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TEMEL BAŞ
GÜRSES OTO
OTOMOTIV GRUP DIREK TÖRÜ

Değerli okuyucularımız,
2018 yılı itibarıyla yayınlamaya başladığımız Gürses bültenimizin 2. sayısında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bültenimizin ilk sayısı 10 bin adet basılarak, müşterilerimiz ve faaliyette bulunduğumuz sektörlerin önde gelen
temsilcileri ile paylaşıldı. Yayınımıza gösterdiğiniz ilgi ve olumlu geri
dönüşleriniz için tüm okuyucularımıza gönülden teşekkür ederiz.
Değerli dostlarımız,
2017 yılı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, 956 bin 194 adetlik satış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3 civarında bir düşüş yaşanmış olsa da iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz.
Gürses Grup olarak; üç markamızın toplamında 6 bin 585 adet sıfır
km, 1.920 adet ikinci el olmak üzere toplam 8 bin 505 adetlik araç satışı
gerçekleştirdik.
Bunun yanında 36 bin 907 adet araca da bakım onarım hizmeti verdik.
Günlük ve kısa dönem araç kiralama faaliyetimizi ise 180 bin 620 gün
ile tamamladık. Sigorta tarafında ise 10 bin adedi aşkın poliçe üretimimiz
oldu. Diğer yandan, Türkiye’nin ilk taşıt tanıma sistemi olan, Shell Taşıt
Tanıma Sistemi ile Türkiye sınırları içinde firmaların akaryakıt alımları
için hızlı, kolay ve güvenli bir filo yönetim sistemi sunduk ve bu uygulamaya halen devam ediyoruz.
İnşaat alanında ise; 2016 yılı Nisan ayında Bahçelievler – Kocasinan’da
yapımına başladığımız 96 dairelik “Pearl Garden” projemizi tamamlayıp
düzenlenen törenle sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz.
Esenler Belediyesi sınırları içerisindeki inşaatı devam eden “Pearl City”
ve “Pearl Park” projelerimizin inşaatları da hızla devam etmekte olup, 2018
yılı içerisinde tamamlamayı planlanlıyoruz.
Grubumuz adına bir başka haber de dayanıklı tüketim malları sektörüyle ilgili. Gürses, Altus markasıyla yapılan işbirliğiyle Marmara ve Batı
Karadeniz distribütörlerinden biri oldu. Bu sevindirici gelişmeyi de sizlerle
paylaşmak isterim.
1998 yılından bu yana ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunan Altus,
25 bin çalışanı ve Türkiye, Romanya, Rusya’da olmak üzere toplam 11 üretim tesisi ile Türkiye’nin en köklü beyaz eşya üretici olan Arçelik A.Ş.’nin
markalarından biri. Altus markası; beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli
süpürgeler, klimalar, su ısıtıcıları ve küçük ev aletlerinden oluşan geniş bir
ürün gamına sahip.
Bültenimizin ikinci sayısında; bayiliğini yaptığımız Fiat, Opel, Toyota
markalarımızla ilgili faaliyetler, güncel bilgiler ve birçok yenilik haberlerini
bulacaksınız.
Buna ek olarak, Gürses Grup’un gelenekselleşen yıl sonu yemek organizasyonu ve GRS Car bayi toplantımıza da yer verdik.
Gürses Yapı tarafında da devam eden ve bitmiş olan projelerimize ait
kareleri sizlerle paylaşmak istedik.
Sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz ile yaptığımız hoş söyleşiyi de beğeneceğinizi umuyoruz.
Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle...
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Gürses Otomotiv Grubu
yıl sonu yemeğinde buluştu

G

ürses Otomotiv Grubu; bünyesinde yer alan Fiat, Opel, Toyota
bayilikleriyle birlikte kiralama
çözümleri sunan GRS Car ve GRS Sigorta
çalışanlarının bir araya geldiği keyifli
bir yemek organizasyonuyla geçtiğimiz
yıla veda etti. Gürses Grup Yöneticileri
İrfan Gürses başta olmak üzere, Uğur
Gürses ve Mehmet Gürses şirketimizde
5, 10 ve 15. Yılını dolduran Kenan Kutlu,
Ahmet Turhal, Serkan Kocaoğlan, Şaban
Arslantürk, Esra Ödemiş, Mustafa Kanbur,
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Rıdvan Altunkaya, Veysel Köse, Davut
Karaca, Arif Kandil, Samet Kaya, Mehmet
Yaman, Ersin Korkut, Soner Bayır, Fermet
Yılmaz, Esra Taygün, Aytekin Dedeli,
Ahmet Kırat, Pınar Ergenç, Vahit Soy,
Saffet Akay ve Mustafa Urbay’a özverili
çalışmaları ve katkılarından dolayı birer
plaket verdiler. Gecede ayrıca Otomotiv
Grup Direktörü Temel Baş tarafından 2017
yılının genel bir değerlendirilmesi yapılarak hem sektör hem de Gürses Grup şirketlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Fiat Gürses Genel Müdürü Barış
İlkdoğan, Opel Gürses Genel Müdürü
Fikret Ertuğrul, Toyota Gürses Genel
Müdürü Şaban Saygılı, GRS Car Satış ve
Pazarlama Yöneticisi Şebnem Akın, GRS
Sigorta Genel Müdürü Gökhan Cavkaytar
da 2018 yılı planlarından ve beklentilerinden bahsederek büyüme hedeflerini anlattılar. Bu keyifli organizasyon, tüm Gürses
Grup çalışanlarının bir arada olduğu canlı
müzik ve eğlenceler eşliğinde gece boyu
devam etti.

GRS Grup’tan spora ve sporcuya tam destek

Ç

alışmalarına 2011 yılında başlayan ve
üç yıl boyunca futbol okulu olarak
devam eden Avcılar Gençlik ve Spor
Kulübü AFA, 2014 yılında profesyonelliğe
ilk adımı atarak TFF bünyesinde lisanslı bir
kulüp haline geldi. Başkanlığını Fehmi Çelik,
Genel Koordinatörlüğünü Ceyhan Çelik ve
idari sorumluluğunu da Niket Çelik ile İkbal
Çelik yürütüyor. Yetkililer kulübün öncelikli
amacının 5-17 yaş grubundaki tüm çocukların spor ahlakı ile donanmış, geleceğe yönelik iyi bireyler olmasını sağlamak olduğunu
söylüyorlar.
Ayrıca yenilikçi eğitim anlayışı ile doğru ve
kaliteli futbol eğitiminin güzel sonuçlarını
katıldıkları tüm organizasyonlarda gördüklerini de belirtiyorlar. Yedi sene içerisinde
sömestr ve yaz kamplarına, yurt içi ve yurt
dışında FIFA onaylı büyük organizasyonlar
dahil olmak üzere birçok turnuvalara katılım gösteren AFA, bu turnuvalardan büyük
tecrübe ve başarılarla ayrıldılar. Ancak AFA
için önemli olanın sonuçtan çok süreç içinde
gösterdikleri performans ve mücadele bilincini yaratmanın temel ilkeleri olduğunu vurguluyorlar. “Çocuksa Eğer Her Şeye Değer”
sloganı doğrultusunda, tüm öğrencilerin
bütüncül gelişimini destekliyorlar.

2017 sezonunun başında Gürses Grup
kulübe sponsorluk desteği vermeye başladı.
Kulüplerin gelişiminde ve ilerlemesinde
sponsor desteklerinin yadsınamaz bir etkisi
olduğunu profesyonel kulüplerden görüyoruz. Gürses Grup ailesinin spor alanına
bu şekilde destek vermesi hem AFA hem

de Türk sporu adına çok değerli olduğunu
belirten AFA yetkilileri, hedefleri doğrultusunda kulübe maddi ve manevi her türlü desteği veren Gürses Grup minnettarlıklarını
da belirtiyorlar. AFA, futbola gönül veren,
doğru eğitim almak isteyen herkesi kulübe
bekliyor...

Hacı Lütfiye Gürses Bilgi Evi

E

senler Belediyesi tarafından tahsis
edilen arazi üzerinde hayata geçirilen 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 eğitmenler ile okulda gördükleri
dersleri tekrar etme olanağı bulan çocuklar, Bilim Parkı’ndan olabildiğince faydalanıyor. Satranç, tekvando, ebru gibi sportif
ve sanatsal çalışmalarla da ilgilenen öğrenciler, düzenlenen çeşitli gezilere katılarak
sosyal yaşama hazır bir birey haline geliyor.
Çocukların okuldaki derslerine ek olarak,
burada çeşitli etüt ve bilimsel çalışmalara
uzman öğretmenler eşliğinde devam ediliyor.
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Gürses’te geçen dopdolu 15 yıl
Gürses Oto’da 15. Yılını dolduran değerli çalışanımız Mustafa Urbay ile mini bir röportaj gerçekleştirdik.
Önce Gürses’le başlayalım. Kaç yıldır bu çatı altında
çalışıyorsunuz?
Bu yıl Gürses Oto’daki 16. Yılım. 26 yılı aşkın
bir süredir de Fiat markalı otomobiller üzerine çalışıyorum.
Uzun yıllardır Gürses’te çalışıyorsunuz. Peki bir işletmede böylesine uzun soluklu çalışmanın sırrı
ne?
Disiplinli olmak, empati kurabilmek ve tabii
ki işini severek yapmak.
Gürses markasıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Memnuniyetiniz ne
düzeyde?
Bulduğum huzur, patronların mütevazılığı,
müdürlerimizin abi-kardeş ilişkisi memnuniyetimi dile getirmek için oldukça yeterli.
Bana bu güzel çalışma ortamını sağladıkları
için kendilerine teşekkür ederim.
Fiat markalı otomobiller üzerine
26 yıldır çalıştığınız söylediniz.
Nasıl başladı bu serüven?

Gözümüzü Fiat’ta açtık diyebiliriz. Önceleri
Murat 124’ler vardı, onlarla başladık. Tabii
o zamanlar Tofaş olarak anılıyordu. Ustam
da Tofaş çıkışlıydı. Çalıştığımız atölyede
bize Tofaş’ı sevdiren kişi kendisidir. Hiçbir
zaman Fiat markasına olan sevgimden de
bağlılığımdan da vazgeçmedim.
Bir müşteri olduğunuzu varsayalım, aynı zamanda farklı bir
markada ustasınız da. Aracınızı
Gürses Oto’ya neden getirirdiniz?
Güler yüzlülük ve iş kalitesi son derece üst
noktalarda. Bu iki sebep aracımı Gürses’e
getirmemdeki en önemli nedenler olabilirdi. Buna bağlı olarak bir anımı anlatmak
isterim.
Bir gün servise bir müşterimiz geldi. O
zamanlar da şimdiki yerimizde değil son
duraktaki eski lokasyondaydık. Aracını
kontrol edip arıza ile ilgili tespitimi anlattım. Ardından da müşterimizin ona karşı
olan tavrımın güven veren, net bir üslupta
olduğu cevabını aldım. Bunu duymak bir
Gürses çalışanı için gerçekten de önemliydi.

Peki Mustafa Bey kaç yaşındasınız? Evli misiniz? Çocuklar?
48 yaşındayım ve 24 yıldır da evliyim. Bir
erkek çocuk babasıyım.
Mustafa Bey ne kadar yoğun çalıştığınızın farkındayız, ayırmış olduğunuz vakit için teşekkür eder, Gürses markasında daha uzun yıllar
çalışmanızı temenni ediyoruz.

Opel Gürses, “mükemmellik” ödülünü kazandı

O

pel Türkiye’nin her yıl gerçekleştirdiği, doğrudan hizmet kalitesini yansıtan “Mükemmel Müşteri Deneyimi”
ödülünü Opel Gürses, başarılı çalışmaları
ve koyduğu hedefler doğrutusunda 2017’de
almaya hak kazandı.
Opel Gürses, her zaman müşteri memnuniyetinin önemsendiğini ve en kaliteli hizmeti en
kısa sürede sunmak için çalıştığını ve çalışacağını vurguluyor.
“Mükemmel Müşteri Deneyimi” kavramı
tüm satış ve satış sonrası süreçlerin merkezinde yer alıyor.
Opel Gürses son derece önemli olan bu
ödülün kazanılmasına katkı sağlayan müşterileri, paydaşları ve çalışma arkadaşlarına
teşekkürlerini sunuyor.
Mükemmel Müşteri Deneyimi
Nedir?
Opel markası ile temasa geçtikleri ilk andan
itibaren, müşterilerine kusursuz satış ve satış
sonrası süreçleri ile eşlik edip onlara unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefleyen Opel
hizmet anlayışının bir sonucudur.
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Çanakkale geçilmez!
Kahraman Türk askerimizin, 103 yıl önce dünyanın en
güçlü ordularına geçit vermeyerek yazdığı ‘Çanakkale
Destanı’nın yıl dönümü, Türkiye’nin dört yanında
kutlandı.

B

undan tam 103 yıl önce, 18 Mart 1915 tarihi yüzyılımızın en
büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’ndan
zaferle ayrıldığımız gündü. Birinci Dünya Savaşı’nı
galip bitirmek isteyen düşman devletler, gemileriyle Çanakkale
Boğazını geçip İstanbul’u almak istiyorlardı. Osmanlı ordusu,
İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda
aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yaptı. 250 bin askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda, 490 bine yakın
askerle gelen işgalci kuvvetler, 300 binden fazla kayıp verdi.
Düşman donanmalarına ağır kayıplar veren şanlı Türk ordusu,
“Çanakkale Geçilmez” diyerek adeta bir destan yazdı. Her yıl
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarihi yarımadada yapılan
törenler, bu yıl da
birbirinden güzel
karelere
sahne
oldu. Bizler de
Gürses Şirketler
Grubu
olarak
şehitler imize
rahmet diliyor, 18
Mart Çanakkale
Za fer imizi
kutluyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yine
tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlandı

B

irleşmiş Milletler tarafından da
tanımlanarak uluslararası bir gün
haline gelen Dünya Kadınlar Günü,
her yıl 8 Mart tarihinde tüm dünyada büyük

bir coşku içinde kutlanıyor.
İlk defa 1910 tarihlerinde kutlanmaya
başlayan Dünya Emekçi Kadınlar Günü
olarak da anılan bu özel gün, kadınların

siyasi, sosyal bilincinin geliştirmesi ve ekonomik, siyasi ve sosyal başarıları için kutlanıyor. Kadınlar için en önemli gün olarak
sayılan bu gün, 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde
2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat
Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart
1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın
“Internationaler Frauentag” (International
Women’s Day - Dünya Kadınlar Günü)
olarak anılması önerisini getirdi ve öneri
oybirliğiyle kabul edildi.
Ülkemizde ise bu özel gün, 1975 yılında
ve onu izleyen yıllarda daha yaygın bir
şekilde kutlanmaya başladı. Çeşitli etkinler
yapıldı ve coşkulu kalabalıklar bu etkinlikleri sokaklara taşıdı. 12 Eylül döneminde bir süreliğine cunta bu kutlamalara
izin vermese de, 1984’ten itibaren her yıl
çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” kutlanmaya devam
ediliyor.
Bizler de Gürses Ailesi olarak tüm
kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü
kutluyoruz.
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Fiat Gürses
Değerli müşterilerimiz,
okuyucularımız ve iş ortaklarımız...

