
Otomobil Sektöründen Mart Ayı Haberleri

Administrator tarafından yazıldı.
Perşembe, 06 Mart 2014 09:44 - 

  

1,9 milyon aracı geri çağırıyor
Japon otomotiv devi Toyota, yaklaşık 1,9 milyon "Hybrid Prius" modelini aracın bozulmasına
sebep olabilecek bir yazılım hatasından dolayı geri çağırdı.

  

Toyota'dan yapılan açıklamada, Japonya'dan 997 bin, Kuzey Amerika'dan 713 bin, Avrupa'dan
130 bin aracın hibrid sisteminin kontrol edilmesi için geri çağırıldığı belirtildi.

  

Açıklamada araçlarda şu ana kadar herhangi bir problem yaşanmadığı bildirildi.

  

Yazılım hatasının araçtaki transistörlere zarar verebileceği kaydedilen açıklamada, bunun
sonucunda uyarı lambalarının bozulabileceği, tahrik gücünün azalabileceği ve aracın stop
edebileceği belirtildi.

  

Açıklamaya göre, geri çağrılan araçlar Mart 2009 ve Şubat 2014 dönemi arasında üretildi.

  

13 bin FJ Cruiser geri çağrıldı
Japon otomobil üreticisi Toyota, çoğu Ortadoğu ülkelerinde bulunan 13 bin SUV tipi FJ Cruiser
model aracını geri çağırdı.

  

13 bin FJ Cruiser geri çağrıldı
Şirketten yapılan açıklamada, araçların yakıt borusundaki, ısınmaya, erimeye ve benzin sızıntısı
durumunda patlamaya yol açabilecek bir arıza nedeniyle geri çağrıldığı bildirildi.

  

Söz konusu arıza nedeniyle şimdiye kadar 5 araçta yangın çıktığı bildiriminde bulunulduğu
belirtilen açıklamada, buna bağlı olarak ölüm veya yaralanma olayı meydana gelmediği
kaydedildi.
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Geri çağrılan araçlar Ekim 2012 ile Ocak 2014 arasında üretilmiş FJ Cruiser model araçları
kapsıyor. Söz konusu araçlardan 10 bin 180 adeti Ortadoğu ülkelerinde, 2 bin 500'ü
Avustralya'da geri kalanlarıysa Afrika ülkeleriyle, Panama'da bulunuyor.

  

Toyota şirketi geçen hafta da küresel ölçekte 1,9 milyon Prius model aracı bir yazılım problemi
nedeniyle geri çağırdığını duyurmuştu. Şirket tarafından yine geçen hafta yapılan açıklamada,
ayrıca kuzey ve güney Amerika'da bulunan SUV tipi RAV4, Tacoma kamyonet ve lüks model
Lexus RX 350'lerden oluşan 294 bin aracın da başka bir yazılım arızası nedeniyle geri çağrıldığı
bildirilmişti.

  

100 bininci Peugeot 2008 üretildi
Peugeot'nun yeni şehirli crossover modeli 2008, lansmanının üzerinden bir yıl geçmeden 100
bin adet üretim barajını geçti.

  

100 bininci Peugeot 2008 üretildi
Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri
yapılan Peugeot 2008, 100 binin üzerinde siparişle 2013 yılının en çok satılan modellerinden biri
oldu.

  

Mulhouse Fabrikası'nda üretilen 100 bininci Peugeot 2008, Mulhouse Fabrika Müdürü Corinne
Spilios ve Peugeot Fransa Direktörü Xavier Duchemin katılımıyla düzenlenen bir törenle
müşterisine teslim edildi.

  

Çin ve Latin Amerika dışında tüm dünya pazarları için sadece Mulhouse Fabrikası'nda üretilen
Peugeot 2008 parçalarının yüzde 73'ü Fransa'da üretildiğinden, geçen yıl eylül ayında "Fransız
Menşei Garantili" etiketi aldı. Aynı zamanda Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan 2008 Grip
Control çekiş sistemi teknolojisine sahip sınıfının tek modeli oldu.

  

Kısa sürede önce Fransız tüketicilerin ve ardından Avrupa'daki diğer müşterilerin beğenisini
kazanan yeni modelin başarılı olması Mulhouse Fabrikası'nda üretim kapasitesinin artırılmasına
neden oldu. Buna göre, günlük üretim miktarı lansmandan bu yana iki katına çıkarak 680 araca
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ulaştı.

  

Peugeot 2008 aynı zamanda İrlanda'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Polonya'da ve
Türkiye'de yaklaşık 10 ödül kazandı. Ayrıca, toplam satışların yüzde 68'inin üst donanım
düzeylerinde gerçekleşmesiyle, Peugeot'nun B segmentindeki ürün gamında, yükseliş
stratejisine katkıda bulundu.

  

Amarok Kuzey Kutbu’nu Fethetti!
Soçi Kış Olimpiyatları için özel olarak tasarlanan 3 Amarok, 25 bin kilometre yaparak 66 günde
Moskova’dan, Rusya’nın en kuzey bölgesi olan Kamçatka Yarımadası’na ulaştı.

  

Amarok Kuzey Kutbu’nu Fethetti!
Amarok Polar Expedition olarak adlandırılan yolculuk, bir ülke içinde bu zamana kadar yapılan
en uzun Off-Road yolculuğu olarak da Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

  

Volkswagen Grubu’nun Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları sponsorluğuna
özel düzenlenen Amarok Polar Expedition, 3 Amarok ile Rusya’nın başkenti Moskova’dan yola
çıktı. 9 kişilik ekip, 25 bin 600 kilometre yapıp, 66 gün sonra Kamçatka Yarımadası’nda bulunan
Petropavlovsk kentine ulaştı.

  

Takımlar, 4 çeker Amarokları, zorlu hava ve yol koşulları için özel olarak tasarladı. Dev kar
lastikleri, ekstra depolama alanı, araç içi kafes ile donatılan Amaroklar’ın, ön ve arka
süspansiyonları, özel olarak güçlendirildi. Takım, beyaz çölde yollarını bulmak için de ekstra
navigasyon sistemlerini kullandı. 2.0 turbo dizel motora sahip ve 175 HP gücündeki Amarok’lar,
hiçbir büyük kaza geçirmeden, destansı yolcuklarını tamamladı.

  

Araba sayımız bir çok ülkenin nüfusundan fazla
2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı, 17 milyon 939 bin 447 oldu.

  

Araba sayımız bir çok ülkenin nüfusundan fazla

 3 / 24



Otomobil Sektöründen Mart Ayı Haberleri

Administrator tarafından yazıldı.
Perşembe, 06 Mart 2014 09:44 - 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Aralık ayına ait ’Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini
açıkladı. Buna göre Aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı, 17 milyon 939 bin 447’ye
ulaştı. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 bin 939 447 adet taşıtın yüzde 51,8’ini
otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 15,2’sini motosiklet, yüzde 8,7’sini traktör, yüzde
4,2’sini kamyon, yüzde 2,4’ünü minibüs, yüzde 1,2’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.

  

ARALIK AYINDA 81 BİN 900 ARAÇ KAYDI YAPILDI
Aralık ayında 81 bin 911 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 81 bin
911 taşıt içinde otomobil yüzde 63,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12 ile kamyonet,
yüzde 9,4 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 6,2’sini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

  

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,8 azaldı. Aralık ayında trafiğe
kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre yüzde 13,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 13,7,
minibüste yüzde 7,8, otobüste yüzde 27,3, kamyonette yüzde 14,3, kamyonda yüzde 11,5,
motosiklette yüzde 32,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 52,3, traktörde ise
yüzde 19,3 artış oldu.

