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fuar

2018 ULUSLARARASI 
MOSKOVA OTOMOBİL FUARI 

Moskova’daki fuarda dünyaca ünlü markaların yanı sıra Rus üretimi araçlar da sergilendi

Bașkent Moskova’da iki yılda bir yapılan fuarda tanınmıș 
markalardan Renault, Kia, Hyundai ve Wolkswagen araçlarını teșhir 
ederken, bașta Çin olmak üzere farklı ülkelerin Rus pazarında ürettiği 
ve satıșa sunduğu araçlar salonda yerlerini aldı.

Bu yıl fuarın en dikkat çeken otomobillerinin bașında ise Rus marka 
araçlar geldi. Rusya Devlet Bașkanı Vladimir Putin’in yeniden 
seçilmesinden sonra yemin törenine giderken kullandığı ve Kremlin 
Sarayı’nda ilk defa görülen “Kortej” isimli limuzinin üreticisi Aurus, 
“Senat” isimli limuzinini de görücüye çıkardı.
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“Avrupa’nın 2. el araç devi”
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Rusya’nın bașkenti Moskova’da bulunan Crocus Expo 
Uluslararası Fuar Merkezi’nde Moskova 2018 Uluslararası 

Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Otomobil firmaları yeni 
model araçlarını sergiledi. Fuara yoğun ilgi gösterildi.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens 
Van den Acker, ‘’Kendine özgü bir Coupe 
Crossover olan ARKANA, Sedan zerafeti 
ile SUV’un güçlü durușunun etkileyici bir 

bileșimi. Güçlü tasarım ve zerafeti ile Fransız 
dokunușuna sahip bu modelde Renault’nun 

kendine özgü çizgilerini ortaya koyduk.’’ dedi.

fuar
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fuar

Güçlü ve çekici tasarımı ile ARKANA, yerden 
yüksekliği, geniș çamurlukları ve 19 inç lastikleri 

sayesinde her türlü arazide sürüș imkanı 
sunarken, araca sağlam bir görünüm kazandırıyor. 

Yan krom detaylar ve panaromik cam tavan, bu 
yeni modelin șık ve yüksek orta hattını ve eğimli 

coupe tavan siluetini öne çıkarıyor.

Rus KAMAZ firmasının ilk defa 2018 Dünya Kupası maçlarının 
yapıldığı sırada Tataristan’ın Kazan șehrinde sergilediği ve trafiğe 
kapalı alanda hizmet verdiği “shuttle bus” tipi pilotsuz “Nami” marka 
12 kișilik minibüs ise dikkati çekti.

Yeni model Lada marka otomobillerin yanı sıra Rusya’nın ticari 
araç üreticilerinden GAZ grubunun Sakarya’da üretmeye bașladığı 
GAZelle Next marka araçların pilotsuz versiyonları fuarda tanıtıldı.

Ayrıca eski Rus “Jiguli” marka otomobillerin modifiye edilmiș bir 
koleksiyonu da fuar alanında sergilendi. 
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Markanın tasarım direktörü 
Steve Mattin “Lada’nın geleceğini 

hazırlıyoruz. 4X4 Vision ile 
benzersiz, cesur ve enerjik tasarıma 
sahip yeni bir SUV’nin potansiyelini 
ortaya koymak istedik. Bunun için 
efsanevi Lada 4x4 Niva’dan ilham 

aldık.” diye konuștu.

fuar
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Tel: 0.312 278 58 02 - 0.312 278 18 13 (pbx) - Faks: 0.312 278 18 13



16   1616

haber

RED DOT’TAN FERRARI’YE 

Tüm dünyada süper spor otomobilin simgesi olan Ferrari, 
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0.312 223 00 43 - 0.312 222 73 83

Bulut Oto
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kapak konusu

     Sektörde en tecrübeli isimlerden birisiniz. Biraz kendinizden 

‘ ’Her zaman insana 
saygılı, çevreye 
duyarlı olmayı ilke 
edindik’ ’ 

Kamile Esen: 
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Söyleși:  Sevim Dilan Boran

