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GÜRSES YAPI HAYAT 
STANDARDINIZI 
YÜKSELTIYOR

G ürses Yapı öncelikli ola-
rak dürüst ve kaliteli 
hizmet anlayışı ile geli-
şim sürekliliğinin ön 
planda olduğu bir yakla-

şımla başarılı, bilinirliği yüksek ve güve-
nilir projeler üretmeye devam ediyor.  
Bu bağlamda müşterilerine de saygı ve 
sevgiye dayalı bir davranış biçimiyle, ülke 
ekonomisine katkıda bulunan yüksek 
hizmet kalitesi sunuyor. Gürses Yapı, şef-
faflığın ön planda olduğu yönetim anla-
yışını gerçekçi politikalarla geliştirmeyi 
hedefleyen “Her gün daha iyiye, her gün 
daha ileriye” prensibiyle durmadan çalı-
şan bir firma olma felsefesini benimsiyor. 
Gürses Şirketler Grubu’nun hemen her 

sektördeki büyüme trendi; finansal gücü, 
marka güvenilirliği ve sahip olduğu geniş 
müşteri portföyü sayesinde her geçen gün 
yükselmekte.

İnşaat alanında da Gürses Yapı ile 
İstanbul genelinde gerçekleştirilen dep-
reme dayanıklı, sosyal donanımlı, yüksek 
yaşam standartları sunan kentsel dönü-
şüm projeleri bunun en belirgin örnekle-
rinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

İstanbul Atışalanı’nda yükselen iki 
projede ilki Pearl City iken diğeri de 
Pearl Park olarak müşterilerin beğeni-
sine sunuluyor. Ayrıca Bahçelievler’de  
“kentin ortasında bir inci” sloganıyla 
tamamlanan Pearl Garden ise ayrıcalıklı 
bir yaşama adım atmanızı sağlıyor.
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B A Ş K A N I N  M E S A J I

Gelişen dünyamızda dijital iletişim artık haya-
tımızın her yerinde... Bu yeni dünyada anlık ve 
hızlı iletişim akıllı telefonlar sayesinde artık son 
derece gelişti ve bilgiye ulaşmak çok daha kolay 
bir hale geldi. 

Birçok kaynak, bu dijitalleşmenin gazete ve dergi 
gibi mecraların sonunu getireceğini söylese de bu 
mecraların okuyucu sayılarından birşey kaybet-
mediğini de görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse, 
Newsweek dergisi geçtiğimiz yıl dijital yayına 
dönme kararı almış fakat sonrasında gelen talepler 
doğrultusunda basılı formata geri dönmüştür. 

Her ne kadar dijitalizm hayatımızın merkezine 
yerleşmiş olsa da insanların çoğu halen gazeteyi ve 
dergiyi elde okumaya devam etmek istiyor. Bizler de 
bugüne kadarki bilgi, birikim ve haberlerimizi bir der-
gide toplama kararı aldık. Bundan böyle bizimle ilgili 
haberler ve yenilikleri bu sayfalarda bulacaksınız.  

Çok kıymetli destekleriniz ile bugünlere gelen 
şirketlerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere 
dair gelişmelerden sizleri de haberdar etmek amacı 
ile Gürses Bülten’i yayımlamaya başlıyoruz.

Aramızdaki iletişim köprülerini daha da güç-
lendireceğine inandığımız bültenimizin hepimize 
hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla...

Değerli 
dostlarımız,

IRFAN GÜRSES
G Ü R S E S  Ş I R K E T L E R  G R U B U

Y Ö N E T I M  K U R U L U  B A Ş K A N I
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E D I T Ö R D E N

Sayenizde bugünlere gelen şirketlerimiz ve faaliyet 
gösterdiğimiz sektörler ile ilgili gelişmelerden sizleri 
haberdar etmek amacı ile yayımlamaya başladığımız 
bültenimizin ilk sayısında buradan herkese “merhaba” 
demekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Bundan böyle üç ayda bir yayınlayacağımız bültenimi-
zin her sayısında sizlere ilginizi çekeceğini düşündüğü-
müz konulardan bir derleme yapacağız.
Umarım başarılı oluruz.

Dergimizin ilk sayısı olması münasebetiyle size bir 
cümle ile Gürses’i özetlemek istersek;
“Gürses, ticari hayatında 100. yılına girmek üzere olan, 
güvenilir ve kaliteli hizmetleri koşulsuz müşteri memnu-
niyeti ile birlikte sunmak, ilave istihdam imkanları oluş-
turmak ve içinde bulunduğu toplum ile birlikte büyüyüp 
kalıcı değerlerin altına imzalar atmak amacıyla hareket 
eden içimizden çıkmış bir ticari yapıdır.” diyebiliriz.

Dergimizin içeriğinde ise; İstanbul Esenler’de uzun 
yıllardır faaliyet gösteren Fiat Gürses, Yenibosna’da 3,5 
yıl önce açılışını yaptığımız Opel Gürses ve Bağcılar 
İstoç’ta 2,5 yıldır hizmet veren Toyota Gürses bayilikle-
rimizde sunduğumuz ürün ve hizmetler ile ilgili bilgiler 
bulacaksınız.

Diğer tarafta GRS CAR RENTAL unvanı ile kısa dönem 
kiralama hizmetleri sunan markamız yer alıyor. 
Çok sayıda sigorta şirketinin acentalığını yaptığımız 
GRS Sigorta markamızla ilgili detaylar da yine bu sayfa-
larda yer bulacak.

Her gün biraz daha büyüyerek yoluna devam eden 
Gürses İnşaat Emlak firmamızın güncel projeleri ile 
ilgili bilgiler, yatırımlarını emlak yönünde değerlendir-
mek isteyen okuyucularımız için iyi birer referans ola-
cak.Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Filomobil 
markamızın hizmetlerinden biri olan TTS (Taşıt Tanıma 
Sistemleri) hakkında birçok bilgiyi yine bu sayımızda 
okuyabilirsiniz.

Ayrıca her sayımızda rutin olarak; gezi, sinema, kültür-
sanat, etkinlik ve sağlıklı yaşam gibi konularla, güncel 
hayata dair birçok gelişme ve yenilik haberine Gürses 
Bülten’de yer vereceğiz.

 
Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle...
Saygılarımızla.

Değerli 
okuyucularımız,

TEMEL BAŞ
G Ü R S E S  O T O

O T O M O T I V  G R U P  D I R E K T Ö R Ü



6 7

Gürses Grup şirketleri içinde otomotiv grubu altında 
yer alan Fiat , Opel ve Toyota bayilikleriyle faaliyet 
gösteren Gürses Oto, geçtiğimiz yıla son derece 
başarılı rakamlarla damgasını vurdu. 

Birçok farklı sektörde 95 yılı aşkın  bir geçmişi olan 
Gürses Grup, otomotiv alanında 1988 yılında hayata 
geçirdiği Fiat bayiliğiyle 2016 yılını toplamda 2.907 
adet sıfır kilometre araç satışıyla kapattı. Bu satışların 
1.873 adedi perakende tarafından gelirken, 1.034 adet-
lik kısmını da filo satışlar oluşturdu. 

Satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini 
birinci öncelik olarak benimseyen Gürses Oto, Fiat 
Gürses Servisi ’nde yine 2016 yılında toplamda 14 
binin üzerinde araç ağırladı. Bu araçların 2.358’ine 
kapor ta servisinde hizmet verilirken, 12 .898’lik kısmı 
da mekanik servis hizmetlerinden faydalandı.

Gürses Oto’nun bir diğer bayiliği olan Opel 
Gürses’ te 2016 yılında tam 1.129 adet perakende 
müşterisine sı f ır kilometre araç satışı yapıldı . Filo 

taraf ında ise bu rakam 618 adet olarak belirlendi . 
Opel Gürses’in servis rakamlarına bak tığımızda ise 
kapor ta servisinde 2 .195 adet araca, mekanik ser-
visinde ise 9.236 adet araca hizmet verildi . Gürses 
Oto’nun 2015 yılında faaliyete geçirdiği Toyota 
Gürses, İstanbul ’da Toyota Yetkili Satıcı ve Yetkili 
Servisi olarak hizmet veriyor. Toyota Gürses geç-
tiğimiz yılı 802 adetlik sı f ır kilometre perakende 
satışla kapatırken, yine sı f ır kilometre f ilo satışla-
rında 1 .070 adetlik bir satış gerçekleştirdi . Servis 
hizmetleri konusunda da yüksek kalite ve verimle 
sürdürülen hizmet anlayışı içinde tam 7.534 adet 
araca mekanik , 1 .102 adet araca da kapor ta hizmeti 
verildi . 2017 yılını çok daha iyi rakamlarla bitirmeyi 
planlayan Gürses Oto, bu sayede başarılarına bir 
yenisini daha eklemeyi hedef liyor.

Opel Gürses servislerinde sunulan 
“doğru tamir ” ilkesi çerçevesinde Opel 
yetkili servis personeli Opel Academy 
teknik eğitimlerine tabi tutuluyor. Opel ’in 
yüksek teknolojiye sahip otomobilleri 
için verilen bu teknik eğitimin ardından 
MASTER TECH personel, iç eğitimlerle 
birlik te aldığı bu özel eğitimi destekliyor. 

Opel servislerindeki deneyimli 
personeller, servise gelen araçlara en 
hızlı ve en doğru çözümü üretmek için 
randevu sistemiyle çalışıyor.

Gürses Oto, satış ve servis rakamlarıyla 
öne çıkıyor

Opel 
Academy 
onaylı 
personel 

6.526
Gürses Oto’nun 2016 yılında 

gerçekleştirdiği toplam 6.526 adetlik 
satışın 3.804’ünü perakende, 

2.722’sini ise filo satışları oluşturdu

G R S HABER
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Gürses, 2007 yılında, Esenler Belediyesi tarafından tahsis edilen 
arazi üzerinde hayata geçirdiği Hacı Ahmet Gürses Anaokulu’nda 
2 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim ve öğretim hizmeti sunu-
yor. Her çocuğun öğrenirken kendine özgü yolları olduğunu kabul 
eden kurumda, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine göre 
özel bir eğitim sistemine yer veriliyor. 

Öğrenme ve öğretme sürecinde çocuk merkezli eğitimin 
öncelikli olduğu anaokulunda, çocukların keşfederek öğrenme-
leri üzerinde önemle duruluyor. Kurumda öğrencilerin fikirlerini 
savunma, eleştirel düşünme, sorgulama, hipotez kurma, fikirlerini 
paylaşma, bilgiyi yaratma ve keşfetme becerileri ortaya çıkarılı-
yor. Hacı Ahmet Gürses Anaokulu, dünya standartlarına göre ve 
teknolojik olarak yeterlilikle donatılmış bir eğitim kurumu olarak 
öne çıkıyor. 

Esenler Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerinde hayata geçi-
rilen Hacı Lütfiye Gürses Bilgi Evi, 2012 yılından bu yana çocuklara özel 
eğitimler veriyor. Öğrencileri eğlendirirken aynı zamanda bilgilendiren 
Bilim Parkı’nda “geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek” amaçlanıyor. 9-15 
yaş aralığındaki çocuklar, bu özel alanda kendilerini geliştirme imkanı 
buluyor. 

Öğrenciler burada hem deney yapıyor hem de birçok sportif faaliyetle 
bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Alanında uzman eğit-
menler ile okulda gördükleri dersleri tekrar etme olanağı bulan çocuk-
lar, Bilim Parkı’ndan olabildiğince faydalanıyor. Satranç, tekvando, ebru 
gibi sportif ve sanatsal çalışmalarla da ilgilenen öğrenciler, düzenlenen 
çeşitli gezilere katılarak sosyal yaşama hazır birey haline geliyor. Çocuklar 
ayrıca; lav lambası, oyun hamuru, gümüş nitrat, insan pili, jelibon pat-
latma gibi ilginç ve eğlenceli deneyler de yapıyor. 

Eğitimde de 
Gürses imzası

Hacı Lütfiye 
Gürses Bilgi Evi

Toyota Gürses’te her 
biri kendi alanında 
uzman 55 uzman 
personel görev yapıyor

Toyota Gürses, plaketini Ali Haydar Bozkurt’tan aldı
Toyota Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi ola-
rak hizmet vermek üzere 2015 yılında faa-
liyetine İstoç Oto Market - Batışehir 'deki 
plazasında başlayan Toyota Gürses, açılı-
şına ve verdiği hizmetlere istinaden pla-
ketini aldı. 

Son teknoloji ile donatılmış mekanik 
kapor ta ve boya atölyelerinde mükemmel 
hizmet anlayışını ilke edinen 55 uzman 
personeliyle hizmet veren Toyota Gürses, 
Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO'su 
Ali Haydar Bozkur t tarafından verilen 
plaketi Yönetim Kurulu Başkanımız İr fan 
Gürses aldı. 

Koşulsuz müşteri memnuniyeti, kurum-
sallığı ve profesyonelliği ilke edinen yöne-
tim anlayışıyla Gürses Oto önümüzdeki 
dönemde başarılarına yenilerini ekleye-
ceğinin sinyallerini şimdiden veriyor. 
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F I A T

Fiat 
Gürses

Gürses Oto, bir asıra yaklaşan ticari 
hayatında birçok sektörde birçok marka 
ile iş birliği içerisinde olmuş ve bu faa-
liyetlerin her birinde sektörünün en 
önemli temsilcilerinde biri olma başa-
rısını göstermiştir. Fiat Bayiliği ise 
Gürses Ailesi’nin 1988 yılında kurulmuş 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
ana şirketidir.  

Ticari bakış açısı olarak kendisine 
müşteri odaklı ve koşulsuz memnuniyeti 
belirleyen Fiat Gürses, 2016 yılını top-
lamda 2.907 adetlik sıfır kilometre araç 
satışıyla tamamladı. Ayrıca Fiat Gürses 
Servisi’nde toplamda 14 binin üzerinde 
araç ağırlandı. 15 bin adet sigorta poli-
çesi ve bin adetlik kısa-uzun dönem 
araç kiralama hacmi ile çalışırken, aynı 
zamanda da satış ve satış sonrası müş-
teri memnuniyeti kategorilerinde son 6 

yıla 6 ödül sığdırdı.  
Yönetiminde 2. kuşak aile üyelerinin 
ve profesyonel yöneticilerin rol aldığı 
şirket, her geçen gün yenilenen ticari 
hayatın modern yönetim ilkelerini cid-
diyetle takip edip uygulamakta ve artık 
kurumsallaşma çalışmalarının yerini 
profesyonel yönetim şekline bırakmış 
durumda.

2008 yılında yapımı tamamlanan 
8.600 m2’lik (7.350 m2 kapalı - 1.250 
m2 açık) Fiat tesisi, her biri konusunda 
uzman ve müşteri odaklı yönetim biçi-
mini kendisine ilke edinmiş 110 kişilik 
ekiple en iyi hizmeti vermek için var  
gücüyle çalışıyor.

Fiat Gürses hız 
kesmeden büyüyor
Fiat Gürses, yıllık 3 bin adedi aşkın araç satışı gerçekleş-
tiriyor ve 20 bin araca da bakım-onarım hizmeti veriyor.

Grubumuz, son yıllarda otomotiv sektöründe Toyota 
ve Opel markalarının bayiliklerini de  alarak büyüdü. Bu 
büyümenin getirdiği çoklu marka avantajı ve sinerjisini 
de kullanmaya başladı.

Fiat Gürses olarak otomotiv grubumuzun toplam 
binek araç satışlarının yüzde 20’sini gerçekleştiriyoruz. 
Her yıl büyüyen araç kiralama sektörü ve firmalarını 
yakından izliyor, bu büyümenin beraberinde getirdiği 
ihtiyaçlara cevap vermek adına yatırımlarımızı bu yönde 
yoğunlaştırıyoruz.

Bu anlamda otomobil araç parkının yüzde 20’sine hiz-
met veren ve yıllık yüzde 20 büyüme gösteren kiralama 
sektörünün diğer gelişmiş ülkelerdeki yüzde 30-45 ban-
dında hizmet verir duruma gelebileceğini ve sektörünün 
önünün açık olduğunu düşünüyoruz.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar en önemli müşte-
rilerimiz arasında bulunuyor. Bu nedenle yakın iş birliği 
içinde olarak onların sektörle birlikte gelişen, büyüyen ve 
farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyoruz.

İhtiyaçlara sonuç odaklı hızlı çözüm üretip; tedarik, 
operasyon, satış sonrası hizmetler ve ikinci el alanlarında 
grubumuzun da tüm gücünü kullanarak kiralama sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalarla karşılıklı ticaret ve iş 
birliğini geliştirmek için ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. 
Bu anlamdaki yatırımlarımızın artarak devam edeceğini 
belirtmek istiyor, 2018’in tüm sektör için bol kazançlı bir 
yıl olmasını diliyorum.