  

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 13,5 artış
gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 23, minibüste yüzde 43,3, kamyonda yüzde 26,2, özel
amaçlı taşıtlarda yüzde 14,5, traktörde yüzde 44,4 oldu. Otobüste yüzde 39,7, kamyonette
yüzde 21,4, motosiklette yüzde 0,7 azalış oldu.

  

TRAFİKTEKİ TOPLAM ARAÇ SAYISI 900 BİN 34 ADET ARTTI
Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 131 bin 390 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 225 bin 356 adet
taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 906 bin 034 adet arttı.

  

TRAFİĞE KAYITI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 41
Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 283 bin 923 adet otomobilin yüzde 41,5’i LPG’li,
yüzde 31,1’i benzinli, yüzde 26,9’u dizel yakıtlı. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise
yüzde 0,5.

  

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARIN ORTALAMA YAŞI 12
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Türkiye’de 2013 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 939 bin 447 motorlu kara taşıtı için
ortalama yaş 12,3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 11,8, minibüslerde 11,9,
otobüslerde 10,9, kamyonetlerde 8,8, kamyonlarda 14,2, motosikletlerde 11,5, özel amaçlı
taşıtlarda 14,2 ve traktörlerde 22,7. 2013 yıl sonu itibarıyla otomobillerin yaş grubuna göre
dağılımına bakıldığında toplam otomobillerin yüzde 33,4’ünün 0-5 yaş arası, yüzde 17,6’sının
ise 21 yaş ve üzeri otomobillerden oluştuğu tespit edildi.

  

Araç Muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta!

  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tüm ülke çapında
araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, araç muayenesi öncesinde
dikkat edilmesi gereken 10 temel adıma dair bilgileri kamuoyuyla 
Araç Muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gereken 10 nokta!
Periyodik araç muayenesinin, trafik güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen
TÜVTÜRK İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Koray Özcan, “Bir aracın periyodik muayenesinin
eksiksiz olması, sadece kullanıcısının değil, trafikteki diğer insanların da güvenliğini artıran çok
önemli bir unsur. Biz de, araç muayene bilincinin artırılması ve müşterilerimizin muayene
süreçlerini daha rahat tamamlamaları için muayene öncesi yapılması gerekenleri paylaşmak
istedik.” diye  konuştu.

  

Özcan, “Bu çalışma ile amacımız, araç sahiplerinin muayene süreci konusunda daha fazla bilgi
sahibi olmaları” dedi. TÜVTÜRK’ün, Türkiye’nin 81 ilinde, 73 gezici, 197 sabit ve İstanbul ve
Antalya’da motosikletlere özel 3 istasyonla beraber toplam 273 istasyonu bulunduğunu
söyleyen Koray Özcan, araç sahiplerinin, her türlü bilgiyi TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi
www.tuvturk.com.tr ve müşteri hizmetlerinin 0 850 222 88 88 numaralı telefonundan
edinebileceğini ifade etti.

  

İşte muayene öncesi için önemli 10 adım:

  

1. Mutlaka ücretsiz randevunuzu alın!  

  

Muayene zamanı gelen araç sahipleri, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına gitmeden,
belirledikleri gün ve saat için randevu alabilmektedir. Randevular, www.tuvturk.com.tr internet
sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden ücretsiz olarak alınabilmektedir.
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Bu hizmet istasyonlarımızın çoğunda bulunmaktadır.

  

2. Büyükşehirler merkezlerindeki yoğun istasyonlara randevu alıyorsanız, tüm muayene süreci
için en az 2 saat ayırın, zaman planınızı buna göre yapın...  
TÜVTÜRK internet sitesi veya çağrı merkezinden alınan randevu saati, muayenenin başlama
saatini değil, araç sahibinin müşteri kabul işlemlerinin yapılacağı yarım saatlik arayı
belirtmektedir.  

  

Örnek vermek gerekirse, 08.30 – 09:00 için alınan randevu için, aracın müşteri kabul
işlemlerinin ise 08.30-09.00 saatleri aralığında yapılması öngörülmektedir.
Araç muayene işlemleri, kabul işlemlerini takiben, ortalama 1 saat sürmektedir. İstasyon alanına
giriş, müşteri kabul ve sorgulama ile muayene süreci de göz önüne alındığında, özellikle
büyükşehirler merkezlerindeki yoğun istasyonlarda ortalama 2 saatlik bir zaman ayrılmasını ve
zaman planlamasının buna göre yapılmasını tavsiye ediyoruz.

  

3. Vergi veya trafik cezalarınızı mutlaka kontrol edin, borcunuz varsa ödemeden muayeneye
gelmeyin!

  

Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle randevu alma sürecinde ve muayene öncesinde araçlar
için borç kontrolü yapılmaktadır ve trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi ve köprü, otoyol
borçları sorgulanmaktadır. Borcu olan araçların randevu alınsa dahi, muayenesi
yapılamamaktadır. Bu nedenle, araç sahiplerine randevu alımı sırasında borç durumunu
öğrendikten sonra eğer borç varsa mutlaka ödeyerek gelmelerini hatırlatırız.  

  

4. Muayeneden önce egzoz emisyon ölçümünüzü kontrol edin! Bu hizmeti TÜVTÜRK
istasyonlarından da alabilirsiniz.

  

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması Ağır Kusur olarak değerlendirilmektedir. Bu
hizmet araç muayene istasyonlarının tamamında da uluslararası standartlarda verilmektedir.

  

5. Ruhsatınızı, kimliğinizi, zorunlu trafik sigortası ve diğer zorunlu belgeleri mutlaka yanınızda
bulundurun
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İstasyonlara muayene hizmeti için  gelirken, aracınızın ruhsatı, kimliğiniz ve trafik sigortası
yanınızda olmalıdır. Aracınız LPG/CNG’li ise Gaz Sızdırmazlık Raporu gerekmektedir. Ancak bu
belgenin olmaması Hafif Kusur olarak değerlendirilmektedir.  

  

6. Araç size ait değilse, gerekli ek belgeleri mutlaka beraberinizde getirin.

  

Getireceğiniz araç size ait değilse, vekalet durumunu gösterir belgeleri mutlaka beraberinizde
getirin. Gerçek kişiler ve şirketler için farklı durumlarla ilgili detaylı bilgi için www.tuvturk.com.tr
den bilgi alabilirsiniz...

  

7. Tadilat muayenesi için geliyorsanız, ilgili belgelerinizi mutlaka yanınızda bulundurun.

  

Eğer aracınızda bir tadilat yapılmış ise, Tadilat Muayenesine başvurulmalı ve yukarıdaki
belgelere ek olarak Gaz Sızdırmazlık Raporu ve  Montaj Tespit Raporu (LPG/CNG takılarak
tadilat projeleri ile istasyona başvuran müşterilerimiz için gerekmektedir), yetkili mühendis
tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonu’na bağlı odalardan alınacak EK-1 belgesi istenmektedir.

  

8. Tüm ödemelerin nakit olduğunu unutmayın!

  

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir.
Ödemeler, nakit olarak alınmaktadır.

  

2014 yılı için muayene ücretleri, aşağıda yer almaktadır.
• Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 223,02 TL
• Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 165,20
TL
• Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 84,96 TL
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2014 yılı için egzoz emisyon ölçümü ücreti 35 TL’dir. İlk kez ölçüm yaptıran araçların 6 TL’ye
Motorlu Araç Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı alması gerekmektedir.

