yeni model, elektrikli toplu 
ulaşıma yön veren markanın, geleceğin 
mobilite dünyasında üstlendiği öncü rolü 
ayrı bir boyuta taşıyacak. Bununla birlikte 
e-ATA HYDROGEN, Karsan’ın “Mobilitenin 
Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonunu 
tamamlayan adımlardan biri olacak.

“Sürdürülebilir ulaşım konusunda 
bir adım daha atıyoruz”
Karsan CEO’su Okan Baş yeni 
modellerinin dünya lansmanıyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Karsan olarak 
öncü rolümüzü bir kez daha gösterdik. 
Hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak 
toplu ulaşımda yeni bir çağ başlatıyoruz. 
Son 5 yıl içinde 6 metre e-JEST, 8 metre 
elektrikli ve Otonom e-ATAK ve 10-
12-18 metre e-ATA’dan sonra şimdi de 
hidrojenli 12 metre e-ATA aracımızı 
devreye aldık. Bu anlamda yine öncü 
davranıp ürün gamımızı genişleterek, 
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sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım 
daha attık. “Mobilitenin Geleceğinde Bir 
Adım Önde” vizyonumuz ile geleceğin 
elektrikli hidrojen yakıt hücreli aracımızı 
geliştirip, dünyaya tanıttık. 400’den 
fazla elektrikli aracımızla başta Fransa, 
Romanya, Portekiz, Almanya olmak üzere 
Avrupa’nın dört bir yanında yollardayız. 
Ve önümüzdeki yakın gelecekte Karsan 
elektrikli araçlarımızla hem Avrupa hem 
de Kuzey Amerika pazarlarında daha da 
büyüyeceğiz ” dedi. Baş, “Hidrojen yakıt 
hücreli araçlar toplu ulaşımda henüz çok 
yeni bir teknoloji. Avrupa’da şu anda şehir 
içi otobüs pazarının yüzde 2‘si hidrojen 
teknolojisine sahip. Fakat sürdürülebilir 
bir gelecek için batarya elektrikli 
araçlarda olduğu gibi, hidrojen yakıt 
hücreli elektrikli araçlar da toplu ulaşım 
pazarında önümüzdeki yıllarda daha 
da büyüyecek. 2030 yılına gelindiğinde 
hidrojenli araçların, pazarın %15’ine 
hakim olacağını ve yıllık 2 bin adedin 
üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 
Karsan olarak biz de, bu pazara hızlı giriş 
yaparak şehir içi ulaşımdaki hidrojenli 
dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” 
diyerek açıklamasını tamamladı. 

500 km’nin üzerinde menzil ile 
sınıfının en iyisi
Alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA 
HYDROGEN, yüksek menzilden yüksek 
yolcu taşıma kapasitesine kadar birçok 
alanda operatörlerin ihtiyaçlarına yanıt 
verebiliyor. Tavanda konumlanan 1.560 lt 
hacimli hafif komposit hidrojen tankına 
sahip e-ATA HYDROGEN, gerçek kullanım 
koşullarında yani araç yolcu ile doluyken 
ve dur kalk hat güzergahında 500 km’nin 
üstünde menzile kolaylıkla ulaşıyor. 
Hidrojenli otobüslerde 500 km’nin 
üstünde menzil ile e-ATA HYDROGEN, 
sınıfının en iyi menzilini sağlıyor.  İzin 
verilen azami yüklü ağırlık ve tercih edilen 
opsiyon özelliklerine bağlı olarak 95 
yolcunun üstünü de rahatlıkla taşıyabilen 
e-ATA HYDROGEN, aynı zamanda sınıfının 
en iyi yolcu kapasitesini de sunuyor.

Tek dolum ile tüm gün kullanım 
e-ATA HYDROGEN, son teknoloji 70 
kW güce sahip yakıt hücresi kullanıyor. 
Ayrıca araçta yardımcı güç kaynağı olarak 
konumlanan uzun kullanım ömrüne sahip 
30 kWh kapasiteli LTO bataryası ise zorlu yol 
koşullarında elektrik motora daha fazla güç 

sağlarken, acil durumlar için ise ilave menzil 
sunuyor. e-ATA HYDROGEN, elektrikli ürün 
gamının son üyeleri e-ATA 10-12-18’de de 
kullanılan yüksek performanslı ZF elektrik 
portal aks ile 250 kW güç ve 22.000 Nm 
torku kolaylıkla üretebiliyor. 7 dakikadan 
daha az bir sürede hidrojen dolumu 
gerçekleştirilebilen 12 metrelik e-ATA 
HYDROGEN, gün içerisinde tekrar dolum 
yapılmasına gerek kalmadan tüm gün 
hizmet verebiliyor. 

Sınıfında fark yaratan teknolojiler
12 metrelik e-ATA HYDROGEN, çevreci 
karbondioksitli kliması ile %100 sıfır 
emisyonlu iklimlendirme sistemine sahip. 
Bununla birlikte e-ATA HYDROGEN’de  
ayna kamera teknolojisi, ön çarpışma 
uyarı, şerit takip uyarı, kör nokta uyarı, hız 
sınırı göstergesi algılama gibi ileri seviye 
sürücü destek sistemleri ve diğer teknolojik 
özellikler de opsiyon olarak seçilebiliyor. 
e-ATA HYDROGEN, yüksek basınca dayanıklı 
tankları, acil durumda gazın tahliye 
edilmesine olanak sağlayan valfleri ve sistemi 
otomatik olarak kapatan yüksek hassasiyetli 
sensörleri sayesinde de sürücü ve yolculara 
güvenli seyahat deneyimi sunuyor.
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29. Adana Altın Koza 
Film Festivali’nin ulaşım 

sponsorluğunu üstlenen TEMSA, 
elektrikli araçlarıyla festivalin 

marka değerine katkıda 
bulunurken, sürdürülebilirlik 

konusunda farkındalık 
oluşturmaya devam ediyor.

TEMSA, Adana Büyükşehir Belediyesi 
tarafından her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen Adana Altın Koza Film 
Festivali’nin ulaşım sponsorluğunu 
üstlendi. Sürdürülebilirlik odaklı 
çalışmalarıyla, dünyada hızla yaygınlaşan 
elektrikli araçların Türkiye’de ve yurt 
dışında öncülüğünü yapan TEMSA 
tarafından organizasyon ekibine tahsis 
edilen MD9 ElectriCITY ve TS 45E model 
araçlar, sanatçıların ve gazetecilerin 
ulaşımları için kullanıldı. 

TEMSA’nın elektrikli ürün gamında 
yer alan en küçük araç olan MD9 
ElectriCITY, TEMSA tarihinde yurt dışına 
ihraç edilen ilk elektrikli model olma 

unvanına sahip. Söz konusu araçlar 
bugün İsveç ve Litvanya’da aktif olarak 
kullanılırken, organizasyon komitesine 
tahsis edilen diğer bir araç olan TS 45E 
ise Kuzey Amerika pazarı için özel olarak 
geliştirildi. Silikon Vadisi’nde iki yıl süren 
testleri başarıyla tamamlayan aracın 
lansmanı geçtiğimiz aylarda ABD’de 
gerçekleştirilmişti.

