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Alkol sınırını tespit eden akıllı otomobiller geliyor
Yakın gelecekte akıllı otomobiller, sürücüsü alkol sınırını aşarsa motoru çalıştırmayı
reddedebilecek. Bu teknoloji, ABD'de de geliştiriliyor. Alkol sınırını tespit eden akıllı otomobiller
geliyor ABD'de sürücüsü Alkol sınırı aşarsa motoru çalıştırmayı reddeden akıllı Otomobiller
geliştiriliyor. Bunun için Amerikan Trafik Güvenliği Kurumu, otomobil üreticileriyle ortak bir
çalışma yürütüyor. Üreticiler, iki cihaz geliştirme çabasında. İlki direksiyona monte edilen ve 
nefes analizi yapabilen bir cihaz, diğeri de kızılötesi ışın aracılığıyla kandaki alkol seviyesini
algılayan motor çalıştırma düğmesi. Her iki cihaz da, sürücü normal nefes alırken alkol düzeyini
algılayan pasif sistemler olarak çalışacak. Sistem, sürücünün alkol sınırını aştığını tespit ederse
otomobili çalıştırmayı reddedecek. BU teknolojinin önümüzdeki beş yıl içinde yeni otomobiller
için bir seçenek olarak sunulması hedefleniyor. Sistem önce resmi araçlarda test edilecek.
Ardından ticari araçlarda da sigorta şirketlerinin teşvikiyle standart hale getirilmesi hedefleniyor.
Özel araçlarda uygulanmasınınsa zaman alması bekleniyor.
Kaynak: NTV

  

Hyundai'den sıfır faiz fırsatı
Türkiye pazarına girişinin 25’inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Hyundai, tüketicilere
sunduğu sürprizlerine devam ediyor. Türkiye pazarına girişinin 25’inci yılını büyük bir coşkuyla
kutlayan Hyundai, tüketicilere sunduğu sürprizlerine devam ediyor. Yepyeni modellerine
uyguladığı sıfır faiz fırsatıyla dikkat çeken Hyundai, üstün avantajları sayesinde yeni otomobil
alacaklara önemli imkanlar sunuyor.

  

KIA'dan Haziran ayı kampanyaları
KIA, kampanyalarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. KIA'nın haziran ayına
özel kampanyasında Soul, Sorento, Sportage, cee’d, Rio, Picanto ve K2500 modellerinde
önemli fırsatlar var. Kampanya fiyatı: 54.700 TL’den başlayan fiyatlarla cee’d, teknolojisi,
tasarımı ve verimliliği ile sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Panoramik sunroof’u, alaşım
jantlarının tasarımı ve LED tipi farlarının sportif bir şıklıkla harmanlanan estetiği cee’d’in ilk
görüşte dikkat çekmesini sağlıyor. Elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu ise fark yaratan diğer
özellikler arasında yer alıyor. Akıllı park sistemi ile pek çok sürücüye kolaylık sağlayan cee’d
modelinin, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile elektrikli park freni de bulunuyor. cee’d,
54.700 TL’den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor.
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Nissan'dan Haziran ayına özel fırsatlar
Mayıs ayında pazar payını yüzde 2,95’ e taşıyan Japon otomobil devi Nissan, yaz aylarına özel
cazip fırsatlar sunuyor. Nissan, Mayıs 2015 değerlendirmesinde yüzde11 küçülen otomotiv
pazarında, payını bir önceki aya göre yüzde 2,5’ ten yüzde 2,95'e taşıdı. Nissan binek Otomobil
pazarındaki pazar payını ise yüzde 3,3' ten yüzde 3,8'e yükseltti. Japon markaları arasında en
fazla satan ikinci marka olan Nissan, Mayıs ayı satışları ile toplam pazarda 12’nci sıraya
yükseldi. Haziran ayında da cazip kampanyalarına devam eden Nissan Otomotiv, SUV
segmentinin lideri Qashqai’nin tüm versiyonlarında yüzde 0,89 faiz imkanıyla, 20 ay vadeli 40
bin TL kredi fırsatı sunuyor. Şehrin vazgeçilmezi Micra ise 12 bin TL krediye 12 ay vade ve
yüzde sıfır faiz fırsatıyla tüm Nissan yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor. 2015 model yılı
Nissan Qashqai modelleri 68 bin 990 TL, X-Trail modelleri 101 bin 990 TL, Juke modelleri 52
bin 990 TL, Micra modelleri ise 40 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

  

Bursa 40.Starta Hazır
2015 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü yarışı, 40.Yeşil Bursa Rallisi, 13-14 Haziran 2015
tarihlerinde Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenleniyor... 2015 Türkiye
Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ve son asfalt yarışı olan 40.Yeşil Bursa Rallisi, 13-14 Haziran
tarihlerinde Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından organize ediliyor. Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Crowne Plaza Bursa, Toktaş Otomotiv Hankook ve Störer Kentvizyon
tarafından desteklenen organizasyon aynı zamanda Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile
TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek. 13 Haziran Cumartesi günü saat 13:00'da Merinos
Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi önünden verilecek start ile başlayacak olan mücadelede ilk
etap Büyükşehir Belediyesi Kültürpark içerisindeki seyirci özel etabı olacak. Daha sonra Crowne
Plaza Bursa karşısında yer alan servis alanına yönelecek olan ekipler bu yarışta Crowne Plaza
adıyla geçilecek olan Dağgüney ve sonrasında Firoz etaplarını ikişer kez geçerek 17:53'den
itibaren servis alanı ve sonrasında kapalı parkta günü noktalayacaklar. 14 Haziran Pazar sabahı
09:00'da direksiyon başına geçecek olan ekipler, Crowne Plaza, Firoz, Delice etaplarını
katettikten sonra 12:40'dan itibaren servis alanında araçlarının ikmal ve bakımlarını
yaptıracaklar. Daha sonra aynı 3 özel etabı bir kez daha geçmek üzere Keles istikametine
yönelecek olan sporcular, 17:00 itibariyle Crowne Plaza Bursa önündeki finiş podyumuna
ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. Bu yarış öncesinde ilk 2 rallinin galibi
Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever 40 puanla lider
durumda yer alırken, Neo Motorspor takımından Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikinci ve yine
Castrol Ford Team Türkiye takımından Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz üçüncü sırada yer
alıyor.

  

Skoda modellerine ulaşmak şimdi daha kolay
Skoda modellerine ulaşmak isteyen kullanıcıları, Haziran ayında Yetkili Satıcılarda uygun
fırsatlar bekliyor. Çek markanın SUV segmentindeki temsilcisi Yeti ve lüks segment
kullanıcılarına hitap eden Superb modelleriyle Haziran ayında Skoda kalitesine ulaşmak daha
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kolay olacak. 15 Haziran’a kadar devam edecek satış kampanyasıyla, Yeti ve Superb modelleri
2.500 TL takas indirimi desteğiyle satışa sunuluyor. Geniş kabini, konforlu sürüş ve pratik
özellikleriyle dikkat çeken Octavia, Rapid Sedan, Rapid Spaceback modellerinde ise 1.000 TL
takas indirimi fırsatı yer alıyor. 15 Haziran’a kadar Skoda’nın bu özel modellerine ulaşmak daha
kolay hale gelirken, takas indirimlerinin yanı sıra Skoda Finans Vdf kredi kampanyası da
kullanıcılara destek oluyor. 48 aya kadar aylık yüzde 0.99 faiz oranı kampanyası bulunuyor.
Üstelik krediye uzatılmış garanti Skoda GarantiPlus’ı ekleyen müşterilere, 48 aya kadar yüzde
0.94 faiz fırsatı sunulacak.

  

Otonomi 2. Klasik Otomobil Rallisi başlıyor
Ankaralıları geçen yıl ilk kez klasik otomobil rallisi ile buluşturan Otonomi, bu yıl rallinin ikincisini
gerçekleştiriyor. Ankara’da açılış için gün sayan ve Avrupa’nın en büyük “otomotiv yaşam
merkezi” olacak Otonomi’nin düzenleyeceği 2. Otonomi Rallisi, 13-14 Haziran’da
gerçekleştirilecek. İki gün devam edecek organizasyonda ilk üçe girecek Yarışmacılara kupa ve
çeşitli ödüller verilecek. Geçen yılın 1’incisi KKTC’li ekip olmuştu Ankara’da düzenlenen ilk
klasik Otomobil rallisi geçen yıl 24-25 Mayıs’ta 30 ekibin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Rallide,
TV ve Reklam dünyasının tanınmış ismi Ümit Erdim ile Türkiye ralli kadın pilotlar birincisi Simin
Bıçakcıoğlu, öncü otomobil olarak parkura çıkmıştı. Yarışın genel klasman birinciliğini 1980
model Porsche 911 SC ile KKTC’den katılan Akın Demirağ-Ece Demirağ ekibi kazanırken, 1967
model Volkswagen Beetle ile Turan Demirer-Pamir Ozantürk ikinci ve1976 model chevrolet
Nova ile Merve Aktepe-Önder Oflaz üçüncü olmuştu. Genel klasman ve kategorilerinde ilk 3
dereceyi paylaşan ekiplere kupa ve ödülleri, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç,
Başkan Yardımcısı Niyazi Bertaş, Yarışma Direktörü Meriç Demiralp ve Türkiye Otomobil
Sporları Federasyonu yetkilileri tarafından verilmişti. Otonomi açılış için gün sayıyor…
Esenboğa yolu üzerinde 375 bin metrekarelik bir alanda 2013 yılında inşaatına başlanan,
Başkent Otomotivciler Derneği Önderliğinde hayata geçirilen Otonomi’nin Eylül ayında kapılarını
açması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük otomotiv Alışveriş Köyü olacak Otonomi işyerleri ve her
türlü sosyal donatısı ile tam bir “Otomotiv Yaşam Merkezi” olacak. Otonomi, günlük 11 bin
ziyaretçi ağırlayabilecek. Otonomi’de aynı anda 12 bin araç sergilenebilecek. Sıfır ya da ikinci el
araç almak isteyenler, aradığı her modeli Otonomi’de bulabilecek. Kura Heyecanı'da yaşanacak
13 Haziran Cumartesi günü Otonomi aynı zamanda kura çekimi heyecanına sahne olacak. S.S
Başkent Otomotivcileri Derneği'ne üye olan 300'ü aşkın Galeri sahipleri Noter huzurunda
yapılacak çekiliş ile Otonomi 'deki yeni işyerlerine de kavuşmuş olacak.