BARIŞ
ILKDOĞAN
F I AT B AY I I
GENEL MÜDÜRÜ

F

iat Gürses olarak asırlık çınar ağacı
Gürses Grup’un güçlü gövdesine bağlı,
onun sağlam, güvenli ve en büyük dalı
olmanın haklı gururu içerisindeyiz.
Bu büyük gövdeye bağlı olarak 2018 yılı
yeni başarılara ilerlemenin yanı sıra 30. yaşımızı sizlerden de aldığımız güç ile büyük bir
coşku içinde doldurduğumuz bir yıl olacak.
Geçen 30 yıl içerisinde sizlerin desteği ile
sürekli büyüdük ve daha da büyümek için
çaba gösterdik. Yol haritamız sizlere sürekli,
kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet sunmak
oldu. En büyük sermayemiz, iyi yetişmiş eğitimli çalışanlarımız ve tabii ki insan kaynağımızdı. Sizlerle beraber birçok acıya, güçlüğe,
sıkıntıya göğüs gerdik. Birçok sevinci, başarıyı ve ödülü de kucakladık.
Bu hisler içerisinde nice 30 yıllara hep
birlikte ulaşmayı diliyor, Fiat Gürses olarak
buna yürekten inanıyoruz. Sektörümüzü
kısaca özetleyecek olursak; ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen
toplamda 956 bin araç satışı yapıldı. Bu sene
de 1 milyona yakın araç satılacağını tahmin
ediyoruz.
Fiat Gürses olarak 2017 yılında araç satışımızı yüzde 15 artırarak 4 bin adet sıfır ve ikinci
İletişim
www.gursesoto.com.tr
0212 429 63 73
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el araç satışına imza attık. Bu yıl da hedefimiz
5 bin adetlik bir satışa ulaşmak olacak. Çünkü
sürekli rekabet içinde olduğumuzu ve daha
da büyümemiz gerektiğini, durmanın geriye
gitmek olduğunu çok iyi biliyoruz.
Satış sonrası hizmetler bölümümüzde de
geçen yıla göre yüzde 10 büyüme kaydettik.
Bu yıl, bakım ve hasar işlemlerinde 17 bin adet
araca hizmet vermeyi hedefliyoruz.
Yıllardır sizlerin takdiri ile Fiat Gürses’in
“TÜRKİYE’DE FIAT MARKA ARAÇLARA
EN ÇOK BAKIM ONARIM YAPILAN BAYİİ”
unvanını tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü
bu gurur hepimize ait.
Biz de sizlere daha iyi hizmet vermek
amacıyla ve ismimizin getirdiği sorumluluk ile kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla en son teknoloji
cihazları temin ediyor, sizlerin rahatı için şirketimizdeki alanları en konforlu ve en rahat
şekilde düzenliyoruz.
Çok kıymetli müşterilerimiz ve dostlarımız, 2018 yılının sağlık, mutluluk, bolluk,
bereket getirmesini dileyerek sizleri en kısa
zamanda yeniliklerimizle tanışmak ve 2018
model araçlarımızı yakından görmek adına
çay ve kahve içmeye bekliyoruz.
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Fiat Doblo’ya İngiltere’den
üst üste üçüncü kez ödül
Fiat Professional Ailesi’nin, Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen
modeli Fiat Doblo Cargo, İngiltere’de gerçekleştirilen “What Van?” ödülleri kapsamında,
üst üste üçüncü defa, “Yılın Hafif Ticari Vanı” ünvanını kazanarak iddiasını ortaya koydu.
What Van? Editörü James Dallas, konuyla ilgili olarak, “Doblo Cargo’nun üç sene üst üste
bu ödülü alması, aracın kalitesinin devamlılığı için oldukça ikna edici; Doblo Cargo’nun
yol tutuşu ve malzeme kalitesi birinci sınıf” açıklamasında bulundu.

B

ursa’daki Tofaş fabrikasında
üretilen, Fiat Professional Ailesi
üyelerinden Doblo’nun Cargo
versiyonu, global anlamda önemli
başarılar kazanmaya devam
ediyor. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından
düzenlenen organizasyonda üst üste üçüncü kez
“Yılın Hafif Ticari Vanı Ödülü”nü kazanan Fiat
Doblo Cargo’nun yanı sıra, Fiat Fiorino Cargo
da “Küçük Ticari Van” kategorisinde, “yüksek
derecede önerilir” övgüsünü aldı. Jüri tarafından sınıflarının en iyisi seçilerek tüm rakiplerini geride bırakan Fiat Doblo Cargo, yükleme
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kapasitesi, modüler yapısı, konfor seviyesi ve
ekonomik kullanım maliyetleriyle birçok konuda
etkileyici sonuçlara imza atarak birincilik koltuğuna oturdu. “What Van?” Editörü James
Dallas konuyla ilgili, “Doblo Cargo’nun Yılın
Hafif Ticari Van Ödülü’nü üç sene üst üste almış
olması; aracın kalitesinin sürekliliği için oldukça
ikna edici; ayrıca Doblo Cargo, kendi sınıfında
en iyi yol tutuş, konfor ve kalite seviyesini bünyesinde barındırıyor” açıklamasında bulundu.
Türkiye’de de hafif ticari araç sınıfının referans
modeli olma başarısını gösteren Fiat Doblo
Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili
yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 faklı gövde

seçeneği sunuyor.1.8 metre ile 3.4 metre arasında
değişen iç mekân uzunluğu, yüksek tavan versiyonunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi
ve 1 ton istiap haddi ile sınıfının en iyisi olan
Doblo Cargo, son nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha
teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı
başarıyor. Tofaş mühendis ve işçilerinin imzasıyla hayata geçirilen Minicargo projesinin Fiat
markalı yüzünü temsil eden Fiorino’nun Cargo
modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi ile hem
kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de
ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor.

Türkiye’nin tercihi yine
Fiat Egea

2

017 yılında ulusal pazarda 120
bin 49 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu etkin
sonucu elde etmesinde önemli bir
paya sahip olan Fiat Egea Sedan,
Türkiye’de yılın en çok satan otomobil modeli
oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)
tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri
kapsamında, 2017 yılı pazar sonuçlarına göre
‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan,
42 bin 990 adet satış ile zirvedeki yerini aldı.
Hatchback ve Station Wagon karoserli modelleri
ile 2017 yılında 47 bin 704 toplam satış adedine
ulaşan Egea Ailesi’nin, 2015 yılından bu yana
gerçekleşen toplam satışları ise 91 bin 638 adede
erişti.
Fiat Egea’nın satış liderliği ile ilgili görüşlerini dile getiren Fiat İş Birimi Direktörü Altan
Aytaç, “Sedan, Hatchback ve Station Wagon
karoser seçenekleriyle müşterilerin tercihine
sunduğumuz Egea Ailesi’nin Sedan versiyonunun 2017 yılında satış rakamı 42 bin 990 adete
ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamda 47 bin 704 adet
satış rakamına ulaşan Fiat Egea Ailesi, 2015
Kasım ayında pazara sunulduğu ilk günden

bu yana toplamda 91 bin 638 adetlik satış adedine ulaşarak haklı başarısını ortaya koydu.
İç pazarda olduğu gibi dünya pazarlarında da
satışa sunulduğu ilk günden bu yana önemli bir
satış başarısı elde eden Fiat Egea’nın Türkiye’de
iki yıldır en çok satılan model olması bizim için
büyük bir gurur.” diye konuştu.
Fiat markasının, 2017 yılında 120 bin 049
adetlik satış ile 2016 yılına göre satışlarında
%13’lük artış gerçekleştirdiğine de değinen

Aytaç “Egea’nın artan performansıyla, otomobil satışlarımız %17 artış gösterdi. Bu yıl ayrıca
hafif ticari araç satışlarımız da %9,2 oranında
artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibariyle açıklanan 11 aylık TÜİK verilerine göre, 29 ilde satış
şampiyonu olan Fiat markasının gururu Egea
model ailesinin 2018 yılında da başarısını arttıracağına ve Türkiye pazarında daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Fiat İş Birimi
Direktörü Altan Aytaç
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Yılın “Bronz Bayisi” ve “Satış Sonrası”
Türkiye birincisi Gürses Oto oldu

F

iat’ın her yıl bayilerini performanslarına
göre değerlendirdiği ve bir ödülle bu
başarısını kutladığı sıralama sonucunda
bu yılın “Bronz Bayi”si Gürses Oto oldu. 2017
yılı içinde satış, servis, yedek parça, müşteri
memnuniyeti, finansman ve yönetim alanındaki
performans değerlendirmesi sonucunda 72 bayi
içinde ilk üçte yer alan Gürses Oto, İstanbul’da
ise tek bayi olma başarısını gösterdi.

Gürses Oto ayrıca ödüllerine bir yenisini daha
ekleyerek “Satış Sonrası” alanında da yüksek bir
performans göstererek Türkiye birincisi oldu.
Gürses Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı İrfan Gürses ödülü, Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer M. Koç
ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi ve CEO’su Cengiz Eroldu’nun
elinden aldı.

En sportif Egea, Cenevre’de boy gösterdi

A

vrupa pazarında Tipo ismiyle satışa
sunulan Egea’nın en sportif versiyonu 88’inci Cenevre Otomobil
Fuarı’nda sergilendi. Lansmanından bugüne
Türkiye’de en çok tercih edilen model
olmaya devam eden Egea’nın, İtalya’da da
segmentinin lideri konumuna ulaştığına
değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea,
2017 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu;
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan
EMEA Bölgesi’nde 180 bin adet satış rakamıyla başarısını ortaya koydu.
Kompakt sınıftaki güçlü oyuncumuz Egea/
Tipo dünyanın farklı pazarlarında Türkiye’yi
gururlandırmaya devam ediyor” dedi.
Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik
ederek, 1 milyar doları aşan yatırımla hayata
geçirdiği; Avrupa pazarında Tipo ismiyle
satışa sunulan Egea model ailesinin en sportif üyesi Tipo S-Design Cenevre Otomobil
Fuarı’nda görücüye çıktı. Fiat Egea/Tipo’nun
Avrupa pazarları için özel tasarlanan en
sportif model versiyonu Tipo S-Design, hatchback karoseri üzerinde öne çıkan özel
rengi, tasarımındaki sportif detayları ve
dinamik yapısıyla fuarın dikkat çeken otomobil modelleri arasındaki yerini aldı.
14

Fiat 124 Spider S-Design
Cenevre’de Tanıtıldı

O

tomotiv tarihinin en popüler
roadster modellerinden Fiat
124 Spider, Cenevre Otomobil
Fuarı’nda sürpriz bir yenilikle

otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. İlk
neslin ruhuna atıfta bulunan yeni tasarım
detayları ve 1,4 litrelik 140 HP gücündeki
turbo beslemeli MultiAir benzinli motoru

ile dikkat çeken Fiat 124 Spider S-Design’ın,
Türkiye’de sipariş üzerine satışa sunulması
planlanıyor.
Fiat’ın dinamik roadster modeli Fiat 124
Spider, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sürpriz
bir yenilikle bu yıl da adından söz ettirmeye
devam ediyor. Yeni 124 Spider S-Design,
modele özgü tasarım detaylarıyla daha
dinamik bir görünüme kavuşurken, ilk neslin İtalyan ruhunu da perçinliyor. Türkiye’de
sipariş üzerine satışa sunulması planlanan
124 Spider’ın S-Design versiyonunda; yeni
tasarımlı 17 inç büyüklüğündeki alüminyum
alaşım jantlar ile A sütunu ve ayna kapaklarında da parlatılmış çelik renkli kaplamalara
yer veriliyor. Marşpiyel üzerinde tüm gövde
boyunca kırmızı şeritlerle klasik modele
gönderme yapan otomobilin bagaj kapağında yer verilen yeni İtalyan bayrağı rozeti
de S-Design’ı diğer modellerden ayırıyor.
Fiat 124 Spider S-Design’da 1,4 litrelik
140 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli
MultiAir motora yer veriliyor. 6 ileri vitesli
manuel şanzımana sahip olan; gelişmiş yol
tutuş özellikleri ve çok alçak olan ağırlık
merkeziyle yüksek sürüş keyfini garantileyen 124 Spider S-Design, çift bağlantılı
arka süspansiyon sistemi, akustik ön cam
ve kumaş tentesiyle üst düzey konfor vaat
ediyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi
ziyaretçilerini bekliyor

E

ofaş tarafından restore edilerek 2002 yılından bu yana
tarih ve otomotiv meraklılarına
kapılarını
açan
Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,
sömestr tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Çocukların aileleriyle birlikte gezebileceği Anadolu Arabaları Müzesi’nde,
otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl
öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak
canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor;
Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor.
Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları
Müzesi’nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan
arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra,
tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri,
motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.
Bursa
Umurbey
Bilgi
Parkı
Kompleksi’nde yer alan ve geçtiğimiz yıl
yaklaşık 64 bin kişi tarafından ziyaret
edilen Tofaş Bursa Anadolu Arabaları
Müzesi’nin yanı sıra 2008’den bu yana

hizmet veren Tofaş Bursa Sanat Galerisi
de sömestr tatili boyunca ziyaret edilebilecek. Tofaş önderliğinde, Vehbi Koç
Vakfı desteğiyle Yüksek Mimar Naim
Arnas tarafından koruma kurallarına

göre bilimsel ölçütlere uygun şekilde
2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan; Umurbey
Hamamı’ndaki sanat galerisi, bugüne
kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti.
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Fiat 500L Cross
Plus 1.6 Multijet

Tutumlu ve verimli
bir seçenek arayanlar
için 500L’nin, 1.6 litrelik
dizel motorlu versiyonunu
inceliyoruz.
16

S

evimli 500 ailesinin en geniş üyesi
olan 500L geçtiğimiz yıl yenilendi.
Günümüzde gitgide SUV’lara benzeyen MPV sınıfındaki araçlara
inat, 500L karakterinden ödün
vermemekte ısrarlı. Yine de Fiat, hem yetenek
hem de tasarım olarak biraz daha farklı MPV
isteyenler için 500L’nin Cross Plus versiyonunu alternatif olarak sunuyor.
Her şeyden önce, 500L için alınabilecek
en güzel dış renk kombinasyonuna sahip
olduğunu belirtmeliyiz. Beyaz gövde rengi ile
kontrast oluşturan siyah cam tavan, aynalar
ve jantlarıyla birlikte 500L, oldukça sempatik
duruyor. Yenilenen LED gündüz farları, ön
ızgara ve Cross Plus versiyonu ile birlikte gelen
off-road tipi tamponlar, 500L’nin makyajdan önceki haline göre çok daha dinamik bir
görüntü kazanmasını sağlamış.
Aracın iç mekanına geçtiğimiz zaman
500L’nin cömert bir yaşam alanı sunduğunu
görüyorsunuz. Opsiyonel olarak satın alınabilinen ve Skydome adı verilen açılabilir cam
tavan ile bu geniş yaşam alanı iyice ferah bir
ortama dönüşüyor. Direksiyon simidi, gösterge
paneli, klima kontrolü düğmeleri yenilenirken, genel tasarım düzeni ise korunmuş. Orta

konsolun en üstünde yer alan 7.0 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi artık Apple
CarPlay ve Android Auto uyumlu hale gelmiş.
Fiat markası, yüksek çözünürlüklü bu ekranı
ve çevresini mat görünümlü tasarlayarak, bazı
otomobillerdeki ucuz tablet eklentisi yapılmış
gibi bir görüntü yerine klas bir görüntü kazanmasını sağlamış.
500L Cross Plus’ın, diğer versiyonlardan
yetenek olarak da ayrılıyor. Bu noktada Cross
Plus, sürüş modu seçme özelliği ile kardeşlerinden farklı. Klima kontrollerinin altında yer
alan sürüş modu seçim düğmesi sürücüye,
normal, traction+ ve gravity control (iniş
kontrolü) modlarından birini seçme şansını
sunuyor.
500L’nin Cross Plus versiyonu 1.6 litrelik
Multijet dizel motor da sadece altı ileri manuel
şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor. 120 HP
güç ve 320 Nm tork üreten bu motor özellikle
düşük devirlerde canlı hissettirirken, yumuşak
kullanımlı direksiyon ve manuel şanzıman ile
birlikte, şehir içinde gayet rahat bir sürüş vaat
ediyor. Çok sert olmayan süspansiyon da bu konforlu sürüşe katkıda bulunuyor. Geniş iç alanı,
konforlu sürüşü ve dinamik dış tasarımı ile tarz
sahibi aileleri kendisine çekmeyi planlıyor.