“BU DESTEK, ADANAMIZ İÇİN 
DUYDUĞUMUZ ORTAK SEVGİNİN 
BİR GÖSTERGESİ”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
TEMSA Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, 
TEMSA olarak Adana Altın Koza Film 
Festivali’nin destekçileri arasında yer 
almaktan büyük mutluluk duyduklarını 
ifade ederken, “Bu iş birliği aslında ülkemiz 
ve Adanamız için duyduğumuz ortak 
sevginin de bir göstergesi. Adana’da ürettiği 
araçlarını ve Türk teknolojisini dünyanın 
70’e yakın ülkesine ihraç eden bir şirket 
olarak; uluslararası düzeyde kabul görmüş, 
bir anlamda Adana’nın küresel arenada 
kültür elçiliğine soyunmuş bu kıymetli 
organizasyona, yeni nesil araçlarımızla 
değer katmak istedik. Umuyoruz ki 
sürdürülebilir geleceğe hizmet eden 
elektrikli araçlarımız, bu organizasyonun 
amacına, Adanamızın kalkınmasına bir 
nebze de olsa ışık tutar” dedi.

TEMSA, yeni nesil araçlarıyla 
Altın Koza’yı ‘‘elektriklendirdi’’
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Mercedes-Benz Türk Mercedes-Benz Türk 
Conecto hybrid’i Conecto hybrid’i 

Türkiye’de satışa sunduTürkiye’de satışa sundu

Mercedes-Benz Türk, şehir içi otobüs sektörünün Mercedes-Benz Türk, şehir içi otobüs sektörünün 
en yeni oyuncusu Mercedes-Benz Conecto hybrid’i en yeni oyuncusu Mercedes-Benz Conecto hybrid’i 
Türkiye’de satışa sundu. Mercedes-Benz Türk Şehir Türkiye’de satışa sundu. Mercedes-Benz Türk Şehir 

İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 
“Mercedes-Benz Conecto hybrid, geleneksel dizel “Mercedes-Benz Conecto hybrid, geleneksel dizel 

motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e varan motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e varan 
yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kateden 

bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği 
yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in 

çevreye salınmasının önüne geçecek” diye konuştu.çevreye salınmasının önüne geçecek” diye konuştu.
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Daimler Truck dünyasında başarıları ile 
adından sıkça söz ettiren Mercedes-Benz 
Türk Otobüs AR-GE ekibi, Mercedes-Benz 
Conecto hybrid’in AR-GE çalışmalarının 
proje yönetimini üstlenerek önemli bir 
çalışmaya daha imza attı. Şehir içi ulaşım 
ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen 
Mercedes-Benz Conecto hybrid, 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda üretiliyor.

Şehir içi otobüs sektörünün en önemli 
oyuncuları arasında yer alan Mercedes-
Benz Conecto’nun hibrit modeli 
Mercedes-Benz Conecto hybrid, Türkiye’de 
satışa sunuldu. Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 
araç, 15 Eylül 2022 tarihinde Mercedes-
Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış 
Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-
Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış 
Grup Müdürü Orhan Çavuş ve basın 
mensuplarının katılımıyla Mercedes-Benz 
Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen 
etkinlikte tanıtıldı.

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve 
Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, 
“Emisyon değerleri konusunda değişen 
yasal gerekliliklerin içten yanmalı 
motorlarla karşılanması gün geçtikçe 
daha da zorlaşıyor. Şirket olarak hem 
yasal gereklilikler hem de karbon nötr 

gelecek vizyonumuz doğrultusunda 
yatırımlarımızı ağırlıklı olarak elektrikli 
araçlara yönlendiriyoruz. Hoşdere 
Otobüs Fabrikamızda üretilecek olan 
Mercedes-Benz Conecto hybrid de bu 
çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı. 
Aracımız, geleneksel dizel motorlu 
Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e 
varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 
80.000 km yol kateden bir Mercedes-
Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği 
yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 
5.2 ton CO2’in çevreye salınmasının 
önüne geçecek. Mercedes-Benz Türk’ün 

geliştirilme aşamasından üretim 
aşamasına kadar önemli bir rol üstlendiği 
yeni aracımızın ülkemize, sektörümüze 
ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Hibrit teknolojisiyle yüzde 6,5’e 
varan yakıt tasarrufu
Euro 6 dizel motora sahip versiyonlara 
göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu 
sağlayan Mercedes-Benz Conecto hybrid, 
emisyon değerlerini önemli oranda 
düşürerek çevreye daha az karbon 
salınmasını sağlayacak. 
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Elektrikli motorun dizel motor ile 
sürekli beraber çalıştığı ve “kompakt 
hibrit” olarak adlandırılan bir sisteme 
sahip olan araçta, elektrikli motor, 
dizel motor ile şanzıman arasına 
entegre edildi. Mercedes-Benz Conecto 
hybrid’de, frenleme veya gazsız 
sürüş esnasında ortaya çıkan enerji, 
elektrikli motor tarafından elektrik 
enerjisine dönüştürülerek tavanda 
konumlandırılmış yüksek depolama 
kapasitesine sahip kapasitörlere 
aktarılarak depolanıyor. Depolanan 
elektrik enerjisi, aracın kalkışı esnasında 
dizel motoru desteklemek için 
kullanılıyor ve dizel motora daha az yük 
binmesini sağlıyor.  

Batarya ömrünün araç kullanım ömrü ile 
aynı olacağının öngörüldüğü Mercedes-
Benz Conecto hybrid, Euro 6 dizel motora 
sahip Conecto model araçlardan farklı bir 
bakım masrafı gerektirmiyor.  

AR-GE’sinde     
Türk mühendislerin imzası var
Çatı şirketi Daimler Truck dünyasında 
başarıları ile adından sıklıkla söz ettiren 
Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE 
ekibi, Mercedes-Benz Conecto hybrid’in 
AR-GE çalışmalarının proje yönetimini 

üstlenerek önemli bir çalışmaya daha 
imza attı. Ayrıca, aracın karoserinde, 
dış ve iç kaplamalarında yapılması 
gereken adaptasyonlar, bataryanın 
konumlandırılması ve kablo tesisatlarının 
tasarlanması da yine aynı ekibin 
çalışmaları ile hayata geçirildi.
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Destekleriyle

GELECEK BURADA
BAȘLIYOR

2022
25 - 28 EKiM

iSTANBUL FUAR 
MERKEZi
Organizasyon 
SAHA İstanbul iştiraki 
SAHA EXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
HAVA KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
AFET VE ACİL DURUM 

YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
SAHİL GÜVENLİK  KOMUTANLIĞI 

İSTANBUL
SANAYİ ODASI

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI 
TÜRKİYE UZAY AJANSI

T.C.  MİLLÎ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

T.C.  SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
DENİZ KUVVETLERİ  KOMUTANLIĞI

T.C.  TİCARET
BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
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İşletmelerin güvenilir çözüm ortağı MAN, dev teslimatlarına 
bir yenisini daha ekledi. Geçen ay Bolu’da yapılan yılın 

en büyük teslimatının ardından bu kez de Türkiye lojistik 
sektörünün köklü firması Seyyah Taşımacılık’a dev bir teslimat 

daha gerçekleştirildi. 2022 yılı araç yatırımları kapsamında 
filosuna 100 adet MAN TGX 18.470 4x2 BL SA katan Eskişehir 

merkezli firmaya, siparişinin 70 araçlık kısmı İstanbul’da 
düzenlenen özel bir törenle teslim edildi. Kalan 30 araç ise, 

Eylül ayı içerisinde teslim edilecek. Seyyah Taşımacılık A.Ş., yeni 
aldığı ‘2021 Yılın Kamyonu’ ödüllü MAN çekicileri, Avrupa’daki 

hizmet ağını daha da genişletmek için kullanacak.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. dev teslimatlarına devam ediyor

Seyyah Taşımacılık A.Ş. 
Avrupa’da 100 adet yeni
MAN çekici ile büyüyor
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MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 
2022 yılında büyük teslimatlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Üstün nitelikli 
araçları ve satış sonrası sunduğu kaliteli 
hizmet ile lojistik sektörünün gözdesi 
haline gelen MAN, İstanbul’da yılın 
büyük teslimatlarından birini daha 
gerçekleştirdi.