  

9. Muayenenizi geciktirmeyin, fazla ücret ödemeyin!

  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca, muayene süreci geçirilen
araçlardan,  gecikilen beher ay için yüzde 5 fazla muayene ücreti tahsil edilmektedir. Yasalar
gereği gecikmeler 30 günlük dilimler halinde olmaktadır. 1 günlük veya 20 günlük gecikme 1 ay
olarak değerlendirilmektedir.

  

10. Muayeneye gelmeden önce, gerekli ekipmanları mutlaka kontrol edin.

  

Araç muayene sırasında, traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu
araçlarda 1 adet ilk yardım çantası, 2 adet üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı ( aracın cins
ve kullanım amacına göre adet ve miktarı değişmektedir; detaylı bilgi için www.tuvturk.com.tr)
ve stepne bulunup bulunmadığı kontrol edilir, bunların eksikliği hafif kusur olarak değerlendirilir.

  

Patlamayan lastik veya lastik tamir takımı bulunan araçlar gibi orijinalinde stepne bulunmayan
araçlarda stepne bulundurulması zorunlu değildir.  

  

Motosiklet sahiplerinin muayeneye gelirken kasklarını da getirmeleri zorunludur.

  

Hız sınırı değişti Sürücüler Dikkat!
Yerleşim yerleri dahilindeki ana yollarda hız sınırı 90 kilometreye yükseltildi.

  

Hız sınırı değişti Sürücüler Dikkat!
Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve il trafik komisyonlarının 20 kilometre olan hız artırma limiti

 8 / 24



Otomobil Sektöründen Mart Ayı Haberleri

Administrator tarafından yazıldı.
Perşembe, 06 Mart 2014 09:44 - 

yetkisi 32 kilometreye çıkarıldı. Yüzde 10 oranındaki opsiyonla da birlikte şehir içi ana yollarda
hız sınırı 90 kilometreye yükseldi.

  

Böylece, Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve il trafik komisyonları, uygun gördüğü yollarda hız
sınırını 90 kilometre olarak belirleyebilecek.

  

Atletik, sportif ve kompakt
Audi ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacağı Yeni TT’nin çizimlerini paylaştı.

  

TT model ailesinin 3’üncü nesli olacak Yeni TT, geçmişin tasarım dilini, Matrix LED farları ve
Audi Sanal Kokpiti ile geleceğin teknolojisi ile buluşturuyor

  

İlki 1998 yılında satışa sunulan TT Ailesi’nin en yeni üyesi olan Yeni TT, ilk bakışta atletik
duruşu ve dört halkalı logonun alışılageldiği gibi ön ızgara yerine, kaputta yer almasıyla dikkat
çekiyor. Yeni TT, bu özelliği ile R8’i çağrıştırıyor.

  

İlk neslin klasik tasarımından esintiler taşıyan Yeni TT’nin ön tarafından başlayan keskin yatay
çizgiler, arka bölüme kadar devam ediyor. Böylece aracın dinamik görünümü de pekiştiriliyor.
Yeni TT’de LED ve Matrix ED Teknolojili farlar da isteğe bağlı olarak sunuluyor.

  

Yeni TT’nin iç kısmı da dinamizmini yansıtıyor. Birbirlerine tamamlayan göğüs ve kapı
tasarımları, keskinlikleri ile iç tasarıma hareket katıyor.  Audi’nin diğer modellerinde kullanılan
merkezi bölümdeki MMI monitörü, Audi Sanal Kokpit ile değiştirildi. Bu da kontrol panellerine
daha incelik ve hafiflik kazandırıyor.

  

Audi A6’nın güvenliği Amerika’dan da 5 yıldız aldı
Audi A6, Amerika çarpışma testi programı US NCAP’ten de 5 yıldız alarak, çarpışma güvenliği
konusundaki başarısını bir kez daha tescil ettirdi.
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Audi A6’nın güvenliği Amerika’dan da 5 yıldız aldı
Elde edilen sonuçlara göre Audi A6, yetişkin korumasında, aracın takla atması durumuyla
birlikte, önden ve yandan çarpışmalarda kendi sınıfının en güvenli modellerinden biri olduğunu
ortaya koydu.  

  

Audi A6’ya, 2011 yılında Euro NCAP’te aldığı 5 yıldız sonrasında, ABD’nin ulaşım güvenliği
konusundaki yetkili kuruluşu olan US National Highway Transport Safety Administration
(NHTSA) tarafından da pasif çarpışma güvenliği konusunda maksimum not olan 5 yıldız verildi.
Yetişkin korumasında, aracın önden ve yandan çarpışması ve takla atması durumlarında elde
ettiği sonuçlarla Audi A6 sınıfının en güvenli modellerinden biri olduğunu birkez daha kanıtladı.

  

2010 yılında, daha doğru ve gerçeğe en yakın sonuçlar elde etmek amacıyla testlerini daha
gerçekçi kaza senaryolarıyla ve daha sert şekilde gerçekleştirmeye başlayan kuruluşun yaptığı
testler neticesinde Audi A6, sürücü ve ön yolcu korumasında, ön ve yan darbelerde en yüksek
derece olan 5 yıldız elde etti. Audi A6, arka koltuklarda oturan yolculara da yan darbelerde
maksimum koruma sağlayarak bu değerlendirmeden de 5 yıldız aldı.

  

Audi A6, kuruluşun değerlendirme kriterlerinde yer alan güvenlik donanımları haricinde mevcut;
Adaptif Cruise Control (ACC), Audi Active Lane Assist ve Audi Side Assist gibi yardımcı
güvenlik sistemleriyle de öne çıktı. Audi’nin, A6 modelinde de kullandığı ve aktif güvenlik
sistemlerinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Audi Pre Sense Plus da,
değerlendirmelerde etkili olan bir başka güvenlik özelliğiydi: sistem, muhtemel bir çarpışma
öncesinde kısmi bir şekilde fren uygulayarak aracın yavaşlamasına olanak tanıyor.

  

Avrupa otomobil pazarında dev artış!
Avrupa otomobil pazarı ocak ayında yüzde 5,2 arttı Avrupa otomobil pazarı bu yılın ocak ayında
yüzde 5,2 arttı ve toplam pazar 967 bin 778 adet seviyesinde gerçekleşti.

  

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) açıklamasına göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına
göre otomobil pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 arttı,
toplam 967 bin 778 adet seviyesine ulaştı.

  

2013 yılı Ocak ayında ise 920 bin 373 adet satış gerçekleşmişti. 2013 yılı Eylül ayından beri
aylar itibariyle yaşanan artış, 2014 yılı Ocak ayında da devam etti.
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AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2014 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına oranla en
fazla düşüş yüzde 13,6 ile Avusturya'da, yüzde 7,1 ile Hollanda'da ve yüzde 4,3 ile Estonya'da
görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında İsviçre, Norveç ve Belçika da yer aldı.

  

2014 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise
yüzde 32,8 ile İrlanda, yüzde 31,8 ile Portekiz ve yüzde 29,4 ile Hırvatistan şeklinde sıralandı.

  

Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2014 yılı Ocak ayında 9. oldu.

  

Bayanlara özel 'pembe park' alanı
Antalya'da bir AVM, otoparkta kadınlar için 'pembe park' alanların bulunduğu özel park alanı
oluşturdu.