“OTONOMİ önemli bir ticaret merkezi olmanın yanında 
bir yașam merkezi haline geldi. Türkiye’nin hemen her 
yerinden gelen ciddi bir kitle var. Zaten bünyesindeki 
galeri ve diğer ișyerleri ile birlikte neredeyse küçük bir 
șehir oluștu burada.”
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‘nin seçtikleri

EN HIZLI

TÜRKİYE’DE!
Efsanevi İtalyan markası Alfa Romeo’nun sportif SUV’u Stelvio’nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio Türkiye’de satıșa 
sunuldu. Almanya’da Nürburgring pistini 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV’u unvanını 
kazanan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor. Stelvio’nun kaputunun altında görev 
yapan V6 Twin- Turbo motoru, tam 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değișimi gerçekleștirebilen 8 ileri otomatik 
șanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor.

Köklü geçmiși ile otomotiv tarihine damga vuran Alfa 
Romeo’nun modern temsilcisi Stelvio, Quadrifoglio 

modeliyle fark yaratmaya devam ediyor. Premium SUV 
segmentinde dengeleri değiștirecek tasarım özellikleri, 
dinamik sürüș karakteri ve güçlü motoruyla dikkat 
çeken Stelvio Quadrifoglio’da, alüminyum monoblok güç 
aktarma mekanizmasıyla Ferrari’nin teknik bilgilerinden 
ilham alınarak, Alfa Romeo tarafından geliștirilen 2,9 
litrelik çift turbo beslemeli, 510 HP gücündeki V6 motor 
görev yapıyor. Stelvio Quadrifoglio, 0’dan 100 km/s hıza 
sadece 3,8 saniyede ulașıyor. 

Kalbinde 510 HP güç yatıyor

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli  olan Alfa Romeo 
Stelvio’nun ateșli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık 
dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen 
hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiș sistemiyle dikkat 
çekiyor. Ferrari’nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile 
geliștirilen Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre, Twin-Turbo 
V6 motor görev alırken, tam 510 HP’lik güç üretiyor. 
Stelvio Quadrifoglio 0’dan 100 km’ye hızlanmasını 3,8 
saniyede tamamlayarak olağanüstü bir performans 
ortaya koyuyor. Sınıfının litre bașına en fazla güç üreten 
24 supaplı motoruyla ișbirliği yapan 8 ileri otomatik 
șanzıman, “Yarıș” modunda sadece 150 milisaniye 
gibi rekor bir sürede vites değișimi gerçekleștirirken, 
Q4 dört tekerlekten çekiș sistemiyle birlikte gücü dört 
tekerleğe birden aktarıyor. Normal koșullarda Q4 çekiș 
sistemi tüm torku arka aksa aktarırken, limitlerde ön ve 
arka aks arasında yüzde 50 denge sağlayabiliyor. Özel 
AlfaLinkTM adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuș 

kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio’yu 
durdurma görevini ilk olarak Giulia’da görülen, Alfa 
Romeo markasına özgü yenilikçi elektromekanik Entegre 
Fren Sistemi (IBS) üstleniyor. 

Rakipsiz güvenlik donanımları

Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en yüksek 
güvenlik puanını alarak farkını ortaya koyan Alfa Romeo 
Stelvio, rakipsiz bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Yenilenen 
ve standartları daha da yukarı çekilen değerlendirme 
kriterlerine göre yüzde 97’lik yetișkin yolcu koruma 
notuyla 5 yıldız alan Stelvio’da, bașta fren mesafesini 
önemli oranda düșüren IBS öne çıkıyor. Elektronik 
Stabilite Kontrolü sistemiyle geleneksel hidrolik fren 
sistemini bir arada kullanan yenilikçi elektromekanik 
sistem sayesinde çok daha hızlı anlık fren tepkimesi 
ve rekor seviyede fren mesafesi elde edilebiliyor. Olası 
bir çarpıșma tehlikesi algıladığında sürücü sesli olarak 
uyaran ve ardından fren yapan Önden Çarpma Uyarı 
Sistemi, Yaya Algılama özelliğine sahip Otonom Acil 
Durum Fren Sistemi ve otomobilin içinde bulunduğu 
șeridin dıșına istem dıșı çıkması halinde sürüyücü 
uyaran Șerit Değiștirme İkaz Sistemi sürüș güvenliğini 
sağlayan sistemlerden bazıları olarak dikkat çekiyor. 
Arka Çapraz Yol Tespit Sistemine sahip Kör Nokta 
Uyarı Sistemi, otomobilin her iki tarafından kör 
noktayı sürekli olarak gözlemliyor ve olası bir çarpıșma 
potansiyeli söz konusu olduğunda sürücüyü uyarıyor. 
Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ise araç hızını trafik 
koșullarına göre kendi kendine ayarlıyor.