  

Otomobilin sorununu telefon söyleyecek
Akıllı telefonu olan sürücülerin işini kolaylaştıran bir uygulama geliştirildi. "Araç Destek" adlı
cihaz, otomobile ait tüm bilgileri mobil cihaza aktarma ve izleme olanağı sağlıyor. Araç Destek,
bir adaptör ve cep telefonuna indirilen bir uygulamadan oluşuyor. Sürücüler, adaptörü
otomobillerinin OBD soketine takarak cep telefonu veya tabletine Araç Destek uygulamasını
yüklüyor. Ardından otomobillerine ait her türlü bilgiye mobil cihazından ulaşma imkânına
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kavuşuyor. Cihaz sayesinde hız, devir, tork, beygir gücü, yakıt sarfiyatı, tüm sensor bilgileri gibi
araca dair arıza bilgileri öğrenilebiliyor. Otomobilinizin sorununu telefonunuz söyleyecek Akıllı
telefonu olanlar sürücülerin işini kolaylaştıran bir uygulama geliştirildi. “Araç Destek” adlı cihaz,
otomobilinize ait tüm bilgileri mobil cihazınıza aktarma ve izleme olanağı sağlıyor. Araç Destek,
bir adaptör ve cep telefonunuza indireceğiniz bir uygulamadan oluşuyor. Sürücüler, adaptörü
otomobillerinin OBD soketine takarak cep telefonu veya tabletine Araç Destek uygulamasını
yüklüyor ve otomobillerine ait her türlü bilgiye mobil cihazından ulaşma imkanına kavuşuyor.
‘SEYAHAT SÜRESİNCE KULLANIN’ Peki, sürücüler Araç Destek ile otomobilin motoru
hakkında neleri öğrenebilir? Cihaz sayesinde, hız, devir, tork, beygir gücü, yakıt sarfiyatı, diğer
tüm sensor bilgileri ve arıza bilgilerini öğrenebilirsiniz. Araçlarınıza ait 4000'den fazla sensor
bilgisini mobil cihazları üzerinden rahatça görebilir ve isterseniz bu bilgileri kaydedebilirsiniz.
Ancak ABS - EGR gibi güvenlik gerektiren erişimlere ulaşmak için servis yetkisi gerekiyor…
Motordan gelen verilere de üretici firmanın müsaade ettiği kadar ulaşılıyor. Araç Destek’in,
seyahat boyunca otomobilde kalması tavsiye ediliyor. ‘MASRAFTAN KURTARIYOR’ Araç
Destek’in sürücülere sağlayacağı faydalar ise şöyle sıralanıyor: Aracınız yolda arızalandı.
Servis ve çekici çağırmanız gerekti. Araç Destek, sorunun neden kaynaklandığını söylüyor.
Gereken durumlarda yerinde müdahaleyle arızanın çözülmesine olanak sağlıyor. Masrafı
azaltıyor. Yeni araçların birçoğunda hararet göstergesi bulunmuyor. Araç Destek, bu bilgiye
mobil cihazınızdan ulaşma imkanı sağlıyor. Herkes, aracım ne kadar yakıyor, burası ile şurası
arası mesafede ne kadar yakıt harcadım gibi bilgilere ulaşmak ister. Cihaz, bu bilgiye de erişim
imkanı veriyor. SATIŞLAR İNTERNET ÜZERİNDEN OBD soketinin bulunduğu 2000 model ve
üzeri araçlarda kullanılabilen Araç Destek’in mobil uygulaması, Android işletim sistemine sahip
cihazlarda bulunuyor. Üretici firma, 2-3 ay içinde iOS işletim sisteminde de yayına geçmeyi,
sonbaharda ise her platformda ve tüm mobil cihazlarda olmayı hedefliyor. Fiyatı KDV dahil 169
TL

  

İstanbul trafiğine çözüm…
İstanbul trafiğini azaltmak, denizin toplu ulaşımdaki payını artırmak için Dentur Avrasya, 14 adet
‘’doubleended’’ yeni gemi yapıyor. İstanbul’da sadece toplu taşıma araçlarıyla günde 5.7 milyon
kişi, 13.5 milyon kez seyahat ediyor. İş çıkış saatlerinde İstanbul’da 10 kilometrelik yolda trafikte
geçirilen süre zaman zaman 1.5 saati aşıyor. Trafik sıkışıklığının İstanbul’a yıllık maliyeti 5.5
milyar lirayı geçiyor. Diğer bir ifadeyle, yılda araç başına 5 depo yakıt boşa gittiğini ayrıca bunun
çevre kirliliğini de artırdığını ifade eden,  Dentur Avrasya Genel Müdürü Ünsal Savaş,
İstanbul’un doğal asfaltı olan denizin daha etkin kullanımını sağlayarak, deniz taşımacılığının
toplu ulaşımdaki payını artırmak ve trafiğin çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak için
başladığımız 14 Adet yeni nesil gemi projesinin, bir İstanbul projesi olarak hayat bulmasını arzu
ediyoruz, dedi. İstanbul siluetine uygun tasarlanmış, modern hatlara sahip yeni nesil gemilerin
proje aşaması 9 ayda tamamlandı.  Bu projede, sessiz ve emisyon oranı düşük yeni nesil
çevreci motorlar kullanılacak. Polonya’da yapılan havuz testi sonuçlarına göre;  yüksek
manevra kabiliyeti olan yeni gemilerde, dünyada ilk kez kullanılan özel tekne formu sayesinde
yakıttan   % 54 tasarruf sağlanacak ve aynı zamanda şu anki gemilere göre % 40 daha hızlı
seyir yapılabilecek. Bu yeni gemilerle Üsküdar - Beşiktaş arası 4 dakikaya inecek. Yeni
gemilerde her şey düşünüldü,gemiye iniş binişi kolaylaştırmak için yapılan ve ilk kez
uygulanacak olan özel tasarım yolcu iniş- biniş platformu ile engelsiz taşımacılık yapılacak.
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Amaç, deniz taşımacılığında tüm engelleri kaldırmak. Ayrıca,  bisikletler için özel bölümler
tasarlandı, geminin iç mekanı oldukça ferah,  bu sayede gemi içinde bile güvertede
oturuluyormuş hissi ile seyir yapılabilecek. Toplu ulaşımda ucuzlama sinyali… Her bir gemi
yaklaşık 1.500.000 $  mal olacak, proje yakıttan elde edilecek tasarrufla kendi maliyetini 7 yılda
amorti edecek. Yeni nesil gemiler milde 4 litre civarında yakacak, bu taşıma maliyetlerinde ciddi
ucuzlama demek, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile tam bir entegrasyon sağlanır, İETT
ve Hava limanlarındaki yapılanma deniz taşımacılığında da gerçekleşmiş olur ve iskeleler ortak
kullanılır ise diğer işletme maliyetleri de minimize edilebilir.

  

Renault Kadjar Haziran ayında Türkiye’de Satışta!
Renault’nun C segmentindeki ilk Crossover’ı Kadjar cesur ve güçlü tasarımı, dinamik çizgileri,
yenilikçi teknolojileri ve prestij simgesi detayları ile segmentinde kalıplaşmış düşünceleri
sarsmayı hedefliyor. Renault Kadjar Haziran ayında Türkiye’de Satışta! Renault Kadjar, SUV,
Sport Tourer ve Sedan otomobillerin en iyi özelliklerini arazi ve şehir içi kullanımı için bir araya
getiriyor: İyileştirilmiş yol tutuşu sayesinde tüm yol koşullarına uygun bir Crossover olan Kadjar,
200 mm’lik cömert yerden yükseklik mesafesi sunuyor.