  

Park alanının üzerinde şapkalı kadın figürünün bulunduğu alanları kadınların araçlarını daha
rahat park etmesi için bir metre daha geniş yapıldı. AVM Müdürü Yavuz Güler, bayanlardan
gelen talep üzerine özel park alanı oluşturduklarını söyledi.Ağustos 2013'te açılan 4 katlı
alışveriş merkezinin 3 bin araçlık otoparkında 458 araç yeri bayanların araçlarını park etmesi
için ayrıldı. Park alanlarının üzeri pembe şeritlerle sınırlandırılırken, araç yerlerinin hepsinin
önüne şapka takan bir kadın portresi de çizildi.

  

“BAYANLARDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE ÖZEL PARK ALANI YAPTIK”
Bayanlardan gelen talep ve şikayetler üzerine özel ‘pembe park’ alanı oluşturduklarını ifade
eden Markantalya AVM Müdürü Yavuz Güler, aileler ve bayanların istekleri doğrultusunda böyle
bir alan yaptıklarını söyledi. AVM Müdürü Güler, “Açıldığımızdan beri bayan sürücülerden,
parkınızda yer bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımızı ve çocuk araçlarımızı indirmekte zorluk
çekiyoruz. Şikayetleri üzerine ne yaparız diye düşündük. Yürüyen merdivenlere ve asansörlere
yakın yerlerde otoparkın yüzde 15’lik bir kısmını kapsayacak şekilde bayan sürücüler ve çocuklu
aileler için yer ayırdık. Bu tamamen dediğim gibi bayanlara ve çocuklu ailelere kolaylık sağlasın
diye yapılmış bir uygulamadır. Buraya herkes park edecek, erkekler buraya park etmeyecek
diye bir şey yok. Erkeklerden bu konuda bir anlayış bekliyoruz. Bayanlara da böyle bir kolaylık
sağladık. Kullanmak isterlerse kullanırlar. Özellikle çocuk arabalarını da düşündüğümüz için,
çocuk arabalarını rahatça kapıyı açıp çocuğunu bindirip indirsin amacıyla böyle bir durum için
büyük yaptık” dedi.
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“ERKEKLER PARK EDİNCE BAYANLAR ŞİKAYET EDİYOR”
Bayan sürücülerin kendilerine ayrılan bölüme erkeklerin park ettiğinde ise kendilerine şikayette
bulunduklarını ifade eden Yavuz Güler, “Bazı bayan sürücüler kendilerine ayrıldığını
düşündükleri yere erkek sürücülerin park ederken gördüklerinde bize şikayette bulunuyorlar.
Burada bir yasak ya da zorlama yok. Sadece böyle bir yer belirttik. Karşılıklı anlayış içinde bu
yer kullanılsın istiyoruz. Başına güvenlik koyarak erkekler park edemez diye bir düşüncemiz
yok” diye konuştu.

  

“AVM İYİ BİR ATAK YAPMIŞ”
Ailesiyle birlikte AVM’ye gelen Ali Yener, bayanlar için ayrılan yerin çok isabetli bir karar
olduğunu ve AVM’nin iyi bir iş çıkardığını belirterek, “Bence bayanlar için isabetli bir karar
olmuş. Çünkü erkekler kadar seri kullanamadıkları için araçları bir takım sıkıntılar oluyor. Bunun
içinde iyi bir düşünce olmuş. Geri gelirken sıkıntılar filan oluyor bayanlar için. Çarpmalar oluyor.
Bunlarında yüzde 70’inde bayanlarda oluyor. Erkeklerde bu kadar olmuyor sanırım. Bu konu da
iyi bir atak, iyi bir iş yapmışlar” şeklinde konuştu.

  

ÇOK GÜZEL VE HARİKA
Aracıyla AVM’ye gelen bayan sürücü Dilek Savaş ise “Çok fazla AVM’ye işim icabı girip
çıkıyorum. İlk defa bir AVM’de böyle bir uygulama gördüm. Gerçekten çok keyifli. Seçilen
otopark alanları özellikle AVM’nin girişine çok yakın olması hem çalışan kadının zamandan
tasarrufunu, özellikle çocuklu annenin daha rahat hareket etmesi için elverişli. Bence çok güzel
ve harika olmuş. İyi düşünülmüş bir proje, tebrik etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

  

Citroen teknolojisinde yeni bir çağ
84. Uluslar arası Cenevre otomobil fuarı’nda Citroen’in otomobil dünyasına yeni yaklaşımının ilk
ipuçları görücüye çıkıyor.

  

Citroen teknolojisinde yeni bir çağ
Bugüne kadar alışılagelmiş otomobil ekipmanlarını sorgulamamıza neden olacak yeni bakış
açıları ilk kez C segmentinin gelecekteki öncüsü Citroen C4 Cactus’te görülecek. C4 Cactus,
fütüristik çizgilerinin yanısıra, geniş yaşam alanı, rafine bir zevkin ürünü özellikleri ile dikkat
çekiyor. Markanın diğer bir yeniliği ise akılcı ve modern çözümlerle donatılan ve araç içinde
sürekli iletişim bağlantısı imkanı sunan Yeni Citroën C1.Yeni Citroën C1 lansman öncesinde ilk
kez müşteriler ile buluşuyor.Fuarda bu iki yeni modelin yanı sıra şimdiye kadar 500 Bin’den
fazla satış adedine ulaşan C5 modeli bu kez Cross Tourer versiyonu ile Citroën’in arazi
yorumunu ortaya koyuyor.  DS serisine yeni bir bakış açısı katan, Çin pazarı için geliştirilmiş 
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DS 5LS ve tarz sahibi sportifliği temsil eden DS3 Cabrio Racing; DS serisinin yeni oyuncuları
olarak belirirken, Faubourg Pack’in ayrıcalıklı özellikleri  tüm  seriyi  kapsıyor. Citroë,n motor
sporlarındaki yeni çağına ise WTCC yarışları ile adım atıyor. 380 beygirlik Citroën C-Elysée
WTCC, standart bir otomobilin nasıl evrim geçirerek sporcu bir kimliğe bürünebildiğine işaret
ediyor. Konfor ve teknolojiyi bir arada sunan, ödül şampiyonu C4 Picasso ve Grand C4 Picasso
modelleri ve yeni konsept C4 Cactus Aventure ise Cenevre  Otomobil Fuarı’ndaki ilgi çeken
modellerin arasında yer alıyor. Citroën, Cenevre Otomobil Furarı’nda 4 Mart Salı günü saat
10.45’te 6. Salonda gerçekleştirilecek basın toplantısı ile fuara start verecek.

  

İstanbul Autoshow 2015 yılına ertelendi
15. Uluslararası İstanbul Autoshow Fuarı'nın 2015 yılının ilkbaharında gerçekleştirilmesine karar
verildi.

  

15. Uluslararası İstanbul Autoshow Fuarı, 2015 yılına ertelendi.

  

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) açıklamasına göre, geçen yıllarda ağustos ayında
uygulanan "model yılı" değişimi nedeniyle ekim-kasım aylarında gerçekleştirilen İstanbul
Autoshow'un tarihlerinin, 25 Şubat 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında tekrar
değerlendirilerek, 2015 yılının ilkbaharında gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

  

Açıklamada, "Otomotiv sektöründe model yılı uygulamasının artık ocak ayında gerçekleşmesi
nedeniyle, senenin ilk yarısında düzenlenecek olan fuarın gerek otomotiv sektörü, gerekse
otomobil tutkunları açısından çok daha faydalı olacağı düşüncesiyle, 15. Uluslararası İstanbul
Autoshow'un 2015 yılı itibariyle ilkbaharda düzenlenmesine karar verildi. Kesin tarih
önümüzdeki günlerde belirlenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

  

İki yılda bir ticari araç fuarıyla dönüşümlü olarak düzenlenen Autoshow fuarı en son 2012
yılında yapılmıştı.

