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22:00 24:00

Genelkurmay’da silah 
sesleri duyuldu ve bir 
helikopte da 

e  
 

Bo ve Fa h Sultan 
Mehmed köprüleri bir 
grup asker tara ndan 
geçi .

02:30

Külliyesi’ne girmeye 

örgütü FETÖ mensubu 
3’ü rütbeli 13 asker 

02:42

bomba nedeniyle 

meclis görevlileri 

08:36

Jandarma Genel 

harekat polislerince ele 
geçirildi. 

09:40

Genelkurmay 

oldu.

21:57

Ankara Cumhuriyet 

toplam 2 bin 745 hakim ve 

yürütülmesini istedi.

20:50

Ana Jet Üssü’nde 
yürütülen FETÖ 
darbesine yönelik 
operasyonda 
Jandarma Genel 

Orgeneral Galip 

20:02

Ana Jet Üssü’ndeki 
FETÖ darbesine 
yönelik operasyon 
sona erdi. 

12:57

Tümgeneral Suat 
Murat Semiz, 1. Ana 

Pak ile JFAC 

12:04

Özel harekat 
polislerinin operasyon 

09:40

Eski Hava Kuvvetleri 

Muhabere ve Destek 

10:07

Genelkurmay 

polise teslim oldu.

10:15

Bingöl 49. Komando 

Kotaman ile Bolu 2. 
Komando Tugay 

10:59

Ala, Sahil Güvenlik 

Hakan Üstem’i 

08:32

operasyon düzenleyerek 

güvenli bölgeye götürdü.

08:17

Ege Ordu 

Memduh Hakbilen, 

07:50

üyesi 29 albay ve 5 

07:28

3. Ordu Harekat 

03:00

TRT yeniden 

döndü. TRT Genel 

ele geçirmeye 

mensubu askerler 

03:20 04:00

Ankara Cumhuriyet 

terör örgütü 

Komitesi” mensubu 

06:30

bulunan FETÖ 

bombalayan askerî 
helikopter 

06:52

Genelkurmay 

vekaleten 1. Ordu 

02:20

Özel Harekat Daire 

01:01

Ankara Emniyet 

helikopterlerin 

00:26 

02:00

bulunan FETÖ 
mensubu askerler 

Terör Örgütü / Paralel 

(FETÖ/PDY) mensubu bir 

01:43

Dalaman’dan Atatürk 

00:13

korsan darbe bildirisi 

23:05

15 Temmuz Cuma 16 Temmuz Cumartesi
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Zamanının en hızlı, en pahalı, 
en eski ve en çok tercih 
edilen klasikleri festivalde 
meraklıları ile buluștu
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özel

Festivalde 1934 model Rolls Royce 1 milyon 
dolarlık fiyatıyla en pahalı otomobil olarak dikkat 
çekerken, festivalin en hızlısı 300 km sürate 
ulașabilen 1997 Ferrari F355 Spider oldu. En yașlı 
otomobil olarak 1926 Ford Model T sergilenirken, 
çok nadir bulunan posta aracı 1929 Ford Model 
A40 Mail Truck da otomobil tutkunlarının göreceği 
ender araçlardan biri olarak ilgi topladı.
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K ı r ş e h i r  Te r m a l  &  S P A

Bilgi & Rezervasyon İçin

0386 240 40 40

Türkiye’nin en 
şifalı içmece 
suyu Kırşehir’de,

Doktor Balıklar 5 
yıldızlı termalde

İçmece Su, yerin 
375 metre 
altından 
çıkarılarak hiç bir 
karışım 
olmaksızın 
içilebilmektedir.
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Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu;
“Ford Otosan ve Arçelik 
bu büyük bașarıları ile 
hem Topluluğumuza hem 
de Ülkemize büyük bir 
gurur yașattı. Bu vesileyle 
geçmișten bugüne bu 
bașarıya katkı sağlamıș olan 
tüm çalıșma arkadașlarımı 
içtenlikle kutluyorum.”
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Volkswagen, WeShare ile kendi 
“Volkswagen We” ekosistemine çekici bir 
mobilite hizmeti ekliyor. Almanya’da araç 
paylașım hizmetini kullananların sayısı 
2010’dan beri 14 kat arttı. 2010 yılında 
araç paylașım hizmetine kayıtlı kullanıcı 
sayısı yalnızca 180 bin civarındayken 
bu sayı artarak 2019 yılı bașında 
2,46 milyona çıktı. Araç paylașımı 
yaygınlașmaya devam ediyor.
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söyleși
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Ankara’nın 2050 yılını planladık. 
Buna da dedik ki; 2050 Ankara 
Vizyonu. 2050 yılı için dünya nereye 
gidiyor, neler yapmamız gerekir, diye 
düșünüyoruz. Akla hayale gelmeyecek 
birçok teknolojik kuluçka merkezleri, 
yazılım çiftlikleri olușturacağız. Bunlar 
bir gram dünyayı kirletmeyecek, temiz 
enerjiyle yapılmıș alanlar olacak. 
Kısaca, bilișim kentleri olușturacağız.