Avrupa’ya yönelik büyüme hedefleri 
doğrultusunda araç filosunu 
güçlendirmek isteyen Türkiye lojistik 
sektörünün köklü firması Seyyah 
Taşımacılık A.Ş., yeni araç yatırımında 
MAN’ı tercih etti. 1958 yılından kurulan 
ve istikrarlı büyümesi ile hem yurt içinde 
hem de yurt dışında lojistik sektörünün 
lider firmalarından biri haline gelen 
Seyyah Taşımacılık, 2022 araç yatırımları 
kapsamında filosuna 100 adet, ‘2021 Yılın 
Kamyonu’ ödüllü MAN TGX çekici kattı. 
Eskişehir merkezli firma, satın aldığı yeni 
MAN çekicilerden 70 adedini, İstanbul’da 
gerçekleştirilen bir törenle teslim aldı. 

Geriye kalan 30 adet MAN çekici ise, Eylül 
ayı içerisinde firmaya teslim edilecek.

MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesisinde 
düzenlenen teslimat törenine MAN 
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına 
Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Kamyon 
Satış Direktörü Serkan Sara, Kamyon Satış 
Bölge Koordinatörü Ataç Şeran ile Seyyah 
Taşımacılık A.Ş. adına Yönetim Kurulu 
üyeleri Bülent Baysal ve Derviş Baysal 
ile MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu 
Üyesi Hıdır Erdi Şahin, İzmir Şube Genel 
Müdürü Caner Perk ve Kamyon Satış 
Müdürü Şevki Atalay katıldı.

“Dev teslimatlar araç ve hizmet 
kalitemizin bir göstergesi”

MAN’ın zor bir dönemde yaptığı dev 
teslimatlarla sektördeki farkını ortaya 
koyduğunu belirten MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu, şunları söyledi:

“Pandemi ve sonrasında lojistik 
sektöründe araç noktasında önemli 
bir talep artışı oldu. Ancak bu talep 
artışına karşın, ortaya çıkan cip 
krizi, tedarik sorunları ve Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik savaşı, şirketlerin 
üretim süreçlerini çok daha zorlu hale 
getirdi. MAN olarak, bu zorlu süreçte 
zamanında aldığımız doğru kararlarla, 
müşterilerimizin tüm taleplerine en hızlı 
şekilde cevap vermeye çalıştık. Bugüne 
kadar da onların bize olan güvenini 
boşa çıkartmayarak, teslimatlarımızı 
zamanında yapmaya devam ettik. 

Bunu yaparken de aynı zamanda 
artan rekabet koşulları ve müşteri 
beklentilerine uygun olarak, satış 
ve satış sonrası hizmet kalitemizi de 
her geçen gün daha da yukarılara 
çıkartmayı sürdürdük. Müşterilerimizin 
ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiye 
sahip araçlarımız ve 7/24 yanlarında 
olduğumuz satış sonrası hizmet 
anlayışımız ile daima onlara en iyiyi 
sunmaya çalıştık. Onlar da MAN tercihleri 
ile sunduğumuz bu hizmet kalitemizi 
ödüllendirdiler. Birbiri ardına yaptığımız 
dev araç teslimatlarını da bu araç ve 
hizmet kalitemizin bir yansıması olarak 
görüyorum.

MAN olarak, bugüne kadar yaptığımız 
tüm çalışmalarda, müşteri memnuniyeti 
temel odak noktamızı oluşturdu. ‘Yaşam 
Boyu İş Ortağı’ olarak gördüğümüz 
müşterilerimiz ile kurduğumuz bu yol 
arkadaşlığımızın temelinde ise, şüphesiz 
güven ilkesi var. Bu karşılıklı güven 
ilkesi üzerine inşa ettiğimiz iş birlikleri 
sayesinde bugün pek çok sektörde 
lider firmaların güvenilir çözüm ortağı 

Bülent 
Baysal

Hıdır Erdi 
ŞahinTuncay 

Bekiroğlu

Serkan 
Sara
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konumunda bulunuyoruz. Bu firmalardan 
bir tanesi de iş birliğinden her zaman 
onur duyduğumuz Seyyah Taşımacılık 
A.Ş.’dir. Türkiye lojistik sektörünün köklü 
markalarından bir tanesi olan bu güzide 
firmamız ile uzun soluklu iş birliğimize 
bugün yeni bir halka daha ekliyoruz. Bu 
iş birliğimizin önümüzdeki süreçte daha 
da artarak devam edeceğine inanıyorum. 
Yeni MAN araçlarımızın, Seyyah 
Taşımacılık Ailesi’ne hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum.” 

“MAN bizim için her zaman 
güvenilir bir partner oldu”

Firma olarak, 1958 yılından faaliyete 
başladıklarını ve 1960’lardan bu yana 
da MAN ile iş birliklerinin devam ettiğini 
hatırlatan Seyyah Taşımacılık A.Ş. 
Yönetim Kurulu üyesi Bülent Baysal, 
“MAN, ağır ticari araç sektöründe dünya 
üzerinde kendini kanıtlamış bir marka. 
Bugüne kadar gerek yurt içi gerekse de 
yurt dışı faaliyetlerimizde şirketimiz için 
daima güvenilir bir çözüm ortağı oldu. 
Üstün nitelikli yeni nesil araçlarının yanı 
sıra yedek parça ve geniş servis ağı, satış 
sonrası sunduğu hizmet kalitesi ile bizim 
için her zaman güvenilir bir partner 
olmaya devam etti. 

Lojistik sektöründe ‘güven’ çok önemli bir 
yer tutuyor. Aldığınız yükü zamanında 
teslim edeceğinize dair verdiğiniz 
her söz, sizin için sektörde bir güven 
testi anlamına geliyor. Bu nedenle yol 
arkadaşlarınızı doğru seçmeniz bu işte 
büyük önem taşıyor. Seyyah Taşımacılık 
olarak, bu konuda her zaman titiz 
davranıyor, yol arkadaşlarımızı da itina 

ile seçiyoruz. İşlerimizde her zaman 
güvendiğimiz markalarla yola çıkmaya 
özen gösteriyoruz. Gururla söyleyebilirim 
ki, 64 yılın verdiği tecrübe ile bugüne 
kadar da seçtiğimiz yol arkadaşlarımız 
konusunda hiç yanılmadık. MAN markası 
da bu başarı yolculuğumuzda her zaman 
araç ve hizmet kalitesi ile yanımızda 
oldu. Bugün de uzun yıllara dayanan iş 
birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz. 
Şirket olarak, büyüyen lojistik sektöründe 
daha büyük hedeflere yürümek için bu 
yıl araç filomuza 100 adet yeni MAN 
çekici katıyoruz. Filomuzda halihazırda 
200’ün üzerinde aracımız bulunuyor. 
Bu alımımızla filomuzun yarısı MAN 
araçları olacak. Yeni MAN çekicilerimizin; 
yüksek yakıt tasarrufları, güçlü ve 
çevreci motorları, dayanıklıkları ve 
performansları ile şirketimize büyük güç 
katacağına inanıyorum. Bugün teslim 
aldığımız araçları da Avrupa’daki büyüme 
hedeflerimiz doğrultusunda bu kıtadaki 
işlerimizde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

“Araç ve hizmet noktasında tüm 
ayrıcalıkları tek çatı altında sunuyoruz”

