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‘nin seçtikleri

YENİ BENTLEY CONTINENTAL GT CONVERTIBLE:
ÜSTÜ AÇIK GRAND TOURER OTOMOBİLDE ZİRVE

En kaliteli el yapımı malzemeler ve araç içi 
teknolojiler birleșerek bağlanabilirliği yüksek, 
kișiselleștirilmiș bir kabin ortaya çıkaran GT 
Convertible,  626 HP gücündeki W12 motoru, 
sekiz ileri çift kavramalı șanzımanı ve en son 
șasi teknolojileriyle güçlü ve hassas bir sürüș 
deneyimi sunuyor. Bu eșsiz Grand Tourer, 
0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 
3,8 saniyede ulașıyor ve azami saatte 333 
kilometre hız yapabiliyor.
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Özel yapım ya da kișiselleștirilmiș motosiklet ve bisikletlerin sergilendiği 
“custom” alanı bu yıl da meraklılarını ağırladı. Motosiklet tutkunu șık 
giyimli beyefendi ve hanımefendilerin klasik motorları ile yer aldıkları 
“The Distinguished Gentleman’s Ride” etkinliğinin ekibi de bu yıl custom 
alanında yerini aldı.



fuar

Tüm dünyanın merakla beklediği Cenevre Otomobil 
Fuarı 89’ncu kez kapılarını açtı.

OTOMOBİL TUTKUNLARI
CENEVRE’DE BULUŞTU
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İște OTONOMİ’nin seçtikleri….

Çok sayıda otomobil üreticisinin katılım gösterdiği fuarda en yeni modeller, 
özellikle konsept ve spor araçlar göz doldurdu.
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SUBARU MODELLERİ ARTIK DAHA CESUR:
VIZIV ADRENALINE CENEVRE’DE ORTAYA ÇIKTI

“Confidence in Motion” sloganı ile dünyanın dört bir yanında 
müșterilerine “keyif ve iç huzuru” sunan Subaru, 2014 yılından 
bu yana otomobillerini “DYNAMIC X SOLID” tasarım felsefesiyle 
tasarlıyordu. Subaru’nun Temmuz 2018’de açıkladığı yeni orta 
vadeli vizyonu “STEP” kapsamında markanın tasarım felsefesi 
“BOLDER” olarak belirlenmiști. “BOLDER” tasarım felsefesi 
sayesinde yeni Subaru modelleri “DYNAMIC X SOLID” ile üretilen 
modellerden “daha cesur” hale gelecek. “BOLDER” tasarım 
felsefesiyle Subaru, markanın bakıș açısını genișletmeyi, Subaru 
modellerinin özelliklerini daha belirgin bir șekilde tanımlamayı ve 
tüm yolculara daha fazla keyif vermeyi hedefliyor.

Dinamik ve güçlü bir dıș tasarıma sahip olan VIZIV ADRENALINE’in 
metal-cam karıșımı özel tasarım tavanı bu güçlü görünüșe büyük 
katkıda bulunuyor. Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde 
kullanılan beyaz dokunușlar ise otomobilin güçlü görünmesini 
sağlayan bir diğer unsur. Tüm bu tasarım öğeleri sayesinde VIZIV 
ADRENALINE Concept; sağlam, çevik ve güçlü bir görünüm sunuyor.

VIZIV ADRENALINE doğada özgürce hareket etmeyi teșvik 
eden bir otomobil. Yüksek arazi sürüș kabiliyeti sayesinde 
hem șehirde hem de doğada aktif yașamayı kendi tarzı olarak 
belirleyenleri hedefine alıyor.

Subaru, 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Avrupa pazarına sunacağı ilk hibrit modeller olan Subaru XV e-BOXER ve Yeni 
Forester e-BOXER’ın yanı sıra “BOLDER” tasarım felsefesiyle üretilen yeni konsept modeli VIZIV ADRENALINE’i de tanıttı.

