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Şehir içi hız limitine dikkat!
Afyonkarahisar İl Trafik Komisyonu’nun aldığı kararla otomobil ve panelvan türü araçlar için bazı
güzergahlarda hız limitlerinde değişikliğe gidildi.

  

Şehir içi hız limitine dikkat!
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, kent içi hız limitlerinde sınırlamaya gidildiğine
dikkat çekerek, tabela olmayan yerlerde hız limitinin 50 kilometre olduğunu söyledi. Hız
değişikliğiyle ilgili tabelaların yerleştirildiğini, vatandaşların bu tabelalara dikkat etmesini isteyen
Özel, "Yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları ile belediyenin yapım ve
bakımından sorumlu olduğu taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli
tedbirlerin alındı. Ana arterlerin bir kısmı başta olmak üzere, cadde, bulvar ve şehir bağlantı
yollarının durumuna göre hız limitlerini yeniden düzenledik ve tabela taktık" dedi.

  

GECE-GÜNDÜZ HIZ KONTROLÜ
Sürücülerin bu hız limitlerine uymalarını isteyen Özel, tabela bulunmayan yollar ile diğer araçlar
için saatte 50 kilometre hız limiti uygulamasına devam edileceğini söyledi. Hız sınırı
değişikliğinin bir önceki yıl meydana gelen kaza ve radarların sonuçlarına göre yapıldığına
işaret eden Özel, "Afyonkarahisar’da 2013 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı
kazaların meydana geliş şekilleri incelendiğinde kazaların yüzde 50’nde hız sınırının ihlal
edildiği tespit edildi. Bu sonuçlara göre yeniden düzenleme yapıldı" diye konuştu.
’KAZA EN PAHALI CEZADIR’
Kentte belirlenen 5 noktada gündüz 8, gece 6 saat olmak üzere radarla hız denetimi yapıldığına
değinen İbrahim Özel, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri günlük en az 5 farklı noktada
denetim yapıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaya trafiğinde meydana gelen artışı
da göz önünde bulundurarak sürücülerimizin belirlenen hız sınırları ve diğer trafik kurallarına
riayet etmeleri can ve mal kaybına engel olacaktır. Unutmayalım ki; kaza en pahalı cezadır"
diye konuştu.

  

Volkswagen'in yeni canavarı Beetle Dune
Volkswagen'in Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı fakat konsept olarak kalması beklenen Beetle
Dune, üretim bandına çıkacağının sinyallerini verdi.
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Henüz detaylı açıklama gelmesede kapsamlı bir tanıtımla yeniden günyüzüne çıkan Beetle
Dune konsept, sportif bir tasarım ile gerçekçi bir kimlik kazanacak.

  

2.0 litrelik turbo 4 silindirli bir motor kullanılması beklenen Beetle Dune, 207 beygir güç
üretecek. 0'dan 100 kilometre hıza 7.3 saniyede çıkabilen araç önden çekişli klasik Beetle
formunda olacak.

  

Detroit Otomobil Fuarı'ndan kalan bilgilerin dışında fazla bir veri olmasada, yakın zamanda
Volkwagen tarafından detaylı bir fotoğraf çekimi yapılması ve Beetle Dune'un tekrar
popülerleştirilmesi otomobil medyası tarafından Alman firmasının bu aracı üretim bandına
çıkarmaya hazırladığının bir göstergesi olarak görülüyor.

  

Modifiyeli otomobillere ceza yağdı
Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde, Trafik Tescil ve Denetleme Büro ekipleri tarafından modifiyeli
araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerde, 2 ayda toplam 126 otomobile ceza kesildi, 22 adet
modifiyeli araç ise trafikten men edildi.
0Sitene Ekle
Modifiyeli otomobillere ceza yağdı
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro ekipleri tarafından başta Atatürk
Bulvarı olmak üzere İnegöl’ün her noktasında modifiyeli araçlara yönelik uygulamalar yapılıyor.
Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, kurallara aykırı bir
şekilde araçlara film, abartı egzoz ve benzeri aksesuarlar taktıranlara ilgili kanun maddesi
uyarınca para cezası kesiliyor. Ekipler, vatandaşların yoğun bir şekilde şik?yetçi olduğu çevreyi
rahatsız eden ve ses kirliliği yapan abartılı egzozlar için denetimlerini sürdürüyorlar. Son iki ay
içinde ilçede yapılan denetimlerde, toplam 126 otomobile ceza kesilirken, 22 modifeli araç ise
trafikten men edildi.

  

EN FAZLA ŞİKAYET EGZOZ VE DRİFTTEN

  

İnegöl’ün her noktasında uygulama yaptıklarını söyleyen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Şükrü
Kaplan, uygulamanın özellikle abartılı egzoz konusunda yoğunlaştığını belirterek, "Modifiyeli
araçlara ilgili kanun maddeleri uyarınca 80 ile 172 TL para cezası kesiliyor. Vatandaşlar da en
fazla abartılı egzozdan ve lastik çektirerek (drift yapan) kendi hayatını ve trafik güvenliğini
tehlikeye sokan araç sürücülerinden şikayetçi oluyorlar. Diğer ihlal konuları ise şehir içerisinde
hız yaparak tehlikeli araç kullanan, film, cam, süs, aksesuar, sürücünün kendisini veya yolcuları
ve dışarıdakileri tehlikeye sokacak unsurlardan oluşuyor. Para cezası kesilen sürücülerin
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kuraldışı 2 kez aynı şekilde yakalanmaları durumunda ise araç trafikten men ediliyor" diye
konuştu.

