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Pirelli’nin artık efsaneleșen ve her yıl merakla beklenen 
takvimi, Milano’da düzenlenen gala yemeğiyle tanıtıldı. 
Milano’daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da 
düzenlenen gala yemeğine, moda, sanat, eğlence ve spor 
dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR

GALASINDA BULUȘTU
2019 PIRELLI TAKVİMİ

Bu yıl 46’ıncısı hazırlanan 2019 Pirelli Takvimi’nin gala 
yemeği, Milano’daki modern sanat mekanı Pirelli 

HangarBicocca’da gerçeklești. Pirelli Grubu CEO’su Marco 
Tronchetti Provera’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, 
Gigi Hadid, Laetitia Casta, Misty Copeland, Calvin Royal III, 
Julia Garner, Halle Berry, Ana Beatriz Barros, Margareth 
Madè, Isabeli Fontana, Javier Zanetti gibi ünlü isimler katıldı. 

Gecenin en ilgi çeken konuğu takvimde de poz veren 
Amerikalı süper model ve oyuncu Gigi Hadid olurken, eski 
manken ve güzellik kraliçesi Halle Berry de geceye katılan 
önemli isimler arasındaydı. 
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4 kadının hayallerine ulașma kararlılığı “Dreaming” 
konseptiyle anlatıldı

Pirelli 2019 Takvimi’nin fotoğrafçısı Albert Watson ve Pirelli 
Takvimi için kamera karșısına geçen ünlü isimlerin birçoğu 
gecede boy gösterdi. Bu yıl Pirelli Takvimi’nde yer alan isimler, 
Amerikalı süper model Gigi Hadid ile moda tasarımcısı 
Alexander Wang, oyuncu Julia Garner, bale sanatçıları Misty 
Copeland ile Calvin Royal III ve eski Fransız model Laetitia 
Casta ile Rus balet Sergei Polunin idi. Pirelli 2019 Takvimi’nde 
kendi düșlerinin ve tutkularının peșinden giden 4 kadın 
karakterin öyküleri ve hayallerine ulașma kararlılığı, renkli ve 
siyah beyaz fotoğraflarla anlatıldı. 

Gala, 2019 Pirelli Takvimi konsepti olan “Dreaming” 
konseptine uygun bir șekilde dekore edildi.

Is
ab

el
i F

on
ta

na

Ha
lle

 B
er

ry
Le

tit
ia

 C
as

ta

St
ep

ha
ni

e 
M

oe
lla

us
en

 - 
Gi

ov
an

ni
 T

ro
nc

he
tt

i  
Pr

ov
er

a



    13    113 31133
turassist.com / turassistleyasam.com

Mobil 

Tur Assist Warranty Özel Riskler

Tur Assist Warranty,

2. EL ARACA



14   

‘nin seçtikleri

14   



    15 



16   



    17 



fuar

Dünyanın en büyük otomobil 
fuarlarından olan Los Angeles 
Otomobil Fuarı, en yeni 
modellere ev sahipliği yaptı.

2018 LOS ANGELES

RENKLİ GÖRÜNTÜLER
OTOMOBİL FUARI’NDAN

18   



En çok ilgi çeken araçlardan
OTONOMİ için seçtiklerimiz...

100’den fazla üretici, teknoloji 
geliștirici ve modifikasyon uzmanı 
firmanın binden fazla aracın yanı sıra 
yeni otomobil teknolojilerini sunduğu 
fuarda, bu sene özellikle akıllı arabalar 
ve araçlar ile insanlar arasında 
iletișimi arttıran konseptler öne çıktı.

Geçen senelere nazaran daha büyük 
ve orta sınıf SUV araçların ağırlığının 
hissedildiği fuarda, hemen her 
markanın araçları arasında elektrik, 
hidrojen ve hybrid motorlu araçlar en 
çok ilgi çekenler arasında yer aldı.

    19 
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4 Çeker Hibrit Sistemi
İlk Kez Yeni Prius’ta Kullanıldı

“Üstün Yol Tutuș, Çekici Tasarım”

Toyota’nın yeni global mimarisi TNGA’yı kullanarak sürüș 
deneyimini çok yüksek seviyelere tașıyan Prius, dinamik bir 
performans ve alçak ağırlık merkeziyle șimdi çok daha üstün 
bir yol tutuș sunuyor. Yenilenen Prius’un tasarımı da daha çekici 
hale getirildi. Keskin, ince yeni far grubu, aracın akıcı ve geniș 
hatlarını daha da vurguluyor. Aynı șekilde güncellenen tampon 
da, daha dinamik bir siluetin ortaya çıkmasını sağladı. Prius’un 
kabini de güncellenerek sürüș deneyimi daha ileriye tașındı. 
Yüksek kaliteye sahip malzemelerin yanı sıra daha büyük 
akıllı telefonlar için ayrılan kablosuz akıllı telefon șarj bölümü, 
daha sezgisel ve hızlı çalıșan Toyota Touch 2 dokunmatik ekran 
gibi özellikler yeni Prius’ta yer alıyor. Çevre dostu özellikleri, 
yakıt ekonomisi, donanımı ve konforlu sürüșüyle dikkat çeken 
yeni Toyota Prius Los Angeles Fuarı’nın ardından Avrupa’daki 
otomobil tutkunlarıyla ilk kez 18 Ocak 2019’daki Brüksel 
Otomobil Fuarı’nda bulușacak. 

