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Büyük bir keyifle hazırladığımız Gürses Bülten’in üçüncü sayısıyla tekrar sizlerle 
birlikteyiz. Bir önceki sayımızda dayanıklı tüketim malları sektörüne yaptığımız 
yatırımdan bahsetmiş, Altus markasının Marmara ve Batı Karadeniz distribütör-
lerinden biri olduğumuzu duyurmuştuk.

Bu sayımızda da yine bizim için çok heyecan verici olan yeni yatırımımız 
Renault - Dacia bayiliğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Bünyesinde Fiat ve Toyota bayiliklerini bulunduran Gürses Otomotiv Grubu, 
artık Türkiye’nin en çok satan markası Renault’nun da ana bayisi oldu.

Basın Ekspres Yolu üzerinde en yeni teknolojilerle donatılmış olan plazamızda, 
1 Ekim 2018 tarihi itibari ile faaliyete giren yeni bayiliğimizin hepimize hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Renault markasının da bayiliklerimiz arasına katılması ile artık Türkiye’nin en 
büyük otomotiv perakendecisi ve en iyi otomotiv grubu olma hedefimize ulaş-
makta çok büyük bir adım daha atmış oluyoruz. Bu başarımızın devam edeceğin-
den hiç tereddüt etmeden ilerlediğimiz bu yolda, bugüne kadarki kıymetli destek-
lerinizden dolayı tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. 

Bu güzel haberden sonra, otomotiv sektörünün 9 aylık sonuçlarından da bah-
setmek istiyorum. 

2018 yılı Eylül ayı sonu itibari ile otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında,  
463.456 adetlik satış gercekleşti. 2017 yılı 9 aylık satış adedi ise 627.343 idi.

Bu sonuçlarla bir önceki yıla göre otomotiv pazarında % 26’lık bir gerileme 
yaşanmış oldu.

Kısa sürede gerek genel makro ekonomik dengelerin tekrar sağlıklı hale gelece-
ğini, gerekse sektöre yapılacak teşvik destekleri ile söz konusu gerilemenin yerini 
gelişmeye ve ilerlemeye bırakacağını düşünüyor ve umut ediyoruz.

Otomotiv grubumuz için geçtiğimiz aylardaki başarılarımızın bir kaçından 
da bahsedecek olursak, Fiat’ın tüm Türkiye’deki bayileri arasında yapılan değer-
lendirmeler sonucunda “Satış Sonrası Performans Yönetimi” dalında Türkiye 
birincisi olduk. Ayrıca “Yılın Yıldızları” kategorisinde “Yılın Bronz Bayisi” olma 
başarısını da göstermiş bulunuyoruz. Bültenimizde detaylarını bulacağınız bu 
başarıları sizlerle paylaşmak istedik.

Gürses Bülten’in 3. sayısında sizlerle ana bayiliğini yaptığımız üç otomotiv 
markası ile ilgili gelişmeleri, kısa dönem kiralama sektöründe adından sıkça bah-
settiren GRS CAR şirketimizle ilgili yenilikleri, inşaat sektöründeki faaliyetleri-
mizi, Altus’un tüm yeniliklerini, sigortacılık sektörü ile ilgili dikkat çekici birçok 
konuyu paylaşacağız.

Yine bu sayımızda sizler için ünlü oyuncu ve ralli pilotu Ümit Erdim’le hem 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik hem de güçlü Fullback ile arazinin tozunu attırdık. 

Bu hoş sohbeti de içeriğimizde bulacaksınız.
Yemekleri ve mimarisiyle sıra dışı bir yer olan Gaudi’nin şehri Barcelona hak-

kında istifade edeceğiniz bilgiler de bültenimizde yer alan bir diğer ilgi çekici 
konu... 

Bir sonraki sayımızda yepyeni ve dopdolu bir bültenle karşınızda olmayı heya-
canla bekliyor, herkese sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

Tekrar görüşmek dileğiyle…

Değerli okuyucularımız,
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Profesyonellerin yüzlerini güldürmek istiyor
ama bunu da zahmetsizce yapmak istiyorsanız
yeni yakıt kartı “Shell Pratik Kart” tam size göre.
Hemen başvurun, gönülleri fethetmeye başlayın.

iŞ DÜNYASINDA
GÖNÜLLERi
FETHETMENiN
PRATiK YOLU
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Fiat’tan Gürses’e birincilik ödülü 

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Gürses’i ziyaret etti

Her fırsatta vatandaşın 
sorunlarını dinleyen 
İçişleri Bakanımız 

Sayın Süleyman Soylu’nun bu 
seferki durağı da Esenler oldu. 
Burada Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Tevfik Göksu 
ile birlikte Fiat Gürses’i ziya-
ret eden sayın bakana burada 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
paylaşımında bulunuldu. Birçok 
katılımcı ile gerçekleşen ziyarette 
Gürses Şirketler Grubu yönetici-
leri de yer aldı. Yönetim Kurulu 
Başkanımız İrfan Gürses, İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu’ya Fiat Gürses ziyaretle-
rinden dolayı teşekkürlerini ve 
saygılarını sundular. 

Gürses Otomotiv Grubu 
özel gecede buluştu

B irçok farklı sektörde faaliyet 
gösteren Gürses Şirketler 
Grubu, hemen her fırsatta çalı-

şanlarını yöneticileriyle bir araya geti-
recek sıcak ve samimi organizasyon-
lara yer vermeye çalışıyor. Bunlardan 
biri de geçtiğimiz aylarda Fiat Gürses, 
Opel Gürses, Toyota Gürses, GRS CAR 

Rental ve GRS Sigorta markalarında 
çalışan 318 kişiyle birlikte Saraylı 
Resturant’ta gerçekleşti. Gürses 
Şirketler Grubu yetkilileri, katılımcıla-
rın büyük keyif aldığı bu geniş yemek 
organizasyonlarının önümüzdeki gün-
lerde de birlik ve beraberliğin devam 
için tekrarlanacağını bildirdiler. 

T ofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 
her yıl Fiat bayileri arasında yaptığı 
birçok alandaki değerlendirmelerden 

biri de “Satış Sonrası Performans Yönetimi”. 
Bu bağlamda Fiat Gürses Oto, kurulduğu ilk 
günden itibaren sadece satış odaklı değil, aynı 
zamanda müşteri memnuniyetinin ön planda 
olduğu bir strateji ile yoluna emin adımlarla 

devam ediyor. Fiat Gürses, konusunda uzman 
ekibi ile isteklerinizi en iyi, en hızlı ve en kali-
teli şekilde yerine getirirken, sizlere evinizdeki 
konfor ve rahatlığı yaşatmayı öncelikli hedef 
olarak belirliyor. 