Ankara’mızın dünyanın birçok ülkesinin kentleriyle imzaladığı kardeșlik ve iș birliği 
protokolleri var. Bu duruma Ankara dünyaya açılıyor, diyebiliriz. Ama imzalanan 
protokollerin ardından kentler arasında ticaretten halk sağlığına, çevreden ulașıma, 
imardan șehir planlaması ve kültürel etkinliklere kadar birçok alanda birlikte 
hareket edilecek. Kentler vatandașlarına birbirini tanıtacak etkinliklerle seslenecek.
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‘nin seçtikleri

Porsche’nin tamamen elektrikli spor otomobil modeli Taycan, 
basına kapalı testlerin ardından ilk kez Çin’de Porsche Deneyim 
Merkezi’nde (Porsche Experience Centre) test edildi.

PORSCHE TAYCAN ÇİN’DE İLK KEZ PİSTE ÇIKTI

Porsche Taycan ilk resmi demo turlarını Șanghay’da bulunan 
Porsche Experience Center (Porsche Deneyim Merkezi) pistinde 

gerçekleștirdi. Kamuflajlı Taycan prototipi, Çin’in ardından, İngiltere 
ve Amerika’yı ziyaret ederek üç haftalık bir süreç içinde üç farklı 
kıtada üç defa görücüye çıkacak.

Șanghay’da Porsche Carrera Cup Asya pilotlarından Li Chao Taycan’ın 
direksiyonuna geçti. Li Chao, “Porsche için alıșılmıș olan olağanüstü 
performansın, Taycan’ın geliștirilmesinde de açık bir hedef olduğuna 
șüphe yok. Bunu daha en bașında hissedebiliyorsunuz.” dedi. 
Özellikle direksiyon hakimiyetinden etkilenen Li Chao, “Sportiflikten 
taviz vermediği halde șașırtıcı bir konfora sahip olan yeni Taycan’ın 
șasisi bir spor otomobilin yol tutușu ile bir sedanın uzun mesafe 
konforunu bașarıyla birleștiriyor. Alçak ağırlık merkezinin yanında, 
arka akstan yönlendirme de hayati bir rol oynuyor. Taycan virajlara 
daha kontrollü giriyor ve yol tutușu oldukça yüksek.”diyor.

0’dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede çıkıyor
Azami hızı 250 km/s’in üzerinde olan yeni Taycan 0’dan 
100 km. hıza 3,5 saniyeden az bir sürede çıkarken 200 
km/sa hıza ulașması için ise 12 saniyeden az bir süre 
yeterli oluyor. Taycan potansiyelini diğer duraklarında da 
farklı șartlarda sergilemeye devam edecek. Goodwood 
Hız Festivalinin parçası olarak 4-7 Temmuz arasında Hill 
Run’da ve 13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde New York’ta 
düzenlenecek ABB FIA Formula E Championship sezon 
finalinde boy gösterecek. Direksiyonun bașında bu kez 
ünlü pilotlar kez Mark Webber ve Neel Jani olacak.
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6 milyon kilometre yol
Taycan Eylül ayında dünya prömiyerini 
kutlarken yaklașık altı milyon km. yol 
testi de yapmıș olacak. Porsche’de, 
elektrikli otomobiller, içten yanmalı 
motora sahip spor otomobillerin 
geçtiği aynı sert test programından 
geçmek zorunda. Bu program, üstün 
performansını test etmenin yanı 
sıra her türlü iklim koșulunda daima 
sınırsız günlük kullanılabilirlik 
testlerini de içeriyor.