ALFA ROMEO STELVIO
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Dinamik sürüșleri destekleyen iç mekân

Alfa Romeo Stelvio seçkin ve kaliteli 
malzemelerle bezenmiș iç mekânıyla orta 
boy premium SUV dünyasında fark yaratıyor. 
Dıș tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da șık 
detaylar ve sportif tatlar öne çıkıyor. Kaliteli 
malzemelerle ve birinci sınıf bir ișçilikle 
șekillendirilen iç mekânda; deri, kumaș ve 
karbon fiber olmak üzere farklı malzemeler 
birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum 
ortaya koyarken gerek önde gerekse arkada 
geniș ve ferah yașam alanı yolculukları 
keyifli hale getiriyor.
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özel
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‘nin seçtikleri

3 FARKLI GERİ KAZANIM SİSTEMİYLE YÜZDE 30 
DAHA FAZLA MENZİL: AUDI E-TRON

Audi’nin elektrikli otomobil prototipi e-tron, enerji geri kazanımı sayesinde yüzde 30 daha uzun bir menzil 
sunuyor. İki adet elektrikli motor ve elektrohidrolik olarak entegre edilmiș olan fren kontrol sistemiyle 
gerçekleștiren e-tron’da otomobil tarihinde ilk defa üç farklı geri kazanım modu birlikte kullanılıyor. 

Audi e-tron prototipi șașırtıcı gücüne ek olarak yüksek 
verimlilik de sunuyor. 300 kW’a kadar güç üreten sistemi 

ve tam elektrikli sürüș özelliğiyle bu SUV, sıfırdan 100 km/s’e 
6 saniyeden daha kısa bir sürede ulașabiliyor. WLPT sürüș 
döngüsünde (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Otomobil Test 
Prosedürü) yapılan testte otomobil tek șarjla 400 kilometreden 
daha uzun bir mesafeyi kat ediyor. Böylesine uzun bir menzile 
erișmesini sağlayan önemli faktörlerden biri ise rekabetteki 
en inovatif enerji geri kazanım sistemine sahip olması. Pikes 
Peak’te sergilediği etkileyici performansıyla Audi’nin elektrikli 
SUV’u rakipleri arasında kendini kanıtlıyor.

Her kilometrede fazladan bir kilometre daha menzil 

Pikes Peak, deniz seviyesinden 4.302 metre yüksekte ve 
Rocky Dağları’nın güneyinde yer alıyor. 1987 yılında Walter 
Röhrl’ün Audi Sport quattro S1’le dünyaca ünlü tırmanma 
yarıșını kazandığı yerde artık Audi e-tron prototipi ses getiriyor. 
Değișken özelliğiyle rakiplerine kıyasla en iyi verimliliği sunan 
enerji geri kazanım sistemi sayesinde 31 kilometrelik iniș 
rotasında elektrikli SUV gittiği yolun neredeyse tamamını 
yeniden kat edebilecek kadar enerjiyi bataryasına geri iletiyor. 
Yaklașık 1.900 metrelik yükseklik farkı da bu bașarı için ideal 
koșulları sağlıyor. Audi e-tron prototipi 300 Nm torka kadar 
çekiș gücü ve 220 kW’lık elektrik gücü üreterek (bataryadan 
kullandığı enerjinin yüzde 70’inden daha fazla) enerji geri 
kazanımı sağlıyor. Bu değerlere hiçbir seri üretim model 
otomobil șimdiye kadar erișemedi.
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Motor freni kullanmayarak inișe geçiș

Enerji geri kazanım sistemi ile elektrikli SUV yüzde 30’a kadar daha uzun bir menzil sunuyor. Bunu, gücünü aldığı 
iki adet elektrikli motor ve elektrohidrolik olarak entegre edilmiș olan fren kontrol sistemi ile gerçekleștiriyor. 
Otomobil tarihinde ilk defa üç farklı geri kazanım modu birlikte kullanılıyor: vites değiștirme kulakçıklarıyla sabit 
hızda seyir, öngörülü verimlilik asistanı destekli otomatik olarak devreye giren coasting modu ile geri kazanım ve 
elektrikli ve hidrolik yavașlama arasında yumușak geçișlerle fren enerjisi geri kazanımı. 