“Mükemmel hizmet” anlayışıyla, aracınızın 
ihtiyacı olan tüm işlemler, 3.000m2’lik alana 
sahip servis bölümünde son teknoloji ile 

donatılmış mekanik kaporta ve boya atölye-
leinde her biri konusunda uzman personel 
tarafından yapılıyor. Bu profesyonellik içinde 
geçtiğimiz yıl Fiat yöneticileri tarafından 
verilen ve ödüllerine bir yenisini ekleyen Fiat 
Gürses, “Satış Sonrası Performans Yönetimi” 
birincisi olarak bu konudaki başarı ve tecrübe-
sini de perçinlemiş oluyor.
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F iat, ‘Yılın Yıldız Bayi’lerini belirledi. 2017 
yılında 120 binden fazla araç satışı
gerçekleştirerek pazar payını bir önceki 

yıla oranla yaklaşık 2 puan artıran ve 29 ilde 
pazar lideri olan Fiat’ın ‘Yıldız Bayileri’, müşteri 
memnuniyeti, satış, satış sonrası, finans ve
süreç yönetimi alanlarında başarılı performans 
sergileyenlerden biri de Gürses Otomotiv oldu.  
Yöneticiler, ödüllerini Tofaş CEO’su Cengiz 

Eroldu ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç’tan 
teslim aldı. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, yaptığı 
konuşmada tüm bayilere teşekkürlerini sunarak 
başarılarının devamını diledi. Binek ve hafif 
ticari araç segmentindeki güçlü ürün gamı ile 
Türkiye’nin tercih ettiği otomotiv markası olmayı 
sürdüren Fiat, 2015 yılında başlattığı ‘Yılın Yıldız 
Bayi’leri ödülleriyle Türkiye’deki tüm bayilerini 
sergilediği performansa göre ödüllendiriyor.

Yılın Bronz Bayi Gürses Oto oldu Hacı Lütfiye Gürses Bilgi ve Hikmet Evi, öğrencilere 
eğitimi ve bilimi eğlenceli bir şekilde sunuyor

Öğrenciler, Hacı Lütfiye Gürses Bilgi ve 
Hikmet Evi’nde okul  derslerine ek ola-
rak, (Fen bilimleri, matematik, sosyal 

bilgiler, Türkçe vb.) sanat okulu, (ebru, resim 
vb.) spor akademisi, değerler eğitimi, sertifikalı 
programlar, hayat boyu danışmanlık birimi, 
sosyal ve kültürel etkinlikler, çocuk kulüpleri, 
dil eğitimleri, ev okulum, bilimsel çalışmalar, 
geleneksel yaz okulu, çocuk meclisi, gençlik 

çalışmaları ve ESGEV-Anne Dayanışması gibi 
geliştirici programları ve ek dersleri de alıyor-
lar. Ayrıca Hacı Lütfiye Gürses Bilgi ve Hikmet 
Evi’nde anne ve çocukların birlikte olabilecek-
leri Anne-Çocuk Bilim Atölyesi de yer alıyor. 
Burada anneler ve çocuklar birlikte zaman 
geçiriyor, eğlenceli ve öğretici deneyler yapı-
yorlar. Lise öğrencilerine de hitap eden bilgi 
evi, cumartesi günleri lise laboratuvar grubu 

ile deneyler yapıyor ve öğrencileri bilimsel 
proje yarışmalarına hazırlıyor. Aynı zamanda 
Esenler Belediyesi’nin Birlik Mahallesi’nde 
kurduğu Şehit Prof. Dr. İlhan Varank’ın adını 
taşıyan bilgi parkı,  geleceğin bilim adamlarını 
yetiştirmenin yanı sıra okulda gördükleri ders-
leri de tekrar etmelerini sağlıyor. Tüm çocuk 
ve gençlerimizi Esenler Hacı Lütfiye Gürses 
Bilgi ve Hikmet Evi’ne bekliyoruz. 

Bundan tam 50 yıl önce, yollara 
çıktığı andan itibaren kısa 
sürede efsane haline gelen 

124 Spider modelinin yeni jeneras-
yonu, Paris Otomobil Fuarı’nda ilgi 
odağı olmuştu. Bu yıl başından itiba-
ren ülkemizde satışa sunulan Fiat 124 
Spider, hem manuel hem de otoma-
tik şanzıman seçeneğine sahip ola-
rak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla 
satın alınabiliyor. Arkadan itişli yeni 
Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı İtalyan 
“roadster” tasarımı gerekse güçlü 
teknik altyapısıyla ilk neslin başarı-
sını daha da yukarılara taşıyor. Fiat 
Gürses’e sadece bir adet gelen ve 
kırmızı rengiyle de göz alan Fiat 124 
Spider Lusso, geçtiği miz günlerde 
sahibi İzzet Boztepe’ye teslim edildi. 
Sahip olduğu bu özel otomobille 
keyif li ve kazasız sürüşler diliyoruz. 

Fiat Gürses’ten 124 Spider teslimatı

G R S HABER
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Fiat Gürses (0212) 429 63 73
FIAT

Gürses Oto Fiat Satış Müdürü Emrah Bayar, otomotiv sektörüyle ilgili izlenimleri ve araç satın 
alırken dikkat edilmesi gereken konulara değiniyor.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
Adım Emrah Bayar. 1 Ağustos 1976’da 
İstanbul Fatih’te doğdum. 1999 yılında oto-
motiv sektörüne girdim. Gürses Ailesi’ne 
ise Ocak 2018’de katıldım. Şimdilerde, 
Gürses Oto Fiat Satış Müdürü olarak göre-
vime devam ediyorum. Evliyim ve iki kız 
çocuk babasıyım.

Otomotiv sektöründe ne zamandan beri 
çalışıyorsunuz? Otomotiv, size göre nasıl 
bir sektör?
Neredeyse 19 yıldır otomotiv sektöründeyim. 
Dünyaya tekrar gelsem, yine çalışacağım sektör 
burası olurdu. Sektörü ve araçları çok seviyo-
rum. Hergün işime büyük bir aşkla gidip çalı-
şıyorum. Tüm genç arkadaşlarıma ve öğrenci 

kardeşlerimize hedefleri içinde mutlaka oto-
motiv sekötürünü değerlendirmelerini tavsiye 
ediyorum. Otomotiv sektörü çok keyifli, çok 
popüler, göz önünde olan, ekonomiye ciddi 
anlamda yön veren bir sektör. En gözde, en 
dikkat çeken ve insanların en çok rağbet ettiği 
ürünleri ortaya koyan ve birçok markanın 
rekabet ettiği nadide ve özel bir dünya.