“Akıllı Hibrit Sistemi”

Bugün 13 milyona yaklașan așan hibrit otomobil satıș adedi 
ile erișilmesi zor bir rekorun sahibi olan Toyota’nın öncü modeli 
Prius’un yeni jenerasyonunda arka aksta gerektiğinde ekstra tahrik 
sağlayan yüksek torklu bir elektrik motoru kullanıldı. Kalkıș anında 
10 km/s hıza kadar otomatik olarak çalıșan sistem, kar, buz ve 
kaygan zemin gibi düșük yol tutuș șartlarını tespit ettiğinde ise, 10-
70 km/s hızları arasında devreye giriyor. Kompakt ve hafif elektrikli 
dört çeker sistemi, konvansiyonel sistemlerdeki gibi merkezi 
diferansiyel ya da önden arkaya tahrik mili gerektirmediğinden 
bagaj alanından feragat edilmesinin önüne geçiyor. Hybrid AWD-i 
modeli, soğuk havalarda üstün performans gösterecek yeni, 
kompakt nikel metal hibrit bataryaya sahip. Önden çekișli versiyon 
ise, yeni lityum iyon hibrit bataryaya sahip.

Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk hibrit modeli olan Prius ile otomobil endüstrisinde yeni bir adım daha 
attı. Toyota’nın ilk akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’nin kullanıldığı 2019 model yeni Toyota Prius, ilk kez 
Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gösterildi. Yenilenen Prius, çekici tasarımı, yüksek teknolojisi ve üstün performansıyla öne 
çıkarken, yeni elektrikli dört çeker sistemi, șimdi çok daha güvenli sürüș ve üst düzey yol tutușu sağlıyor.
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Arazi Canavarı Yeni Jeep Gladiator

SUV dünyasının öncü markalarından Jeep’in bugüne kadarki en kabiliyetli pikap modeli Jeep Gladiator, Los Angeles Otomobil 
Fuarı’nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Üst düzey 4x4 yetenekleri, özgün ve aynı zamanda modern tasarım özellikleri, 285 HP 
gücündeki Pentastar 3,6 litrelik V6 benzinli ve 260 HP gücündeki 3,0 litrelik V6 dizel motor seçenekleri, 80’den fazla teknolojik 
ve güvenlik donanımları ile Jeep Gladiator, pikap arenasındaki dengeleri değiștirmeye hazırlanıyor. Amerika’da 2019 yılının ikinci 
çeyreğinde yollarla bulușacak olan Jeep Gladiator’ün, EMEA Bölgesindeki satıșına ise 2020 yılından itibaren bașlanacak.

Geleneksel Jeep tasarımına sadık, özgün hatları 
ile Wrangler’a olan bağlılığını gözler önüne seren 
Gladiator’de Jeep tasarımcılarının, markanın 
imzası niteliğindeki efsanevi yedili ızgarayı, daha 
aerodinamik olması için geriye doğru kaydırdığı ve 
daha geniș kullandığı görülüyor. 

LED farlar ve stop grubu ile oldukça modern bir görünüme sahip olan Gladiator’de, çok yönlü kullanıma izin veren büyük bir yük alanı 
sunulurken, 725 kg tașıma kapasitesi, 3,5 tona kadar da çekme kapasitesi vaat ediliyor.  
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Audi’den 4 kapılı elektrikli coupe konsepti:
Audi e-tron GT concept

Audi, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yeni elektrikli konsept otomobili olan Audi e-tron GT concept’i görücüye çıkardı. 4 kapılı coupe 
otomobil, 590 HP güç üreten iki elektrikli motoru ile 400 kilometre menzile sahip. Audi, 2 yıl içinde konsept otomobilin seri üretim 
versiyonunu satıșa sunmayı planlıyor 

Audi, ilk tam elektrikli modeli olan e-tron SUV’un ardından, 
elektrikli otomobil atağına devam ediyor. 2025 yılına kadar 

tam elektrikli 12 modeli satıșa sunmayı planlayan marka, SUV 
modeli Audi e-tron ve 2019’da tanıtacağı e-tron sportback’in 
ardından, bir sonraki elektrikli model yaklașımını gösteren Audi 
e-tron GT concept’i Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. 

Konsept otomobil olarak tanıtılan e-tron 
GT concept baz alınarak, Audi Sport Gmbh 
tarafından geliștirilecek elektrikli otomobilin 
seri üretim versiyonunun iki yıl içinde 
geliștirilmesi hedefleniyor.



2018 LOS ANGELES
RENKLİ KARELER

OTOMOBİL FUARI’NDAN
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Karakaș: “Bu bulușmaların artması ve 
hatta gelecekte verimli iș birliklerine 

dönüșmesi gerek endüstrimiz gerekse 
ülkemiz açısından oldukça önemli.”
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TOYOTA’DAN SIRA DIŞI BİR MODEL DAHA:

GR SUPRA SUPER GT

Toyota, 2019 Tokyo’da düzenlenecek özel bir fuarda 
sıradışı bir modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 11 

Ocak 2019 tarihinde başlayacak fuarda, Toyota’nın 
yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yeni 
geliştirilen GR Supra Super GT Konsept ilk kez 
burada gösterilecek.  Daha iyi otomobiller üretme 
felsefesiyle motorsporları aktiviteleriyle araçlarını 
ve çalışanlarını geliştiren Toyota, bunun meyvelerini 
her geçen gün daha fazla almaya başlıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık 
Şampiyonası (WEC) gibi üst düzey serilerin yanı sıra 
ulusal ralli ve yarışlarda da mücadele eden Toyota 
Gazoo Racing, Tokyo’daki fuarda “geçmişten geleceğe” 
temasıyla tüm yarış otomobili modellerini de 
sergileyecek. Toyota’nın standında GR Supra Super GT 
Konsepti’nin yanı sıra Yaris WRC ve TS050 Hybrid gibi 
üst düzey şampiyonalarda yarışan araçları da yer alacak. Ayrıca 
daha önce yarışlarda yer almış bir Supra da gösterilecek.
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Mercedes-Benz Türk, en ağır koșulları dize getiren, dünyanın en iyi arazi araçları arasında 60 yılı așkın süredir kendine yer edinen 
Mercedes-Benz Unimog’u Türkiye’de hem arazi, hem de șehir içinde kullanıma uygun donanımla satıșa sunmaya bașladı.