“Subaru VIZIV ADRENALINE Concept” ise yeni “BOLDER” tasarım felsefesiyle tasarlanan ilk Subaru 
modeli olma özelliğine sahip.
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SEAT’tan Cenevre’de 3 dünya prömiyeri

İlk elektrikli SEAT: el-Born

SEAT’ın ilk elektrikli otomobili el-Born, ismini Barselona’nın en 
sembolik semtlerinden birinden alıyor.  Volkswagen Grubu’nun 
elektrikli otomobil platformunda(MEB) üretilecek el-Born, 420 
kilometre menzile sahip. 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 7,5 
saniyede çıkabilen otomobil, 204 HP güce sahip. Bataryası, sıfırdan 
yüzde 80 doluluğa yalnızca47 dakikada ulașan el-Born, geniș iç 
hacmi ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.

S        EAT, Cenevre’de tanıttığı her üç konsept otomobili de 
bağlantılı teknolojiyle donattı. Bunların arasında șirketin 

son yıllarda geliștirdiği ve SEAT’ı bu konuda rakipleri arasında 
öne çıkaran 5G ve ses kontrollü bilgi-eğlence sistemleri gibi 
atılımlar yer alıyor. 

SEAT, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yüksek performanslı bir CUV ile markanın küresel elektrikli vizyonunu gözler önüne seriyor.  Marka, fuarda 
MEB platformunda üretilen ilk yüzde 100 elektrikli aracı el-Born ve yüksek performanslı bir hibrit CUV olan CUPRA Formentor modellerinin 
dünya prömiyerini gerçekleștirdi. Ayrıca markanın mikro mobilite alanında gelecek öngörüsü olan Minimo konsepti de görücüye çıktı.

CUPRAFormentor

CUPRA’nınSEAT’tan bağımsız bir marka olmasının ardından ilk 
konsept otomobil olan CUPRA Formentor, markanın özgünlük, çok 
yönlülük ve performans gibi tüm karakter özelliklerini tașıyor. 2020 
yılında piyasaya çıkacak olan otomobil, adını Mallorca Adası’nın en 
güzel burunlarından olan Formentor Burnu’ndan alıyor. Bu Plug-in 
hibrit otomobil, markanın elektrikli otomobillere geçișini hızlandırırken, 
gelecekteki CUPRA modellerinin tasarım açısından gideceği yönün bir 
öngörüsünü sunuyor.

Șehiriçi kullanım aracı: Minimo

Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılan Minimo, bir otomobilin güvenliği, 
rahatlığı ile motosikletin çevikliği ve kolay park edilebilirliğini bir arada 
sunuyor. İki kișilik oturma kapasitesi sunan yüzde 100 elektrikli 
konsept otomobil, entegre pil değișim sistemi ile aracın yalnızca birkaç 
dakikada șarj olmasını sağlıyor. Böylece Minimo șarj noktalarında 
șarj edilmek zorunda kalmıyor vearacın 100 kilometreden fazla yol 
kat edilebilmesine olanak sunuyor.
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Renault Yeni Clio’nun
Dünya Prömiyeri’ni gerçekleștirdi

Renault, 15 milyon satıș adedine ulașan ikonik modeli Clio’nun beșinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtıyor. 

İ  ki 1990 yılında lanse edilen Clio, satıșa sunulmasından 
bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında 

en çok satan otomobili oldu.  Fransızların favori modeli 
olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da 
B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Clio, 2012 ve 2018 
yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satıș rakamını 
artırarak olağanüstü bir ticari performans sergiledi.

Daha modern ve atletik bir görünüme kavușan Yeni Clio, 
30 yıldır modeli bașarıya tașıyan DNA’sını koruyor. Önceki 
dört neslin de mirasını barındıran Yeni Clio, efsaneye 
uygun yeni bir sayfa açıyor

“Evrim ve Devrim” çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan Yeni 
Clio, kuralları altüst ediyor: dıș tasarım olgunlaștırılırken, 
iç tasarım ise yeniden yaratıldı. Daha keskin hatları ve 
daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm 
kazandırırken, yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına 
rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakıșta fark ediliyor.

İç kısımda ise çarpıcı bir devrim göze çarpıyor. İç 
mekandaki devrim göz alıyor. Kalite algısı ve sunulan 
teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor.
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AVRUPA PRÖMİYERİNİ GERÇEKLEȘTİRDİ
LEXUS, CENEVRE’DE İKİ MODELİN

Lexus, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda fark yaratan iki modelin örtüsünü kaldırdı. LC Süper Coupe’nin üstü açılan versiyonunu 
temsil eden LC Convertible Konseptive pist odaklı RC F Track Edition, ilk kez Avrupalı otomobil tutkunlarıyla bulușturuldu.

