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Șangay Otomobil Fuarı dünyanın en büyük otomobil 
pazarı Çin’de gerçeklești. Yerel ve küresel markaların 
büyük ilgi gösterdiği fuar,  katılımcıların da ilgi odağı oldu.

ŞANGAY FUARI
YENİLİKLERE SAHNE OLDU
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İște OTONOMİ’nin seçtikleri….

Bu yıl pek çok yenilikle gerçekleșen fuarda Çin 
pazarı ne denli iddialı olduğunu gözler önüne 
serereken, önümüzdeki yıllarda sektörde yașanacak 
değișimlerin de habercisi oldu. Bu yıl önemli 
yeniliklerle karșımıza çıkan Șangay Otomobil 
Fuarı’nda özellikle elektrikli modeller dikkat çekti. 

Çinli markaların, uzun yıllar süren Ar-Ge faaliyetleri 
sonucu özgün ve iddialı modeller üretmiș olması 
fuara damga vurdu. Bir süredir dünya pazarlarına 
açılmak için gün sayan Çinli üreticiler, bu konuda 
önemli adımlar atmaya bașlıyor.

Son yıllarda Paris, Frankfurt, Detroit ve Tokyo gibi 
merkezlerde düzenlenen fuarlarda yerel üreticiler 
gövde gösterisi yaparken, yabancı markaların 
daha geride kalmasına șahit olunuyordu, 
Șangay’da bu yıl hem Çinli üreticilerin hem de 
dünyanın farklı ülkelerinden katılan markaların 
fuarda gövde gösterisi yaptığı görüldü.

Mercedes GLB, Audi AI:ME, Renault K-ZE, 
Volkswagen ID. Roomzz gibi modeller bu durumu 
gözler önüne serdi. Avrupalı üreticilerin yanı sıra, 
Amerikalı Cadillac ve Japon üreticiler Infiniti ile 
Toyota’da fuarda önemli modeller sergiledi.



fuar

Volkswagen’den yeni elektrikli SUV konsepti:
ID. ROOMZZ
Volkswagen Șanghay Otomobil Fuarı’nda ID. ROOMZZ modelinin dünya prömiyerini gerçekleștirdi. ID Ailesi’nin son 
üyesiolan ID. ROOMZZ, 2021’de Çin’desatıșa sunulacak sıfır emisyonlu bir SUV. ID ROOMZZ, I.D., I.D. CROZZ1, I.D. BUZZ1, 
I.D. VIZZION1 ve I.D. BUGGY gibi MEB platformuyla üretilen elektrikli araç model ailesinin 6. üyesi olacak.

Volkswagen, elektrikli SUV konsepti ID. ROOMZZ’u Șangay 
Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. ID. ROOMZZ’un 
gövde tasarımı ID. modelailesinin diğer modellerinde de 
görülen orantılı ve net homojen çizgilere sahip. 

Araç kișiselleștirilebilen farklı iç konsept seçenekleri 
sunarken, koltuk konfigürasyonları yalnızca yolcuların 
isteklerine göre değil, ilgili sürüș moduna göre de 
uyarlanabiliyor. Tam otomatik sürüș moduna geçildiğinde 
koltuklar 25 derece içeriye döndürülerek otomobilde 
iletișime daha elverișli, salon gibi bir atmosfer 
yaratılabiliyor. Bunun yanı sıra, otomobil tam otomatik 
sürüș modundayken, ID. Pilot Relax modu yolcuların 
koltuklarını kendi ihtiyaçlarına göre bireysel olarak 
ayarlamalarına da imkân tanıyor. Bu modda koltuk dik bir 
pozisyondan yatık bir pozisyona geçirilebiliyor.



ELEKTRİKLİ INFINITI Qs INSPIRATION
ȘANGAY OTOMOBİL FUARI’NDA TANITILDI

INFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliștirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration, Șangay Otomobil 
Fuarı’nda tanıtıldı. Yükseltilmiș sürüș pozisyonu, yüksek performanslı elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiș sistemi 
ile Qs Inspiration, spor sedan formatına yeni bir bakıș açısı sunuyor.