İşletmelerin günümüzde yüksek tasarruf, 
performans ve dayanıklılık, çevreci ve 
güçlü motor ile satış sonrası kaliteli hizmet 
gibi kriterleri artık ilk sıraya koymaya 
başladığını vurgulaya MAN Kamyon ve 
Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü 
Serkan Sara şunları kaydetti: “MAN olarak, 
üstün nitelikli araçlarımızı, başarılı satış 
ve satış sonrası hizmet süreçlerimiz ile 
destekleyerek, müşterilerimiz için güvenilir 
çözüm ortağı işlevi görüyoruz. Yarının 
teknolojisi ile tasarlanıp, üretilen MAN 
kamyon ve çekicileri, özellikle zengin 
model çeşitlilikleri, gelişmiş şasi yapıları 
ve ileri teknolojileri ile ihtiyaç duyulan 
her alanda en ideal çözümleri sunuyor. 
Bugün teslimatını yaptığımız ‘2021 Yılın 
Kamyonu’ ödüllü yeni nesil MAN TGX serisi 
araçlarımız da dayanıklılık, konfor, güvenlik 
gibi üstün özelliklerinin yanı sıra yakıt 
tasarrufu ve işletme ekonomisi açısından 
sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Yeni nesil 
TGX serisi araçlarımız, sundukları birçok 
avantajın yanı sıra Euro 6e motorları ile 
daha yüksek güç ve daha fazla tasarruf 
sağlıyor. Bu yeni nesil motorlarımızın 
bir önceki nesil Euro 6d motorlara göre 
sağladığı yakıt tasarrufu oranı yüzde 
4.2. Bu da işletmeler için çok önemli bir 
gider kalemi konumunda bulunan yakıt 
tasarrufu noktasında önemli bir katkı 
anlamına geliyor. Yeni MAN TGX’lerin 
Avrupa yollarında Seyyah Taşımacılık’ın 
gücüne önemli bir güç katacağına 
inanıyorum. Bir kez daha MAN’ın araç 
ve hizmet kalitesine duydukları güven 
için kendilerine teşekkür eder, yeni 
araçlarımızın hayırlı olmasını dilerim.”
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Şoförlerin konforu ve güvenliği 
kadar sağlığı ve bakımına da değer 

veren Mercedes-Benz Türk, Sağlık 
Bakım Tırı’nın üçüncü durağı olan 

Düzce’de kamyon şoförleriyle 
buluştu. Kamyon şoförlerinin 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayabilmesi için özel olarak 

tasarlanan Sağlık Bakım Tırı’ndaki 1 
iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist 

ve 2 berber, gün boyunca kamyon 
şoförlerine hizmet verdi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs 
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi 
Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Bu yıl 5 
lokasyon olarak planladığımız Sağlık 
Bakım Tırı etkinliğimizi, şoförlerimizden 
gelen yoğun talep üzerine 10 lokasyonda 
düzenlemeye karar verdik” dedi.

Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye’de 
daha önce benzeri görülmemiş bir 
uygulamayı hayata geçiren Mercedes-
Benz Türk, etkinliğin üçüncü durağı olan 
Düzce’de kamyon şoförleri ile bir araya 
geldi. Türsan Dinlenme Tesisleri’nde 
düzenlenen organizasyon, daha önceki 
etkinliklerde olduğu gibi yine yoğun bir 
ilgi gördü. 

Kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayabilmesi için 
özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım 
Tırı’ndaki 1 iç hastalıkları uzmanı, 
1 fizyoterapist ve 2 berber, gün 
boyunca kamyon şoförlerine hizmet 
verdi. Şoförlerin ön muayenesini 
gerçekleştiren iç hastalıkları uzmanı, 
gerekli gördüğü kişileri tedavi olmaları 
için sağlık kuruluşlarına yönlendirdi. 
Fizyoterapistin uzun yol şoförlerine araç 
içinde yapabilecekleri hareketleri ve 
doğru oturma pozisyonlarını anlattığı 
etkinlikte, Sağlık Bakım Tırı’nda bulunan 
berberler de şoförlerin saç ve sakal 
bakımlarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Mercedes-Benz bayi Hasmer 
Otomotiv ekibinin getirdiği diagnoz 
cihazı ile Mercedes-Benz marka 
kamyonların arıza teşhisi de yapıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs 
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi 
Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “İstanbul 
ve Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimizin ardından Düzce’de 
de yoğun bir ilgiyle karşılandık. Yoğun 
yağmura rağmen etkinliğimize yaklaşık 
250 kişi katıldı. Bu yıl 5 lokasyon 
olarak planladığımız Sağlık Bakım Tırı 
etkinliğimizi, şoförlerimizden gelen 
yoğun talep üzerine 10 lokasyonda 
düzenlemeye karar verdik. Yaşamlarının 
büyük bir bölümünü yollarda geçiren 
şoförlerimizi dinlemeye ve onların 
yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık 
Bakım Tırı önümüzdeki yıl da ülkemizin 
çeşitli noktalarında şoför dostlarımızla bir 
araya gelecek” diye konuştu.

Sağlık Bakım Tırı’nın bir sonraki durağı 
Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olacak. 14 
Eylül Çarşamba günü Ceren Tur Kamyon 
Dinlenme Tesisi’nde düzenlenecek 
etkinlikte şoförler; doktor, fizyoterapist 
ve berber hizmetlerinden ücretsiz bir 
şekilde faydalanabilecekler. Sağlık Bakım 
Tırı’nın diğer durakları ile ilgili ayrıntılar 
Mercedes-Benz Kamyon’un sosyal medya 
hesaplarından duyurulmaya devam edecek.

Mercedes-Benz Türk’ün
Sağlık Bakım Tırı üçüncü durağı 

Düzce’de yoğun ilgi gördü



64 RADÜS DERGİSİ   2022

OKT Trailer IAA 
Transportation’da geleceğin 

treyler modelini sundu

20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Hannover kentinde 
düzenlenen IAA Transportation 2022’de bu yıl 8. kez ziyaretçilerini 

ağırlayan OKT Trailer, IAA’da “Geleceğin Treyler Modelini” sunuyor. Fuarda 
sergileyeceği W tipi yatay silobas, vakum tankeri ve damperli silobas 

ürünlerine ek olarak odak noktasında çevre dostu, akıllı ve ergonomik 
yeni nesil tanker modeli ile treyler tasarımına yeni bir soluk getiriyor.
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Lojistik ihtiyacının her geçen gün arttığı; 
daha pratik, hayatı kolaylaştıran, aynı 
zamanda doğaya saygılı üst yapılara 
ihtiyaç duyulan yeni dönemde pratik 
çözümler sunarak basit kullanım 
özellikleri ile kullanıcının tecrübeye gerek 
kalmadan rahatlıkla kullanabileceği, 
herkes her şeyi kullanabilir mantığı ile 
tasarlanmış, hızlı ve pratik aynı zamanda 
ergonomik araçlar gereklidir. Doğadaki 
en iyi aerodinamik yapıya sahip olan 
su damlası formundan ilham alınarak 
tasarlanan, Aerodinamik Gıda Tankeri tüm 
bu kolaylıkları sağlamak istiyor. 