  

İkinci el otomobilde fırsat günleri
Aydın Erkoç, Özel Tüketim Vergisi ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı 2014 model sıfır
otomobil fiyatlarının yüzde 20-25 aralığında zamlandığını anımsattı.
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Başkent Otomotivcileri Derneği Başkanı Aydın Erkoç, Özel Tüketim Vergisi ve döviz kurlarındaki
artıştan dolayı 2014 model sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 20-25 aralığında zamlandığını
anımsatarak, fiyatların en cazip olduğu dönemde olduğunu söyledi.

  

Erkoç, yaptığı açıklamada, sıfır otomobil bayilerinin 2013’te satamadıkları yaklaşık 45 bin
araçlık stoku eritmek için çok cazip indirim kampanyaları düzenlediklerini, bazı modellerde 10
bin lirayı bulan indirimlerin yapıldığını bildirdi.
Kampanyalar sonucu Ocak ayında stoktaki araçların 25 bininin satıldığını kaydeden Erkoç ,
şunları söyledi:"Şubat ayında da kampanyalar hız kesmedi. Stoklardaki 2013 model sıfır
araçların da şubat sonuna kadar satılacağını tahmin ediyoruz. Kampanyalardan dolayı ikinci el
otomobil piyasasında ocak ayında yaprak kımıldamadı. Şubat ayında da satışlar henüz
beklenilen seviyeye ulaşmadı. İkinci el otomobil almayı düşünenler, 2013 model sıfır araç
almayı tercih etti. Bu nedenle sıfır araç fiyatlarındaki yüzde 20-25’lik artışın ikinci ele yansıması
çok sınırlı oldu. Stoklar erimek üzere, şubat sonuna doğru ikinci elde talep patlaması bekliyoruz.
Özellikle Mart’tan itibaren tatil dönemi yaklaşacağı için ikinci elde satışlar zirve yapacaktır.
Fiyatlar da talep artışına paralel güncellenecektir".

  

Başkent Otomotivcileri Derneği Başkanı Aydın Erkoç, Mart ve Nisan aylarında ikinci el
fiyatlarının da en az yüzde 15-20 artacağına dikkati çekerek, "Fiyatların en cazip olduğu
dönemdeyiz. İkinci el otomobil alacaklar Mart ya da Nisan ayını beklerlerse fırsatı kaçırırlar,
zamlı fiyatlarla araç alırlar" uyarısında bulundu.

  

Küçük gövdede büyük güç: S1 ve S1 Audi Sportback
Audi ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacağı üç kapılı S1 ve beş kapılı S1
Sportback modellerini tanıttı.

  

Küçük gövdede büyük güç: S1 ve S1 Audi Sportback

  

Küçük kompakt segmentin sürekli dört tekerden çekişli ilk modeli olan S1, 231 HP güç üreten
2.0 TFSI motoru ile 0’dan 100 kilometreye 5.8 saniyede çıkıyor

  

Nissan modelleri Cenevre Motor Show'da
Nissan, yepyeni X-Trail ile C-SUV segmentinde yeni standartlar belirlerken, tamamıyla
yenilenen Qashqai modeliyle de crossover tasarımında yeni bir dönemi başlatıyor.
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Nissan’ın yenilenen crossover ailesinin bir sonraki üyesi de Cenevre Motor Show’da tanıtılacak.
Nissan'ın crossover segmentindeki hâkimiyeti, bu yıl 84’üncüsü gerçekleşecek olan Cenevre
Motor Show’da sahneye çıkacak crossover ailesiyle bir kez daha kanıtlanıyor. Tamamıyla
yenilenen X-Trail ve Qashqai’nin yanı sıra Cenevre’de lanse edilecek bir başka yeni nesil
model, Nissan'ın crossover segmentindeki gücüne güç katacak. Nissan’ın crossover serisine
tamamıyla entegre olan yeni X-Trail’in 4x4 yeteneklerine, Nissan Crossover’larının imzası haline
gelen bir dizi dizayn ve mühendislik özelliği de eklenmiş bulunuyor. Tamamıyla yeniden tasarım
ve mühendislik sürecinin sonucu olarak doğan yeni X-Trail, sektörün en kapsamlı ve yetenekli
SUV crossover serisini tamamlıyor. Crossover dizaynında yeni bir çağı müjdeleyen ikinci nesil
Nissan Qashqai ise, sektörde ilk kez sunulan teknolojileri, yenilikçi ve kullanışlı dizayn
özellikleriyle markanın crossover segmentindeki liderliğini kanıtlıyor.
Nissan’ın yenilikçi seçenekleri 2014 Cenevre Motor Show’da gözler önüne serilecek
Nissan, LEAF ve NV200 modellerinin en iyi özelliklerini bir araya getiren e-NV200 modelinin
dünya lansmanını ve bugüne kadar ürettiği en hızlı ve en gelişmiş performans otomobil olan
GT-R Nismo’nun Avrupa prömiyerini de Cenevre Motor Show’da gerçekleştirecek. Nissan’ın
çarpıcı BladeGlider konsepti de Avrupa’da ilk kez Cenevre’de görücüye çıkacak.

  

Renault Cenevre Fuarı'na merhaba dedi!
Renault Twingo’ya yeniden, daha cesur bir bakışla bakıyor. İlk lansmanından yirmi yıl sonra,
Renault, ayrıntılı bir dönüşümden geçen küçük şehir araçlarının üçüncü kuşağını tanıtmaktan
gurur duyuyor. Neşeli görünümüne ek olarak, Yeni Twingo dört renk seçeneği ve yeniliklerle
birlikte sunuluyor. Yoğun kişiselleştirme fırsatları doğal olarak bu programın bir parçasını
oluşturuyor.

  

Arka kısımdaki moturun konumlandırılması sayesinde:
Yeni Twingo artık daha çevik ve 8.65 metrelik bir dönüş çapına sahip, rakiplerinin değerlerinden
ortalama olarak bir metre daha az olan bu değerle fark yaratıyor.

  

Yeni Twingo, kabin uzunluğuna eklenen 13 cm ile oldukça geniş ve ferah, ancak Yeni modelin
toplam uzunluğu 10 cm kısaltıldı.
Yeni Twingo beş kapılı mimarisi, akıllı yükleme çözümleri, tamamen düz zemini ve 2.20 metrelik
şaşırtıcı derecede uzun maksimum yük uzunluğu nedeniyle çok pratik. Twingo bu özelliğe sahip
tek şehir aracıdır...
Yeni Twingo’nun sınıfının en iyisi ileri görüş alanı ve yüksek sürüş pozisyonu,  yoğun alanlarda
araç kullanılırken daha da önem kazanıyor.

  

Bagajda ya normal havalandırmalı ya da turboı üç silindir benzinli motor yer alıyor. Her iki motor
da yakıt verimliliği ve etkili bir performans sunuyor. Yeni Twingo internet bağlantısına sahip ve
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iki multimedya sistemine sahip

  

G-Power M5 E61 820 beygir gücünde!
BMW M5 Touring (E61) yükseltme programı orjinal kitleri ile 820 beygirlik güce erişti.

  

5.0 litrelik motoru ile maksimum 362 kilometrelik hıza ulaşabilen bu yeni sistem, 100 kilometre
hıza 4.5 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin yeni sistemi ile V10 motorun hava emme sistemi,
ısmarlama yazılım, ve süper yüksek performanslı egzoz sistemi sürücüye sunulan ekstra
seçenekler.