Ekstrem șartlar altında aküyü șarj etmek 
veya güç aktarma organlarının ve iç 
mekanın sıcaklığını kontrol etmek gibi 
hayli zorlu görevler elektrikli modeller için 
test edilen ekstra özelliklerdir.

Porsche Deneyim Merkezi Șanghay
26 Nisan 2018’de açılan ve Asya’da ilk, dünya genelinde ise altıncı 
sırada yer alan Porsche Deneyim Merkezi, 5.5 kilometrelik Șanghay 
Uluslararası Yarıș Pistine doğrudan erișimi sağlıyor, araçla piste 
üç saatlik mesafede 300 milyon kiși yașıyor.Kaygan pist, off-road 
pisti, hidrolik kaydırma tertibatı ve dinamik sürüș alanına sahip 
1.4 kilometrelik yol tutuș modülü sürücülere araç dinamiklerini 
kavramaları için olanak sunuyor.
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Her özel sektör, 
kendi içinde 
toplumsal cinsiyet 
eșitliği ile ilgili 
eğitim aldıracak, 
yönetim kurulunda 
eșitliğe dikkat 
edecek ve en 
önemlisi devlet 
bu politikayı 
hayata geçirmede 
cezai müeyyide 
ve kendine ders 
verecek. Yerelin 
kendi kadın 
politikaları, devletin 
kendi kadın 
politikaları olmalı.
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‘ ’Bir sonraki yerel ve genel 
seçimlerde daha çok kadın 
göreceğiz. Yerel seçimler öncesinde 
çalıșmaya bașlamıștık, kadın 
örgütlenmesi yapıyoruz. Bu sürecin 
dıșında daha çok çıkacak.’’
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2020’DE TOYOTA

SATIȘLARINA BAȘLANIYOR

Toyota’nın yarıș takımı “Toyota Gazoo Racing” tarafından üretilen muhteșem yarıș otomobili GR Supra 
GT4’nin satıșına 2020 yılında bașlanacağı açıklandı.  Toyota, Mart ayında Cenevre’de GR Supra GT4 
Konsept’ini göstermiș ve model büyük bir beğeni toplamıștı. GR Supra GT4 ayrıca haziran ayında 
Nurnburgring’teki yarıșa da katılmıștı. Müșterileri için düzenlediği özel yarıșlar ile motorsporlarına 
daha fazla odaklanmayı amaçlayan Toyota, buradan elde edilecek verileri ve geri bildirimleri daha iyi 
otomobiller üretme felsefesi kapsamında değerlendirmeyi hedefliyor.

GR SUPRA GT4’ÜN

‘nin seçtikleri
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GR Supra GT4, Toyota Gazoo Racing’in ilk 
global modeli olan GR Supra baz alınarak 
yapılan bir yarıș aracı olarak öne çıkıyor. 
GT4 kategorisi, düșük maliyetli olmasıyla 
özel kullanıcılar arasında son derece 
popüler. GT4 yarıș araçları, dünya çapında 
birçok farklı serilere katılabiliyorlar.

Toyota, GR Supra GT4’ün satıș fiyatı, 
satıș yeri ve tarihini ise yıl sonuna 
doğru açıklayacak.
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‘ ’Her bölgede ekoturizm kapsamında 
yer alan sosyal, kültürel, doğal, 
sportif ve rekreasyonel aktivitelerin 
uygulanması ve geliștirilmesi amacı ile 
her bir etkinlik için “Ekoturizm Eylem 
Programları” hazırlanmalıdır.’’
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‘ ’Kırsal kalkınma alıșılmıș tatil 
destinasyonlarına alternatifler 
üreterek bölge tanıtımına, bölge 
halkının sosyal gelișimine, göç 
verilmesinin önlenmesine, katma 
değerli ürünlerin üretilmesine, kaynak 
kullanımlarının iyileștirilmesine büyük 
katkılar sağlar. ‘ ’ 
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haber

BMW Dijital anahtar ile cep 
telefonlarındaki NFC özelliği sayesinde 
otomobil anahtarına ihtiyaç duymadan 
aracın kapıları açılıp otomobil 
kullanılabilecek.
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‘ ’Ne iș yaparsanız yapın, hayal kurmanız, 
gayret etmeniz ve o iși hakkını vererek 
yapmanız gerekiyor.’’