Dünyanın en iyi arazi araçları arasında anılan Mercedes-
Benz Unimog, U 4023 ve U 5023 versiyonları ile Türkiye’de 

macera tutkunlarına yönelik olarak satıșa sunulmaya bașladı. 
Mercedes-Benz’in Wörth Fabrikası’nda markanın diğer 
kamyon modelleriyle beraber üretilen Unimog, bu sayede seri 
üretim Mercedes-Benz kamyonların verimlilik, yüksek kalite 
güvencesi ve yedek parçaların hızlı temini gibi avantajlarından 
yararlanıyor. Mercedes-Benz Unimog, dinamizmi vurgulayan 
radyatör ızgarası ve yeni nesil farları da kapsayan tamponu ile 
modernleșme sürecini sürdürüyor. Ayrıca, aracın opsiyonları 
arasına eklenmiș kamera sistemi aracın park edilmesi için 
büyük kolaylık sağlıyor. 

Mercedes-Benz Unimog
Șehirde Yollara Çıkıyor
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Unimog’un sahip olduğu, lastik basınç kontrol sistemi 
“Tirecontrol Plus” sayesinde, lastik basıncı hareket edilen 
zemine göre araçtan inmeden kabin içindeki ekrandan 
“Yol”, “Kum” ve “Çamurlu Arazi” modlarına ayarlanabiliyor. 
Unimog U 4023’ün alüminyum kasasında 3 ton, Unimog 
U 5023 modeli ile ise 7,5 ton yük de tașınabiliyor. Ayrıca 
araçta bulunan römork ön hazırlığı ile istendiği takdirde araca 
sonradan motosiklet ve bot gibi malzemeleri çekebilmek için 
römork takılabiliyor.

Her biri sipariș üzerine kișiye özel olarak üretilen Unimog, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Ankara Koluman Motorlu 
Araçlar aracılığıyla sipariș edilebiliyor. Mercedes-Benz 
Unimog’u Türkiye’de kullanmak için C Sınıfı ehliyet sahibi 
olmak ve SRC, Psikoteknik belgelerine sahip olmak yeterli

Euro 6 normlarını karșılayan 
5.1 litrelik 6 silindirli BlueTec 
motorunda otomatik vites 
seçeneği ile 231 HP güç ve 
900 Nm tork sunuyor.

cm, opsiyonel donanımlar 
ile birlikte 1.2 metre 
derinliğindeki sulardan 
geçebiliyor ve 38 derece yan 
eğimlerde dahi ilerleyebiliyor.

oturma alanı sunan Unimog, 
kabin içi donanımları ile de 
sadece arazide değil, șehrin 
sokaklarında da egemenliğini 
ilan ediyor.

olarak üretilen Unimog, 
Mercedes-Benz Türk Yetkili 
Bayii Ankara Koluman 
Motorlu Araçlar aracılığıyla 
sipariș edilebiliyor.
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İngiliz 
efsane Aston 

Martin’in 
hikayesi...

Since 1913!

Aston Martin bir sanat eseri...

  Aston Martin’de otomobile takılan son parçanın 
üzerine, bu parçayı takan ișçinin imzası atılır.

   Aston Martin’in neredeyse tüm modellerinde ‘Altın 
Oran’ kullanılmıștır. Bunun için ünlü sanatçılar ile 
çalıșılmaktadır. Tasarım ‘Aston Martin için her 
șeydir’ denebilir. 

 Üretimde minimum plastik kullanılmaktadır. 
Bu otomobilin gücünü de simgelemektedir. 
Markanın İngiltere’deki reklamlarında bu özelliği 
‘Kim salonunda plastik bir șeyler görmek ister ki’ 
sloganıyla yapılmıștır. 

 Aston Martin modellerinde halen el ișçiliği 
kullanılmaktadır. Otomobilin koltuklarında 
kullanılan deri bile özel seçilmektedir. 

 Yıllık 5 ila 6 bin adet arasında üretim yapan 
marka, otomasyondan ve fabrikasyondan uzak 
kalması ile otomobil tutkunlarının hayranlığını 
kazanmayı bașarmıștır. 

 Aston Martin modellerinin yüzde 90’ı halen 
piyasada aktif halde kullanılıyor. Bu da otomobilin 
ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı. 
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Londra’da küçük bir atölyede bașlayan ve dünyaya adını altın harflerle yazdıran İngiliz efsane Aston Martin, sektörün 
duayenleri tarafından ‘yalnızca bir otomobil’ olarak kabul görmüyor. El yapımı olușu, sayılı üretimi ve James Bond’un bile 
önüne geçen șöhreti ile ona bir ‘Yıldız’ demek daha doğru…

İngiliz otomobil sektörünün en önde 
gelen markalarından biri olarak 

kabul edilen Aston Martin’in hikayesi, 
1913 yılında Londra’da küçük bir 
atölyede bașladı. Robert Bamford ve 
Lionel Martin tarafından, ‘Bamford ve 
Martin LTD’ adı altında kurulan șirket, 
‘dönemin en teknolojik otomobili’ 
hedefiyle yola çıktı. O dönemde güçlü 
markalara karșı rekabet etmekte 
zorlanan Aston Martin, ilk ürettikleri 
otomobille büyük ilgi topladı. İlk 
otomobillerini 1914 yılında piyasaya 
süren ikili, tamamen el yapımı 
ürettikleri bu șaheserin üzerine son 
parçayı koyan kișinin adını yazdılar. O 
dönemden bu yana bu gelenek Aston 
Martin’de devam ediyor.