Lexus RC F Track Edition: Daha yüksek performans 
için tasarlandı

Lexus’un Cenevre’de sergilediği diğer model ise, markanın 
dinamik modelinin performansını artırarak farklı bir 
boyuta tașıdığı RC F Track Edition oldu.  Sınırlı üretime 
sahip olacak Track Edition versiyonu, Lexus markasının 
üstün ișçilik kalitesini, yüksek performansla birleștiriyor.

Lexus’un dünya çapında farklı serilerinde mücadele eden 
yarıș takımlarından ilham alarak geliștirilen RC F Track 
Edition, daha geliștirilmiș aerodinamileri, daha düșük 
ağırlığı, yenilenmiș süspansiyonlarıyla performans 
seviyesini farklı bir boyuta tașındı. Önceki RC F’ye göre 
80 kg kadar hafifleyen RC F Track Edition, pistte ve yolda 
üstün performans sergileyecek șekilde geliștirildi. Track 
Edition modelinde, atmosferik 5.0 litre V8 motor yer 
alıyor. 472 HP güç ve 520 Nm tork üreten motor, RC F 
Track Edition elektronik kalkıș kontrol özelliğiyle birlikte 
100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede çıkabiliyor.

Sınırlı  üretime sahip olacak Track 
Edition versiyonu, Lexus markasının 
üstün ișçil ik kalitesini ,  yüksek 
performansla birleștiriyor.
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Mercedes-Benz’den, yedi dünya lansmanı
Mercedes-Benz, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda otomobilden hafif ticari araçlara, seri üretim araçlardan elektrikli 
konsept araçlara kadar birçok farklı modelini tanıttı.
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K                  onsept araçlarıyla Cenevre’ye damga vuran Mercedes-Benz, 
dünya lansmanını gerçekleștirdiği otomobillerden biri olan 

yenilenen GLC ile 5 milyonun üzerinde satıș gerçekleștirdiği SUV 
pazarındaki atağını devam ettiriyor. 

Mercedes-Benz, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 7 yeni aracın dünya 
lansmanını gerçekleștirdi. Seri üretim otomobiller arasında en 
dikkat çekici yenilik, yenilenen Mercedes-Benz GLC olurken, 
yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake de yollara çıkmaya 
hazır haliyle Cenevre’deki yerini aldı. Mercedes-Benz, ilk olarak 
sergilediği Concept EQV ile geleceğin elektrikli Premium SUV’una 
dair vizyonunu gösteriyor. Șirket ayrıca Formula E Show Car, GLE 
53 4MATIC+, GT R Roadster ve smart forease+ gibi modellerini de 
bu fuarda otomobil tutkunları ile bulușturdu.

Mercedes-Benz, çok özel üç final üretim modelini de ilk kez sergiledi. 
Özenle seçilen iç mekân detaylarıyla SL 500 Grand Edition, özel 
güneș sarısı rengiyle SLC 300 Final Edition ve S-Serisi’nin 6,0 
litre hacimli V12 bi-turbo motorun uzun soluklu bașarı hikâyesini 
taçlandıran ve sona erdiren S 65 Final Edition, koleksiyon değeri 
tașıyan üç modeli olușturuyor.

    21 



22   22   

fuar

Ferrari’den F8 Tributo Șovu!
Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modeli F8 Tributo’yu otomotiv dünyasıyla bulușturdu. Son üç yıldır üst üste 
“Engine of the Year” ödülüne layık görülen 720 HP gücündeki V8 motorla donatılan Ferrari F8 Tributo, 488 GTB’nin 
yerini alacak. Selefinden 50 HP daha güçlü olan F8 Tributo, geliștirilmiș aerodinamik özellikleri ve daha hafif yapısıyla 
Ferrari mühendisliğinin geldiği son noktayı temsil ediyor.

İ talyan spor otomobil devi Ferrari, yeni modeli F8 
Tributo’yu Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttı. 