BARIŞ ILKDOĞAN
F I AT  B AY I I

G E N E L  M Ü D Ü R Ü

İletişim
www.gursesoto.com.tr
0212 429 63 73
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F I A T HABER

İtalyan tasarımının mucizelerinden biri olarak 
kabul edilen Fiat ’ın efsanevi modeli Fiat 500, 60’ıncı 
yaş dönümünü kutladığı bugünlerde, 2 milyonuncu 
aracının satışını da gerçekleştirdi. Kırmızı renkte 
üretilen 2 milyonuncu Fiat 500 Almanya’da bir ana-
okulu öğretmeni tarafından satın alınarak yollara 
çıktı. İlk olarak 4 Temmuz 1957 yılında Torino’da  
üretilen, yıllar içinde 4 milyon adedi aşan satış 

rakamıyla efsaneleşen Fiat ’ın ikonik modeli Fiat 
500’ün satış rakamı böylelikle dünya genelinde 
6 milyon adedi aştı .  2007 yılında yenilenerek 
pazara sunulan Fiat 500 yeni nesliyle “retro” 
akımının en büyük temsilcisi olmasıyla da 
dikkat çekiyor. 

Avrupa’nın birçok ülkesinde, kendi sınıf ının en 
çok satanı unvanına sahip olan  Fiat 500, 100’den 

fazla ülkede satışa sunuluyor. Fiat 500 severlerin 
sayısı dünya genelinde her geçen gün ar tarken 
modelin bugün yüzde 80’i doğum yeri İtalya 
haricindeki ülkelere satılıyor. Günümüz oto-
mobillerine pek çok defa ilham kaynağı olmayı 
başaran model, köklü geçmişi ve her zaman 
genç görünümü ile yeni serilere de yol açmaya 
devam ediyor.

2 milyonuncu Fiat 500 sahibine teslim edildi

Fiat ve Bulgari’den prestijli ortaklık
Fiat’ın efsanevi modeli 500, 60’ıncı yaşını 
kutlarken bir yandan da farklı işbirlikleri 
ile gündeme geliyor. İtalya’nın dünya 
genelinde ünlü markası Bulgari ile işbirliği 
yapan Fiat’ın, 1957-1962 yılları arasında 
üretilen Fiat 500F modelinin, 1.600 
adet minyatürü, değerli mücevherlerle 
donatılarak dünya genelindeki 300 Bulgari 
mağazasının vitrinlerini süsleyecek

Otomotiv tarihine yön veren, unutulmaz Fiat 500 modeli, 
60’ıncı yaşını dünyanın dört bir yanında kutlamaya devam edi-
yor. Fiat 500 yeni nesliyle yeni yaşını kutlarken bir yandan da, 
İtalyan’ın ünlü markası Bulgari ile prestijli bir ortaklığa imza attı. 

Bulgari’nin, ünlü İtalyan filmi “Roma Tatili”nden esinlenerek 
başlattığı kampanya kapsamında, özel çömlek tekniğiyle tasar-
lanan 1.600 adet Fiat 500 minyatürü, 300 farklı Bulgari mağaza-
sında, vitrinlerdeki yerini alıyor. 1965 ile 1972 yılları arasında üre-
tilen kült Fiat 500F modelinin 1:6 ve 1:12 ölçeğinde küçültülmüş 
versiyonları, üzerlerinde Bulgari’nin el işçiliğiyle ortaya çıkardığı 
değerli mücevherleri sergilemekte kullanılacak. 

   Değerli mücevherler, beyaz renkli minyatür otomobillerin 
jant kapaklarında, farlarında, stoplarında, tamponlarında ve kapı 
kollarında sergilenecek. Bu işbirliği ile iki ünlü marka bir arada 
İtalyan ruhunu bir kez daha gözler önüne sermesi hedefleniyor. 

1 0
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Fiat’tan otonom atağı, 
global işbirliği
BMW Grubu, Intel, bir Intel firması olan Mobileye ve Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA), yaptıkları açıklama ile küresel çapta kullanıma 
yönelik dünyanın önde gelen otonom sürüş platformunu geliştirme 
programı için bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı

H er biri farklı alanlarda uzman 
şirketler, ortaklık çerçeve-
sinde geliştirilen platformun, 
teknoloji ve verimliliğini 
artırmak ve piyasaya sürme 

süresini hızlandırmak üzere birbirlerinin yete-
nek ve kaynaklarını birleştirerek sinerji yarat-
mayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmaya giden 
yolda mühendislerin pek çok, farklı lokasyonda 
birlikte çalışması öngörülüyor. FCA bu ortak-
lığa, mühendislik ve diğer alanlarındaki tek-
nik kaynak ve uzmanlığının yanı sıra Kuzey 
Amerika’daki dikkat çekici satış hacmi, farklı 
coğrafyalara erişim kabiliyeti ve uzun vadeli 
deneyimi ile katkı sağlayacak.

Yapmış olduğu değerlendirmede “Otonom 
sürüş teknolojisini geliştirmek ve daha da ile-
riye taşımak için, otomobil üreticileri, teknoloji 
sağlayıcıları ve tedarikçileri arasında işbirlikleri 
kurmak hayati önem taşıyor” diyen Fiat Chrysler 
Automobiles CEO’su Sergio Marchionne sözle-
rini: “FCA’nın bu oluşuma dahil olması, şirket-
lerin ortak bir vizyon ve hedefle bir araya gelme-
siyle oluşan sinerjiden ve ölçek ekonomisinden 
doğrudan yararlanmasını sağlayacaktır” şek-
linde tamamladı.

BMW Grubu, Intel ve Mobileye, Temmuz 
2016’da otonom sürüş özelliğine sahip araçlar 
geliştirmek üzere iş birliği yapacaklarını ve ileri 
seviye otonom (Seviye 3) ve tam otonom (Seviye 
4/5) sürüş özelliğine sahip çözümleri 2021 
yılına kadar üretime sokacaklarını açıklamıştı. 
Oluşum, o tarihten bu yana, dünya genelinde 
birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılabi-
len ve her otomobil üreticisinin marka kimliğini 
koruyarak kendine uyarlayabildiği bir platform 
tasarlıyor ve geliştiriyor. 

2017 yılı sonuna kadar 40 adet otonom sürüş 
özelliğine sahip test otomobili yollara çıkarta-
cak olan oluşum, aynı zamanda iş birliği ölçe-
ğini gözler önüne seren Mobileye ve Intel’in 100 
adet, Seviye 4 test aracı filosundan elde edilen 
verileri ile bilgi birikim ve deneyiminden de 
yararlanmayı hedefliyor.

Fiat Chrysler 
Automobiles CEO’su 

Sergio Marchionne

2017 yılı sonuna kadar 
40 adet otonom sürüş 
özelliğine sahip test 
otomobili yollara çıkıyor

F I A T HABER
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Tofaş, yenilikçi projelere 
destek sağlıyor
Tofaş’ın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla başlattığı kurumsal inovasyon 
ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat’ın ikincisine katılım için başvurular 
başladı. Ilki geçen yıl gerçekleştirilen, bu yıl Kworks, Keiretsu Forum ve ITÜ 
Çekirdek ile yeniden tasarlanan program ile Tofaş’ın odaklandığı konularda 
faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin ortaya çıkması hedefleniyor

İ lki geçen yıl gerçekleştirilen kurum-
sal inovasyon ve girişimcilik prog-
ramı Aklım Fikrim Fiat, ikinci yılında 
da yenilikçi girişimlere desteğini sür-
dürmeye devam ediyor. Aklım Fikrim 

Fiat’ın bu yıl odaklandığı alanlar büyük veri, 
nesnelerin interneti, müşteri deneyimi gibi 
alanlar olurken; satış ve servis hizmetleri, kişi-
selleştirilmiş hizmetler, mobilite çözümleri 
gibi alanlarda yeni iş fikirlerinin ortaya çıkma-
sının desteklenmesi amaçlanıyor. 

Başvuruların 15 Aralık’a kadar devam edeceği 
organizasyonda, kabul edilecek projeler uygula-
nabilirlik, takımın yetkinliği, pazarın büyüklüğü, 
ölçeklenebilme potansiyeli, rekabet avantajı ve 
Tofaş ile olan işbirliği potansiyeline göre değer-
lendirilecek. Programa seçilecek girişimciler 
kendilerine sunulan destekler ve mentorluk ile 
girişimlerini büyüterek Demo Günü’nde nihai 
ürünlerini jüriye sunacaklar. Demo Günü’nünde 
seçilen girişimler ise destek ve mentorluk almaya 
devam ederek, 2018 sonuna kadar programı başa-
rıyla tamamlamaları halinde Tofaş’ın iş ortağı 
olma fırsatını yakalayacaklar. Başarılı bulunan 
projelerle girişimciler, Tofaş’la işbirliği kurmanın 
avantajlarını yaşarken; Tofaş, Kworks, Keiretsu 
Forum ve İTÜ Çekirdek’ten yoğun mentorluk 
desteği de alabilecekler.  

Aklım Fikrim Fiat’a katılmak isteyen giri-
şimciler birden fazla projeyle programa katıla-
bilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizas-
yonla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş İş 
Geliştirme Direktörü Türker Gürtekin, “Türkiye 
otomotiv endüstrisinin üretim lideri; aynı 
zamanda Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve 
Ferrari markalarının Türkiye’deki satış ve satış 
sonrası hizmetlerini başarıyla sunan Tofaş’ın 
kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı 
olan Aklım Fikrim Fiat’ın bu yıl ikincisini ger-
çekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Program, ikinci yılında da yenilikçi giri-
şimlere destek vermek ve onları hayata geçirmek 
üzere Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ 
Çekirdek işbirliği ile yeniden tasarlandı. Aklım 
Fikrim Fiat programıyla hedefimiz, Tofaş’ın 
odaklandığı konularda faaliyet gösteren yeni-
likçi girişimlerin, Tofaş’ın otomotiv sektörün-
deki bilgi ve deneyimlerinin desteğiyle, geniş 
bayi-tedarikçi ağı ve Koç Topluluğu şirketlerine 
erişmelerini sağlayarak hızla büyümelerine des-
tek olmaktır” değerlendirmesini yaptı.
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F iat 124 Spider’ın geçmişi 1966 
yılına kadar uzanıyor. 1966-
1985 yılları arasında üretilen 
124 Spider, tasarımı ve eğlen-
celi sürüşüyle markanın en 

kült modellerinden biri olmayı başarmıştı. 
Fiat, 500 modelinin yeni versiyonu ile geç-
mişte yaşanmış başarılarını tekrar etmeyi 
hedef lerken, sırada 124 Spider’ın olduğunu 
tahmin etmek çok da güç değildi aslında. 
2015 yılında Los Angeles Otomobil Fuarı’nda 
tanıtılan yeni 124 Spider’ın en büyük süprizi 
Mazda MX-5’in altyapısını paylaşıyor olu-
şuydu. Dünyada milyonluk satış rakamlarını 
yakalayan ilk roadster otomobil olma unva-
nını taşıyan Mazda MX-5’in tercih edilmesi, 
Fiat 124 Spider’ın daha yollara çıkmadan bile 
ne kadar eğlenceli bir otomobil olabileceği-
nin ipuçları sayılabilirdi.

Fiat 124 Spider, ülkemize 1.4 litrelik 140 
HP gücünde Multiair isimli turbo beslemeli 

“124 Spider, üstü kapalıyken de 
yakışıklı bir otomobil”

EĞLENCE STANDART

YA Z I  Ö Z E R K  I H L A M U R    F O T O Ğ R A F  A L P  E M R E  G Ö K S E L

F I A T SÜRÜŞ
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Söz konusu eğlence olduğunda tabii ki 
manuel şanzıman otomatiğe tercih edili-
yor.Altı ileri manuel şanzıman gücü arka 
tekerleklere iletiyor. 240 Nm torka sahip 1.4 
litrelik turbo motor, 124 Spider’ı 0’dan 100 
km/s hıza 7.4 saniyede çıkartabiliyor. Bu 
otomobilin asli görevi hızlanma ya da motor 
gücü değil. En büyük amacı eğlenceli bir 
sürüş sunuyor olması. 124 Spider’ın canlı bir 
motoru var. Her virajda gaza ufak dokunsa-
nız dahi arka tarafını eğlenceli bir şekilde 
bırakabilen bir otomobil. Özellikle ESP 
sistemini kapattığınızda her virajda drift 
yapıyormuş hissini size tattırıyor. Kontrol 
edilmesi kolay olan 124 Spider, net direksi-
yon sistemi ile komutlarınıza iyi bir şekilde 
karşılık veriyor. 

1050 kilogramlık 124 Spider, hafif liği 
sayesinde tutumlu olmayı da başarıyor. 1.4 
litrelik turbo motor sakin kullanımda orta-
lama 6.4 lt/100 km’lik bir tüketim değerine 

sahip. Tentesi manuel olarak kaldırılan oto-
mobil, yolda bütün gözleri üzerine çekebi-
lecek bir tasarıma sahip. 124 Spider oldukça 
keskin hatlarla karşımıza çıkıyor, böylece 
daha sportif görünüyor. İç mekan direksi-
yon simidinin üstündeki Fiat logosu geç-
mişe gönderme yapıyor. Fiat 124’ün sert 
süspansiyonu sportif sürüş hissini sevenler 
için ideal. 

124 Spider, oldukça donanımlı bir ver-
siyonla satılıyor. Gusto paket ile birlikte 
dokuz hoparlörlü Bose ses sistemini de 
sunuyor. Oldukça iyi ses kalitesine sahip 
bu sistem, aracın üstü açıkken de kaliteli 
sesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yine Gusto paket ile full LED ön farları 
da standart olarak yer alıyor. Deri koltuklar, 
7.0 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, 
17 inç alaşım jantlar ve otomatik klima da 
yine üst donanımda standart olarak sunu-
lan diğer özellikler.

benzinli motorla giriş yaptı. Bu motoru ister 
altı ileri otomatik isterseniz de altı ileri 
manuel şanzıman ile tercih edebiliyorsunuz. 
Fiyatlar ise seçtiğiniz donanım ve şanzıman 
seçeneğine göre 145 bin TL’den 170 bin TL’ye 
kadar uzanıyor. Fiat 124 Spider petek tasarımlı 
altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki 
güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan 
arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider 
modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk 
bakışta belli ediyor. LED teknolojili ön ve arka 
aydınlatma gruplarının tasarımları ise ara-
cın güçlü profiline ve dinamik görünümüne 
katkıda bulunuyor. Yeni Fiat 124 Spider, çift 
çıkışlı egzoz sistemi, aluminyum gri rengin-
deki takla barları ve ön cam çerçevesi, marş-
piyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir 
tasarım yapısına sahip. Versiyona göre 16 ya 
da 17 inç olarak sunulan alaşım jantlar ve LED 
üçüncü stop lambaları ise genel dış tasarıma 
etki eden diğer ayrıntılar arasında yer alıyor.

Tentesi manuel olarak kaldırılan otomobil, yolda bütün gözleri üzerine çekebilecek bir tasarıma sahip.

Fiat denildiğinde aklınıza tutumlu motorlar ve ticari araçlar gelebilir. Fakat aslında 

bu markanın kökleri çok daha eğlenceli otomobillere dayanıyor. 124 Spider da 

bunlardan biri ve günümüzde tekrar hayata döndürüldü...
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Gürses 
Opel
Gürses’in Opel bayiliği 2014 yılında Bahçelievler - Basın 
Ekspres yolunda faaliyete geçti. Opel İstanbul Yetkili 
Bayii olarak hizmete başladıktan çok kısa bir süre sonra 
Gürses Opel Yetkili Servisi 2014 yılı Opel satış sonrasında 
Türkiye üçüncüsü ve İstanbul bölge birincisi olmanın 
mutluluğunu yaşıyor.

Opel Gürses’te tıpkı diğer Gürses Grup şirketleri gibi, 
müşterilerinin, yaşam boyu hayallerini şekillendiren ve 
ihtiyaçlarını keyfe dönüştüren ulaşım ürünleri ve hizmetle-
rinin en iyi ve en büyük sağlayıcısı olmayı hedefliyor. Opel 
Gürses’in profesyonel kadrosu, sosyal sorumluluk bilinci 
ile sürekli gelişen kalite yönetimi ve güvenilir hizmet anla-
yışıyla, kalıcı değerler ve sektöründe referans gösterilecek 
başarılara imza atıyor. 

Opel Gürses, Opel markalı ürün ve hizmetleri müşteri-
lerine en iyi fiyatla sunuyor. Ayrıca kalite ve memnuniyet 
beklentilerine, kesintisiz ve sürekli gelişen bir kalite yöne-
tim sistemiyle cevap vererek sektörde en güçlü ve en reka-
betçi konuma ulaştırmaya çalışıyor. 