‘ ’Dünyada daha önce böyle bir sektör 
yoktu, Türkiye’de çıktı. Türkiye bu 
konuda öncü olmaya bașladı. Șu anda 
bizim ișimiz hiç tahmin etmediğimiz 
yerlere geldi ve geleceği de parlak. 
Türkiye dünyada VIP sektöründe bir 
dünya markası olmaya bașladı.’’



42   42 42

‘nin seçtikleri



    43 



44   4444  

söyleși

‘ ’Kadın anne, abla, 
kardeș, eș; kadın her 
șey. Kadının olduğu yer 
güvensiz olur mu, olmaz’’
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Türkiye Ralli Șampiyonası’nda markalar ve pilotlar șampiyonasında 
ilk sırada bulunan Castrol Ford Team Türkiye, sezonun dördüncü 
yarıșı olan İstanbul Rallisi sonrası açık ara farkla liderliğini pekiștirdi.

CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE,

DE ZİRVEDE!

2019 Türkiye Ralli Șampiyonası’nın 4. yarıșı olan 
40.İstanbul Rallisi, İstanbul Otomobil Sporları 

Kulübü (İSOK) tarafından 107 km’si özel etap olmak 
üzere toplamda 238,73 kilometrelik toprak etaplarda 
gerçekleștirildi. İstanbul’da düzenlenen ‘tek ralli’ 
unvanına sahip zorlu yarıșta Ömerli yakınlarındaki 
toplam 10 özel etap geçildi.  

Castrol Ford Team Türkiye’nin șampiyon pilotu Murat 
Bostancı & deneyimli co-pilotu Onur Vatansever               4 
çeker Fiesta R5 araçları ile zorlu etaplara sahip toprak 
ralliyi ilk sırada tamamlayarak Dünya Ralli Șampiyonası 
Marmaris Rallisi (WRC Rally Turkey) öncesinde Türkiye 
Ralli Șampiyonası pilotlar șampiyonluğu yolunda 
önemli bir virajı bașarı ile geçerek sezonun kalan son 3 
yarıșı öncesinde oldukça önemli bir avantaj sağladılar. 

Türkiye Ralli Șampiyonası’nda bu yıl 4 çeker Fiesta 
R5 ile yarıșan Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi 
kontrollü gittikleri yarıșı 4.cü olarak bitirirken, Eylül 
ayında yapılacak olan sezonun 5.ci yarıșı ve aynı 
zamanda Dünya Ralli Șampiyonası’nın da bir ayağı olan 
Marmaris Rallisi öncesi önemli tecrübe elde ettiler. 

2019 yılı itibariyle Castrol Ford Team Türkiye çatısı 
altında organize edilmeye bașlanılan ve geleceğin 
șampiyon pilotlarını yetiștirmeyi amaçlayan “Drive 
to the Future” organizasyonu kapsamında genç 
pilotumuz Emre Hasbay ise İstanbul Rallisi’nde gençler 
kategorisinin kazananı oldu.

Türkiye Historic Ralli Șampiyonası’nda Castrol Ford 
Team Türkiye adına eski șampiyon Kemal Gamgam 
yarıșırken Gamgam, 1974 model Ford Escort MK2 ile 
ikinciliği elde etti.

Fiesta Rally Cup’ta Genel Klasman 1.si Georgi 
Geradzhiev & Nikolay Kitanov ikilisi oldu

Fiesta Rally Cup Genel Klasman 1.si ve Sınıf ST 1.si 
Georgi Geradzhiev ile Nikolay Kitanov olurken, Genel 
Klasman 2.si ve Sınıf R2 1.si ise Eytan Halfon ve Burak 
Akçay oldu.

40. İSTANBUL RALLİSİ’NDE

‘nin seçtikleri
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Sezonun ilk 4 yarıșı tamamlandı, geriye 3 
yarıș kaldı

2019 Türkiye Ralli Șampiyonası’nın 4. yarıșı 
olan İstanbul Rallisi’nin tamamlanmasıyla 
2019 Ralli sezonunda geriye 3 yarıș kaldı. 
Șampiyonada Eylül ayında Marmaris’te 
gerçekleștirilecek olan Dünya Ralli 
Șampiyonası (WRC) Türkiye ayağı, Ekim’de 
Ford Otosan Kocaeli Rallisi, son olarak Kasım 
ayında da Yeșil Bursa Rallisi ralliseverleri 
ağırlamayı bekliyor. İlk 4 yarıșın ardından 
șampiyonada ilk 3 sıralaması ve puan 
durumu ise șöyle oldu;

