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Citroen Nisan ayında 0 faiz avantajı sunuyor
Citroën, Nisan ayında sıfır faiz ve cazip koşullar ile otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.
Citroën’nin tüm binek ve ticari modelleri için geçerli olan kampanya kapsamında; otomobil
severlere 20 bin TL’lik kredi kullanımında 20 ay %0 faiz seçeneği veya diğer tutar ve vadelerle
%0,94 faizli kredi avantajı sunuluyor. Nisan ayı süresince devam edecek kampanya fırsatı ile
Citroën’nin en çok tercih edilen “C4 Cactus” ve “C4 Picasso” modellerinin tüm versiyonlarına
avantajlı fiyatlarla sahip olunabilecek. Kendine özel stili, geniş bagaj ve iç hacmi, düşük yakıt
tüketimleriyle öne çıkan motor seçenekleri ile fark yaratan Citroën binek ve ticari araçları cazip
faiz avantajlarıyla otomobil severlere sunuluyor.

  

Mitsubishi L200 zirveyi kimseye kaptırmıyor
Mitsubishi L200, 2015 yılının ilk çeyreğinde, 1.232 satış adedi ve %42,7 pazar payı ile kendi
segmentinde bir rekora imza attı. 2014 yılını, Mitsubishi L200 ile pick-up segmentinin lideri
olarak kapatan Temsa Motorlu Araçlar, yeni bir rekora daha imza attı. 2015 yılının ilk üç ayında
Mitsubishi L200, 1.232 satış adedine ulaşarak; %42,7 pazar payı ile pazar liderliğini
güçlendirmeye devam ediyor. Otomotiv sektörü açısından oldukça hareketli geçen yılın ilk
çeyreğinde, pazar %50 oranında büyüme gösterirken; Mitsubishi L200 ise pazardan daha hızlı
bir tempoya ulaşarak; toplam pazarda %80 büyüme elde etti. Türkiye’de satışa sunulduğundan
bugüne 60.000 adetten fazla satarak hem bireysel hem de filo kullanıcılarının vazgeçilmez
pick-up aracı haline gelen Mitsubishi L200, yılın ikinci yarısında yenilenerek Türkiye pazarına
girecek. Mitsubishi, L200 ile 2015 yılını da pazar lideri olarak kapatmayı hedefliyor.

  

Bir Roadster geleneği:Yeni Boxster Spyder
Porsche New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nde Boxster Spyder modelinin dünya
prömiyerini gerçekleştirdi. Porsche, yeni Boxster Spyder modelinin dünya prömiyerini New York
Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdi.Bu sade, üstü açık, iki kişilik spor otomobil, serinin yıldız
modeli. Porsche’nin kült statüsü kazanan modelleri arasında yerini alan önceki nesil Spyder
modelinin bağımsız karakterini devam ettiren yeni Boxster Spyder modelinde deklasik kumaş
tavan yine elle açılıp kapanıyor ve sadece manuel şanzıman yer alıyor.

  

Araç sahipleri bu habere dikkat!

 1 / 13



Otomobil Sektöründen Haberler Nisan Ayı

Administrator tarafından yazıldı.
Cumartesi, 18 Nisan 2015 10:00 - 

Park halindeki 50'ye yakın otomobilin lastiklerine kimliği belirsiz kişilerce kesici alet kullanılarak
zarar verildi. Araç sahipleri bu habere dikkat! Tuhaf saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde saldırganların kısa süre içinde Otomobillere nasıl zarar verdiği görülüyor.
Otomobil sahiplerinin Sabah kalktıklarında farkettikleri saldırı polise bildirildi. Sokakta inceleme
yapan polis 50'ye yakın aracın, aynı yöntemle; kesici alet kullanılarak lastiklerinin patlatıldığını
belirledi. Saldırganların söz konusu araçlardan bazılarının dikiz aynalarını da kırdıkları görüldü.

  

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Saldırganların belirlenip yakalanması için sokaktaki güvenlik kameraları incelendi. Saat 05.00
sıralarında gerçekleşen saldırıda en az 5 kişinin rol aldığı görülüyor. Ellerinde kesici aletler
bulunan ve saldırıyı önceden planladıkları anlaşılan 5 kişi sokağa girer girmez otomobillere
yönelip zarar veriyor. Kısa denebilecek süre içinde onlarca aracı lastiğini kesen saldırganlar
aynı hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Manzarayı sabah sokağa çıktığında gören mahalle
sakinlerinden bir kişi," Sabah geldik sokaktaki araçların lastiklerini patlamış bulduk. Sonra
kameradan baktık. Adam elini kolunu sallaya sallaya bütün sokakta bulunan yaklaşık elli aracın
lastiklerini kesip gitmişl. Ellerinde herhalde bıçaklar var. Bıçaklar ile lastikleri patlatıyorlar" dedi.
Bir esnaf da "Saat 6 civarı gelip dükkanımı açtım. Yol üzerinde kendi aracım da dahil olmak
üzere araçların lastiklerinin patlamış olduğunu gördüm. Aşağıya doğru börek almaya gidiyordum
sol taraftaki sokaktaki araçların da lastiklerinin patlak olduğunu gördüm. Yapacak bir şey yok.
Şurada en az yirmi araç var. Kiminin tek lastikleri kiminin çift lastikleri patlatılmış" diye konuştu.
Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

  

Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin!
İstanbul'da araç sahiplerini, güven sağlayarak dolandıran, bir şebekeye yönelik baskında 12 kişi
gözaltına alındı. Şüphelilerin noterlerin kapanma saatini seçerek buluştukları kurbanlarına
kendilerini şehit yakını, polis, öğretmen, doktor gibi sıfatlarla tanıttıkları, güven sağladıktan
sonra "Paran şimdi geliyor" diyerek satış sözleşmelerini imzalattıp, parayı vermeden ortadan
kayboldukları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu şekilde dolandırılanların
şikayetleri üzerine  bugün Sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç satışı
yapan kişileri telefonla arayarak irtibat kurdukları, Otomobili sözde kontrol ederken kendilerini
şehit, polis, doktor, öğretmen gibi sıfatlarla tanıtarak satıcıya karşı güven sağladıkları belirtildi.
Pazarlık sonucu sözde anlaşan şüphelilerin alıcıya noterlerin kapanış saatine yakın randevu
verdikleri buluştuklarında ise "Sen satış sözleşmesini imzala paran hemen geliyor" diye
kandırdıkları tespit edildi. Karşısındaki insana güvenerek satış sözleşmesini "Paramı tam ve
eksizsiz aldım" diyerek imzalayan mağdurların, daha sonra şüphelilerin aracıyla birlikte ortadan
kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı olaylarda kısa
süreliğine kiraladıkları lüks işyerlerini ise dolandırıcılığın ardından terk ettikleri belirtildi.
Polis tarafından yapılan soruşturmanın ardından İstanbul’un çeşitli ilçelerinde tespit edilen
adreslere, bu sabaha karşı eşzamanlı baskın yapan ekipler,  12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına
alınan kişiler Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Bu kişilerin
ifadesi doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın

 2 / 13



Otomobil Sektöründen Haberler Nisan Ayı

Administrator tarafından yazıldı.
Cumartesi, 18 Nisan 2015 10:00 - 

çok yönlü sürdüğünü ek gözetim izni alınan şüphelilerin önümüzdeki günlerde adliyeye sevk
edileceğini belirttiler.

  

Avek Audi yedek araç
Hizmetiyle müşteri memnuniyeti anlayışını bir adım ileri taşıyor. Doğuş Otomotiv Audi Yetkili
Satıcısı ve Servisi Avek, araçlarını servise bırakan Audi sahiplerine yönelik ücretsiz yedek araç
hizmetini 20 araç ile genişletti. Genişleyen yedek araç filosu ile Audi sahipleri, araçlarıAvek’te
serviste kaldığı süre boyunca, içinde A3 Cabriolet, A4 ve A6 gibi Audi modellerini de deneme
imkanı buluyor.   İstanbul Tekstilkent’de, 2006 yılından bu yana Doğuş Otomotiv Audi Yetkili
Satıcı ve Servis hizmeti veren Avek Otomotiv , hizmet kalitesi standartları yükseltmeye ve
müşterilerini hayran bırakacak yeniliklerine devam ediyor. Avek, Audi Yetkili Servisleri’nde
sunulan yedek araç hizmeti için 20 araçtan oluşan bir filo oluşturdu. Bu filoda, Audi ürün
gamının en karakteristik cabriosu olan Audi A3 Cabriolet modeli ağırlık taşıyor. Özellikle yaz
döneminde Audi’sini servise getiren Audi tutkunları, kendi otomobilleri servisteyken Audi A3
Cabriolet’ yi deneyimleyecek ve keyifli zaman geçirebilecekler. Böylece önceden randevu alarak
araçlarını Avek OtomotivAudi Yetkili Servisi’ne getiren Audi sahipleri, araçları serviste kaldığı
süre boyunca oluşan yedek araç hizmetindendaha hızlı ve kolay yararlanabilecek. Ücretsiz
olarak verilen bu hizmet ile, Audi sahipleri, A3 Cabrio başta olmak üzere, farklı Audi modellerini
de deneyimleme ve test etme imkanı bulacak.

  

Toyota'dan özel uygulama
Yeniliklerin öncüsü Toyota, Apple ile birlikte yetkili servislerine yönelik yeni bir uygulama
geliştirdi. Toyota'dan özel uygulama “Toyota E-Check”  uygulaması ile yetkili servislere gelen
Toyota sahipleri, servis danışmanları ile birlikte iPad üzerinden müşteri bazında kişiselleştirilmiş
bir ara yüz aracılığı ile araçlarının ön kontrollerini gerçekleştirebilecekler. Toyota’nın sürekli
iyileştirme prensibi kapsamında devreye alınan bu uygulama ile müşteriler, araçlarının lastik diş
derinlikleri, silecek ve paspas durumu gibi güvenlik unsurları kontrol edilirken aynı zamanda
Toyota’nın çeşitli kampanya ve ürünlerinden anında haberdar olabilecekler. Yapılan detaylı
kontrol işlemi sonucunda tüm tespitleri içeren bir ön kontrol formunu elektronik ortamda
müşterileri ile paylaşan Toyota, Türkiye’deki bu uygulamasıyla güvenliğe verdiği önemi bir kez
daha kanıtlamış oldu.  Yenilikçi teknolojilerin öncüsü olan Toyota, Apple ile gerçekleştirilen bu
işbirliği ile “Toyota E-Check” uygulamasını 58 bayisinde hizmete sundu.

  

  

Ege Rallisi’nde Saniyeler Konuştu
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Büyük çekişmeye sahne olan 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Ege Rallisi’ni Castrol
Ford Team Türkiye’den Murat Bostancı-Onur Vatansever, Neo Motorspor pilotları Yağız
Avcı-Bahadır Gücenmez ekibinin 3.1 saniye önünde kazandı. Burak Çukurova-Ünal Tezel’in
genel klasman üçüncüsü oldukları rallide historic klasmanını, Bonus Unifree Parkur Racing’ten
Fin ekip Hannu Pulkkinen-Juha Rahkonen kazandı... Bu sezon 25.kez düzenlenen rallinin İki
Çeker, Gençler ve RC4 klasmanında Castrol Ford Team Türkiye’den Buğra Banaz-Burak
Erdener birinciliği elde ederken, Kadın pilotlar birinciliklerini uzun bir aradan sonra yarışmaya
başlayan Deltasport takımından Burcu Çetinkaya-Çiçek Güney elde etti. RC3 sınıfında Renault
Clio R3 ile Ali Gülan-Ahmet Yörük’ün birinci olduğu sezon galasında, N sınıfını ise Deltasport
takımından Erkan Güral-Aras Dinçer kazandı.