  

Kemalpaşa’da Festival Tadında Yarış
Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı, Ege Otomobil Sporları Kulübü
tarafından bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Festivali kapsamında 22
sporcunun katılımı ile İzmir Kemalpaşa’da düzenlendi... 2015 Türkiye Tırmanma
Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı, 30-31 Mayıs tarihlerinde Ege Otomobil Sporları
Kulübü (ESOK) tarafından düzenlendi. İzmir Kemalpaşa’da yer alan Spil Dağı Yolu üzerindeki
6.51 kilometrelik asfalt parkurda 2 çıkış üzerinden koşulan yarışta 4 ayrı kategoride Bursa,
Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinden 22 sporcu mücadele etti. Kemalpaşa Belediyesi ana
sponsorluğunda, Atarlar Petrol ve Ramada Otel Kemalpaşa katkıları ile düzenlenen
organizasyon, 31 Mayıs Pazar günü 09:30-11:00 saatleri arasında antreman çıkışları ile başladı
ve organizasyonda ilk start saat 13:00’da verildi. Kategori 1’de Citroen Saxo VTS ile Ülkü
Motorsport adına yarışan Bursalı sporcu Engin Apaydın birinciliğe uzanırken, O’nu Fiat Palio ile
Bursalı sporcu Burak Başlık izledi. Ülkü Motorsport adına Peugeot 106 GTI ile Mehmet Yeğen
ise podyumun üçünü basamağında yer buldu. Kategori 2’de Pegasus Racing adına Citroen
Saxo VTS ile yarışan izmir’den Egemen Çivicioğlu bu sezon ilk birinciliğini memleketinde
kazanmayı başarırken, Fiat Punto S1600 ile takım arkadaşı İzmir’den Murat Soyçopur ikinciliği
ve yine İzmir’den Ülkü Motorsport adına Opel Corsa S1600 ile Galip Atar üçüncülüğü elde
ederek podyumu oluşturan isimler oldular. Kategori 3’de Ankaralı genç sporcu Refik Bozkurt
Renault Clio Sport ile ilk sırada finişe ulaşırak bu sezon ikinci galibiyetini kazanırken, kırık sağ
eli ile şampiyonayı takip etmeyi sürdüren Bursalı sporcu Osman Uğur Mitsubishi Lancer EVO IX
ile ikinciliğin sahibi oldu. Bursalı Honda Civic Type-R pilotu İsmet Toktaş da Ülkü Motorsport
adına mücadele ettiği Kemalpaşa Tırmanma Yarışı’ndan üçüncülükle ayrıldı. Kategori 4’te ise
geçen yılın şampiyonu Ümit Ülkü, Porsche 997 GT3 ile 4.14,221’lik zamanı ile günün en hızlı
zamanını kaydetti ve aynı zamanda kategorisini kazanmayı bildi. Pegasus Racing adına
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Renault Clio Sport ile yarışan Ayhan Germirli’nin ikinci sırada tamamladığı bu kategoride Selim
Bacıoğlu ise, yeni otomobili Peugeot 207’de meydana gelen teknik problem nedeniyle
antrenman çıkışlarının ardından yarıştan çekilme kararı aldı.

  

Yerli arazi aracı geliyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil geliştirilmesi konusunda yürütülen
çalışmalara ilişkin "Birinci fazı tamamladık. Şimdi onun imzasını attık, bugün detaylı açıklamayı
Sayın Başbakanımız yapacak" dedi. Işık yerli arazi aracı olacağını da söyledi. Bakan Işık, A
haber televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir soru üzerine, yerli Otomobili
2020'den önce yola çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu, Türkiye açısından çok önemli
gördüklerini dile getiren Işık, baştan beri odaklandıkları noktanın; geleceğin teknolojisi, dünyada
rekabet avantajı elde edilebilecek ve menzili uzatılmış elektrikli araç modelini geliştirmek
olduğunu söyledi. Işık, Türkiye'de yerli bir marka ile dünya yollarına çıkmayı amaçladıklarını
ifade ederek, "Bununla ilgili bir yıllık süre içerisinde yoğun bir çalışma yaptık ve en son 'birinci
faz' dediğimiz 'asıl bu işe nereden başlayacağız, hangi bazdan başlayacağız' noktasında 1'inci
basamağı tamamladık şimdi onun imzasını attık, bugün detaylı açıklamayı Sayın Başbakanımız
yapacak inşallah. Şimdi bu babayiğitlere çağrı için gerekli olan adımdı, şimdi asıl babayiğitlere
çağrıyı bundan sonra yapacağız" diye konuştu. 'TEK BAŞINA ANLAMLI DEĞİL'"Babayiğide
gelin" demenin tek başına anlamlı bir şey olmadığına dikkati çeken Işık, söz konusu üretimin
neden, nasıl ve hangi bilgi birikimiyle üretileceği ve Türkiye'nin birikimi ve güçlü rekabette yer
alabilmek için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bakan Işık,
birinci fazda bu içeriklerin üretildiğini söyledi. Işık, artık ellerinde somut bir durum olduğunu ifade
ederek, "Bu somut duruma göre bundan sonra babayiğit çağrısına çıkacağız. Bütün Türkiye'deki
özel sektöre, (Buyurun gelin birlikte çalışalım diyeceğiz)" ifadesini kullandı. 'ARAZİ ARACI DA
OLACAK'Bakan Işık, yerli otomobilin markasına ilişkin de bir marka çıkarılacaksa bu markanın,
bir tek modelle yürütülemeyeceğini kaydetti. Hem segment farkı, hem model farkı, hem tip
farklarını dikkate alan bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Işık, "Şu anda 4 farklı modelin
üretimi noktasında altyapıyı hazırladık. Arazi aracı da olacak" dedi. Işık, makam araçlarının da
yerli otomobil ile değiştirilmesi konusundaki bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben
Allah nasip eder de görevde olursam makam aracımı tabii ki değiştireceğim yani orada tereddüt
yok, çünkü kendi ürettiğimiz araca kendimiz binmezsek o zaman kredi limiti açısından çok da
olumlu bir durum olmaz. Sadece devlet için söylemiyorum, gidin Seul sokaklarına Güney Kore
araçlarının dışında kolay kolay araç göremezsiniz işte belki Japonya biraz daha benziyor. 54
YIL SONRA...Türkiye bugüne kadar çok fazla ertelediği projelerini hayata geçirmeye başlıyor.
71 yıl ertelenen milli uçak projesi hayata geçiyor, lansmanı yapıldı. 1961 yılında 'Devrim'
otomobili ile ilgili süreçten tam 54 yıl sonra inşallah yerli otomobilin de startı veriliyor. Türkiye
daha önce pek çok defa yakaladığı fırsatları maalesef hoyratça tepmişti. Şimdi Türkiye artık bu
alanlarda tekrar var olmanın gayretini gösteriyor." Menzili uzatılmış elektrikli araçlar üzerinde
çalıştıklarını da anlatan Işık, yapılan istatistiklerin insanların şehir içinde günde 25 kilometre yol
yaptığını gösterdiğini, insanların, bu araçla günde 80-100 kilometre yol yapabileceğini ifade etti.
Işık, şehir dışına çıkmadığı sürece bir ayda 50-100 lira arasında şarj ücretiyle ihtiyaçların
giderilebileceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle bitirdi: "Şehir dışına çıkma ihtiyacı oldu, 80
kilometre güvenle gittikten sonra batarya zayıflamaya başladığı zaman, yani şarj azalmaya
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başladığı zaman bu defa arkadaki Jeneratör devreye girecek ve hem elektrik motorlarını
besleyecek hde bataryaları şarj edecek ve benzinin, mazotun, LPG'nin olduğu her yere
insanımız güvenle gidebilecek. Bu durumda da bugün ekonomik olarak gördüğümüz araçların
bile en iyisinin yaklaşık yüzde 40'ı kadar tasarruf imkanı olacak. Tüketicinin kullanırken
kazandığı cebinden daha az yakıt harcadığı, daha basit ama daha iyi bir teknolojiyle seyahat
ettiği bir araç olacak. Buradaki asıl hedefimizde bunu yaparken sadece yakıt ekonomisine
odaklanmak değil, aynı zamanda güvenlik konfor ve kaliteye de odaklanmak. Şu anda bütün
çalışmamız da o noktada. Bir araç yapacağız ama bu aracı insanlar sadece Türk malı olduğu
için almayacaklar. Aynı zamanda kaliteli olacak, aynı zamanda konforlu olduğu için, aynı
zamanda da güvenli olduğu için dayanıklı olduğu için alacaklar. Bunun gayreti içerisindeyiz."

  

İşte Audi'nin sürücüsüz otomobili
Audi, elektrikli süper otomobilinin sürücüsüz gidebilen yeni modeli ile herkesi büyüledi. Audi,
spor arabası R8 e-tron'un sürücüye ihtiyaç duymayan yeni sürümünü Çin'deki CES Asia'da
sergiliyor. Göz alıcı otomobil, otomatik sürüş için içerisinde bir lazer tarayıcının, video
kameraların, ultrasonik ve radar sensörlerinin bulunduğu bir dizi sensörden faydalanıyor.
Sensörlerden toplanan bilgiler, Audi'nin zFAS sürüş yardım sisteminde toplanıyor ve sistem,
son olarak konsept otomobilin nasıl davranacağına karar veriyor. R8 e-tron, 170 kW'lık bir çift
elektrikli motora sahip ve 0km/saatten 100km/saat hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor. En yüksek
hızı 250 km/saat olan otomobilin şarj süresi ise 2 saat. Pilin enerji yoğunluğunun 154Wh/kg
olduğu söyleniyor - buradan pilin 600kg'dan çok daha ağır olduğunu çıkarmak mümkün. Audi
aslında sürücüsüz ve elektrikli araçlarla ilk kez karşımıza çıkmıyor, ancak ikisinin bir araya
geldiği R8 e-tron'u göz ardı etmek zor.