  

Güney Kore devinden Antalya'ya yatırım
Güney Kore markası Ssangyong'un Türkiye distribütörlüğünü yürüten Şahsuvaroğlu Dış Ticaret,
Antalya'da 3 bin metrekare alanda 12 milyon dolarlık yatırımla bir showroom kurdu. Bu yatırımla
grup Türkiye'de 26 satış ve 42 servis noktasına ulaştı.

  

Şahsuvaroğlu Dış Ticaret firmasının sahibi Yunus Şahsuvaroğlu, Antalya'daki showroomda
Ssangyong markasına yönelik Antalya ve diğer yatırımlarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenledi.
Ssangyong marka araçları Antalya halkına sunmak üzere 3 bin metrekare alanda 12 milyon
dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Şahsuvaroğlu, “Alman teknolojisi ve Güney Kore
mükemmeliği ile tanışmak için gelen müşterilerimiz ve değerli aileleri ilgilendikleri araçları
incelerken keyifli vakit geçirebilecekleri interaktif Oyun alanını kullanabilecek. Kompleksimizin
tasarımı ve yerleşiminde yapılan tüm çalışmalar, değerli Antalyalılara beklediklerini kaliteyi
sunmak amacıyla yapılmıştır" dedi.

  

SAĞLIK GÜVENCESİ

  

Sıfır kilometre araç alan her müşteriye Özel Medline Hastanesi'nden bir yıl boyunca geçerli
olacak sağlık paketi hediye ettiklerini açıklayan Şahsuvaroğlu, “Burada amacımız Ssangyong'un
parolası 'can güvenliği opsiyon değildir' sloganına paralel olarak müşterinin aldığı araç
içerisinde güvenliğini marka olarak garanti ederken, günlük hayatı içinde de güvenliğini
desteklemektir" dedi.

  

FİNANSAL ÇÖZÜMLER

  

Müşterilerin konforu için havaalanı transferlerini gerçekleştirip isterlerse araçlarına otopark ve
talebi olması halinde bakım hizmeti verildiğini anlatan Yunus Şahsuvaroğlu, “Tatil dönüşünde de
müşterimizi havaalanından alarak plazamızda aracımızı teslim ediyoruz. Müşterilerimize bu
hizmetleri sunarken satış aşamasında da 10 dakikada kredi imkanı ve alternatifli finansal
çözümler sunuyoruz" dedi.
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GERİ ALIM GÜVENCESİ

  

Sektörde rakip tanımayan uygulamalarıyla marka ve Otomobillerine duydukları güveni 'Geri
Alım Güvencesi' ile vurguladıklarını açıklayan Şahsuvaroğlu, “Sıfır kilometre Ssangyong
modellerinden herhangi birini alırken yapılan sözleşme ile araçlarını 4 sene içinde istedikleri
zaman geri iade etme yada ikinci el fiyatı üzerinden Ssangyong'a satabilme fırsatı sunuyoruz"
diye konuştu.

  

Şahsuvaroğlu, bu kapsamda geri alınan araçların, yetkili servis güvencesiyle ikinci el
Ssangyong almak isteyenlerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

  

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

  

Şahsuvaroğlu, 2007'den beri Türkiye distribütörlüğünü yaptıkları Ssangyong markasını,
Türkiye'de 26 satış ve 42 servis noktasında deneyimli ve eğitimli personeliyle 7 gün 24 sat yol
yardım hizmeti, yüzde 100 yedek parça garantisi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sunmak için
konumlandırdıklarını dile getirdi.

  

2014'DE 160 BİN ÜRETİM

  

Yunus Şahsuvaroğlu, global olarak Ssangyong'un 120 bin olan 2013 yılı araç üretiminin ise
2014 yılı sonunda 160 bin olarak tamamlanacağını kaydetti. Yunus Şahsuvaroğlu, 2015'de
X100 ve X100 Long isimli yeni üyeleriyle 1600 cc motor seçeneğiyle otomobil severlerin
beğenisine sunulacağını da dile getirdi.

  

Ford Fiesta Trend X fiyatı ne kadar?
Ford’un küçük sınıftaki iddialı modeli Fiesta’da, Trend ve Titanium donanım paketlerinin arasına
konumlandırılan Trend X, 40.160 TL’den başlayan fiyatlardan satışa sunuldu.
Haziran ayı itibarı ile Ford bayilerindeki yerini alan Fiesta Trend X’de, 15 inçlik alaşım jantlar,
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hız kontrol sistemi, karartılmış arka camlar, 3 kollu deri direksiyon simidi, gövde rengi
elektrikli-ısıtmalı-sinyalli yan aynalar, direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalabilen müzik
sistemi, yol bilgisayarı, Ford EcoMode, USB ve AUX-IN bağlantı noktası, Akıllı Şarj Sistemi,
vites değiştirme ikazı, ISOFIX bağlantı noktaları, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, MyKey ve
ABS gibi özellikler standart olarak sunuluyor.
Trend X donanım paketi, Fiesta ürün gamında manuel şanzımanlı olarak 1.25i 82 PS benzinli
ve 1.5 TDCi 75 PS dizel motor seçeneklerinde yer alırken ayrıca 1.6 litrelik benzinli 6 ileri
PowerShift otomatik şanzıman ile de

  