INFINITI’nin geleneğe meydan okuma arzusunu temsil 
eden Qs Inspiration, yeni bir INFINITI modelini ön plana 
çıkarıyor. Tanıtılan bu konsept markanın yakın gelecekte 
sunacağı tasarım çizgisine ve e-POWER güç ünitelerine  
dair de ipuçları veriyor. Konsept modelde kullanılan 
esnek mimari, yüksek performanslı elektrikli güç aktarma 
organlarına ev sahipliği yapıyor. INFINITI tasarımcıları 
yeni dıș mekan oranlarını denemek, geniș bir iç mekan 
yaratmak için geleneksel üç kutudan olușan sedan 
tasarımını yeniden yorumladı.

Japon DNA’sı üzerine hazırlanan Qs Inspiration, INFINITI’nin 
elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni tasarım dilini 
de gösteriyor. Sanattan ve modern mimariden esinlenen 
tasarım, Japon uzaysal ‘Ma’ kavramını benimsiyor.



2019 ŞANGAY
RENKLİ KARELER

OTOMOBİL FUARI’NDAN

fuar
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20-50 Best Small Workplaces birincisi Udemy
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DRİFT SEZONU İSTANBUL’DA AÇILDI
Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil 
Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ulusal statüde 
düzenlenen 2019 Apex Masters Türkiye Drift Șampiyonası ilk 
yarıșı 8 takım ve 30 sporcunun katılımıyla İstanbul Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nda gerçekleștirildi.

PWR Balata, RedBull.com, Motul ve Spor Toto katkıları 
ile düzenlenen organizasyonda bol dumanlı kapı kapıya 
mücadeleler, parkuru dolduran 4.000 kadar izleyiciye heyecan 
dolu anlar yașattı. 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleștirilen 
sıralamada günün birincisi 98 puan ile Kuzey Kıbrıs’tan gelen 
tecrübeli yarıșmacı İbrahim Yücebaș olurken, ikinci Levent 
Enön ve üçüncü ise Koray Atalık oldu.
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Eșleșmeleri izleyenler nefeslerini tutarak izlerlerken, 
yarıșmacılar da birbirlerine karșı üstünlük sağlayarak bir üst 
tura geçebilmek için ter döktü. Final eșleșmesinde karșı karșıya 
gelen serinin 25 yașındaki iki genç sporcusu Ege Bilaloğlu ile 
Levent Enön arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını 
kaldıran isim BMW E36 M3 Turbo ile 487 Drift Team adına 
yarıșan Ege Bilaloğlu oldu. Mercedes W123 ile ferdi olarak 
yarıșan Levent Enön’ün ikinciliği elde ettiği yarıș sonunda 
üçüncülüğü kazanan isim ise Toyota Soarer ile BPLAN Racing 
Team adına yarıșan İbrahim Yücebaș oldu. Șanslı izleyicilerin 
drift araçlarının sağ koltuklarında bu heyecana ortak olduğu 
etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Drift 
Kulübü Bașkanı Burak Ünal’dan aldılar.
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“Türkiye’de Kurumsal Yönetim Deneyimi ve Sürdürülebilir 

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’na sponsor 

KALKINMA KONFERANSI
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En yi Yönetilen Aile irketleri ve 
KOB lerde Kad n n Rolü & Kurumsal 
Yönetimde Uyum lkeleri

A  konu r  ar  konferans “En 
yi Y  A  ir ri ve KOB rde 

K   & Kurums  Yönetimde Uyum 
r . 

ve Koç-Kam irekt  ve UNESCO 
 Sahi i  Prof. r. Ber  Emrah 

Oder in oturum a an n  ya  an e 
ER Yönetim Kuru u Üyesi Esra 

çin Bezirci u, oitte T iye enetim 
H ri Orta  A  Çiçek , So z 
Lojistik Kontrat Lojisti i Bö m Ba an

ur Bar n  o rak k d . 
Pan de,  irk rinde etik konusunun 

 n  ve kurums ma eci, 
T iye e  irk rinin de erini ve 

r ini ar ra k için 
etk  yönetim mekan r  ve t umsa
cinsiyet e its inin gider si 
konu r na de in di. 

KOB lerde Stratejik an Yönetimi

P  sonras  ger tir  s rdan 
 Koç Üniversitesi ktisadi ve dari 
r F si nden r. Ögr. Üyesi 

Eda Aksoy, “KOB rde Stratejik nsan 
Yönetimi: veren Y r  K 
U r  ve Kurums   

r sunum rken, ikinci sunumda, TE
2017-2019 önemi Yönetim Kur  Üyesi, 
GoodYear Las ri T.A.S. Hukuk ve Uyum 
M r  Seçkin Sava er “Uyum ve Etik” 
konus .