Araç üretiminde ve satışında dikkat edil-
mesi gereken noktalar nelerdir? Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?  
Araç üretiminde hatanın minimize edil-
mesi, hatta hiç hatasız olması esastır. 
Bunun yolu iyi bir mühendislikten, iyi bir 
çalışma grubudan ve başarılı bir üretimle 
Ar-Ge ekipmanlarını kullanmaktan geçer.
Bu şekilde kalitesi yüksek ve sıfır hata ya 
da buna yakın araç üretilebilirsiniz. Ayrıca 
müşteri ihtiyaçlarını iyi okumak, analiz 
etmek ve pazara hakim olmak, tasarım 
esnasında hangi araca mühendislik edeceği-
nizin ve üretim esnasında da hangi araçtan 
kaç adet üreteceğinizin fikrini size önce-
den verebilir. Ayrıca iyi bir üretim ve mal-
zeme planlama ile de adet/kalite ve ihtiyaca 
hitap eden çok üst seviye bir üretim tesisi 
oluşabilir. Satış yapılırken de aracın fiyat / 
performans endeksi önemlidir.  Bugün dev 
isimler haline gelmiş tüm markalar, bu ana-
lizleri yaptıkları için ekonomiye yön veren, 
trendler yaratan ve insanların hayranlığını 
kazanan ürünler ortaya koymaktadır. 

Otomotiv sektöründe çalışan elemanlar 
hangi kriterlere uygun olmalı, nelere dik-
kat etmelidir? 
Otomotiv sektöründeki markaların oluşturduğu 
şirketler birçok departmanın birleşmesinden ve 
birçok disiplinden olan insan gücünün bir araya 
gelmesinden oluşur. Bir aracın arkasında onu 
tasarlayan ve üreten mühendisler ve işçiler, ona 
destek veren birçok yan departman, (satın alma, 
malzeme ve üretim planlama, lojistik, insan kay-
nakları, bilgi işlem vb…) onu pazarlayan, satan ve 
servis hizmeti veren büyük bir organizasyon (dist-
ribütör ve bayi ağı) bulunmaktadır. Bu hizmetlerin 
en kaliteli seviyede olması için tabii ki de eğitim 
esastır. Tüm branşlarda iyi mezuniyete sahip, mes-
leki donanımları yüksek, zeka ve karakter yapısı iyi 
olan insanların otomotiv sektöründe çalışması 
büyük bir başarı ve sinerji yaratmaktadır.

Otomotiv sektöründe satış ve pazarla-
mada nelere dikkat edilmeli, hangi yollar 
izlenmelidir?
Dikkat edilmesi gereken birkaç parametre 
bulunuyor: Ürünü iyi tanımak, müşteriyi 

iyi tanımak, müşteriye göre ürünü sunmak 
ve pazarı iyi analiz etmek.  Bunlar yapılırsa 
hangi marka olursanız olun ürünü iyi pazar-
lar ve sunarsınız, müşterinizin albenisini 
ve takdirini kazanırsınız, yıllar geçtikçe de 
liderleşir ve hangi segmentte bunu yaparsa-
nız kemikleşirsiniz.

Firma içerisinde çalışanlarla olan ilişki 
nasıl olmalıdır?
Her firma, her çalışanını dikkate almalı ve 
ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Aslında bu 
karşılıklı bir anlaşmadır. Firmanız da sizden 
büyük bir çalışma enerjisi ve başarı bekler.
Eğer siz bunları gösterir ve firmanızı ileriye 
taşırsanız, firmanız ve yönetimi de sizi takdir 
edip beklentilerinizi optimum seviyede kar-
şılar. Tüm profesyonel, kurumsal firmalar 
zaten böyle çalışmaktadır. Buna kazan-kazan 
prensibi de diyebiliriz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2019 yılının bütün ülkemize sağlık ve huzur 
getirmesini diliyorum.
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B u sene 50’nci yılını kutla-
yan, Türkiye’nin 4’üncü 
büyük sanayi kuruluşu 

Tofaş, Türkiye’nin önde gelen spor 
kulüplerinden Bursaspor ile önemli 
bir işbirliğine imza attı. İşbirliği ile, 
2018-2019 sezonundan itibaren 3 yıl 
boyunca, Bursaspor’un idari ve tek-
nik kadrolarının araçları, Fiat tara-
fından sağlanacak. Bursa şehrinin iki 
önemli değeri arasında gerçekleştiri-
len sponsorluk anlaşması kapsamında 
14 adet Fiat Egea, 3 adet Fiat Doblo, 1 
adet Fiat Ducato ve 12 adet de Fiat 500X olmak 
üzere toplamda 30 adet son model otomobil 
Bursaspor’a teslim edildi. Bursa Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda düzenlenen törende 
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ve Bursaspor 
2. Başkanı Cem Öztürk hazır bulundu. Bu sene 
50’nci yılını kutlayan, Türkiye’nin 4’üncü büyük 
sanayi kuruluşu Tofaş, Bursa şehrine ve Türk 
sporuna verdiği desteği sürdürüyor. Tofaş son 
olarak, Türkiye’nin önde gelen spor kulüp-
lerinden Bursaspor ile önemli bir işbirliğine 

daha imza attı. İşbirliği kapsamında, 
2018-2019 sezonundan itibaren 3 yıl 
boyunca Bursaspor’un idari ve teknik 
kadrolarının araçlarının temini Tofaş 
çatısı altında temsil edilen Fiat mar-
kasıyla sağlanacak. Bursa şehrinin iki 
önemli değeri arasında gerçekleştiri-
len sponsorluk anlaşması kapsamında, 
14 Egea, 3 Doblo, 1 Ducato ve 12 adet 
500X olmak üzere toplamda 30 adet 
Fiat markalı otomobil Bursaspor’a tes-
lim edildi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda düzenlenen törende 

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ve Bursaspor 
2. Başkanı Cem Öztürk hazır bulundu. Törende 
yeni işbirliği hakkında konuşan Fiat Marka 
Direktörü Altan Aytaç, “Fabrikamızın bulun-
duğu Bursa’nın en büyük değerlerinden olan 
Bursaspor ile işbirliğimizi genişletmeyi sürdürü-
yoruz. İşbirliğimiz iki sezon önce üç yıllık tribün 
sponsorluğu ile başladı. Bu anlaşmamızı bir 3 
sezon daha, toplamda 2022 yılına kadar uzattık. 
Ayrıca kurum olarak Bursa Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda bir de locamız bulunuyor dedi. 

İ lk kez Nisan 2018’de tanıtımı yapılarak oto-
mobilseverlerin hizmetine  sunulan Fiat 
Yol Arkadaşım Connect uygulaması Egea 

Ailesi’nden sonra şimdi Fiat Doblo ve Fiorino 
modellerinde de tercih edilebiliyor. Fiat Yol 
Arkadaşım Connect ile uzaktan aracın kapı ve 
bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçla-
rını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş 
servis işlemlerini takip edebilme ve online servis 
randevusu alabilme ile aracın park konumunu 
ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve mesafe 
limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol 
yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi bir-
çok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Tüm bu 
özelliklere ilave olarak, şahıs müşterilerinin yanı 
sıra kurumsal müşteriler de Fiat Yol Arkadaşım 
Connect uygulamasından faydalanabiliyor; bir-
den fazla araç ekleme özelliği sayesinde araçlar 
tek bir platformdan yönetilebiliyor. 