  

  

Tesla adını duyurmaya başladı!
Son zamanların en ileri teknolojisine sahip otomobili geliştiren Tesla, elektrikle çalışması bir
kenara ulaştığı yüksek hız ve sahip olduğu donanın ile adını hızla duyurmaya başladı Tesla
Motors, yüksek performanslı elektrikli araçlar üretmeyi hedefleyen, silikon vadisi merkezli bir
otomotiv firmasıdır. Firma 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adlı mühendislerin
oluşturduğu küçük bir ekiple San Carlos'da faliyetlerine başladı. Takip eden yıllar içinde ekip,
bilişim, elektronik ve otomotiv sektöründen mühendislerle genişledi.2014 yılında almış olduğu
patentleri serbest kullanıma açarak elektrik motorlarının gelişimine katkı sağlamış ve sağlamaya
devam edecektir.

  

  

Yaşı 20'yi dolduran araçlar trafikten çekilmeli
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülan: "Türkiye'de 20 yaşın üzerindeki araçlar, çevreye
verdiği zararın yanı sıra fren sistemindeki eksikliklerle büyük tehlike oluşturuyor" "Bu araçların
daha talep  göreceği pazarlara ihraç edilmesi ya da trafikten çekilmesi önerilerimizi belli 
aralıklarla devlet yetkililerine aktarıyoruz" Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği  (OYDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, yaşı 20'yi dolduran araçların  çevre ve insan sağlığı açısından
zararları göz önünde bulundurularak trafikten  çekilmesi gerektiğini söyledi. Gülan, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 16 yaşın üzerinde  hafif ticari ve binek Otomobil
olmak üzere 3,5 milyon araç bulunduğunu anlattı. Yeni üretilen araçların bir kilometredeki
karbondioksit salınımının  120-130 gram olduğunu anlatan Gülan, "16 yaşın üzerindeki bir
arabanın  karbondioksit salınımı 210 gramdır. Bu 90 gram civarındaki farkı 3,5 milyon  arabayla
çarptığınızda temizlenmesi gereken karbondioksit salınımı çok yüksektir"  diye konuştu. Gülan,
AB raporuna göre 16 yaşın üzerindeki aracın çevreye verdiği  zararının temizletilmesi için
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harcanan paranın 8 bin 460 avro olduğunu, bu  bedelin herkes tarafından ödendiğini
vurgulayarak, "Türkiye'de 20 yaşın  üzerindeki araçlar, çevreye verdiği zararın yanı sıra fren
sistemindeki  eksikliklerle de büyük tehlike oluşturuyor" dedi. Eskiden 100 kilometre hızda 50
metrede durabilen araçların, bugün 30  metrelerde durabildiğine dikkati çeken Gülan, şöyle
konuştu: "Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların yenilenmesi ülkeye çok büyük  katkı
sağlayacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sürekli sunumlar yapıyoruz.  Bu konuyu İçişleri
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına da  iletiyoruz çünkü bunun birkaç
bakanlıkla ilgili konusu var. Bu konuda Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 100
bin ağır vasıtayı satın alıp trafikten  çekme modeli başarılı olmuş ve çevreye önemli katkı
sağlanmıştır. 20 yaşını  doldurmuş araçların da daha talep göreceği pazarlara ihraç edilmesi ya
da  trafikten çekilmesi önerilerimizi belli aralıklarla devlet yetkililerine  aktarıyoruz."Gülan, hurda
araçlarla ilgili geçmiş yıllarda hayata geçirilen  uygulamaları hatırlatarak, belli yaşı geçen
araçların trafikten çekilmesini  istediklerini sözlerine ekledi.

  

Jeep'in Nisan kampanyası
Jeep modelleri nisan ayında sıfır faiz, eşit taksit ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa
sunuluyor. Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep'in Koç Fiat Kredi'nin  desteğiyle yürüttüğü
Nisan kampanyasında, Grand Cherokee, Yeni Cherokee, Compass,  Wrangler ve Renegade
modelleri cazip ödeme seçenekleriyle Jeep Showroom'larında  yeni sahiplerini bekliyor.
Kampanyada, Jeep'in küçük SUV segmentindeki yeni modeli Renegade'e  Nisan ayına özel
"yarısı şimdi, yarısı 1 sene sonra" seçeneğiyle, 40 bin 200  liralık iki eşit taksitte sahip
olunabiliyor. Jeep'in "gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan SUV" unvanına sahip modeli  Grand
Cherokee ile markanın maceracı ruhunun temsilcisi Wrangler, 100 bin liraya  24 ay vadeli ve
yüzde 0,97 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Yeni Jeep Cherokee ise 100 bin liraya 18 ay
vadeli yüzde 0,99 faizli  kredi seçeneğiyle otomobilseverlerle buluşurken, Jeep Compass
modeline özel 40   bin liraya 18 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.                
Nisan ayı boyunca Jeep Grand Cherokee 324 bin 700 lira, Yeni Cherokee  153 bin 950 lira,
Compass 98 bin 950 lira, Wrangler 243 bin 250 lira, Renegade  ise 76 bin liradan başlayan
fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

  

  