‘YARIȘLARIN EFENDİSİ’

1920 yılına gelindiğinde ise, șirket 
merkezi Buckinghamshire’dan 
bir bașka Birleșik Krallık șehri 
olan Kensington’a tașıdı. 1920 
yılında gerçekleștirilen bu tașınma 
sonrasında șirket, iki yıl sonra Fransız 
Grand Prix’i için (dönemin en önemli 
otomobil yarıșı) iki adet araç üretti. 
Markanın ilk yarıșı olmasına rağmen 
ciddi bir bașarı kazanan Aston Martin,  
adını dünyaya duyurmuș oldu. 

GELENEKLERE BAĞLI KALDI

Sonraki yıllarda Aston Martin spor 
otomobilleri bașta Birleșik Krallık olmak 
üzere Amerika ve Avrupa yollarını 
arșınlamaya bașladı. Yüzyılı 

așkın bir geçmiși bulunan Aston 
Martin, bugün dünyada ihtișam, 
gösteriș ve gücün temsilcisi olarak 
kabul görüyor. Mühendislik tasarım ve 
dizayn anlamında otomobil dünyasında 
zirveye oturan İngiliz efsanesi, halen el 
ișçiliği ile üretim yapıyor. 

JAMES BOND’DAN ÇOK KONUȘULDU

Aston Martin’in otomobil dünyasında 
çığır atlamasındaki kușkusuz en 
önemli olay; James Bond ile tanıșması 
olmuștur. Dünya sinemasının efsanevi 
ajanı 007 James Bond, Goldfinger 
filminde ilk olarak 1965 model bir 
DB5 kullanmıș ve filmde Bond’dan 
çok Aston Martin konușulmuștur.

“ASLA YALNIZCA BİR OTOMOBİL OLARAK KALMADI”
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Söz konusu düzenlemenin Ağustos ayında yürürlüğe 
gireceğini hatırlatan Erkoç, bunun sektöre ve ticari 
hayata pek çok katkı sağlayacağını kaydetti.
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DAHA HIZLI, DAHA KONFORLU:
PORSCHE YENİ MACAN S
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2023’te 1 milyon, 2025’te rekor

- 2019 yılında pazarın küçülmeye devam etmesi, yeniden  
1milyon adet üzerine ancak 2023 yılında çıkması bekleniyor.

- KPMG tahminine göre pazar 2025 yılında 1,2 milyon adetlik 
satıș ile tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulașacak.
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“2030 yılına geldiğimizde her 
10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 
araçtan biri ise otonom sürüș 
özelliğine sahip olacak.”

Sinan Özkök - NISSAN Türkiye Genel Müdürü

haber



42   4242  

özel



    43 



44   4444  

özel

A



    45 



46   4646  

özel



    47 



48   4848  

söyleși



    49 

MASFED Türkiye’de çok 
daha iyi yerlere gelecek. 
Anadolu Yakası Oto 
Galericiler Derneği olarak 
MASFED’e verdiğimiz 
önem ve değer çok büyük.  
İstanbul metropol bir 
șehir olduğu için burası 
öncelikle MASFED’in 
de lokomotifi. Biz de 
İstanbul dernekleri olarak 
elimizden gelenin en üst 
seviyesinde MASFED’e 
destek vermekte ve 
MASFED’in büyümesi 
için de çabalarımızı 
sürdürmekteyiz. Motorlu 
araç satıcıları için 
MASFED çok büyük bir 
fırsattır.
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haber



Dereceye giren sporcuların ödülleri yarıșın 
ardından düzenlenen törenle verildi.
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haber
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Volvo Cars’ın portföyünün görünümünü 
değiștiren ve geçtiğimiz yıllarda Volvo 
markasını canlandıran üç tasarımcı, șirketin 
elektrikli ve otonom araçlara yönelmesi ile 
birlikte artık gelecekteki tasarım fırsatlarına 
odaklanacak.

2014 yılında piyasaya sürülen geniș SUV 
XC90, Volvo’nun yeni tasarım dilini tanıtan 
ilk modeldi. XC90, gerçek Premium oranlarına 
izin veren SPA ve CMA modüler araç mimarileri 
üzerinde üretilen tüm yeni 90, 60 ve 40 serisi 
için örnek olușturdu. 

haber
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Kahvaltıyla bașlayan programda, motorlu kara tașıtlarının satım danıșmanlığı ve motorlu kara 
tașıtları alım satım sorumluluğu sınavına girerek Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan 
140 üyeye belgeleri takdim edildi.
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‘nin seçtikleri
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“Cinquecento” olarak da bildiğimiz 500, 1927 yılında Fiat Ailesi’ne katılan, 
mühendis ve aynı zamanda tasarımcı olan Dante Giacosa tarafından, arka 
motorlu, ekonomik, kompakt bir șehir otomobili olarak tasarlandı.
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MASFED’ten

MASFED’de bağlı tüm dernekler İstanbul 
Anadolu Yakası Galericiler Derneği ev 
sahipliğinde bir araya geldi. Kahvaltı 
organizasyonunda bulușan üyeler sonrasında 
sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundular. 
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Pendik Green Park Otel’de gerçekleșen 
organizasyona MASFED Genel Bașkanı 
Aydın Erkoç, İstanbul Anadolu Yakası 
Galericiler Derneği Bașkanı ve MASFED 
Bașkan yardımcısı Erdoğan Bayrak ve 
MASFED’e bağlı 55 derneğin bașkanları, 
eșleri ve dernek üyeleri katıldı. 