Orta konsolun en
üstünde yer alan 7.0
inçlik dokunmatik
ekranlı bilgi-eğlence
sistemi artık Apple
CarPlay ve Android
Auto uyumlu hale
gelmiş.
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Opel Gürses
Opel Gürses olarak
2018’e iyi başladık

FIKRET
ERTUĞRUL
OPEL GÜRSES
GENEL MÜDÜRÜ

B

asın Ekpress yolu üzerinde 2014
yılından beri yer alan tesisimizde, 70
uzman personelimizle birlikte Opel
bayiliğimizi devam ettiriyoruz. Satış, servis
ve yedek parça hizmetlerimizi, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde bir hizmet
standardı yakalayarak vermek amacındayız.
Bu yöndeki çabalarımız Opel tarafından verilen, “2017 Yılı Mükemmel Müşteri Deneyimi”
ödülü ile taçlanmış oldu. Bu ödülü showroomumuzda gururla sergiliyoruz. Her geçen
yıl artan pazar payımız da müşterilerimizin
takdirini kazanma yolunda doğru adımlar
attığımızı gösteriyor.
2018 yılına da hızlı başladık ve Şubat ayı
sonuçlarına göre yaklaşık olarak Türkiye’de
Şubat ayında satılan her 10 Opel marka araçtan birini biz sattık.
Gürses Grubu’nun bir parçası olmanın
sinerjisinden her zaman faydalanıyor, diğer
markalarda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi,
grup olmanın gücünü işimize yansıtarak
başarı çıtamızı hep daha yukarı çekmeye
çalışıyoruz.
Opel olarak, 2017 yılında ürün gamımıza
giren Insignia GS, Crossland X, Grandland
X araçlar ile çok daha güçlendik. Ayrıca
İletişim
www.gursesopel.com.tr
0212 599 11 11
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Opel’in global ölçekte yaşadığı değişimler,
PSA grubuna katılması da bu yıl markanın
gücüne ekstra güç katacağının beklentisi
içerisindeyiz.
Gerçekten çok iyi ve kaliteli araçlarımız
var. Müşterilerimiz Opel markasına sadık ve
araçlarına tutku ile bağlı insanlar. 2018 yılının Opel için iyi geçeceği inancındayız.
Opel Gürses olarak satış sonrasında da
büyüme planlarımıza uygun olarak hizmet
kapasitemizi artırdık ve yıllık 7 bin araca
kaporta-boya hizmeti verecek büyük bir
yatırımı devreye aldık. Bu ek tesis ile gerek
perakende, gerek filo müşterilerimize daha
hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacındayız.
Aldığımız geri dönüşlerden ve özellikle Filo
müşterilerimizin ilgisinden çok memnunuz.
2018 yılının ülkemiz ve sektörümüz için
iyi bir yıl olmasını, müşterilerimize sağlık,
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.
İşimiz ile meşgul olarak yaşasak da, Gürses
çalışanları olarak aklımızın bir köşesinde
hep ülke için çarpışan kahramanlarımız var.
Bu vesile ile başta Afrin şehitlerimiz olmak
üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, ülkemizin terörden
en kısa sürede kurtulması için dua ediyoruz.
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Avrupa genelinde

Yeni Insignia satışları
100 bin adete ulaştı

O

pel’in yeni Amiral gemisi
Insignia, Avrupa genelinde
satışa sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeden 100 bin
satış adetine ulaşmayı başardı.
Almanya’da Rüsselsheim fabrikasında üretilen yeni Insignia modelinin Grand Sport,
Sports Tourer ve Country Tourer gövde tipleri
mevcut. Ülkemizde de Haziran 2017’de satışa
sunulduğu günden itibaren Insignia yaklaşık 5
bin adet’lik satışa ulaştı.
Insignia 6 ileri otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri eşliğinde 1.6 Dizel ve 1.5
Benzinli motor seçenekleri ile sunuluyor.
20

Güçlü 2.0 motor seçeneklerinde ise dört çeker
sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman şeçeneği
standart olarak sunuluyor. Ülkemizde en fazla
tercih edilen motor-şanzıman seçeneği ise 1.6
litre 136 hp dizel-otomatik oldu.
Yeni Insignia hem perakende hem de filo
müşterileri için çekici bir model olduğunu
aldığı ödüllerle de kanıtlıyor. En son olarak İngiltere’de Company Car Today Dergisi
tarafından sınıfının en iyi otomobili seçildi.
Insignia’nın bu ödüle layık görülmesinde
çekici tasarımı ve verimli motor-şanzıman
seçeneklerinin yanı sıra, giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunduğu Takip mesafesi

göstergesi, Ön çarpışma ikazı, Şerit koruma
özelliği ile şerit ihlali uyarı sistemi, Yaya
tanıma özelliği ile aktif acil frenleme sistemi
gibi üstün güvenlik özellikleri ile, üst donanım
seviyelerinde sunduğu IntelliLux® LED Matrix
Far Sistemi ve AGR sertifikalı ergonomik koltukları da önemli rol oynadı.
Ülkemizde Design, Enjoy, Excellence ve
Elite donanım seviyelerinde satışa sunulan
yeni Insignia’da 2018 itibarı ile opsiyonel olarak sunulan tüm özellikleri bünyesinde barındıran Exclusive donanım seviyesi ve en sportif
seçenek olan GSi donanım seviyesi de satışa
sunulmaya başladı.

Opel Gürses’ten Dokuz Işık
Rent A Car’a 50 araçlık teslimat

G

Gürses Otomotiv Grubu
içinde 2014 yılından beri
faaliyet gösteren Opel
Gürses yine dev bir teslimata imza attı. 1989
yılında kurulan Dokuz Işık Rent A Car,
filosuna katacağı yeni araçlarda Opel
Gürses’i tercih etti.
Kiralama taleplerine uzman ekibiyle
çözüm bulan Dokuz Işık Rent A Car, hem
ekonomik hem de lüks araçları bünyesinde barındırıyor. Genç araç filosunda
yer alan, düz/otomatik vites seçenekleri, benzinli/dizel yakıt VIP tekne, yat
kiralama helikopter ve 16 kişiye kadar
özel jet kiralama ile ilgili hizmetleri de
çözüm ortaklarıyla birlikte sunuyor.
Dokuz Işık Rent A Car, non-smoking
araç kiralama hizmetine de yer veriyor.
7/24 çağrı merkezi desteği de sunan
firma, oluşabilecek her türlü soruna
karşı hızlıca çözüm üreterek yolculuğunuzu sorunsuz ve güvenli bir şekilde
tamamlamanızı sağlıyor.
Dokuz Işık Rent A Car, geçtiğimiz
günlerde Opel Gürses ile yaptığı işbirliğinin ardından filosuna yepyeni 50
otomobil ekledi. Bunların 35’i Opel’in
dikkat çekici modeli Insignia Gran
Sport, diğer 15 otomobil ise Opel Astra
Sedan’dan oluşuyor.
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Opel Güney Afrika’da
operasyonunu güçlendiriyor

G

üney Afrika’da Opel
yeni bir başlangıç yapıyor: 1 Ocak
2018’den
itibaren
Alman Otomobil üreticisi ürünlerini Güney Afrika iş dünyasının tanınmış markası Unitrans
Automotive aracılığı ile satacak.
Marka halihazırda ülke çapında
birçok otomotiv markasını bünyesinde bulunduruyor. Şimdi
bu markalar arasına Opel de
katılıyor. İlk aşamada satışlar 35
bayi aracılığı ile gerçekleşecek.
Johannesburg ve Cape Town’da
iki büyük bayi inşası devam ediyor. Bu atılım Opel Crossland
X’in Aralık’ta gerçekleşecek
lansmanı ile daha da hızlanacak.
Grandland X 2018’in ilk yarısında pazara sunulacak daha sonra ürün
yelpazesine yeni nesil Corsa eklenecek.
Güney Afrika’da operasyonun genişlemesi Opel’in 9 Kasım’da açıkladığı PACE! planı kapsamında gerçekleştiriliyor. Marka küresel bir
operasyona oluşturmayı ve 2022 yılında 20’den fazla yeni pazara giriş
yapmayı amaçlıyor.
Halihazırda Güney Afrika pazarına sunulmakta olan Mokka X şu
ana kadar 800 bin satış adedine ulaştı. 2018’de ise bu modele Crossland

X ve Grandland X katılarak
tüm X ailesi Kara Kıta’nın bu
önemli pazarında müşterileri
ile buluşacak.
Crossland X, 4,21 metrelik
uzunluğu ile Astra’dan 16 cm
daha kısa, ancak 10 cm daha
yüksek. Böylece otomobilde
seyahat edenler yüksek oturma
pozisyonundan faydalanabiliyor ve kusursuz çevre görüşü
elde ediyorlar. Opsiyonel olarak
sunulan panoramik cam tavan
ferahlık hissini daha da artırıyor. Yolcular günlük sürüşü
daha güvenli ve konforlu kılan
özelliklerden faydalanıyorlar.
Bunların arasında Full LED
farlar, Head up display ve 180
derece geri görüş kamerası da bulunuyor.
Ön tarafta seyahat eden yolcular Opel’in ödüllü AGR sertifikalı
ergonomik koltuklarının keyfini sürebilecekler. Opel B segmentinde
hem Crossland X hem de Mokka X’le bu konforu sunan tek marka.
Crossland X arka koltukları katlamadan elde edilen 410 litrelik bagaj
hacmi ile de segmentinde öncü konumda. Dahası, arka koltuk 150 mm
ileri-geri hareket edebiliyor ve böylece bagaj kapasitesi 520 litreye
kadar artırılabiliyor.

Opel Crossland X
sınıfının en güvenlisi seçildi

E

uro NCAP, 2017’nin segmentlere
göre en güvenli otomobil listesini
yayımladı. Opel’in B Crossover
modeli Crossland X, kendi sınıfında güçlü rakipleri arasından sıyrılarak
öne çıkmayı başardı. Kasım 2017’de Euro
NCAP değerlendirmesi açıklanan Alman
Otomobil üreticisinin yeni modeli, en üst
seviye olan beş yıldıza layık görülmüştü.
• Yetişkin Yolcu koruması,
• Çocuk Yolcu koruması,
• Yaya Güvenliği ve
• Güvenlik Yardımcısı Özelliklerinden
oluşan dört değerlendirme alanının
tümünde başarılı oldu.
Crossland X’in özellikle yan çarpışma
testlerinde hem Yetişkin Yolcu hem de
Çocuk Yolcu korumasından tam not alması
en güvenli seçilmesinde önemli bir rol
oynadı.
Şerit İhlali Uyarı Sistemi ve Trafik İşareti
Tespit Sistemi gibi giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulan güvenlik sistemlerinin yanı sıra, yeni Opel Crossland X
sürüşü daha da güvenli hale getiren birçok
yeniliğe sahip. Geliştirilmiş Sürüşe Duyarlı
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Full LED Ön Farlar, Yaya tanıma özelliği
ile Aktif Acil Frenleme Sistemi, Sürücü
Yorgunluk Tespit Sistemi, 180o Panoramik
Geri Görüş Kamerası ve Kör Nokta Uyarı
Sistemi gibi ek özellikler de üst donanım
seviyelerinde sunuluyor.

Dışarıdan bakıldığında kompakt içeriden
bakıldığında ferah ve çok yönlü olan Opel
Crossland X, çift renkli yapısı ve havalı SUV
görünümü ile B segmentine iddialı giriş yaptı
ve Avrupa genelinde satışa sunulduğundan
itibaren kısa sürede 80 bin sipariş aldı.

Insignia’nın tüm yeniliklerini “Exclusive” ile sunacak

A

lman otomobil üreticisi Opel, amiral gemisi Insignia’da Exclusive
donanım seviyesini satışa sundu.
En üst donanım seviyesi olarak konumlanan Exclusive’de müşteriler Insignia’da opsiyonel olarak sunulan tüm özelliklere sahip
olabilecekler.
Insignia’nın bu donanım seviyesinde standart olarak sunulan konfor özellikleri arasında, masaj özellikli ve ısıtmalı soğutmalı 8
yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik
katlanır yan aynalar, Sunroof, 8” Dokunmatik
Renkli Ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve Bose

premium ses sistemi bulunuyor.
Konfor kadar güvenlik özellikleri ile de öne
çıkan Insignia’da Exclusive donanım seviyesi

ile Head-up display, Otomatik (Adaptif) Hız
Sabitleyici, Gelişmiş Park Pilotu, Kör Nokta
Uyarı Sistemi, Akan Trafik Uyarı Sistemi ve
360 derece kuş bakışı kamera sistemi de standart olarak sunuluyor.
Insignia, Exclusive donanım seviyesinde
teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra görüntüsüyle de fark yaratıyor. Bu donanım seviyesinde Deri düz tabanlı direksiyon simidi, siyah
iç tavan kaplaması, alaşımlı spor pedallar,
direksiyon arkası vites değiştirme pedallarını
içeren OPC Line iç tasarım paketi ve OPC Line
dış tasarım paketiyle geliyor.