Pirelli’den Mercedes Kullanıcılarına Özel Yaz Avantajları
Pirelli, Mercedes-Benz kullanıcılarına özel kampanyasında sürüş güvenliğini devam ettirirken,
aynı zamanda yakıt çeki ve Pirelli Tyrelife Lastik Sigortası hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.
Pirelli’nin Mercedes-Benz kullanıcılarına yönelik kampanyasında hem yakıt çeki hem de ücretsiz
lastik sigortası avantajı var.Mercedes-Benz yetkili servislerinden 4 adet Pirelli Otomobil lastiği
alanlar, yıl sonuna kadar kullanabilecekleri, 100 TL değerinde BP hediye yakıt çeki kazanıyorlar.
31 Ağustos tarihine kadar geçerli kampanyada ayrıca, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alan
kullanıcılar, fatura tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle veya 5 bin km. kullanım
boyunca delinme, çarpma, yanma gibi herhangi bir hasar durumunda lastikleri yenisiyle ücretsiz
değiştirme imkânı sunan “Pirelli Tyrelife” lastik sigortasından yararlanmaya hak kazanıyor.

  

SEAT Ibiza’larda ESC özelliği ile maksimum güvenlik
SEAT’ın en ilgi gören modeli olan Ibiza’da yol güvenliğine büyük katkısı bulunan Elektronik
Stabilite Kontrolü ESC, Lastik Basıncı Uyarısı ve Yokuş Kalkış Destek Sistemi Hill Hold artık
standart olarak sunuluyor.
Ibiza’lar, 3.500 TL’ye varan indirimli tavsiye edilen fiyatlarla alınabiliyor.
SEAT’ın en çok ilgi gören modellerinden biri olan ve kompakt, sportif ve dinamik tasarımıyla
dikkat çeken Ibiza modellerinde artık ESC standart olarak sunuluyor. Yol güvenliğine büyük
katkısı bulunan ESC, birçok sensör sayesinde lastiklerden ve fren sisteminden gelen verileri
değerlendirerek aracın kayıp kaymadığını hesaplıyor. Kaymanın önüne geçmek için de fren
sistemine ve motor gücüne müdahale ederek, aracın belirlenen rotadan çıkmasını engelliyor.
Ibiza model ailesi, Yaza özel kampanyalarıyla da dikkat çekiyor. Ibiza 1.4 lt 85 HP Reference
modeli 3.500 TL tavsiye edilen indirim fiyatıyla satın alınabiliyor.

  

Mégane R.S. 275 Trophy-R ile yeni bir rekora imza attı

  

Yüzyılı aşkın tecrübesiyle dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin’in Pilot
Sport Cup 2 lastikleri, Mégane R.S. 275 Trophy-R işbirliği ile bir rekor daha kırdı.
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Uluslararası alanda kabul gören Almanya Nürburgring yarış pistinde gerçekleştirdiği 7 dakika
54.36 saniyelik performansıyla FWD kategorisinde bir dünya rekoruna sahip olan Michelin Pilot
sport Cup 2, Mégane R.S. 275 Trophy-R’ye orijinal ekipman desteği veriyor.

  

Renault Mégane RS Trophy R işbirliği öncesinde Fransa’daki Michelin Teknoloji Merkezi’nde
1.500 kilometre kat eden Pilot Sport Cup 2’nin otomobile uyum süreci için 470 adet prototip
geliştirildi. 360 Nm torka dayanıklı Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleriyle donatılan yeni Mégane
R.S. 275 Trophy-R, 275 beygir gücüne sahip.

  

Michelin-Renault işbirliği konusunda konuşan Renault Sport pilotu Laurent Hurgon, “MICHELIN
Pilot Sport Cup 2 arzu ettiğimiz performansa ulaşmamızda ve 7 dakika 54.36 saniye ile bu
rekoru kırmamızda çok büyük bir etkiye sahip oldu. Karşılıklı oluşturduğumuz bu başarılı işbirliği
Michelin ve Renault Sport takımları tarafından da pistte çok başarılı bir şekilde uygulamaya
geçirildi.

  

Michelin’in geliştirdiği Pilot Sport Cup 2 lastikler, aşındıktan sonra bile özel mühendislik
teknolojileri sayesinde sunduğu sürüş hassasiyeti, araç dengesi, sportif sürüş, ısı direnci ve yol
tutuş kabiliyetiyle fark yaratıyor.”

  

Yeni teknolojiler Michelin Pilot Sport Cup 2’de birleşti

  

Michelin Total Performance stratejisinin bir sonucu olan Pilot Sport Cup 2’nin kauçuğu yarış
teknolojisi geliştirmek için kullanılan ekipmanla üretildi. Bi-Compound teknolojisine sahip
lastikler, yüksek moleküllü bir ağırlık elastromeriyle özellikle dar virajlarda yol tutuşu sağlıyor.

  

Aramid fiber kuşak sayesinde aynı ağırlıkta demirden 5 kat daha dayanıklı olan Michelin Pilot
Sport Cup 2, daha hafif ve daha dayanıklı yapısıyla göz dolduruyor. Çok yüksek hızlarda bile
lastiğin şeklini uzun süre koruyan teknoloji, sürücüye optimum yol tutuşu sunuyor.

  

Pilot Sport Cup 2, Track Variable Contact Patch 3.0® teknolojisi ile lastiğin temas alanındaki
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basıncı optimize ediyor. Böylece keskin virajlarda dahi lastiğin yol ile temasını korunuyor.