“2019’un sonuna kadar MASFED’e üye olmayan il kalmayacak”

MASFED, YAKINDA BURSA’DA 

Hızlı büyüme grafiği ile her geçen gün gelișmesini sürdüren 2. El otomobil sektörü, MASFED 
bünyesinde bir araya gelen motorlu araç satıcıları dernekleri ile birlikte ülke çapında güçlü bir 
birliktelik elde etti. Kısa zamanda mesleğin daha nitelikli olması için ciddi adımlar atan Federasyon, 
yașanan sorunların çözümü noktasında da büyük uğrașlar vererek sektör için de önemli gelișmelere 
yol açtı. Konuyla ilgili bilgi veren MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaș,  “MASFED ile güç birliği 
yapılmasının öneminin farkında olarak, motorlu araç satıcısı derneklerimiz bir bir Federasyonumuz 
bünyesi altında toplanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Federasyona üye olan illere son olarak Bursa 
ilimiz ekleniyor. Yine Erzincan, Kastamonu, Bilecik bașta 7 ilimiz daha evraklarını tamamlayarak 
müracaatlarını yaptılar. İnșallah 2019’un sonuna kadar MASFED’e üye olmayan il kalmayacak. 
Mesleğimize, sektörümüze, ülkemize katkılarımızı daha da artıracağız” dedi.

MASFED üyeleri etkinlik sonrası aileleri ile 
birlikte İstanbul turuyla stres attılar.
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M

test

Korhan  Önder
Otomobil Gazetecisi - OGD Üyesi

Test aracımız 95 
bg gücündeki 1.0 
TSI motora ve 7 

ileri, çift kavramalı 
dsg șanzımana 
sahipti. Yola iyi 

adapte olan araç 
çabuk hızlanıyor ve 

ivmelenme iyi.
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Öğr. Gör. Hacı KAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYO 

Halkla İlișkiler ve Tanıtım Program Bașkanı

Markalar “Planla, 
Uygula, Kontrol Et, 
Önlem Al” proseslerini 
etkin olarak 
gerçekleștirmeleri 
durumunda bașarıyı 
da yakalayacaktır.

markalașma
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strateji

Alper GÖKER
AKG STATÜ Yönetim Kurulu Bașkanı

Hedefiniz için atılması 
gereken ilk adım 
markanız için doğru 
hikâyeyi yazmak 
olmalı. Çünkü insanlar 
yazdığınız bu hikâyenin 
bir parçası olmayı 
severlerse siz de 
hedefinize daha hızlı 
ulașırsınız.  
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sağlık

Doç. Dr. Fahri Yetișir 

Görülme sıklığı 
oldukça artan 
ve vücuttaki 
sistemleri olumsuz 
etkileyen diyabet 
hastalığında diyet, 
egzersiz ve ilaçlarla 
müdahale öncelik 
tașıyor. Ancak 
bunlara rağmen 
iyileșmeyen diyabet 
hastalıklarında 
cerrahi operasyon 
önemli bir alternatif.



    65 

Operasyon sonrası süreçte șeker 
hapları ve insülin iğneleri tam olarak 
bırakılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Kan 
șekerinin yüksek seyretmesi nedeniyle 
olușabilecek kalp ve damar sorunları, 
nörolojik problemler; gözlerde ve 
böbreklerde olușabilecek sıkıntılar 
da ortadan kalkacak ya da en aza 
indirilebilecektir.
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Seyahat

K



    67 

Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının kesișim noktasına yakın olan Chamonix, dünya çapında bir 
dağ sporları merkezi olmakla birlikte sizi Alp dağlarının büyüleyici etekleriyle karșılıyor.
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kısa kısa

Dünya genelinde 60’lı ve 70’li yıllarda popülerliğinin zirvesinde 
olan arabalı sinema (drive-in theatre) konsepti, Audi’nin, 

Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) 
tanıtacağı konsept sistem ile geri dönüyor. Audi standında ziyarete 
açılacak araç içi dijital eğlence formatı, gelecekte otonom sürüș 
gerçekleștiğinde Audi modellerinin bir sinema veya konser salonuna 
dönmesi öngörüsüne dayanıyor. Yapılan açıklamada, otonom sürüș 
ile birlikte yolcuların araç içinde boș zamanları olacağı ve bu zamanı 
yeni nesil araç içi eğlence sistemleri ile doldurabilecekleri belirtildi.

Bosch Service organizasyonu, kurumsal yapısıyla Bosch 
tarafından özel eğitime tabi tutulmuș personeli ile kaliteli 

hizmeti uygun fiyata sunuyor. Orijinal otomotiv yedek parça 
ve servis ekipmanlarında Bosch’un tüm desteğini arkasına 
alan servisler, hızlı ve doğru arıza giderme için Bosch markalı, 
modern, yenilikçi arıza tespit cihazları iledonatılmıș bulunuyor. 
Araç sahiplerinin kolaylıkla ulașabilecekleri bölgelerde yer 
alanservisler, aracın markası ve modeli ne olursa olsun hızlı ve 
kusursuz hizmet sunuyor.