Murat Bostancı: 110.5

Burak Çukurova: 90.8

Deniz Fahri: 83.5

Serdar Bostancı:  “Açık ara liderliğimiz 
devam ediyor” 

Markalar șampiyonasında Castrol Ford Team 
Türkiye’nin liderliğini İstanbul’da aldıkları 
değerli puanlarla pekiștirdiklerini belirten 
Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü 
Serdar Bostancı, İstanbul Rallisi’nin 
ardından yaptığı değerlendirmede “Castrol 
Ford Team Türkiye olarak, Marmaris Rallisi 
(Rally Turkey WRC) öncesi Türkiye Ralli 
Șampiyonası pilotlar șampiyonluğunda 
oldukça avantajlı bir duruma gelmeyi 
bașardık. ‘Markalar’ șampiyonasında 
farkı arttırarak açık ara liderliğimizi 
sürdürüyoruz. Son 3 yarıșa açık ara farkla 
lider girmenin mutluluğunu yașıyoruz. 
Geriye kalan 3 yarıșta değerli puanlar 
elde etmek için tüm gücümüzle mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Dünya Ralli 
Șampiyonası’nın Türkiye ayağı olan 
Marmaris Rallisi’ni de lider tamamlamak 
en önemli hedefimiz. Bizi destekleyen 
tüm yarıșseverlere ve sponsorlarımıza 
teșekkür ediyoruz.” dedi.
tütütütümmm yyyyayayayyay rırr șșșșsșsșssșsșsșsșsșsșsșsșșșșșșșș evveevvvvvvvevevvveveereeeeeererlelelel reee vveee sppspppponononnnnnsosossooossoosoooooorlrlrlrlrlrlrrrlrrlrlr aarararraraarararaarrrarrrraraarrararararaar mımımımımmımmmımııııımmmmmmımımımımııımımımmımımmmmımmmmmıımmmızızızzızzııızzzzzzzzızızzzzızıızzzzzzzıızızzzızzzızzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa aaa aaaaa
teteeeteeteteeeteett șșșșeșeșșșeșeșșeeșeeș kkkkkkkkkkkkkkkkkkk üüüüüürrrüüürürüürürü eeeeedddidiyoyoooyoyyy rruruuurururuzzzzzz.zzzzzz..z.z ””””” ddeedeededdededeeededeeeeeeeeeeeeeddididdidiiddiddididdidii.
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sektöre dair

Mahmut ULUCAN
OTONOMİ Bașkan Yardımcısı

Uygulamanın 
genișletilmesi ile 
rahatlayan ve hafta 
sonu alıșverișini 
yapan vatandaș ve 
alım satım sorumlusu 
esnaf da hız kazanan 
ticaret ile ekonominin 
canlanmasına da katkı 
sağlayacaktır.
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Alper GÖKER
AKG STATÜ Yönetim Kurulu Bașkanı

İș dünyasında en 
küçük ișletmeden 
en büyüğüne kadar 
bașarıyı getiren ve 
șirketin ömrünü uzatan, 
çalıșan yaklașımındaki 
uyum ve dayanıklılığın 
sağladığı güçtür.

   66
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Korhan  Önder
Otomobil Gazetecisi - OGD Üyesi

Yeni Mercedes-
Benz A-Serisi 
Sedan, zengin bir 
standart donanım 
seviyesiyle 
yollara çıkıyor. 
Baz donanımda 
bile dokunmatik 
ekranlı yeni 
bilgi ve eğlence 
sistemi, Aktif 
Fren Yardımcısı 
ile Aktif Șerit 
Takip Yardımcısı 
da dâhil en 
güncel sürüș 
yardım sistemleri 
standart olarak 
sunuluyor.
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D

Öğr. Gör. Hacı KAYA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi MYO 

Halkla İlișkiler ve Tanıtım Program Bașkanı

Markalar reklamı 
belli bir stratejiye 
göre planlamalıdır. 
Bu stratejide ilk 
olarak reklam bütçesi 
profesyonel olarak 
konumlandırmalıdır. 
Reklam verilecek 
mecra seçiminin 
ardından ise geri 
bildirimlerde 
müșterilere endeksli 
süreç bașlatılmalıdır.