  

Kordon bölgesi bir spor lastiğe göre yüzde 10 daha geniş olan lastikler, hassas direksiyon
hakimiyetinin yanı sıra sportif bir sürüş deneyim de sunuyor. Pilot Sport Cup 2’nin dış lastik
yanağının belli kısımlarına kadifemsi bir görünüm veren Michelin Velvet Technology® de
bulunuyor.

  

Tatilde otomobille seyahat edecekler dikkat!
Tatile çıkmadan lastiğinizin hava basıncını ve diş derinliğini mutlaka kontrol edin

  

Yaz aylarının gelmesi ve okulların tatile girmesiyle araçlarıyla uzun mesafe yolculuğa çıkanların
sayısı da artış gösteriyor. Türkiye İstastistik Kurumu’na göre, ülkemizde bir yıl içinde
gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 40’ı Haziran-Eylül aylarında meydana geliyor. Türk Pirelli
de trafikte güvenliğinin en önemli noktasından biri olan lastik güvenliği konusunda araç
sahiplerini uyarıyor

  

Türk Pirelli’de lastik güvenliği konusunda çalışma yapan mühendis ve teknisyenlere göre, yaz
aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle, yol şartları da diğer mevsimlere göre farklılık gösteriyor.
Zeminin ısınmasıyla birlikte yol şartlarına uygun olmayan lastiklerin kullanıldığı araçlarda
güvenlik riski oluşabiliyor. Kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, aracın çekiş gücü kayıplarına,
yol tutuşu özelliklerini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açabiliyor. Ayrıca bu
lastiklerde yağmurlu havalarda su tahliye özelliği en aza indiği için araçlar, su birikintilerinde
savrulabiliyor.

  

Bir avuç içi güvenlik

  

Aracın cinsi ne olursa olsun, yola temasının avuç içi hacminde dört lastik olduğunu söyleyen
Türk Pirelli uzmanları, özellikle seyahat öncesi lastiklerin diş derinliğinin kontrol edilmesini, hava
basınçlarının aracın yüküne ve tipine göre ayarlanmasını ve kullanım ömrünü tamamlamış
lastiklerle kesinlikle yola çıkılmaması konusunda uyarıyor.
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Uzun yolculuklara çıkmadan önce yapmanız gerekenler:

  

1- Lastik hava basıncınızı mutlaka kontrol edin, stepnenin basıncını kontrol etmeyi unutmayın.
Bu kontrol işlemi, lastikler soğukken yapılmalıdır.

  

2- Lastik diş derinliği binek, karavan ve ağır vasıta araçlar için yasal alt sınır olan 1,6mm’nin
altına düşmemelidir. Güvenli sürüş ve performans icin yaz lastiğinin 3 mm ve kış lastiğinin 4 mm
diş derinliği kaldığı durumlarda lastiğinizi yenilemenizi tavsiye ediyoruz.

  

3- Lastiklerinizin diş derinlikleriniaraca binmeden önce her zaman kontrol edin. Kaldırıma,
kasislere ve diğer engellere çarpamalar veya sürtünmeler, lastiklerin iç tarafına gözle
görülmeyen hasarlar verebilir. Bu gibi durumlarda en ufak bir şüpheniz varsa, lastiği bir uzmana
kontrol ettiriniz.

  

4- Kış lastiklerini değiştirmemiş olan kullanıcılarımızın ise vakit kaybetmeden lastiklerini yaz
lastikleri ile değiştirmelerini hatırlatmak isteriz. Çünkü yüksek sıcaklıklarda kullanılan kış
lastikleri, yaz lastikleri gibi performans vermeyeceği gibi aşınması da hızlı olacak ve kullanım
ömrünü azaltacaktır.

  

Yeni Peugeot 508 eylül ayında yollara çıkıyor

  

Yeni Peugeot 508'in ağustos ayında Moskova ve Chengdu Fuarları'nda eş zamanlı olarak,
ardından Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan modelin satışına Avrupa'da bu yılın Eylül
ayında başlanacak.

  

Peugeot'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapsamlı şekilde yenilenen  Peugeot'nun D
segmentindeki büyük aile modelinin son versiyonu Yeni Peugeot'un  508 markanın ürün
gamında yükseliş stratejisini her zamankinden daha fazla gözler  önüne seriyor. Yeni Peugeot
508'de markanın yeni modellerinin simgesi haline gelen  yenilenmiş ön ızgara, Full LED ön
farlar, dokunmatik ekran, geri görüş kamerası  ve kör nokta uyarı sistemi gibi yenilikler yer
alıyor.Aynı zamanda sadece kilometrede 105 gram karbondioksit emisyon  değeriyle bu güç
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kademesinde segmentin en iyisi olarak kabul edilen 2,0 L BlueHDi  150 BVM6 (6 ileri manuel
versiyon) gibi tutumlu ve yüksek performanslı Euro 6  motor seçenekleri tüketicinin tercihine
sunuluyor.   

  

Ağustos ayında Moskova ve Chengdu Fuarları'nda eş zamanlı olarak,  ardından Paris Otomobil
Fuarı'nda tanıtılacak olan modelin satışına Avrupa'da  2014 yılının Eylül ayında başlanacak.
2014 yılının son çeyreğinde Türkiye  pazarına sunulması planlanan Yeni Peugeot 508'in
tanıtımıyla, Peugeot D  segmentindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.2010 Paris
Otomobil Fuarı'nda tanıtımı yapılan Peugeot 508'in ticari  kariyeri 2011 yılı başlarında başladı.
508 Peugeot'nun büyük aile modelleri  segmentindeki kalıcı varlığını on yıllardan beri kesintisiz
sürdürmesini  sağlıyor.    Lansmanından itibaren sedan ve station-wagon versiyonlarında
üretilen  model bir yıl sonra son derece yenilikçi bir üçüncü siluetle zenginleştirildi.   