Brisa, “sahadabiriz” vizyonuyla düzenlediği filo bulușmalarını Türkiye 
genelinde Șanlıurfa, İstanbul, Ankara, Mersin, İzmir, Artvin ve 

Trabzon’da yaklașık 400’e yakın filonun katılımıyla gerçekleștirdi. Filo 
yönetiminde performans ve verimliliği önemli ölçüde artıran Profleet 
çözümlerinin aktarıldığı toplantıda, lastik sektöründe yașanan gelișme ve 
yenilikler de konușuldu. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Profleet 
çatısı altında, uzun yıllardır müșterilerimizin filo operasyonlarına önemli 
bir değer kattık. Brisa olarak paydașlarımızla birçok farklı platformda 
bulușuyor, onlara hizmet ve inovasyonlarımızı anlatıyoruz” dedi.

Șehir içi otobüs segmentinde Türkiye’nin ilk ihracat yapan 
üreticisi olan ve 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleștiren BMC, 

yeni bir ihracat bașarısına imza attı. İngiltere, İtalya, Almanya 
gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Katar, Güney Afrika ve 
Türki Cumhuriyetlerden olușan geniș ihracat ağıyla dikkat çeken 
BMC, Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan’ın Eylül ayında 
açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini de kazandı. BMC, 
2019 yılında yapacağı teslimatlarla, yine kendisine ait olan “En 
yüksek adetli CNG otobüs ihracatı” rekorunu da kırmıș olacak.

HIZLI VE KUSURSUZ
HİZMET 

BRİSA’DAN
FİLO BULUŞMALARI 

AUDİ’DEN ARAÇ İÇİ
SİNEMA SİSTEMİ

BMC’DEN
İHRACAT REKORU
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Oyak Renault, yılın en prestijli iș dünyası ödülleri arasında 
gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün 

organize ettiği Boğaziçi İș Dünyası Ödülleri’nde “Yılın Otomotiv 
Șirketi” seçildi. Boğaziçi İș Dünyası Ödülleri her yıl “Management 
StudywithExecutives” (MSE) iș dünyası, yöneticilik ve liderlik 
konferansı dahilinde, üyeler ve mezunlar arasında yapılan anketler 
sonucunda belirleniyor. Hem birey hem de kurum özelinde 16 farklı 
kategoride yapılan ve halka açık düzenlenen anket sonucunda Oyak 
Renault,“Yılın Otomotiv Șirketi”kategorisinde birinci oldu

Renault Trucks, T 2019 modelini satıșa sunuyor. Yeni 
Euro 6 Step D motoru ile donatılan T 2019 versiyonu, 

önceki modellere göre yakıt tüketimde ekstrayüzde 3 
tasarruf sağlıyor. Ayrıca araç, kabin içi ve sürücü konforunu 
arttıran yeni ekipmanlarla donatılıyor. DTI 11 ve DTI 13 
Euro 6 Step D motorlarla donatılan araçlar, daha yüksek 
dayanıklılık için yeni malzemelerden üretilen ileri nesil bir 
partikül filtresine sahip. Ayrıca, yedinci enjektör kaldırılırken 
bir Adblue kalite sensörü de ekleniyor.

1996 yılında “Leisure Activity Vehicle” (LAV) segmentinin 
olușmasına öncülük eden ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda 

tanıtılan Yeni Citroën Berlingo; Peugeot Rifter ve Opel Combo Life 
ile birlikte 2019 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv 
gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe 
ulaștı. 2018 yılında yollara çıkan otomobiller arasından seçilen 6 
finalist arasına girerek mücadele eden Citroën Berlingo, Autobest 
2019 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil 
olarak kabul edilerek “Autobest 2019” ödülünü kazandı.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın 
tamamen elektrikli ilk performansSUV’uI-PACE, Euro 

NCAP çarpıșma testlerinden tam not aldı. I-PACE, yetișkin 
yolcu güvenliğinden% 91, çocuk yolcu güvenliğinden% 81 ve 
yardımcı güvenlik sistemlerinden de % 81 bașarı puanı alarak 
testleri tamamladı. I-PACE aynı zamanda hem yan bariyer 
çarpıșmasından hem de daha șiddetli yan direk testinden 
olabilecek en yüksek puanı almayı bașararak, yolcuların kritik 
vücut bölgelerinde de etkili bir koruma sağladı.

“YILIN OTOMOTİV ŞİRKETİ”
OYAK RENAULT OLDU

KONFOR, YAKIT TASARRUFU VE DAHA DÜŞÜK
CO2 EMİSYONU

CITROËN BERLINGO
2019 AUTOBEST BİRİNCİSİ

JAGUAR I-PACE’E
5 YILDIZ 
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sanat

 ‘KAÇAMAK’ VE ‘2 ARADA’ İLE 18 
OCAK 2019’DA VİZYONDA

‘AŞK BU MU?’’ BAŞROL OYUNCULARI 
SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