Göz alıcı tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkatleri çeken 
Ferrari F8 Tributo, fuara damgasını vurdu. 488 GTB’nin 
yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’da bulunan 2016, 
2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 kez “Engine of the 
Year” ödülü ve “Son 20 Yılın En İyi Motoru” ödülüne 
layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 
motor, tam 720 HP güç üretiyor. Gelmiș geçmiș en 
hızlı otomobillerden biri olan Ferrari F8 Tributo, yerini 
aldığı modele göre yüzde 10 iyileștirilmiș aerodinamik 
özellikler, 50 HP daha güçlü olan motoru ve 40 kg daha 
hafif karoseriyle farkını ortaya koyuyor. 
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KIA, CENEVRE’DE
ELEKTRİKLİ GELECEĞE IȘIK TUTTU

Mobilitenin geleceğini elektrikli otomobil çözümlerinde gören KIA, Cenevre Otomobil Fuar’ında tamamen elektrikli dört kapılı bir 
sedan konsepti tanıttı. KIA ayrıca, markanın șarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç ürün gamını tamamlayan, 452 km’ye kadar elektrikli 
menzil sunan tamamen elektrikli e-Soul modelinin Avrupa tanıtımını da Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleștirdi.

452 km’ye elektrikli menzili ile elektrik destekli KIA e-Soul

K IA, Cenevre Otomobil Fuarı’nda markanın satıșa 
sunacağı üçüncü elektrikli modeli olan KIA e-Soul’un 

Avrupa tanıtımını gerçekleștirdi.Sadece kent içi sıfır 
emisyonlu sürüșe çözüm üretmekle kalmayan e-Soul, 
aynı zamandauzun elektrikli menziliyle de dikkat çekiyor. 
KIA e-Soul, üçüncü nesil Soul’ün dinamik ve heyecan 
uyandıran özgün tasarımını yüksek verimlilik seviyesine 
sahip elektrikli güç ve aktarma organıyla destekliyor. Yeni 
nesil bataryalarıyladaha verimli bir sürüș sunanYeni KIA 
e-Soul, yılın üçüncü çeyreğinin sonundan itibaren Avrupa 
genelinde satıșa sunulacak.
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söyleși

Korkularından korkmamak, 
sınırları zorlamak gerekiyor. 
Böyle olunca bașarırsınız, 
rekorlar da kırarsınız. Azim, 
odaklanma, konsantrasyon 
ile her șey mümkün.”
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“Bembeyaz karın ve 
buzun üzerinde Türk 
bayrağını görmek 
bir anda gözümde 
tablolaștı. Bu, benim 
için çok gurur verici... 
Bunun yanında ilk 
olmak, yol açabilmek, 
belki sonrakiler için 
motivasyon sağlamak 
da önemli…”

“Çocukluğumda astım 
hastasıydım. Evden bile 
çıkamazdım. Ama suyla 
tanıștıktan sonra bütün 
hayatım değiști. “Hayata 
nefes aldığımda değil nefes 
tuttuğumda bașladım.” 
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AUDİ E-TRON’UN ELEKTRİKLİ GÜCÜ
EFSANEVİ YAMACI DİZE GETİRDİ 
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Renault MAİS, gelișen 
teknolojiye paralel 
hizmetlerinin dijitalleștiği bir 
dönüșüm yașıyor.
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“İçinde bulunduğun çevre seni 
körleștirebilir; bir süre sonra bütün 
evreni sudan ibaret sanabilirsin ama 
içinde bulunduğun okyanustan bașka 
dünyalar, yașamlar, hikayeler var. 
Hayatın güzel tarafı iște bu farklı 
yașamlara tanıklık etmek; bu farklı 
hikayeleri bulup çıkarmak. Çok șükür 
ki çocuğuma ya da ileride torunlarıma 
anlatacak çok hikayem var. En 
önemlisi de bence yüzün kızarmadan 
anlatacağın onurlu hikayeler...”
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‘’Gittikten sonra șayet 
beni ananlar olursa, 
sadece “iyi gazeteciydi” 
demeleri yetmez, “onurlu-
dürüst-iyi insandı” 
demelerini tercih ederim. 
Bunun için gayret 
gösteriyorum. Öyle büyük 
hayallerim ve hedeflerim 
yok anlayacağınız: Sağlık-
huzur-gönül doygunluğu...’’
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Telefonunuz ile doğrudan otomobile bağlanın

Minimo aynı zamanda otomobilin ekranına 
kullanıcının akıllı telefonunu herhangi bir kablo ya 
da bir soket ihtiyacı olmadan otomobile bağlayan 
‘Dijital Erișim’ anahtarı ve kablosuz Android Auto™ 
ile kolay dijital kullanıcı deneyimi sağlayan 5G 
teknolojisine sahip bir araç. 