Asenkron motorlar

Elektrikli sürüș özelliğine sahip SUV sadece verimliliğiyle değil performansıyla da 
etkilemeye devam ediyor. Sahip olduğu iki adet elektrikli motor 265 kW’lık güç ve 
561 Nm tork üretirken, 60 saniyeye kadar en yüksek düzeyde performans sağlıyor.

Bu sayede otomobil hiçbir güç kaybı yașamaksızın sıfırdan 200 km/s’lik elektronik olarak sınırlandırılmıș azami hızına art 
arda birçok kez çıkabiliyor. Maksimum tahrik torkunu anında sunan otomobil, bu güçlü torku korumaya devam ediyor. Sürücü, 
seçici kolu D’den S’ye getirip sağda yer alan vites değiștirme kulakçığını kendine doğru tamamen çektiğinde “Boost” modunu 
etkinleștirebiliyor ve otomobil sekiz saniye boyunca maksimum güç sunuyor. Bu mod etkinleștirildiğinde sistem 300 kW’lık 
bir güç çıkıșı ve 664 Nm tork sunuyor. Audi e-tron prototipi sıfırdan 100 km/s’e altı saniyeden kısa bir sürede hızlanabiliyor.
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INFINITI’DEN
PROTOTYPE 10
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söyleși
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“Sektör olarak; devlet, bakanlıklar ve bürokrasi 
açısından birlik ve beraberliğin sağlanması 
gerekiyor. Biz dernek olarak bunun adresinin 
MASFED olduğunu görerek üye olduk. 
Federasyon da yaptığı ișlerle bizim doğru yolda 
olduğumuzu kanıtladı.”

“Sektörümüzün bugün yașadığı birçok problem 
var. En önemlilerinden biri, özellikle internet 
siteleri vasıtasıyla kayıt dıșı, ayaküstü ve 
vekaletle satıș yapan șahıslar. Bu șahıslar, hem 
tüketiciye hem de mesleğimize ciddi zarar veriyor. 
Bunun yanında mesleğimizin KDV ile ilgili çok 
ciddi problemleri varken, Federasyonumuzun 
KDV hakkında ilgili bakanlıklarımızla yaptığı 
çalıșmalar sonucu önemli adımlar atıldı. Biz 
de İMAS olarak Federasyonumuza tüm bu 
çalıșmalarında destek oluyor, tüm gücümüzle 
yanlarında yer alıyoruz.”
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S
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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi ilk 
așamada C 200 4MATIC Sedan, C 200 

4MATIC Coupé, C 200 Cabriolet ile 
showroom’lardaki yerini aldı. Eylül 

ayı itibarıyla C 180 Sedan ve C 200 d 
Sedan’ın teslimatları bașlayacak olan 
aracın Kasım 2018 itibarıyla C 200 d 

Cabriolet versiyonu da satıșa sunulacak.
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Söyleși: Ekin Bakır
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S

İlk Hibrit SUV “RAV4”

Toyota RAV4 zorlu arazi șartlarının üstesinden geldiği 
kadar, șehir yollarına da mükemmel uyum sağlıyor.  İlk 
kez dört tekerlek çekiș sistemini sunan “Recreational 
Active Vehicle” (Eğlence Aktivite Aracı) RAV4, birinci 
neslinden dördüncü nesline kadar olan süreçte “yeni 
trendlerin belirleyicisi” olma özelliğini de sürdürüyor. 
Bugün dünyanın ilk hibrit SUV modeliyle de pazarda 
yer alan RAV4 Hybrid, dıșarıdan șarj gerektirmemesi, 
yüksek peformans ve düșük yakıt tüketimi ile SUV 
segmentinde yeni bir sayfa açtı.
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2-3 yaș aralığındaki araçların daha çok 
tercih edildiğini de belirten Erkoç, renk 
tercihlerinde ise yine beyaz rengin açık 

ara önde olduğunu, bununla birlikte bej, 
gri, gümüș gri gibi açık renkli araçların 
tercih edildiğini makam araçlarında ise 
renk tercihinin siyah olduğunu söyledi.
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araștırma