GELECEK TEMALI STANDI İLE  
GÖZÜ HEP İLERİDE 

Taşımacılık sektöründeki birçok 
yeniliklerin keşfedildiği IAA 
Transportation fuarında geniş stant alanı 
ile merakını ileriye taşıyan OKT, Ay’a ilk 
merak ayak basmıştır bizim merakımız 
daha yeniyi keşfetmek diyerek gelecek 
temalı standında sunduğu fütüristik 
yapıya sahip türünün ilk örneği olan 
yeni nesil Aerodinamik Gıda Tankeri ile 
geleceğin treyler modelini belirliyor. 
Avrupa’da birçok ülke de sunduğu 
çözümler ile geniş satış ağına sahip olan 
OKT Trailer bu yıl IAA’da ortak katılımcı 
olarak distribütörlük anlaşması yaptığı 
ve OKT ürünlerini Belçika, Hollanda ve 

Lüksemburg’da satışını yapmaya yetkili 
Lambrecht Trailers firması ile bir arada 
yer aldı. OKT Trailer kurumsal imajını 
destekleyen standında 60 m3 damperli 
silobas, 39 m3 w tip yatay silobas, 29.000 
lt vakum tankeri ve Lamrecht’in ürettiği 
53 m3 yem silobasının birbirinden farklı 
özelliklerini ziyaretçilerine sunarken, 
“Trailer Innovation 2023” konsept tasarım 
ödülünü alan Yeni Nesil Aerodinamik 
Gıda Tankerinin tüm detaylarını açıkladı.  

OKT TRAILER MÜŞTERİLERİNİ 
ERGONOMİK ÜRÜNLERLE 
ETKİLEMEK İSTİYOR

Fuarda müşteriler için ilgi çekici olan 
şey tasarım çizgileri ile sürüş esnasında 
hava sürtünmesini minimum seviyeye 
düşüren yeni nesil Aerodinamik Gıda 
Tankeri konseptidir. OKT Trailer’in 
müşterilerini etkilemek istediği en önemli 
özellik, kullanımı kolay ürünlerdir. Araç 
üstü ekipmanların aerodinamik yapıyı 
bozmaması için rüzgârı arka tarafa 
iletecek şekilde bir form ile tasarlanan 
Aerodinamik Tankerde bulunan balıksırtı 
arka spoilar, aracın önünden arkasına 
doğru gelen rüzgâra yön vererek araç 
dinamiğini yükseltirken; araç altı difüzör 
kanalları ve tampon hava çıkışları araç 
altına giren hava basıncını düşürerek yol 
tutuşunu artırıyor. Sürücüsü için kullanıcı 

dostu ve mükemmel uyumu yakalamayı 
hedefleyen tanker aerodinamik yapıya 
sahip olması nedeniyle kamyona yakıt 
tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu 
düşürmeye yardımcı olmayı hedefliyor. 
Tasarımında bulunan benzersiz 
özellikleri, teknolojisi ve benzersiz 
görünümü; sınıfının üstün özelliklerini 
öne çıkaran Yeni Nesil Aerodinamik Gıda 
Tankerini treyler sektörünün en gözde 
modellerinden biri yapıyor. 

TASARIMINDA BÜTÜNSELLİK ÖN 
PLANDA 

Araç üzerinde bulunan yürüyüş yolundaki 
korkular ve yürüyüş yolu üzerindeki 
mobil kontrol ile açılıp kapanabilen 
sürgülü korumalıklar ile gövdeyi daha 
bütünsel gösterecek tasarım elde 
edilmiştir. Gizlenmiş ve genişletilmiş 
yürüyüşü yolu ile korumalıklar hem 
aerodinamik yapıya uygun hem de 
kullanıcılarını daha geniş ve daha güvenli 
bir sistem ile buluşturuyor. Yeni nesil gıda 
tankerinin tekerleri üzerine kapatılmış 
tasarımıyla treyler modasını değiştirecek 
aerodinamik çamurluklar tekerleklere 
gelecek türbülansı yok ederek aynı 
zamanda estetik görünüm kazandırır, 
aracın arkasındaki üst kanatlar ve aracın 
tampon bölgesinde yer alan difüzör, 
rüzgârı disipliniz ederek treyler üzerinden 
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hızlıca kayarak türbülansın araçtan 
uzaklaşmasını sağlar. Aynı zamanda 
bu kanatlar dengeleyici görev görerek 
treylerin karayolundaki akışını stabilize 
eder, yük taşıma esnasında aracın 
sallamamasını azaltır.

TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP

Değişen ve yenilenen teknolojiyle birlikte 
uzaktan yönetilebilir IoT ile gelişen, 
birbiri ile konuşan akıllı treylerlerin 
üretileceği döneme doğru ilerlenen 
bu dönemin gerekliliklerinden biri de 
telefon ile yönetilebilecek bir sistem. Bu 
ihtiyaca yönelik Yeni Nesil Aerodinamik 
Gıda Tankerinde yapılacak ilk değişiklik 
kullanım esnasında büyük kolaylık 
kazandıracak park ayaklarının indirilip 
kaldırılması ve üst koruma kapaklarının 
açılıp kapanması elektronik sisteme 
sahip olacak ve telefon aplikasyonu 
ile yönetilebilecek. Arkada bulunan 
dijital ekran sayesinde araç uydu ile 
haberleşecek ve bulunduğu ülke sınırları 
içerisinde kullanılan dilde aracın hızı, 
taşıdığı malzeme ve çeşitli uyarılar 
connected drive sistemi ile arka ekranda 
gösterilecektir.

Teknolojiye yapılan yatırımların ve 
dijitalleşme dönemi gereklilikleri 
kapsamında üretim süreçlerindeki 
ergonomik çalışmaların çıktısı olan 
Aerodinamik Gıda Tankeri; aerodinamik 
yapısı, estetik görünümü, elektrikli 
aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile 
treyle sektöründe yeni tasarım dili olarak 
fark yaratacak gibi görünüyor. 

OKT, FUARDA ORTAK KATILIMCISI 
LAMBRECHT TRAILERS İLE 
BİRLİKTE ZİYARETÇİLERİNİ 
YENİLİKLERLE BULUŞTURDU

Bu yıl pek çok ülkede distribütörleri 
bulunan OKT Trailer bu yıl Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburg’da 
ürünlerinin satışını yapması için 
Lambrecht Trailers ile distribütörlük 
anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın iş 
birliğini duyurmak ve diğer distribütör 
firmaları ile bir araya gelecek olan OKT 
Trailer güçlü iş birliktelikleri sağlamaya 
devam ediyor.

50 yıldan bu yana treyler sektöründe 
çeşitli kuru dökme ürünlerin taşınması 
için ürünler tasarlayan Lambrecht 
Trailers; hayvan yemi, tahıllar, un, 
tohumlar, çekirdekler, patates 
gevrekleri, şeker, soya, tuzlar ve ön 

karışımlar gibi hemen hemen tüm 
granüller ve/veya tozların taşınmasında 
kullanılan silobasları ile Mutlu 
Hayvanlar mı? Onları Lambrecht Trailers 
ile besleyin sloganıyla diyerek karbon 
ayak izini düşürecek lojistik çözümleri 
sunuyor. Geniş ürün yelpazesi ile 
Lambrecht hayvan yemi peletleri, 
odun peletleri vb. gibi çeşitli topaklar, 
çamur ve sıvı atıkların taşınması için 
yarı römorklar ve özel ölçülere sahip 
dökme yük kamyonları üretmektedir. 
Ürünlerinin benzerlerine göre kullanım 
ömrü bakımından çok daha uzun süreli 
dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyen 
Lambrecht Trailers ürünlerinin her daim 
arkasında duruyor. IAA’da 53 m3 
taşıma kapasitesine sahip yem 
silobasını sergileyen Lambrecht 
Avrupa’da kalitesi ile güvenilirliğe 
giden yol olduğunun altını çiziyor.
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-
Eylül verilerini açıkladı. Yılın ilk 9 aylık 
döneminde toplam üretim bir önceki 
yılın aynı dönemine göre % 4 artarak 962 
bin 18 adet olarak gerçekleşti. Geçen 
yılın ilk 9 ayına göre paralel bir seyir 
izleyen otomobil üretimi ise 571 bin 6 
adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 
adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 
yılı Ocak-Eylül döneminde üretim % 12, 
ağır ticari araç grubunda % 33 ve hafif 
ticari araç grubunda % 10 oranında arttı. 
2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari 
araç pazarı % 2  ağır ticari araç pazarı 
% 22 artarken, hafif ticari araç pazarı  
% 2 azaldı. Ocak-Eylül döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, toplam 
otomotiv ihracatı adet bazında % 2 
oranında artarken, otomobil ihracatı % 
1 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 
687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 
396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Ocak-Eylül döneminde toplam pazar 
geçen yıla göre % 6 geriledi ve 549 
bin 630 adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde, otomobil pazarı da % 8 
daralarak 399 bin 224 adet oldu. 