Opel yeni Combo ile hafif ticari
sınıfına geri dönüyor

O

pel tamamen yenilenen hafif ticarisi Combo ile model atılımını
sürdürüyor. Combo’nun binek versiyonu Combo Life, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek kusursuz bir aile otomobili.
Combo’nun beşinci nesli tamamen yeni bir
mimari üzerinde yükseliyor. Alman Otomobil
üreticisinin yeni hafif ticarisi geniş ve kullanışlı. İhtiyaca uygun şekilde yeni Combo beş ya
da yedi koltuklu olacak şekilde kısa (4,40 m.) ve
uzun (4,75 m.) versiyonda sipariş edilebilecek.
Yeni Opel Combo, sınıfında sunulan yüksek teknoloji güvenlik ve konfor özelliklerini
bir üst seviyeye taşıyacak. Opel, müşterilerinin talebi doğrultusunda günlük sürüşü daha
güvenli kılmak için birçok yeniliğini Combo’da
sunmaya karar verdi.
Beş koltuklu standart versiyon 597 litre
bagaj kapasitesi sunuyor. Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlar ise 850 litre bagaj hacmi
sunan yedi koltuklu uzun versiyonu tercih
edebilecekler.
Yeni Combo’nun binek versiyonu Combo Life
sadece geniş ve kullanışlı bir aile aracı değil,
ihtiyaç durumunda hafif ticari araç rolünü de
üstlenebiliyor. Arka koltukları katlandığında

standart versiyonun bagaj hacmi 2.126 litreye
kadar çıkıyor. Uzun versiyonda ise arka koltuklar katlandığında çarpıcı 2.693 litre bagaj hacmine ulaşılabiliyor. Yeni Combo sadece yüksek
teknoloji sistemleri ve çarpıcı hacmi ile öne
çıkmıyor. Aynı zamanda çarpıcı görünüme de
sahip. İç mekanda ise sürücü ergonomisi tasarımda öne çıkıyor. Tüm kontrollere sürücünün
kolaylıkla erişebileceği toplu bir tasarım ortaya
koyulmuş. Orta konsol üç ana kısıma ayrılıyor.
Üst kısımda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.
Hemen altında sürücü klima kontrollerine erişebilirken onun altında ise 0.5 litrelik bir şişenin sığabileceği bir saklama gözü bulunuyor.

Direksiyon simidindeki ve kapı kollarındaki
krom rengi detaylar da kokpite kaliteli bir hava
katıyor. Kaputun altında Opel Combo müşterileri turbo benzinli ve dizel motorlar arasından
tercih yapabilecekler.

Opel’den farklı görünmeyi sevenlere: Black Edition

O

tomobillerini kişiselleştirmeyi ve
farklı görünmeyi sevenlerin tercih
edeceği donanım seviyesinde Alman
Otomobil üreticisinin modelleri standart olarak siyah tavan, yan aynalar ve jantlar ile geliyor. Black Edition donanım seviyesi ile meraklıları yeni Astra’ya ilk defa çift renkli olarak
sahip olabilecekler. Dynamic ve Excellence
donanım seviyelerinin arasında konumlanan
bu seçenek, 17’’ siyah alaşımlı jantları ile Astra
Black Edition trafikte dikkat çekmek isteyenlerin tercihi olacak. Mokka X Black Edition ise
en üst donanım seviyesi olan Excellence’ın

üzerine geliyor. 18“ alaşımlı siyah jantların yanı sıra, bu donanım seviyesinde Ön
Çarpışma İkazı, Takip mesafesi göstergesi,

şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işareti tespit sistemi ve direksiyon simidi ısıtması gibi
güvenlik ve konfor özellikleri de standart olarak sunulacak. Corsa’da da Black Edition, en
üst donanım seviyesi olarak sunulacak. 17’’
siyah alaşımlı jantların yanı sıra daha önce
opsyionel olarak sunulan birçok teknolojiyi de
standart olarak sunacak. Bunların arasında,
7” dokunmatik renkli ekran ve 6 hoparlör
sunan R 4.0 IntelliLink bilgi-eğlence sistemi,
LED farlar, ön arka park sensörü, geri görüş
kamerası ve otomatik yanan farlar gibi özellikler bulunuyor.
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Opel

Crossland
X 1.6
CDTI

Ekonomik bir Crossover arayanlar
için mantıklı bir seçenek.
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H

erkes bütçesine göre bir SUV
almanın peşinde. Bırakın
SUV almayı, yeni bir küçük
sınıf otomobil almak bile
eskisi kadar kolay değil. Tüm
bu artan rakamların arasında Opel, hem ekonomik hem de uygun fiyatlı bir model olarak
Crossland X’i bizlere sunuyor.
Detaylara baktığımızda; burun kısmı, yüksek kaputu, geniş farları, tavan rayları ve sağlam görünümü onun bir SUV/crossover kimliğine bürünmesini sağlıyor.
Crossland X, kardeşi Mokka’ya göre düşük
cam çizgisi ve daha geniş cam yüzeyler sayesinde içerde daha ferah bir alanda olduğunuzu hissettiriyor. Crossland X’in çok yönlü,
pratik ve ekonomik bir alternatif olduğunu

söyleyebiliriz.
Kullandığımız Crossland X 1.6 lt’lik CDTI
üniteyle manuel şanzımanlı olarak satılıyor.
Stop/start özelliğine sahip bu motor 99 HP ve
oldukça da verimli. 1.6 litrelik dizel motor, kağıt
üzerinde 12.0 saniyede 0’dan 100 km/s hıza
ulaşıyor. 1750 d/d’de doruğa ulaşan 254Nm’lik
etkileyici tork sayesinde alt devirlerde de
oldukça başarılı. Bu motor, markanın PSA
Group çatısı altına girmesinin ardından yeni
nesil Opel modellerinde kullanılan aslında
BlueHDi olarak da bildiğimiz 1560 cc’lik ünite.
Crossland X’in dizel versiyonunu daha fazla
tork ve düşük devirlerde çok daha hızlı hissettiren bir yapısı var. Beş ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş olan bu motor, aslına
bakarsanız uzun otoyol yolculukları için çok

da uygun. Hangi motorla olursanız olun, tüm
Crossland X modelleri, beş kişilik yaşam alanı
ve geniş bagajıyla, aydınlık ve ferah bir kabin
sunuyor. Ön tarafta birçok saklama gözü var ve
arka taraftaki baş ve bacak mesafesi gerçekten
oldukça iyi. Crossland X, teknolojik anlamda
da beklentileri karşılıyor. Apple CarPlay ve
Android Auto uyumlu 8.0 inçe kadar büyüyen opsiyonel renkli dokunmatik ekrana sahip
bilgi eğlence sistemleri Radio R 4.0 IntelliLink
ve Navi 5.0 IntelliLink orta konsola yer alıyor.
Uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj
imkânı da sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak
dizel versiyonu eğer ki otomatik şanzımanla
tercih etmek isterseniz bu seçenek şu an için
sunulmuyor. Burada alternatif olarak 1.2 lt’lik
turbo/benzinli olan modeli tercih edebilirsiniz.
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Üretmekten keyif alıyorum
Son dönemde şarkılarıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Bahadır Tatlıöz ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik. Biraz müzik, biraz spor biraz da otomobil derken, İstanbul’un tarihi
semtlerinden biri olan Galata’da vakit nasıl geçti anlayamadık...
R Ö P O R TA J A H M E T A R M AĞ A N F O T O Ğ R A F L A R E M I R H A N K A R A M U K
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Çok küçük yaşlarda profesyonel
müzik hayatınıza başladığınızı
biliyoruz. Nasıl oldu? Bu serüven
nasıl başladı, biraz anlatabilir
misiniz?
Müzisyen bir ailenin çocuğuyum. Bebek sayılacak yaşta evdeki tabak, çanak, tencere ile
iyi derecede davul ritmleri çalmam insanları şaşırtmış. Anne babamın yeteneğimi fark
etmesi ile de konservatuvar eğitimim başladı.
6 yaşında eğitime başlamam ise benim için
büyük bir avantaj oldu. Küçük yaşta müzik
eğitimine başlamanın ciddi bir fark yarattığını
düşünüyorum.
Müzik dışında hayat nasıl geçiyor? Sosyal aktivite olarak neler
yapıyorsunuz?
Aileme zaman ayırıyorum. Onun haricinde
aktif bir spor hayatım var. Sokak hayvanlarını beslemek gibi bir hobim var. Bir de bol bol
yürüyüş yaparım. En güzel şarkıları yürürken
yazıyorum.
“Su Yolunu Bulur” son albümünüz.
Albümü ve sizin için en özel olan
parçanın hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz?
Yeni albümümün çıkış şarkısı olan Su
Yolunu Bulur manevi açıdan çok yüklü bir
şarkı olması nedeni ile benim için çok özel.
Hasankeyf’i gelecek nesillere taşıma amaçlı
bir klip çekmemiz şarkıyı benim için daha da
özel kıldı.
Su Yolunu Bulur etnik melodik yapıya sahip
bir şarkı. Bu nedenle klibini Güneydoğu’da
çekmeyi planlıyordum. Görsel ile müziğin birbirine yakın hisler taşıması amacı da
taşıyordum. Batman konserimin öncesinde
bana Hasankeyf’i gezdirdiler ve çok etkilendim. Orada karar verdim projeye. Batman
Belediyesi ve halkının sonsuz destekleri ile
proje hayat buldu. Güzel bir şey yapmanın
mutluluğu var içimizde.

Sporla ve beslenmeyle aranız
nasıl?
Oldukça iyi. Beslenmeme dikkat ederim çünkü
spordaki temel olay beslenme. Haftanın en az 3
günü spor yaparım. Fitness hobim.
Hiç oyunculuk yapmayı düşündünüz mü? Önümüzdeki dönemde
böyle bir projede sizi görecek
miyiz?
Kliplerimde zaten oldukça oyunculuk performansı sergiliyorum ama sinema veya dizi gibi
projeler söz konusu olur ise bir sinema filmi
projem var kafamda. Kendi senaryom ve yönettiğim bir proje olacak.
Biraz da otomobillerden ve tabii ki
İstanbul trafiğinden bahsedelim.
Günlük hayatta otomobil kullanıyor musunuz? Trafikle nasıl başa
çıkıyor, otomobilin içinde vakti
nasıl geçiyorsunuz?
Mümkün olduğunca arabayı kendim kullanmamaya çalışıyorum çünkü oldukça stresli bir
alan trafik ve trafikte müzik dinleyerek, sabır
göstererek hareket ediyorum. Herkes hoşgörü
ve empati ile hareket eder ise en azından biraz
daha çekilir olur hayat.
Son olarak Opel’in başarılı sedanı
Insignia ile birkaç gün geçirdiniz. Bu otomobil için neler
söyleyebilirsiniz?
Öncelikli olarak bu otomobili kullanmam için
bana tahsis eden Opel Gürses’e teşekkür ediyorum. Kesinlikle konforlu, rahat ve başarılı
bir araç. Insignia ile İzmir’e gidip geldim, uzun
yol yaptım ve yolun nasıl geçtiğini anlamadım
desem yalan olmaz. Bu sürüşün ardından Opel
Insignia almaya karar verdim bile diyebilirim.
Kim bilir yakında ben de Opel Gürses’in kapısını yeni Insignia için çalabilirim.

En çok neleri yapmaktan ve
nerelerde vakit geçirmekten
hoşlanırsınız?
Hep üretirim, üretmekten çok zevk alırım.
Müzik odamda çok zaman geçiririm. Bir de
yetenekli insanlara destek olmaktan çok mutluluk duyarım. Ayrıca sinemaya gitmeyi çok
severim.
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Toyota Gürses
Toyota Gürses, pazar payını
artırmaya devam ediyor

ŞABAN
SAYGILI
T O Y O TA G Ü R S E S
GENEL MÜDÜRÜ

O

tomotiv sektöründe 2,5 yılını tamamlayan Toyota Gürses bayimizde hizmet verdiğimiz satış (perakende ve
filo), satış sonrası hizmetler ve 2.El departmanları ile büyümeye devam ediyoruz.
Toyota Gürses çalışanları olarak, Toyota
bünyesinde verilen eğitimleri sertifika alarak
tamamlamış yetişmiş nitelikli ve güçlü bir
ekiple siz müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
Toyota markamızın onarım kalitesini en
üst seviyede tutmak için şirketimizde bulundurulması gereken tüm özel alet ve teknolojik
ekipmanlara sahibiz. Bu ekipmanlar ve eğitimli personel eşliğinde müşterilerimizin araç
onarımlarını gerçekleştiriyoruz.
Toyota Gürses olarak satış ve perakende
pazarında marka içinde de büyüme kaydettik. Parakende tarafında Toyota pazar payı
içerisinde 2016 yılından 2017’ye göre yüzde
15’lik bir artışla 801 adetlik satışa ulaştık. Aynı
şekilde filo tarafında da yüzde 45’lik artış gerçekleştirerek 1.168 adetlik bir başarı yakaladık.
Ayrıca bu alanda Türkiye sıralamasında 2. Bayi
olduk. Toyota’nın genel toplam pazar payı
içinde Toyota Gürses, 2016 yılından 2017 yılına
yüzde 25’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Yine
toplamda yüzde 4,38 pazar payı elde ederek de
1.969 adetlik satış ortaya koymayı başardık.
Satış departmanımız 2018 yılı içinde büyümesini devam ettirerek, 2017 yılı kapanışında
İletişim
www.gursestoyota.com.tr
0212 436 70 70
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gerçekleştirdiği başarısını artırmayı ve Toyota
pazarında daha fazla söz sahibi olarak, 2 bin
adet üzerinde satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Satış sonrası hizmetler tarafındaki büyümemiz ise 2016’dan 2017’ye geçişte satış tarafıyla eşzamanlı olarak gerçekleşti. Bu artış ise
yüzde 24’lük bir oranla 10 bin 971 adet Toyota
müşterisi anlamına geliyor.
Satış sonrası hizmetler departmanımızda
aynı büyümemizi 2018 yılı içinde sürdürerek
daha fazla Toyota müşterimize en iyi ve en
kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz.
Hizmet noktalarımızdan biri olan ikinci
el departmanımız da gelişiyor. Aynı yıllardaki ikinci eldeki büyüme ise yüzde 10’luk bir
dilimde. Bu da 305 adet araç satışı olarak bizlere yansıyor. 2018 yılında bunu yüzde 35’lere
çıkarmak istiyoruz. Hedeflediğimiz ikinci el
araç satışı ise 400 adet.
2018 yılında siz müşterilerimizin istekleri
doğrultusunda ihtiyaç duyacağınız sigorta,
kredi, araca özel aksesuar ve araç koruma hizmetlerimiz ile en uygun seçenekler doğrultusunda hizmetlerimize devam ediyor olacağız.
Tüm hizmet noktalarımızda siz değerli
müşterilerimiz sayesinde elde ettiğimiz güzel
sonuçlardan dolayı sizlere Toyot Gürses ailesi
olarak çok teşekkür ediyoruz.
Hepimiz için 2018 yılının sağlık,mutluluk
ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.
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Toyota yüksek performansı

Yaris GRMN ile
yollara taşıyor

T

oyota, güç ve yüksek performansı bir adım öteye taşıyan yeni
modeli Yaris GRMN’yi tanıttı.
Motorsporlarına 17 yıl aradan
sonra tekrar dönen Toyota,
WRC’den ilham alarak ürettiği Yaris GRMN
ile segmentinde performans çıtasını daha da
yukarıya taşıyor. Ralli aracı ile standart Yaris
arasında köprü kuran Yaris GRMN, sadece
400 adet limitli olarak üretildi. Üretilen bu
400 adet ise online ön satışa çıktıktan sonra 3
gün içinde tamamen tükendi. Yaris GRMN’nin
motoru, spor otomobil üreticisi Lotus tarafından modifiye edildi ve hem yazılım hem
de donanım anlamında mühendislik servisi
alındı. Performans odaklı otomobil tutkunları
tarafından heyecanla karşılanan Yaris GRMN,
1.8 litrelik kompresörlü motoru, 212 BG güç ve
250 Nm tork üretimiyle de sınıfında öne çıkıyor.
Yaris GRMN’nin maksimum hızı ise 230 km/s
ile sınırlandırıldı.
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Hassas mühendisliğin bir eseri olarak üretilen otomobil, mümkün olan en iyi sürüş deneyimini vaat ediyor. Adını, Toyota’nın motorsporları departmanı olan Gazoo Racing ve efsanevi
Nürburgring Pisti’nden alan GRMN, bu pistin
yakınlarında konumlandırılan bir ekip tarafından geliştirildi. Bu sayede pistte ve normal yolda
üstün sürüş dinamiklerine ulaşıldı.
Çarpıcı ve performans odaklı bir
tasarım
GRMN’nin her açıdan fark yaratan özellikleri,
tasarımıyla da kendisini belli ediyor. Yaris WRC
yarış otomobili gibi, GRMN versiyonu da sadece
üç kapılı olarak üretiliyor. WRC otomobilinden ilham alan GRMN, birçok farklı dış tasarım detayı barındırıyor. Kanat tipi arka spoyler,
özel arka tampon tasarımı, arka difüzör, petek
dokulu ön ızgara ve ralli araçlarındaki gibi arka
tampon altında ortadan çıkan ikizkenar şekilli
egzoz çıkışı dikkat çeken detaylar arasında.