  

Sedanda da sunulan Hybrid4 teknolojisini standart olarak benimseyen  Peugeot 508 RXH
apayrı bir model olarak ortaya çıktı. Allroad ağırlıklı sürüş  özelliği, çok yönlü kullanım avantajı
ve çevre performansı bu versiyonu otomobil  dünyasında ayrıcalıklı bir yerde
konumlandırıyor.Bundan böyle tarihinin en genç ürün gamı unvanını kazanan Peugeot'nun  yeni
"8" gamını taçlandıran Peugeot  508, markanın ürün gamında yükseliş  hedefini, ödünsüz kalite
arayışını ve tüm dünyada yüksek imaj algısı sağlama  amacını somut bir hale
getiriyor.Fransa'da ve Çin'de üretilen 508 lansmanından bu yana toplam 370 bin  adedin
üzerinde satıldı. 2013'ten bu yana Peugeot 508 için en büyük pazar olan  Çin bundan böyle
satışların yüzde 36'sını temsil ediyor.

  

Yeni Peugeot 508 tasarım, donanım zenginliği ve modernliği anlamında  veya sürüş özellikleri
yönünden modelin lansmanından itibaren genel kabul gören  niteliklerini daha da güçlendiriyor.

  

Toyota, hibrit motorlu araç satışında 6,5 milyonu aştı

  

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Pazarlama Direktörü Akdağ: "Toyota markası altında
bugüne kadar 6,5 milyondan fazla hibrit motorlu araç satıldı" - "Avrupa'nın birçok şehrinde,
Amerika'da, Japonya'da insanlar, hibrit araçlara binmeye başladı"

  

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Pazarlama Direktörü  Murat Akdağ, Toyota markası
altında dünyada bugüne kadar 6,5 milyondan fazla  hibrit motorlu araç satıldığını söyledi.Akdağ,
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Sivas Toyota Plaza Er'de "Dünyanın En Değerli Otomobil Markası  Toyota Türkiye Turu 2014"
adlı etkinliğin başlatılması dolayısıyla düzenlenen  programda yaptığı konuşmada, Toyota'nın
uluslararası bağımsız bir kuruluşun "En  Değerli 100 Küresel Marka Raporu"nda tüm otomobil
markalarını geride bırakarak  2006 yılından bu yana 7'nci kez "dünyanın en değerli otomobil
markası"  seçildiğini belirtti.Toyota'nın marka değerinin yüzde 21 artışla 29,6 milyar dolara 
yükseldiğini ifade eden Akdağ, bu başarıya tüm müşterileri tanımak ve anlamlı  farklılıklar
üretmekle ulaşıldığını dile getirdi.Akdağ, Toyota'nın müşterilerine verdiği önemle teknolojik,
çevreci,  üst düzey güvenlikli ve konforlu otomobiller yapma gayreti içinde 7 yıldır  zirvede
olduğuna dikkati çekerek, "Temel felsefesi insana saygı ve sürekli  iyileştirme olan Toyota, en
değerli otomobil sıralamasında markamızı zirvede  tutmaktadır" dedi.

  

Toyota'nın otomobil endüstrisindeki yenilikleriyle lider kimliğini  pekiştirdiğini belirten Akdağ,
"Toyota markası altında bugüne kadar 6,5 milyondan  fazla hibrit motorlu araç satıldı. Bu,
bambaşka bir teknoloji. Hem çok çevreci  hem yakıt tüketimi avantajı var ama en önemlisi,
sürüş keyfini artıran özelliğe  sahip olması. Bugün Avrupa'nın birçok şehrinde, Amerika'da,
Japonya'da insanlar,  hibrit araçlara binmeye başladı" diye konuştu.Akdağ, Toyota'nın Corolla
modelinin de dünyada 1966 yılından bugüne 41  milyondan fazla satıldığını söyledi.

  

Toyota'nın müşteri memnuniyetine verdiği öneme değinen Akdağ, "Toyota,  tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye'de de mutlak müşteri memnuniyeti anlayışını  birinci sıraya yerleştirmiş bir
markadır. İnsana saygı ve sürekli iyileştirme  temelinde yüksek hedefler belirleyerek bu yoldaki
çalışmalarımızı müşterilerimize  sunuyoruz" dedi.     Toyota Plaza Er Yönetim Kurulu Başkanı
Memet Er de 3 bin 200 metrekare  alanda hizmet sunduklarını belirterek, araç satışından çok
müşteri memnuniyetine  önem verdiklerini söyledi.Konuşmaların ardından, yeni tasarımı,
teknolojisi ve konforuyla  dikkati çeken Auris Touring Sports, Yeni Corolla, Yaris Hybrid ve Prius
Plug-in  Hybrid başta olmak üzere Toyota modelleri tanıtıldı. Bazı basın mensupları,  Toyota'nın
Yaris Hybrid modeliyle test sürüşü yaptı.

  

Türkiye'de otomobiller Avrupa'dan pahalı

  

Türkiye’de tüketiciler, gelir düzeyinde çok gerisinde olduğu Avrupalılardan daha pahalı otomobil
ve aynı fiyata içki satın alıyor.