E itsizliklerin Azalt mas

Son oturumda ise Koç Üniversitesi e 
Ens s  Akademik irektör  Prof. r. 

 G rhan  “S r r r 

A s  konusunda  a 
 ir rin s r r r a 

 ve  r  i  r rine 
ri ger  rten Prof. r. 

 G rhan  s rine  devam 
etti: “Bir irket ne kadar etik  rsa 

 içinde  ortam  u 

  sektör, s   kur r
ve   i  r  içinde rsa hem 

r  r hem de s r r r r 
ster r.”

Konferansta, Türkiye’de özellikle aile șirketlerinin ve KOBİ’lerin, 
“Toplumsal Cinsiyet Eșitliği, Kadın Liderler, Etik & Uyum 
Politikaları, Sürdürülebilir Kalkınma” konularına bakıșları ele 
alınırken, bu alanda örnek olușturan șirket yönetici ve liderlerinin 
konuya gündemlerinde ne denli yer verdiği paylașıldı.
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Toyota’nın Dünya Ralli Șampiyonası’nda yarıșan takımı, 
Güney Amerika’da arka arkaya gerçekleștirilecek toprak 
rallilere çıkacak. Bunlardan ilki 25-28 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleștirilen ve bir klasik haline gelen Arjantin 
Rallisi oldu. Toyota GAZOO Racing burada 2018 yılında 
Yaris WRC ile galibiyet elde etmiști.

TOYOTA GAZOO RACİNG GÜNEY 
AMERİKA YARIȘLARI’NA GALİBİYET 
PAROLASI İLE ÇIKIYOR
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merak ediyor
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1500’ün üzerinde 
otomobil 

meraklısının 
katıldığı 

etkinlikte sıfır 
emisyon ve 

sıfır gürültü ile 
çalıșan 20’den 
fazla elektrikli 
ve hibrid araç, 
2 gün boyunca 

katılımcılar 
tarafından test 

edildi. En çok ilgi 
gören araç ise 

test sürüșlerinde 
kat ettiği 

kilometre ile 
adeta İstanbul’u 

5 kez turlayan 
Tesla oldu.
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Etkinlikte Acıbadem, Akbank, Anadolu 
Sigorta, Avivasa, CMC, Cloudflex, 
Enterprise Türkiye, Denizbank, 
Hepsiburada, Koçtaș, Lexus, Level 
Markafoni, Microsoft, Osmanlı Menkul, 
Pegasus Havayolları SMG,Tanı, 
LevelTeam, Vestel, Vodatech, Yapı 
Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Sestek, 
Tofaș, CarrefourSa, BTCTurk, Morhipo, 
ETS Tur, EnerjiSA, Albaraka, İstanbul 
Havalimanı, Microsoft   gibi farklı 
sektörlerden birçok markanın üst 
düzeyyöneticisi panel ve sunumlarda 
deneyim ve görüșlerini paylaștı.
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Aston Martin’in ilk elektrikli spor 
otomobili Rapide E üretime 

hazır hale geldi. Dünyanın ilk sıfır 
emisyonlu lüks otomobili olma 
özelliğine sahip olan Rapide E 
görücüye çıktı. ‘Williams Advanced 
Engineering’ șirketi ișbirliğiyle ortaya 
çıkan Rapide E’ye yalnızca 155 kiși 
sahip olabilecek.

Tamamen elektrikli iki motor ile 
piyasaya girecek olan model, 602 
beygir güç üretme kapasitesine 
sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-
saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik 
maksimum hız değerine ulașabilecek. 
0-100 kilometreye 4 saniyede 
çıkabilen Rapide E, tam șarj ile 322 

kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm 
tork üretebilen çift elektrikli motor, 
elektrikli bataryasının azalması 
durumunda bile tam kapasite gibi 
performans sağlayabiliyor.