‘nin seçtikleri
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MERCEDES-BENZ FASHION WEEK
İSTANBUL HEYECANI
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Murat Aytulum - Özlem Erkan Tuğçe Pekin Güneș - Güner Ișık  - Kadir Kılıç

Ayhan Onat - Barıș Eraslan - Mustafa Gültepe - Nejdet Ayaydın - Nazım Kanpolat
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‘’Modern kentleșmede önemli bir yer tutan 
OTONOMİ ve burada faaliyet gösteren 
esnafımız sonuna kadar desteklenmeli.’’
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Karagüç: “Dünya genelinde üretilen 
yiyeceklerin üçte biri sofralara 
ulașmadan israf ediliyor.Gelecek 
nesillere daha yașanabilir bir dünya 
bırakabilmek için her gün tabağımıza 
koyduğumuz yiyecekler bașta olmak 
üzere somut tedbirler alınması hem 
sağlık hem de gezegen için çok önemli.”

Sürdürülebilir gıda üretimini 
iyileștirmek ve doğru 
beslenme alıșkanlıklarının 
acilen edinilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, bu șekilde 
devam edilirse 2050 yılına 
gelindiğinde üç yerküre 
olsa insanların ihtiyaçlarının 
karșılanmasının mümkün 
olmayacağına dikkat çekiyor.
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MASFED’ten
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SARIKAMIȘ RALLİSİ NEFESLERİ KESTİ

haber
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MASFED’ten

MASFED’e bağlı Dernek
sayısı 55’e ulaștı
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MASFED olarak Türkiye’de 55 ilde faaliyet 
gösterdiklerini ve 65-70 bin dolayındaki 
motorlu araç satıcılarını temsil 
ettiklerini ifade eden Erkoç ‘’ Federasyon 
bünyesinde motorlu araç satıcıları 
derneklerimizle birlikte ülke çapında 
önemli bir birliktelik elde ettik. Bunun için 
hepinize çok teșekkür ediyorum. İnșallah 
2019’un sonuna kadar MASFED’e üye 
olmayan il kalmayacak. Mesleğimize, 
sektörümüze, ülkemize katkılarımızı 
daha da artıracağız’’ diye konuștu.

Aydın Erkoç, Antalya Galericiler Derneği 
Bașkanı Numan Rahmi Palta, Antalya 
Büyükșehir Belediyesi Bașkanvekili Ruhi 
Beșiktaș, AK Parti Konyaaltı Belediye 
Bașkan Adayı Gaye Doğanoğlu, AK Parti 
Kepez İlçe Bașkanı Bahattin Bayraktar, 
Ak Parti Konyaaltı İlçe Bașkanı Ramazan 
Erçin, MHP İl Bașkan Yardımcısı Cemil 
Șahin, Serik Esnaf Odası Bașkanı Recep 
Savaș, Serik Șoförler Odası Bașkanı 
Sedat Karagöz, MASFED Yönetim Kurulu 
üyeleri, Dernek Bașkanları ve motorlu araç 
satıcıları katılım gösterdi. 
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araștırma
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Mavi, dünya genelinde en popüler kromatik renk 
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haber

BAȘKENT’TE KIȘ ÇİÇEKLERİ…
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‘den

TSE hizmet yeterlilik belgesi, TS 13805 
azamı ağırlığı 3,5 tonu așmayan 
maksimum 150 KW güç ölçebilen 4*4 
vb. tüm motorlu kara tașıtlarının test 
sürecini kapsıyor.
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‘den
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‘den
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sektöre dair

Mahmut ULUCAN
OTONOMİ Bașkan Yardımcısı

Galericiler tarafından 
ithal edilen ancak 
gümrük mevzuatına 
aykırı olduğu 
gerekçesiyle el konulan 
yaklașık 40 bin araca 
yönelik sorun hala 
çözüm bekliyor.