Gürses Opel Bayii ve Opel Yetkili Servisi, konusunda 
uzman ekibi ile isteklerinizi en iyi, en hızlı ve en kaliteli 
şekilde yerine getirirken sizler evinizdeki konfor ve rahatlığı 
yaşatıyor. Opel aracınızın ihtiyacı olan tüm işlemler, Opel 
Yetkili Servis bölümünde son teknoloji ile donatılmış meka-
nik kaporta ve boya atölyelerinde mükemmel hizmet anla-
yışını ilke edinen 70 uzman personeli tarafından yapılıyor. 

Opel Gürses bayiliği geçtiğimiz yılı 1.129 adet perakende 
sıfır kilometre araç, 618 adet sıfır kilometre filo araç, 2.195 
adet kaporta, 9.236 adet de mekanik olmak üzere 11.431 araca 
verdiği hizmetin hemen hepsinden aldığı pozitif dönüşlerde 
başarılı ve güvenilir hizmet anlayışını da göstermiş oluyor.

İletişim
www.gursesopel.com.tr
0212 599 11 11
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Opel’den yeni SUV: 

Grandland X
Opel’in ülkemizde satışa sunduğu yeni modeli, çekici 
fiyat/performans dengesi sağlayacak

Y eni Grandland X modern, 
dinamik hatlar, havalı SUV 
görünümü ve yükseltilmiş 
oturma pozisyonu ile Opel’i 
payı her geçen gün büyüyen 

SUV segmentinde temsil etmeye hazır. Mokka 
X ve Crossland X modellerinin yanında Opel 
X ailesinin üçüncü üyesi olan Grandland X 
büyüyen segmente giriş yapacak. Bu model-
lerden 20 cm daha uzun olan Grandland X, 
aynı zamanda Kompakt segmentte Astra ve 
Zafira’nın yanında Opel’in sunduğu ürün yel-
pazesini daha da genişletecek. 

Frankfurt’ta gerçekleştirilen lansman etkin-
liğinde soruları yanıtlayan Opel Türkiye Genel 
Müdürü Özcan Keklik: “Avrupa genelinde 
Kompakt sınıfta SUV’lerin payı 2010’da yüzde 
7’lerden günümüzde yüzde 20’lere yükseldi. 
Ülkemizde de yoğun ilgi gören bu segmente 
yeni Grandland X ile iddialı bir giriş yapacağız. 
2017’nin son iki ayında bize tahsis edilen bin 
adet aracımız bulunuyor, yıl sonu gelmeden bu 
araçların tümünü satacağımızı öngörüyoruz” 
şeklinde konuştu.

HABER

Opel Grandland X canlı ve verimli motorları 
ile sürüş keyfi konusunda iddialı. İlk aşamada 
bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulu-
nacak. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel 
ve otomatik şanzıman seçenekleri ile geliyor ve 
Start/Stop özelliğini standart olacak sunuyor:

•  1.2 Turbo Benzinli motor 130 HP güç üretiyor 
ve 1.750 devirde 230 Nm tork sunuyor (şehir 
içi 6.4-6.0 l/100 km, şehir dışı 4.9-4.5 l/100 km, 
ortalama 5.5-5.1 l/100 km, 127-117 g/km CO2)

•  1.6 Dizel motor ise 120 HP güç üretiyor ve 
1.750 devirde 300 Nm tork sunuyor (şehir 
içi 5.1-4.7 l/100 km, şehir dışı 4.2-3.5 l/100 
km, ortalama 4.6-4.0 l/100 km, 118-104 g/
km CO2)

•  Daha da fazla güç isteyen müşteriler için 
önümüzdeki dönemde Opel 2.0 dizel seçe-
neğini de sunacak, bu motor yeni sekiz 
ileri otomatik şanzıman ile gelecek

•  Gelecekte Plug in Hybrid versiyonu da 
pazara sunulacak bu versiyon dört çeker 
seçeneğini de kapsayacak

514 litre (koltuklar yatırıldığında 1.652 litre) 
bagaj hacmi Grandland X’e cömert bir taşıma 

kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatıla-
bilen bagaj kapağı kullanıcılarına bagaj yük-
lemede öemli bir kolaylık sunuyor. Grandland 
X yolculuğu daha konforlu ve güvenli hale 
getirmek için de gerekli ultra modern destek 
sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve acil fren 
destekli ön çarpışma uyarı sistemi, Sürücü 
yorgunluk tespit sistemi, Gelişmiş park des-
teği bu özelliklerden sadece birkaçı. Opsiyonel 
olarak sunulacak Otomatik Cruise Control 
sistemi ise seçilen hızda önde seyreden oto-
mobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve 
gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tek-
rar hareket edebiliyor. Üstün güvenlik sistem-
leri sayesinde Grandland X Euro NCAP’ten de 
beş yıldız almayı başardı. 

Opel, aydınlatma teknolojilerindeki lider 
konumunu da Grandland X ile perçinliyor. 
Alman otomobil üreticisinin bu modelde suna-
cağı AFL LED farlar seyredilen yolun ve çev-
renin durumunu tespit edip bünyesinde barın-
dırdığı aydınlatma modlarından en uygununu 
seçiyor. Böylece her koşulda sürücüsüne opti-
mal aydınlatma sunuyor.
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Yeni Opel Insignia’ya yeni 
2.0 BiTurbo dizel motor
Alman Otomobil üreticisi, yeni motorunu Grand Sport ve Sports Tourer 
modelleri için sunmaya başlayacak. Ülkemizde ise yeni Insignia’lar Kasım 
sonundan itibaren bu motor ile satın alınabilecek

Yeni geliştirilen 2.0 dizel motor 4.000 devirde 210 HP 
güç üretirken, iki aşamalı turbosarjı sayesinde 480 
Nm gibi yüksek bir tork değerini 1.500 devirden baş-
layarak sağlıyor (Insignia Grand Sport 2.0 BiTurbo 
için NEDC verileri: şehir içi 8.7 l/100 km, şehir dışı 
5.7 l/100 km, ortalama 6.9 l/100 km, CO2 emisyonu 
183 g/km). Yeni Insignia BiTurbo 0’dan 100’e 7,9 sn’de 
ulaşıyor ve 233 km/s maksimum hıza sahip.

Elbette böylesi bir gücün yola akıllı şekilde akta-
rılması gerekiyor. Bu nedenle en güçlü dizel seçe-
nek standart olarak ilk defa yeni Insignia ile birlikte 
sunulan hızlı geçişlere sahip 8 ileri otomatik şanzı-
man ve yüksek teknoloji tork vektörleme özelliğine 
sahip dört çeker ile birlikte sunulacak.

Güçlü karakteri ve verimliğinin yanı sıra yeni 
motor, rafine tasarımı ve sessizliği ile de öne çıkıyor. 
Opel mühendisleri dizel motorlara özgü titreşim 
ve sesleri azaltmak için dökme demir krank mili, 
denge şaftı ve iki parçalı yağ karteri kullandılar.

Yeni geliştirilen dört silindirli BiTurbo motor 
Opel’in 2018 sonbaharından itibaren tüm yeni 
modeller için bağlayıcı hale gelecek Euro 6.2 emis-
yon şartlarını şimdiden yerine getiren ilk motoru.  
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Gece otomobil kullanmaktan çoğu sürücünün çekin-
diği bir gerçek. Bunun arkasında ise geçerli sebepler 
yatıyor. Hava karardıktan sonra görüş mesafesi, derin-
lik algısı ve çevresel görüş önemli oranda azalıyor. 
Opel yeni Insignia’da geliştirilmiş adaptif IntelliLux 
LED matrix sistemi ile sınıfının en gelişmiş aydınlatma 
sistemini sunuyor.  Herkesin ulaşabileceği üstün tek-
nolojileri müşterilerine sunma hedefi doğrultusunda 
geliştirdiği yeni farlar daha hızlı, daha keskin ve 400 
metreye kadar aydınlatma sağlıyor. 

Otomobil karanlık ta hareket etmeye başlar başla-
maz IntelliLux LED matrix sistemi kendiliğinden aktif 
hale geliyor ve sonrasında traf ik durumuna göre ışık 
hüzmesinin mesafesini, yoğunluğunu ve yanan hüc-
relerin dağılımını otomatik ayarlıyor. Sistem, traf ik teki 
diğer otomobillerin bulunduğu noktaları aydınlatan 
hücreleri otomatik kapat tığı için diğer sürücülerin 

gözünü hiçbir şekilde almıyor. Böylece sürücünün 
sürekli uzun ve kısa far arasında geçiş yapmasının 
da önüne geçiliyor. Traf ik te seyir halindeki diğer 
araçların yanı sıra, yolu ve çevre aydınlatmasını da 
takip eden sistem, virajlarda viraj içini, aydınlatma-
nın yetersiz olduğu kırsal yollarda ise yol kenarlarını 
daha fazla aydınlatarak maksimum güvenlik sağlıyor.

Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde sistem 
sürücüsüne tehlikeleri yaklaşık 1,8 saniye önceden 
görme olanağı sunuyor. LED farların eski teknoloji 
farlara kıyasla yüzde 30 daha fazla aydınlatma sağla-
ması da göz önüne alındığında sürücünün potansiyel 
tehlikeleri farketmek ve en doğru tepkiyi vermek için 
her koşulda daha fazla zamanı oluyor.

2015 yılında AutoBest juri üyelerinin prestijli 
SafetyBest ödülünü sistemin birinci nesline vermele-
rinin ardındaki temel neden de tam olarak buydu. İlk 

defa yeni Astra’da sunulmaya başlayan 16 LED aydın-
latma hücresinden oluşan sistem juri üyeleri tara-
fından otomobil aydınlatma sistemleri için bir dev-
rim niteliğinde olarak değerlendirilmişti . Başarısını 
kanıtlayan birinci nesil sistemin üzerinde yapılan 
geliştirmeler sayesinde IntelliLux LED Matrix sistemi 
ar tık daha da hassas ve etkileyici.

Sistemin içinde daha eski nesil far sistemlerinde 
görülen hareketli parçaları olmadığı için tepkileri daha 
hızlı. Bu aynı zamanda potansiyel mekanik arızaların 
da önüne geçilmesini sağlıyor. LED aydınlatmala-
rın uzun ömürlü olması ve düşük enerji tüketimi de 
göz önüne alındığında Opel’in müşterilerine hassas 
olduğu kadar sağlam bir sistem sunduğu görülüyor.  

IntelliLux LED Matrix sistemi yeni Insignia’da 
Excellence donanım seviyesinden itibaren standar t 
olarak sunuluyor.

IntelliLux farlar geceyi gündüze çeviriyor

O P E L

Opel, yeni Insignia 
ile birlikte sunmaya 
başladığı ikinci nesil 
IntelliLux LED matrix 
farları ile geceyi 
gündüze çeviriyor. 
Birbirinden bağımsız 
32 LED aydınlatma 
hücresinden oluşan 
sistem, çevre koşullarını 
algılıyor ve gerekli 
hücreleri açıp kapatarak 
her durumda en iyi 
aydınlatmayı sağlıyor Otomobil karanlıkta hareket etmeye başlar başlamaz IntelliLux LED matrix sistemi kendiliğinden aktif hale geliyor

HABER
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Opel, trafikte SPA 
keyfi yaşatıyor
Opel, geliştirdiği ileri teknolojileri herkes için ulaşılabilir 
kılma anlayışı içinde AGR sertifikalı ortopedik koltukları 
yeni Insignia Grand Sport modelinin Excellence donanım 
seviyesinden itibaren standart olarak sunuyor

Yeni modelin sürücü koltuğunda seyahat 
eden Insignia sahipleri sırtlarına olan yükü 
azaltarak seyahatlerini daha sağlıklı kılıyor-
lar. Ayarlanabilir bel desteği ve bacak minderi 
uzantıları özellikle uzun yolculuklarda ortaya 
çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçiyor.

Sağlığı kadar konforuna da önem veren 
Insignia meraklıları için ise opsiyonel olarak 
sunulan Ergonomik Spor Deri Koltuk paketi 
dikkat çekiyor. Bu paketi tercih edenler kol-
tuklarını elektrikli olarak 18 yönlü ayar-
layıp ideal ayarlarını koltuğun hafızasına 

kaydedebiliyorlar. Tek tuş ile çalıştırılan 
masaj özelliği yorucu bir gün sonrası trafikte 
SPA lüksünü yaşamak için ideal. Bu lükse yaz 
ayları için koltuk havalandırma, kış ayları 
için ise koltuk ısıtma özelliklerini de ekle-
diğinizde Opel’in sürücülerine dört mev-
sim maksimum konforu sağlayan koltuklar 
sunduğu görülüyor.

AGR sertifikası nedir?
AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) 1995 yılında 
kurulmuş sadece sırt sağlığı üzerine odaklanan 

bağımsız bir Alman kuruluşudur. AGR serti-
fikası, bağımsız medikal uzmanlardan oluşan 
komitenin ilgili ürünü ortopedik olduğunu 
onaylaması sonucunda alınabiliyor. Kurum, 
otomobil koltuklarının yanı sıra, mobilya, 
yatak, ayakkabı ve hatta sırt çantalarını değer-
lendirip sıkı Alman ortopedik standartlarını 
karşılayabilen ürünleri sertifika ile ödüllendi-
riyor. Üstün teknolojileri herkes için ulaşılabilir 
kılmayı hedef belirleyen Opel, AGR sertifikalı 
ergonomik koltukları 2003 yılında orta seg-
ment ile buluşturan ilk otomobil üreticisi.
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OPEL MOKKA X  
1.4 TURBO 4X4
Opel’in küçük SUV modeli Mokka, geçirdiği 
makyaj operasyonundan sonra rekabete 
tekrar ısınmaya başladı
YA Z I  Ö Z E R K  I H L A M U R    F O T O Ğ R A F  E G E M E N  AT I YA R

SÜRÜŞO P E L
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Küçük SUV’lar günümüzde 
oldukça popüler olmaya 
başladı. Sağlam duruş-
ları, ağa bey lerine göre 
düşük maliyetleri ve yük-
sek sürüş pozisyonlarıyla 

şehir içi ve dışında ideal kombinasyonu sun-
mayı başarıyor. Opel de Mokka ile girdiği reka-
bette gücünü korumak için başarılı modelini 
yakın zaman önce makyaj operasyonundan 
geçirip, sonuna X takısı ekledi. 

Ülkemizde 1.4 litrelik turbo benzinli ve 1.6 
litrelik dizel motor seçeneğiyle satılan Mokka 
X, her iki motor seçeneğinde de dört tekerlek-
ten çekiş sistemi sunuyor. 1.4 litrelik turbo ben-
zinli motor seçeneğinde manuel şanzımanlı 
versiyon 140 HP güç üretirken, otomatik şan-
zımana sahip versiyon 152 HP güce sahip.  Yine 
her iki motor seçeneği de dört tekerlekten çekiş 
sistemi tercih edebiliyorsunuz.

performanslı bir sürüş sunuyor. Dört teker-
lekten çekiş güç kaybını en aza indiriyor. 
Performans konusunda başarılı olan motor, 
yakıt tüketimi konusunda aynı başarısını 
devam ettiriyor. Ortalama fabrika verisi ise 
6.5 lt/100 km.

Mokka X, malzeme ve işçilik kalitesi 
olarak sınıfının gerisinde kalmıyor. 356 lit-
relik bagaj hacmi ihtiyaçlarınızı karşılıyor. 
Mokka X’de öne çıkan özellikler arasında 
geliştirilmiş sürüşe duyarlı Full LED ön 
farlar (AFL+) gece daha güvenli sürüş vaat 
ediyor. Bu sistem daha önceki modeldeki 
Bi-Xenon AFL+’ın yerini alıyor. LED farlar 
halojen farlara göre yüzde 30 daha parlak. 
Uzun far asistanı da içeren sistem, sürüş 
hızı ve direksiyon açısı gibi etkenlere oto-
matik adapte oluyor. Ardından bu sistem 
en uygun aydınlatma modunu otomatik 
olarak seçiyor.

Konfor, Opel Mokka X’in ilk önceliği. İyi 
çalışan süspansiyon, ilk kilometrelerden iti-
baren yol üzerindeki bozuk yüzeyleri oto-
mobilin içine minimum şekilde yansıtıyor. 
Mokka X sınıfının en konforlu süspansiyon 
sistemlerinden birine sahip. Hatta birçok 
rakibinden de çok daha iyi işler ortaya koyu-
yor. Mokka X, iş yol tutuşa geldiğinde ise 
özellikle dört tekerlekten çekiş sistemiyle 
birlikte sınıfının referans modeli olmayı 
başarıyor. Yola çok iyi tutunan Mokka X, her 
yol koşulunda güvenli bir sürüş sunuyor. 