  

KIA modellerini “Geleceğin Dünyasında” tanıtıyor...
Otomobil severler sanal gerçeklik dünyasında KIA modellerinin içinde dolaşıyor. KIA, birbirinden
etkileyici modelleri ve yaşattığı benzersiz dijital deneyimler ile 15. İstanbul Autoshow Fuarı’na
damgasını vuruyor. KIA, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 22-31 Mayıs tarihlerinde
düzenlenen İstanbul Autoshow Fuarı’nda alışılagelmiş stand uygulamalarından farklı olarak,
Otomobil tutkunlarına unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Bu yıl on beşincisi düzenlenen İstanbul
Autoshow Fuarı’nda, KIA ailesinin teknoloji ve tasarımı ile fark yaratan modelleri otomobil
severlerle buluşuyor.  2012 yılında yapılan bir önceki Autoshow Fuarı’ndaki standı ile ODD
Satış ve İletişim Ödülleri tarafından “en iyi stand” ödülünü alan KIA, 2015 yılında yine iddialı bir
stand uygulaması ile fuarda yerini alıyor. Standında binek modelleri Picanto, Rio, cee’d, sportif
görünümlü cee’d GT-Line ile yenilenen cee’d’in yanı sıra, SUV modelleri Soul, Sportage ve
Sorento olmak üzere toplamda 15 araç sergileyen KIA, otomobil tutkunlarını şaşırtarak onlara
benzersiz bir dijital deneyim yaşatıyor. KIA Modelleri Geleceğin Dünyasında
Tanıtılıyor...Ziyaretçiler KIA standında farklı dijital uygulamaları deneyimliyorlar.  “Drive to
Adventure” adlı uygulamada, araç sergileme alanında konumlandırılan Sorento araca binen
ziyaretçiler Oculus gözlük ile birlikte aracı gerçekten dijital ortamda kullanıyor hissi yaşıyor.
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Aracın sarsılmasından, direksiyon ve vitese müdahale gibi birçok manuel detaylar ile birlikte,
kullanıcı aracı sanal ortamda test ediyor. Yine kullanıcının gördüğü açıyı ve dışarıdan görünümü
yansıtmak için aracın üzerine 2 Led ekran kullanılıyor. KIA’nın Autoshow Fuarı için davet ettiği
dünyaca ünlü konuğu manken Erin Heatherton da, “Drive to Adventure” uygulamasını
deneyimleyenler arasında yerini aldı.

  

‘Babayiğit’ liselilerden yerli otomobil
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Bölümü
öğrencileri, motosiklet ve otomobillerin hurda parçalarından araç yaptı. Öğrencilerin 'buggy'
aracı normallerinden farklı olarak 20 ileri ve 5 geri vitese sahip. Orhangazi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Bölümü 11. sınıf öğrencileri Mertcan Kırçal, Ülker Tabur ve
Ömer Faruk Köroğlu, genellikle çöllerde ya da arazide kullanılan ve “buggy” adı verilen aracı
okul atölyesinde imal etmeyi başardı. HURDA PARÇALARDAN YAPILDI Buggy’nin üretimi
yaklaşık 2 ay sürdü. Okul dağıldıktan sonra idare ve öğretmenlerinin izniyle atölyede çalışmaya
devam eden 3 öğrenci, bazı akşamlar da saat 22:00’ye kadar emek harcadı. Tasarımını
kendilerine ait olan aracın parçaları ise hurdalardan temin edildi. Motoru bir motosiklete ait olan
‘buggy’nin direksiyonu ve tekerlekleri ise Otomobilden alındı. Şasisini öğrenciler yaptı. 20 İLERİ
5 GERİ VİTESİ VAR Genellikle ABD çöllerinde kullanılan buggyler, çok engebeli olmayan
arazilerde de gidiyor. Buggylerin şanzumanları ise 1 ileri 1 geri vitesten oluşuyor. Orhangazili
gençlerin eserinde ise 20 ileri 5 geri vites bulunuyor. 11-A sınıfı öğrencileri olan Mertcan, Ülker
ve Ömer Faruk, araba maceralarının “Hadi yapalım” diyerek başladığını söyledi. Evvela motor
ve şanzımanı birleştirdiklerini söyleyen öğrenciler, “Dinlenme zamanımızdan fedakarlık yaparak
okul çıkışında çalıştık. Allah’a şükürler olsun ki projemizi başarıyla tamamladık. Motosiklet
motorunu ilk çalıştırdığımızda çok heyecanlandık. Sabah okula gelmeyi iple çektik. Böyle bir
çalışma neticesinde aracımız ortaya çıktı” dedi. Projenin tamamlanmasında okul idaresi ve
bölüm öğretmenlerinden büyük destek gördüklerini ifade eden öğrenciler, imkan verildiğinde
neler başarabileceklerini gösterdi. Öğrenciler, yaptıkları aracı okul bahçesinde test ediyor.

  

Ford Autoshow'da böyle sahne aldı
2015 yılını “Otomobil Yılı” ilan eden Ford, İstanbul Autoshow’da yepyeni modellerini sergiliyor.
Fuarda efsanevi Mustang başta olmak üzere performanstan lüks segmente uzanan bir çok
modelin Türkiye prömiyeri yapılıyor. Ford Autoshow'da böyle sahne aldı Yeni nesil aile
otomobilleri C-MAX ile Grand C-MAX müşterilerle buluşurken, yüksek sürüş keyfi sunan Focus
ST ile Fiesta ST, yeni premium konsepti Vignale’nin Mondeo Vignale ve S-MAX Vignale
Concept modelleri; SUV segmentinin yeni oyuncuları EcoSport ve Edge modelleri, Ford
standında görücüye çıkıyor.
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Offroad Sahile İniyor
2015 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, Sinop Offroad Kulübü SİNOFF tarafından
30-31 Mayıs tarihlerinde Sinop’un Akliman ve Bostancı sahilinde düzenleniyor... 2015 Türkiye
Offroad Şampiyonası’nın 3.ayak yarışı, Sinop Off Road Kulübü (SİNOFF) organizatörlüğünde
30-31 Mayıs tarihlerinde Sinop’ta düzenleniyor. Sinop’un en güzel coğrafyası olan Akliman ve
Bostancılı sahilinde gerçekleştirilecek organizasyon, Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi, Gençlik
Hizmetleri spor İl Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecek. Yaklaşık 35 Offroad aracı ve 70
kadar sporcunun katlımı beklenen yarışın parkuru da seyri kolay ve seyir keyfi yüksek olacak
şekilde büyük bir özenle hazırlandı. SİNOFF Başkanı Özkan AYDEMİR; Yarışma ile ilgili
görüşlerini “Cumartesi koşulacak olan Akliman orman etabını hem kolay ulaşılabilir oluşu, hem
de doğal güzelliklere sahip bir alan olduğu için tercih ettik. Pazar günü de doğal mükemmel
seyir ve adrenalini yüksek engelli parkur hem izleyenlerin hem de yarışmacıların heyecanını
artıracaktır. Hafta sonu şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen ve hem eğlenip hem de
büyük bir heyecana şahit olmak isteyen tüm Sinopluları bu organizasyonumuza davet
ediyorum’’ sözleriyle ifade etti. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ de Akliman’da verilecek
start ile başlayacak olan, organizasyonun ikinci günü ise 31 Mayıs Pazar saat 11.00’de
Bostancılı köyünden başlayacak. Türkiye Offroad Şampiyonası 3.ayağı aynı gün saat 18.30’ da
Diyojen Otel’de gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.

  

Gözler önüne böyle çıktı!
Geçmiş yıllardaki efsane modellerini yeni konsept tasarımlarla bugüne uyarlayan BMW’nin bu
yılki sürprizi 1970’lerin klasik tek kapılı modelinden yola çıkılarak geliştirilen 3.0 CSL Hommage
oldu. BMW adet haline getirdiği üzere artık her yıl geçmiş yıllarda efsane olan modellerinden
birisini günümüze uyarlıyor. Önceki yıllarda karşımıza çıkan BMW 328 Hommage (1930'larda
fırtınalar estiren BMW 328 Touring Coupe'un güncel konsepti) ve M1 Hommage (70'lerin sonu
ve 80'lerin başındaki orijinal M1'in günümüze uyarlaması) gibi örneklerin ertesinde bu yılın
seçilmiş konsepti ise 1970'lerin klasik tek kapılı modelinden yola çıkılarak geliştirilen 3.0 CSL
Hommage oldu.

  

Hyundai Tuscon Ağustos'ta Türkiye'de
İstanbul Auto Show 2015’te Türkiye lansmanı yapılan Hyundai Tucson, Ağustos
ayındaTürkiye’de satışa sunularak Hyundai showroomlarındaki yerini alacak.
Uzun süredir merakla beklenen ve Auto Show’da da ziyaretçilerin en fazla ilgisini çeken
Hyundai modeli olan Tucson, 177 beygirlik benzinli turbo motoruyla hem gençleri hem de
kendini genç hissedenleri heyecanlandırıyor. Hyundai Tucson, 1.6 litrelik Turbo GDI motor
haricinde aynı hacme sahip atmosferik üniteyle de satın alınabilecek. Turbo versiyon,yeni nesil
yedi ileri çift kavramalı (7DCT), 1.6 lt GDI atmosferik ünite ise hem manuel, hem de tork
konvertörlü otomatik şanzımanla tercih edilebilecek.
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Subaru'nun Sport Tourer modeli böyle boy gösterdi
WRX STI’dan esinlenilen ön tasarımıyla spor otomobil hissi veren Yenilikçi Sport Tourer
LEVORG, İstanbul Autoshow’da lanse edildi. Subaru'nun Sport Tourer modeli böyle boy
gösterdi Konfor ve sürüş güvenliği özellikleri ile rakiplerinden ayrışan LEVORG’un Türkiye’de
yılın ikinci yarısı yollara çıkması bekleniyor. Subaru standında sergilenen diğer yıldız modeller
arasında; yeni turbo dizel FORESTER, "EyeSight" sürüş teknolojili OUTBACK, Crossover
segmentinin güçlü temsilcisi XV ile performans tutkunlarının tercihi BRZ yer alıyor. 31 Mayıs
Pazar gününe kadar otomobilseverlerin ziyaretine açık olacak İstanbul Autoshow Fuarı’nda
Subaru’nun farklı tercihlere hitap eden birbirinden cazip modelleri 31 Mayıs Pazar gününe kadar
görülebilecek.