500 KM MENZİLİ BULUNUYOR

Elektrikli otomobil sektörüne iddialı 
bir giriș yapan İngiliz efsanesi Aston 
Martin’in Rapide E modeli Galler’deki 
St Athan fabrikasında üretilecek. 
Bu fabrika, Aston Martin’in dünya 
çapındaki en büyük ikinci tesisi olma 
özelliği tașıyor. Rapide E, 400V’luk ve 
50 kW’lık bir șarj ile 1 saat içerisinde 
bataryalarını tamamen doldurabiliyor. 
Eğer șarj ișlemi 800V ve 100 kW-

saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da 
araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat 
içerisinde kavușuyor. Merakla beklenen 
Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru 
satıșa çıkması planlanıyor. Rapide E’de 
motor ve aktarma organlarında yapılan 
üst düzey revizenin dıșında gövde 
kısmında da bir takım değișiklikler 
yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler 
sürüș dinamizmini arttırırken, 
otomobilde kullanılan hafif alașımlar 
ve karbon kompozit malzemeler 
güvenli ve konforlu bir sürüș imkanı 
tanıyor. Aston Martin mühendislik 
ekibinin son projesi olan Rapide E’de 
bulunan gövde kanatlarının genișliği, 
motorun ve fren disklerinin en etkili 
șekilde soğutulmasını sağlıyor.

‘nin seçtikleri

ASTON MARTIN’İN İLK
ELEKTRİKLİ MODELİ

Dünyanın ilk sıfır emisyonlu spor otomobili Aston Martin Rapide E’nin örtüsü açıldı. Tamamen 
elektrikli iki motora sahip olan Rapid E, dünya çapında155 adet üretilecek.602 beygir güç 
üretebilen Rapide E, 0’dan 100 kilometre hıza 4 saniyede ulașabiliyor. 
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DÜNYADA BİR İLK OLUYOR

Aston Martin CEO’su Dr. Andy 
Palmer Rapide E ile ilgili yaptığı 
açıklamada “Rapide E’nin tanıtılması 
Aston Martin için çok büyük bir 
an. İlk elektrikli üretim otomobili 
olarak, gerçekten tarihi bir adım. Bir 
otomotiv mühendisi olarak, otomobil 
endüstrisinin uzun vadeli çözümler 
bulmaya ve zararlı emisyonları 
azaltmaya öncülük etmesinden 
gurur duyuyorum. Aston Martin’in 
CEO’su olarak, Rapide E’yi gerçeğe 
dönüștürmek için Williams Advanced 
Engineering’le ve diğer ilgili 
teknoloji ortaklarımızla çalıșmaktan 
memnuniyet duyuyorum. 

Aston Martin’in CEO’su olarak, Rapide E’yi gerçeğe dönüștürmek için Williams 
Advanced Engineering’le ve diğer ilgili teknoloji ortaklarımızla çalıșmaktan 
memnuniyet duyuyorum. İlk tamamen elektrikli üretim modelimiz olan 
Rapide E, bilgi birikimimizi hızlı bir șekilde takip edecek ve gelecekteki EV 
modellerinin karakter ve yüksek performanslı yeteneklerini sağlamamıza 
yardımcı olacak. Rapide E, aynı zamanda, Lagonda’yı dünyanın ilk sıfır 
emisyonlu lüks marka olarak yeniden piyasaya sürme yolunda kritik bir adım 
olarak hizmet edecektir” dedi.
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PORTAKAL ÇİÇEĞİ 
KARNAVALI’NDA

MİLYONLARCA
İNSAN

SOKAKTAYDI
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Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı 
olan ve dünyanın sayılı karnavalları 
arasına girmeyi bașaran “Uluslararası 
Portakal Çiçeği Karnavalı” için on 
binlerce insan bir kez daha Adana’da 
buluștu. Kent karnaval coșkusuyla 
büyük bir șölen alanına dönüșürken, 
yerli ve yabancı binlerce kiși “hoșgörü 
ve dostluk” mesajını tüm dünyaya 
yolladılar. Karnavalın açılıșını Adana 
Valisi Mahmut Demirtaș, Büyükșehir 
Belediye Bașkanı Zeydan Karalar, 
ilçe belediye bașkanları, sanatçılar ve 
karnavalın fikir önderi Toyota Türkiye 
Pazarlama ve Satıș A.Ș. CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt “karnaval gongunu” 
birlikte çalarak gerçekleștirdiler. 