  

Aracın iç bölümünde teknolojinin son ürünleri oldukça etkileyici şekilde otomobilin en kullanışlı
olacak bölgelerine yerleştirilmiş.

  

Karbon eklerle desteklenmiş bu tasarım içinde ipad, iMac, Apple TV gibi ürünler barındırıyor.

  

SEAT’tan Mart Kampanyaları
SEAT’ın en çok ilgi gören modellerinden biri olan ve kompakt, sportif ve dinamik tasarımıyla
dikkat çeken Ibiza, uygun fiyatıyla sınıfındaki iddiasını devam ettiriyor.

  

SEAT’tan Mart Kampanyaları
Geniş motor seçenekleri, düşük yakıt tüketimi ve kişiselleştirilebilen donanım özellikleriyle Ibiza
ailesi, kampanya kapsamında 2 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor. Bu kampanya
kapsamında 2014 model yılı Ibiza 1.4lt 85hp, 34 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satın
alınabiliyor.

  

Leon modellerinde 3 bin TL indirim
Sportif karakteri ve geniş kapsamlı güçlü yönleriyle sınıfının üstünde bir kalite ve teknolojiyi
kompakt segmente taşıyan Yeni SEAT Leon, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimiyle
etkileyici bir performans sunarken, heyecan verici bir sürüş keyfi, mükemmel verimlilik, çarpıcı
bir tasarım ve yüksek kullanışlılık düzeyi de sunuyor.
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Tüm Leon modellerinde, kampanya kapsamında 3 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.
Merkezi Martorell (Barcelona)’de olan SEAT, Volkswagen Group’un bir üyesi olarak, tasarım,
geliştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini bir çatı altında yürüten İspanya’nın tek markasıdır.
Üretiminin yüzde 80’den fazla bir bölümünü, tüm dünya genelindeki 75’den fazla  ülkeye ihraç
eden SEAT, 2013 yılında 355 bin’den fazla araç satışı gerçekleştirdi.

Halen Barcelona’daki üç üretim merkezi; Zona Franca, El Prat de Llobregat ve Martorell’de 14
bin istihdam kapasitesiyle başta Ibiza ve Leon olmak üzere markanın tüm modellerinin üretimini
gerçekleştiren SEAT ayrıca, Volkswagen Group’un Palmela (Portekiz)’daki tesislerinde
Alhambra, Bratislava (Slovakya)’daki tesislerinde Mii ve Mladá Boleslav (Çek Cumhuriyeti)’daki
tesislerinde de Toledo üretiyor.

SEAT ayrıca, bine yakın mühendisin, markayı AR-GE’de yenilikçi endüstriyel yatırımcı olarak
İspanya’nın bir numarasına taşımak amacıyla bir ‘bilgi merkezi’nde biraraya geldiği Teknik
Merkez’e de sahip.Çevrenin korunması için verdiği taahhütlere paralel olarak SEAT,
sürdürülebilirlik ile ilgili aktivitelerini karbon emisyonun azaltılması, enerji verimliliği, kaynakların
verimli kullanılması ve geri dönüşüm gibi konulara dayandırmaktadır.

SEAT, diğer tüm Volkswagen Grup markalarının Türkiye temsilcisi olan Doğuş Otomotiv
tarafından Türk tüketicilere sunuluyor. 14 uluslararası markanın 80’ni aşkın modelini Türkiye
otomotiv pazarına sunan Doğuş Otomotiv dünyayla eş zamanlı olarak, bağlı markaların
satış-servis-yedek parça hizmetlerini ülke geneline yayılmış geniş hizmet ağıyla sağlamaktadır.
Otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında öncülük anlayışı ile hareket eden ve büyüme yol
haritasını bu yönde oluşturan Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük faaliyetlerinin yanı sıra
otomotiv finansmanı, yedek parça ve aksesuar ticareti, ikinci el, filo kiralama ve sigorta gibi
tamamlayıcı hizmet alanlarında da faaliyet göstermektedir.

  

Sırdaş taksi şoförleri geliyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Artık taksici esnafı tam bir sırdaş olacak' dedi.

  

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Artık taksici esnafı tam bir sırdaş
olacak.Müşterisine ait özel bilgileri asla kimseyle paylaşmayacak. Özel hayatın gizliliğine
özellikle özen gösterilecek" dedi.

  

TESK ve TŞOF tarafından hazırlanan; taksici, minibüsçü ve servis aracı şoförlüğü ile ilgili yazılı
açıklama yapan Bendevi Palandöken, “Hazırlanan standartla şoför esnafımızın uyması gereken
kurallar belirlenmiştir. Özel hayatın önem kazandığı günümüzde en büyük görev başta taksici
esnafımız olmak üzere tüm meslek dallarında çalışanlarımıza düşmektedir. Taksici esnafımız
müşterilerden edindiği bilgileri ve müşterilerinin özel durumlarını başkaları ile
paylaşmayacaklardır. Taksicilerin yanı sıra minibüs ve servis aracı şoför ve işletmecileri de aynı
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kurallara uymakla yükümlü olacaklar. Ayrıca taşıdıkları kişilerin güvenliği için günlük hava ve yol
şartlarına uymak, sefer planlaması yaparak yemek, mola ve ihtiyaç zamanlarını planlayacak ve
müşterilere güler yüzlü davranacaklar” ifadesini kullandı.

  

“TAKSİCİLER SIRDAŞ, MİNİBÜSÇÜLER SOĞUKKANLI OLACAK”

  

Amaçlarının nitelikli iş gücünün artırılması olduğunu kaydeden Palandöken, şunları dedi:

  

“Resmi Gazete’de yayımlanan meslek standartlarımızın uygulaması kısa zaman içerisinde
başlayacaktır. Dönerci ve kebapçıların ardından şoförler için de ulusal meslek standartlarımızın
hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanması sevindiricidir. Hazırlanan standartla taksi
şoförlerimiz, müşterilerden edindiği bilgileri gizli tutmakla mükellef olacak. Kişisel bakım ve
hijyene dikkat edecek. Minibüsçüler, acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin davranacak.
Güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisine sahip olacak. Şoförlere standartlarla ilgili
eğitimin ardından sertifika verilecek. Bu standartlarla şoför ve nakliyeci esnafının verdiği
hizmetin kalitesi artacak, korsan şoför ve taşımacılık da engellenecektir. Taksi, minibüs, servis
aracı, kamyon ve otobüs şoförlük ulusal meslek standartları farklı illerde düzenlenen çalıştaylar
sonucu tespit edildi. Artık ticari taşıtlarda şoförlük yapmak isteyenler mesleki standartlara uymak
zorunda olacaklar. Taksi şoförlüğü meslek standardı kapsamında taksiciler kaliteli hizmet, ilke
ve kurallarını iş süreçlerinde ve müşteri ilişkilerinde uygulamakla mükellef olacak. Taksicilerimiz,
müşterilerden ya da çalışanlardan edindiği bilgileri gizli tutar. Kişisel bakım ve hijyene dikkat
eder. Müşterinin isteği doğrultusunda araç içi havalandırma, ısı, müzik gibi birimleri ayarlar.
Araçta unutulan müşteriye ait herhangi bir malzeme olup olmadığını kontrol eder, varsa
sahibinin bulunması için durağa bırakır ve çalışma başlatılır.”