Direksiyon sistemi ise iyi çalışıyor ve 
verilen talimatları başarılı bir şekilde yerine 
getiriyor. Daha önce dizel motor seçene-
ğini de kullandığımız için 1.4 litrelik turbo 
benzinli motorun son derece sessiz çalıştı-
ğını belirtmeliyiz. Altı ileri otomatik şanzı-
manın da motorla uyumu başarılı. 152 HP 
gücündeki motor, 252 Nm tork ile birlikte 

“Mokka X’in arka tasarımı, 
dinamik görünümünü tamamlıyor”
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T O Y O T A

Gürses 
Toyota

Toyota Gürses, İstanbul’da Toyota Yetkili Satıcı ve Yetkili 
Servisi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında faaliyetine 
İstoç Oto Market - Batışehir’deki plazasında başladı.

Güvenilir, şeffaf, hızlı ve kaliteli hizmeti birinci önceliği 
haline getiren Toyota Gürses, yenilikçi ve rekabetçi yapı-
sıyla sürekli büyümeye devam ediyor. Koşulsuz iç ve dış 
müşteri memnuniyetini sağlıyor. Ayrıca katılımcı yönetim 
anlayışını da benimsiyor. Kurumsallığı ve profesyonelliği 
ilke edinen Toyota Gürses, aynı zamanda sürekli istihdam 
yaratarak yeni iş olanakları yaratıyor. Müşteri memnuniyeti 
konusunda ödül alan Toyota Gürses  Yetkili Satıcı ve Toyota 
Yetkili Servisi, konusunda uzman ekibi ile isteklerinizi en 
iyi, en hızlı ve en kaliteli şekilde yerine getirirken konforu 
da maksimum da yaşatıyor. Toyota aracınızın ihtiyacı olan 
tüm işlemler, Toyota Yetkili Servis bölümümüzün son tek-
noloji ile donatılmış mekanik kaporta ve boya atölyelerinde 
mükemmel hizmet anlayışını ilke edinen 55 uzman perso-
nel tarafından yapılıyor. Toyota Gürses Plaza geçtiğimiz 
yıl 802 adet parakende sıfır kilometre araç, 1.070 adet sıfır 
kilometre filo araç satışının yanı sıra, 1.102 kaporta, 7.534 de                 
mekanik araca ev sahipliği yaparak güvenilir ve tercih edilen 
bir değer olduğunu ortaya koyuyor.

İletişim
www.gursestoyota.com.tr
0212 436 70 70
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T O Y O T A

Toyota, Global Vizyonu olan “daha iyi otomobiller üretme” 
felsefesinin bir parçası olarak  “5 Kıta Sürüşü”nün Avrupa 
etabına başladı. Geniş çaplı bir Ar-Ge projesi olan 5 Kıta 
Sürüşleri’nin Avrupa ayağı Portekiz’den start aldı. Toyota’nın 
7 yılı kapsayan araştırma ve geliştirme projesi, eşsiz 
ölçeğe sahip bir test olarak dikkat çekiyor. Toyota’nın 
sürekli olarak gelişen otomobilleri, bu kapsamlı sürüş ile 
birlikte bütün kıtalarda mümkün olan tüm zemin ve hava 
şartlarında sınanmaya devam ediyor. 

Dünyanın her bölgesinde, zor koşullardaki sürüşlerle 
farklı Toyota modellerini test etmesini sağlayan 5 Kıta 

Sürüşleri, 2014’te Avustralya kıtası sürüşleriyle hayata 
geçti. 2015 ve 2016 yıllarında Latin ve Kuzey Amerika’da 
yapılan ve toplamda 70 bin kilometreye ulaşan sürüşler, 
bu yıl otomotiv sanayinin doğduğu yer olan Avrupa’da 
devam ediyor. Avrupa sürüşleri kapsamında Toyota 
modellerinden oluşan konvoyun yaz rotası 8 hafta 
boyunca 13 bin km’den oluşurken, kış rotası ise 4 hafta 
boyunca 6 bin kilometre olacak.

5 Kıta Sürüşü, bu yıl Avrupa sürüşünün ardın-
dan Afrika ve Asya’da devam ederek 2020’de 
Japonya’da tamamlanacak .

Toyota’nın 
“5 Kıta 

Sürüşü”nün 
Avrupa 

etabı başladı

Auris Touring Sports Hybrid, 
99 bg’lik 1.8 litre benzinli 
motor ve 82 bg güç üreten 
elektrikli motoruna sahip.

Toyota’nın Türkiye’deki 6’ncı hibriti 
Auris Touring Sports’un satışı başladı
Toyota, Türkiye’deki hibrit ürün gamını 
Auris Touring Sports Hybrid ile geniş-
letti. Hibrit teknolojisinin öncüsü olan ve 
Türkiye’yi bu teknoloji ile tanıştıran ilk 
marka Toyota’nın station wagon modeli 
Auris Touring Sports Hybrid, ÖTV teş-
viği ile birlikte satışa sunuldu. 

Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan 
Auris Touring Sports Hybrid, 99 HP’lik 
1.8 litre benzinli motor ve 82 HP güç üre-
ten elektrikli motoru bir arada bulun-
duruyor. Kombine olarak 136 HP olan 
Auris Touring Sports Hybrid’in, sadece 
4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması 
bulunuyor. Dışardan şarj gerektirmeyen 
ve priz kullanılmayan teknolojiye sahip 
olan Auris Touring Sports Hybrid, yük-
sek sürüş keyfi, sessizliği ve teknolojisi ile 
üstün Toyota DNA’sını vurguluyor.

Hibrit ailesinin en yeni ve dinamik üye-
lerinden biri olan Auris Touring Sports 
Hybrid, Türkiye’de Advance Skypack ve 
Premium olmak üzere iki farklı donanım 
seçeneğiyle sunuluyor. Auris Touring 
Sports Hybrid’de standart olarak sunu-
lan “skypack” özelliği, joystick tasarımlı 
vites kolu ve geniş bagaj hacmiyle hem 
donanım hem de teknolojisiyle benzerle-
rinden bir adım öne çıkıyor. 
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T ürkiye’de üretilmeye başlandığı 
2016 yılının kasım ayından bu 
yana, tüm dünyada ilgi odağı 
olmayı başaran Toyota C-HR’ın 
hibrit versiyonunun satış başa-

rısı da katlanarak sürüyor. Türkiye’de de yoğun 
ilgi ile karşılanan Toyota C-HR Hybrid, 2017 
yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam C-HR 
satışlarının yüzde 48,5’ini oluşturdu. Yalnızca 
temmuz ayında Türkiye’de satılan Toyota C-HR 
Hybrid’in toplam satışlarındaki payı ise yüzde 
72’ye ulaştı. Bu oran Avrupa pazarında ise yılın 
ilk 6 ayında yüzde 80 olarak gerçekleşti. 

Türkiye’de üretilen ilk SUV ve ilk hibrit oto-
mobil özelliğini de taşıyan Toyota C-HR, tüm 

Avrupa’da bugüne kadar 67.958 adet satılırken, 
bunun 59.088 adeti ile yüzde 86’sı hibrit versi-
yon oldu. 

Türkiye’de en çok satılan hibrit 
“Toyota C-HR”
Toyota’nın en dinamik ve en çekici modellerin-
den biri olan C-HR Türkiye’de yılın ilk 7 ayında 
toplam 3.448 adet satılırken, hibrit versiyonun 
satış rakamı 1.671 olarak gerçekleşti. Türkiye’de 
yılın ilk yarısında en fazla satılan hibrit otomobil 
olan Toyota C-HR Hybrid, hibrit otomobil satış-
ları içinde de yüzde 83 pazar payına ulaştı.

Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü olan 
ve Türk halkını da ilk kez hibrit teknolojisiyle 

buluşturan Toyota’nın yıl sonuna kadar satı-
şını planladığı 5 bin adetlik hibrit otomo-
bil satışında önemli bir payı üstlenecek olan 
Toyota C-HR Hybrid, ÖTV teşviği ile şimdi çok 
daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuluyor.  

1,8 lt motor hacmine sahip olan Toyota 
C-HR Hybrid, teknolojisi, donanım özellikleri, 
konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikle-
riyle segmentinde bir adım öne çıkarken, 86 gr/
km olarak gerçekleşen CO2 salım oranı da  seg-
mentindeki benzinli ve dizel araçlardaki oran-
ların çok altında kalıyor. Çevre dostu kimliği 
ile dikkat çeken C-HR’de elektrikli ve benzinli 
motorların birlikte uyum içinde çalışmasıyla 
yakıt tüketimi de 100 km’de 3.8 litreye iniyor. 

Toyota C-HR Hybrid satışları 
tam gaz sürüyor
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Hidrojenden elde edilen 
yakıtla temiz ve ucuz 
ulaşım çok yakında

T O Y O T A

Otomotiv endüstrisinde zaman içinde fosil yakıtların 
yerini alması için geliştirilen hibrit ve elektrikli araçlar 
konusundaki çalışmalar yoğun olarak sürerken, bunlara 
önemli alternatiflerden biri de yakıt hücresi teknolojisi 
olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk kez 2009 yılında 
geliştirilmeye başlanan hidrojen yakıt hücreli araçlar ile 
ilgili araştırmalar bütün hızıyla devam ediyor ve birçok 
ülke 2020’li yıllardan itibaren bu teknolojiye sahip araç-
ların ulaşım başta olmak üzere her alanda kullanmaya 
başlamak için alt yapılarını da oluşturuyorlar.

Geleceğin teknolojisi olarak görülen ve fosil 
yakıtların yerini alacak teknolojilerden biri olması 
beklenen yakıt hücresi teknolojisi, hidrojen kay-
nağından elektrik üretimini gerçekleştiriyor. Genel 
olarak doğalgazdan üretilen hidrojen, ayrıca CO2 
salınım oranı az olan rüzgar, çöp, kanalizasyon 
çamuru ve sudan da üretilebiliyor. Toyota, sadece su 
buharı salımı yapan yakıt hücresi teknolojisine sahip 
araçları ile temiz ve sürdürebilir çevreci otomobiller 
üretme konusundaki öncü rolünü de devam et tiriyor. 
Geleceğin enerji kaynakları arasında gösterilen hid-
rojeni yakıt olarak kullanan bu araçlar “0” CO2 salımı 
ile dikkat çekerken, konforu, sürüş keyfi, 3 ila 5 dakika 
arasında doldurabilen deposu ile birlik te geleneksel 
motorların ulaştığı menzil ve hızı da sunuyor.

Otomobillerde petrol ve petrol türevlerine dayalı 
yakıtlı araç teknolojilerinin yanında, devrim niteli-
ğindeki ilk seri üretim hibrit otomobilini 1997 yılında 
piyasaya çıkaran Toyota, 2014 yılından itibaren de 
başta Japonya olmak üzere hidrojen yakıtlı Mirai ’yi 
de sunarak bir ilki gerçekleştirmişti . Toyota, Mirai ’nin 

Yakıt hücreli araçlar, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor.

ardından, Japonya’daki fabrikasında yakıt hücreli 
forklif tlerle emisyon oranlarını düşürmüş, Hino 
ile birlik te de otobüs üretimini gerçekleştirmişti . 
Toyota son olarak da Yakıt Hücreli Kamyon ve Yakıt 
Hücresiyle çalışan jeneratörlerini tanıt tı .

Mirai ’nin 2015 yılında Alman “Germany’s Center of 
Automotive Management ” kurumu tarafından otomo-
tiv endüstrisinde son 10 yılda 100 çığır açan otomotiv 
inovasyonu değerlendirilmesinde ilk sırayı alması da 
yakıt hücresi teknolojisinin önemini ve büyük ilgi ile 
karşılandığını gözler önüne seriyor. 

3 kat daha verimli motorlar
Halen Japonya, ABD, İngiltere, Danimarka, Almanya, 
Belçika ve Norveç’ te satışta bulunan hidrojen yakıt 
hücreli araçların öncüsü Mirai ’nin yakın gelecekte 
Avrupa’nın diğer ülkelerinde de satışa sunulması 
bekleniyor. Mirai ’nin 2017 ’de 3 bin adet satış hedefi 
bulunuyor. Toyota, 2020’de bu rakamın yıllık 30 bin 
olacağını tahmin ediyor. Norveç 2025 yılına kadar 50 
bin yakıt hücreli otomobil satmayı planlıyor. 

Çevreci özellikleri ve sürüş keyif leriyle dikkat 
çeken hidrojen yakıt hücreli otomobillerin güç ünite-
leri de yüksek enerji verimlilik sunuyor. İçten yanmalı 
motorlarda verimlilik yüzde 20 civarında gerçekle-
şirken, hidrojen yakıt hücreli araçlarda yüzde 40-60 
arasında verimlilik elde ediliyor. Bunun yanında 
ayrıca Toyota Mobilite Vakfı, CO2 salımı olmayan hid-
rojen teknolojilerine, hidrojen maliyetini azaltan ve 
2030’da pratik sonuçlar doğurma potansiyeli olan 
sistemlerin geliştirilmesine de destek veriyor. 

Dolum istasyonlarının sayısı artıyor
Hidrojen dolum istasyonlarının kurulmasının mali-
yeti büyüklüğü ve konumuna göre 300 bin - 2 milyon 
Euro arasında değişiyor. Her geçen gün ar tan yakıt 
istasyonlarının sayısı ile birlik te kurulum maliyetleri 
de her geçen gün aşağıya doğru bir seyir izliyor. Tüm 
dünyada 2016’da açılan 92 istasyonla birlik te toplam 
dolum istasyonu sayısı 274 adete ulaşmış durumda. 
Bu istasyonların 68’i Batı Avrupa’da bulunuyor. 
Almanya’da 2020’de 100, Kore’de 160, İngiltere’de 65 
yakıt hücresi dolum istasyonu kurulması planlanıyor. 
Ayrıca, 2020 yılına kadar Norveç’ te 20 kamu hidrojen 
istasyonları açılması da planlanıyor.

Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım için vizyonunu 
geliştirdiği yeni teknolojiler ile or taya koyan Toyota, 
enerji devriminde “öncü” rolünü devam etme kararlı-
lığını da gösteriyor.
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Toyota tarafından düzenlenen ve dünyanın 
5 kıtasından yüzbinlerce çocuğun katıldığı 
“Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nda” 
7 yaşındaki Elis Yazıcı dünya ikincisi oldu. 
Dünyanın en çok katılım gösterilen resim yarış-
maları arasında yer alan ve 79 ülkeden 830 bin-
den fazla resmin katıldığı Toyota Uluslararası 
Hayalimdeki Araba Resim Yarışması 2004 
yılından bu yana düzenleniyor.  Japonya’da 
gerçekleştirilen finalde 7 yaş altı kategorisinde 
“Kurtarıcı” adlı resim çalışmasıyla ikinci olan 
Elis Yazıcı’nın bu başarısı geçtiğimiz yıl 8-11 yaş 
kategorisinde kazanılan dünya üçüncülüğün-
den sonra Türkiye’ye bir gurur daha yaşattı. 

Türk çocuklarının beşinci kez yer aldığı 
yarışmaya, Türkiye’nin 51 ilinden 9 bin 251 
çocuk katılmıştı. Toyota tarafından “Senin 
Hayalin – Geleceğin Arabası” temasıyla orga-
nize edilen yarışma, çocukların eğlenmeleri ve 
otomobiller üzerinden hayal dünyalarını geliş-
tirerek yaratıcılıklarını kullanmaları amacıyla 
organize ediliyor. Gelecekte arabaların nasıl 

olacağını hayal ederek resimleyen çocuklar 3 
ayrı yaş kategorisinde yarışıyor. 

8 yaş altı kategorisinde yarışan Elis Yazıcı, 
Türkiye’de düzenlenen yarışmanın yarı fina-
linde jüri değerlendirmesi ile Türkiye’yi 
Japonya’da temsil etmeye hak kazanmıştı. 
Yarışmada Elis Yazıcı’nın kategorisinde birin-
cilik ise Sri Lanka’dan 7 yaşındaki Ruwindya 
Thushadi Indraratne’nin oldu. 