Baharı müjdeleyen portakal çiçekleri 
kokularının eșliğinde 7’nci kez 
düzenlenen karnavalda 100’den 
fazla etkinlik yer alırken, sokakları 
dolduranlar rengarenk giysileriyle 
unutamayacakları anlar yașadılar.

Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği 
Karnavalı 7’nci kez düzenlendi… Adana, 
baharın gelișini portakal çiçeklerinin 
büyülü kokusuyla karșıladı….
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Adeta uyumayan kent haline 
gelen Adana’da tüm oteller 
dolarken, kebabçılar gece geç 
saatlere kadar sıra bekleyenleri 
ağırlamaya çalıștılar. Trafiğin 
zaman zaman durma noktasına 
geldiği Adana’ya karnaval için 
yurtiçinden ve yurtdıșından 100 
bin kișinin geldiği tahmin ediliyor. 
Adanalılar ile birlikte karnavala 
katılımcı sayısının 1,5 milyonu 
așarken insanlar sokakta 
yürümekte bile zorlandılar. 

100’den fazla etkinlik vardı

3-7 Nisan arasında düzenlenen 
Uluslararası Portakal Çiçeği 
Karnavalı’nda 100’den fazla 
eğlenceli etkinlik gerçekleștirildi. 
Ünlü sanatçıların yer aldığı açılıș 
ve kapanıș konserleri, Hintli 
dansçıların gösterisi, Kostümlü 
Gösteri Grupları Korteji, Motorize 
Ekipler ve bandolardan olușan 
karnaval korteji, Su korteji, 
Türkiye’nin her yerinden 300 pilot 
ile gelecek olan Türk Choppers 
MK Merkezpark’taki Motosiklet 
Senfonisi, Türk Riders, VosFest 
ve Klasik Otomobil Kulübü 
gösterisi, Sokak Konserleri, Yurtiçi 
ve yurtdıșından çeșitli sanatsal 
sergiler, Açıkhava dans ve spor 
gösterileri, Söyleșiler ve tiyatro 
aktiviteleri, Adana Kültürünü 
anlatan performanslar ve sanatsal 
gösteriler, Portakal Çiçeği Halk 
Koșusu, Kostümlü koșu ve anne-
baba-çocuk koșusu, Moda Tasarım 
yarıșması, Satranç Turnuvası, 
Çocuk Tiyatrosu ve Çocuk Sanat 
Aktiviteleri, 0-5 yaș çocukar için 
101 farklı oyun içeren aktivite 
alanı, TJK Portakal Çiçeği Karnavalı 
Özel Koșusu ve TJK Pony Club 
bașta olmak üzere etkinlikler 
düzenlenirken, portakallı lezzetler 
ve kortej kostüm tasarımı gibi 
ödüllü yarıșmalar da renkli 
karnaval programında yer aldı.

Kortej Geçiși Rengarenkti 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü 
kortej geçiși gerçekleștirildi. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği 
kostümlü grupların geçiș yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi 
șehir merkezinde yapıldı. 

Okulların, sivil toplum örgütlerinin, özel ve kamu ișletmelerinin, hatta futbol 
taraftar derneklerinden binlerce kișinin katıldığı kostümlü kortej halkın yoğun 
ilgisi nedeniyle 1 kilometrelik yolu saatler boyunca așamadı.
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Kostüm Yarıșması’nın Teması 
“Kraliçeler”

Düzenlendiği her yıl büyük 
çekișme ve heyecana sahne olan 
Kostüm Tasarım Yarıșması’nın 
bu yıl ki teması “farklı uygarlık 
veya uluslardan örnek aldıkları 
kraliçelerin,  tarihte ne tarz önemli 
ișler yaptıklarını tasarımları ile ifade 
ederek,  günümüzde kadınların 
her alanda daha aktif olmasına 
gönderme” oldu. Defileden sonra 
Ümit Temurçin bașkanlığındaki jüri 
finale kalan 10 kostüm arasından 
ilk 3’ü açıkladı. Birbirinden güzel 
kostümler arasından Özlem 
Minaz Çelebi’in tasarladığı kostüm 
birinciliği kazandı. İkinci Erkan 
Mercan olurken, üçüncülüğü 
Fevzican Ceman elde etti.
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Adana Ünlüleri Ağırladı

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde 
yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve așk duygusunu 
tüm Türkiye’nin ve dünyanın yașaması fikriyle 
ortaya çıkan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 
iș, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü simalarını 
da ağırladı. Menderes Samancılar, Arif Keskiner, 
Nebil Özgentürk, Dolunay Soysert, Seray Gözler, 
Feridun Düzağaç, Levent Özdilek, Emre Karayel, 
Altan Gördüm, Galip Erdal, Demir Karahan, Erdal 
Cindoruk, Güvenç Dağüstün, Murat Hasari, Yüksel 
Arıcı bașta olmak üzere çok sayıda tanınmıș sima 
Adana’ya gelenler arasındaydı.