Aynı zamanda Toyota Yaris WRC yarış aracındaki gibi özel bir beyaz dış renge sahip olan
Yaris GRMN’nin, kaputu, yan kapı altları ve yan
aynaları gibi noktaları kırmızı ve siyah detaylarla renklendirildi. Ayrıca siyah renkli tavan
da, kontrast yapmak amacıyla tercih edildi.
GRMN aynı zamanda 17 inç hafif alaşım BBS
jantlara, daha büyük frenlere ve beyaz kaliperlere sahip.
Yaris GRMN, kompresörlü motorun başarılı bir şekilde araca entegre edilmesiyle yüksek seviyede performans sağlayacak ve sürücülerin tepkilerine en yüksek oranda tepki
verecek hale getirildi. Aracın çevik yol tutuşu,
güçlendirilmiş şasi, sıkılaştırılmış ve alçaltılmış süspansiyon, Sachs Performance amortisörleri ve Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyelle destekleniyor. Büyük hava kanalcıklarına
sahip dört pistonlu kaliperlere sahip ön fren
diskleri ise, kontrol edilebilir bir durdurma
gücü sağlıyor.

T

oyota’nın efsane modelleri arasında
yerini alan ve her zaman sağlamlığıyla adından söz ettiren Hilux,
2016 yılında olduğu gibi 2017’de de
Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up modeli
oldu. Segmentinde yılı en yakın rakibinden
1023 adet daha fazla satarak lider kapatan
Hilux, toplamda 4 bin 550 adet satış elde ederek
yüzde 21.9’luk pazar payına sahip oldu.
Hilux’ın lider olmasını sağlayan yüksek satış

Toyota
Hilux
2017’de de
açık ara lider
rakamları, aynı zamanda 2017 yılının 9 ayında
segmentinin en çok satış elde eden modeli
olmasını sağladı. Böylece Hilux, bu başarısıyla
beraber Toyota’nın 45 bin 209 adetlik satışında
önemli bir rol oynamaya devam etti.
Satışa sunulduğu 1968 yılından bu yana ise,
global pick-up pazarında 18 milyon adedin üzerine satış elde etti. Türkiye pazarında yeni 2.4
litrelik motorla satışa sunulan Hilux, düşük
yakıt tüketimi ve verimli performansıyla da

öne çıkıyor. Dayanıklılık konusunda standartları belirleyen pick-up haline gelen model, aynı
zamanda 2.4 litre hacmindeki motoruyla daha
düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi’yle de avantajı sağlıyor. Zorlu koşulların altından başarıyla çıkmasıyla bilinen, teknolojik özellikleri,
sofistike tasarımı ve yüksek off-road yetenekleriyle SUV tarzı sürüş konforu yaşatan Hilux,
başarısını Türkiye’deki satış rakamlarıyla da
pekiştiriyor.

Toyota’nın Hibrit satışları 11 milyonu aştı

H

ibrit teknolojisinin öncüsü
Toyota, ilk seri üretim hibrit
aracını sunduğu 1997 yılından
bu yana hibrit araç satışlarında
11 milyon 211 bin 115 adete ulaştı. Toyota’nın
2017 yılında Avrupa pazarındaki hibrit satışları da bir önceki yıla oranla yüzde 38 artarak
406 bin adet olarak gerçekleşti. Toyota’nın
Avrupa’daki 1.001.700 adetlik toplam araç
satışı içindeki hibrit otomobillerin payı da
yüzde 41’e yükseldi.
Kendi kendini şarj eden ve harici şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve
orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu
teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük
yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan
sağlığına verdiği önemi de gözler önüne sermeye devam ediyor.
Toyota’nın hibrit otomobil satışları tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rekor kırmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 6 bin 500 hibrit otomobil satışı yapan Toyota, bu satışların 4
bin 110 adetlik bölümünü hibrit araçlara getirilen vergi teşvikiyle beraber 2017 yılında gerçekleştirdi. Hibrit modeller arasında en çok tercih
edilen otomobil ise Türkiye’de üretilen ilk hibrit olan Toyota C-HR oldu. Buna göre 2017’de
Türkiye’de satılan her 4 hibritten 3’ü Toyota
C-HR Hybrid olarak gerçekleşti. Bununla

birlikte Türkiye’de satılan 100 hibrit otomobilden 92’sinin Toyota hibrit olması da bir başka
rekoru beraberinde getirdi.
ODD’den Birincilik Ödülü
Türkiye’de hibrit farkındalığının artmasında
Toyota tarafından satış, satış sonrası gibi bir
çok alanda yürütülen 360 derece iletişim çalışmaları da etkin bir rol oynadı. Bu çalışmalar sonucunda Toyota “ODD Satış ve İletişim
Ödülleri, 2017 Gladyatörleri” yarışmasındaki
“Yılın Entegre İletişim Kampanyası” kategorisinde “Toyota Hybrid” projesi ile birinciliğe

layık görüldü.
Yıllık hibrit otomobil satışları 1,5 milyon
adetlere yaklaşan Toyota, 2020 yılına kadar
toplamda 15 milyon hibrit araç satışına ulaşmayı hedefliyor. Bugün dünyanın 90 ülkesi
ve bölgesinde 33 farklı hibrit ve bir plug-in
hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 11
milyonun üzerindeki satışıyla hibrit teknolojisi
konusunda liderliği elinde bulundurmayı da
sürdürüyor.
Toyota’nın Türkiye’de satışa sunduğu hibrit
modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid,
Prius, Auris Hybrid, Auris Touring Sports
Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid bulunuyor.
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Toyota’dan sürücüsüz
otomobil için büyük adım

T

oyota Araştırma Enstitüsü, gelecek jenerasyon otonom araştırma
aracı olan Platform 3.0’ı, Las
Vegas’ta düzenlenen Tüketici
Elektronikleri Fuarı’nda (CES)
ilk kez tanıtıyor. Toyota CES’te tanıttığı yeni
araştırma platformuyla; otonom araçların algılama yeteneklerini artırmaya, algılamayı akıcı
bir şekilde yola aktarmaya ve otonom araç teknolojilerinin kolay bir biçimde araçlara entegre
edebilme üzerine odaklandı.
Bu yılın bahar aylarında başlayacak Platform
3.0 üretimi, Toyota Araştırma Enstitüsü’nün
olgunlaşmış otonom araç teknolojisini simgeliyor. Sensörler açısından çok zengin olan otomobil, yoldaki en yüksek algıya sahip araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Lazer ışınlarıyla
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objeleri de algılayabiliyor. Bununla birlikte daha
kısa menzilli LIDAR sensörleri ise, aracın dört
bir yanına yerleştirildi. Böylece aracın yanından
geçen çocukları veya yoldaki engelleri algılayabiliyor. Sistemi kompakt bir yapıda oluşturan
Toyota, sensörleri ve kameraları gizledi. Ayrıca
hava şartlarından ve sıcaklıklardan koruyan
yeni bir panel oluşturarak, sunroof bölmesindeki alanı akıllıca kullanıp yüksekliği minimuma indirdi.
çalışan Luminar LIDAR sistemiyle 200 metrelik menzile sahip platform, daha önceki platformdan farklı olarak sadece ön tarafı değil,
360 derecelik açıyı tarayabiliyor. Ayrıca yüksek
çözünürlüklü LIDAR, karanlıkla görünmesi zor

Geleceğin Mobilite Aracı
“e- Palette”
Toyota CES’te ayrıca yeni bir mobilite servis iş
ortaklığı ve geleceğin mobilitesine karşılık verecek olan konsept araç e-Palette Concept’i de
sergiliyor.
Bu yeni konsept, Toyota’nın Otonom
Mobilite uygulamaları konusundaki vizyonunu
yansıtıyor. Tamamen otonom, yeni jenerasyon
elektrikli araç, farklı şekilde kişiselleştirilebilecek özelliklere sahip. Konsept, yük taşıma
ve araç paylaşımı gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek. Üç farklı boyuta sahip e-Palette
Concept, amaca göre farklı uzunluklarla tercih
edilebilecek. Düz ve geniş kabin alanı, istendiği gibi şekillendirilebilecek. Toyota, e-Palette
Concept aracı 2020’nin başlarında Amerika
dahil farklı bölgelerde test etmeyi planlıyor.
Aynı zamanda 2020’de Tokyo’da gerçekleştirelecek olan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na
da katkı sağlaması planlanıyor.

Toyota dünyanın en çevreci otomobil markası

T

oyota, bir kez daha dünyanın en
çevreci otomobil markası olarak seçildi. Dünyanın en çevreci
şirketlerini belirlemek amacıyla
Newsweek Dergisi tarafından her yıl düzenlenen “Global 500 Çevreci Şirket” sıralamasında
16’ncı olan Toyota, otomobil kategorisinde ise
birinci olmayı başararak sektöründeki en yakın
rakibinden 29 sıra önde olarak listeye girmeyi
başardı.
Bu ödül, Toyota’nın hibrit ve yakıt hücreli

araçlar üreterek sürdürülebilirlik konusundaki
başarılarının altını çizerken, birçok şirketin
önünde dünyanın en çevreci otomobili olmasını sağladı.
Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Dr. Johan
van Zyl bu konuda şunları söyledi;
“En başından itibaren Toyota’da yaptığımız
her şeyin ortasında çevre olmuştur. 2015 yılında
başlattığımız 2050 Çevre Vizyonu ürünlerimizin tüm yaşam çevrimi boyunca çevre üzerinde bıraktığı etkileri azaltma konusunda tüm

önemli noktaları güçlendirmesini sağladı. Bu
çabanın Newsweek tarafından ödüllendirilmesi, Toyota’nın sürdürülebilir stratejisinin
karşılığını verdiğini gösteriyor” dedi.
Yıllık olarak açıklanan Newsweek Yeşil
Şirketler Sıralaması dünyanın en büyük şirketlerini, enerji, su kullanımı ve atık seviyelerine göre değerlendiriyor. Bu kapsamlı listede
Toyota, sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda bir kez daha büyük bir başarı
elde etti.

Toyota Hibrit Yıldızları Türkiye turunda

T

oyota Hibrit Ailesi, Looney Tunes’in
sevimli kahramanları eşliğinde
Türkiye turuna çıktı. Bu turda
Toyota’nın hibrit otomobillerini
merak edenler hem kullanma fırsatı buldular
hem de sevimli kahramanlarla tanıştılar.
Geçtiğimiz yıl 16-17 Ağustos tarihlerinde
Çorlu’da başlayan Toyota Hibrit Türkiye Turu,
14-15 Şubat tarihlerinde Toyota Gürses bayiliğinde gerçekleşti. Toplamda 55 farklı şehirde
yapılan bu etkinlik İstanbul’da yapılan aktivitelerle son buldu. Festivalin yıldızları tabii

ki Toyota Hybrid modelleriydi. Toyota RAV4
Hybrid, AurisTS Hybrid, Yaris Hybrid, Prius,
C-HR Hybrid ve Auris Hybrid modellerini müşteriler etkinlik kapsamında deneyimleme fırsatı
buldular.