7 yaşındaki Elis Yazıcı, 
dünyanın dört bir 
yanından katılan 
yüzbinlerce çocuk 
arasından dünya 

ikincisi seçildi

Toyota Uluslararası Hayalimdeki 
Araba Resim Yarışması’nda 

Samsun’dan Elis Yazıcı dünya 2’ncisi

79 ülkeden 830 bin çocuğun katıldığı resim yarışmasında Elis 
Yazıcı’dan dünya çapında büyük başarı

Toyota, 2017 Frankfur t Otomobil Fuarı’nda 65 yılı 
aşkın of f-road mirasının temsilcisi Land Cruiser ’ı 
yeni haliyle ilk kez    beğenilere sundu. Toyota’nın 
1951 yılından bu yana kalite, dayanıklılık ve güveni-
lirlik konusunda simgesi haline gelen Land Cruiser, 
190’dan fazla ülkede satışı gerçekleştiriliyor. Land 
Cruiser, tüm dünyada en sağlam ve en güvenilir 4x4 
olma iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Yeni Land Cruiser, modern ve daha dikkat çekici 
dış tasarımın yanı sıra, daha sofistike, ve yüksek 
kaliteli kabiniyle üst düzey konfor sunarken,  şimdi 
her türlü yol koşulunda dinamik yetenekleriyle de bir 
adım öne çıkıyor.

Yeni Land Cruiser ’ın dış tasarımı, aracın ar tan 
çevikliğini gösterecek şekilde tasarlandı. Land 
Cruiser ’da farlar ve soğutma kanalları, maksimum 
koruma ile maksimum su geçiş derinliği sağlayacak 
şekilde yeniden geliştirildi. Güç ünitesi ve diğer fonk-
siyonel parçalar iyi bir şekilde koruma altına alınır-
ken, araç en zorlu arazi şar tları için kısa bir dönüş 
çapı ve tüm koşullara uygun yüksekliğe sahip olacak 
şekilde oluşturuldu.

Toyota’nın Frank fur t ’ ta tanıt ımını gerçekleş-
tirdiği Yeni Land Cruiser, üç farklı motor seçeneği 
ile satışa sunulacak . 17 7 HP güç üreten 2 .8 D-4D 
turbo dizel ile birlik te benzinli motor seçenekleri 
arasında 161 HP güce sahip 2 .7 VV T-i ve 249 HP güç 
üreten 4.0 VV T-i yer alacak .

Yeni Toyota Land Cruiser 
Frankfurt’ta yüzünü gösterdi
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H emen her markanın kendine 
özgü bir güven sembolü var. 
Alman otomobilleri kalite-
leriyle, Fransız otomobilleri 
düşük yakıt tüketimleriyle, 

Japon otomobilleri de genel olarak sorunsuz-
luklarıyla bilinir. Bu noktada en güvenilen 
marka da şüphesiz Toyota’dır. 

Japon markanın kendine özgü gelenekçi 
bir stili olduğunu biliyoruz. Genel olarak 
ürettiği otomobillerin karakterleri birbirine 
benzerken, rakiplerdeki gelişmeler onları çok 
da etkilemiyor. Fakat konu crossover olunca, 
Japon üretici ilk kez her anlamda radikal 
kararlar alarak oldukça farklı bir fikir ortaya 
çıkarmaya karar verdi. 

Toyota, bu otomobille ilgili ilk konsepti 
2014 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda gözler 

önüne sermişti. Fütüristik olan bu tasarımın 
gerçeğe bu denli dönüşeceğini gerçekten de 
beklemiyorduk.

Fakat Toyota, 2016 yılının Kasım ayında 
C-HR’ı ortaya çıkararak bu cesur tasarımlı 
küçük crossover’ı satışa sundu. 

Otomobilin en önemli özelliği tabii ki 
ülkemizde üretiliyor olması. Fakat bize göre 
Toyota’nın son dönemde ürettiği en farklı 
model. Farklıdan kasıt; aslında otomobilin 
tasarım, sürüş, teknoloji, motor gibi temelini 
oluşturan unsurların tamamı yeni. 

Toyota C-HR’ın sürüşü ile ilgili gerçekten çok 
şey söyleyebiliriz. 

C-HR öncelikli olarak sürücüsünü heye-
canlandırmayı başaran bir otomobil. Ayrıca 
tarzı ve sportif sürüşünden ziyade pratikliğe 
de önem veriyor. Şık coupe tasarımı, ayırt edici 

“Yeni Toyota 
C-HR’a 
hangi açıdan 
bakarsanız bakın 
farklı olduğunu 
görüyorsunuz”

CESUR TASARIM
Toyota kompakt SUV-crossover sınıfına cesaretli bir giriş 
yapan C-HR’ı ülkemizde üretip dünyanın birçok ülkesine ihraç 
ediyor

YA Z I  A H M E T  A R M A Ğ A N    F O T O Ğ R A F  E G E M E N  AT I YA R

T O Y O T A SÜRÜŞ
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tasarım özellikleri, dik eğimli tavan çizgisi ve 
gizli kapı kolları onu farklı kılmayı başarıyor.

Toyota bu modelle birlikte kalite ve tasarım 
konusunda yeni standartlar ortaya koyuyor. 
Kabin boyunca kullanılan malzeme kalitesi, 
Touch and Go bilgi eğlence sistemi içerde 
sürücünün aidiyet duygusunu artırıyor. 

Arka tarafa baktığımızda ise yeterli bir alan 
bizleri karşılıyor. Ayrıca bacak ve diz mesafesi 
yeterli bir seviyede. 

Dik açılı bagaj kapağını kaldırdığınızda ise 
sizi 377 lt’lik bir yükleme alanı karşılıyor.

Yepyeni bir alt yapıyla üretilen C-HR, 
SUV görünümünün yanı sıra oldukça düşük 
bir ağırlık merkezine sahip. Üstün sürüş 
dinamikleri, direksiyon hissi, oturma pozis-
yonu ve otomobile olan hakimiyetiniz son 
derece sportif ve kesinlikle daha önceki 

hiçbir Toyota’ya benzemiyor. C-HR, enge-
beli yollarla da başa çıkacak çift salıncaklı 
bağımsız bir süspansiyona sahip ve süspan-
siyonun sertliği de bu oranda iyi ayarlanmış. 

Kullandığımız 1.2 lt’lik turbo motorlu 
C-HR, dört tekerlekten çekiş sistemiyle 
gücünü yere veriyor. Dinamik tork kont-
rolü sayesinde ön tekerleklerde çekiş kaybı 
olduğu takdirde sistem yüzde 50 oranında 
arka aksa güç uyguluyor. 

Spor, normal ve eco modu olan C-HR’ın 
direksiyon ağırlığını bu seçenekler arasın-
dan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca gaz tepkisi 
ve CVT şanzımanın oranları da seçtiğiniz 
moda göre değişiyor. 

Turbo ünite yeterince canlı. Kabine bak-
tığımızda ise C-HR’ın sessiz ve konforlu bir 
seçim olacağını söyleyebiliriz. 

Toyota CH-R, kalite konusunda markaya yeni standartlar kazandırıyor

Yakıt verimliliği konusunda ise C-HR 
rakiplerine oranla etkileyici.  

Toyota C-HR, giriş seviye olan “Advance” 
ile birlikte tüm versiyonlarında son derece 
zengin bir ekipman seviyesi sunuyor. Giriş 
seviyesi Advance; 17 inçlik alüminyum ala-
şımlı jantlar, Çift Bölgeli Otomatik Klima, 
8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi, 
geri görüş monitörü, yağmur sensörü, Cruise 
Control, Otomatik yanan farlar, LED gündüz 
yanan farlar ve elektronik park freni gibi üstün 
donanım özelliklerine sahip. Toyota C-HR’ın 
üst donanım seviyelerinde ise ek olarak; ısıt-
malı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış 
yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, 
Kolay Akıllı Park Destek Sistemi (S-IPA), 18 
inç alüminyum alaşımlı jantlar ve çift renkli 
gövde gibi özellikler de bulunuyor.



3 2 3 3

Bireysel kiralamada doğru adres

Gürses Oto tarafından 2009 yılında kurulan 
GRS CAR RENTAL , otomobil kiralama 
konusunda müşterinin hemen her beklentisine 
cevap verecek geniş bayi ağıyla tüm 
Türkiye’de hizmet veriyor

GRS CAR RENTAL

G R S  K I R A L A M A
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G ürses Grup, otomotiv ala-
nındaki tecrübelerini 2009 
yılında GRS CAR RENTAL’ı 
kurararak daha da güçlen-
dirdi. Sekiz yılı aşkın bir 

süredir Türkiye genelinde 39 noktada hiz-
met veren GRS CAR RENTAL, bu noktalar 
dışında da tüm Türkiye’de mevcut şubeler-
den yapılan yönlendirme ile araç talepleri-
nizi karşılayabiliyor. 

GRS CAR RENTAL, sektörde öncü 
konumdaki faaliyetleriyle kiralama ve asis-
tan firmalarının günlük ortalama 200 adet-
lik ikame talebine cevap verebiliyor.

Halihazırda araç parkındaki 1.500 
adetlik filosuyla hizmet veren GRS CAR 
RENTAL; İstanbul Anadolu Yakası, 
İstanbul Avrupa Yakası,  Ankara,  Adana,  
Antalya,  Aydın, Bartın, Batman, Bolu, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, 
Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Muğla - Bodrum, Muğla - Dalaman, Ordu, 
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ - Çorlu 
, Tekirdağ - Merkez, Tokat, Trabzon, Van, 
Zonguldak’ta hizmet veriyor. 

GRS CAR RENTAL’ın araç filosu son 
derece düşük kilometreli 2017 model araç-
lardan oluşuyor. Bu da müşteri memnuni-
yeti konusunda olumlu geri dönüşler alın-
masında oldukça etkili oluyor. GRS CAR 
RENTAL’ın başarısındaki en önemli kıs-
tas; müşterilerin ihtiyaçlarına karşı daima 
çözüm odaklı yaklaşım, geniş ürün yelpa-
zesi ve profesyonel hizmet anlayışıyla des-
tek sunulması olarak belirtiliyor. Gürses 
Grup’un ilk günden bu yana öncelikli ilkesi 
olan “kaliteli hizmet” esas olarak alınıyor. 
GRS CAR RENTAL yetkilileri “bu ilkeyi 
benimseyerek büyümemizi gerçekleştiri-
yoruz” söylemiyle 2018’de daha da büyü-
yeceklerini belirtiyorlar. Araç parkını  iki 

binin üzerine çıkarmayı hedef leyen GRS 
CAR RENTAL, şube sayısını da arttırarak 
Türkiye genelinde daha çok noktada hizmet 
vermeyi planlıyor. Amaç tabii ki daha fazla 
müşteriye hizmet sunabilmek...

GRS CAR RENTAL’ın sektörde en eski 

ve en tecrübeli dernek olan TOKDER’in 
üyesi olması markanın güçlü imajını daha 
da güvenilir kılıyor. GRS CAR RENTAL’ın 
TOKDER içinde olması kazandırdığı ayrı-
calığın yanı sıra, sektörü yakından takip 
etmek açısından da büyük fayda sağlıyor.
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Bireysel araç kiralamanın 
avantajları neler?

Araç sahibi olma konusunda geçmişte pek fazla tercih edilmeyen bir yöntem olan araç kiralama, 
son yıllarda hızla artışa geçti ve birçok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı. Artan talep 
otomobil kiralama firmalarını farklı ihtiyaç taleplerini karşılamak amacıyla yeni hizmetler 
sunmaya itmeye başladı. Biz de bu noktada bireysel araç kiralamanın avantajlarını inceliyoruz

G R S  K I R A L A M A

O kurlarımızın çoğu, 80’li ve 
90’lı yıllarda sıfır kilometre 
araç satın almanın ne kadar 
zor olduğunu hatırlayacaktır. 
Sınırlı sayıdaki ithalat mik-

tarları, satın almak istediğiniz bir otomobili 
aylarca beklemenize, yüksek enflasyon değer-
leri de beklediğiniz  aracın ne kadar fiyat öde-
yeceğinizin belli olmamasına neden olurdu.  
Bu sebepler, o yıllarda otomobil sahibi olmayı 
bir yatırım aracına haline getirmekteydi. 

Günümüzde ise otomobil sahibi olmak 
çok kolaylaştı ve sıfır kilometre bir araca 
plaka takıldığı andan itibaren geçen her 
saniye otomobilin değeri azalmaya başladı. 
Bu koşullarda ÖTV ve KDV gibi ilk ödenen 
vergilerle birlikte iyice yükselen satın alma 
tutarları, bireysel kullanıcılar için otomobil 
satın almayı düşündürücü bir hale getirdi.  
Kullanıcılar, bireysel otomobil kiralama seçe-
neği ile birikimlerini farklı yatırım alanla-
rında kullanabileceklerini fark ettiler. Sadece 
birikim açısından değil, kredi kullanımı nok-
tasında da bu durum çok avantajlı duruma 
geldi. Yeterli imkanı olmadan ihtiyaç sebe-
biyle otomobil satın almayı düşünen bir kişi, 
banka kredilerine yüksek faiz ile ödeme yap-
mak yerine daha düşük aylık ödemelerle araç 
sahibi olmayı tercih etmeye başladı. 

Bireysel otomobil kiralama firmaları, kul-
lanıcılara mali avantajlar sağlamanın yanı 
sıra artan talepler ile müşterilerine yeni 

hizmetler sunmaya başlamaktadır ki bu hiz-
metlerin en önemlileri; vergi, bakım, onarım 
gibi zaman ve maliyet gerektiren konularla 
kendilerinin ilgilenmeleridir. Bu sayede kul-
lanıcılar tek bir noktaya sabit ödeme yapma 
avantajına sahip olmaktadır. Ayrıca arıza-ha-
sar gibi ön görülemez durumlar da hesaba 
katıldığında beklenilmedik harcamaların da 
önüne geçilmiş olunur. 

Bireysel otomobil kullanıcılarının, mali-
yet konusundan göz önünde bulundurması 
gereken bir başka durum daha söz konusu-
dur ki; bu da aracın elde çıkarılması sırasın-
daki ikinci el değeridir. Her ne kadar yıllık 
değer kaybı konusunda bir değer tahmini 
yapılabilse de değişken piyasa 
koşularında bu durum bir risk 
içermektedir. Geçmişte kaza 
yapmış, hasar kaydı bulunan 
bir aracın piyasa değerinde 
alıcı bulamaması, satın alı-
nan aracın ikinci elde çok 
değer görmemesi gibi konula-
rın tamamı kiralama hizmeti 
veren şirketin ilgileneceği 
konular olacaktır.

Bakım, onarım veya arıza-kaza 
gibi beklenmedik durumların 
kullanıcılara yansıması sadece 
mali açıdan olmamaktadır. 
Bahsettiğimiz bu tarz durum-
ların sonucunda  araçlar uzun 

süreli kullanılamaz hale gelmektedir ki bireysel 
otomobil kiralama firmalarının müşterilerine 
sunduğu ikame araç temin hizmeti ile kullanıcı-
lar araçsız kalma derdinden kurtulmaktadır.

Bireysel otomobil kiralamada, maliyet ve 
zaman açısından bahsettiğimiz tüm avan-
tajlara ilave olarak duygusal faktörler de 
işin içine girmektedir. Kaza, park yerinde 
oluşan çizik, ezik gibi ufak kusurlar ve hır-
sızlık gibi olumsuz durumlar mali giderlerin 
yanında psikolojik açıdan da sahibini kötü 
etkilemektedir.

Bahsedilen tüm bu avantajlar, araç kirala-
mayı araç satın almaya kıyasla çok daha tercih 
edilebilir bir seçenek yapmaktadır. 

3 4 3 5
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GRS Sigorta ile kendinizi güvende hissedin

Gürses Oto’nun Fiat, Opel ve Toyota bayi-
likleri içinde hizmet veren GRS Sigorta, sek-
törün birçok öncü sigorta markasının yetkili 
acenteliğini yapıyor. Diğer birçok Gürses 
Grup markası gibi GRS Sigorta’nın da “önce-
likli hizmet” ilkesi altında müşterilerinin, 
aracılığını yaptığı şirketlerin ve çalışanları-
nın memnuniyeti yatıyor.

GRS Sigorta’nın hedefleri arasında müşterile-
rine sunduğu eşsiz güven ve etik değerlere önem 
yer alırken, marka sürekli olarak kendini geliş-
tirmeye ve büyümeye açık bir prensiple çalışıyor. 

G R S  S I G O R T A

Gürses Grup bünyesi içinde faaliyet gösteren GRS Sigorta, 
birçok markanın acenteliğini sürdürüyor

GRS Sigorta üstün kurumsal anlayışı ve 
acenteliğini yaptığı sigorta şirketiyle anlaş-
malı olan yetkili servisleriyle birlikte müş-
terinin sorunlarına hızlı ve etkin çözüm 
üreterek markaya olan güveni her geçen 
gün arttırıyor. 