  

Renault Cenevre Fuarı'na merhaba dedi!
Renault Twingo’ya yeniden, daha cesur bir bakışla bakıyor. İlk lansmanından yirmi yıl sonra,
Renault, ayrıntılı bir dönüşümden geçen küçük şehir araçlarının üçüncü kuşağını tanıtmaktan
gurur duyuyor. Neşeli görünümüne ek olarak, Yeni Twingo dört renk seçeneği ve yeniliklerle
birlikte sunuluyor. Yoğun kişiselleştirme fırsatları doğal olarak bu programın bir parçasını
oluşturuyor.

  

Arka kısımdaki moturun konumlandırılması sayesinde:
Yeni Twingo artık daha çevik ve 8.65 metrelik bir dönüş çapına sahip, rakiplerinin değerlerinden
ortalama olarak bir metre daha az olan bu değerle fark yaratıyor.
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Yeni Twingo, kabin uzunluğuna eklenen 13 cm ile oldukça geniş ve ferah, ancak Yeni modelin
toplam uzunluğu 10 cm kısaltıldı.
Yeni Twingo beş kapılı mimarisi, akıllı yükleme çözümleri, tamamen düz zemini ve 2.20 metrelik
şaşırtıcı derecede uzun maksimum yük uzunluğu nedeniyle çok pratik. Twingo bu özelliğe sahip
tek şehir aracıdır...
Yeni Twingo’nun sınıfının en iyisi ileri görüş alanı ve yüksek sürüş pozisyonu,  yoğun alanlarda
araç kullanılırken daha da önem kazanıyor.

  

Bagajda ya normal havalandırmalı ya da turboı üç silindir benzinli motor yer alıyor. Her iki motor
da yakıt verimliliği ve etkili bir performans sunuyor. Yeni Twingo internet bağlantısına sahip ve
iki multimedya sistemine sahip :R & GO radyo (akıllı telefon ile birlikte) ve

  

Türkiye'nin otomobil üretimi arttı
Türkiye'de geçen ay 52 bin 6 otomobil üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil
üretiminde yüzde 29 artış sağlandı.

  

Türkiye'de ocak ayında 52 bin 6 otomobil üretilirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29
artış sağlandı.

  

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre,  Honda Türkiye, Hyundai
Assan, Oyak Renault, Tofaş ve Toyota Türkiye fabrikalarında ocak ayında 52 bin 6, geçen yılın
aynı döneminde ise 40 bin 71 otomobil üretildi.

  

Böylelikle otomobil üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artış
gerçekleşti.

  

Aynı dönemde gerçekleşen otomobil ihracatında da artış sağlandı. 2013'ün ocak ayında 37 bin
728 otomobil ihraç edilirken, bu yılın aynı döneminde ise 45 bin 6 otomobil yurt dışına satıldı.

  

Volkswagen'in otomobil kuleleri!
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Almanya'nın Wolsfburg şehrinde yer alan Volkswagen kulesi şehrin simgesi haline gelen
yapılarından.

  

Guinness Rekorlarına kitabına dünyanın en hızlı otomatik park sistemi olarak geçen bina
otomotiv piyasasının en ilginç yapıları arasında yer alıyor.

  

Volkswagen'in önemli üretim merkezlerinden biri olan bu fabrika, ziyaretçiler için dikkat çekici
görüntülere sahne oluyor.

  

Volkswagen otomobillerini test edebildiğiniz, satın alabildiğiniz ve markanın araçları hakkında
birçok aktivitenin düzenlendiği bu kompleks, 60 metre ve 400 araç kapasiteli.

  

WRC İsveç’te ‘Michelin X-Ice North 2’ farkı
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, WRC 2014 İsveç Rallisi’ndeki performansıyla
farkını kanıtladı.

  

Ürettiği lastik teknolojileriyle 125 yıldır sürücülerin her türlü yol koşulundaki ihtiyaçlarına cevap
veren Michelin, hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü ve ekstrem zemin şartlarının
yaşandığı WRC İsveç’e ‘Michelin X-Ice North 2’ ile damga vurdu.

  

5-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen rallide, tahmin edilenden daha sert hava koşulları
hâkimdi. Yol koşullarına uygun olarak çivili lastiklerle yarışan takımlar, lastik seçimleriyle zorlu
koşullarla mücadele etmeyi başardı. Michelin X-Ice North 2’nin yapısı sayesinde pilotlar zorlu
etaplarda dahi mücadelede geriye düşmedi.

  

Volkswagen takımları zafere koştu
Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila ikilisinden oluşan N°2 Volkswagen Polo R WRC takımı, İsveç
rallisinde zafere ulaştı. İkinciliği ise yine bir Volkswagen takımı olan Andrea Mikkelsen ve Mikko
Markkula elde etti. Podyumda üçüncülük kürsüsüne de, Norveçli Mads Ostberg ve İsveçli
co-pilotu Jonas Andersson ile Citroen DS3 WRC takımı çıktı.
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Michelin X-Ice North 2 seçimi, zaferi getirdi
Yarışların ardından konuşan Michelin motorsporları Direktörü Pascal Couasnon “İsveç rallisinde
bu zorlu zemin ve hava şartlarında, çivili lastik tasarımıyla yarışmaya karar vermek bile başlı
başına zorlu bir karardı. Ancak Michelin X-Ice North 2 lastik seçimimizle bu zorlu görevi
başarıyla tamamladık ve pilotların kaydettiği başarılarla doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha
kanıtladık” ifadelerinde bulundu.

  

X-Ice Nort 2’ye yakından bakış;
Michelin’in Total Performance stratejisiyle geliştirdiği yüksek performans sunan teknolojisi ‘X-
Ice North 2”, 195/65R15 (15/65-15)’lik ebatı ve 15 inç’lik çapıyla lsatik yüzeyine her 20 cm’de bir
yerleştirilmiş çivili tasarıma sahip.

  

Toplam 384 adet çiviye sahip ‘Michelin X-Ice North 2’, asimetrik sırt deseniyle -30’dan 0
dereceye kadar hava koşullarında kullanıma uygun.

  

Yeni SEAT Leon CUPRA
SEAT, Cenevre Motor Show’da yeni bir rekortmeni, Leon CUPRA modelini sergiliyor. İspanyol
üretici fuarda ayrıca, Leon CUPRA’yı temel alan yeni yarış aracı SEAT Leon Cup Racer’ı da
sergiliyor.

  

Dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring’de yer alan ünlü
Nordschleife’de önden çeker seri üretim bir modele ait en iyi tur zamanını, 10 saniye geliştirerek
yeni bir rekora imza atan Yeni SEAT Leon CUPRA,  fuarda sergilenen bu sınıftaki en hızlı
modellerden biri. SEAT fuarda ayrıca, Mayıs ayında başlayacak Leon Eurocup’da mücadele
edecek olan ve SEAT Sport tarafından geliştirilen Leon Cup Racer da sergiliyor.