2018’DE 9. BMW 116d

8. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)

7. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)

6. Peugeot yeni 308 1.6 HDi (92 hp)

5. Dacia Logan MCV 1.5 dCi Start&Stop (90 h p)

4. Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 hp)

3. Citroen yeni C3 1.6 BlueHDI (75 hp)

2. Dacia yeni Sandero 1.5 Dci 
Start&Stop (90 hp)

1. Peugeot 208 1.6 BlueHDi 
STOP&START Otomatik (100 hp)
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9. BMW 116d
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.  
Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor. 

4. Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. 
Ortalama yakıt tüketimi 3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor. 

2. Dacia yeni Sandero 1.5 Dci Start&Stop (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.  
Ortalama yakıt tüketimi 3.5 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor. 

1-Peugeot 208 1.6 BlueHDi STOP&START Otomatik (100 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. 
Ortalama yakıt tüketimi 3.1lt/100 ile kilometre başına 16 kuruş harcıyor. 

3. Citroen yeni C3 1.6 BlueHDI (75 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.  
Ortalama yakıt tüketimi 3.6 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor. 

7. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve 
yakıt türü dizeldir.  Ortalama yakıt tüketimi 3.7 
lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor. 

6. Peugeot yeni 308 1.6 HDi (92 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor 
ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 
3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor. 

5. Dacia Logan MCV 1.5 dCi Start&Stop (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve 
yakıt türü dizeldir.  Ortalama yakıt tüketimi 3.5 
lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor. 

8. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3’den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.  
Ortalama  yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor. 
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“Ekonomideki çarklar dönmeye 
devam ettiği sürece 2018 yılı 

sonunda operasyonel araç kiralama 
sektörünün, geçtiğimiz yıla göre yüzde 
5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü, 

firmaların araç ihtiyaçları sürüyor. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de likidite sıkıntısının yașandığı bu 

dönemde doğal olarak araç kiralamaya 
olan eğilim daha da artıyor”
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“Operasyonel araç kiralama 
sektörü ilk 6aylık dönemde 

Türkiye’de satılan yeni 
otomobillerin yüzde 

21,6’sı olan 59bin 675 adet 
yeni aracı filosuna kattı. 
Bu dönemde, 6 milyar 

407 milyon TL yeni araç 
yatırımı yapan sektörün 
aktif büyüklüğü ise 30 
milyar 955milyon TL’yi 

aștı. Operasyonel kiralama 
sektörünün filosunda 

bulunan toplam araç sayısı 
ise ilk 6 aylık dönemde 364 

bin 653 adete ulaștı.”

İnan EKİCİ - TOKKDER Yönetim Kurulu Bașkanı
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2012            4.719.295         3.152.010

2013            5.073.592         3.393.436

2014            5.610.420         3.857.061

2015            6.360.155         4.396.961

2016            6.728.894         4.727.073

2017            7.457.918         5.190.158

                             Toplam                         Otomobil
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‘den
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BOD Yönetim Kurulu șu șekilde oluștu:
Aydın Erkoç
Haluk Faydacı
Tansel Bașer
Hakan Çağlayanel
İsmail Aydınkaș
Ömer Yılmaz
Levent Demirkaya
Salih Kılınç
Ertan Yıldız
Mehmet Özdere
Hasan Hüseyin Ertuğrul
Gökhan Çalıșkan
Mehmet Köksaloğlu
Bahri Kalender

Mehmet Özet
Cihan Atlıhan
Gazi Demiroğlu
Orhan Sevimli
Serkan Yılmaz
Kadir Bașer
Abdullah Demirkol
Emrah Girgin
Enver Kocabaș
Murat Akseli
Ümit Oymak
Orhan Karakoç
İhsan Gökçınar
Ömer Adil
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söyleși