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu 
konumunda olan Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), Ocak-Eylül dönemine 
ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar 
verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 
dokuz ayında toplam otomotiv üretimi 
bir önceki yılın aynı dönemine göre % 
4 artarak 962 bin 18, otomobil üretimi 
ise paralel seyrederek 571 bin 6 adet 
olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 996 bin 926 
adedi buldu. Ocak-Eylül döneminde 
ticari araç üretimi ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre % 12 oranında 
artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari 
araç grubunda üretim % 33 artarken, 
hafif ticari araç grubunda üretim 
% 10 arttı. Bu dönemde, otomotiv 
sanayisinin kapasite kullanım oranı 
% 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu 
bazında kapasite kullanım oranları 
ise hafif araçlarda (otomobil + hafif 
ticari araç) % 66, kamyon grubunda 
% 85, otobüs-midibüs grubunda % 
36 ve traktörde % 62 seviyesinde 
gerçekleşti. 

Otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre 
% 5 artarak 22,6 milyar $ oldu!
Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet 
bazında % 2 artarak 687 bin 966 adet 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil 
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 1 azalırken, ticari araç ihracatı ise 
% 8 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 
yılına göre % 11 artarak 13 bin 331 adet 
olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv 
sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Eylül 
döneminde % 12 pay ile sektörel ihracat 
sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ 
İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 
Ocak-Eylül döneminde toplam otomotiv 
ihracatı, 2021 yılına göre % 5 artarak 22,6 
milyar dolar oldu. Euro bazında ise % 18 
artarak 21,3 milyar euro olarak gerçekleşti. 
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi 
ihracatı % 2 oranında, tedarik sanayi 
ihracatı da % 8 oranında arttı.

Toplam pazar 549 bin 630 adet 
düzeyinde gerçekleşti
Yılın ilk dokuz aylık döneminde toplam 
pazar geçen yıla göre % 6 daralarak 549 

Otomotiv Sanayii Derneği, 
Ocak-Eylül verilerini açıkladı

10 Yıllık Ortalama ve 2011/2022 Toplam Satışlar (Ocak-Ağustos) (x1000) 

Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 4, ihracat yüzde 2 arttı
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Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

bin 630  adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde, otomobil pazarı da % 8 
oranında daraldı ve 399 bin 244 adet 
oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise, 
Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı 
% 2, ağır ticari araç pazarı % 22 artarken , 
hafif ticari araç pazarı % 2 azaldı. büyüdü. 
2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari 

araç satışları % 14 azalırken, yerli hafif 
ticari araç % 9 oranında arttı. Bu dönemde, 
otomobil satışlarındaki yerli araç payı % 
39, hafif ticari araç pazarında yerli araç 
payı ise % 59 olarak gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

Kaynak: OSD

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
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Sürdürülebilir mobilite lideri MICHELIN, plastik ve 
tekstil polimerlerinin yaşam döngüsünde devrim 
yapacak yenilikçi biyo-endüstriyel çözümlere öncülük 
eden CARBIOS ile, yüzde 100 sürdürülebilir lastikler 
geliştirmeye yönelik ilk adımı attığını duyurdu. 
Yeni uygulama Michelin’de hayata geçirildiğinde, 
yılda yaklaşık 3 milyar plastik şişe,
lastiklerde kullanılmak üzere
teknik elyaflara 
dönüştürülebilecek.

Michelin Yüzde 100 
sürdürülebilir
lastikler için 
ilk adımı attı
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Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden 
biri olan Michelin, plastik ve tekstil 
polimerlerinin yaşam döngüsünde 
devrim yaratacak yenilikçi biyo-
endüstriyel çözümlere öncülük eden 
CARBIOS ile yüzde 100 sürdürülebilir 
lastikler geliştirmeye yönelik ilk adımı 
attı. Michelin, teknik gereksinimlerini 

karşılayacak yüksek mukavemetli 
lastik elyafları üretmek için, 

Carbios’un PET plastik atıklarının 
kullanımında uyguladığı enzimatik geri 
dönüşüm sürecini başarıyla test edip 
uyguladığını açıkladı.

Carbios’un faydalandığı enzimatik geri 
dönüşüm işleminde; çeşitli plastik veya 
tekstil ürünlerinden (şişeler, kaplar, 
polyester giysiler gibi) meydana gelen 
PET atıkları depolimerize edebilen bir 
enzim kullanılıyor. Her türden PET atığının 
sonsuza değin dönüştürülebilmesine 
olanak tanıyan bu inovasyon, aynı 
zamanda yüzde 100 geri dönüştürülmüş 
ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir PET 
ürünlerinin de işlenmemiş PET kalitesinde 
üretilmesine olanak sağlıyor.

Dünyada ilk kez: PET enzimatik 
geri dönüşüm uygulanması araba 
lastiklerinde!

Elde edilen teknik elyaf, aynı prototiple 
üretilen ve işlem görmemiş PET ile 
aynı kaliteye sahip. Yüksek dirençli bu 
polyester, kırılma direnci, sertliği ve 
termal stabilitesi nedeniyle özellikle 
lastikler için uygunluk gösteriyor. 
Lastiklerde kullanılmak üzere geri 
dönüştürülmüş teknik elyaf üreten 
ve test eden ilk şirket olan Michelin, 
2030 yılına kadar yüzde 40 ve 2050 
yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir 
(yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş 
kaynaklardan gelen) malzemeler 
kullanmayı taahhüdünü sürdürüyor. Bu 
gelişme ile sürdürülebilirlik hedeflerine 
bir adım daha yaklaşan Michelin, 
aynı zamanda lastiklerin döngüsel 
ekonomiye dahil olmasına da katkı 
sunmaya devam edecek. 