İrem Derici Coșturdu

İstasyon Meydanı’nda gerçekleștirilen resmi açılıșın 
ardından sahneye Türk Pop müziğinin ünlü ismi İrem 
Derici çıktı. On binlerce kișinin izlediği konserde yerinde 
duramayanlar karnaval eğlencesine ortak oldular.

İskender Paydaș ve Çukurova Üniversitesi Senfoni 
Orkestrası da karnaval etkinliklerinde muhteșem 
bir konser verdi.

Hintli Dansçılar ve Alya Büyüledi

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın en büyük 
sürprizlerinden biri de Hintli dansçılar ve Alya Dormen 
oldu. Karnaval kapsamında iki kez sahneye çıkan 
Hintli danșçılar ve Alya Dormen’in șovları nefesleri 

kesti. Alya Dormen, kareografisini kendisinin yaptığı 
“Memleketim” șarkısı eșliğindeki dansı ise binlerce 
izleyene duygusal anlar yașattı.
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ÇYDD’ye 200 Bin TL’lik Bağıș Toplandı

Çağdaș Yașamı Destekleme Derneği yararına 
Ayșe Arman ve Saffet Emre Tonguç’un birl ikte 
düzenledikleri  “İyi l ik Kolyeleri” açık artırmasında 
da oldukça keyifl i  anlar yașandı.  İki l i  sahneye 
dostlarını ve Adana’nın i leri  gelen simalarını 
davet ederek açık artırmayı farklı  bir havaya 
büründürdüler.  Açık artırma sonunda elde edilen 
200 bin TL ÇYDD’ye bağıșlanarak “Kız çocukları 
okusun” kampanyasına destek olundu. 
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eğitim

Baydar: ‘’ZEKİcee’nin fikri haklarını 
gençlere verdik. Verirken de tek 
koșulumuz çocuklara, hayvanlara, 
çevreye ve gerekli konulara 
duyarlılık göstermeleri, daima 
gelirin bir kısmını bu alanlara ihtiyaç 
sahiplerine ayırmaları idi. ZEKİcee’de 
üstlendiğimiz eğitim misyonu da 
bunu gerektiriyor.”
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Baydar: “Çocuklar önce kendini 
keșfedecek, öğrenirken üretmenin 
hazzını da yașayacak.”
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Dıș ve iç tasarımı yenilenen Ford Edge 
yenilikçi sürüș destek teknolojileri ve 
yüksek verimliliğe sahipgüçlü motoru 
ile üstün performans ve konforubir 
arada sunuyor. 
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araștırma

U
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ve Anadolu’nun ortak kültür 
ve tarih șuurunun gençler tarafından 
özümsenmesini amaçlayan büyük 
bulușmaların dördüncüsü Sivas’ta 
gerçekleștirildi.
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sanat
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sektöre dair

Mahmut ULUCAN
OTONOMİ Bașkan Yardımcısı

Yeni çıkan KDV uygulama-
sı ciddi oranda mağduri-
yetlerin önüne geçecek. 
Ancak unutulmamalı ki 
bu uygulamadan, yüzde 
1 KDV oranından sadece 
YETKİ BELGESİ OLAN FİR-
MALAR faydalanabilecek. 
Diğerleri ișlemlerini yüzde 
18 ile yapacaklar.
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Aston Martin ve Total 2016’dan bu yana devam ettikleri 
ișbirliklerini yeniledi. Bu kapsamda motorsporlarında yapılan 

ișbirliği, Ar-Ge ve modellerin ilk yağ dolumlarında Total QUARTZ 
motor yağları ürün serisinin kullanılmasını da içeriyor. Haziran 
2019’a kadar devam edecek olan ișbirliği kapsamında birçok yeni 
projeye de imza atılacak. Aston Martin’in tüm modellerinde TOTAL 
QUARTZ motor yağları ürün erisinin kullanılmasını tavsiye edecek.