Eğitim, bir ülkenin en öncelikli 
konularının bașında geliyor. Son 
yıllarda öne çıkan uzaktan eğitim de 
önemli fırsatlar sunması yanında bazı 
handikapları da beraberinde getiriyor.
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MÜZİK DÜNYASINDA BİR İLK:                    
DUA LIPA VE JAGUAR HERKESİN KENDİNE ÖZGÜ 
REMİKSLEYEBİLECEĞİ BİR ȘARKI YARATTI
Geçen yıldan beri müzik listelerini altüst eden İngiliz kadın sanatçı Dua Lipa Jaguar ile birlikte 
müzik dünyasında daha önce görülmemiș bir iș birliğine imza attı. Jaguar’ın kișiye özel geliștirdiği 
yazılım ve teknolojilerin kullanıldığı projede, Dua Lipa’nın Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE’i 
kullanırken elde edilen veriler son șarkısı ‘Want To’’yu șekillendirdi. Spotify ya da mobil cihazlar 
üzerinden kișisel olarak da remikslenebilen șarkı Dua Lipa hayranları sayesinde müzik tarihinin 
de en çok remikslenen șarkısı oldu.

Dua Lipa, kendi remiksini yaratmak için Jaguar I-PACE kullandı 
ve aracın akıllı sensörleri Dua Lipa’nın sürüș deneyimini 
kaydetti. Otomobilin elektrik tüketiminden Dua Lipa’nın 
hızlanma ve yavașlama gibi sürüș karakteristiğine kadar 
toplanan milyonlarca veri șarkının sound’undan temposuna ve 
tonuna kadar etkili oldu. ‘Want To’nun Jaguar versiyonu Dua 
Lipa’nın 7 Eylül Cuma günü piyasaya çıkacak ‘Dua Lipa The 
Complete Collection’ albümünde de yer alıyor.

MELODİLER JAGUAR I-PACE’TEN

Müzik ve teknolojiye odaklanan bu iș birliği, Jaguar’ın sürücülerle 
otomobilleri arasındaki bağı daha da güçlendiren bir deneyim örneği. 

Jaguar’ın araç içi teknolojileri, sürücünün tarzını ve tercihlerini 
izleyerek deneyimlerini iyileștirmek için ayarları değiștiriyor.
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Amsterdam’daki lansmanda konușan Dua Lipa, “Jaguar ile yaptığım 
bu iș birliği müzik ve teknolojinin sınırlarını zorlamak anlamında çok 
heyecan verici. Hayranlarımın Jaguar sürüș deneyimlerinden yola 
çıkarak ‘Want To’nun kendilerine has versiyonunu yaratabilecek 
olmaları müthiș bir șey. Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE sürüș 
deneyimimden elde edilen verinin müziğimdeki enerjiyi değiștirerek 
yepyeni bir melodi olușturması gerçekten inanılmaz.” dedi.
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DAN
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kültür - sanat

Yeni albüm müjdesi
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test

Korhan  Önder
Otomobil Gazetecisi - OGD Üyesi

Honda, üretimini ve 
testlerini Türkiye’de 
gerçekleștirdiği 
dizel motorlu Civic 
sedan modelinin 
9 ileri otomatik 
șanzımanlı 
seçeneğini 
satıșa sundu. 
Bundan sonra 
ana oyuncusu 
Civic sedan dizel 
otomatik olacak.
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Öğr. Gör. Hacı KAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYO 

Halkla İlișkiler ve Tanıtım Program Bașkanı

Firmanızın isim ve 
marka tescilini Türk 
Patent ve Marka 
Kurumu üzerinden 
yaptırmanız, firmanızı 
markalaștırdıktan 
sonra bașka 
șehirlerde isminizi 
kullanan firmaların 
o ismi kullanmasını 
devlet kanalıyla 
engellemiș olmanızı 
sağlayacaktır

markalașma



66   66 66   

sigorta

Kadriye Pehlivan
Howden ACP Orta Anadolu Bölge Müdürü

Ticari alacak sigorta poliçesi ile 
sırasıyla;  potansiyel satıș ve 
kâr artıșı, profesyonel ticari risk 
yönetimi, sorunlu tahsilatların 
yönetimi ve en son olarak 
sorunlu alacakların tazminini 
sağlayabiliyorsunuz.