  

Alfa Romeo 4C Spider’a Sınırlı Sayıda Otomobil Tutkunu Sahip Olacak!
Tofaş bünyesinde temsil edilen Alfa Romeo’nunsınırlı sayıda üretilen süper spor modeli 4C’nin
üstü açık versiyonu 4C Spider,İstanbul Autoshow Fuarı’nda göz kamaştırdı.
Yıllık sadece 1.000 adet üretilecek Alfa Romeo 4C Spider için Türkiye pazarına verilen sınırlı
sayıda kontenjan dahilinde ilk siparişler fuarla birlikte alınmaya başlandı. Açılabilir tavanlıve 240
HP güce sahipAlfa Romeo 4C Spider ile birlikte coupe karoserli kardeş modeli 4C’de fuarın
dikkat çeken sportif modelleri arasına adını yazdırdı.

  

Kia'dan AutoShow'da nefes kesen açılış
Dünyaca ünlü manken Erin Heatherton ve KIA cee’d GT-Line birlikte podyuma çıktı KIA,
birbirinden etkileyici modelleri ve dünyaca ünlü konuğu Erin Heatherton‘la 15. İstanbul
Autoshow Fuarı’nın açılışına damgasını vurdu. Dünyaca ünlü manken Erin Heatherton, ilk kez
görücüye çıkan KIA cee’d GT-Line modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul Autoshow
Fuarı’nın 21 Mayıs’ta yapılan VIP basın açılışı, KIA’nın nefesleri kesen etkinliğine sahne oldu.
Dünyaca ünlü manken Erin Heatherton’ı yeni cee’d GT-Line’ın tanıtımı için İstanbul’a davet
eden KIA, unutulmaz bir açılış gerçekleştirdi.

  

DS ayrı bir marka olarak boy gösteriyor
Fransız tarzı lüks anlayışının simgeleyen premium otomobil markası DS, İstanbul Autoshow
Fuarı’nda kendi standında otomobilseverlerle buluşuyor. Markanın ilk DS logolu ürünü olan ve
amiral gemisi olarak nitelendirilen DS 5, yenilenen yüzü ile fuarda boy gösteriyor. Tasarımıyla
eski DS modellerini anımsatan yeni DS 5, “DS Wings” adı verilen çarpıcı ön ızgaraya sahip.
Güçlü motoru ve “High Tech” teknolojileri ile yeni baştan yaratılan DS5, DS modellerinin en
lüksü olarak tanımlanıyor. Yeni BLUEHDi motora sahip EAT6 şanzımanlı sportif DS4 öne çıkan
modeller arasında yer alıyor. Fuarın sürpriz modeli ise 68 model bir nostaljik “DS 21 Pallas“.
Fransız tarzı lüks anlayışının simgesi DS, İstanbul Autoshow Fuarı’nda kendi standında yer
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alıyor. Sıra dışı tasarımlarını, yenilikçi teknolojilerle harmanlayan Premium otomobil markası
DS, tüm modelleri ile fuarın ilgili odağı olmaya hazır. DS standında; tam otomatik 6 ileri
şanzımana sahip 165 HP gücündeki direkt enjeksiyonlu turbo benzinli yeni DS 5, 92 HP
gücündeki 1.6 e-HDi BMP, “DS LED Vision” özelliğiyle dinamik görünüme kavuşan DS3
CABRIO ve DS3 modelleri ile 120HP gücündeki 1.6 BlueHdi EAT6 motora sahip DS4 sergiliyor.
Standın nostaljik modeli 68 model bir “DS 21 Pallas”.

  

Hyundai İstanbul Auto Show 2015'te böyle boy gösterdi
Türkiye’deki 25’inci yılını gururla kutlayan Hyundai, İstanbul Auto Show 2015’de Yeni Tucson ve
i20 Coupe olmak üzere iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştirerek fuarın yıldızı oldu.
Hidrojenle çalışan Intrado konseptiyle de sürpriz yapan marka, hazırladığı ilgi çekici standı ve
teknolojik sürprizlerinin yanı sıra ürün gamındaki iddialı yenilikleriyle de kalite vurgusu yaptı.
Türk tüketicisiyle ilk kez buluşan Hyundai Tucson, markanın yeni tasarım anlayışını en iyi
şekilde yansıtırken Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilen i20 Coupe de fuarla birlikte
satışa sunuldu. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan hidrojenle çalışan yakıt hücreli elektrikli
motora sahip Intrado konsepti katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, Yeni Tucson’un
tanıtımı sırasında kullanılan motorlu LED ekran ve ziyaretçileri karşılayan Robo-Hostes de
standın diğer ilgi çeken teknolojik özellikleri oldu. Ayrıca İngiltere için sağdan direksiyonlu olarak
üretilen i20’nin sergilenmesi de dikkat çekti.

  

Mercedes-Benz İstanbul Autoshow'da
Mercedes-Benz Türk, 22–31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmekte olan Istanbul Auto
Show’da 14. holdeki görkemli standı ile ziyaretçileri karşılıyor. Kompakt sınıftan geniş hacimli
SUV’lara, geleneksel sedan otomobillerden coupé araçlara, çevre dostu elektrikli otomobillerden
performans standartlarını belirleyen AMG modellerine kadar geniş ürün yelpazesi ile otomobil
severlerin standında ağırlayan Mercedes-Benz, fuarın yıldızı konumunda. Mercedes-AMG GT
ve Mercedes-Benz GLE Coupé ilk kez Auto Show’da Spor otomobil tutukunlarının merakla
beklediği Mercedes-AMG GT S, tüm ihtişamı ile Mercedes-Benz Türk standındaki yerini alırken,
ziyaretçilerin en çok dokunmak istediği Mercedes-Benz modellerinin başında yer alıyor.

  

15. Uluslararası Otomobil Fuarı Auto Show 2015’de Peugeot Kararlı ve İddialı
Peugeot, yenilenen modellerini ve sınıf lideri teknolojilerini İstanbul Auto Show 2015’de otomobil
severlerle buluşturuyor. 15. Uluslararası Otomobil Fuarı Auto Show 2015’de Peugeot Kararlı ve
İddialı Peugeot, 3. Salon’da yer alan 1 805 m2’lik standında, 2 adedi konsept araç olmak üzere
21 araç ile İstanbul Autoshow 2015’te yerini alıyor. Peugeot’nun B segmentindeki başarılı
temsilcisi Yenilenen 208 ve hafif ticari araç pazarında önemli bir yeri olan Yenilenen Partner
Tepee Autoshow’da ilk kez Türk tüketiciler ile buluşuyor. Teknoloji alanında, yeni EAT6 Tam
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Otomatik şanzıman ile birlikte Peugeot’yu düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarının
azaltılması konusunda liderliğe taşıyan, Euro6 normlarını karşılayan PureTech ve BlueHDi
motor seçenekleri tanıtılıyor. Benzersiz tasarımı ve segment vizyonuna yön veren Peugeot
Quartz konsept modelinin yanı sıra, etkileyici görünümü ile otomobil sporlarının en güçlü
ifadesini temsil eden Peugeot 2008 DAKAR modeli de Peugeot standının özel konukları oluyor.

  

Volkswagen Ticari Araç, Yeni Caravelle’i dünyaya İstanbul Autoshow’da tanıttı
Volkswagen Ticari Araç, Yeni Caravelle modelinin Dünya Prömiyeri’ni İstanbul Autoshow’da
gerçekleştirdi. Fuarda Volkswagen Ticari Araç’ın önümüzdeki aylarda pazara sunulacak Yeni
Caddy modeli de Türkiye’de ilk kez sergilendi. Volkswagen Ticari Araç, Yeni Caravelle
modelinin Dünya Prömiyeri’ni İstanbul Autoshow’da gerçekleştirdi. Doğuş Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Aclan Acar, İcra Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Volkswagen Ticari Araç Genel
Müdürü Kerem Güven ve Volkswagen Ticari Araç Uluslararası Satış Direktörü Dr. Jan Michel’in
katıldıkları organizasyonda ayrıca Yeni Caddy’nin de Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Yeni
Caravelle’in dünya lansmanının İstanbul Autoshow’da yapılmasının, elde edilen tüm satış
başarıları bir kenara, uluslararası organizasyonlarda ülkemizin seçilmiş olması nedeniyle çok
büyük onur kaynağı olduğunu belirten Ali Bilaloğlu, “Geldiğimiz bu noktaya, 20 yılı aşkın süredir
VW AG ve Doğuş Otomotiv’in sergilediği uyumlu işbirliği ile ulaştık. VW AG’nin çok değerli
destekleri her zaman yanımızdaydı. Bundan sonra da aynı destekleri alacağımıza inancımız
tam” dedi.