“DELİLER FATİH’İN FERMANI” FİLMİNİN 
ANKARA GALASINA BÜYÜK İLGİ



    71 

GUCCI, HARMONY KORINE İLE EŞSİZ 
BİR KİTABA İMZA ATIYOR

GRUP DAYIMLAR TEGV
YARARINA SAHNEDE

TEESSÜR  K! KULTURAL
PERFORMİNG ARTS’da
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GUESS
CAMICISSIMA

KAZAK  M

CAMICISSIMA
KAZAK Y

CAMICISSIMA
MONT 

RAMSEY

COLUMBIA

COLUMBIA MONT

COLUMBIA
BERE

COLUMBIA
ELDIVEN

COLUMBIA MONT K

İPEKYOL

PLANTRONICS

FOSSIL

TIZIANA TERENZI
PORPORA

KIP KIP KRUVAZE 
MONT

CAMICISSIMA
MONT 

kișiye özel
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astroloji

KOÇ BURCU

2018’de çok yoruldunuz ama 2019 buna değecek. 
Bir süredir sizi rahatsız eden tüm hayal kırıklıkları 
ortadan kalkacak. Bu seneye hızlı bir giriș 
yapacaksınız. 1 Ocak itibariyle Mars burcunuzda 
ilerlemeye bașlıyor. Kendinizi daha enerjik, daha 
cesur hissedeceksiniz. Uzun süredir planlayıp 
uygulayamadığınız her șeyi bu sene gerçekleștirme 
fırsatı bulacak, her alanda harekete geçmeye 
hazır olacaksınız. Yıl boyunca kariyerinizde 
yükselme yașayacaksınız, çabalarınız karșılıksız 
kalmayacak. Bu yıl sağlık açısından en șanslı burç 
Koç burcu; özellikle yılın ilk çeyreğinden itibaren 
kendinizi daha iyi hissetmeye bașlayacaksınız. 
Dürüstlük ve doğruluktan ödün vermemeye 
devam edin. 

BOĞA BURCU

2019’da radikal kararlar alacak, çevrenizdeki 
herkesi șașırtacaksınız. Bu yıl hedeflerinize 
ulașmak için verdiğiniz emekler karșılığını bulacak. 
Tepeden tırnağa kadar yenileneceksiniz. Kariyer 
hayatınızda birçok fırsat yakalayabilir, aklınızda 
olan projeleri hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Yalnız 
karșınıza çıkan imkânları değerlendirirken birkaç 
defa düșünmenizde fayda var. İlk çeyrekte așk 
hayatınızda bazı gelgitler yașayabilirsiniz. Ancak 
biraz fedakâr olup ilișkiyi iyi yönetebilirseniz her 
șey yolunda gidecek. Vücudunuza ve ruhunuza 
geren özeni gösterin, stresten uzak durmayı ve her 
șeyi oluruna bırakmayı zor olsa da denemelisiniz.

İKİZLER BURCU

2019 yılı ikizler burcu için oldukça iddialı ve 
hareketli bir yıl olacak. Size verilen her türlü 
iși çabuk bitirmeniz, pratik zekânız ve șartlara 
hemen adapte olmanız yeni fırsatlar yakalamanıza 
sebep olabilir. Finansal olarak da rahatlayabilir, 
kazançlarınızda artıș yașayabilirsiniz. Yatırım 
amaçlı yapacağınız her türlü gayrimenkul, ileride 
çok büyük kazanımlar elde etmenizi sağlayabilir. 
Ancak harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda 
var, paranızın kıymetini bilin. Bu yıl hem fiziksel 
hem de zihinsel anlamda oldukça sağlıklısınız. 
Ama yoğun iș hayatı kaynaklı olarak sinirsel 
gerginlikler yașayabilirsiniz. Sizi așağı çekmek 
isteyen ortamlardan uzak durmanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU

2019 yılı Yengeçler için oldukça sessiz, huzurlu bir 
yıl olacak. Bu zamana kadar maddi manevi destek 
olduğunuz kișilerin yardımlarını göreceksiniz. 
Bu yıl hedefleriniz gerçekleștirmede daha 
azimli olacaksınız, kararlı adımlarınız bașarıya 
ulașmanızı sağlayacak. Așk hayatınızda da huzuru 
bulduğunuz, karșı tarafa daha duyarlı davrandığınız 
bir dönem olacak. Bunun yanı sıra 2019’da 
sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun 
zamandan beri ciddiye almadığınız birtakım sağlık 
problemlerini daha fazla ertelememelisiniz. Dengeli 
ve düzenli beslenmeniz, zararlı alıșkanlıklardan bir 
an evvel kurtulmalısınız.

ASLAN BURCU

2019 yılında șans Aslan burcundan yana olacak. Bu 
yıl diğer burçlara göre daha mücadeleci olacaksınız. 
İdeallerinize ulașmak için kendinize olan inancınızı 
ortaya çıkarma vakti geldi. Yeni iș imkânları kapıda 
görünüyor. Așk hayatınız 2019 yılına damga vuracak; 
bekâr Aslanlara evlilik görünüyor. Hayatınızın așkını 
bulmanız sizi yașama daha sıkı bağlayacak, sevgi ve 
huzur size yașama șevki verecek. Finansal anlamda 
da oldukça istikrarlı bir dönem sizi bekliyor. Ancak 
gereksiz harcamalardan uzak durmanız gerekiyor. 
Geçmiș dönemlerde yaptığınız tüm iyilikler sizi 
bulacak. Her zamankinden daha fazla hareketli 
olacaksınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanmaya 
gayret edin.

BAȘAK BURCU

2019 yılı hayata bakıșınızı değiștireceğiniz bir 
sene olacak gibi görünüyor. Hedeflerinize ulașmak 
amacıyla farklı alanlara yönelebilirsiniz. İdeallerinizi 
yeniden șekillendiriyor olmanız karamsarlıktan 
kurtulmanızı sağlayacak. İș hayatınızda değișen 
koșullar hayatınıza pozitif anlamda yansıyacak, 
performansınızı olumlu yönde etkileyecek. Bu 
yıl așk hayatınız da oldukça hareketli görünüyor, 
beklentilerinizin üzerinde harika bir sene sizi bekliyor. 
Sevgi, romantizm ve huzur açısından oldukça tatmin 
edici bir döneme giriyorsunuz. Ayrıca gayet sağlıklı 
ve neșeli olacaksınız. Yașam tarzınızda değișiklikler 
yapın, sizi mutsuz eden uzaklașmayı deneyin.