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının, 
araca takılan bir cihaz ve SIM Kart ile  aktif hale 
geldiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan 
Aytaç, “Fiat markası olarak sadece ürünlerimizle 
değil müşteriye verdiğimiz hizmetlerle de değer 
yaratmayı hedefliyoruz. Uzun zamandır üze-
rinde çalıştığımız Fiat Yol Arkadaşım Connect 
projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi 
sahipleri faydalanıyordu; artık Egea Ailesi’nin 
yanı sıra Fiat Doblo ve Fiat Fiorino model araç 

sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Hafif 
ticari ürünlerimizde de sunduğumuz Fiat Yol 
Arkadaşım Connect hizmeti ile bu sınıfta ilk ve 
tek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.  

Fiat, Türkiye’deki kullanıcılarının alışkanlık-
larını ve otomobille olan ilişkisini değiştiren bağ-
lantı teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, 
Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde sunarak 
ülkemizde hafif ticari araçlar sınıfında bir ilki 
gerçekleştiriyor. Tofaş bünyesinde geliştirilen 
Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması Fiat 
Doblo ve Fiat Fiorino kullanıcılarına bu sınıftaki 
ilk uzaktan erişim teknolojisini sunuyor. Aracın 
elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla 
aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect,  
Apple Store veya Google Play Store’dan indirile-
bilen Fiat Yol Arkadaşım uygulaması aracılığıyla 
kullanılabileceği gibi yolarkadasim.fiat.com.tr 
web sitesi üzerinden de erişime açık olacak. 

“Otomotivde bağlanılırlık teknolojisini 
Türkiye’de geniş kitlelere ulaştıracağız.”

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç dünyada 
otomotiv teknolojileri alanında yaşanan geliş-
meler ile küresel anlamda dijitalleşmeye yöne-
lik adımları yakından takip ettiklerini ve ürünü 
müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştir-
diklerini ifade ederek, altyapı yönetimi ve ürün 
geliştirmesinin Tofaş Ar-Ge ekibi öncülüğünde 
gerçekleştirildiğini, yazılımda ise Comodif 

firmasından destek alındığını belirtti. 
Mevcut Fiat Yol Arkadaşım platformuna 

entegre edilen teknolojinin, otomobile takılan 
Connect cihazıyla aktif hale geldiğini belirten 
Altan Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım Connect’i ilk 
olarak, Nisan 2018’de  tüm Egea model ailesi 
araç sahiplerimize sunduk.  Bu teknolojiden 
artık kendi sınıflarının güçlü modelleri Doblo 
ve Fiorino sahipleri de faydalanabilecek. Fiat 
Yol Arkadaşım Connect uygulaması 2018 model 
Doblo ya da Fiorino satın alan müşterilerimize 
sunulduğu gibi, Eylül 2018 itibariyle 2007’den 
bu yana üretilen tüm Fiorino modelleriyle, 2014 
yılından bu yana üretilmiş tüm Doblo modelleri 
için de satın alınabilecek.” ifadelerini kullandı.

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile uzaktan oto-
mobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, 
lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip 
etme, geçmiş servis işlemlerini takip edebilme ve 
online servis randevusu alabilme ile aracın park 
konumunu ve sürüş detaylarını görebilme, hız ve 
mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil 
yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi 
birçok faydalı fonksiyona sahip olunuyor. Üstelik 
Doblo ve Fiorino modelleriyle birlikte devreye 
alınan tüzel kişilik hesabı, yolculuk silme ve 
aynı anda birden fazla araç yönetimi fonksiyon-
ları da Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla 
kullanılabiliyor.        

Tofaş, Fiat Markası ile Bursaspor’un araç 
sponsoru oldu

Fiat Yol Arkadaşım Connect 
artık Doblo ve Fiorino’da
Fiat , araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla ticari araçlar 
dünyasında da müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor.

Yüksek güvenlik seviyesine sahip Ducato okul servisi

F iat Professional Ailesi’nin büyük 
üyesi Ducato, okul servisleri için 
yeni mevzuata uygun şekilde gelişti-

rilen versiyonuyla, ticari araçlar dünyasında 
yine adından söz ettiriyor. Öğrencilerin 
güvenli koşullarda yolculuk yapmasına 
olanak sağlayan Fiat Ducato, okul servisi 
sıkışmayı önleyici özel fitile sahip otomatik 

kayar kapı, darbeye, suya, toza ve titreşime 
dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün süreyle kayıt 
yapabilen iç ve dış kameralar, 9 kg hassasi-
yetli oturmaya duyarlı sensörlü koltuklar, 
her koltukta üç noktalı ayarlanabilir emniyet 
kemerleri, anlık olarak konum bilgisi sağla-
yan araç takip sistemi, ışıklı “dur” levhası ve 
“okul taşıtı” çıkartması ile sunuluyor. Ducato 

Okul Servisi’nde sistem, kontak kapantık-
tan sonra içeride yolcu kalması durumunda, 
koltuklardaki sensörler vasıtasıyla içerideki 
yolcuyu algılıyor. Araç 15 saniye boyunca, 
öncelikle sürücüyü, sesli ve görsel olarak 
uyarıyor. Müdahale edilmemesi durumunda 
ise  15 saniye boyunca dörtlü flaşörleri yanık 
duruma geçiyor. 
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HABERFIAT

T ürkiye Basketbol 
Federasyonu’nu n, 
Türk basketbolun-

daki yeni yetenekleri ortaya 
çıkarmak, genç sporcuların 
insiyatif kullanma becerilerini 
geliştirmek ve yüksek müca-
dele atmosferinde profesyonel 
kariyerlerine hazırlanmala-
rını sağlamak amacıyla hayata 
geçirdiği Basketbol Gençler 
Ligi’ndeki Dörtlü Final heye-
canı Fiat’ın ana sponsorlu-
ğunda gerçekleştirildi. Sinan 
Erdem Spor Salonu; Anadolu 
Efes, Banvit, Darüşşafaka 
Basketbol ve Fenerbahçe 
Doğuş takımlarının kıya-
sıya mücadelesine sahne 
oldu. Basketbolseverlerin 
ücretsiz olarak takip ettiği 
müsabakaların kazananı ise 
Anadolu Efes oldu. Çekişmeli 
bir mücadeleye sahne olan 
Dörtlü Final’in Anadolu Efes 
takımının oyuncusu Yiğitcan 
Saybir ise ligin “en değerli 
oyuncusu” seçildi. Fiat, bu 
önemli organizasyonda “En 
Değerli Oyuncu” ödülüne 
layık görülen Yiğitcan Saybir’e 
Fiat Egea hediye etti.