  

Aston Martin, D&D Motorlu Araçlar A.Ş. ile Türkiye’ye geri döndü
Yeniköy Motors, Aston Martin tüm Türkiye haklarının sahipliği anlaşması sonrasında D&D Motor
A.Ş.‘yi kurarak Aston Martin Türkiye’yi bünyesine alıp yepyeni bir yolculuğa daha çıkıyor. Türk
otomotiv sektörünün deneyimli, dinamik ve yenilikçi kuruluşlarından biri olan Yeniköy Motors,
24. yılında sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmiş olmasının gururunun yanı sıra
bugün Aston Martin işbirliğinin heyecanını yaşıyor. Aston Martin Türkiye, “Güç, Güzellik ve Ruh”
marka sloganlarının yansıması olan muhteşem araç modellerini, İstanbul Autoshow 2015’te
sergiledi. Autoshow 2015 Aston Martin Türkiye standında, sınırlı sayıda üretimi
gerçekleştirilecek “Lagonda Taraf” ve yalnızca 100 adet üretilen, yarıştan ilham alınarak
tasarlanan bugüne kadarki en güçlü Vantage GT12, Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Nevzat Kaya; “Aston Martin işbirliğimizin temelleri bundan tam 2 yıl önce atıldı. Tüm Türkiye
haklarının sahipliği anlaşmamız sonrasında D&D Motorlu Araçlar A.Ş. ‘yi kurarak yeni bir yola
çıktık. Bu yol bizim başarı hikayemizin belki de en önemli parçası olacak.” dedi. “Dünyanın sayılı
güzelliklerinden biri olan İstanbul boğazı sahil yolunda, en nezih ve gözde semtlerinden biri olan
Yeniköy’de bulunan 1000 metrekarelik showroomumuzun yanında, şimdi de Aston Martin’in
showroomunu açıyoruz.
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Klasik Otomobilcilerden ‘Devrim’e Saygı Geçişi
Mobil 1’in sponsoru olduğu İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 50 araçlık klasik otomobil konvoyuyla ilk Türk otomobili
‘Devrim’i ziyaret etti. 1961’de Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda 20 mühendisin katkılarıyla kısa
bir sürede üretilen, Türkiye’nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’ İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği
(İKOD) üyeleri tarafından ziyaret edildi. İKOD üyelerinin 50 araçlık klasik otomobil konvoyu
oluşturduğu ziyaret, dünyanın önde gelen sentetik yağ markası Mobil 1’in desteği ve Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

  

Yeni Fiat Sedan gün yüzüne çıktı
Fiat’ın Yeni Kompakt Sedanının Dünya Prömiyeri 2015 İstanbul Autoshow’da Gerçekleştirildi!
Fiat’ın yeni kompakt sedanı Ægea proje ismiyle, İstanbul Autoshow 2015 kapsamında görücüye
çıkarak tüm dünyaya aynı anda tanıtıldı. Sedan konseptinde geliştirilen bu yepyeni araç, geniş
iç hacim sunmanın yanı sıra şık stili ile göz dolduruyor. Projenin ismi, Türkiye’yi batıya bağlayan
Ege Denizi’ne atıfta bulunuyor. FCA –Fiat Chrysler Automobiles- tarafından stratejik olarak her
zaman büyük önem taşıyan Türkiye’ye bir övgü niteliği taşıyor. FCA Stil Merkezi tarafından
tasarlanan ve Tofaş Ar-Ge ile birlikte geliştirilen yeni kompakt sedan, WCM Dünya Klasında
Üretim’de Altın Seviyeye ulaşan, dünyanın en iyi ve yenilikçi üretim tesislerinden biri olan
Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilecek. Kasım ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak
olan yeni Fiat kompakt sedan, EMEA bölgesindeki 40 ülkede de satışa sunulacak. Fiat’ın
merakla beklenen yeni kompakt sedanının dünya ön gösterimi, 2015 İstanbul Autoshow’da
gerçekleştirildi. FCA Stil Merkezi ve Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilen ve EMEA
(Avrupa-Ortadoğu-Afrika) bölgesinde 40’tan fazla ülkede satılmak üzere üretilen yeni kompakt
sedan, böylece ilk kez İstanbul’da görücüye çıkmış oldu.  Fiat, ilk lansman için İstanbul
Otomobil Fuarı’nı seçerek projeye verdiği Ægea ismiyle doğu ile batı arasında sembolik bir
köprü kurarak, Türkiye pazarının FCA stratejilerindeki önemini vurgulamış oldu. Marka
böylelikle1968 yılında Fiat Grubu ve Koç Holding arasında başlamış olan ortak girişimi de bir
kez daha gururla taçlandırdı. Yeni kompakt sedan, EMEA bölgesinde varlığını güçlendirmek
isteyen Fiat için anahtar niteliğinde stratejik bir rol üstleniyor. Otomobilin mükemmel konforu, 
geniş bagaj hacmi, motor  gamı ve etkileyici stili sayesinde Fiat, Türkiye’de kompakt sedan
sınıfındaki liderliğini daha da güçlendirecek. Göz alıcı tasarımı, zengin donanım seçenekleri,
iddialı kabin genişliği ve yük kapasitesiyle de ön plana çıkan yeni kompakt sedan, İtalyan tarzı
konfor, verimlilik ve teknolojinin muhteşem bir kombinasyonu olarak Fiat’ın bu hedefinde başrolü
üstleniyor. İtalyan tarzı İtalya’da bulunan FCA Stil Merkezi’nde tasarlanan ve FCA’in
Avrupa’daki en önemli iki ürün geliştirme merkezinden biri olan Tofaş Ar-Ge ile birlikte 
geliştirilen Fiat’ın yeni kompakt sedanı, üç yıl süren geliştirme sürecinde projede çalışan
2000’den fazla kişiden oluşan bir ekip tarafından hayat buldu. Sedan modellerin genellikle en
baştan hatchback araçlara bagaj bölümü eklenerek   tasarlanmasının aksine Fiat’ın bu yeni
modeli, en başından itibaren “Sedan” formunda tasarlandığı için güçlü ve uyumlu hatlara sahip.
Fiat’ın yeni sedanına yandan bakıldığında farlardan başlayıp arka aydınlatma grubuna uzanan
belirgin biçimdeki hat ve cam yüzeyler, ferahlık ve geniş iç hacim duygusu vererek için dinamik
bir görünümü garantiliyor. Arka bölümde göz alıcı tasarımlı aydınlatma grubu  ve uyumla
tasarlanmış bagaj bölümü İtalyan estetik anlayışını ortaya koyuyor. Ön bölümde ise kaslı
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görünüme sahip motor kaputunun tavana uzanan keskin çizgileri aracın güçlü karakterini ortaya
koyuyor. Ön ızgara, aydınlatma grubu ile bütünleşik bir yapıya sahip. Krom kaplı detaylar,
orijinal ve benzersiz bir grafik desenle Fiat logosunu destekliyor. Sınıfının zirvesinde iç hacim ve
bagaj kapasitesi Yeni Fiat Ægea projesi, geniş iç hacim ve uyumlu çizgileri biraraya getirerek
güzellik ve fonksiyonelliğin kusursuz birleşimini ortaya koyuyor. Yeni modelin 4.5 metrelik
uzunluğu, 178 santim genişliği,148 santim yüksekliği ve 264 santimlik aks mesafesi aracın
mükemmel iç genişliği hakında fikir veriyor. Tüm bu boyutlar 5 yetişkini konforla ağırlayabilen
yaşam alanı ve 510 litreyi aşan bagaj hacmini aynı çatı altında buluşturuyor. Dayanıklı ve
verimli motorlar Yeni Fiat Ægea projesi, dayanıklı, yakıt tüketimi bakımından tutumlu ve yüksek
performanslı motor seçenekleri ile donatılacak.  95 - 120 HP arasında güce sahip, hem manuel
hem de otomatik şanzımanla tercih edilebilecek iki Multijet II turbo dizel ve iki benzinli motor,
yeni sedanının kaputu altında görev yapacak. Özellikle dizel motor seçenekleri 100 km’de
ortalama 4 litrenin altında yakıt tüketimiyle  son derece tutumlu bir performans ortaya koyuyor.
Uconnect: teknolojide son nokta Yeni model, hem sürücünün hem de yolcuların hayatını
kolaylaştıran sayısız yaratıcı çözüme sahip olmasıyla daha yollara çıkmadan dikkat çekmeyi
başarıyor. 5” renkli dokunmatik ekrana sahip Uconnect ™ multimedia sistemi; Bluetooth
bağlantısı,  müzik çalar, metin okuma ve ses tanıma özelliklerinin yanı sıra, iPod uyumlu AUX
ve USB portları, ve direksiyondan kontrol özelliklerini sunuyor. Yeni model, geçtiğimiz yarım asır
boyunca Fiat markalı binek  ve ticari araçları üreten Bursa’daki modern tesisten yollara çıkacak.
Yıllık 400.000 araç üretim kapasitesine sahip olan Tofaş fabrikası, halihazırda Türk pazarı için
araçlar ve ihraç edilmek üzere geniş bir yelpazede pek çok Fiat modelini başarıyla üretiyor.
Halen üretilen Linea, Fiorino ve yeni nesil Doblo bu modeller arasında yer alıyor. 6.500’den
fazla çalışana sahip Tofaş’ın 2000’i bulan tedarikçisi ile Türkiye çapında 120 satış ve  140 servis
noktası bulunuyor. Tofaş, otomobil ve hafif ticari araç pazarında %12’lik pazar payı ile sektör
liderlerinden biri olmasının yanı sıra, araştırma ve geliştirme alanında yapılan yatırımlar
bakımından da Türkiye’nin ilk üç şirketi arasında gururla yer almaktadır.