Ticari alacak 
sigortası 
ile sigortalı 
șirket mevcut 
müșterilerinin 
risklerini 
analiz ettirerek 
büyümek istediği 
alıcılarla sigorta 
ile risk paylașım 
imkanı bulur.
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Av. F. Zehra GÜNER
Hüseyin Çakmak Hukuk Bürosu

“Ticari Reklam 
ve Haksız Ticari 
Uygulamalar 
Yönetmeliğinde 
Değișiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği” 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

hukuk
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sağlık

  

Yapılan çok geniș katılımlı 
çalıșmalarda, toplumda astigmat 

rahatsızlığının her 10 kișiden 9’unda 
bulunduğu ve bununda en az yarısının tedavi 
edilebilir ya da tedavi edilmek zorunda olduğu 

belirlenmiștir. Ancak astigmat bilincinin 
toplumda olușmamıș olması nedeniyle 

bu hastaların büyük bölümü tedavi 
edilememektedir.
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sanat

Sahnekarlar’dan Çehov 
Kabare

MERT FIRAT’TAN 
“TROYA KÜLTÜR ROTASI”NI ZİYARET

KADIKÖY’DE PLAKLAR         
MÜZEYYEN SENAR İÇİN DÖNDÜ

FİLM GİBİ HAYATI 
SİNEMAYA UYARLAYAN USTA KALEMLER
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2019 LEXUS TASARIM ÖDÜLLERİ 
BAŞVURULARI BAŞLADI

“30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
96.YIL” FOTOĞRAF SERGİSİ

PIRELLİ’NİN 2019 TAKVİMİNİN KAMERA 
ARKASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
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Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satıșa sunulan 
Mitsubishi L200, Temmuz ayı sonuçlarına göre 2114 adet 

ile tüm pick-up satıșlarında yüzde 23,6 pay aldı. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara 
göre Mitsubishi L200, 2018 yılının ilk yedi ayında pick-up 
kategorisinde en çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre 
Ocak-Temmuz döneminde Mitsubishi L200 toplam 2114 adet ile 
pick-up segmentinde yüzde 23,6 pazar payıyla liderliğe oturdu. 

E-GÜVEN, elektronik imza ve mobil imza çözümleriyle 
KOBİ’lerde elden ele dolașan dokümanların imzalanma 

sürecini bilgisayar ve mobil ortama tașıdı. Operasyonel 
süreçleri birkaç tıklama ișlemi ile zamandan ve mekandan 
bağımsız hale getiren e-imza ve mobil imza, para ve 
zaman tasarrufu sağlıyor. Bu kaynakların bașka noktalara 
yönlendirilmesi KOBİ’lerin büyüme ivmesini hızlandırıyor. 
KOBİ’ler e-imza ile çalıșanlarının verimliliğini artırabiliyor.

Renault Sport Formula 1 Takımı, Daniel Ricciardo’nun 
2019 yılından itibaren takıma katılacağını duyurdu. 

Kariyerinde 7Grand Prix zaferi ve 29 podyum bașarısı 
bulunan Daniel, 2007 - 2011 yılları arasında Renault Junior 
serisinde yarıștı ve 2014 yılından bu yana Renault motorlu 
F1 aracı ile mücadele etti. Renault Sport Formula 1 Takımı 
Bașkanı Jérôme Stoll,“Renault, Dünya Șampiyonaları’nda 
mücadele etmek için Formula 1‘e dönmeye karar verdi.

Audi A.G tarafından büyük pazarlarda yapılan ve Premium 
segmentte Audi’nin rakiplerinin de yer aldığı Yetkili Servis 

Memnuniyet Araștırması 2018 (Dealer Satisfaction Survey, 
DSS) sonuçlandı. Audi ve rakiplerinin yetkili servislerinin garanti 
uygulaması, saha desteği, müșteri ilișkileri, yedek parça bilgisi 
ve tedariki, yetkili servis çalıșanları tüm satıș sonrası birimlerinin 
değerlendirildiği araștırmada, Doğuș Otomotiv Audi, en yüksek 
puanı alarak ilk sırada yer aldı. 