  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı, Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim
Harcamaları 2013 verilerine göre, Türkiye’nin tüketici mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat
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düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, Türkiye’de Otomobil fiyatları ortalama olarak
Avrupa’dan yüzde 8 daha pahalı düzeyde bulunuyor.

  

Yapılan karşılaştırmalar, Türkiye’de alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatı ise Avrupa Birliği
ortalamasıyla eşit düzeyde olduğunu gösteriyor.

  

Avrupa Birliği ortalamasına göre 100 euro fiyatı olarak kabul edilen ürünlerden, tüketici
elektroniği Türkiye’de 96, ev aletleri 94, ulaştırma hizmetleri 55, mobilya, mefruşat, halı ve diğer
yer döşemeleri 64, ayakkabı 67, giyim 68 euro düzeyinde fiyatlardan satılıyor.

  

GENEL FİYAT DÜZEYİ DÜŞÜK

  

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin 2013 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin
fiyat düzeyi endeksi 64 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro
karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 64 Euro karşılığı Türk Lirası ile
satın alınabileceğini gösterdi.

  

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre,
İzlanda ve Norveç), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel
aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsandı.

  

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat
düzeyi endeksi en yüksek ülke 156 ile İsviçre, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

  

Fiyat Düzeyi Endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre
alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük
ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "yüksek", 100’den küçük ise bu ülke
karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "düşük" olarak ifade ediliyor.
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Yenilenen Civic Sedan daha lüks ve daha teknolojik(Yeni Civic Sedan Fiyat Listesi)

  

2014 yılı için yenilenen Civic Sedan, yeni eklenen Executive donanım seçeneğiyle daha lüks ve
başlangıç seviyesinden itibaren sunulan 5 inçlik Türkçe bilgi ekranı i-MID ile artık daha
teknolojik.

  

Türkiye’de benzinli ve LPG’li seçenekleriyle satılan Honda Civic Sedan, 2014 yılı için yenilendi
ve müşteri beklentileri doğrultusunda lüks ve teknolojik donanımlara kavuştu. Mevcut Dream,
Premium ve Elegance donanım seçeneklerine yeni özellikler eklenirken Honda Civic Sedan’ını
konforun zirvesinde satın almak isteyen Honda severler için Executive donanım seviyesi
eklendi.

  

En alt donanımdan itibaren ileri teknoloji standart
Tüm Honda Civic Sedan modelleri bundan böyle tamamen yeni jantlara, yeni iç mekan
renklerine, yeni radyatör paneli tasarımına, lastik basıncı kontrol sistemine ve Türkçe ara yüze
sahip i-MID bilgi ekranına sahipler. Premium donanım seviyesinden itibaren eller serbest telefon
görüşmelerini destekleyen bluetooth sistemi standart olarak bulunurken Elegance donanım
seçeneğinde açılır tavana, otomatik yıkama tertibatlı xenon farlara ve ısıtmalı koltuklara yer
verildi. Tamamen yeni Executive seviyesindeyse deridöşemeler , akıllı anahtar ve park
sensörleri standart sunuluyor.

  

Sadece 940 TL fark ödeyerek Honda Civic Sedan modellerini hem benzinli hem de fabrika
çıkışlı LPG'li satın almak mümkün.

  

Yeni Civic Sedan Fiyat Listesi:
Donanım    Şanzıman    TL
Dream     Düz Vites    60.835
Dream    Otomatik Vites    62.835
Premium    Düz Vites    63.515
Premium    Otomatik Vites    65.515
Elegance    Düz Vites    66.515
Elegance    Otomatik Vites    68.515
Executive    Düz Vites    71.515
Executive    Otomatik Vites    73.515
Elegance Smart    Düz Vites    68.715
Elegance Smart    Otomatik Vites    70.715
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Executive Smart    Düz Vites    73.715
Executive Smart    Otomatik Vites    75.715

  

Fiat'tan cazip kampanya

  

Tofaş çatısı altındaki Fiat, yaz tatiline kendi aracıyla çıkmak isteyen müşterileri için Haziran
ayına özel yeni bir kampanya düzenledi.

  

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, haziran kampanyası kapsamında, Fiat  Panda 33 bin 900
TL, Punto 34 bin 980 TL, Linea ise 35 bin 300 TL'den başlayan  fiyatlarla Otomobilseverlerin
beğenisine sunulurken, diğer tüm Fiat modelleri de  avantajlı ödeme imkânları ve özel paket
indirimleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

  

Koç Fiat Kredi'nin desteğiyle yürütülen kampanyada, Fiat'ın Freemont  dışındaki tüm modelleri,
36 bin TL'ye 36 ay vadeli yüzde 0,99 faizli cazip kredi  fırsatıyla sunuluyor. Kampanya
kapsamında ayrıca tüm 500L modellerinde anahtar  teslim fiyatı üzerinden 2 bin 500 TL indirim
sağlanıyor. Fiat'ın, sınıfında hem  en büyük hem de en güvenli SUV modeli Freemont ise 69 bin
900 TL'lik 2 eşit  taksit fırsatıyla otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.                 

  

Fiat 2013 model araçları için uyguladığı "Model Yılı Kampanyası"nı, haziran ayında cazip
indirimlerle devam ettiriyor. Buna göre, Fiat'ın Yeni Panda modeli 2 bin TL, Punto 3 bin TL,
Bravo 6 bin TL, Fiat 500, 500C ve 500L modelleri 4 bin TL, Linea 2 bin TL'ye varan indirimlerle
otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.                