Dünya çapında her yıl 1,6 milyar otomobil 
lastiği satılıyor (tüm lastik üreticilerinin 
toplamı). Bu lastiklerde yer alan pet 
elyafları elde etmek için her yıl 800.000 
ton PET kullanılıyor. Yeni uygulama 
Michelin’de hayata geçirildiğinde, 

yılda yaklaşık 3 milyar plastik şişe, 
şirketin lastiklerinde kullanılmak 

üzere teknik elyaflara 
dönüştürülebilecek. 
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FUARIN ADI BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ KONUSU ŞEHİR - YER DÜZENLEYEN

FİRMA

BAUMA Munih 
2022

24-30 Ekim 
2022

33.Uluslararası 
İnşaat Makineleri, 
İnşaat Malzemesi 
Makineleri, İnşaat 
Araçları ve 
Madencilik Makineleri 
İhtisas Fuarı

ALMANYA 
Münih

Messe
München

IIBT
05-07 Ekim 
2022

Oto Yedek parça,
Ticari Araç,
otomotiv fuarı

ENDONEZYA 
Jakarta

PT. Global 
Expo

AUTOMECHANICS 
2023

28-30 Nisan 
2023

Uluslar arası 
Otomotiv 
Yedek parça, 
Aksesuar ve Servis 
Ekipmanları Fuarı

LETONYA 
Riga

BT1

Busword 
2023

07-12 Ekim 
2023 

Otobüs ve 
otobüs endüstrisi 
fuarı

Belçika
Brüksel

Busword
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Doğada binlerce yıl çözünmeyen 
atık lastikler, çevre ve insan sağlığını 
tehdit ediyor. Yarattığı kirliliğin yanı 
sıra içerdiği kimyasallar nedeniyle 
su kaynaklarına da zarar veriyor. 
Ömrünü Tamamlamış Lastik 
Geri Dönüşüm Merkezi›ni hayata 
geçiren AKO Grup, yıllık 75 bin 
ton lastik atığı geri kazandırarak 
doğaya karışmasına engel oluyor.

Hızla büyüyen atık lastik stokları, 
dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de büyük bir çevresel sorun haline 
geliyor. Atık lastikler yakılarak bertaraf 
edildiğinde, zehirli gazlar açığa çıkıyor, 
kendi haline bırakıldığında ise doğada 
yıllarca çözünmüyor ve su kaynaklarına 
karışarak çevreye zarar veriyor. Atık 
lastiklerin bu olumsuz etkilerini en aza 
indirmek, maliyetleri düşürmek için 
geri dönüşüm prosesleri giderek önem 
kazanıyor. AKO Grup’un 
hayata geçirdiği 
Ömrünü 
Tamamlamış 
Lastik 
(ÖTL) Geri 
Dönüşüm 
Tesisi’nde 
yıllık 75 bin 
ton lastik 
atığı geri 
dönüştürüyor. 
Grup, 
Türkiye’de bir 
yılda oluşan lastik 
atığının dörtte birinin geri 
dönüştürülmesini sağlarken; bu atıkları 
tümüyle geri dönüştürerek, Türkiye 
sanayisi için nitelikli hammaddeye 
çeviriyor. Tesiste lastikler niteliklerine 
göre ayrıştırılıyor, yüksek teknolojili 
entegre sistemlerde işlenerek, lastik 
endüstrisi başta olmak üzere, otomotiv 
yan sanayi gibi farklı sanayi kolları için 
nitelikli hammaddeye dönüşüyor. 

Hedef dışa bağımlılığın azaltılması 
Türkiye sanayi kuruluşları her yıl 
tonlarca geri dönüştürülmüş kauçuk 
türevi hammadde ithal ediyor. AKO 
Grup yatırımıyla hayata geçen tesiste, 
bu hammaddenin atık dönüşümüyle 
elde edilmesi, ithal ikamesiyle 
stratejik sektörlerin bu alandaki dışa 
bağımlılığının azaltılması da amaçlanıyor. 
Tesisin yapacağı hammadde üretimi ile 
cari açık kontrolünde ülke ekonomisine 
yıllık yaklaşık 16 milyon dolar dolar katkı 
sağlanması hedefleniyor. Bu yatırım 
özelinde kullanılan Ar-Ge ve patent 

çalışmaları, ekonomik getirisinin yanı 
sıra Türk sanayine teknolojik katkılar 
sunmasıyla da öne çıkıyor.

Sürdürülebilir çevreye destek
30 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, 
sıfır atık projesi ve ülke ekonomisine 
sunduğu katkının yanı sıra karbon 
salınımını da azaltıyor. Tesisin faaliyete 
geçmesiyle, karbon salınımında yıllık 
834 bin ton tasarruf edilerek, yılda 
250 bin ağaç eşdeğeri karbon salınımı 
engellenmesi öngörülüyor.

Atık lastikler artık
doğaya tehdit olmayacak
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ANADOLU’NUN YÜCE DAĞI

Ilgaz

Kastamonu-Çankırı yolunun 
1.875 m’lik bir geçitle aştığı 
Ilgaz dağı doğu-kuzeydoğu, 
batı-kuzey batı doğrultusunda 
50 km uzunluğunda oval bir 
kütle oluşturur. En yüksek zirvesi Batı 
Karadeniz’in en yüksek zirvesi de 
olan Büyükhacat tepesi 2587 m, ikinci 
zirvesi Küçükhacat tepesi ise 2546 m 
yüksekliktedir.  

Ankara’ya uzaklığı 210, İstanbul’a 460 ve 
Kastamonu’ya 40 km uzaklıkta bulunan 
doğal bir güzellik. Yılın altı ayı karla 
kaplı olan Ilgaz’a sadece kışın değil dört 
mevsim gidebilirsiniz. Burada Ilgaz Dağı 

Milli Parkı bulunuyor. Milli 
Park sınırları içerisinde 

zengin bir bitki örtüsü var. 
Yıl boyu akan akarsularda 

bulunmakta. Baldıran Vadi ’sindeki 
Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme 
tesisi bulunmakta. Yaz dönemi boyunca 
gelen misafirler olta balıkçılığı 
yapabiliyorlar. Kışın gelin gibi 
beyazlar içindeki Ilgaz Dağı 
baharla birlikte yemyeşil 
yüzünü gösteriyor. 
Doğadaki rengârenk 
çiçeklere kuşların cıvıltısı 
eşlik ediyor.

Ilgaz Kayak Merkezine yakın gezip 
görmeniz gereken yerlerden biri 
Kırkpınar Yaylası. Ilgaz dağ yamacının 
2000 metre yükseklerinde bir gölün 
çevresindeki doğa harikası bir yayladır. 
Kırk kaynaktan beslenen bu yapay gölü 
çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret 
etmektedir. Kırkpınar Yaylası kendine 

özgü florasının eşsiz örnekleriyle 
doludur. Yüzlerce çiçek çeşidi 

bulunan yaylada çiğdem, 
düğün çiçeği, yabani lale, sarı 
orkide, salep ve orman gülü 
bunlardan sadece birkaçı.

Alp disiplinine elverişli 
olan Ilgaz’da yıl içinde kar 

kalınlığı 70 ila 250 santim 
arasında değişmektedir. Kristal kar 

çeşidine sahip olan bölgenin en dikkat 
çekici özelliklerinden birisi yıl içinde 
çok az fırtınanın yaşanmasıdır. Nitekim 
meteorolojik şartların uygun olması, 
kayak sporuna son derece elverişli bir 
ortam oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

Sömestr ve tatil dönemleri dışında 
Uludağ ve Kartalkaya gibi popüler 
adreslerdeki kalabalığın yaşanmadığı 
Ilgaz, bu özelliğiyle hem kayak tutkusunu 
tatmin etmekte hem de kargaşadan 
uzak sessiz bir tatil geçirme ortamı 
sunmaktadır.
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PETLAS 2022 Türkiye Offroad 
Şampiyonası’nda 5. ayak, 54 Otomobil 
Sporları Kulübü tarafından Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi katkıları ve 
ICRYPEX ana sponsorluğunda 10-11 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 5 ayrı sınıfta 
30 araç ve 60 sporcu, ilk gün Kömürlük 
köyünde yer alan mukavemet etabında, 
ikinci gün de Karaköy’de yer alan Spor Ada 
Tesisleri’ndeki seyirci etabında birbirlerine 
üstünlük sağlayabilmek için mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen ve yerel halkın 
da büyük ilgi gösterdiği yarış sonunda, 
EVL Garage’dan Kemal Özsoy-Yiğitcan 
Yüksel ekibi genel klasman ve Sınıf SSV 
birincisi olurken, aynı takımdan Kenan 
Özsoy-Harun Deynek ikinciliği ve Mustafa 
Saray-Samet Zurnacı ekibi de üçüncülüğü 
elde ettiler. Saray-Zurnacı ekibi aynı 
zamanda Sınıf 4 birincisi olurken, Sınıf 
3’de Atakan Keskin-Halil Berkay Özcan, 
Sınıf 2’de Nihat Keskin-Yasemin Biber 

Toker, Sınıf 1’de Mehmet Baki Arpasatan-
Alaaddin Yorulmaz birincilikleri paylaşan 
ekipler oldu. PETLAS 2022 Türkiye Offroad 
Şampiyonası, 08-09 Ekim tarihlerinde 
Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor 
Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli 
Merkezefendi’de düzenlenecek olan 
altıncı ayak ile devam edecek.