Toyota Hybrid robotları ve Looney Tunes’in
sevimli kahramanlarının eşlik ettiği organizasyon keyifli anlara sahne oldu. Çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı aktivitede ayrıca misafirler,
Virtual Reality deneyimi de yaşadı.
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Akılcı seçim
Toyota Corolla, 1.6 lt’lik 132 beygir gücündeki
motoru ve yüksek donanımlarıyla göz dolduruyor.
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D

ünyanın en çok satılan otomobili olma unvanını elde etmek
hiç kolay değil. Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bu yana
dünyanın en çok satılan modeli
olmayı başaran Corolla, bu başarısını sağlamlığı, kullanışlılığı ve uygun fiyatına borçlu. Son
nesliyle tasarım olarak Prius’la başlayan yeni
yüzüne kavuşan Corolla, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen makyaj operasyonuyla birlikte daha
modern bir duruşa sahip oldu. Dış tasarımında
göz alıcı yeni LED farlar, kusursuz LED ışık
çizgisi, LED arka stop lambaları ve karartılmış
arka ve arka yan camlar ile kapı kollarındaki

yeni krom detaylar prestij algısını en üst seviyeye taşıdı. Profilden bakıldığında Corolla’nın
ön tarafının daha sert hatlara sahip olduğu,
omuz çizgisiyle birlikte otomobilin daha uzun
bir çizgiyle akıcı bir siluet oluşturduğu görülüyor. Aracın duruşunu geliştiren özellikler arasında krom kapı kolu, karartılmış arka ve arka
yan camlar ve farklı ölçülerdeki alüminyum
alaşım jant bulunuyor.
Ülkemizde 1.33 ve 1.6 litrelik atmosferik
benzinli ile 1.4 litrelik dizel motorla satılan
Corolla, beş farklı donanım seviyesine sahip.
Aracımızın kaputunun altında 1.6 litrelik
atmosferik motor 132 HP güç ve 160 Nm tork
üretiyor. Multidrive S isimli CVT şanzıman
ile kombine edilen motor, performans bakımından tatmin edici. Şehir içi kullanımlarda
yeterli ve CVT şanzıman tutumluluk konusunda da uzman. 1.6 litrelik motor, performanslı Valvematic teknolojisiyle sunuluyor.
Valvematic benzinli motor, VVT-i teknolojisini
bir adım ileriye taşıyarak gaz kelebeğini de
kontrol altına alarak silindirler içerisine giren
havayı supap zamanlayıcısıyla birlikte sürekli
olarak en uygun oranda tutuyor. Bu da yüzde 7
daha fazla güç, yüzde 8 daha az yakıt tüketimi
ve CO2 emisyonu anlamına geliyor.
Süspansiyon sistemi konfor odaklı çalışıyor. Ufak çukurları absorbe etmede başarılı,
yol tutuş kısmında ise beklentileri karşılıyor.
Direksiyon sistemi sınıf standartlarında ve his
konusunda da son dönemdeki geliştirmelerle
birlikte artık çok daha iyi tepkiler veriyor.
Toyota’nın yeni kabin tasarımı düz hatlara

sahip. Malzeme ve işçilik olarak oldukça tatminkar ve yumuşak doku malzemeler, saten
krom detaylar ve lake siyah kaplamalar iç
kabin dizaynında sofistike görünümü güçlendiriyor. Dokunmatik ekranın çözünürlülüğü ve
boyutları son dönemdeki birçok otomobilden
iyi. Toyota Touch 2 with Go yenilenen ekran
tasarımı, yazılım güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimi geliştirilmiş. Aynı zamanda
Toyota kullanıcıları, Toyota müşteri portalına
kolayca bağlanarak uygulama indirebiliyorlar.
Otomobil ergonomi konusunda da oldukça
başarılı. Koltukları sürücüyü iyi sarıyor ve
uzun yolculuklarda rahat etmenizi sağlıyor.
Eşyalarını koymak için de bolca eşya gözüne
sahip. Ön ve arka tarafta da beş kişi rahatlıkla
seyahat edebilir. Bagaj hacmi ise 452 litrelik bir
rakamla sınıfında iyi bir değer.
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GRS CAR BAYILERI

Antalya’da buluştu
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren ve her geçen gün büyümeye devam
eden GRS CAR, tüm bayileriyle birlikte Antalya’da bir araya geldi.

K

iralama sektöründe adından sıklıkla söz ettiren ve bu sektördeki
gücünü ara vermeden artıran
GRS Car bayileri 2018 planları
için 8-9 Aralık’ta Antalya’da buluştu.
Kundu/Lara mevkiinde bulunan Sherwood
Breezes Resort’ta gerçekleştirilen toplantıda
önce 2017 yılının değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye’nin birçok şehrinde yer alan
GRS Car bayilerinin bir araya geldiği toplantıda daha önce karşılaşmamış olan

36

bayi sahipleri de birbirlerini tanıma fırsatı
buldu. Toplantıya; GRS Ankara’dan Nuri
Şenyüz, GRS Antalya’dan Kerim Çavuşoğlu,
GRS Aydın’dan Emre Çavuşoğlu, GRS
Bodrum’dan Korhan Oraz, GRS Bursa’dan
Emre Demir, GRS Erzurum’dan Lokman
Acar, GRS Eskişehir’den Murat Tortum,
GRS Gaziantep’ten Serkan Akçay, GRS
Hatay’dan Ali Gül, GRS İstanbul’dan Nuri
Şenyüz, GRS İzmir’den Yılmaz Şenli, GRS
Kahramanmaraş’tan Fahri Erdoğan, GRS

Kayseri’den Sabri Topçu, GRS Konya’dan
Mustafa Kavutoğlu, GRS Malatya’dan Özalp
Sevinç, GRS Sivas’tan Ümit Korkmaz, GRS
Tokat’tan Sabri Topçu, GRS Trabzon’dan
Murat İskender, GRS Van’dan İsmet Yavaş ve
GRS Zonguldak bayimiz olarak da Ramazan
Toprak, GRS Car değerlendirme toplantısına
katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Gürses’in
de yer aldığı toplantıda katılan bayilerilere
ayrıca birer de plaket verildi.

GRS Car Sivas’ta da zirveyi hedefliyor
roller üstlenecek ve pazardan daha büyük
paylar alacağı kanaatindeyim.

Türkiye’nin dört bir yanında
faaliyet gösteren GRS Car
bayilerinden biri olan Sivas
Temsilcisi Ümit Korkmaz hem
faaliyetlerini anlattı hem de
kiralama sektörünü değerlendirdi.

Türkiye’de araç kiralama
sektörü ile ilgili neler
düşünüyorsunuz?
Türkiye’de hem kurumsal hem de bireysel araç kiralama her geçen gün artıyor.
İnsanların kiralamaya bakış açısı bir hayli
değişti. Bunda en büyük etkenin artan sıfır
ve ikinci el araç fiyatları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle “kiralama” önümüzdeki dönemlerde daha popüler olacak.
Kendinizden biraz bahseder
misiniz?
Adım Ümit Korkmaz. 1974 Sivas doğumluyum Bankacılık ve sigortacılık mezunuyum. 1990 yılından beri otomotiv sektörünün içinde olup, oto kiralama sektöründe
de 2014 yılından beri faaliyet gösteren bir
firmanın sahibiyim.
GRS Car hakkında düşünceleriniz nelerdir?
GRS Car, Türkiye’nin birçok noktasında
faaliyet gösteren, sağlam, güvenilir ve
emin adımlarla büyüyen ve şu anda ülkemizin en büyük kiralama şirketlerini
başında geliyor. Önümüzdeki birkaç yıl
içinde de kiralama sektöründe önemli

2018 yılından beklentileriniz
neler?
2017 yılında çok çalıştık. GRS Car’ın ülke
genelinde belirlediği birçok global hedef
vardı ve kendi adımıza bu hedeflerin bir
çoğuna ulaştık. 2018’de de önceliğimiz
tabii ki markamızın daha da büyümesi için
var gücümüzle çalışmak. Şimdilik 2018 yılı
için yüzde 20’lik bir büyüme planımız var.
Bu da bizim Sivas’taki diğer kiralama şirketlerinin önüne geçerek zirveye oturmamız anlamında geliyor.
Son olarak eklemek istediğiniz
bir şeyler var mı?
2018 yılının bütün ülkemize sağlık ve
huzur getirmesini diliyorum.

GRS Car sınırlarını genişletiyor
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2016 yılının Nisan ayında Bahçelievler – Kocasinan’da yapımına
başlamış olduğumuz “Pearl Garden” projemiz tamamlayarak
10 Şubat 2018 tarihinde sahiplerine evlerini törenle teslim ettik!

Bahçelievler

PEARL GARDEN; dört blokta yer alan, 93 konuttan oluşan
7/24 güvenlikli site konseptinde inşa edilen yeni bir yaşam
stili... Kapalı otoparkı, fitness salonu, tuz odası, hobi salonları
ve geniş peyzaj alanılar ile siz değerli dostlarımız için şehrin
ortasında güvenli ve modern bir yaşam imkanı sunuyor...

Pearl Garden’da yaşam başladı!

Son dairelerimiz için satış ofisimize bekliyoruz!
Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi No:18 Bahçelievler / İSTANBUL Tel : 0533 446 36 21
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PEARL CITY,
Esenler’de
yükseliyor...
Yerinizi almak
için acele edin!
Esenler Belediye Başkanlığı binası ile Çevreyolu arasında inşaatı
devam eden, PEARL CITY projesinin kaba inşaatı 5 Mart 2018’de
tamamlandı. Projenin tamamının ise 29 Ekim 2018 tarihinde bitmesi
hedefleniyor...
Ulaşım kolaylığı sağlayan merkezi konumu, harika manzarası
ve aktivasyon alanları ile dikkat çeken proje yakında açıklanacak
tanıtıma özel kampanya fiyatları ile yeni sahiplerini bekliyor!
PEARL CITY, farklı ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan 2+1 ve 3+1
konut seçeneklerinin yanı sıra proje kapsamında yer alan ofis ve
dükkanlar ile Esenler’de parlayan bir inci olacak.
Yapımında kullanılmakta olan seçkin markalar ve birinci sınıf
ürünlerle donatılmış olan proje, bu güne kadar Esenler’de yapılmış en
lüks site olma özelliğini taşıyor. 7/24 güvenlik, kapalı otopark, fitness
salonu, cafe, sinema salonu, çocuk bahçesi ve dinlenme alanları ile
PEARL CITY, aradığınız her şeyi tek bir çatı altında bulacağınız
seçkin bir yaşam tarzı.

Lansman öncesi talepleriniz için: 0533 506 50 50
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G Ü R S ES YA PI

Tarihi Atışalanı köyünün orta yeri,
Eski adı ile Litros’un kalbindeyiz…
Esenler Belediyesinin riskli yapı stokunun yenilenmesini
sağlamak amacı ile yaptığı çalışmalar çerçevesinde dört
parselin birleştirilmesi, yaklaşık 500 m2 alanın yola ve park
alanına terki ve bunların üzerindeki yedi adet gecekondunun
yıkılması sonrasında başlanan inşaat süreci hızla sona
yaklaşıyor...

Esenler’de modern
yaşamın yeni adresi

Sıfır faizli kampanyamız için satış ofisimize bekliyoruz
Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:4 Kat:2 Atışalanı - Esenler/İstanbul TEL: 0533 506 50 50
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A LT U S

Altus markasıyla gücümüzü daha yukarıya
taşıyacağız

G

YILMAZ KIYAR
GÜRSES KURUMSAL A.Ş.
GENEL MÜDÜR
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rubumuz, uzun yılları içine alan ticaret hayatı boyunca birçok
sektörde, birçok marka ile işbirliği içerisinde oldu ve bu faaliyetlerin her birinde yer aldığı sektörün en önemli temsilcilerinden biri
olma başarısını gösterdi. Bu başarılarını da çeşitli ödül ve plaketlerle taçlandırdı.
Gürses Kurumsal olarak bizler de grubumuzun uzun yıllardır süregelen toptan
ve perakende beyaz eşya tecrübesini güçlü altyapımız, yönetim kadromuz ve yeni
işbirliğimiz ALTUS ile bir üst seviyeye taşıyoruz. ALTUS, Koç Grubu’nun dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamak isteyenlerin önemli bir
markası. ALTUS ile yaptığımız bu anlaşma sonucunda, yolumuza daha da güçlenerek devam edeceğimizden hiç şüphemiz yok. ALTUS gibi güçlü bir markanın
firmamızın yıllara dayanan tecrübesi ile birleşmesi, bizleri beyaz eşya sektöründe
daha da değerli bir marka haline getirecek. Bu birleşme, iş ortaklarımıza da farklı
bir bakış açısı getirecek. Beraberinde pek çok başarıya imza atacağımızı düşünüyor ve güçlenerek büyümeyi hedefliyoruz.
Her yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan; züccaciye, ev eşyaları ve
çeyiz sektörünü bir araya getiren Ideal Homex Fuarı’nda ALTUS markasını temsilen bu yıl Gürses Kurumsal yer alacak. ALTUS ürün gamını sergileyeceğimiz fuar
standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

Beyaz eşya üretiminde
Türkiye ikinci sırada
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cemal Can Dinçer, Türk beyaz eşya sektörünün konumunu,
geçen yıl uygulanan ÖTV indiriminin sektöre katkısını, sektörde Ar-Ge çalışmalarının önemini
ve Arçelik A.Ş.’nin projelerini anlatıyor.
Beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin dünyadaki
konumu nedir?
Türkiye, beyaz eşya sektöründe üretim adedinde dünyada Çin’den sonra
ikinci sırada yer alıyor. Avrupa’nın ise en büyük üretim üssü konumunda.
Uzakdoğulu şirketler, son dönemde satın almalar gerçekleştirdi ancak,
Türkiye önemini korumayı başardı. Sektör olarak ihracatımız her geçen
yıl güçleniyor; TÜRKBESD verilerine göre, ihracat 2017 yılında yüzde
6 artışla 18,2 milyon adet olarak gerçekleşti,
ihracatın 2018 yılında yüzde 6’nın üzerinde
büyümesi bekleniyor. Türk beyaz eşya sektörünün dünyadaki konumunu daha da güçlendireceği bir yıl olacağına inanıyoruz.
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında gelen
beyaz eşya sektörü, 2017 yılını
nasıl kapattı, 2018 yılını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye pazarı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
indiriminin etkisiyle güçlü bir yıl geçirdi.
Altı ana ürün grubunda pazar, yılın tamamında yüzde 14 büyüdü. Bu tablonun ardından, 2018 yılında pazarın yatay seyretmesini
bekliyoruz. Arçelik A.Ş. olarak güçlü markalarımızla liderliğimizi devam ettirmeyi
hedefliyoruz.
ÖTV indiriminin sektöre katkısı
yadsınamaz bir gerçek, bu yıl
da bu tür bir destek almak için
çalışmalarınız var mı? Bu çalışmalar nasıl gidiyor? Bu konuda
devletten ve kamudan bir talebiniz var mı?
Beyaz eşyalar, bir hanedeki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini
gerçekleştiriyor. Örneğin, buzdolapları ve derin dondurucuların evlerdeki elektrik tüketimi içindeki payı ortalama yüzde 30. Buzdolabı,
çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere 4 ana beyaz
eşyada, ortalama A ve B enerji sınıflarından pazardaki en ileri enerji
sınıfına geçiş yapıldığında; bir ailenin elektrik faturasında yaklaşık
yüzde 30 tasarruf yapması mümkün. Bu değeri hem tüketiciler hem de
ülkemiz için kaldıraç olarak kullanabilmek amacıyla, ÖTV sisteminin
enerji sınıflarına göre yeniden düzenlenebileceğine inanıyoruz.
Devletin ve kamunun, beyaz eşya sektörüne bakışı
nasıl, istediğiniz desteği bulabiliyor musunuz? Bu
konuda, devletten ve kamudan bir talebiniz var mı?
Türkiye’de beyaz eşya sektörü ortalama yüzde 70 civarında yerli.
Gelecekte, bu oranın artabileceğini öngörebiliriz ama radikal bir artış
beklemiyoruz. Türkiye’de yerli üretim eko sistemi giderek büyüyor, yan
sanayi giderek gelişiyor. Ancak, diğer ülkelerde de büyüme eğilimleri
görüyoruz. Uzun vadede, Türkiye’deki üreticilerin yurt dışında da rekabet edebilmesi için yerli yardımcı sanayi KOBİ’lerin Ar-Ge ve üretim