Avrupa’da yeni otomobiller için istenen WLTP emisyon testleri 
kapsamında, Türkiye’deki üreticilerin taleplerinin tamamı artık 

Türkiye’de yapılabilecek. Bu konuda önemli bir adım atan Otomotiv 
Teknolojileri Araștırma Geliștirme Merkezi OTAM, 2,5 milyon TL’lik 
bir yatırımla yeni prosedüre göre modernize edilmiș WLTP Emisyon 
Test Laboratuvarı’nı devreye aldı. OTAM bünyesinde hizmet verecek 
olan WLTP Emisyon Test Laboratuvarı’nın test merkezi sınırlı olan 
Avrupa’ya da bir alternatif olması hedefleniyor.

Cerebral Palsy  tanısı ile ömür boyu özel eğitim ve 
rehabilitasyon alması gereken çocuklarımız için, Mağazada, 

markette, bakkalda, manavda, internette kredi kartınızla 
alıșveriș yapacağınız her yerde, Yuvarla uygulamanızdan 
vereceğiniz talimatla, satın aldığınız ürün veya hizmetin 
küsuratını yuvarlayarak Cerebral Palsy Türkiye’ye 
bağıșlayabilirsiniz. Yuvarla aplikasyonunu cep telefonunuza 
App Store ya da Google Play’den indirebilirsiniz. 

BMW’nin yeni modelleri VR deneyimi ile meraklılarıyla 
buluștu. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu 

BMW, bașta Yeni BMW 3 Serisi’ olmak üzere Yeni BMW X5 , 
YeniBMW X7, Yeni BMW 8 Serisi ve Yeni BMW Z4 modellerinin 
Türkiye’deki ilk gösterimini VR deneyimi ile sanal ortamda 
gerçekleștirdi. BMW VR Deneyimi Noktası’nda BMW’nin en yeni 
modelleri farklı bir deneyimle incelenebildi.

OTAM’DAN 2.5 MİLYON TL’LİK EMİSYON
TEST YATIRIMI

CEREBRAL PALSY’Lİ ÇOCUKLAR İÇİN
KÜSURATLARI “YUVARLA” 

ASTON MARTIN VE TOTAL
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

SANAL GERÇEKLİK,
GERÇEK TUTKU

Kısa Kısa
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D
sektöre dair

İsmail AYDINKAȘ
Bașkent Otomobilciler Derneği 

(BOD) Bașkan Yardımcısı

Merdiven altı olarak tabir 
ettiğimiz, ayaküstü araç 
alıp satan kișilerin, galerile-
rin hala șehir içinde ticarete 
devam ediyor olması OTO-
NOMİ’de faaliyet sürdüren 
esnaflarımız için ciddi bir 
haksızlığa yol açıyor.
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OPET’in ikinci markası SUNPET, akaryakıt güvenliği 
konusundaki uzmanlığını Anadolu’nun dört bir yanına 

ulaștırmaya devam ediyor. Türkiye’de 500’e yakın bayisi ile 
hizmet veren SUNPET, 17’nci yılında ‘3 nokta güven testi’ ile 
tescillediği ürün ve hizmet standartlarındaki kaliteyi reklam 
filmine tașıdı. Reklama da konu olan 3 Nokta Güven Testi; 
kendi tesislerinden ikmal edilen akaryakıtla bașlıyor, istasyon 
tanklarında su kontrolü ve tank temizliğinin ardından pompa 
ölçümü ve pompa bakımı ile son buluyor.

Otomotiv yan sanayi sektörünün öncü ve yenilikçi kurulușu 
olarak faaliyet gösteren Ege Endüstri, Tașıt Araçları Tedarik 

Sanayicileri Derneği TAYSAD 2018 Bașarı Ödülleri kapsamında 
Patent kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. Daha önceki 
yıllarda aynı kategoride 1 birincilik ve 2 ikincilik ödülüne layık 
görülen Ege Endüstri, toplamda dört kez bu ödülü kazanarak 
bașarısının sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Ege Endüstri, 
otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları ön dingiller ve 
diğer dingil komponentleri geliștirerek üretiyor.