Fiat, mobil pazarlamada da 
ezber bozmayı sürdürüyor. IAB 
Europe’un düzenlediği,  dijital 

reklam endüstrisinin gelişimine yap-
tığı katkılarla tanınan ve Avrupa’nın 
en iyi dijital reklam kampanyalarının 
ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 
Töreni’nde de ödüle layık görüldü.  
People Initiative’in Fiat markası için 
hazırladığı ikincil ekran deneyiminde 
teknolojiyi efektif olarak kullanarak 
TV içerik tüketimine yeni bir boyut 
kazandıran “İçerdesin’’ projesi Grand 
Prix ödülünün yanısıra “Branded Content” (mar-
kalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre 
reklam), Video Advertising (video reklamı) ve 
‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive 
Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün 
sahibi oldu. Ödülleri Fiat Pazarlama Direktörü 
Özgür Süslü, People Initiative Grup Koordinatörü 
Barış Türer ile Ulaş Bozan aldı.

Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show 
TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması 
TV’de yayınlanan final sahnesiyle eşzamanlı 

olarak 53 bin 700 defa Shazam’latılmış 
ve sadece Türkiye’de değil dünyada da 
rekor kırmıştı. Proje kapsamında Show 
TV’de geçen sezon yayınlanan “İçerde” 
dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar, 
uygun karakterlerin kullanımı üzerin-
den diziye entegre edilmiş; diziye dam-
gasını vuran final sahnesinde Melek 
karakterinin vurulma sahnesinin sırrı 
Fiat ile çözülmüştü. İzleyiciler 360 
derece kamerayla çekilen final sahne-
sinin içerisine girerek “İçerde” dizisine 
dâhil olma deneyimi yaşamış, TV’de 

sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden 
izleyenler de unutulmamıştı. Final sahnesinin 
hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal 
medya hesaplarından ve İçerde’nin YouTube 
hesabından final sahnesinin 360 derece video 
versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.

Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV 
iş birliğinde gerçekleştirilen 360 Video enteg-
rasyonu, bugüne değin Türkiye’nin haricinde 
Amerika ve Avrupa’da düzenlenen prestijli orga-
nizasyonlarda toplam 36 ödüle layık görüldü. 

Fiat’tan Türk basketboluna destek

Fiat, dijital pazarlamada ezber bozmaya 
devam ediyor

Doblo ve Fiorino kendi sınıfının lideri oldu

T ofaş’ta üretilerek dünyanın dört 
bir yanına ihraç edilen Doblo ve 
Fiorino’nun iç pazarda önemli bir 

paya sahip olduğunu ifade eden Altan Aytaç, 
“Doblo ve Fiorino, 2017 yılında 50 bin ade-
din üzerinde satış rakamına ulaşarak kendi 
sınıflarının en çok satan modelleri oldu. 
Her iki modelimiz de bizler için çok önemli. 
Doblo’yu 2000, Fiorino’yu ise 2007 yılın-
dan bu yana 

üretiyoruz. Modellerimiz yurt içinde olduğu 
kadar uluslararası pazarlarda da beğeni 
ile karşılandı; pek çok önemli ödüle layık 
görüldü. Bu iki yıldız modelimizin ilk gün-
den itibaren toplam üretim rakamı 3 milyon 
adedi geçerek bizlere önemli bir gurur yaşa-
tıyor. Belirttiğim 3 milyon adetlik üretimin 
yaklaşık yüzde 25’inin satışını iç pazarda ger-
çekleştirdik. Öte yandan, Ducato ve Fullback 
modellerimizde ise geçtiğimiz yıl 7500 

adedin üzerinde bir satış gerçek-
leştirdik. Fiat Professional ola-

rak, 2018 yılında 60 bin adet-
lik satış rakamına ulaşarak 

pazar payımızı artırmayı 
hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Fiat Ducato FSM Köprüsü’den 
geçebilecek! 
Üçüncü köprünün açılmasıyla beraber 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) 
geçme koşullarının güncellendiğini belir-
ten Altan Aytaç, “Hali hazırda 5 farklı gövde 
seçeneği bulunan Fiat Ducato’ya Haziran 
ayından itibaren 9.5 metreküplük yeni ürün 
seçeneğimizi dâhil edeceğiz. Böylece yeni 
Ducato FSM Köprüsü’nden tüm norm-
lara uygun bir şekilde geçebilecek” dedi. 
Kamyonet pazarına küçük hafif ticaride 
Fiat Pratico ile yeni bir soluk getirdiklerini 
belirten Altan Aytaç, 2018 yılı sonunda Fiat 
Pratico satışlarını iki katına çıkarmak iste-
diklerini de sözlerine ekledi. 

Fiat’tan Türkiye’de 100.000’inci Egea satışı

Türkiye’de iki yıldır üst üste en çok 
satılan otomobil modeli olan Egea, 
ihracattaki performansıyla Tofaş’a 

üretim rekorları kırdırırken, iç pazardaki 
başarılı satış adetleriyle de adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Tofaş’ın 1 milyar 
dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea, 
ülkemizde 100 bininci kez müşterisiyle 

buluştu. Ankara’da teslimatı gerçekleşen 
100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri 
tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli 
versiyon oldu.  

2015 yılının Ekim ayında önce Türkiye 
sonra kademeli olarak Avrupa pazarlarında 
satışına başlanan Egea Sedan’ı takiben; aynı 
zamanda Tofaş’ın ürettiği 5 milyonuncu 

araç olma unvanına da sahip olan Egea 
Hatchback 2016 yılının Mayıs ayında; model 
ailesinin üçüncü gövde tipi olan Station 
Wagon ise 2016 yılının Ekim ayında satışa 
sunulmuştu. Fiat, 2015 yılının son çeyreğin-
den bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 
bin adete yakın hatchback ile station wagon 
karoserli Egea satışı gerçekleştirdi. 
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Türkiye’de Anniversario ver-
siyonunu hem coupe hem de 
cabrio versiyonda tercih edebili-
yorsunuz. Her iki gövdeyi de 1.2 
litrelik 69 HP güç üreten atmos-
ferik motor ve beş ileri robotize 
otomatik şanzımanla satın ala-
biliyorsunuz. 500C Anniversario 
sunduğu nostaljik detaylarla bize 
1960 yıllarında üretilen otomo-
billeri en fazla hissettiren versi-
yon oldu. Özellikle ikonik jant-
ların çok şık. Yoldan geçerken 
hemen hemen herkesin gözü de 
bu özel jantlara takılıyor. Kabinde 
de bu nostaljik hava günümüzün 
teknolojileriyle iyi şekilde har-
manlanmış. Gövde rengi ön kon-
sol retroluğu pekiştiriyor, 7.0 inçlik dokunma-
tik ekran Apple CarPlay desteği sunmasıyla da 
günümüzü yakalamayı başarıyor. Otomatik 

olarak açılıp-kapanan tavan tentesi konfora 
pozitif katkı yapıyor. 