    63 

Türkiye’nin yerli ve milli otomotiv firması BMC, Cumhurbașkanlığı 
için özel olarak zırhlı makam Otobüsü tasarladı. Dokuz yolcu 

kapasitesiyle konforlu, fonksiyonel ve oldukça geniș bir seyahat 
alanı sunan zırhlı otobüsün, yüksek seviye balistik korumalı 
kapsülü, 360 derece görüș sağlayan güvenlik kamera sistemi, 450 
beygir üreten Euro6 Dizel motoru, konforlu ve verimli sürüș için 12 
ileri otomatik șanzımanı bulunuyor.

ANKAmall’un 20. yılında 3’e katlanan otomobil heyecanı sona 
erdi; noter çekiliși ile șanslı isimler belirlendi. ANKAmall’un 

her yıl gerçekleștirdiği ve 20 yılı sebebiyle bu yıl 3 adet Hybrid ile 
taçlandırdığı otomobil kampanyasında talihliler belirlendi. Pek çok 
kișinin hayalini süsleyen Toyota C-HR Hybrid’ler 7 Mart’ta noter 
huzurunda yapılan çekilișle sahiplerini buldu. Kazanan talihliler 
Engin Delil, Ayșenur Pakel, Cem Altun asil ve Ayla Babacan Ekmekçi, 
Mustafa Küçük, Hasan Șahin de yedek isimler olarak açıklandı.

Nielsen tarafından yürütülen tüketici anketi doğrultusunda 
5000 kișiye ürün yeniliğiyle ilgili görüșleri soruldu. Tüm 

dünyada kendi türünde yapılan en geniș çaplı anket olma 
özelliğini tașıyan bu araștırma ile Goodyear’ın SoundComfort 
teknolojisi yılın ürünü seçildi. Özellikle elektrikli ve hibrit 
araçların piyasaya sürülmesinden sonra, araçların motorları 
gün geçtikçe daha sessiz hale geliyor. Bu nedenle lastiklerin 
neden olduğu ses daha kolay fark edilebiliyor.

Tofaș’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa’da 
Fiat Tipo ismiyle satıșa sunulan, Fiat Egea Ailesi’nin 

500.000’inci üyesi üretim bandından indi. Tasarım süreçlerinde 
Tofaș mühendislerinin büyük rol oynadığı Egea, iç pazarda 
yaklașık 130 bin adetlik satıș bașarısı yakaladı. Son 3 yıldır 
Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan 
Egea, İtalya’da da kendi segmentinin lideri oldu. 

20. YILA ÖZEL HYBRID’LER
SAHİPLERİNİ BULDU

SOUNDCOMFORT TEKNOLOJİSİ,                              
YILIN ÜRÜNÜ SEÇİLDİ

BMC’DEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ÖZEL     
ZIRHLI OTOBÜS

FIAT EGEA ÜRETİMİ
500.000 ADEDE ULAŞTI

Kısa Kısa
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G

hukuk

Av. Yașar SARI
Sarı Hukuk Bürosu

“Çeșitli dolandırıcılık 
yöntemlerinden en 
iyi korunma yolu 
makul, makbul bir 
araștırma ile, dikkat 
ve özenle ișlemlerin 
gerçekleștirilmesidir.”



    65 

Türkiye’de otomobil sporlarının hak ettiği yere ulașması için 
nitelikli çalıșmalara imza atan Türkiye Otomobil Sporları 

Federasyonu (TOSFED), hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projeleri ile de adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Türk otomobil 
sporları tarihinde düzenlenen en büyük yetenek keșfetme 
projesi olan “TOSFED Yıldızını Arıyor” 2019 yılında üçüncü kez 
düzenleniyor. 28 yaș altı ehliyeti olan ve kendine güvenen genç 
sürücülere büyük bir imkan tanıyan projenin bașvuruları 28 Mart 
2019 tarihine kadar devam edecek... 

Renault Trucks, acil durumlarda gıda yardımı sağlayan, 
beslenmeyi iyileștirmek ve dayanıklılığı arttırmak için 

topluluklarla birlikte çalıșan dünyanın önde gelen yardım 
kurulușu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte çalıșma 
kararlılığını sürdürüyor. Mobil bir eğitim birimi kuran Renault 
Trucks, 2012’den bu yana gönüllü personelini, yeteneklerini 
paylașmak ve yerel ekipleri eğitmek için Afrika’daki birçok 
WFP ofisine gönderdi. 

Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli I-PACE’in yarıș 
pistlerindeki kardeși Jaguar I-PACE eTROPHY, -40 derecede 

gerçekleștirilen soğuk hava testlerinden bașarıyla geçti.  Suudi 
Arabistan’da gerçekleștirilen ABB FIA Formula E yarıșlarında 
gövde gösterisi yapan Jaguar I-PACE eTROPHY, Jaguar Land 
Rover’ın kutup dairesi sınırında yer alan İsveç / Arjeplog 
tesisinde ve Kars / Çıldır Gölü’nde gerçekleștirilen sürüșlerde 
zorlu soğuk hava testlerine tabi tutuldu.

Yerli üretici Karsan, 2018 yılında gerçekleștirdiği bașarılı 
ihracat performansının yanı sıra daralan iç pazara rağmen 

önemli bir satıș grafiği ortaya koydu. Markanın iç pazar, ihracat 
rakamları ve Avrupa’daki distribütörlük ağıyla ilgili önemli 
açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baș, șirketin ihracat 
cirosunu son 3 yılda yüzde 50 arttırdığını belirterek, 2018 yılında 
132 milyon Euro ihracat cirosu elde ettiklerini bildirdi. 

TOSFED
YILDIZINI ARIYOR

RENAULT TRUCKS, DÜNYA GIDA PROGRAMI İÇİN 
KATKILARINI SÜRDÜRÜYOR

I-PACE ETROPHY’NİN
TEST BAŞARISI

KARSAN İHRACATTA
ATAK YAPTI

Kısa Kısa
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test

Korhan  Önder
Otomobil Gazetecisi - OGD Üyesi

Yer aldığı lüks 
orta sınıfın en 

fazla tercih edilen 
modellerinden olan 

yeni C Serisi’nde 
tamamen yeni 
geliștirilen 1,5 

litre hacimli turbo 
beslemeli benzinli 

motor, eq boost 
adındaki elektrik 
motor desteğine 

sahip olarak 
segmentinde bir ilk 

oluyor.
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Tek istedikleri memleketlerine dönmek ve ülkelerini 

TÜRK İŞİ DONDURMA’DAN
MASAL GİBİ AFİŞ

TIBBİ HACAMAT ANATOMİSİ GAZİ 
KİTABEVİ YAYINLARINDAN ÇIKTI

 “İ colori di Venezia”... 

Sanat
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strateji

Alper GÖKER
AKG STATÜ Yönetim Kurulu Bașkanı

İnșaat projesi nefes 
alan, gelișimini devam 
ettiren, yașayan 
bir varlık olarak ele 
alınmalıdır.
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‘İÇ GÜNEŞ’ SERGİSİ
GALERİ DİANİ’DE

KEREM GÖRSEV TRİO VE ALLAN 
HARRİS’DEN CAZ ESİNTİSİ 

TEESSÜR  K! KULTURAL
PERFORMİNG ARTS’da

Sanat
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F
           

markalașma

Öğr. Gör. Hacı KAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYO 

Halkla İlișkiler ve Tanıtım Program Bașkanı

Büyük yatırımların 
olduğu dijital dünyada 
yer alan firmalar, 
geleceklerini garanti 
altına almakta bir 
adım daha öne 
çıkacaklardır.
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Seyahat
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sağlık
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Dikkat edilmesi gerekenler
Bu alanda yapılan yanlıșlar da oluyor. 
Yanlıș bilgilendirme kafa karıșıklığına 
neden oluyor. İnsanlar internetten 
tanıștığı ve çoğu zaman hiç karșılașmadığı 
kișilerden aldıkları reçetelerle kısa 
sürede onlarca kilo kaybedeceklerine 
inanıyorlar. Veya çevrelerindeki bașka 
biri için hazırlanmıș diyet menülerini 
uygulamaya çalıșıyorlar.
Bu konuda görev öncelikle diyetisyen 
arkadașlarımıza düșüyor. İnsanları 
bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için 
elimizden geleni yapmalıyız.
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kișiye özel
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Columbia The North Face Under Armour

Under Armour

Under Armour

Under Armour

Under ArmourCamper

Pierre 
Cardin

Levi’S

Nokia 3

Nokia 9

Nokia 9

Nokia 210 Levi’S

Under Armour

Under Armour
Eșofman

Sweat

T-Shirt

Șapka

Sport

T-Shirt

Atlet
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.com

7878  
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