Citroën C4 Cactus Yılın “En İyi Tasarım” Ödülünü Aldı
Citroën’nin 2014 yılının son çeyreğinde lanse ettiği C4 Cactus modeli, Dünya’nın en prestijli
tasarım ödüllerinden “2015 WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR” ödülünü aldı.
Fonksiyonelliği ve estetiği bir arada sunmasının yanı sıra ezber bozan tasarımı ile beğenilen C4
Cactus, Citroën’in gelenekselleşmiş cesaret ve yaratıcılığıyla jüri üyelerinden tam not aldı.
Citroën C4 Cactus, New York’ta gerçekleşen Uluslararası Otomobil organizasyonunda “2015
Yılının Dünya Otomobil Dizaynı” ödülünü elde etti. Yaratıcı teknolojisi ile günümüz beklentilerine
en iyi yanıtı veren Citroën C4 Cactus, dizayn ve fonksiyonelliği bir arada sunan Airbump
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özelliğiyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Prestijli ödüle sahip olan C4 Cactus akıcı çizgisi,
LED gündüz farları ve tasarım detaylarıyla diğerlerinden ayrışan bir model olarak tescillendi. Bir
Citroën ayrıcalığı İlk defa Citroën tarafından geliştirilen içi hava dolu kapsüllerden oluşan
Airbump; hem otomobile estetik bir görünüm katıyor hem de şehir içi kullanımlarda oluşabilecek
ufak darbelerden de aracı koruyor. Citroën’nin yaratıcı teknolojisinin bir ürünü olan bu yaratıcı
tasarım şehir içi sürüşünü daha rahatlatıcı bir tecrübeye dönüştürüyor. Airbump’da kullanılan
TPU (termoplastik polüretan), adlı özel malzeme renk atmama özelliği de taşıyor. Tüm zorlu
kullanım testlerinden geçen Airbump’lar özel bir bakıma ihtiyaçları olmadığı gibi aracın bakım ve
onarım maliyetlerinin de düşmesine katkıda bulunuyor. Airbump teknolojisi aracın hasar
görmesini engelliyor ve bu sayede araçta değer kaybı yaşanmıyor. Citroën Stil Direktörü
Alexandre Malval, 2015 Yılının Dünya Otomobil Dizaynı ödülünü kazandıkları için onur
duyduklarını ifade etti. Malval, “Her yıl jüri tarafından verilen "Yılın Otomobili" ödülü güçlü, daha
yenilikçi ve ezber bozan bir tasarıma sahip C4 Cactus’ün oldu. C4 Cactus benzersiz tasarımı ile
cesur bir otomobil. Citroen’in yeni teknolojik imzası olan LED gündüz farları ve Airbump‘lar
dikkat çeken C4 Cactus adını prestijli araçlar listesine yazdırdı’’ dedi. Citroën CEO’su Linda
Jackson ise bu prestijli ödül ile Citroën markasının cesaret ve yaratıcılığın ödülünü almış
olduğunu vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Citroën C4 Cactus diğer hiçbir otomobile
benzemiyor çünkü o bir Citroën ve tasarımı ile benzersiz. Citroën olarak marka kimliğimizin
gücü, ayrıştırıcı özelliğimizdir. Bu güç, 95 yıllık başarılı geçmişimizden geliyor. Önümüzdeki
dönemde otomobil severleri şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.

  

  

KİA'dan kaçırılmayacak fırsatlar
Nisan ayında KIA, çok özel bir kampanyaya imza atarak tüm modellerinde kaçırılmayacak cazip
fırsatları müşterilerine sunmaya başladı. Tüm SUV, binek ve ticari araç modellerindeki uygun
fiyatları ile Nisan ayını KIA almak için tam bir fırsat ayına dönüştürüyor. KİA'dan kaçırılmayacak
fırsatlar KIA’nın Türkiye’de en çok tercih edilen Dünyaca ünlü Red  Dot ve iF Tasarım ödüllerinin
sahibi olan Sportage modeli, sınıfında pek çok modelde olmayan özellikleri ile ayrışıyor.
Sportage, Akıllı Park Sistemi ile kendi kendine park etmeyi sağlayarak teknolojiyi, araca
anahtarsız giriş imkanı sağlayan Akıllı Anahtar ve bagaj kapağına entegre geri görüş kamerası
ile konforu, panoramik sunroof ile ferahlık sunuyor. Sportage, Euro NCAP değerlendirmesinde
aldığı 5 yıldız ile maksimum güvenlik sağlıyor. KIA Sportage 65.900 TL’den başlayan tavsiye
edilen satış fiyatıyla  herkesin SUV hayalini gerçekleştiriyor.

  

  

Yeni Ford Focus’un Mayıs'ta Türkiye'de
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Kasım ayında lansmanı yapılan yeni Focus’un, Mayıs ayından itibaren 120 PS güç sunan 1.5
TDCI dizel motor ve 6 ileri vitesli PowerShift otomatik şanzıman üçlüsüne sahip versiyonu
Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni Ford Focus, 1.0 litreden 1.6 litreye uzanan benzinli ve dizel
motor opsiyonlarının yanısıra, Mayıs ayı itibariyle yeni nesil 1.5-litre TDCI motor, 6 ileri vitesli
PowerShift otomatik şanzıman seçeneği ile de pazara sunuluyor. Focus, Ford’un yeni tasarım
diline uygun olan trapezoid ön ızgara ile yeni nesil ön far tasarımına, dörtgen formlu sis
farlarına, kaslı motor kaputuna ve tampon tasarımına sahip. Yeni Focus’un ergonomik iç
mekanı için yalın bir görünüm sağlanırken, yeni siyah saten renkler ve krom detaylar ile de şık
ve modern bir görünüm elde edildi. Kokpit tasarımı ilk dikkat çeken bölüm olurken, 8 inçlik
yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran sayesinde araç ile ilgili pek çok özellik kontrol
edilebiliyor. Yeni 3 kollu direksiyon tasarımı gösterge paneli için daha fazla görünürlük
sağlarken yalın tasarıma sportif bir hava katıyor. Yollara çıktığı ilk günden beri sınıfında
standartları belirleyen Ford Focus’un yeni jenerasyonu paralel park ve dikey park sistemi,
paralel park çıkış yardımcısı, 8 inç dokunmatik ekrana sahip Ford SYNC II gelişmiş araç içi
iletişim sistemi, Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma Yardımcısı,
Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve MyKey gibi birçok yenilikçi teknolojiye
sahip.