1.2 litrelik motor ürettiği 69 HP güç ile şehir 

içinde oldukça rahat bir kullanım 
sunuyor. Beş ileri robotize şan-
zımanın geçişleri tam otomatik 
şanzımanlara göre doğal olarak 
yavaş ve sarsıntılı fakat eski yarı 
otomatik şanzımanlara göre özel-
likle sarsıntılı geçiş konusunda 
çok daha iyi noktalara gelinmiş. 
4.8 lt/100 km’lik ortalama yakıt 
tüketimi 500C’yi tutumlu bir oto-
mobil yapmayı başarıyor. 

Süspansiyon sistemi bir A seg-
ment otomobilde olması gerek-
tiği gibi sert fakat ufak kasis ve 
çukurlarda sarsıntı ve gürültüyü 
iyi absorbe ediyor. Yol tutuş 
konusu ise 500’ün sınıfındaki 
diğer rakiplerine göre çok daha 

önde olduğu bir konu. Sert girilen virajlarda 
bile ufak gövdesi çok iyi yola tutunan 500, 
güvenli bir sürüş sunuyor. 

Fiat 500C 
Anniversario

İlk olarak 1957 yılında yollara çıkan Fiat 500, 
geçtiğimiz yıl 60’ ıncı yıl dönümünü kutladı. Bu yıla 
özel olarak hazırladıkları 500C Anniversario versiyonu 
bu ayki konuklarımızdan...

K üresel ısınmanın negatif etki-
lerini saymakla bitiremeyiz. 
Son dönemde özellikle ülke-
mizde bir türlü tatmin edecek 
şekilde yağmayan kar yağışı, 

beraberinde kuraklığı getirecek endişesi hepi-
mizin canını sıkıyor. Fakat yine de hayata hep 
pozitif bakmak gerekiyor değil mi? Bu sıcak 
havaların tek artısı cabrio otomobillere kışın 
da binebilmemiz olsa gerek. Fakat karşımızda 
aslında tam bir cabrio otomobil yok, tavanı açı-
labilen bir ikon, Fiat 500 var.

Fiat 500’ü büyük ihtimalle aile büyükle-
rinden fazlasıyla duymuşsunuzdur. Çünkü 
geçmişi 1957 yılına kadar dayanan bir oto-
mobilden bahsediyoruz. Şehir içi kulla-
nımı için tasarlanan 500, 61 yıldır görevini 
başarılı şekilde yerine getiriyor. Geçtiğimiz 
2017 yılında 60’ıncı yılını kutlayan 500, 
Anniversario modeliyle bu özel otomobili 
daha da ayrıcalıklı kılmayı başardı. 

SÜRÜŞFIAT
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RENAULT

Renault Gürses

Renault’nun yeni 
bayisi Gürses, 
Bahçelievler’de 
açıldı

(0212) 599 11 11

Otomotiv alanındaki faaliyerlerine bir yenisi 
daha ekleyen Gürses Oto, 14 Eylül Cuma 
günü Renault Mais Genel Müdürlük bina-
sında gerçekleşen imza töreniyle Renault ve 
Dacia bayiliklerini Gürses Grup bünyesine 
kattı. İmza töreninde; İrfan Gürses, Uğur, 
Mehmet, İrfan Can Gürses ve Renault Genel 
Müdürü Çerk Çağdaş bir araya geldiler. 

Berk Çağdaş, İrfan Gürses’e ülkenin içinde 
bulunduğu bu zor dönemde yaptığı bu yatı-
rım için teşekkür etti. Ayrıca bir bayinin üç 
kuşak tarafından temsil edildiği ilk bayi imza 
töreni olduğunu da söyledi. 

İrfan Gürses ise Ranault ve Dacia marka-
larının gücüne ve ülkenin geleceğine güven-
lerinin tam olduğunu, böyle zor zamanlarda 
ülke ekonomisine yatırım yapmayı görev 
kabul ettiklerini belirtti. 

İmza töreninin ardından Renault Gürses, 
Ekim ayı başında Bahçelievler Basın Ekspress 
yolu üzerinde faaliyete geçmiş oldu. 
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Renault, 120 yaşında!
1898 yılında ilk otomobilini üreten Louis 

Renault tarafından kurulan Fransız otomotiv 
devi Renault 120. yılını kutluyor. Başlangıçta 
bireysel ulaşım aracı olarak geliştiren Renault, 
ilerleyen yıllarda aileler için otomobil tasarla-
maya başladı. Renault, kullanıcıların ihtiyacını 
gözlemleyerek tarihinde birçok ilke imza atan 
marka oldu. Ailelerin eşyalarını koyabilmeleri 
için tasarlanan bagaj bölümü gibi yeniliklerin 
yan sıra minivan, monospace gibi segmentlerin 
de yaratıcısı oldu. 

Marka, 6 silindirli otomobiller sonrası 1937 
yılında geliştirdiği Primaquatre sayesinde 
Fransa pazarının kalbi olan 10 ve 11CV pazarına 
yerleşmeyi başardı. Renault, 1965 yılında cesur 
tarzı ve üstün tasarımı ile 16 Station Vagon’u 
üreterek müşterilerine hiçbir otomobilin sağla-
madığı geniş kullanım alanını sundu. Renault 
16, kısa bir süre içinde popüler hale geldi.

Renault, binek modeller sonrası tasarladığı 
hafif ticari modeller ile profesyonel hayata da 
girdi. Renault, esnaf ve tüccarların ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik 1959 yılında Estafette 
modelini üretti. Alışılmışın dışında bir tarza 
sahip olan Estafette, hizmet tipi araçların tek 
düzeliğinden uzaklaşmak için, turuncu, sarı ve 
mavi gibi canlı renklerle satışa sunuldu.

Hem iş hem de aile otomobili fikri ile ortaya 
çıkan marka, 1961 yılında ürettiği Renault 4 ile 
düz zemini sayesinde kolay yükleme imkanı 
sağlıyordu. Böylece ihtiyaçlara göre dönüşebi-
len hatchback doğmuş oldu. Bir aile otomobi-
lini, bir hizmet tipi araca veya tatile çıkmaya 
hazır küçük bir otomobile dönüştürmek için, 

koltuğu arkaya doğru itmek yeterli oluyordu. 
1964 yılında Monte-Carlo rallisi ve Tour de 

Corse rallilerini kazanan 4CV ve Dauphine 
modelleri birer efsaneye dönüşerek perfor-
mansları ile büyük bir hayran kitlesi kazandı. 
Özgürlüğün ve hızın keyfini çıkarmak isteyen 
gençler için tasarlanan Gordini ise standart 
Renault serisi bir otomobilin iki katı fiyata 
sahip olmasına rağmen 11 bin 600 satış ade-
dine ulaştı.

Üretimi 1969 yılında Romanya’da başla-
yan Renault 12, iki yıl sonra Türkiye’de Oyak 
Renault Fabrikaları’nda üretilmeye başlandı. 