  

Skoda’nın Değişim Rüzgarı İstanbul Autoshow’da Esti
Skoda‘nın mükemmeliyetçilik anlayışının yeni simgesi olarak kabul edilen ve markanın “amiral
gemisi” olan üçüncü nesil Superb, Türkiye’deki otomobil severler ile ilk kez İstanbul Autoshow
2015 fuarında buluştu. Skoda standında ayrıca markanın tamamen yenilenen ve kısa bir süre
önce Türkiye’de satışa sunulan dinamik modeli Fabia ve ilk kez tanıtımı yapılan Fabia Combi de
yerini aldı. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, fuarda yaptığı açıklamada
“Skoda’nın 2012’den bu yana her 6 ayda bir yeni veya yenilenmiş model çıkarma sözünü
tutarak değişim sürecini kesintiye uğratmadığını“ belirterek “Bu sayede Skoda markasının
Türkiye’de satılan model yelpazesinin neredeyse tamamı yenilendi. Bunun ödülünü ise
markamıza sürekli artan ilgiyle ve satışlarımızla alıyoruz.

  

Mitsubishi ASX Dizel İstanbul Autoshow 2015’te ilgi odağı oldu
Temsa Motorlu Araçlar, Türkiye’ye yılın ikinci yarısında gelecek olan dizel motorlu Mitsubishi
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ASX’i ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te otomobil meraklılarıyla buluşturdu. Yeni nesil Space
Star Intense, yeni özellikleriyle Attrage Intense ve dünyanın ilk 4x4 plug-in hibrit otomobili olan
Outlander PHEV’nin de tanıtıldığı fuarda Mitsubishi standı büyük ilgi gördü. Bu yılın ikinci
yarısında Türkiye’ye gelecek olan 1.6 dizel motorlu Mitsubishi ASX TÜYAP’ta gerçekleştirilen
İstanbul AutoShow 2015’te ilk kez görücüye çıktı. Fuarda ayrıca Space Star ailesinin en yeni
üyesi Space Star Intense ve yeni özellikleriyle Attrage Instense’in de otomobil tutkunlarının
karşısına çıkaran Temsa Motorlu Araçlar, Outlander PHEV ile de dikkatleri üzerine çekti.

  

SEAT’ın Gelecek Vizyonu, 20V20 İstanbul Autoshow’da
21-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Autoshow’da, gelecekte sunacağı
otomobiller ile ilgili vizyonunu temsil eden 20V20 konsept modelini sergileyen SEAT ayrıca,
fuarla birlikte satışa sunduğu Leon ailesinin iki yeni modelini; Leon X-PERIENCE ve şu ana
kadar üretilen en güçlü SEAT olan Leon Cupra 280 HP’yi de müşterileriyle buluşturuyor.
Fuarda, SEAT’ın performans ve motorsporları tutkunları için de bir modeli var: SEAT Sport
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen SEAT Leon Eurocup’ta mücadele eden Leon Cup Racer
modeli de fuarda yerini alıyor. 21 Mayıs’ta VIP ve basın günü ile kapılarını açacak olan İstanbul
Autoshow, SEAT’ın mevcut model ailesinin yanısıra, markanın gelecekteki tasarım DNA’sının
izlerini taşıyan konsept modeli 20V20’ye de ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler fuarda, SEAT’ın
başarılı model ailesi Leon’un iki yeni modelini de tanıma fırsatı bulacaklar: SEAT’ın ilk all-road
aracı Leon X-PERIENCE ve Leon Cupra 280 HP.

  

Opel Türkiye'den ünlülerin portreleri
Opel Türkiye’deki 25. Yılını, Bennu Gerede’nin 25 yıldır fotoğrafladığı ünlülerin portreleri ile
kutluyor. Opel’in Türkiye’deki 25. Yıl kutlamasını Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştireceği
gecede, 25 yıldır Türkiye’nin önde gelen isimlerini fotoğraflayan sanatçı Bennu Gerede’nin
“Bennu Yüz 25” kitabının lansmanı ve aynı isimli serginin açılış töreni yapılacak. Türkiye’deki
25. yılını kutlayan Opel’in sponsor olduğu “Bennu Yüz 25” sergisinin açılış töreni ve aynı isimli
kitabın lansmanı Esma Sultan Yalısı’nda 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Türkiye’de kültür, sanat, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini 25 yıldır fotoğraflayan
sanatçı Bennu Gerede ile Opel, çeyrek yüzyıllık başarıları ile bir araya geldi. Opel, Türkiye’deki
25. yılında Bennu Gerede’nin 25 yıllık sanat çalışması olan “Bennu Yüz 25” sergisi ve kitabına
sponsor oldu. Gecede “Bennu Yüz 25” sergisinin dışında Opel’in Türkiye’deki 25.yılı şerefine
Bennu Gerede ile birlikte gerçekleştirdiği, kullanıcılarına teşekkür niteliğinde olan projesi
Opelimle Ben’de yer alan fotoğraflar da görülebilecek.

  

Volkswagen Autoshow'da boy gösterecek
Volkswagen, 22 Mayıs’ta kapılarını açacak İstanbul Autoshow 2015’te, ürün gamının en çok
beğenilen modellerinin yanı sıra markanın gelecekteki tasarım ve motor teknolojilerinden
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ipuçları taşıyan yenilikçi modelleri de sergiliyor. Bu modellere ilişkin sunumlar ve ropörtajlar,
autoshow.vw.com.tr internet sitesi ile Volkswagen Türkiye Facebook sayfasından canlı olarak
izlenebilecek. Ayrıca izleyiciler, Volkswagen’in @VWautoshow Twitter hesabını kullanarak
gönderecekleri tweetler ile canlı yayına müdahale edebilecek, spikere Volkswagen modelleri ile
ilgili sorularını iletebilecek.

  

En kompleks Porsche İstanbul Autoshow’da
İstanbul Autoshow’da mevcut ürün gamından Macan S Diesel, Cayenne Diesel, Panamera
Diesel, Boxster, 911 Carrera 4 GTS ve 911 Turbo S modellerini ziyaretçilerle buluşturacak
Porsche, ayrıca Porsche Motorsporları Takımı tarafından “Bugüne kadar yapılan en kompleks
Porsche” olarak nitelendirilen ve markayı 16 yıl sonra Le Mans 24 yarışlarında temsil eden ilk
Porsche modeli 919 Hybrid’i de sergileyecek. En kompleks Porsche İstanbul Autoshow’da
Porsche, bu yıl 22-31 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2015’te Macan S Diesel, Cayenne Diesel, Panamera
Diesel, Boxster, 911 Carrera 4 GTS ve 911 Turbo S modellerini sergiliyor. Kompakt SUV’lar
arasında bir spor otomobil: Porsche Macan S Dizel Kompakt SUV segmentinin spor otomobili
ve her özelliğiyle tam bir Porsche olan Macan, dizel versiyonuyla fuarda yer alıyor. 580 Nm tork
üreten 258 beygirlik turbo dizel motoru sayesinde Macan S Diesel, sadece sürüş dinamiklerinin
kriterlerini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda verim, konfor ve Porsche markasının tanımlayıcı
bir özelliği haline gelen gündelik kullanıma uygunluğu da bir araya getiriyor.

  

Bu Fortwo, Görenleri Hayrete Düşürüyor!
Smart ve JBL, “ses getirecek” bir işbirliğine gitti. Bu işbirliği, ufacık bir Fortwo’nun içerisine tam
16 hoparlörün, 2 ... Smart ve JBL, “ses getirecek” bir işbirliğine gitti. Bu işbirliği, ufacık bir
Fortwo’nun içerisine tam 16 hoparlörün, 2 subwoofer’ın, 5 adet de amplifikatörün sığdırılmasıyla
sonuçlandı. Şimdi haberlerimizin ayrıntılarına girelim. Ürettiği küçük otomobillerle dikkatleri
üzerine çeken Smart ve hoparlör dünyasında son derece güçlü bir konumda bulunan JBL’in
birlikte geliştirdiği 16 hoparlörlük Fortwo ile, tamı tamına 5,720W / 150db gücünde müzik elde
edildi. Yani bu boyuttaki bir araç için oldukça güçlü bir sonuç! Peki Smart ve JBL neden böyle
bir adım attı? İki firma, biraz deney; biraz da güç gösterisi yapmak istemiş gibi görünüyor.
Smart’ın, araç için “Teker üzeride giden en klüçük konser salonu” demesi, bunun bir göstergesi
olarak kabul edilebilir. Yalnız bu söylem, gerçeklik de teşkil ediyor; zira araç, konserlerde vs.
mobil amplifikatör olarak kullanılabiliyor. Aracın müzik sistemi, kayıpsız FLAC ile birlikte pek çok
ses formatını ve Bluetooth üzerinden ses akışını destekliyor (A2DP desteği var. iOS, Android ve
Windows destekli). Aracın geliştirilmesinde 100m kablo ve 10m2 yalıtım malzemesi kullanılmış.
Aracın aydınlatması da, hoparlörler ile uyumlu tasarlanmış. Kısacası Smart ve JBL, görsel ve
işitsel anlamda fark yaratan eğlenceli bir konsept araca imza atmışlar. Satışı beklenmeyen ve
görenleri hayrete düşüren 16 hoparlörlü, 2 subwoofer’lı ve 5 amplifikatörlü bu araç, Smart ve
JBL tarafından bu yaz Avrupa’da turneye çıkacak. Buralara uğrar mı bilemeyiz; ancak uğrarsa,
bir gidip görmek isteyebilirsiniz. Söz konusu aracın videosunu aşağıdan izlemeniz mümkün.
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Buyrun:
Bu Fortwo, Görenleri Hayrete Düşürüyor!