  

Yaz lastiğine geçerken aman dikkat!

  

Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona erdi. Yaz lastiğine geçerken nelere dikkat
etmeliyiz? Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; yaz
lastiklerimizi kullanmadan önce mutlaka yapılması gerekenleri sıraladı 1 Aralık 2014 tarihinden
bu yana 4 milyondan fazla yük ve yolcu taşıyan ticari araç için uygulanan zorunlu kış lastiği
kullanımı, 1 Nisan tarihinde bitti. Zorunluluk kapsamına girmese de binek araç sürücülerinin
yoğun ilgi gösterdiği uygulamada şimdi yaz lastiklerine dönüş zamanı. Peki kış lastiklerimizi
çıkarıp yerine yaz lastiklerini takarken nelere dikkat etmeliyiz? Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları
Derneği Genel Sekreteri Bahadır Ünsal; kış lastiklerinin, ısınan havayla birlikte +7 derecenin
altındaki sıcaklıklarda ve kış koşullarında sürücülere sağladığı avantajları yitireceğine; daha
üstün performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçişin önemine işaret
ederek dikkat edilmesi gerekli noktaları şöyle sıraladı: Diş derinliği çok önemli: Kış lastiğine
geçerken sakladığınız yaz lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin
1.6 mm’den daha düşük olmaması gerekir. 1.6 mm’den daha az diş derinliği olan lastikler yol
tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi gibi konularda olumsuzluk getirirken,  yasal olarak da
kullanılması mümkün olmadığından, yenileri ile değiştirilmelidir. Düzensiz aşınmalara dikkat:
Yaz lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir
noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları
tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır. Doğru janta monte:
Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Aracınıza
uygun hava: Yaz lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin.
Lastiğinize aracınızın kitabında önerilen doğru ve uygun  havayı basmalı/bastırmalısınız. Balans
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ayarı: Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız. Lastiğin araca montajı: Lastiklerinizi
aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde
taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz. Hava basıncı kontrolü: Lastiğinizin havalarını mümkün
olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçmeli ve azalma var ise tamamlatmalısınız. Unutmayın
doğru lastik doğru hava ile daha verimli çalışır. Yüksek hava lastiğinizin sırtının ortasında, düşük
hava ise lastiğinizin sırtının omuza doğru kenarlarında anormal aşınmalara yol açar ve
zamanından önce lastiğinizi değiştirmek zorunda kalırsınız.

  

  

Audi’den sürücüsüz otomobiller için devrim niteliğinde yenilik!
Otonom sürüş için çalışmalarını sürdüren Audi, yeni geliştirdiği Merkezi Sürücü Destek Kontrolü
(zFAS) ile daha doğru ve daha hızlı “karar alabilen” otomobiller üretebilecek. Merkezi sürücü
destek kontrolü (zFAS) Audi’nin geliştirmekte olduğu otomatik sürüşte kullanılacak sistemlerin
merkezinde yer alıyor. En ileri teknolojili, yüksek performanslı işlemciler kullanılan bu beyin
cihazı öngörülebilir gelecekte adım adım ürün gamındaki yerini alacak. Yeni ve otomatik sürüş
fonksiyonlarına giden yolda önemli bir kilometre taşı olan bu cihaz, Audi’nin sürücüsüz sürüş
konusunda üstlenmekte olduğu liderlik rolünün de bir göstergesini oluşturuyor. Teknoloji
alanında uzman bir şirket olan Delphi ile cihazın seri üretimi için sözleşme yapıldı. Sürücüsüz
araçlarda bulunan sensörlerden alınan çok geniş bir bilgi yelpazesi zFAS üzerinde bir araya
geliyor. Kontrol cihazı, bu bilgileri araçların çevresindeki ortama ilişkin tam bir modellemeyi
bilgisayar ortamında hızla gerçekleştirmek için kullanıyor ve bilgileri çeşitli destek sistemlerinin
kullanımına sunuyor. Bu nedenle tüm sürücüsüz sürüş işlevlerinin merkez arayüzünü bu cihaz
oluşturuyor. Öğrenen araçlar geliyor Yakın bir gelecekte, Audi connect, sürücüsüz otomobillerin
sürüş sırasında kesintisiz bir şekilde Audi’den bilgi almasını da sağlayacak. zFAS kartında
işlenen bilgiler, mevcut olduğu yerlerde LTE kullanarak, cep telefonu şebekesi üzerinden bulutta
yer alan BT arka ucuna aktarılacak. Bu veriler, yapay zeka ile otomatik öğrenme için geliştirilen
algoritmalarla işlendikten sonra yeniden otomobile gönderilecek. zFAS kartı böylece, sürekli
olarak yeteneklerini geliştirecek ve karmaşık koşullar altında bile giderek daha iyi çalışacak. Bu
nedenle, Audi’nin sunduğu sürücüsüz otomobiller her gün, deneyimledikleri yeni durumdan bir
şey öğreniyor olacaklar.