2016 yılında 13 milyon TL’yi geçen prim 
üretimiyle birlikte büyük bir başarıya imza 
atan GRS Sigorta, 2017 yılında yüzde 15’lik 
bir büyüme sağlayarak bu rakamı 15 milyon 
TL’nin üzerine çıkardı ve başarısını bir kez 
daha kanıtlamış oldu.
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Peki neden +70 C?
Yaz lastiklerinin yere temas eden yüzeyi +7 
dereceden itibaren sertleşiyor. Bu da lastik-
lerin ıslak ve soğuk yol koşullarında yeterli 
kavrama sağlamamalarına neden oluyor. Kış 
lastikleri ise özel hamur karışımları sayesinde, 
düşük sıcaklıklarda bile maksimum perfor-
mans gösterebiliyor. Ülkemiz iklim şartlarında 
yaz mevsiminde yaz, kış mevsiminde ise kış 
lastiklerinin tercih edilmesi büyük önem taşı-
yor. Trafikteki tek bir yanlış lastik sahibi tüm 
trafikte teşkil ettiği riski ifade ediyor. Kış las-
tikleri ortalama hava sıcaklıkları +7 santigrat 
derecenin altına inmeye başladığı günlerden 
itibaren kullanılır. Aynı şekilde, ilkbahar mev-
simi geldiğinde ve sıcaklıklar +7 santigrat dere-
cenin üzerine çıkmaya başladığında, yaz las-
tiklerine geçilmesi gerekmektedir. Daha fazla 
kauçuk içeren özel geliştirilmiş bileşiklerle üre-
tilen kış lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi 
sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırıyor. 
Kış koşullarında kullanılan yaz lastiği, araçla-
rın fren mesafesinin bu sebeple uzamasına ve 
virajlarda merkezkaç kuvvetinin etkisi ile dışa-
rıya doğru savrulmayı artırıyor.

Kış lastiği seçerken nelere 
dikkat edilmeli?
Bunun için ilk yapılması gereken aracın ori-
jinal ebadı üzerine yoğunlaşmak olmalı. Eğer 

araç için ebat değişikliği yapılacaksa, mutlaka 
araç üreticisinin önerdiği ebatlar dikkate alın-
malı. Doğru ebat belirlendikten sonra mev-
simine, kullanım alan ve alışkanlığına göre 
seçim yapılmalı. Ayrıca lastik seçerken sadece 
lastiğin fiyatına bakmak yerine, her zaman 
uzun vadeli düşünmek önem gerekiyor. Fiyat 
olarak kısa vadede uygun görünen bir las-
tik uzun vadede güvenlik, performans, uzun 
ömür ve yakıt tasarrufu gibi farklı segmentler-
deki kriterler dikkate alındığında daha farklı 
sonuçlar çıkarabiliyor. 

Aracınız kışa hazır mı?
Mevsim değişikliği sürecinde aracınızın kış 
şartlarına uygun olması güvenliğinizden 
ödün vermemek adına büyük önem taşıyor. 
Gürses Opel bayisine gelerek aracınızı kışa 
hazırlayacak check-up hizmetinden ücretsiz 
olarak faydalanabilirsiniz. Buna ek olarak 
myOpel hesabınız üzerinden aracınızla ilgili 
tüm işlemleri de kolayca takip edebilirsiniz. 
Ayrıca Opel’iniz için en ideal kış lastiklerini 
de Gürses Opel Yetkili Servisi’nden uygun 
fiyatlarla satın alabilirsiniz. Gürses Opel 
Servis’in diğer bir ayrıcalığı da, aracınızı peri-
yodik bakıma getirdiğinizde yerine ücretsiz 
olarak temin edilen araç sayesinde hayatınıza 
kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.

S E R V I S

Kış koşullarında lastik seçimi ve 
araç bakımı nasıl olmalı?
Kış lastiği +7 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu ve daha 
kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu noktada 
kullandığınız lastiğin zemin şartlarına uygun olması ve teknolojisi büyük önem taşıyor

Otomobilinizin kışa hazır 
olup olmadığını Opel Gürses 
bayisinden öğrenin. 
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G Ü R S E S  Y A P I

Pearl Park Atışalanı, 
İstanbul’un Avrupa 
yakasında kentin tam 
merkezinde yer alan 
Esenler’de eski adı 

Avas olan tarihi Atışalanı köyünün, 
köy meydanında yer alıyor.

Ada formunda arazinin dört 
tarafı yollarla çevrili olup, İstanbul 
Çevreyolu ve Avrupa otoyolları 
bağlantılarına yakınlığı ile dikkat 
çekiyor. Yapımı devam eden ve 
çok kısa süre içinde hizmete açıla-
cak olan 170 bin m2 büyüklüğün-
deki 15 Temmuz Şehitler Parkı’na 
(Metris Kışlası) yürüme mesafesi 
içinde kalıyor. 

Esenler’in büyük bir kısmını 
oluşturup boşaltılmasına başlanan 
askeri alanın hemen yanı başında 
yer alan projenin bulunduğu çev-
rede okullar, müzeler, parklar ve 
diğer donatı alanları için planlama 
çalışmalarına başlanmış olup ken-
tin yeni yüzü bu bölgede yeniden 
şekilleniyor. Bu alan, tüm dün-
yaya örnek olması amaçlanan yeni 
Esenler’in ortasında yer alıyor. 

Hemen yanı başındaki camiler, 
okullar, spor tesisleri, İSKİ, Emniyet 
ve belediye binaları ile  kendi bünye-
sindeki kapalı otoparkı, fitness alan-
ları ve çocuk bahçesi ile de şehirden 
bağımsız, huzurlu ve modern bir 
ortama sizlere davet ediyor.

PEARL PARK
ATIŞAL ANI

Gürses Arçelik Tel: (0212) 429 40 00
Başakşehir 1.Etap Karşısı, Tümsan 1.Kısım San.Sitesi, 3.Blok No:19 Başakşehir / İstanbul



4 0 4 1

G Ü R S E S  Y A P I

Bahçelievler

İ stanbul’un merkezinde, 
yeşil alanları ve konumuyla 
şehrin en gözde semtle-
rinden Bahçelievler’de 
inşa edilen Pearl Garden, 

geniş peyzaj ve modern yaşam alan-
larına sahip. Dört blok, 93 daireden 
oluşan proje, “kentin ortasında bir 
inci” mottosuyla yükseliyor.

Pearl Garden’da ideal büyüklük-
lerde düşünülmüş yaşam alanla-
rıyla, arzuladığınız kaliteli, modern 
ve huzur dolu hayata Gürses Yapı 
güvencesi ile sahip olabilirsiniz. 

Pearl Garden, Bahçelievler’in 
en sakin ve yeşil bölgesinde bulu-
nan Kocasinan’da E5 Çevreyolu 
ve Metrobüs’e 2 km, Atatürk 
Havalimanı 4 km’e uzaklıkta yer 
alıyor. Kentin her noktasına kolay 
ve hızlı ulaşım sunan lokasyonu 
onu bir adım öne çıkarıyor.  

Çevresinde kurulu bölge has-
tanesi, özel ve devlet okulları, dini 
tesisler, parklar ve sosyal alan-
larla Pearl Garden’da hayatın tam 
ortasındasınız.

PEARL GARDEN
BAHÇELİEVLER

4 0 4 1

Gürses Pearl City, şehrin 
merkezinde; hastane, 
okul, alışveriş mer-
kezleri, kaymakam-

lık ve belediye binalarına yakın-
lığı yanında ulaşım imkanlarıyla 
oldukça avantajlı bir konumda.

Proje; üzerinde riskli yapıların 
yer aldığı beş adet parselin 
birleştirilmesi sonucu meydana 
gelmiş. Resmn ölçümlemeden 
sonra kalan 1.466 m2’lik alanın 
yüzde 28’i üzerinde kurulan tek 
blokta, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 
55 konut vasıflı bağımsız bölümle, 3 
dükkan ve 2 ofis yer alıyor.

Proje alanının geriye kalan-
yüzde 72’si ise yeşil alan, çocuk 
bahçesi ve dinlenme alanları için 
ayrılmış olup bu alan araç trafiğine 
kapatılarak, 7/24 güvenlikli site-
mizde çocukların özgürce güvenle 
oyun oynayabilecekleri bir ortam 
yaratılıyor 

Zemin altındaki bodrum katlar 
arsanın tamamına yakın bir kıs-
mını kullanmakta olup bu alanlar, 
sığınak ve otopark ihtiyacını karşı-
lamak için hizmet veriyor.

Binanın giriş katında ayrılan 
fitness alanında ise binada yaşaya-
cak her yaştaki insanın ihtiyacına 
cevap verecek spor aletleri ile din-
lenme ve sıcak sohbet ortamı sağla-
yacak cafe alanı bulunuyor.           

PEARL CITY
ATIŞAL ANI
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VERiLERiNiZi ANALiZ EDiN ve
YAKIT MALiYETiNiZi KONTROL ALTINA ALIN

FATURA KONTROL ONLINE RAPORLAR

• Net ve  
 kolay okunur

• İnternet üzerinden 
 pdf erişimi

•  İster araç, ister departman 
 bazında tüketim kontrolü

• Her bir alım için detaylı bilgi

• Filo ve araç bazında limit ve 
 tüketim bilgisi

• Araç verimliliği için  
 litre/km bilgisi

• Tüm detayları kolayca 
 bilgisayarınıza kaydedin

                      • Araç, departman 
                                        ya da filo bazında 
                                       limitlendirme 

                               • Aracınızın günlük, 
        haftalık ya da aylık ne kadar 
             tüketim yapabileceğine siz karar verin

            • Aracınızın hangi gün yakıt  
    alabileceğini siz belirleyin

• İnternet üzerinden araçlarınızın yakıt  
alımını kapatın ya da açın

F I L O M O B I L

SHELL FİLOMOBİL 
KURUMSAL HİZ. A.Ş

Ş irketimiz Filomobil Kurumsal Hiz. A.Ş. ismiyle 
2008 yılında kuruldu. Kuruluşumuzun değişme-
yen amacı; müşterilerimize en kaliteli akaryakıtı, 
en iyi hizmet ve fiyatla ulaştırmak. Bu sebeple, 
dünyanın en köklü akaryakıt kuruluşu olan 

Shell & Turcas’a bağlı olarak çalışmaktayız.
Türkiye’nin ilk ve en büyük akaryakıt yönetimi sistemi 

olan ve hızlı, güvenli, kolay seçimi ayağınıza getiren “Shell 
Taşıt Tanıma Sistemi”nin yaygın istasyon ağından kredi kar-
tıyla veya nakit hiçbir ödeme yapmadan yakıt ikmali yapa-
bilir, kalitenin verdiği güveni deponuzda hissedebilirsiniz. 

Tüm bunların yanı sıra hem zaman kazandırması hem de 
yakıt giderlerinin detaylı olarak kayıt altında tutulmasına ola-
nak sağlamasıyla Shell Taşıt Tanıma Sistemi, profesyonel şir-
ketlerin ilk tercihi.

İstasyonumuz üstün teknoloji ürünü Shell akaryakıtlarına, 
Shell Taşıt Tanıma Sistemi’ne ve daha birçok yüksek standarda 
sahip Shell hizmetine ulaşabileceğiniz güvenilir bir durak ola-
rak güler yüzlü ve eğitimli personeliyle 7/24 hizmet vermekte.

Şirket politikamız doğrultusunda;
•  Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktan,
•  iSEÇ kurallarına bağlı kalarak insan sağlığını ön planda 

tutmaktan,
•  Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir 

bir şekilde karşılamaktan,
•  Saygı ve nezaketi  esas alan güler yüzlü hizmetle 

mutlu müşteriler yaratmaktan, asla ödün vermedik, 
vermeyeceğiz.

Güvene, kaliteye ve mutluluğa giden yolda birlikte olmak 
dileğiyle…

AKARYAKIT TEDARiKÇiNiZDEN NE BEKLERSiNiZ?

ÖNCÜ AKARYAKIT 
TEDARiKÇiSi iLE ÇALIŞIN

SHELL
TAŞIT TANIMA

SiSTEMi

YÜKSEK 
TEKNOLOJi ÜRÜNÜ

SHELL YAKITLARI

iŞ ORTAKLARINIZ 
iÇiN SHELL 

PARTNER CARD

FiLO 
YÖNETiMiNDE

%100 KONTROL
ÜLKE ÇAPINDA
iSTASYON AĞI

YAKIT TÜKETiMiNiZ
iÇiN TAM KONTROL

SHELL
BUSINESS CLUB iLE 

SHELL AYRICALIKLARI

OFiSiNiZDEN ÇIKMADAN
FiLONUZU RAHATÇA YÖNETiN
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iNTERNET SiTESiYLE, 
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S hell Türkiye, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ve Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) iş birliğiyle, 

gençleri enerji tasarruflu araçlar tasar-
layıp üretmeye teşvik etmek ama-
cıyla düzenlenen “Shell Eco-marathon 
Türkiye” 24 Eylül’de düzenlenen ödül 
töreniyle tamamlandı. Geleceğin 
mühendislerinin en az enerjiyle en uzun 
mesafeyi kat etmek için yarıştığı Shell 
Eco-marathon Türkiye’ye 4 ülkeden 22 
takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Türkiye’nin enerji sektörüne, sana-
yisine, üretimine ve istihdamına 94 yıl-
dır katkıda bulunan Shell’in, 32 yıldır 
tüm dünyadan gençleri enerji tasarruflu 
yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmek için 
teşvik etmek amacıyla küresel ölçekte 
düzenlediği “Shell Eco-marathon”, bu yıl 
üçüncü kez Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 
22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlendi. Türkiye’nin 8 farklı şeh-
rindeki lise ve üniversitelerden katılan 
öğrencilerin yanı sıra Türkiye dışından 
okulların da katıldığı yarışmada, top-
lam 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci 
yarıştı. “Shell Eco-marathon Türkiye” 
Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan 
gelen toplam 5 takıma ev sahipliği yaptı.

1 kWh’lik elektrikle 
İstanbul’dan Ankara’ya
Shell Eco-marathon Türkiye’de, 5’i pist 
içi ve 3’ü pist dışı olmak üzere 8 farklı 
kategoride ödüller verildi.  Prototip araç-
lar karetgorisinde hidrojenle çalışan 
araçlar içerisinde en az enerjiyi harcaya-
rak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, 
Anadolu Üniversitesi’nden “Hidroana” 
oldu, 356.42 km/m3 sonucuyla birinciliği 
göğüsledi. Prototip araçlar kategorisinde, 
elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla 
Yunanistan Piraeus Üniversitesi’nden 
“Poseidon” takımı, 504.11 km/kWh’lik 
sonuçla bu kategorinin birincisi oldu. 
Prototip araçlar kategorisinin “Benzin” 
enerji tipinde ise, Bratislava Teknoloji 
Üniversitesi’nin “FME Racing Team”in 
aracı, 377.59 km/lt sonucuyla bu katego-
rinin kazananı oldu.  

Şehir konsepti kategorisinde, elekt-
rikle çalışan araçlar arasında Çukurova 
Üniversitesi “Cukurova Elektromobil” 
takımı 107,66 km/kWh’lik sonuçla-
rıyla şampiyonluğu göğüsledi. İstanbul 
Üniversitesi’nin “Hidroist” takımı, şehir 

konseptli hidrojenle çalışan araçlarının 
ede ettiği 196,66 km/m3’lük sonuçla bu 
kategorinin birincisi oldu.

Yarışmada pist dışı ödüllerde; “En 
İyi Tasarım” ödülü Bulgaristan’dan 
Ruse Üniversitesi “HydRU Racing 
Team”, “İnovasyon Ödülü” İstanbul 
Teknik Üniversitesi “Facilis”, “Ekip 
Ruhu Ödülü” ise Uludağ Üniversitesi  
“UMAKİT” takımlarının oldu.

Shell Eco-marathon Türkiye yarışma-
sında başarı elde eden takımlar, 2018’de 
Londra’da düzenlenecek Shell Eco-
marathon Avrupa’ya katılım hakkı elde 
ederek Avrupa’nın yaklaşık 30 ülkesin-
den gelen akranlarıyla yarışacaklar.

Çocuklar için düzenlenen ino-
vasyon atölyeleri yarışmaya 
renk kattı
Shell Eco-marathon Türkiye etkinliği 
için kurulan yarış pistinde gençlerin 
ürettiği enerji tasarruflu araçlar en az 
enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmek 
üzere yarışırken, İnovasyon Festivali ala-
nında çocuklar için inovasyon atölyeleri 
düzenlendi. Maker Çocuk tarafından 
düzenlenen kodlama, 3 boyutlu yazıcı ve 
robot atölyelerine, UserSpots tarafından 
düzenlenen nesnelerin interneti atölye-
sine ve INOVATIM tarafından düzenle-
nen drone atölyelerine ilgi büyük oldu.

Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek 
veren şirketlere de ödül töreni sırasında 
plaketleri verildi. Shell Eco-marathon 
Türkiye 2017 Hidrojen Sponsoru Linde 
Gaz A.Ş. ve üç gün süren yarışma 
boyunca öğrencilere enerji içeceğiyle 
destek veren Redbull’a  teşekkür plaket-
leri takdim edildi.

OFiSiNiZDEN ÇIKMADAN
FiLONUZU RAHATÇA YÖNETiN

SHELL
TAŞIT TANIMA SiSTEMi
iNTERNET SiTESiYLE, 

OFiSiNiZDEN ÇIKMADAN 
FiLONUZU RAHATÇA 
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Basit ve Online 
Yakıt Yönetimi

Online ve Güvenilir 
Raporlama

Araç ve Filo Bazında 
Limit Yönetimi

Güvenli Bir Ortamda 
Fatura Takibi

Online Yakıt Alımı 
Açma/Kapama

İnternet Üzerinden Kolay Yönetim

• Akaryakıt tüketiminizi yönetmenin  
 en verimli ve kolay yolu

• Araçlarınız ile ilgili tüm faaliyetlerinize  
 7/24 giriş imkânı sağlayan gelişmiş bir  
 online yakıt yönetim platformu

• Yakıt harcamalarınızı TTS Online ile  
 kolayca planlayın, tatsız sürprizlerin  
 kolayca önüne geçin

VERiLERiNiZi ANALiZ EDiN ve
YAKIT MALiYETiNiZi KONTROL ALTINA ALIN

FATURA KONTROL ONLINE RAPORLAR

• Net ve  
 kolay okunur

• İnternet üzerinden 
 pdf erişimi

•  İster araç, ister departman 
 bazında tüketim kontrolü

• Her bir alım için detaylı bilgi

• Filo ve araç bazında limit ve 
 tüketim bilgisi

• Araç verimliliği için  
 litre/km bilgisi

• Tüm detayları kolayca 
 bilgisayarınıza kaydedin

                      • Araç, departman 
                                        ya da filo bazında 
                                       limitlendirme 

                               • Aracınızın günlük, 
        haftalık ya da aylık ne kadar 
             tüketim yapabileceğine siz karar verin

            • Aracınızın hangi gün yakıt  
    alabileceğini siz belirleyin

• İnternet üzerinden araçlarınızın yakıt  
alımını kapatın ya da açın
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Shell Eco-Marathon Türkiye’nin 
Şampiyonları belli oldu
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I N S A N  K A Y N A K L A R I

A. MÜGE ELÇIN
S AT I N  A L M A  V E  I N S A N 

K A Y N A K L A R I  M Ü D Ü R Ü

Türkiye’nin lider otomotiv şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Gürses 
Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü A. Müge Elçin, büyüme hedefleriyle 

doğru orantılı olarak İK yönetimlerini de büyüttüklerini ifade ediyor

Sürdürülebilir başarı, çalışan 
motivasyonundan geçiyor

T icari hayatında çeşitli sektörlerde 
birçok markayla işbirliği yapan 
Gürses Oto, bugün başta ülkenin 
olmak üzere müşterilerinin, çalı-
şanlarının ve hissedarlarının fay-

dasını en üst  noktaya taşıma hedefiyle yoluna 
devam ediyor. Gürses Şirketler Grubu İnsan 
Kaynakları Müdürü A. Müge Elçin, çalışanlarda 
aidiyet duygusunu arttırmanın sürdürülebilir 
şirket başarısını arttıracağı düşüncesinden yola 
çıkarak çeşitli sosyal etkinlikler, performansa 
dayalı ödül programları ve kurum içinde ve 
dışında eğitimler düzenlediklerini belirtiyor.

İşe alımlarımızda geri bildirimi 
önemsiyoruz
Gürses Oto olarak 250 çalışanın istihdam edil-
diği organizasyonumuzu sevgi, saygı, eşitlik ve 
şeffaf lık ilkesine göre yönetiyoruz. Seçme ve 
değerlendirme süreçlerimizde adayın pozisyona 
uygunluğuna, yetkinlik ve becerisinin kurum kül-
türüyle örtüşmesine önem veriyoruz. Kurumsal 
kültürümüz açısından önem verdiğimiz konuların 
başında mülakat sonrası geri bildirim süreçleri 
geliyor. Her adaya özel cevaplama sistemini kul-
lanarak geri bildirimde bulunmak işe alım süreç-
lerimizdeki hassasiyetlerimiz arasında yer alıyor. 
Aşağı seviyelerde tuttuğumuz turn-over oranımız 
sayesinde iş gücümüzü hızla arttırmaya devam 
ediyoruz.

İşe alımlar yatırım planlarıyla 
paralel ilerliyor
Bu yıl şirketimizin hızla artan yatırım planlarıyla 
birlikte işe alım faaliyetlerimize ağırlık veriyor, 
büyüme hedefimizle doğru orantılı olarak İK yöne-
timimizi de büyütüyor, kariyer planlama, yetenek 
yönetimi, yedekleme yönetimi, katılımcı yönetim, 
çalışan memnuniyeti gibi İK süreçlerimizi de gün-
cel tutuyoruz. Çalışanlarımıza kişi bazında kariyer 
planlama imkanı veriyor ve aynı zamanda kurum 
içi terfi imkanı da sağlıyoruz. Devlet destekli iş 
başı eğitim programlarından faydalanarak yeni 
mezun adayların da kurumumuzda çalışmasına 
destek oluyoruz.
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G E Z I

Masal gibi... Doğasına hayran kalacak, 
tarihi güzelliklerinin arasında 
kaybolacak, keşfettikçe daha 
çok bağlanacak ve tekrar 
tekrar gitmek isteyeceksiniz. 
Kapadokya sonbaharda 
mutlaka rotanızda olsun!

Büyüleyici peri bacalarının cazibesine kapıl-
maya, şahane manzaralarla kendinizden geç-
meye hazır olun... Zira Kapadokya deyince akla 
gelen ilk şey elbette Erciyes, Hasan Dağı ve 
Güllü Dağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluş-
turduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca 
yıl boyunca yağmur ve rüzgarla aşındırılma-
sıyla ortaya çıkan peri bacaları. Bu benzersiz 
doğa harikalarını insanlar yıllar boyunca  ev, 
kilise olarak kullanmış, içlerini fresklerle süs-
lemiş ve böylece binlerce yıllık medeniyetlerin 
izleri günümüze kadar gelmiş... Kayalara oyu-
larak ya da kesme taştan yamaçlara inşa edi-
len Kapadokya evleri bölgenin özgün ruhunu 
yansıtan en büyük özelliklerinden. Bölgenin 
tek mimari malzemesi olan taş buranın vol-
kanik yapısından ötürü çok rahat işlenebiliyor 
ve havayla temas ettikten sonra sertleşerek 
dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşüyor. Hal 
böyle olunca bölgede taş işçiliği gelişiyor ve 
zamanla mimari bir geleneğe dönüşüyor.

Kapadokya’da mutlaka görmeniz 
gereken yerler
Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. 
Çünkü Kapadokya bölgesi Avanos, Göreme, 
Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara, Uçhisar ve Ürgüp 
gibi bölgelerden oluşuyor. Hakkını teslim 
etmek istiyorsanız uzunca zaman ayırmalı ya 
da tekrar tekrar ziyaret edip her seferinde farklı 
yerlerini keşfetmelisiniz. 

�  Göreme’deki Güllüdere Vadisi Çavuşin ve 
Göreme arasında yer alıyor. Birçok kilise, 
manastır görecek peri bacalarını hakkıyla 
görme şansı yakalayacaksınız. Doğa yürü-
yüşü yapmayı seviyorsanız, rahat ayakkabıla-
rınızı ayağınıza geçirip bolca yürümeye hazır 
olun. Üç Haçlı Kilise ve Ayvalı Kilise’yi ziya-
ret etmeyi sakın unutmayın. Ayrıca Göreme 
Açık Hava Müzesi’ne de mutlaka uğrayın.

�  Uçhisar Kapadokya’nın en tarihi ve en yük-
sek noktası. Bir zamanlar sanatın, ticaretin ve 
kültürün beşiği olarak bilinen Uçhisar şehir 

merkezine yaklaşık 5 km mesafede. Bir tepe-
nin üzerinde kurulu olduğu için şahane bir 
manzarayla karşılaşacaksınız. Müze olarak 
ziyarete açılan Uçhisar Kalesi’ne çıkmayı ve 
günbatımını izlemeyi ihmal etmeyin. 

�  Uçhisar’dan Göreme’ye uzanırsanız sizi 
güvercinliklerin yoğun olarak bulunduğu 
Güvercinlik Vadisi karşılayacak. Yöre, adını 
vadilere oyulmuş güvercinlik adı verilen 
yuvalarda beslenen güvercinlerden alıyor. 

�  Ürgüp şahane taş evleriyle kendine hayran 
bırakıyor. 1923 yılındaki nüfus mübadelesine 
kadar ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı bu 
taş evlerin bazıları bugün restoran ve otel 
olarak hizmet veriyor. Ürgüp’ün merkezinde 
yer alan Temenni Tepesi’ne ise 700 metre-
lik bir tünelden geçtikten sonra çıkılıyor. Bu 
tünelden sonra sizi müthiş bir manzara bek-
liyor. Tepe adını, zirvesindeki türbede dilek 
dilenip çaput bağlanmasından alıyor. 

�  Devrent Vadisi Hayal Vadisi ya da Perili Vadi 
olarak da biliniyor. Vadideki peribacaları-
nın şekilleri inanılmaz! Pek çok ilginç silüet 
görecek ve hayrete düşeceksiniz. En çok ilgi 
görense deveye benzeyen bir kaya parçası. 
Biraz ilerisinde Zelve Vadisi’ni göreceksi-
niz. Buraya vardığınızda Balıklı, Geyikli ve 
Üzümlü Kiliseleri’ni de mutlaka görün.  

�  Zelve’ye çok yakın olan Paşabağ Rahipler 
Vadisi Göreme-Avanos yolu üzerinde. 
Eskiden keşişlerin inziva yeri olarak kullan-
dıkları bir bölge olan vadi ve çevresinde şap-
kalı peri bacası oluşumlarının ilginç örnek-
lerini göreceksiniz. Bölge özellikle fotoğrafa 
meraklı olanlar için büyük nimet zira kendi-
nizi her gördüğünüz kareyi çekmek isterken 
yakalayacaksınız! 

�  Bir diğer mutlaka görmeniz gereken durak; 
Avanos. Burası çanak-çömlek yapımı ve halı-
cılık kültürünün merkezi. Denemek isterse-
niz işin ustaları size yardıma hazır, merak 

etmeyin! Kendinizi rahat bırakın ve çömleği-
nizi yaparken yaratıcılığınızı konuşturmak-
tan korkmayın! Eğlenceli dakikalar geçire-
ceksiniz. Avanos’a gitmişken Yamanlı Kilisesi 
de rotanızda olsun.  

�  Kapadokya dendiğinde ilk grörülmesi gere-
ken yerlerden biri de Ihlara Vadisi. Tadını 
çıkarmak, doyasıya gezmek isterseniz buraya 
3-4 saatinizi ayırın. Çünkü Ihlara Vadisi’nde 
çok fazla kilise var ancak Yılanlı Kilise, Ağaç 
Altı Kilisesi, Sümbüllü Kilise ve Kırık Dam 
Altı Kilisesi mutlaka görmeniz gerekenler. 
Kayalara oyulmuş fresklere bayılacaksınız!

�  Ve tabii yer altı şehirleri. Kaymaklı ve 
Derinkuyu dışında kayalara oyularak yapıl-
mış Özkonak, Özlüce, Tatlarin gibi onlarca 
yeraltı şehri bulunuyor. Arkeolojik buluntu-
lar, bu şehirlerin ilk kez Hititler zamanında 
düşmandan korunmak için kullanıldığını 
gösteriyor. Oturma alanları, dini eğitim 
veren okullar, şarap üretim bölümleri, ahır-
lar, mutfaklar, su kuyuları göreceklerinizden 
yalnızca bazıları.

NEREDE KALINIR? 
Argos In Cappadocia
Uçhisar’daki otel birbirinden bağımsız beş 
konaktan oluşuyor. Vadilere bakan manzarayı 
çok seveceksiniz. Kendi üretimleri olan şarapları 
mutlaka tadın. 

Kayakapı Premium Caves
Ürgüp’teki otelin şahane bir spa’sı var. 
Maide Restaurant’da ise yerel lezzetlerin 
tadına bakabilirsiniz. 

Museum Hotel
Avrupa’nın en iyi lüks butik oteli ödülüne sahip. 
Tarihi bir atmosferde hizmet veren otel, 30 kaya 
ve taş odasıyla dikkat çekiyor. 

Sacred House
Ödüllü bir başka otel daha! Sacred House, 2014’te 
en iyi renovasyon ve tasarım ödülünü kazanmış. 
250 yıllık Rum konağında hizmet veren otelin 
farklı konseptlere sahip 21 odası var

K APADOK YA
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S A Ğ L I K L I  Y A Ş A M

KIŞ YAKLAŞIRKEN...
Yaz bitti! Ancak sonbahar-kış aylarında da sağlıklı, zinde ve enerjik 
olmak mümkün. Önerilerimize kulak verin!

Havaların serinlemesiyle soğuk algınlığı ve 
nezle baş düşmanımız! Hastalıktan kaçınmak 
için çok basit önlemler alabilirsiniz. Örneğin; 
bu gibi hastalıklar el teması yoluyla çok kolay 
bulaşabildiği için açık alanlardaki eşyalara 
dokunmaktan elinizden geldiği kadar kaçının. 
Bankadaki kalemi kullanmak yerine yanınızda 
kendi kaleminizi taşıyın mesela...

Pek çok uzman el dezenfektanı kullanma-
nın çok önemli olduğunu vurguluyor ve bunu 
yapanların yapmayanlara kıyasla mide ve 
bağırsak virüslerinden daha az etkilendiklerini 
belirtiyor. El temizleme jelini doğru şekilde 
kullandığınızda (Bir miktar fışkırtın ve yak-
laşık 10-15 saniye ellerinizi ovun) bu ürünler 
mikropları saf dışı bırakmaya yardımcı olu-
yor. Çantanıza küçük bir şişe atın ve insanlarla 
tokalaştıktan sonra ellerinizi temizleyin.

Gelelim kendimizi psikolojik olarak iyi hisset-
mek için neler yapabileceğimize. Bu konuda da 
pek çok uzman “iyi arkadaşlıkların” bizi stre-
sin zararlı etkilerinden koruduğu konusunda 
hemfikir. Tam da bu nedenle geniş bir sosyal 
çevreye sahip olmak çok önemli.

Kendinizi ifade etmekten kaçınmayın. Bu 
özellikle çiftler için de çok önemli. Uzmanlar 
birbirleriyle düzgün bir şekilde tartışabilen 
çiftlerin kan basıncı ve kalp atışlarının, ölçülü 
egzersiz yapanlarla aynı olumlu etkilere sahip 
olduğunu söylüyor. İlişkideki aşağılayıcı tavır-
lar, stres hormonlarının artmasına ve virüslerle 
savaşan hücrelerin azalmasına sebep oluyor.

Düzenli masaj yaptırmanın gücüne inanın. 
Çünkü masaj, yalnızca günlük hayatın stresini 
azaltmıyor aynı zamanda bağışıklık fonksiyon-
larını ve enerji seviyesini de artırıyor.

Ve tabii ki hareket! Yine pek çok 
uzman günde 3 saat hareket 

edenlerin (tempolu yürüyüş, 
bisikete binmek, merdiven 
çıkmak...) bir saat hare-
ket edenlere kıyasla soğuk 
algınlığına karşı daha daya-
nıklı olduklarını söylüyor.

Bolca süt, peynir ve yoğurt tüketin. Bu yiyecek-
ler protein, A vitamini, B12, kalsiyum açısından 
zengin olduğu için hem bağışıklığınızı artıra-
cak hem de klasiyum sayesinde kemikleriniz 
güçlenecek.

Hava kapkaranlık ve soğukken eve kapanıp 
sağlıksız yiyecekler yemek çok cazip gelse de 
zararlı besinlerden uzak durun. Canınız tatlı 
bir şeyler çekerse sulu bir mandalina ya da sat-
suma yiyin.

Bolca havuç, yabani havuç, şalgam, turp gibi 
sebzeler yiyin. Püre ya da çorba olarak da tüke-
tebilirsiniz. Kış ayları için birebir!
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S I N E M A

Norveçli yazar Jo Nesbo’nun Türkçe’ye de çevrilmiş olan 
aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmeni 
Tomas Alfredson. Başroldeyse Hollywood’ün en popüler 
oyuncularından Michael Fassbender’ı izleyeceksiniz. 
Filmde dedektif Harry Hole’u canlandıran Fassbender, 
Oslo’da yılın ilk karının yağdığı gün cesedi bulunan bir 
kadının cinayetini çözmeye çalışıyor. Dedektifin elindeki 
tek delilse ölen kadına ait pembe atkının sarılı olduğu 
bir kardan adam... Cinayetler devam ettikçe dedektif çok 
tehlikeli bir katille karşı karşıya olduğunu fark ediyor.