Anadolu Isuzu, ticari araç üretimindeki ve Ar-Ge 
çalıșmalarındaki gücünü, “Anadolu Savunma” markası 

ile savunma sanayisine de tașıyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-
Ge Merkezi’nde, Türk mühendisleri tarafından IDEF 2019’a 
Anadolu Savunma markası ile kendi standında Seyit ismini 
tașıyan 8x8 tank tașıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 
taktik tekerlekli araç modellerini sergileyen Anadolu Isuzu’nun 
alt yapısını sağladığı 8x8 kurtarıcı araçta MPG standında. 

Lider lastik üreticisi Michelin, tüketici odaklı kazandığı ödüllere 
bir yenisini daha ekledi. ‘Yılın Seçilmiș Ürünü’ programı 

kapsamında, Nielsen’in gerçekleștirdiği 18 – 55 yaș arasındaki 
4.000’i așkın tüketici ile bağımsız olarak yapılan yenilikçi ürünler 
araștırması sonucunda Michelin, lastik kategorisinde 1’inci 
seçildi.Michelin’i tüketici gözünde birinciliğe tașıyan ürünü ise 
CrossClimate+ oldu. 

SUNPET’TEN
‘3 NOKTA GÜVEN TESTİ’

EGE ENDÜSTRİ’YE
TAYSAD’DAN PATENT ÖDÜLÜ

“SEYİT” 
IDEF’TE

‘MICHELIN CROSSCLIMATE+’
E ÖDÜL 

Kısa Kısa
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strateji

Alper GÖKER
AKG STATÜ Yönetim Kurulu Bașkanı

Çoklu bir ticari yapının 
sürdürülebilir ve yatırım 
değeri yüksek bir yapıya 
dönüșmesi için yapının 
günün șartlarına uyum 
sağlaması, bu uyuma 
paralel olarak sektör 
temsilcilerine sürekli 
olarak hatırlatılması ve 
rekabetçi olması șarttır.
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Av. F. Zehra GÜNER
Hüseyin Çakmak Hukuk Bürosu

Anayasa Mahkemesi, 
Karayolları Trafik Kanu-
nu’nun 67’nci madde-
sinde yapılan değișik-
le getirilen ve trafikte 
‘drift’ yapan sürücülerle 
ilgili ‘aracın 60 gün süre 
trafikten menedilme-
si’ cezasını “cezaların 
șahsiliği ilkesi” gere-
ğince iptal etti. 

hukuk
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test

Korhan  Önder
Otomobil Gazetecisi - OGD Üyesi

Tüm zamanlar-
da 46 milyondan 
fazla satan mo-
del, yeni versi-
yonda tamamen 
yenilenmiș du-
rumda. Ülkemi-
ze 1.6 benzinli 
ve 1.8 Hybrid 
v e r s i y o n l a r d a 
gelen aracın; 
Vision, Dream, 
Flame, Passion 
paketleri var.
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otonomi.com 
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DR. ASLAN

DR. ASLAN

A P A R T  H O T E L

TARLALAR
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markalașma

Öğr. Gör. Hacı KAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYO 

Halkla İlișkiler ve Tanıtım Program Bașkanı

Günümüzde marka 
ile müșteriyi ortak 
noktada buluștur-
mak için kullanılan 
Halkla İlișkiler di-
siplini birçok konuda 
markaya katma de-
ğer katmaktadır.
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sağlık

Dr. Ender SARAÇ

Sıcaklık değișiminin 
fazla olduğu ve 
dönemlerde soğuk 
algınlığı daha 
sık görülmekte. 
Bu dönemlerde 
hazırlanacak 
karıșımlar sizi 
koruyacaktır.  
Ihlamur, zencefil, 
șahtere ve 
ayva kabuğu ile 
hazırlanan kıș çayı 
sizi soğuk algınlığına 
karșı korur.
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Bahar alerjileri șu ara çok yaygın, 
șahtere çayı alerjilere çok iyi 
geliyor, öksürük, nezle, grip, 
balgam çıkarma, kașıntı gibi 
șikayetleriniz olduğunda ıhlamur 
ile beraber tüketebilirsiniz. En iyi 
koruyucu ise su içmektir. Vücuttan 
toksin atmak için bolca sıcak su 
içmek en iyi yöntemdir.
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