  

  

İkinci el otomobil piyasası.. İşte fiyatlar
Sıfır otomobillerdeki cazip kampanyalar nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan ikinci el
otomobil piyasasında havaların ısınmasıyla hareketlilik başladı. Uzun zamandır durgun olan
ikinci el otomobil piyasasının yaz ayları yaklaşırken hareketlenmesi esnafın da yüzünü

 8 / 13



Otomobil Sektöründen Haberler Nisan Ayı

Administrator tarafından yazıldı.
Cumartesi, 18 Nisan 2015 10:00 - 

güldürdü. İkinci el otomobillere olan talep nedeniyle lüks araçlarda fiyatların yüzde 5 arttığı
belirtildi. İkinci el otomobil piyasası.. İşte fiyatlar Adana Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı
Velat Şen yaptığı açıklamada, kredi faizlerindeki düşüş ve sıfır otomobillerdeki kampanyalı
cazip fiyatlar nedeniyle uzun süredir durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasının ilkbahar
döneminde hareketlendiğini söyledi.  Tatil hazırlıkları yapmaya başlayan ve model yükseltmek
isteyen vatandaşların arayışlara başladığını belirten Şen, "Önceki aylara nazaran bu ay ikinci el
otomobil satışlarında yüzde 50 artış var. Lüks araçlarda ikinci el fiyatları biraz yüksek. İlerleyen
günlerde vatandaşlarımızın oto pazarlarında ve galerilerde her bütçeye uygun araç
bulabileceğini düşünüyorum" dedi. "Temiz araç bulmak zor" Otomobilini satmak için pazara
getiren Atilla Öz ise, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle özellikle ikinci el otomobil piyasasının
hareketlendiğini vurguladı. Temiz ve kazasız araçların daha çabuk satıldığını anlatan Öz, "Şu
anda temiz araç bulmak zor, olduğu zaman da hemen satılıyor. Adana'da araçlarda boya
sorunu var. Çamurlukta az bir boya olsa bile fiyatlar 3-5 bin lira geriye çekiliyor. Benim aracımın
boya görmemişi 52 bin lira. Ama kapısında az bir boya ver diye ben 48 bin liraya satıyorum"
diye konuştu.

  

Pirelli, güneşin kendini göstermeye başladığı şu günlerde, performans, güvenlik ve yakıt
tüketimi açısından mevsimine uygun lastik kullanımının önemine dikkat çekiyor. Kış lastiklerini
saklamak isteyen sürücülere de Pirelli, yetkili satıcılarında lastik saklama hizmeti sunuyor.
Pirelli, kış lastiği uygulamasının 1 Nisan tarihinde sona ermesi ile birlikte, mevsimine uygun
lastik kullanımı konusunda sürücüleri uyarıyor. Güneşin kendini göstermesi ve havaların
ısınmaya başlamasıyla birlikte, güvenliği ve performansı artırmanın önemine dikkat çeken Pirelli
Türkiye, yakıt tüketimi ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak ve güvenlik için mevsime
uygun lastik kullanılmasını öneriyor. Yönetmelikle beraber kış lastiğinden yaz lastiğine geçerek
araçları bahara hazırlamanın gerekliliğine dikkat çeken Pirelli, yaz döneminde kullanılan kış
lastiğinin daha uzun fren mesafesi, daha fazla aşınma ve daha fazla yakıt tüketimine yol
açacağını ifade ediyor.

  

  

Doğru lastik kullanımı yakıt tüketiminde büyük rol oynuyor
Yaz lastikleri, artı 7 derecenin üstündeki sıcak hava koşullarında, kuru ve ıslak zeminde daha
kısa fren mesafesi sağlıyor. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve kış
lastikleri karşılaştırmasına göre yaz lastikleri kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan oranlarda
daha kısa mesafede duruyor. Yaz aylarında kullanılan kış lastiği yakıt tüketimini artırıyor. Yaz
lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür.  Böylelikle yazın, yaz lastikleri
daha az yakıt harcar ve daha az aşınır. Havalar ısındığında yaz lastiğine geçmek binek
otomobillerde yüzde 20, ağır vasıtalarda ise yüzde 35 oranında yakıt tüketimine etki ediyor.
Yakıt ekonomisinin yanı sıra kontrollü hızlanma ve ani frenlemenin de sürüş güvenliği için
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önemli olduğuna dikkat çeken Pirelli, sürücülere araç bakımlarının da düzenli olarak yapılması
gerektiğini hatırlatıyor. Pirelli aynı zamanda yumuşak bir sürüş tarzı benimsemenin önemli
olduğunu vurgularken, ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınma, araç klimasını dikkatli
kullanma ve gerekmedikçe elektrikle çalışan cihazların kapatılması konusunda da uyarılarda
bulunuyor. Yaz lastikleri üzerinde bloklar daha kısa ve kalın olup uzunlamasına kanallar
bulunmaktadır. Ortalama yaz sıcaklığında en iyi tutunmayı sergileyecek kauçuk bileşeni 
kullanılmıştır. Yaz lastiklerinin güvenlik ve performans sağlayabilmesi için diş derinliğinin 3 mm
altına düşmemesi gerekir. Derinliğin azalmasıyla orantılı olarak özellikle ıslak zeminde, lastik
performansında da azalma olur. Islak zeminde en büyük tehlike suda kızaklama Islak zeminde
karşılaşılan en büyük tehlikelerden biri olan suda kızaklama, lastiğin su birikintisi içinde
yüzmesine ve tutunma kaybına neden oluyor. Bu durumda lastiğin yer ile teması kesildiğinden
frene basmak olumlu bir etki yaratmıyor. Böyle durumlarda yapılacak en doğru hareket, ayağın
gaz pedalından çekilerek, motor devir hızının aniden yükselmesine engel olmak ve direksiyonu
mümkün olduğunca sabit tutup, yolla temasa geçildiğinde aracın doğru yöne gitmesine
çalışmaktır. Yine dönüş esnasında frene basmak, lastikler üzerindeki baskıyı iki katına
çıkardığından frenleme kuvvetine zıt bir kuvvet yaratıyor. Bu kuvvet de aracın sürüş kararlığını
ve yol tutuşunu zora sokuyor. Frenlemeyi daha önce yaparak zamanında yavaşlamak ve en
önemlisi lastikler düz konumdayken fren yapmak sürüş güvenliği açısından oldukça önemli bir
yer tutuyor.