 Toplumsal değişimleri yakından takip eden 

Renault, 1972 yılında kadınlara uygun bir oto-
mobil olan Renault 5’i tasarladı. Bu model, 
sadece iki kapısı ve çocukları arka tarafta 
güvenli bir şekilde taşımaya uygundu. 

Renault 4, Renault 16, Renault 6 ve Renault 
5 ile “yaşanacak otomobiller” kavramını yara-
tan marka, hem sedan hem de van segmentinin 
avantajlarını birleştiren Renault Espace’ı piya-
saya sürerek bu segmenti yaratan marka oldu. 
5 veya 7 koltuklu dönüştürülebilen ve Renault 
25’ten alınan 2 litre motoru ile yumuşak bir 
tarza sahip olan Espace, 1985 yılından itiba-
ren ailelerin tercihi haline gelmeye başladı ve 
pazarda uzun süre rakipsiz yoluna devam etti. 

Otomotiv sektöründe her zaman ilklere imza 
atmış olan Renault, 1996 yılında da binek oto-
mobilin ilk minivanı olarak tasarlanan MPV seg-
mentinin ilk modeli Scenic’i üretti. Otomobilde 
masa olarak kullanılabilen sürgülü arka koltuğu, 
yatabilir arka yan koltukları, yolcular için tepsiler, 
koltukların altında ve yerde çok sayıda saklama 
gözü gibi araç içi yaşamı kolaylaştıracak özellik-
ler bulunuyordu. Bu vizyoner yaklaşım sayesinde 
Scenic 1997 yılında “Car of The Year (COTY) / 
Yılın Otomobili” seçildi.

Sıra dışılık konusunda cesur olmaya devam 
eden Renault, alçak coupé otomobillerin popü-
ler olduğu bir dönemde yüksek bir otomobil olan 
Avantime’ı üretti. 1999 yılında üretilen model, 
SUV araçlar piyasaya sürülmeden önce bir coupe 
ve minivanın cesur bir karışımı olarak ön plana 
çıkıyordu.

Renault, ekolojik sorunlar, trafik sıkışıklığı, 
yeni tüketim alışkanlıkları ve paylaşımlı seyahat 
kavramı ile bir değişim sürecinden geçen dünya 
için yeni bakış açıları ve mobilite çözümleri geliş-
tirmeye devam ediyor. 2019 yılında ulaşılabilir 
fiyata 4 farklı elektrikli modelin üretimini yapa-
cağını açıklayan Renault, öncü marka olma özel-
liğini sürdürüyor. Elektrikli otomobil teknolojisi-
nin yanı sıra otonom araçları ile marka, inovatif 
yaklaşımı ve vizyonu sayesinde insanların haya-
tını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

RENAULT

Başlangıçta bireysel ulaşım aracı olarak geliştiren Renault , 
ilerleyen yıllarda aileler için otomobil tasarlamaya başladı. 
Renault , kullanıcıların ihtiyacını gözlemleyerek tarihinde 
birçok ilke imza atan marka oldu.  
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İlklerin markası Renault, yine bir ilke 
imza atıyor ve Clio’larda yepyeni bir tek-
nolojisi sunuyor: ANNE VARDIM BEN 
TEKNOLOJİSİ. 

Bu teknoloji, özellikle annelerine 
değer veren bireyler için son derece 
kullanışlı. Meraklı annelerin ve unut-
kan çocukların sorununu çözmek için 
geliştirilen teknoloji sayesinde, anneler 
artık çocuklarının iyi olup olmadığını 
merak etmeyecek. Bu teknoloji ile, oto-
mobille gidilecek yere varıldığında, ön 
konsoldaki ANNE VARDIM BEN buto-
nuna basarak, anneye önceden belirle-
nen mesaj otomatik olarak gönderiliyor. 
Anne dostu teknoloji şimdilik sadece 
sınırlı sayıda Renault Clio’da var. Nasıl 
çalışır?

ANNE VARDIM BEN butonu Renault 
Clio’nun ön konsoluna yerleştiriliyor.“-
Mum Button” mobil uygulaması indiri-
lip çalıştırılıyor.

Anne telefon numarası seçiliyor-
Varınca anneye gönderilecek mesaj 
belirleniyor. 

Gidilecek yere varıldığında anne 
vardım ben butonuna basılıyor.Tek 
tuşla anne içi rahatlatmanın mutluluğu 
yaşanıyor.

Renaut Clio’da yepyeni bir teknoloji

Renault & Getir işbirliğinden teknoloji ve 
otomotivi birleştiren bir ilk 

Teknolojik yeniliklerine her geçen gün 
yenisini ekleyen Renault, Türkiye’de ilk kez 
gerçekleşecek inovatif bir projede yer alıyor. 
Marka, Türkiye’nin en yenilikçi mobil uygu-
lamalarından her gün yüzlerce ürünü anında 
tüketiciyle buluşturan Getir ile Türkiye’de 
bir iş birliğine adım atıyor.  Dünyada ilk kez 
dakikalar içinde test sürüşünü müşterinin 
ayağına getiren iş birliği  “Getir de getirsin; 
Renault Megane test edilsin!” sloganıyla lanse 
ediliyor. Artık Getir kullanıcıları hafta içi 
18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00 saat-
leri arasında istediği zaman, istediği yerde 
anında Renault Megane Sedan’ı test edebili-
yor. Uygulama içinde yer alan “Test sürüşü” 
kategorisindeki aplikasyon üzerinden test 
sürüşü imkanı veren bu inovatif işbirliği saye-
sinde kullanıcılar, hızlı ve kolay bir şekilde 
Megane Sedan’ı test etme fırsatı yakalıyor.  

 Getir uygulaması ile müşteriler, şehrin 
her noktasındaki “Megane Sedan’ları Getir” 
uygulamasına giriş yaptıktan sonra ilgili kate-
goriden test sürüşü için aracı Getir talimatı 
ile bulunduğu noktada çok kısa süre içinde 
test sürüşü yapabiliyor.                                           

  

RENAULT

Yıllardır Nissan Qashqai ile diğer kompakt 
crossover’lar karşılaştırılır ve hep acaba bu 
sefer Qashqai’yi yenebilecek mi diye sorulur 
dururdu. Bu sefer karşımızda kardeşiyle aynı 
genleri taşıyan ve Renault gibi satış potansi-
yeli çok yüksek bir markanın logosunu taşıyan 
bir model duruyor. Kadjar çekici bir tasarıma 
sahip, markanın Espace ile başlayan ön tasa-
rım trendini devam ettiren Kadjar’a, arkadan 
bakıldığında ise büyük bir Clio gibi durdu-
ğunu farkediyorsunuz. Tamponlardaki plastik 
kaplamalarda yerden yüksekliği 200 mm olan 
Kadjar’ın arazi yeteneklerine vurgu yapıyor.