KOBİ’LER DİJİTAL
DÖNÜŞÜMLE BÜYÜYECEK

DANIEL RICCIARDO RENAULT SPORT
FORMULA 1’DE

YILIN EN ÇOK
SATILAN PICK-UP’I

SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE
AUDI FARKI
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Porsche AG,otomobil satıșı, satıș gelirleri ve çalıșan 
sayısı bakımından bașarılı bir yarı yılı daha geride 

bıraktı. 2018 yılının ilk yarısında Porsche’nin cirosu 
12,3 milyar Euro’ya ulașırken, satıș adedi 130 bin 598 
adede, çalıșan sayısı ise 30 bin 785 kișiye yükseldi. 
Faaliyet sonuçları yüzde 1’lik bir artıșla 2,2 milyar Euro’ya 
yükselirken, șirketin cirosu ise yüzde 4, satıșları yüzde 3, 
çalıșan sayısı ise yüzde 5 artıș gösterdi.

Öncü teknolojileriyle tanınan Subaru, otomotiv alanındaki 
tecrübesini helikopter üretimine de tașıyor. Simetrik 

Sürekli Dört Çeker, yatay yerleșimli Boxer Motor ve EyeSight 
Önleyici Güvenlik Teknolojisi konularındaki tecrübesiyle 
dünyanın en güvenli otomobillerini üreten Subaru 
Corporation, șimdi de Japon Ordusu için yeni bir helikopter 
üreteceğini açıkladı. SUBARU BELL 412 EPX helikopterlerinin 
üretimini gerçekleștirecek.

Bağımsız çarpıșma testi kurumu EuroNCAP, daha da 
zorlaștırılan güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte 

Yeni Ford Focus’u 5 Yıldız ile değerlendirdi. Yayalar ve araçlar 
dıșında bisikletlileri de algılayan ve çarpıșmayı önlemek üzere 
fren yapan gelișmiș güvenlik teknolojileri 5 Yıldız’ı beraberinde 
getirdi. Yeni Ford Focus, gelișmiș gövde yapısı ve ultra yüksek 
dayanımlı malzemeler tarafından desteklenen gövdesi sayesinde 
yandan çarpıșma testlerinde maksimum puan elde etti.

Otomotiv üreticileri tarafından en çok tercih edilen orijinal 
ekipman lastik markalarından olan Goodyear’ın Eagle 

F1 Asymmetric 3 SUV lastikleri, İngiliz araç üreticisi Jaguar 
tarafından, SUV aracı Jaguar E-PACE için orijinal ekipman lastiği 
olarak seçildi. Goodyear, Jaguar’ın yeni SUV aracı için, Eagle F1 
Asymmetric 3 SUV ve Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain 
lastiklerini tedarik edecek. Her iki lastik de Jaguar Land Rover’ın 
onayının bir ișareti olarak ayırt edici “JLR” ișaretini tașıyacak. 

PORSCHE’NİN YÜKSELİŞİ
DEVAM ETTİ

SUBARU HELİKOPTER
ÜRETECEK

YENİ FORD FOCUS’A
5 YILDIZ

JAGUAR,
GOODYEAR’I TERCİH ETTİ
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kișiye özel

WOMEN, 999,90 TL

Colombia 549.90TL

Colombia 549.90TL

Diesel DZ4494 
Fiyat 1.380 TL

Michael Kors 
Connected 2.840 TL

Colombia 899.90 TL

Colombia 1199.90 TL

Decathlon Spor 
Çantası 79.99 TL

Lacoste 650 TL

Casper VIA A3 Plus

Fossil, 400 TL

Samsung 
Galaxy Tab A 

10.5 1
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Decathlon eșofman 
44.99 TL Decathlon Eșofman 

Takım 49.99 TL

DOCKERS 199.99 TL

DOCKERS 109.99 TL
Hemington 

Baklava Desen V 
Yaka Triko 599 TL

Hemington 
Lacivert Degrade 

Triko Ceket 1199 TL

Hemington Triko 
Palto 2599 TL

Raymond Weil 
Calibre Skelaton 

15.520 TL

HUAWEI P20Pro Twilight Ekran

Kulaklık Jabra Elite 65e 999 TL

Kulaklık Elite 45e 549 TL

Mountain 
Hardwair 

2599.90TL

Vespa Primavera 
23.909 TL

VERSACE 4.470TL

VERSACE 4.480 TL
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Seyahat
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rehber
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