Yönetmenliğini Özcan Deniz’in yaptığı ve aynı 
zamanda başrolünü de üstlendiği filmde Deniz’e, 
Meryem Uzerli ve Aslı Enver eşlik ediyor. Filmde 
Özcan Deniz iki kadın tarafından paylaşılamayan 
bir erkeği canlandırıyor.

Yönetmenliğini Marc Webb’in yaptığı filmin 
başrollerinde Andrew Garfield ve Emma Stone var. 
Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş ve 
dayısıyla yengesi tarafından büyütülmüştür. Lise 
çağında zayıf karakterli bir genç olan Parker,  bir 
yandan da Gwen Stacy’ye delice aşıktır. Bir gün 
babasına ait bir çanta bulan Parker anne ve babasının 
ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar 
verir. Karşısına Oscorp Şirketi ve babasını eski ortağı 
olan Dr. Curt Connor’ın laboratuarı çıkar. Artık Peter 
Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

1930’larda İstanbul-Paris seferini yapan ünlü 
Şark Ekspresi’nde bir cinayet işlenir ve Amerikalı 
bir milyoner trende ölü bulunur. Agatha Christie 
hikayelerinin en yakından tanıdığımız kahramanı 
Hercule Poirot da trendedir ve bu cinayeti 
aydınlatmaya çalışır. Film beyazperdeye ikinci kez 
uyarlanıyor. Senaryo uyarlamasını Michael Green’in 
yazdığı filmin yönetmeni Akademi Ödülleri’ne beş kez 
aday gösterilen Kenneth Branagh.

Usta Yönetmen Woody Allen’ın yönetmenliğini yaptığı 
film 1950’lerde Coney Adası’nda geçiyor. Dram türü 
filmle Allen izleyiciye bu kez New York’ta geçen bir aşk 
hikayesini aktarıyor. Başrollerdeyse Kate Winslet, Juno 
Temple ve Justin Timberlake var.

Yönetmen koltupunda Nikolaj Arcel’in oturduğu filmin 
oyuncu kadrosunda Idris Elba, Matthew McConaughey 
ve Tom Taylor yer alıyor. 11 yaşındaki Jake Chambers 
(Tom Taylor), rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var 
olduğuna inanmadığı Orta Dünya’yla ilgili ipuçlarını 
takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine 
rüyalarında gördüğü silahşöt Roland Deschain ile (Idrıs 
Elba) karşılaşır. Deschain yıllarca kendi evrenlerini 
korumak için Kara Kule’yi savunmuştur. Ancak siyahlı 
adam (Matthew McConaughey) oraya ulaştığında hem 
Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. 
Ona engel olabilmek için silahşör genç Jake ile zorlu bri 
yolculuğa çıkacaktır.

Yavuz Turgul yönetmenliğini yaptığı bu filmle 
daha önce defalarca birlikte çalıştığı Şener Şen ile 
yeniden bir araya geliyor. Film, hayatını babasından 
devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye 
adayan, bu uğurda ailesini bile karşısına almaktan 
çekinmeyen ve geçirdiği ağır trafik kazası sonrası 
farklı bir yaşam seçmeye karar veren Mazhar 
Kozanlı’nın hikayesine odaklanıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı filmde 
martıların efendisi İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir 
yaşam süren bir adamdır. Yıllardır beklediği misafiri 
nihayet gelir ve onun bütün hayatını değiştirir. Filmin 
oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Mehmet Günsür, 
Timuçin Esen gibi iddialı isimler yer alıyor.

Yönetmenliğini Ceyda Torun’un yaptığı belgeselin 
başrollerinde İstanbul sokaklarının sevimli sakinleri 
kediler yer alıyor. Bu küçük dostlarımızın yaşadıkları 
sıkıntılara ışık tutan belgeselin en dikkat çeken 
yanlarından biri de İstanbul’un en işlek yerlerinden 
alınan doğal görüntülerden oluşması.

Kardan Adam
The Snowman

Öteki Taraf

İnanılmaz Örümcek Adam
Amazing Spider Man

Doğu Ekspresinde Cinayet
Murder On the Orient Express

Dönme Dolap
Wonder Wheel

Kara Kule
The Dark Tower

Yol Ayrımı

Martıların Efendisi
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Büyüleyici 
sesiyle yeni 
dönem caz 
vokalistlerinin 
arasından sıyrılan Hailey Tuck, 
ilk kez İstanbullu dinleyicileriyle 
buluşuyor. Teksaslı sanatçı taze 
kariyerine rağmen tüm dünyada 
şimdiden hayranlar edinmeyi 
başardı. Saat 20.30’da başlayacak 
olan konserde Hailey Tuck’a, 
davulda Eric Harland ve bas 
gitarda Joe Sanders eşlik edecek. 
www.biletix.com

Çok yönlü 
müziğinde 
geleneksel 
seslerden 
ilham alan Manuş Baba, 
“Dönersen Islık Çal” isim-
li ilk albümüyle oldukça 
ses getirmişti. Albümü 
yayınlandığı günden 
itibaren geniş kitlelere 
hitap etmeyi başaran 
Manuş Baba’nın konseri 
saat 20.30’da başlıyor. 
www.biletix.com

Çok eğlenceli bir gece geçirmeye hazır 
olun! 18 Kasım saat 21.00’de Yılmaz Erdo-
ğan Maslak’taki Uniq Hall’da sahnede ola-
cak. Gündelik hayata dair kahkaha garantili 
tespitler, kariyeri hakkında merak edilenler 
ve seyirciyi davet ettiği hakiki bir yolculuğa 
çıkacaksınız. Daha fazlasını merak ediyor-
sanız Erdoğan’ın 
tek kişilik göste-
risi Münaşaka’da 
şimdiden yerinizi 
ayırtın.  
www.biletix.com

K Ü L T Ü R - S A N A T

Festival bu yıl da zengin bir programla 
tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İki hafta 
boyunca ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş 
yorumlar, şehrin farklı sahnelerinde izleyicilerin 
karşısına çıkacak. Yurt dışından altı, Türkiye’den 
13 olmak üzere, 19 tiyatro, dans ve performans 
topluluğunun 55 gösterisinin yanı sıra okuma 
tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları gibi ücretsiz 
yan etkinlikler de yer alacak. www.biletix.com

Ayşen Gruda’nın başrolünde oynadığı 
komedi tufanı ‘’Kırkından Sonra’’ 55. 
Sanat yılında seyircisiyle buluşuyor. 
Bazen en iyi tedavi aşktır, sevgidir. 
Oyundaki kadınla adam anlaşmışlar, 
sevmişler birbirlerini “Kırkından Sonra 
Sevmek de Mümkün” demişler. Öyleyse 
size de izlemek düşer. Oyun saat 
20.30’da başlıyor. www.biletix.com

İlk solo 
albümünü 
2015’te 
çıkaran, 
albümün-
de usta 

sanatçıların eserlerinin yanı 
sıra kendi bestelerine ve 
şiilerine de yer veren Koray 
Avcı, sahne performansları, 
güçlü ve samimi yorumuyla 
geniş bir dinleyici kitlesine 
sahip. Yorumladığı unu-
tulmaz eserleri dinlemek 
istiyorsanız saat 19.00’daki 
konser için programı 
şimdiden yapmaya başlayın! 
www.biletix.com

Bugüne 
kadar yaptığı 
müzikle çok 
geniş bir 
dinleyici ve hayran kitlesine 
ulaşan Mabel Matiz’i daha 
önce canlı dinleme şansı 
yakalayamadıysanız 8 Ara-
lık’taki konser için kolları 
sıvayın. Beyoğlu Nevizade’de 
yer alan, 1500 kişi kapasiteli 
en yeni canlı performans 
merkezinde bu ilki yaşayabi-
lirsiniz. Saat 22.00’de başla-
yacak olan konserde Matiz 
kendine has sesiyle size yine 
müthiş bir gece yaşatacak. 
www.biletix.com

Türkiye’de geniş ve tutkulu bir 
dinleyici kitlesine sahip olan 
Ladino müziğinin sıra dışı 
yorumcusu Yasmin Levy, Latin 
ve Sefarad müziğinden İspanyol 
flamenkosuna, Arjantin tango-
sundan Portekiz fadosuna kadar 
dünyanın farklı coğrafyalarındam 
müzikleri harmanlayarak, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini 
farklı bir müzikal yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ana 
Tiyatro’da gerçekleşecek olan konser saat 21.00’de başla-
yacak. www.biletix.com

Mark Shelley’in romanından Nick Dear tarafından 
uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında 
gösterilen Frankenstein, Şakir Gürzumar yönetimin-
de Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 
sahneleniyor. Oyun, görselliği, prodüksiyonu, Cansel 
Elçin, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı 
oyuncu kadrosuyla yeni sezonda da adından söz 
ettirmeye devam edecek. Saat 20.30’da salondaki 
yerinizi alın. www.biletix.com

21. İstanbul Tiyatro Festivali
13-26 Kasım

Koray Avcı
26 Kasım Pazar
Bostancı Gösteri Merkezi

Mabel Matiz
8 Aralık Cuma
Sanat Performans Sahnesi

Hailey Tuck
15 Şubat Perşembe
İş Sanat Kültür Merkezi

MIX Festival
15 Aralık Cumartesi
Zorlu PSM 

Yasmin Levy
23 Aralık Cumartesi
Zorlu PSM Gökhan Türkmen

23 Aralık Cumartesi
Beyrut Performance 

Manuş Baba
21 Ocak Pazar
Bostancı Gösteri Merkezi 

Kırkından Sonra
9 Aralık Cumartesi
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Yılmaz Erdoğan
18 Kasım Cumartesi
Uniq Hall

Frankenstein
2 Aralık Cumartesi
Zorlu PSM
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Farklı müzik türlerini aynı çatı 
altında toplayan Mix Festival, 
bu yıl da 15-16 Aralık tarihlerin-
de Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nin çeşitli mekanla-
rında yapılacak. Konserlerden, 
atölyelere, partilerden, plak 
pazarına kadar birçok farklı 
etkinliğin yer aldığı festivalde, 
Selda Bağcan&Boom Pam, 
The Wedding Present, Cem 
Adrian, Goose, Manuş 
Baba, Slam, Jakuzi, Gökçen 
Kaynatan, Son Feci Bisiklet, 
Kabus Kerim, The Away 
days  festivalde sahne alacak 
isimlerden yalnızca bazıları... 
Saat 18.00’de başlayacak 
olan etkinliğin detayları için. 
www.biletix.com
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Gökhan Türk-
men hayran-
ları sıkı durun! 
Cumartesi 
gecesi için müthiş bir konser 
sizi bekliyor. Pop müziğinin 
başarılı ismi, “Sessiz” albümün-
deki yeni şarkılarının yanı sıra 
eski şarkılarının da bulunduğu 
geniş repertuvarı ve müthiş 
performansıyla müzikseverlerle 
buluşacak. Konser saat 21.30’da 
başlıyor. www.biletix.com
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Y E M E - I Ç M E

Damak tadına düşkün 
olanlar için...
Osmanlı-Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini 
sunan mekanları sizi için derledik

Nar Lokantası
Kendi deyimleriyle Saray mutfak kültüründen kırsal 
mutfak kültürüne kadar uzanan tüm mutfak kültürünü 
menüsüne almış bir mekan burası. Nar Lokantası 
Anadolu’nun yüzyıllar öncesinden gelen lezzetlerine 
yeniden hayat veriyor ve menüler mevsime uygun olarak 
hazırlanıyor. Çorbalar, salatalar, zeytinyağlılar, imam 
bayıldı, haşlama içli köfte, saray mantısı, karides güveç, etli 
sarma denemeniz gereken lezzetler arasında. Tatlılardaysa 
kabak tatlısı, sütlaç, incir ve haşhaşlı şekerpareyi atlamayın! 
Nuruosmaniye Cad. No: 65 ARMAGGAN Nuruosmaniye 
Mağazası Kat: 5 Nuruosmaniye  Tel: 0212 522 28 00

Hünkar
Kaliteli esnaf lokantacılığı denince akla gelen 
ilk isimlerden biri. Bembeyaz örtülerle kaplı 
masaları ve şık iç tasarımıyla Osmanlı-Türk 
Mutfağı’nın en lezzetli tariflerini Hünkar’da 
denemeniz mümkün. Beğendili kebap dillere 
destan! Et ve sebze yemekleri şahane ancak 
mezelerini ve zeytinyağlılarını da mutlaka 
denemelisiniz. Nişantaşı’nın yanı sıra Etiler’de de 
bir şubesi bulunuyor. 
Mim Kemal Öke Cad. No: 21 Nişantaşı
Tel: 0212 225 46 65

Borsa Restaurant
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın 
Boğaz manzaralı bölümünde bulunan Boğaziçi Borsa 
Restaurant, klasik Türk ve Osmanlı mutfağından 
lezzetler sunuyor. Et, kebap, deniz ürünleri, içli köfte, 
su böreği, ev yapımı mantı, patlıcan ezme, asma yaprağı 
sarma, kuzu tandır, katmer, hurmalı incir tatlısı, Mardin 
usulü irmik helvası menideki lezzetlerden yalnızca 
bazıları. Mekanın Kandilli’deki Adile Sultan Sarayı’nın 
içinde de bir şubesi bulunuyor. 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Gümüş 
Sok. No: 4 Harbiye  Tel: 0212 232 42 01

Asitane Restaurant
Daha önce hiç tatmadığınız ilginç lezzetler 
denemek istiyorsanız doğru adrestesiniz! 
Edirnekapı’daki Kariye Müzesi’nin yanında yer 
alan Asitane Restaurant, misafirlerine unutulmuş 
Osmanlı dönemi lezzetleri sunuyor. Belli aralıklarla 
Fatih Sultan Mehmet dönemi, Osmanlı saraylarında 
afrodizyak yemekler, Osmanlı sarayında balık 
ve deniz ürünleri başlıkları altında özel menüler 
hazırlıyor. Şimdiden afiyet olsun. 
Kariye Camii Sok.  No: 6 Edirnekapı
Tel: 0212 635 79 97

Hacı Abdullah Lokantası
İşletme ruhsatı 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid 
Han tarafından verilen mekanda usta çırak ilişkisi 
esas alınıyor. Menüsü Osmanlı-Türk Mutfağı’nın 
tüm özelliklerini taşıyor. Hacı Abdullah Lokantası, 
çorbaları, sebzeleri, pilav ve börek çeşitleri, et 
yemekleri, günlük olarak hazırlanan zeytinyağlıları, 
tatlı ve komposto seçenekleriyle damak tadına 
düşkün olan misafirlerini ağırlırlıyor. Zorlu Alışveriş 
Merkezi’nde de bir şubesi bulunuyor. 
Ağa Camii Atıf Yılmaz Cad. No: 9A Beyoğlu
Tel: 0212 293 85 61

Darüzziyafe
Osmanlı mimarisinin en görkemli yapılarından biri. Süley-
maniye Külliyesi’nin imaret binası olan Darüzziyafe Türk 
Mutfağı misafirlerini bu tarihi ortamda ağırlıyor. Meyve ve 
sebzelerin mevsimine göre tüketildiği restoranın menüsü 
mevsim şartlarına uygun olarak düzenleniyor. Süleyma-
niye çorbası, bademli pilav, köfteler, kebaplar, haşlamalar, 
yahniler, tavuk yemekleri, av hayvanları, deniz ürünleri 
menüdeki lezzetler arasında. Nar, kuşburnu, kızılcık, de-
mirhindi, gül gibi şerbetleri denemeyi de ihmal etmeyin. 
Hoca Gıyasettin Mah. Şifahane Sok. No: 6 Fatih
Tel: 0212 511 84 14

Siz neredeyseniz, biz oradayız...
Araç kiralamanın kolay yolu

İstanbul AHL

İstanbul SAW

İstanbul Ataşehir

İstanbul B.Evler

İstanbul Esenler

İstanbul Maslak

İstanbul Z.Burnu

Adana

Antalya

Aydın

Ankara

Bartın

Batman

Balıkesir

Bolu

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İzmir

Karabük

Kastamonu

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla - Bodrum

Muğla - Dalaman

Ordu

Samsun

Şanlıurfa

Sivas

Tekirdağ - Çorlu

Tekirdağ - Merkez

Tokat

Trabzon

Van

Zonguldak

grscar.com 444 9 505
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