  

Trafikteki araç sayısı 18 milyon 215 bin oldu

  

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 18 milyon 215 bin 460 oldu.

  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 Nisan ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni
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açıkladı. Buna göre Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 18 milyon 215 bin 460
oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların yüzde 52’sini Otomobil, yüzde 16,3’ünü
kamyonet, yüzde 15,1’ini motosiklet, yüzde 8,7’sini traktör, yüzde 4,2’sini kamyon, yüzde
2,3’ünü minibüs, yüzde 1,2’sini otobüs, yüzde0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

  

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 77 bin 027 taşıt içinde otomobil yüzde 52,7 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22 ile motosiklet, yüzde 11,6 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile
traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.

  

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart ayına göre yüzde 19,7 arttı. Bu artış
otomobilde yüzde 14,1, minibüste yüzde 10,1, otobüste yüzde 10,4, kamyonette yüzde 11,2,
kamyonda yüzde 23,5, motosiklette yüzde 48,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,9, traktörde
yüzde 9 olarak gerçekleşti.
Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 22,5 azalış
gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 26,6, minibüste yüzde 8,4, otobüste yüzde 55,5,
kamyonette yüzde 38,6, motosiklette yüzde 6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33 oldu. Kamyonda
yüzde 1,5, traktörde yüzde 6,6 artış oldu.

  

Ocak-Nisan döneminde 317 bin 922 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 41 bin 909 adet taşıtın ise
trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 276 bin 013 adet arttı.

  

Devri yapılan toplam 444 bin 111 taşıt içinde otomobil yüzde 68,1 ile ilk sırada yer aldı.
Otomobili sırasıyla yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,5 ile kamyon
takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6,1’ini ise minibüs, otobüs, özel amaçlı
taşıtlar ve traktör oluşturdu.

  

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 471 bin 083 adet otomobilin yüzde 41,4’ü LPG’li,
yüzde 30,4’ü benzinli, yüzde 27,7’si dizel yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise
yüzde 0,5’tir.

  

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 40 bin 588 adet otomobilin yüzde 17,3’ünün Volkswagen,
yüzde 14,2’sinin Renault, yüzde 7,7’sinin Hyundai, yüzde 7’sinin Fiat, yüzde 6,6’sının Opel,
yüzde 5’inin Toyota, yüzde 4,8’inin BMW, yüzde 4,5’inin Dacia, yüzde 4,2’sinin Ford, yüzde
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4’ünün Mercedes-Benz olduğu, yüzde 24,5’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

  

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 185 bin 799 adet otomobilin yüzde 39,6’sı
1501-1600, yüzde 21,4’ü 1401-1500, yüzde 18,2’si 1300 ve altı, yüzde 14,3’ü 1301-1400, yüzde
4,7’si 1601-2000, yüzde 1,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu. Motor
silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

  

Otomatik vitesli KIA Sportage Comfort şimdi Türkiye’de

  

2014 yılının ilk çeyreğinde yenilenmiş olan KIA Sportage, Haziran ayından itibaren Comfort
donanımına eklenen otomatik vites seçeneği ile KIA Yetkili Satıcılarında tüketicilerin beğenisine
sunuldu.

  

KIA Sportage modelinin giriş seviyesi olan Comfort serisi ile yüksek standart donanım özellikleri
sunuyor.

  

6 ileri otomatik vitese sahip olan KIA Sportage Comfort, giriş seviyesi olmasına rağmen standart
olarak sunulan; deri direksiyon simidi ve vites topuzu, iyonizerli çift bölgeli tam otomatik klima,
ön silecek buz çözücü, yağmur sensörü, far sensörü, arka park sensörü, kendiliğinden kararan
iç dikiz aynası, direksiyondan kumandalı radyo/CD/MP3 çalar, AUX ve USB girişi, gibi
donanımlar ile yüksek konfor, ESP (Elektronik Dengeleme Programı), HAC (Yokuş Kalkış
Destek Sistemi), DBC (Eğim İniş Kontrolü), ROP (Takla Önleme Sistemi), sürücü ve yolcu ön
hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları gibi donanımlar ile de yüksek güvenlik sunuyor.

  

Otomatik vitesli KIA Sportage Comfort versiyonunun teknik özellikleri, Sportage ürün gamında
bulunan diğer 1.6L otomatik vitesli araçlar ile aynı değerlere sahip. 1.6L GDI benzinli motor, 135
PS maksimum gücü 6.300 dev/dak’da, 165 Nm olan maksimum torkunu ise 4.850 dev/dak’da
üretiyor. Yakıt ekonomisi sunan otomatik vitesli KIA Sportage Comfort’un karma yakıt tüketimi
ise 100 km’de 8,8 litre.

  

Sportage modeli Haziran ayına özel 64.800 TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatına
sahipken, 6 kademeli otomatik vitesli Sportage Comfort’a ait tavsiye edilen anahtar teslim satış
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fiyatı 68.650 TL. Üstelik Haziran ayında Sportage modelleri 5.500 TL’ye varan indirimler ile KIA
Yetkili Satıcıları’nda yer alıyor.

  

Otomotivde çığır açacak Türk buluşu

  

Gediz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selim Solmaz ve Yrd. Doç. Dr. Durmuş Uygun, KOSGEB
desteğiyle tüm araçlara uygulanabilecek jant içi elektrik motoru geliştirdi.

  

Tekerlek içine takılacak bu motorla Otomobil, minibüs, otobüs ile kamyonlar hibrid veya elektrikli
olacak. Tipik bir binek araçta 5 bin lira maliyet öngörülen bu dönüşüm, en az yüzde 20 yakıt
tasarrufu sağlayacak.