yatırımlarının teşvik edilmesinde fayda var. Yerli ekosistemi güçlendirecek adımlar atılmalı.
Ürünleri ile dünyada sayılı şirketler arasında sayılan
Arçelik, bu konuma gelmesi için, son yıllarda nasıl
bir çalışma içinde oldu, Arçelik’te neler değişti?
Arçelik A.Ş. 63 yıllık köklü deneyime sahip bir şirket, Türkiye’de ilkleri
ve enleri tüketicisiyle buluştururken, küresel
olarak da her geçen yıl faaliyet alanını genişletiyor. 145 ülkede ürün ve hizmet sunuyor,
bunu da bulunduğu coğrafyalardaki tüketicilerin ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun
şekilde yapıyor. Ekonomik güç dengesindeki değişim, şehirleşmedeki artış, yaşlanan
nüfus, orta sınıfın büyümesi, sınırlı kaynaklar ve dijitalleşme sektörümüzde de önemli
bir dönüşümü beraberinde getiriyor.
Yapay zeka, akıllı robotlar, nesnelerin
interneti, büyük veri, bulut bilişimi gibi teknolojileri iş modellerimize entegre ediyoruz.
7’den 70’e herkese açık olan yeni nesil
Ar-Ge merkezimiz Garage’da fikirleri çok
hızlı bir şekilde prototipe dönüştürüyoruz.
Atölye 4.0’da, çalışanlarımızın kendilerini
robotik teknolojiler konusunda gelişmelerine imkan sağlıyoruz.
26 yıllık Ar-Ge geçmişimizle ve yönettiğimiz büyük Ar-Ge ekosistemimizle, yeni teknolojiler üretiyoruz. Türkiye’nin patent şampiyonuyuz. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
WIPO’nun uluslararası patent sıralamasında, 74’üncü sırayla ilk 100’de bulunan tek
Türk şirketiyiz.
Türkiye pazarında elde ettiğiniz pazar liderliğini
dünya pazarlarında hangi ülkeler ile hangi ürünler ile
sürdürüyorsunuz?
Arçelik A.Ş. olarak, Avrupa’dan Amerika’ya, Avustralya’dan Asya’ya
kadar geniş bir coğrafyada, 145 ülkede 11 marka ile faaliyet gösteriyoruz.
Buzdolabından, çamaşır makinesine, fırından küçük ev aletlerine ve TV,
eğlence sistemlerine kadar geniş bir ürün gamıyla, tüketicilerimize en
doğru çözümleri sunmaya çalışıyoruz.
Beko markamızla, Avrupa’da solo beyaz eşya pazarının lideri konumdayız. Romanya’da Artic, Güney Afrika’da Defy, Pakistan’da Dawlance
markasıyla yine pazar lideriyiz. Grundig markamızın Avrupa’daki üst
segment konumunu sağlamlaştırıyoruz. Hindistan pazarına Beko-Voltas
ortaklığıyla girdik. Son yıllarda, ekonomik güç merkezi Asya’ya kayıyor.
Biz de İpek yolu üzerindeki ülkelerde, bir Beko yolu oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel büyüme stratejimiz çerçevesinde başta Asya, Amerika
ve Afrika olmak üzere dünya genelinde inorganik büyüme fırsatlarını
değerlendiriyoruz.
KAYNAK: http://www.hefist.com
43

FILOMOBIL

SHELL FİLO ÇÖZÜMLERİ TÜRKİYE DİREKTÖRÜ
MEHMET ÜNAL

Kobi’lerin çözüm ortağı Shell
Türkiye’nin “ilk Taşıt Tanıma Sistemi” unvanına sahip olan Shell Taşıt Tanıma Sistemi
21’inci yaşını kutlarken Shell & Turcas Petrol A.Ş, müşterilerinin sadece akaryakıt
tedarikçisi değil; aynı zamanda onların ulaştırma çözümlerinde de iş ortağı olmak istiyor.
Shell olarak TTS alanınızdaki
faaliyetleriniz nelerdir?
Shell & Turcas Petrol A.Ş olarak, Türkiye’nin
“ilk Taşıt Tanıma Sistemi” unvanına sahip olan
Shell Taşıt Tanıma Sistemi’ (TTS) ni, 21 yıldır,
ülkemizin dört bir tarafına yayılmış geniş istasyon ağımızda, müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Lansmanını gerçeklştirdiğimiz günden bu yana akaryakıt piyasasının
çok önemli bir parçası ve işletmelerin güvenilir
iş ortağı haline gelen Taşıt Tanıma Sistemi ile
öncülüğümüzü, hem hizmet kalitesi ve istasyon yaygınlığı, hem pazar payı anlamında
başarıyla sürdürüyoruz. Bugün Türkiye’nin
dört bir yanında firmalar tarafından kullanılan Shell TTS, gelişmiş online sistem bağlantısı
ile sürekli iletişim, alternatif ödeme metotları
ile hızlı hizmet, etkin ve pratik filo yönetimi
imkanı sunuyor. Türkiye’de ilk olarak Shell
tarafından 1996 yılında hayata geçirilen TTS,
ticari araç filolarında akaryakıt satın alımı ve
filo yönetimi konularında şirketlere yüksek
teknoloji ile geliştirilmiş çözümler sunuyor.
Verdiğimiz filo yönetim hizmetiyle Shell TTS
olarak ulaştırma alanında, firmaların çözüm
ortağı olmaya devam ediyoruz.
TTS’nin işletmelere sunduğu
avantajlar nelerdir?
Shell TTS bugün, Türkiye’nin dört bir tarafındaki yaklaşık 30 bin seçkin firma, 550 bini aşkın
araç tarafından kullanılıyor. Online uydu bağlantısı ile sürekli iletişim, etkin ve pratik filo
yönetimi imkânı sunan Shell TTS’nin geniş
hizmet ağı sayesinde, Türkiye’ye yayılmış 970’i
aşkın Shell akaryakıt istasyonunda bu hizmetten yararlanılabiliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş çözümler ile Shell TTS,
her geçen gün yenilenerek gelişen hizmetleri ve
avantajları ile şirketlerin güvenilir “İş Ortağı”
olmaya devam ediyor.Kapsamlı bir filo ve akaryakıt yönetim sistemi olan Shell TTS sayesinde
şirketler, filolarındaki araçların yakıt tüketim
verilerine anlık olarak ulaşabiliyor ve tüketimleri yönetebiliyorlar. Shell Partnercard’la
firmalar iş ortaklarıyla yürüttükleri operasyonlarda akaryakıt ödemelerini tek merkezden
takip edebiliyor. Ayrıca müşterilerimiz Shell
Partnercard sistemini kendi filo yönetimi ve
muhasebe sistemi ile entegre ederek kolay ve
hızlı bir şekilde yönetme şansına sahip oluyor.
Shell FiloPlatform sayesinde müşterilerimiz,
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filolarını internet olan her noktadan kolaylıkla
takip edebiliyor, toplam yakıt ve ortalama yakıt
tüketim bilgilerine ulaşabiliyor. Bunun dışında
Avrupa’da lojistik operasyonlarını yürüten şirketler için alternatif ödeme metotları sunan
Euroshell kartımız bulunuyor. Son olarak Shell
Pratik Kart ise müşterilerimizin sektörlerinde
ve bayi ağlarında kullanabilecekleri bir teşvik
metodu olarak tasarlandı. Ön ödemeli bir yakıt
alım kartı olan Shell Pratik Kart’a istenen miktarda yakıt yüklemesi yapılabiliyor. Özellikle
kurumsal firmalar; iş ortaklarına, bayilerine
veya çalışanlarına teşvik vermek için yakıt kullanımına özgü bu kartı kullanabiliyor.
Firmanız ve TTS açısından 2017 yılı
nasıl geçti? Rakamsal verilerle
açıklar mısınız?
Türkiye’deki ekiplerimiz tarafından tasarlanarak 21 yıl önce hayata geçen Shell TTS, tam
anlamıyla bir “başarı hikayesi”. Shell TTS’nin
müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen yapısı,
bu hizmete olan ilgiyi artırıyor. Öyle ki bu yıl
Shell TTS ile birlikte Shell Ticari Filo Ürün ve
Hizmetlerine yöneliyoruz. Böylece genişleyen
ürün ve hizmet portföyümüzle müşterilerimize finansal fayda ve operasyonel kolaylıklar
sunuyoruz. Shell TTS, 2017 yılında da yaklaşık
3’te 1’lik pazar payıyla, Türkiye’deki tartışmasız
liderliğini sürdürüyor. Müşterilerimize emniyetli ve temiz bir ortamda güler yüzle sunduğumuz hizmet ve yüksek kalitedeki yakıtlarımız,
TTS alanındaki 21 yıllık deneyimimizle birleşerek bizim, her geçen yıl daha fazla tercih edilen
bir iş ortağı olmamızı sağlıyor.

Kobi’lere sunduğunuz avantajlar
nelerdir?
Shell TTS’nin en önemli özelliği, 21 yıllık
deneyimin yarattığı vizyonla, sadece bir ürün
olmanın ötesine geçerek, sunduğu geniş kapsamlı hizmet portföyü ile bir marka haline gelmesi ve böylece kullanıcılarının çözüm ortağı
olmasıdır. Gerek büyük işletmelerin gerekse de
KOBİ’lerin bu hizmetten çeşitli ayrıcalıklarla
ve yüksek hizmet kalitesiyle yararlanabilmesi
için bayilerimiz ve Premium Reseller’larımız
(Öncü Bayiler) ile birlikte çalışıyoruz.
Shell TTS’yi daha etkin ve yararlı hale getirmek için ilk günden bu yana yürüttüğümüz
çalışmalarımız bize gösterdi ki, çalıştığımız iş
ortaklarımıza akaryakıt tedarikinin yanı sıra,
bir çok konuda katma değer sunabilir ve stratejik iş ortaklığı çerçevesinde destek ve çözüm
üretebiliriz. Bu tespitimizden yola çıkarak
enerji sektörünün ilk kurumsal sadakat programı olan “Shell Business Club” programını
kurduk ve müşterilerimize fayda sağlayacak
bir platform oluşturduk. Şirketlerin filo ve
operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli
avantajlar sağlayan Shell Business Club programı, bünyesinde yer alan şirketler için sadakati kazanca dönüştürüyor. Shell Business
Club programımızı yenilemeye ve bu programa üye şirketlere yeni teklifler sunmaya
devam ediyoruz.
Ayrıca, Shell müşterilerine özel yakıt tüketimi entegreli bir araç takip sistemi olan Shell
FiloPlatform isimli ürünümüz ile şirketlere
akaryakıt tüketim kontrolünün ötesinde filo
yönetiminde de gerçek kontrol sağlama imkanı
sunuyoruz. ShellFiloPlatform, yeni “Entegre
Sürücü Takip Sistemi” özelliği ile filo yöneticilerine güvenli ve ekonomik sürüş konusunda
iyileştirme önerileri de sunuyor.
Sürücülerin sürüş güvenliğine katkı sağlayan ve onların ekonomik kullanım alışkanlıklarını ölçen ve yöneten bu ürün 2017 yılında
yüksek talep görmeye başladı. Sürüş profillerini ve çok sayıda manevra tipini takip eden bu
sistem hızlanma, yavaşlama, şerit değiştirme,
yol tutuş, viraj alma ve hızlı kullanma kategorilerinde, veri tabanındaki modeller aracılığı ile sürüş performansını analiz edebiliyor.
İyileştirme önerilerini de filo yöneticileri ve
sürücüler ile paylaşarak araçların tamamını
daha güvenli, daha az yakıt harcayan ve çevreye duyarlı bir filoya dönüştürüyor.

Tel: 0212 431 96 00/01 www.filomobil.com.tr

2017 Yılı Filomobil için başarı dolu bir yıl oldu

G

ürses Grup çatısı altında, akaryakıt sekötünde faaliyet gösteren
Filomobil markası, 2017 yılını adından söz ettirecek başarılarla
kapattı. Kazandığı başarıların bir göstergesi olarak Filomobil
yönetici ve çalışanları üç ödülle bu başarılarını taçlandırdı.
Shell’in her yıl gerçekleştirdiği ve satış müdürleri arasında yapılan değerlendirme sonucu 2017 yılının şampiyonu Abdullah Hocaoğlu oldu. Takım

liderleri kategorisinde ise Fuat Atasoy yıl sonu şampiyonu olarak Filomobil’e
ikinci ödülü getirdi. 2017 yılının diğer bir ödülü olarak da 3.Çeyrek Saha Satış
kategorisinde Hasan Geçkin 2.’lik ödülüne layık görüldü. 2018 yılı başlarken
başarılarını Titanic Deluxe Belek Antalya’da kutlayan Filomobil çalışanları,
buradan yapılan Ticari Filo Premium Reseller zirvesinde, ödüllerini Shell
Ticari Filo Müdürü Mehmet Ünal tarafından aldılar.

Limon Yapım Filomobil Kurumsal’ı tercih etti

F

ilm sektöründeki çalışmalarına
2003 yılından bu yana devam
eden Limon Film, bugüne dek
birçok sinema filmi, televizyon
dizileri ve televizyon için çeşitli türlerde
program üretiminin yanı sıra, film ve format ithalatıyla sinema-televizyon dünyasının önemli projelerine imza attı.
Halen TV’de yer alan Şevkat Yerimdar ve
Savaşçı gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen Limon Yapım, STAR TV’de yayınlanmaya başlayacak olan başrollerinde Demet
Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan
Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan
Çalışkur yer aldığı Avlu Dizisi’yle yeni projesini sunmaya hazırlanıyor.
Gürses Şirketler Grubu’nun akaryakıt tarafındaki markası Filomobil Kurumsal da
Avlu Dizisi’nin tedarikçilerinden biri oldu.
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G R S S I G O R TA

GRS Sigorta 2018’e hazır

G

RS Sigorta Aracılık Hizmetleri
(eski adı ile Gürses Sigorta) yeni
markası ve imajı ile yaklaşık 20 yıldır sektörde olmasına rağmen ilk
günkü heyecanını hiçbir zaman kaybetmemiş
ve terzi mantığı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını
belirleyen ve müşterilerine güven duygunu
aşılamış bir şirket olarak varlığını devam ettiriyor. Sadece poliçe satışı sırasında değil; aynı
zamanda müşterinin ihtiyaç duyabileceği
ürünleri ön plana çıkaran ve hasar anında
da her daim bilgili ve tecrübeli 12 kişilik ekibi
ile Fiat, Opel ve Toyota plazalarında hizmet
veriyor. GRS Sigorta’nın 12 bini aşan müşteri
portföyü, 17 bini aşan poliçe sayısı ve 12 farklı
sigorta şirketiyle olan anlaşması sektördeki
gücünü gözler önüne seriyor.
Geçen zaman içerisinde bütün bu rakamların sonucu olan başarılarda GRS Sigorta müşterilerinin payı bir hayli büyük. GRS Sigorta,
sadece trafik ve kasko ile sınırlı kalmıyor;
yaptığı yeni anlaşmalar ile lojistik ve kiralama
sektörü dahil bir çok alanda sektöre dinamizm
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GRS Sigorta Genel Müdürü
Gökhan Cavkaytar
kazandırmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde hayata geçecek olan filo kiralama poliçeleri ile de sektörün uzun süredir beklediği
teminatları ve fiyatları müşterilerinin beğenisine sunmaya hazırlanan GRS Sigorta, dijital
dünyaya da entegre oluyor. 2018 yılı içerisinde
mevcut ve yeni edinilecek müşteriler için şimdiden bir takım sürprizler hazırlanıyor.
Sigorta sektörünün en çok gündemde

tuttuğu iki konu olduğunu belirten GRS
Sigorta Genel Müdürü Gökhan Cavkaytar,
bunlardan birincisinin trafik sigortası tavan
fiyat uygulamasının 2018 yılında da devam
edip etmeyeceği konusu olduğunu söyledi.
Bu uygulamanın devam edeceğini belirten
Cavkaytar, yıl başında yüzde 5 ve her ay yüzde
1,5 artacağı gerçeğinden hareketle yıl içerisinde toplamda yüzde 25 oranında artacağını vurguluyor. İkinci konu ise son günlerde
basında sıkça yer alan “AVM otoparkında trafik poliçesi geçerli değil” söylemi... Mahkeme
kararı AVM’nin karayolu olmadığı; bu yüzden
de trafik sigortası kapsamı dışında kaldığı şeklinde. Her ne kadar AVM’ler karayolu olarak
tanımlanmış olmasa da, bu tartışma daha çok
uzun süreceğe benziyor. “Siz siz olun, kasko
poliçenizi yaptırarak bu riski almayın.” diyor.
Cavkaytar ayrıca, “Bundan sonra her sayıda,
okuyucularımızın dikkatini çekeceğine inandığımız bazı konuları incelemeye çalışacağız.”
dedi. Bu sayıda da kasko poliçesi ile ilgili sıkça
sorulan sorular...