  

SEAT’ın yeni ikonu: Leon CUPRA
Etkileyici tasarımı, sıradışı performans, dinamikler ve üst düzey verimlilik ile birleştirerek günlük
kullanım için ideal bir araç haline gelen SEAT Leon CUPRA, SEAT marka değerlerini en iyi
şekilde temsil ediyor ve markanın ikonu konumuna yerleşiyor. Yeni CUPRA, yalnızca büyük
başarılara imza atan Leon ailesinin en gelişmiş modeli değil, aynı zamanda markanın da en
güçlü üretim otomobili olma özelliğine sahip. Ve aynı zamanda da en hızlısı… Leon CUPRA’nın
sürüş ve şasi özellikleri, üst düzeyde keyif veren hassas bir sürüş deneyimini garanti ediyor.
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Nürburgring’de etkileyici rekor
Yeni SEAT Leon CUPRA, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olarak kabul edilen
Nürburgring’de etkileyici bir rekora imza attı. Brembo yüksek performanslı frenler, özel olarak
tasarlanmış 19-inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin yer aldığı isteğe bağlı
Performans Paketi ile donatılmış Leon CUPRA, önden çeker seri üretim modellere ait tur
zamanını 10 saniye iyileştirerek yeni rekorun sahibi oldu. (7:58.4 dakika)

  

Ortalama hızın 155km/s ve en yüksek hızın da Tiergarten bölümünde elde edilen 242km/s
olduğu turlarda Leno CUPRA 280’in pilot koltuğuna oturan İspanyol Jordi Gene, 2003-2010
yılları arasında European Touring Car Championships (ETCC) ve World Touring Car
Championships (WTCC)’de SEAT adına yarışmıştı.

  

Yeni Skoda Yeti Yollara Çıktı
Skoda’nın 2009 yılında pazara sunduğu ve özgün tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Yeti,
yenilenen yüzü ile tüketicinin beğenisine sunuldu.

  

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Türkiye’deki müşteri beklentilerine uygun
olarak geliştirilip üretilen Yeni Yeti’nin 1,6 dizel 105 beygir gücündeki otomatik DSG
şanzımanıyla, öne çıkacak bir  model olduğunu belirterek 2014 yılında satış hedeflerinin 2 bin
500 adet olduğunu kaydetti. Yenilenen Yeti, 51.900 başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

  

Skoda tarafından 4 yıl önce piyasaya sunulan ve markanın ilk SUV modeli olan Yeti, kapsamlı
bir yenilenme sürecinin ardından Türkiye pazarına da sunuldu. Çek üreticinin başarılı kompakt
SUV modeli Yeti, markanın yeni tasarım anlayışına uygun olarak yenilenen ön ve arka yüzü,
kalite algısı daha da artırılan iç mekanı, fonksiyonel çözümler getiren yeni "simply clever"
unsurları ve düşük tüketimli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yenilenen Yeti, Türkiye
pazarının beklentileri doğrultusunda sadece “Outdoor” versiyonuyla ve 51.900 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuluyor. Tolga Senyücel, Skoda markasının Türkiye’den beklentilerinin çok
yüksek olduğunu, bu nedenle Türk tüketicisinin beğenilerine uygun çözümler geliştirdiğine
dikkat çekerek, “Bu amaçla 1.6 litre 105 beygirlik dizel motor ve DSG otomatik şanzımanlı Yeti,
Türkiye pazarına uygun olarak geliştirildi. Türkiye‘deki tüketicilerin kullanım alışkanlıkları dikkate
alınıp, özel yatırım yapılarak üretim planına dahil edildi.“ dedi. Yeti’nin, yenilenen unsurlarıyla
birlikte farklı kitlelere de hitap etmesini beklediklerini kaydeden Senyücel, “Yeti'nin 1.6 dizel
otomatik motor seçeneğiyle, büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’da da önemli bir talebe imza
atacağını düşünüyoruz. Yeti‘nin yeni yüzüyle ve sunduğu yeniliklerle beğeni kazanacağına
inanıyoruz. Bu yıl 2.500 adet Yeti satmayı hedefliyoruz ve SUV segmentinde yüzde 5‘lik pazar
payına ulaşmayı planlıyoruz."diye konuştu. 2013 yılında elde edilen başarılardan sonra 2014 yılı
için de yoğun bir çalışma süreci içine girdiklerini hatırlatan Senyücel, “Skoda olarak 2013 yılını
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hedeflediğimiz gibi bitirdik. Yüzde 27’lik büyümeyle beklentilerimiz doğrultusunda yılı 12 bin 833
adetlik satışla kapattık. 2014 yılında da büyük ölçüde yenilemiş ürün gamımızın yanı sıra yeni
aksiyon modellerimizle Skoda‘nın gücünü daha çok hissettireceğiz. Bu yıl toplamda Pazar payı
hedefimiz yüzde 2,5.“ dedi.

  

SUV Segmentinde 1,6 TDI Motor ve DSG Şanzıman ile Kesintisiz Sürüş Keyfi
Yeni Yeti, kompakt SUV sınıfın en tutumlu modellerinden biri olmaya devam ediyor.  1.6 litre
TDI motor hem manuel, hem DSG otomatik şanzıman ile yakıt ekonomisini ve sürüş konforunu
bir arada sunuyor. 1.6 litre TDI motor manuel şanzıman ile ortalama 4.6 litre yakıt tüketimine
sahipken, DSG şanzıman seçeneği ile 5.0 litre yakıt tüketimiyle dizel motor ekonomisini DSG
şanzımanın üstün sürüş keyfiyle tamamlıyor.

  

Yenilenen Skoda Superb’in Satış Başarısı Sürüyor
Skoda’nın yenilenen “Amiral Gemisi” Superb, başarısını sürdürüyor.

  

Ocak ayında 266 adetlik satışla D Sedan sınıfında yüzde 14.3’lük pazar payıyla en çok tercih
edilen ikinci araç olan Superb, 2014 model yılında artırılan donanım özellikleriyle de iddialı.

  

Çek üretici Skoda’nın “Amiral Gemisi” konumundaki modeli Superb, yenilenen versiyonuyla
başarısını sürdürüyor. Büyük beğeni toplayan ve satışlarını artıran Superb, Ocak ayındaki 266
adetlik satışıyla da bunu kanıtladı. Superb, Ocak ayında yüzde 14.3’ylük pazar payına
ulaşırken, D Sedan sınıfının da en çok tercih edilen ikinci otomobili oldu.

  

Daha çekici hale gelen tasarımının yanı sıra sunduğu yenilikçi teknik donanımlar, alternatif
motor seçenekleri ve en önemlisi; “Türkiye pazarına özel” geliştirilen 1.6 lt 105 HP TDI dizel
motor ve DSG otomatik şanzıman seçeneği Superb’in iddiasını artırıyor.
Sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olan ve patenti Skoda’ya ait yenilikçi Twindoor
bagaj kapağıyla dikkat çeken Superb, yenilenen versiyonunda lüks ve konforu; ekonomik yakıt
tüketimiyle buluşturmayı başarıyor. 2014 model yılıyla birlikte donanımları daha da artırılan
Superb’in Elegance donanım paketinde, bundan böyle 3 kollu deri direksiyon simidi ve bluetooth
standart sunulacak. Bununla birlikte 2014 model Ambition ve Elegance donanımlı Superb’lerde
MDI mobil cihaz bağlantı noktası da standart olacak.
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Türkiye’de biri benzinli, toplam dört farklı motor seçeneğiyle satılan Superb’in yenilenen
versiyonu, Yokuş Kalkış Desteği’nden Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi’ne kadar geniş bir
standart güvenlik donanım listesine sahip. Yenilenen Superb’de ayrıca donanım seçeneklerine
göre artık daha fazla konfor donanımı sunuluyor. İkinci nesil Otomatik Park Yardımcısı, Adaptif
Bi-Xenon farlar, Solar Hücreli Sunroof, KESSY (Anahtarsız Giriş-Çıkış ve Çalıştırma Sistemi),
10 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar gibi
unsurlar da sunuluyor. 2014 model Superb, Türkiye’de 63.900 TL’den başlayan anahtar teslim
fiyatlarla satılıyor.
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