  

  

Hedef 2018 yılına kadar su tüketimini yüzde 25 azaltmak
SEAT, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında İspanya’nın Barselona kentinde bulunan
Martorell Fabrikası’nda bir otomobil üretmek için kullanılan su miktarını son dört yıl içerisinde
yüzde 15 oranında azaltmayı başardı. Hedef 2018 yılına kadar su tüketimini yüzde 25 azaltmak
Martorell fabrikasında bulunan boya atölyesi, tesis içinde en fazla su kullanılan bölüm olarak,
fabrikadaki su tüketiminin yarısına sahip. En çok su tasarrufunun da yapıldığı bu bölümde,
Otomobiller püskürtme yöntemiyle boyanırken arta kalan su bazlı boyalar arıtma tankında
toplanıyor. Burada birçok kimyasal işlem sonunda, boya ve su ayrıştırılıyor. Geri kazanılan ve
temizlenen su ise tekrar üretimde kullanılıyor. Fabrikada yer alan ve önemli miktarda su tüketen
başka bir bölüm ise, her bir SEAT’ın tamamen su geçirmez olduğunun kontrol edildiği yağmur
simülasyon testleri. Altı dakika boyunca SEAT otomobillerin her metrekaresine 150 litreden
fazla su, yağmurlama yöntemiyle dökülüyor. Kullanılan suyun tamamı, toplanıp, arıtılarak yine
bu bölümde tekrar kullanılıyor. SEAT, 2018 yılına kadar su tüketimini yüzde 25 oranında
düşürmeyi hedefliyor.
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Yeni Peugeot 308 BlueHDi Teknolojisi ile Lider
İstanbul’da düzenlenecek II. Karbon Zirvesi’nin destekçilerinden Peugeot, geliştirdiği BlueHDi
teknolojisi ile sınıfının en çevreci otomobilini piyasaya sürdü Yeni Peugeot 308 BlueHDi
Teknolojisi ile Lider Sınıfının en etkin “kirlilik önleme” teknolojisi olan BlueHDi motor ile 92g/km
karbondioksit emisyon değerlerine ulaşan yeni Peugeot 308 sınıfının lideri unvanını kazandı
Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın: “II. İstanbul Karbon Zirvesi ile ortak bir
amaç etrafında buluştuk”Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan II. İstanbul Karbon
Zirvesi’nin destekçilerinden Peugeot, BlueHDi teknolojisi ile sınıfının en çevreci otomobilini
tüketicilerin beğenisine sunduğunu duyurdu. Geliştirdiği teknolojiler ve ürettiği araçlarla çevre
duyarlılığındaki hassasiyetini otomotiv sektöründe net bir şekilde ortaya koyan Peugeot,
sınıfının en etkin çevreci teknolojisi olan BlueHDi motor ile yeni Peugeot 308 BlueHDi’de
92g/km karbondioksit emisyon değerlerine ulaştı.Fransız otomotiv devi, çevre bilinci ve
duyarlılığı yüksek kurum ve kuruluşların daha çevreci bir gelecek adına aynı çatı altında
buluşacağı II. Karbon Zirvesi’nde mükemmellik değerlerini katılımcılarla paylaşacak. “Çevre
hassasiyeti yüksek araçlar üretmeye devam edeceğiz” Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü
Mehmet Akın, tüketicilerin beklentileri ile çevre hassasiyetinin dengelenmesi adına çok sayıda
yeni teknoloji geliştiren bir yapıda olduklarını söyledi. Sınıfının en etkin ‘kirlilik önleme’
teknolojilerine sahip araçlarını üretirken sürüş keyfi, üst düzey performans ve düşük yakıt
tüketimi gibi değerlerden taviz vermediklerinin de altını çizen Akın, şöyle devam etti: “Yeni
Peugeot 308 BlueHDi modeliyle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen bir araç üretmekle
kalmadık aynı zamanda segmentinde en düşük karbon salınımına ve şehir dışında 3,3lt/100km
ile yine en düşük yakıt tüketimine sahip bir araca ulaştık. Peugeot 308 BlueHDisegmentinin
kendi silindir hacmi ve aktarım grubunda sınıfının lideri unvanını kazandı. Böylece hem çevreci,
hem ekonomik, hem de yüksek performanslı araçlar üretilebileceğini de göstermiş olduk.” II.
İstanbul Karbon Zirvesi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu yıl ikinci kez
düzenlenen Karbon Zirvesi, sürdürülebilirlik alanında markalaşmış olan; üst düzey devlet
yetkililerinin, akademisyenlerin, özel sektörden firmaların katkılarıyla düzenlenecek. II. İstanbul
Karbon Zirvesi, 2-3 Nisan tarihlerinde Grand Cevahir Hotel &Convention Center’da kapılarını
açacak.

  

  

2015 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde KIA'ya İki Ödül
KIA Motors tasarım ekibi; elektrikli KIA Soul (KIA Soul EV) ve Yeni KIA Sorento'nun dikkat
çekici ürün tasarımları ile, her yıl düzenlenen Red Dot Ödüllerinde iki ödül birden kazanarak
büyük bir başarıya tekrar imza attı. Bu yıl farklı endüstrilerin tasarım uzmanlarından oluşan jüri,
sıradışı tasarım detaylarını göz önünde bulundurarak KIA Soul EV’yi “Birincilik” ve KIA
Sorento'yu “Mansiyon Ödülüne” layık gördü. Red Dot Ödülleri, dünyanın en saygın uluslararası
tasarım ödüllerinin başında gelmekte ve 2015 itibariyle 60. yılını kutlamaktadır. KIA'nın tasarım
odaklı ürünleri, uluslararası seviyede tanınan bu tasarım yarışmasında ilk defa 2009 yılında
ödüle layık görüldüğünden beri, her sene yeni başarılar kazanmıştır. Diğer birçok tasarım
ödülünün yanı sıra, 13 KIA modeli Red Dot Tasarım Ödülü sahibi olmuştur. Kısa süre önce
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piyasaya sürülen KIA Soul ve yeni nesil KIA Sorento, sırasıyla 2014 ve 2015'te, iF Tasarım
Ödülleri'nin de sahibi olmuştu