Kasko ile ilgili
sıkça sorulan sorular
Aracım tamamen pert oldu ne
yapmalıyım?
Aracınızı pert olarak ifade etmek için
sadece görünüm itibariyle kullanılamaz
hale gelmesi yetmiyor. Eğer aracınızda en
az yüzde 70 hasar ve üzeri bir oran mevcut
ise bu durum pert olarak ifade edilebiliyor.
Yani basit bir hesapla, herhangi bir hasara
maruz kalmış aracınızı yeniden yaptırmak,
neredeyse sigortaya yapacağınız harcamaların üstüne çıkabiliyor. Bu durumda devreye giren kasko, ana teminatlarının yanı
sıra, poliçede yer alan diğer teminatlar ile
birlikte aracınızın hasarını büyük ölçüde
karşılıyor.
Full Kasko Nedir?
Sigorta dilinde “genişletilmiş araç sigortası” olarak geçen full kasko özelliği, adından da anlaşılacağı gibi aracınızın başına
gelebilecek bir çok kötü durumu kapsıyor.
Çarpma, yanma ve arabanın çalınması gibi
farklı olaylara karşı aracınızı genişletilmiş
sigorta kapsamında koruyabilirsiniz. Ayrıca
araca hasar verebilen bu durumlara ek olarak, doğal afetler, patlama ve saldırı gibi
durumları da bu sigorta kapsamına aldırabilirsiniz. GRS Sigorta olarak çalıştığımız 12
sigorta şirketi ile her zaman yanınızdayız.
Araç Çekildiğinde Ne Olur?
Eğer aracınızı yanlış yere park ettiyseniz
ve aracınız çekilirken hasara uğradıysa
endişelenmenize gerek yok. Çünkü kasko
sigortası, bu durumda da araba sahiplerinin
imdadına yetişiyor. Sigorta poliçesinde yer
verilen bu durum sayesinde, araç sahipleri
sigorta firmaları ile görüşerek duruma el
koyabiliyor. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, hemen durumu fotoğraflayarak ve
belgeleyerek şirketiniz ile görüşün. Çünkü
bu durumlar biraz can sıkıcı olabiliyor.

Araç Satıldığında Kaskonun
Durumu Ne Olur?
Kasko poliçesi kişiye özel yapılıyor ve araç
satıldığında, aracın yeni sahibinin sigorta
için yeniden kasko teklifi alması gerekiyor. Bu özel durum ise sadece sigorta şirketi ile araç sahipleri arasında paylaşılıyor.
Eğer aracınızı satan tarafsanız, önceden
yaptırdığınız kasko konusunda endişelenmenize gerek yok. Çünkü sigorta şirketiniz
ile yaptığınız sözleşme gereği, sözleşme
gününüz bitmeden bu işlemi yapmak istiyorsanız, kasko poliçesi iptal edilir. Geriye
kalan günlerin bedeli ise size geri ödenir.
Yani bu durumda herhangi bir maddi kayıp
meydana gelmediği gibi iade ücreti alarak
işlemlerinizi sorunsuz halledebilirsiniz.
Eğer önceden kasko işlemi yapılmış ikinci

el araç satın alacaksanız da, aracın yaşı ve
hasar durumu ile bağdaşan bir araç sigortası yaptırabilirsiniz. GRS Sigorta uzman
sigorta danışmanları, işlemlerinizi büyük
bir titizlik ve çaba ile hızlı bir şekilde
sonuçlandırmaktadır.
Tazminat Nasıl Gerçekleşiyor?
Eğer araçta onarım gerekiyorsa, bu durum
poliçede yer alan kurallara göre işliyor. Eğer
onarım işlemi sigortalı tarafından belirlenecek bir servis noktasında yapılacak ise
tamir işlemi bu kanaldan devam ediyor.
Diğer bir durum ise hasarın şirketçe belirlenecek serviste yapılması. Tüm bu işlemlerde kullanılacak yedek parça veya ona eş
değer parçaların hangisini kullanılacağı
yine poliçede yer alıyor. Poliçeyi inceleyerek
kasko bedeli üzerinden hesaplanan ücretleri görebilirsiniz.
Anlaşmalı ve anlaşmasız servisler arasında birçok fark yer alıyor. Anlaşmalı servisler işlemlerinizde ücretsiz seçenekler
sunuyor. Anlaşmasız serviste ise maalesef
masraflar sigortalıya kalıyor. Sadece bu
durum bile anlaşmalı servisleri öne çıkarmaya yetiyor. Anlaşmalı servisler, eksper
çağırmadan tutun, dosyanız ile ilgili takibe
kadar bütün işlemleri sizin adınıza gerçekleştiriyor. Gürses Oto’da birçok sigorta
şirketi ile anlaşmalı servis sözleşmesi
imzalayarak, güler yüzlü ve tecrübeli hasar
danışmanları ile işlemlerinizi çok hızlı bir
şekilde hallediyor, size sadece tamir sonrası
kullanıcı formuna imza atmak kalıyor.
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TEKNOLOJİ

GALAXY S9 VE S9+ İLE
HAYALLERDEKİ KAMERA

ARÇELİK’TEN 4K ULTIMA TV
UHD çözünürlük sayesinde gerçeğe yakın
görüntü deneyimi sunan Arçelik 4K Ultima
TV’ler, Video Perfection Engine teknolojisi
sayesinde en hareketli sahnelerde bile
akıcı görüntü sunuyor. Wide Color Gamut
teknolojisi ile elde edilen geniş renk yelpazesi
sayesinde daha canlı ve gerçekçi görüntü
sağlıyor. Micro Dimming teknolojisi karanlık
sahnelerde bile en ince ayrıntıları gösterirken,
HDR teknolojisi ise görüntünün en doğal ve net
halini sağlayarak tüketicilere evlerinde gerçek
anlamda sinematik bir deneyim yaşatıyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9+, ultra ağır çekim özelliği,
sınıfının ışığa göre otomatik ayarlanabilen değişken
diyaframlı Super Speed Dual Pixel 12MP AF sensor, OIS
(F1.5/F2.4) kamerası ve duygularınızı kişiselleştirilmiş bir
şekilde ifade etme olanağı sağlayan AR Emojiler ile yeni
keşiflerin yolunu açıyor. Galaxy S9; 5.8-inç Quad HD +
Curved Super AMOLED, Galaxy S9+ ise 6.2-inç Quad HD
+ Curved Super AMOLED ekrana sahip.

FULL FRAME GÖRÜNTÜ: SONY a7 III
Sony, “Full Frame Aynasız” ürün
yelpazesini, kompakt bir paket içine
sığdırılmış en son görüntüleme
teknolojilerine sahip yeni a7 III
ile genişletiyor. a7 III, full frame
sensörün genelinde tam piksel
okuma ve sıfır piksel gruplama
özelliği ile, yüksek çözünürlüklü 4K
video çekimi sunuyor. Cihaz ayrıca
şarj başına 710 çekim ile, herhangi
bir aynasız fotoğraf makinesine
göre en uzun pil ömrüne sahip.

UYGUN FİYATLI TABLET:
REEDER M7 GO

SPORCULARA AKILLI ANTRENMAN
ARKADAŞI

Reeder, yeni tablet modeli M7 Go’yu piyasaya sürdü.
Uygun fiyatı ile dikkat çeken model 4 çekirdekli 1.3 GHz
gücünde MT8167 işlemcisi, 1 GB RAM, 1024 x 600 piksel
7 inç çözünürlüklü IPS ekranı ve Android 7.0 işletim
sistemi ile beklentileri fazlasıyla karşılıyor. M7 Go tablet
Turkcell bireysel ses hattı olan abonelere özel faturaya
ek ayda sadece 11.96 TL (36 ay boyunca) karşılığında
alınabiliyor.

Dünyanın lider giyilebilir teknoloji
markası Fitbit, “Fitbit Ionic: adidas
edition” akıllı saatinin duyurusunu
yaptı. Fitbit ve adidas işbirliğinin bir
sonucu olan Fitbit Ionic: adidas edition,
Ionic’in hafif tasarımını adidas saat
kadranı ve yüzmeye uygun spor bandıyla
birleştiriyor. Beş güne varan pil ömrü,
teknoloji harikası GPS’i, kalp atışı ve
egzersiz izleme gibi sağlık ve fitness
özelliklerine sahip olan Fitbit Ionic:
adidas edition, her seviyedeki sporcunun
en akıllı antrenman arkadaşı oluyor.

CASPER NIRVANA C900 İLE
SINIRLARI KALDIRIN
Casper, şık bir tasarım ile güçlü
donanım özelliklerini bir araya getiren
yeni modeli Nirvana C900’ü dizüstü
bilgisayarı tanıttı. Intel’in 7. Nesil Corei77700HQ işlemcisini kullanan bilgisayar
aydınlatmalı klavye, NVIDIA GeForce
GTX1050 ekran kartı ve SSD M2 Sata
gibi özellikleriyle en zor işlerin bile
üstesinden geliyor. Fiyat performans oranı yüksek bir model olan Nirvana C900,
Sound Blaster Ses Sistemi ile yüksek bir ses performansı da sunuyor.
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SAĞ L IK L I YAŞA M

Bahar sarhoşlarına öneriler
Baharın gelmesi kimi mutlu etmez ki? Doğanın canlanması, üşümeden saatlerce sokaklarda
dolanmak, üzerinize çöken tatlı yorgunlukla hevesle yazı beklemeye başlamak… Ancak
öncesinde kendinizi hazırlamakta fayda var!
Vücuttaki alkalin dengesini koruyor,
bağışıklık sistemini güçlendiriyor, C vitamini açısından çok zengin olan limon
sindirim sisteminin düzenli çalışmasını
sağlıyor, kandaki toksinleri temizliyor,
kan şekerini dengeliyor ve kilo vermenize yardımcı oluyor. Bizden bir kez daha
söylemesi…

Bahar yorgunluğunun tuzağına
düşmeyin
Yorgunlukla baş etmek için öncelikle
enerjinizi doğru kullanmalısınız. Bu noktada çalışma ve dinlenme aralıklarını iyi
ayarlamayı öğrenmeniz lazım. Kısa ve sık
dinlenme aralıklarıyla yorgunluğun ortaya
çıkmasını engellemek mümkün Çalışma
ortamını iyi havalandırdığınızdan emin
olun. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda bulunmak vücutta ekstra stres yaratır.
Ayrıca su içmek de çok önemli. Aksi takdirde
metabolizmayı yavaşlatırsınız ki bu hiç iyi
olmaz. Bu nedenle günde en az 8-10 bardak
su içmeye çalışın, kahveyle, çayı azaltın.

Sebze-meyvenin gücü adına
Tamam kabul ediyoruz koca bir hamburger
ve yanında çıtır çıtır patates kızartmaları,
nefis soslu makarnalar ya da iştah kabartan
bol malzemeleri leziz pizzaya çok az insan
hayır diyebilir. Ancak bahar aylarında tezgahları kuşatmaya başlayan taptaze ve çeşit
çeşit meyve-sebzeleri gördükçe iddia ediyoruz, siz de o insanlardan biri olacaksınız.
Kuşkonmaz, enginar, taze bakla, havuç,
erik, çağla… En sevdiklerinizden almaya
başlayın. Kimyon, kekik, kişniş, zerdeçal,
karabiber gibi baharatları da eksik etmeyin.
Özellikle de antioksidan vitaminler ve A ve
C vitaminleri açısından zengin sebze-meyveleri tüketmeye çalışın.
Atın kendinizi dışarı...
Tabii ki işe öncelikle kendinizi dışarı atarak başlayın. Uzun ve boğucu kış günleri
çok gerilerde kaldı ne de olsa. Aylardır
buz gibi hava yüzünden üzerinize çöken
yorgunluktan kurtulun ve soluğu açık
havada alın. Bahar uzun yürüyüşlere başlayıp, kendinizi iyi hissetmek için müthiş
bir mevsim. Bu yürüyüşler sizi hem mutlu
edecek hem de aşama aşama daha sağlıklı
bir bedene ve psikolojiye kavuşturacak.
Limonlu su olmadan asla!
Güne her sabah ılık limonlu su içerek
başlayan ünlüler yanılıyor olamaz değil
mi? Şaka bir yana, sonsuz iştahla içtiğiniz
o koca kahve fincanlarından ufak ufak
vazgeçmeye başlarsanız sonunda kazanan yine siz olursunuz. Zira ılık limonlu
suyun faydaları saymakla bitmiyor.
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Uyku mahmurluğuna son
Kış aylarının uyuşukluğunu üzerinizden
atmak için günlük uyku düzeninizi 7-8
saatte tutmaya, aynı saatlerde uyuyup
uyanmaya çalışın. Kafein ve alkolden
uzaklaşmanın tam sırası. Ve tabii geç
yenen akşam yemekleriyle de vedalaşmaya hazır olun. Tüm bunlar uyku kalitenizden çalıyor, hatırlatalım. Yatmadan
önce alacağınız sıcak bir duş size çok iyi
hissettirecek.
Cildinize güzellik yapın
Cildiniz, uzun, soğuk kış günlerinde
her zamankinden daha fazla hassaslaşır.
Cildinizi güneşli bahar günlerine hazırlamak için harekete geçin. Örneğin sabahları teniz havada koşuya çıkın çünkü
koşmak kanınızı oksijenle dolduracak
böylece cildiniz parlaklaşacak. Ayrıca
düzenli egzersiz yaparak cildinizin yapısında mevcut olan kolajenin artmasını
sağlayacaksınız. Nem ihtiyacını karşılamak için Hindistan cevizi yağı maskesi
yapabilir ya da cildi nemlendiren E vitamininden faydalanabilirsiniz.

CAR RENTAL SERVICES

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