  

Yeni Kia Sorento'da yüksek teknoloji ve konfor
Yeni KIA Sorento, gelişmiş özellikleri ile otomobil severlere “Merhaba” diyor. IF Tasarım ödüllü
KIA Sorento; akıllı park sistemi, akıllı hız sabitleme sistemi ile yüksek teknolojiyi, ısıtmalı ve
soğutmalı koltukları, anahtarı kullanmadan algısal teknoloji ile açılan akıllı bagaj kapağı
özellikleri ile konforu, panoramik sunroof’u ile ferahlığı bir arada sunarak dikkatleri çekiyor. KIA
markasının uzun süre amiral gemisi olan Sorento’nun yeni jenerasyonu sürücülerle buluşuyor.
SUV segmentinin gelişmesine ve popülerleşmesine büyük katkı sağlayan, segmentinde 2004 -
2009 yılları arasında üst üste her yıl en çok satan SUV modeli olan Sorento, yine iddialı bir
şekilde müşterilerin karşısına çıkıyor. Yeni KIA Sorento, SUV segmentinde yeni bir yaklaşım
yaratmak için tasarlandı.

  

Macan 2.0 için siparişler İstanbul Autoshow’da alınacak
Macan model ailesinin yeni üyesi olan ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Porsche Orta ve
Doğu Avrupa Bölgesi‘ne bağlı 26 ülke arasında, ilk kez Türkiye‘de satışa sunulacak Macan 2,0
için ön siparişler fuarda alınacak. Ailenin Macan Turbo, Macan S ve Macan S Diesel’den sonra
dördüncü üyesi olan Macan 2.0’ın Türkiye’de Ağustos ayından itibaren satışa sunulması
planlanıyor.

  

Hyundai'den İstanbul Auto Show'da iki önemli yenilik
Türk otomotiv endüstrisinin yükselen yıldızı Hyundai, 2.5 yıl aradan sonra düzenlenecek
İstanbul Auto Show 2015’te iki önemli yeni modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.
Türkiye’de üretilerek 40’tan fazla ülkeye “Made in Turkey” damgasıyla ihraç edilecek Hyundai
i20 Coupe ve SUV sınıfında tüm dengeleri değiştirecek olan Yeni Tucson, Hyundai standının
yıldızları olacak. Markanın yeni tasarım felsefesi “Fluidic Sculpture 2.0”ın B segmentindeki üyesi
olan Yeni i20’nin tamamen farklı bir versiyonu olan i20 Coupe, üst düzey donanım seçenekleri,
geniş kabin ölçüleri, yüksek kalitesi ve üstün teknolojisiyle segmentine farklı bir bakış açısı
getirecek.

  

Nissan 4.2 milyar dolar net kar açıkladı
Japon otomotiv devi Nissan, 2014 yılı finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Toplam 4,2
milyar dolar net kar elde eden şirket, güvenilir bir performans sergileyerek yılı başarıyla

 17 / 19



Otomobil Sektöründen Haberler Mayıs Ayı

Administrator tarafından yazıldı.
Perşembe, 11 Haziran 2015 12:48 - 

tamamladı. 2014 yılında gerçekleşen maliyet iyileştirmeleri, Yen-Dolar paritesinde sağlanan
denge ile özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa pazarlarında yer alan yeni modellerine yönelik
yüksek talep sayesinde başarılı bir yıla imza atan Nissan, 4,2 miyar dolar net kar elde etti. 5,4
milyar dolar faaliyet karıyla birlikte net gelirde yüzde 5,2 oranında kar sağlayan şirket, 2014
yılında 103 milyar dolar net gelir elde etti. Bu başarılı mali tablonun gerçekleşmesinde şirketin
Japonya ve gelişmekte olan pazarlarda yoğun rekabete ayak uydurması etkili oldu. Nissan,
2014 mali yılının son çeyreğinde 171,6 Milyar Japon Yeni faaliyet karı açıklarken net karının da
118,8 Milyar Japon Yeni, net gelirini ise yüzde 2,9’luk artışla 3.29 Trilyon Japon Yeni duyurdu
Çin'deki Joint Venture operasyonunun kısmi olarak konsolide edilmesini de kapsayan proforma
bilançoda, Nissan'ın 2014 mali yılındaki net geliri bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 12.41
Trilyon Japon Yeni'ne ulaştı. Proforma operasyon bilançosuna bakıldığında bir önceki yıla göre
gelirin yüzde 18,6 artarak 718,6 Milyar Japon Yeni'ne ulaştığı görülüyor. Böylelikle Şirketin
operasyon karı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 arttı. “Ortaya çıkan tablo cesaret verici” Nissan
CEO'su Carlos Ghosn konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Büyük bir rekabetin yaşandığı
pazarda Nissan olarak ulaştığımız bu rakamlar başarımızı ortaya koyuyor. Bu finansal tablo bizi
yeni modeller geliştirmemiz için cesaretlendiriyor. 2015 mali yılında finansal sonuçlarımızı daha
da yukarıya çekmeye odaklanacağız. Bunu yaparken tanıtacağımız yeni modeller ile
teknolojilerden, maliyet ile satış disiplininden ve elbette Renault-Nissan İttifakı'nın artan
sinerjisinden destek alacağız. Atacağımız adımlar, orta vadeli stratejik hedeflerimize sadık
kalabilmemizin sigortası olacak" ifadelerini kullandı. Nissan, 2015 mali yılında satışlarını bir
önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artırıp 5.55 Milyon araç satmayı ve küresel pazar payını
yüzde 6,5’e yükseltmeyi hedefliyor. Maxima, Lannia ve Infiniti Q30 gibi yeni modellerin 2015 yılı
için hedeflenen büyümeyi desteklemesi bekleniyor. Nissan bu satış öngörüsünü temel alarak,
2015 mali yılı için Tokyo Borsası'yla 105,2 milyar dolar net gelir, 5,9 milyar dolar operasyon
geliri, 6,7 milyar dolar normal gelir ve 4,2 milyar dolar net kazanç tahmini paylaştı.

  

Mitsubishi Motors Avrupa’da satışlarını %39 artırdı
Mitsubishi Motors, 2014 mali yılında 34 Avrupa ülkesini kapsayan bölgede satış adetini yüzde
39 artırdığını açıkladı Böylece şirket, Avrupa’da 2010’dan sonra ilk kez 153.747 adetlik satışla
en yüksek satış hacmine ulaştı. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Mitsubishi
Motors, Rusya ve Ukrayna hariç 34 Avrupa ülkesinde (MME34) geçen yıl satış hacminde yüzde
39’luk artış olduğunu duyurdu. Mitsubishi Motors, 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri
arasındaki dönemde gerçekleştirdiği toplam 153.747 adetlik satışla, 2010 yılından sonra
Avrupa’da en yüksek satış hacmine ulaştı. MME34 bölgesinde en çok satan model, 25.266
adedi ‘dünyanın ilk plug-in hibrit 4x4 aracı’ Mitsubishi Outlander PHEV olmak üzere 44.963
adetle Mitsubishi Outlander oldu. Onu, pazardaki konumunu hiç kaybetmeyen Mitsubishi ASX,
Space star, L200 ve Pajero takip etti. Mitsubishi ASX yüzde 37’lik artışla 40.169 adet, Space
Star yüzde 53’lük artışla 30.268 adet, L200 yüzde 18’lik artışla 19.933 adet ve Pajero yüzde
45’lik artışla 7.376 adet satış gerçekleştirdi.
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KIA Autoshow Fuarı'nda teknoloji şovu yapacak
KIA, birbirinden etkileyici modelleri, yaşatacağı benzersiz dijital deneyimler ve dünyaca ünlü
konuğu ile 15. İstanbul Autoshow Fuarı’na damgasını vurmaya hazırlanıyor. KIA, TÜYAP Fuar
ve Kongre Merkezi'nde, 22-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Autoshow Fuarı’nda
alışılagelmiş stand uygulamalarından farklı olarak, otomobil tutkunlarına unutulmaz deneyimler
yaşatacak. KIA’nın bir de dünyaca ünlü konuğu olacak. Fuarın 21 Mayıs’taki VIP basın açılışı
gününde, Amerikalı Victoria’s Secret mankeni Erin Heatherten ilk kez görücüye çıkacak olan
KIA cee’d GT-Line modelinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu yıl on beşincisi düzenlenecek olan
İstanbul Autoshow Fuarı’nda, KIA ailesinin teknoloji ve tasarımı ile fark yaratan modelleri
otomobil severlerle buluşacak. 2012 yılında yapılan bir önceki Autoshow Fuarı’ndaki standı ile
ODD Satış ve İletişim Ödülleri tarafından “en iyi stand” ödülünü alan KIA, 2015 yılında yine
iddialı bir stand uygulaması ile fuarda yerini alıyor. Standında binek modelleri Picanto, Rio,
cee’d, sportif görünümlü cee’d GT-Line ile yenilenen cee’d’in yanı sıra, SUV modelleri Soul,
Sportage ve Sorento olmak üzere toplamda 15 araç sergileyecek olan KIA, otomobil tutkunlarını
şaşırtmayı ve onlara benzersiz bir dijital deneyim yaşatmayı vaat ediyor.
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