markalașma
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sağlık

Prof. Dr. Hakan Özsoy

Ağrı geçmiyorsa dikkat!
Kalça ağrılarında tanı 
konulması için mutlaka 
röntgen; eğer yırtıktan 
șüpheleniliyorsa o 
zaman MR görüntüsü 
istenmektedir. Her ağrı 
için hemen doktora 
gitmeye gerek yoktur. 
Öncelikli olarak bir 
süre istirahat edip 
ağrı kesicilerle ağrının 
geçmesi beklenmeli, 
eğer yine de ağrı 
geçmiyorsa o zaman 
doktora bașvurmak 
gerekmektedir.
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Kalça ağrılarından korunmak için 6 öneri
Bu tür ağrıların çoğunluğu genetik 
yapıda olmakla beraber, kalça ağrılarını 
yașamamak ya da kurtulmak için bazı 
öneriler șunlardır:
1. Ağrıları azaltmak için kilo almamak
2. Kemik sağlığını korumak için sigara 
içmemek
3. Günlük yürüyüș yapmak
4. Dengeli beslenmek
5. D vitamini almak için 20 dakika 
güneș altında durmak
6. Yașa göre yeterli kalsiyum almak
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Seyahat
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Seyahat
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kısa kısa

Kurumsal mobilite hızla dönüșüyor ve buna bağlı olarak yeni 
çözümler gelișiyor. Mobilite dünyasını etkileyen bu değișimi 

anlamak ve önceden öngörebilmek amacıyla,bağımsız ve 
güvenilir araștırmalar yürüten Corporate Vehicle Observatory 
(CVO – Kurumsal Araç İzleme) Barometresi, Arval Mobility 
Observatory (AMO – Kurumsal Mobilite İzleme) olarak değiști.  
Arval Mobility Observatory, mobilite konusundaki eğilimler, 
çözümler ve günlük yașamdaki uygulamaları ile ilgili dünya 
ölçeğinde 360°’lik bir bakıș açısı sunuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana 
aralıksız düzenlenen Gazi Koșusu’nun 93’üncüsünde 

Audi Türkiye tașıma sponsoru olarak yer aldı. Tüm dünyada 
olduğu gibi, Gazi Koșusu’nun da simgesi haline gelen ve yarıș 
kültürünün bir parçası olarak kabul gören izleyicilerin șıklığına bu 
yıl Audi Türkiye eșlik ediyor. Gazi Koșusu‘nda 21 safkan İngiliz 
tayı mücadele etti. ‘2019 yılının Șampiyon Tayı’nı belirleyen çim 
pistteki 2400 metrelik koșuyu kazanan atın sahibine Atatürk’ün 
at üzerindeki som gümüșten heykeli takdim edildi.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in, ‘DBS 
Superleggera’ modeli 2 yeni renge kavuștu. DubonnetRosso 

ve Jet Black renk seçenekleriyle Aston Martin Türkiye 
Showroom’larında yerini alan model otomobil tutkunlarının 
büyük ilgisini çekti. Çift renk kullanımı, aracın çok daha dinamik 
bir görünüme sahip olmasını sağlarken, oval tasarımın keskin 
çizgiler ile birleșmesi, DBS Superleggera’yı alıșık olunanın 
dıșında çok daha agresif bir görüntüye kavușturdu.

NISSAN QASHQAI, daha yüksek performanslı 1.3 litre 
DIG-T benzinli ve daha tasarruflu 1.5 litre dCi dizel motor 

seçeneklerine kavuștu ve Haziran ayıitibariyle Türkiye yollarına 
çıktı. ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih 
edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, yeni otomatik șanzıman 
seçeneği ile Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarını da 
destekleyen multimedya sistemi de sunuyor. 

ARVAL MOBILITY
OBSERVATORY

GAZİ KOŞUSU RESMİ TAŞIMA SPONSORU
AUDI

DBS SUPERLEGGERA’DAN
2 YENİ RENK

LİDER QASHQAI
GÜÇLENEREK GELDİ
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DR. ASLAN

DR. ASLAN

A P A R T  H O T E L

TARLALAR

79
‘den başlayan
FİYATLARLA
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GÜNÜMÜZE YÖN VEREN
FİKİRLERİN DOĞUŞU

SANAT KENTİ
BAŞKENT

“CEP HERKÜLÜ:
 NAİM SÜLEYMANOĞLU”

Sanat
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