Sakarya’da Offroad Sakarya’da Offroad 
heyecanıheyecanı
nefesnefes
kesti...kesti...
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RAFADAN TAYFA 2: 
GÖBEKLİTEPE

Yönetmen: İsmail Fidan
Oyuncular: Şirin Giobbi, Levent Kol, Yağmur Sergen

Ülke: Türkiye

Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, 
Göbeklitepe’de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları 

konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin 
üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı 

uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu 
dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli 
bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin 

içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır 
bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik 

halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu 
söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören 

Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe’yle 
ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kâşifi 

Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi 
Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için 

Şanlıurfa’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

IP MAN 4: FİNAL
Yönetmen: Wilson Yip

Oyuncular: Donnie Yen,
Chan Kwok-Kwan, Scott Adkins

Ülke: Hong Kong

On yılı aşkın süredir devam eden ve Doğu Dövüş 
Sanatları’nı beyaz perdede en iyi şekilde yansıtan, IP 
MAN serisinin son bölümü IP MAN 4:Final, 1 Ocak’ta 

vizyona girdi! Dövüş sanatını kötüye kullananlara karşı 
savaş açan IP MAN güç, ustalık ve tevazuyu birleştirerek 

birçok öğrenci yetiştirmiş, yaşayan en büyük 
ustadır. Bruce Lee ile Ip Man 3’teki karşılaşmalarının 

ardından büyük bir merak uyandıran ikilinin arasında 
yaşanacaklar son bölümde tüm sorulara cevap verecek. 
50 Milyon dolarlık bütçesiyle serinin son filmi IPMAN 4 

Final sadece dövüş sanatlarıyla değil, yaşam felsefesiyle 
de tüm dünyayı etkileyen Ip Man’in aksiyon dolu son 

macerasını konu alıyor.
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HAVVANIN
3 KIZI

Yazar: Elif Şafak
Yayınevi: Doğan Kitap

Ben ne annem gibi dindarım, ne 
babam gibi kâinatın, beş duyumla 

kavradığım şeylerden ibaret 
olduğuna kaniyim. Öyleyse ben 

neredeyim? Ne mutlak dindarlığa, 
ne de mutlak akılcılığa dahil 

olmak isteyenler için bir başka 
yaklaşım, yeni bir varoluş şekli yok 
mu acaba? Bir üçüncü yol mesela? 

Kim bilir?

CADI AVCISI
Yazar: Virginia Boecker

Yayınevi: Yabancı

Tenime dağlanarak işlenmiş 
mühür. XIII. Beni koruyan ve ne 

olduğumu gösteren mühür. 
Ben On Üçüncü Yazıt’ın bir 
uygulayıcısıydım. Bir cadı 

avcısı. Korkulması gereken kişi 
bendim. En büyük düşmanınız 

dövüştüğünüz şey değil, 
korktuğunuz şeydir. “İyi bir 

fantastik kitapta olması gereken 
her şey var: kılıçlar, zehir, kara 

büyü ve ihanet. Eğlenceli, 
kanınızın çekileceği, macera dolu 

bir ilk roman.”

OZ
Yazar: Adam Fawer

Yayınevi: April Yayıncılık

Dorothy ilk defa öldüğünde on 
iki yaşındaydı. En azından bana 

söylediği buydu. Delirdiğini 
düşünmüştüm ama şimdi ona 

inandığım için esas deli ben miyim 
diye merak ediyorum. Öyleysem 

bunların hiçbirinin önemi yok 
demektir. Ama değilsem… 
Eh, o zaman dünya benim 

düşündüğüm gibi bir şey değil 
demektir. Üstelik tek bir dünya 
yok. Kafanız karıştıysa canınız 

sıkılmasın. Benimki de karışmıştı. 
Okuyun, anlayacaksınız. Sonra 

karar verirsiniz: Ben mi delirdim 
yoksa siz mi?

Hortum seni sürükledi. Şimdi 
hikâyeye baştan başlayacaksın. 
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BULMACA

SOLDAN SAĞA
1. Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk 
etmekle görevlendirilen kimse 2. Allah’ın kullarına 
ve diğer yaratıklarına lütfu olan nimet, yenilen, 
içilen ve sarf en şey, kısmet 3. Ekvator bölgesindeki 
büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş, 
balta girmemiş ormanlara verilen ad 4. Bacağın, 
dizkapağından topuğa kadar olan bölümü 5. 
Ordu ve Giresun yöresinde, soğanları yemek 
yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad 6. 
Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de 
yaşayabilen bir balık 7. Bağırsaktan gelen, içinde 
yağ damlacıkları bulunan akkan 8. Bahardan az 
önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra toprakta 
oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan 
bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine 
sıçraması 2. Uzun tecrübeler sonunda özel olarak 
ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel 
3. Uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı 
özelliği olan bir madde 4. Arılara barınak olarak 
yapılan, türlü biçimdeki tahta sepet ya da sandık 
5. Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla 
ileri sürülen tasım 6. Batı Moğolistan’da yaşayan bir 
Türk topluluğu 7. Edebiyatta anlatışta düzgünlük 
ve açıklıkla birlikte amaca uygunluk
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•  1 paket kedidili bisküvi(24’lü)
Islatmak için;
• 1 su bardağı süt
Kreması için;
• 2 su bardağı süt
• 1 adet yumurta sarısı
• Yarım su bardağı şeker
• 2 tepeleme yemek kaşığı un
• 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 100 ml sıvı krema
Üzeri için;
• 1 paket çikolatalı sos
• 2 su bardağı süt

Kreması için krema ve vanilya 
hariç malzemeler ocağa alınır ve 
göz göz oluncaya kadar sürekli 
karıştırarak pişirilir.

Ocaktan alınca krema ve 
vanilya eklenir ve mixer ile 2-3 
dakika çırpılır.

1 su bardağı süt bir tabağa 
eklenir.

Kedidili bisküvi arkalı önlü bir 
saniye kadar batırılır ve hemen 
çıkarılır. Tepsiye dizilir. 12 tanesi 
böyle yapılır.

Üzerine krema eklenir. Kalan 
bisküvilerde aynı şekilde süte 

batırılır ve üzerine dizilir.
Sos tavasına süt ve çikolatalı 

sos alınır. Kaynayana kadar 
pişirilir.

Kaynadıktan sonra 2-3 dakika 
kısık ateşte pişirilir ve ocaktan 
alınır.

Hazırlanan eklerin üzerine 
gezdirilir.

Tamamen soğuyunca dolaba 
kaldırılır.

Üzerine dilerseniz toz Antep-
fıstığı serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

H
az

ır
la

nı
şı

Malzemeler
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