TERAZİ BURCU

Bu yıl diğer senelere bakarak daha hareketli bir 
dönem yașayacaksınız, sosyal çevrenizde de 
genișleme görünüyor. Kariyerinizde yeni fırsatlara 
ulașabilir, yeni girișimlerde bulunabilirsiniz. Yıl 
boyunca motivasyonunuz yüksek olacak. Yılın 
ortasında kariyer alanınızda sürpriz gelișmeler, 
değișiklikler sizi bekliyor. Artık daha istikrarlı ve 
kalıcı ilișkiler arıyorsunuz. Romantizm yıl ortalarında 
artacak, evlilik kararı alacak Teraziler de olabilir. 
Maddi açıdan da olumlu gelișmelerin yașanacağı bir 
yıl sizi bekliyor. Yalnız lüks tüketime olan yatkınlığınızı 
kontrol altına almanızda fayda var. Bilinçli hareket 
ederseniz paranızı artırmaya yönelik yatırımlardan 
gelir kazanmanız mümkün görünüyor.

AKREP BURCU

2019’da hayatınızda hızlı ve beklenmedik bazı 
değișiklikler yașayabilirsiniz. Değișen koșullara bir 
an önce uyum sağlamanız sizin için iyi olacaktır. Mali 
açıdan șanslı olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Maddi 
açıdan sıkıntı yașıyorsanız bu yıl rahatlayabilirsiniz. 
Bazı gereksiz harcamalarınızı kısmanız bu yılı iyi 
değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu yıl sağlığına 
dikkat etmesi gereken burçların bașında Akrepler 
geliyor. İhmal ettiğiniz ya da önemsemediğiniz 
kontrollerinizi yaptırın. Böylece olușabilecek sağlık 
problemlerinin önüne geçmiș olursunuz. Bu yıl bol 
bol seyahat edeceğinizi söyleyebiliriz. Size olumlu 
geri dönüșü olacak iș seyahatlerine hazır olun, yıl 
ortasında yurtdıșı seyahatleri de mümkün.

YAY BURCU

2019 yılı Yaylar için çok parlak görünüyor. Oldukça 
hareketli bir döneme giriyorsunuz. Yıl boyunca ișinize 
yansıttığınız enerji ileride size artı olarak dönecek, 
birlikte çalıștığınız kișilerin takdirini kazanacaksınız. 
Kariyer merdivenlerini tırmanırken, ilerlemenizi 
engelleyenlerden kurtulacaksınız. Bu yıl hem așkta 
hem de parada oldukça șanlı bir dönemdesiniz. 
Yorucu geçen bir süreçten sonra bu mutluluğu sonuna 
kadar hak ettiniz. Aradığınız huzur ve güveni 2019’da 
bulacaksınız. Yıl boyunca finansal olarak da istikrarlı 
olacaksınız. Yıl boyunca kendinizi hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak sağlıklı hissedeceksiniz. Moralinizi 
bozacak, enerjinizi tüketecek ortamlardan uzak 
durun.

OĞLAK BURCU

2019 yılında Oğlaklar hem özel hem de profesyonel 
yașamlarında büyük dönüșümler yașayacaklar. Bu 
iki alanda da arzularınızın çoğunu yerine getirmeniz 
mümkün görünüyor. Bu sene sizin için önemli, 
geleceği iyi düșünmeniz ve planlamanız için ideal bir 
sürece giriyorsunuz. Kariyer alanında atacağınız tüm 
atılımlar size olumlu anlamda geri dönecek. Finansal 
anlamda da kendinizi toparlayacağınız bir sene 
olacak. Kazançlarınızda artıș görünüyor. Ayrıca uzun 
vadeli yatırımlara girmeniz de söz konusu. Sağlıklı 
kalmak istiyorsanız kendinize çok yüklenmeyin ve çok 
yorulmamaya çalıșın. Tabiatınızda var olan çalıșma 
isteğini dengelemeniz gerekiyor.

KOVA BURCU

2019 yılı sizin için oldukça umutlu görünüyor. Yıl 
boyunca yeteneklerinizi sergileyip potansiyelinizi 
göstereceğiniz fırsatlarla karșılașacaksınız. Kariyer 
hayatınız ile birlikte aile ve sosyal hayatınızda da 
büyük uyumu yakalamanız mümkün görünüyor. 
Yalnız yıl boyunca așk hayatınızda bazı huzursuzluklar 
yașayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için yapmanız 
gereken en önemli șey karșınızdaki insanla 
konușmanızdır. Sizi rahatsız eden, üzen ne varsa 
söyleyin. Finansal anlamda da mali durumunuzu 
toparlayacağınız, kazançlarınızı artıracağınız bir yıl 
sizi bekliyor. Enerjinizin yüksek olması aynı anda 
birçok ișe el atmanızı ve bitirmenizi sağlayacak. Fırsat 
buldukça kendinize vakit ayırın.

BALIK BURCU

2019 yılında hayal ettiğiniz her șeyin gerçekleștiğini 
göreceksiniz. Ulașmak istediğiniz her hedefe bu yıl 
ulașacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca sizi tekrar hayata 
bağlayacak, umutlandıracak așk dolu bir sene 
de sizi bekliyor, oldukça heyecanlı bir süreç 
bașlıyor. Bu yıl servetinizi artıracağınız pek çok 
fırsatla karșılașacaksınız. Ele aldığınız her iși 
bașarıyla tamamlamanız saygınlık ve bașarıyı 
beraberinde getirecek. 2019’da hem ruhsal 
hem de fiziksel sağlığınıza çok dikkat etmenizi 
öneririz. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. 
Sinirsel rahatsızlıklar yașamamak için stresten 
uzak durun, enerjinizi düșürecek ortamlara 
girmekten kaçının. 
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