  

Gediz Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Solmaz ve
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Durmuş Uygun, KOSGEB
desteğiyle tüm araçları hibrid veya elektrikli hale getirecek elektrik motoru geliştirdi. Otomotivde
çığır açacak projeyle otomobil, minibüs, otobüs ya da kamyonların en az iki tekerleğine Gedizli
akademisyenlerin tasarımı, tamamen yerli teknoloji ürünü elektrik motoru yerleştirilecek. Bunun
dışında aracın hangi hızda ve devirde benzin/LPG, motorin ya da elektrik motoruyla mı
çalışacağını otomatik olarak yönlendirecek bilgisayar yazılımı içeren kontrol mekanizması
takılacak. Ayrıca elektrik motoruna enerji aktaracak olan bataryalar hem araç içerisindeki
sistemlerden hem de prizden şarj edilebilecek. Böylece tüm araçların hibrid veya elektrikli
dönüşümü mümkün olacak, bir ilk gerçekleşecek.

  

Doç. Dr. Selim Solmaz, prototipini hazırladıkları motoru ve diğer ekipmanları yıl sonuna kadar
seri üretime hazır hale getirerek otomotiv sanayisine sunacaklarını açıkladı. Doç. Dr. Solmaz,
bu dönüşümün tipik bir binek araçta 5 bin TL gibi oldukça düşük maliyetle gerçekleşmesini
hedeflediklerini dile getirdi, şunları söyledi:

  

"Yakıt tüketiminin en çok olduğu şehir içi kullanımda en az yüzde 20 tasarruf sağlayacak. Özel
araçların yanı sıra özellikle taksi, minibüs, belediye otobüsü, çöp kamyonları gibi şehir içinde
düşük hızda ve sürekli yol alan ticari araçların yakıt tüketimini aşağıya çekecek. Benzin/LPG ve
dizel gibi içten yanmalı motorlar daha az yükte çalışacağı için de atmosfere daha az egzoz gazı
salınımı olacak, taşıtlardan kaynaklı hava kirliliği azalacak."
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Yrd. Doç. Dr. Durmuş Uygun da bir aracı hareket ettirecek ve saatte 90 kilometre hıza kadar
çıkarabilecek elektrik motorunu tekerlek içine sığdırmanın önemli bir başarı olduğunu vurguladı.
Yrd. Doç. Dr. Uygun, "Üstelik bunu yaparken aracın fren gibi hiçbir sistemine müdahale
etmemiz de gerekmeyecek. Bu sayede benzinli, LPG'li ya da dizel aracı kolayca ve düşük
maliyetle aynı zamanda elektrikli hale getirerek paralel hibride dönüştürebileceğiz. Bu yönüyle
bir ilk olacak. Projemizin yurtdışından da yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Gediz
Üniversitesi'nde geliştirdiğimiz bu milli teknolojiyi ihraç edersek otomotivde ülkemiz adına gurur
verici bir işi başarmış olacağız" dedi.

  

Skoda Şimdi Sizi ‘İdeal’lerinize Kavuşturuyor

  

Skoda, Haziran ayında, sınıflarının ideal motor ve şanzıman kombinasyonuna, donanım
seçeneklerine sahip Rapid Sedan ve Yeti modellerini ‘ideal’ indirimlerle sunuyor.

  

Skoda Rapid Sedan 1.6 TDI DSG modeli 1.500 TL, Yeti 1.6 TDI DSG modeli de 2.500 TL’lik
takas indirimiyle, Haziran boyunca Skoda showroomlarında ‘ideal otomobili’ni satın almak
isteyenleri bekliyor.

  

Gerek motor ve şanzıman kombinasyonları, gerekse de donanımlarıyla sınıflarının en ‘ideal’
özelliklerine sahip Skoda Rapid Sedan ve Skoda Yeti, Haziran ayına özel ‘ideal’ takas
indirimleriyle sunuluyor.

  

Yenilenen ön görünümü, artırılan donanımları ve Türkiye’ye özel geliştirilen DSG otomatik
şanzımana sahip 1.6 lt TDI dizel motorla beğeni toplayan SUV sınıfının ideal modeli Yeti,
Haziran ayında özel koşullarla sunuluyor. Yeti 1.6 TDI DSG modeli, Haziran ayında 2.500 TL
takası indirimiyle ‘ideal bir SUV’ satın almak isteyenler için Skoda showroomlarında bekliyor.
Yeti, 1.6 litre ve 105 HP gücündeki motoruyla, 100 km’de ortalama 5.0 litrelik yakıt tüketimiyle
dizel motor ekonomisini otomatik şanzımanın sürüş keyfiyle tamamlıyor.

  

Çekici ve dinamik tasarımı, geniş bagaj hacminin yanı sıra 90 HP gücündeki 1.6 TDI dizel motor
ve DSG Otomatik şanzıman kombinasyonuyla sınıfının ‘ideal’ otomobili olan Rapid Sedan ise
Haziran ayında 1.500 TL’lik takas indirimiyle satılıyor. Rapid, 1.6 TDI motor ve DSG otomatik
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şanzıman sayesinde karma kullanımda 100 km’de sadece 4.5 lt yakıt tüketiyor.
Haziran ayına özel takas indirimiyle satışa sunulan Rapid Sedan ve Yeti’ler Skoda
showroomlarında müşterilerini bekliyor.
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