  

Mitsubishi Motors'dan yeni Outlander!
Mitsubishi Motors, yeni Outlander'ın dünya galasını New York Uluslararası Otomobil Fuarında
gerçekleştirecek. Mitsubishi Motors, Türkiye’de de yılın ikinci yarısında satışa sunulacak
YeniOutlander'ın dünya galasını, 2 Nisan Salı günü New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda
gerçekleştirecek. MitsubishiMotors, Yeni Mitsubishi Outlander’ı 2 Nisan Salı günü New York
Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarıyor. Türkiye’de de bu yılın ikinci yarısında
satışa sunulacak olan Yeni Outlander, güçlü ve dinamik görünüm, gelişmiş yol performansı,
kullanım ve gaz tepkisi, iyileştirilmiş gürültü seviyeleri ve sürüş performansı gibi geliştirilmiş
işlevsel özellikleriyle fuarın ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Tüm araçlarında 5 yıl/100 bin km
garantisi bulunan, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Mitsubishi Motors, Yeni
Outlander ile SUVsegmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

  

Dacia Lodgy Stepway ile daha da güçleniyor
Dacia, Sandero’nun ardından Lodgy Stepway versiyonunu da müşterinin beğenisine sunuyor.
Dacia Lodgy Stepway ile daha da güçleniyor Lodgy’nin Stepway versiyonları crossover
araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe kavuştu.Sandero
Stepway’in tarzını takip eden bu modelde iddialı ve maceracı stil detayları göze çarpıyor. Dacia,
yeni LodgyStepway versiyonu ile ürün gamını daha da güçlendiriyor.

  

Hyundai servisten teknolojik çözümler
Hyundai, sadece kaliteli yeni otomobilleriyle değil, satış sonrasında da müşterilerinin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojik yenilikler sunmaya devam ediyor. Hyundai servisten
teknolojik çözümler Hyundai’nin geliştirdiği “Servis Otomasyon Programı”, tüm bayi ağında
hayata geçirilerek sektörde satış sonrası hizmetlere farklı bir bakış açısı getirecek. Türk
otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren Hyundai, servis müşterilerinin gerçek zamanlı olarak
araçlarının onarım durumunu takip edebilmelerine, Android tabanlı tablet bilgisayarlar ve
kiosklar aracılığıyla daha hızlı ve şeffaf bir servis hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor.
Müşteriler bekleme salonlarında otururken, araçlarının onarım durumunu ve kalan zamanı anlık
olarak ekranlardan takip edebiliyor. “Servis Otomasyon Programı” ile Hyundai, araç kabulden
teslimata kadar tüm servis süreçlerinin etkin bir şekilde kontrolünü ve takibini sağlayarak,
“Müşteri Memnuniyetinde 1 Numara” olma hedefine ulaşmak istiyor. Hyundai Assan Genel
Müdürü Önder Göker, “Servis Otomasyon Programı” ile ilgili olarak, “Hyundai’nin geliştirmiş
olduğu bu teknolojik sistem sayesinde tüm müşterilerimizin daha rahat, hızlı, güvenli ve şeffaf
bir süreç ile hizmet almalarını sağlayarak, Türkiye Otomobil pazarında müşterisi tarafından en
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çok sevilen marka olma hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

  

Toyota'nın vizyonu çok daha iyi otomobiller üretmek
Toyota, 4 yıl önce açıkladığı “daha iyi otomobiller üretme” Global Vizyonunu ile çok daha iyi
otomobiller üreterek sürdürülebilir büyüme konusunda önemli gelişmeler kaydetti. Toyota'nın
vizyonu çok daha iyi otomobiller üretmek Bu vizyon Otomobil üretiminde; iyileştirilmiş ürün
geliştirmeyi ve daha rekabetçi üretim tesislerini hedefleyen yeni bir yaklaşımı ”Toyota Yeni
Global Mimari” gerektiriyor. Toyota, otomobil performansını ve tasarımını büyük oranda ileriye
taşımak amacı ile güç üniteleri ve araç platformunu kapsayan yenilikçi ve birbirine entegre
üretim yaklaşımını uyguluyor. Bu sayede, otomobilleri üretiminde kullanılan kaynakların yüzde
20 veya daha fazla oranda azaltılması planlanıyor. Güç ünitesi ile araç platformunun birlikte
geliştirilmesiyle; kompakt ve hafif materyaller, bütünleşik bir tasarım sonucunda daha düşük
ağırlık merkezi yaratıyor. Toyota, motorlardaki ısı ve şanzımanlardaki enerji akışı verimliliğinin
geliştirerek, yakıt verimliliğinde yaklaşık yüzde 25 ve performansta yüzde 15 oranlarında
ilerleme kaydetti.  Toyota ayrıca elektrik motorları, inverter ve bataryaların tekrar tasarlanması
ile hibrit araçlarının yakıt verimliliğini de yüzde 15’ten fazla artırmayı hedefliyor. Toyota, verimli
motorların yanı sıra yenilikçi yeni platformlar da geliştiriyor. Böylelikle düşük ağırlık merkezi ile,
dikkat çekici tasarıma ve gelişmiş yol tutuşuna sahip, yüksek kaliteli sürüş ve daha iyi güvenlik
sunan otomobiller üretiliyor. Toyota, 2020 yılında dünya çapında satılan otomobillerinin yarısının
bu yeni platformlara sahip olmasını hedefliyor.
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