Kabine geçtiğimizde ise sade bir tasa-
rım ile karşılaşıyoruz. 7 inçlik TFT dokun-
matik ekran 4 farklı şekilde özelleştirebili-
yor. Ekranla birlikte gösterge tablosununda 
değişmesi güzel bir detay olmuş. Kullanılan 
malzeme kalitesi sınıf standartlarını karşılı-
yor, işçilik ise başarılı. Kadjar’da toplam 30 
litrelik saklama gözü bulunuyor. 

Küçük eşyalarınızı zorlanmadan koya-
bileceğiniz bir çok pratik çözüm sunulmuş. 
Koltukların bel ve yan destekleri başarılı, ideal 
sürüş pozisyonunuzu da ufak ayarlamalarla 
kolayca bulabiliyorsunuz. 472 litrelik bagaj, iki 
parçalı olarak kullanılabiliyor.  Ülkemizde 1.2 
litrelik TCe benzinli, 1.5 ve 1.6 litrelik dizel 
motor seçenekleriyle satılan Kadjar’ın, bize 
konuk olan versiyonu 1.6 litrelik 130 HP’lik 
dizel 4×4 versiyonuydu. Sadece 1.6 litrelik 
dizel motorla sunulan 4×4 aktarma sistemini 
bulunca, hafifte olsa araziye çıkmak istedik.

 Araç hafif arazide pek de dört tekerlekten 
çekişe gerek duymadan önden çekişle bile 
yol alabiliyor. Nissan ile ortak geliştirilen 
ETC sistemi sayesinde araç, yol durumuna 

göre arka tekerleklere torkun en ideal şekilde 
aktarımını sağlıyor. Bu durumu gösterge-
den de takip edebiliyorsunuz. Yuvarlak bir 
kumanda ile aracı ister 4×2, ister sürekli 4×4, 
isterseniz de otomatik modu seçip kontrolu 
araca bırakabiliyorsunuz.

 130 HP güç ve 320 Nm tork üreten dizel 
motor, 6 ileri manuel şanzıman ile gücünü 
yola aktarıyor. Özellikle yüksek torku saye-
sinde performans konusunda sizi üzmeyecek 
olan Kadjar’ın, süspansiyonları da orta sert-
likte ayarlanmış. Araç boyutlarına rağmen 
virajlarda yana yatma eğilimi göstermiyor. 
Fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 100 
kilometrede 5.4 litre olarak verilmiş. 

Makul bir kullanımda bu veriyi yakala-
manız mümkün olabilir. Yalıtımını başarılı 
bulduğumuz Kadjar, yüksek süratlerde bile 
kabine fazla gürültü almıyor. Renault Kadjar, 
dizel-otomatik kombinasyonunu önden 
çekişli 1.5 dCi versiyonunda sunuyor. Kadjar 

çekici tasarımı, donanımı ve Renault mar-
kasının gücü ile şuana kadar Qashqai’yi tah-
tından edebilecek en güçlü modelin Kadjar 
olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. 

Her iki modelinde başlangıç fiyatlarının 
hemen hemen aynı olması da, yaşanacak 
rekabetin ne kadar çetin geçeceği konusunda 
ipuçları veriyor.

Markanın kompak t SUV segmentindeki temsilcisi  Kadjar ’ ın 
dör t tekerlek ten çekişl i  versiyonunu kullandık .

Renault Kadjar 1.6 dCi 4X4
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DACIA

Artan kurlar ve ekonomik istikrarsızlık oto-
motiv dünyasını derinden sarstı ve sarsmaya 
devam edeceğe benziyor. Günlük değil saatlik 
artan otomobil fiyatlarını takip etmekte biz 
bu işin içinde olanlar bile  zorlanıyoruz. Böyle 
zamanlarda uygun fiyatlı otomobil satan mar-
kalar biraz daha önem kazanıyor.

Avrupa pazarında en çok satılan 
SUV’lardan biri olan Duster, geçtiğimiz 
aylarda yeni nesliyle ülkemizde de satıl-
maya başlanmıştı. Duster, satışlarını istik-
rarlı şekilde artırmaya devam ediyor. Bize de 
Duster’ın 1.2 litrelik turbo benzinli versiyo-
nunun direksiyonuna geçiyoruz. 

Öncelikle şunu belirtelim ki Duster’ı dizel 
motorla kullanmaya çok alışmıştık. Benzinli 
motorun sessizliği ve konforu oldukça keyif li. 
Yeni nesil Duster’ın yalıtım anlamında ne 
kadar fazla yol katettiğini benzinli motorla 
çok daha iyi anlıyoruz. Gelelim motorun 
özelliklerine… Bu ünite, 125 HP güç ve 205 
Nm tork değerlerine sahip. Düşük devir-
lerde yeterli olan motor, devirlendikçe daha 
performanslı bir bir sürüş karakteri ortaya 

koyuyor. Dört silindirli bu motor, maksimum 
torkunu 2.300 d/d’da ön tekerleklere iletiyor. 

Performanslı olarak nitelendirilebilecek 
TCe ünite, 10.4 saniyede 0’dan 100 km/s hız-
lanmasını tamamlıyor. Maksimum hızı ise 177 
km/s. Altı ileri manuel şanzıman ile kombine 
edilen 1.2 litrelik motor tutumluluk konu-
sunda da başarılı. Fabrika verisi ortalama 5.5 
lt/100 km olarak verilen otomobilin, bu değe-
rini yakalamak çok da zor değil.  

Kabin diğer dizel motor seçenekleriyle 
aynı. Malzeme kalitesi eskiye göre çok daha 
iyi. Bilgi-eğlence sisteminin kullanımı da 
oldukça pratik. Duster yüksek sürüş pozisyo-
nuyla başarılı görüş açılarına sahip. 

Gün sonunda Duster 1.2 TCe’nin 125 
HP’lik motor gücüyle 0’dan 100 km/s hız-
lanmasını dizellere göre çok daha hızlı 
gerçekleştiriyor. Sessiz motor, beraberinde 
konforlu sürüşü de getiriyor. Yıl içinde çok 
uzun kilometreler yapmayacaksanız, ben-
zinli versiyona bir göz atmanızda fayda var. 
Dizellere göre daha uygun olan başlangıç 
fiyatı da en büyük artısı.

En uygun fiyatlı olan SUV ’ların başında gelen Dacia Duster ’ın ekonomik ve 
avantajlı bir fiyat etiketine sahip 1.2 litrelik versiyonun direksiyonuna geçiyoruz.

Dacia Duster 1.2 TCe

2018 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sandero 
Stepway Style, Türkiye’de müşterileri ile buluşuyor. Bu özel seri, iç ve 
dış tasarımındaki ayrıntıları ile dikkat çekiyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye’de benzinli ve dizel 4 farklı versi-
yon ile satışa sunuluyor; 0.9 Turbo 90 HP benzinli manuel & Easy-R, 
1.5 dCi 90 HP dizel manuel & Easy-R.

Sandero Stepway Style versiyonu ile sunulan yeni bej renk seçe-
neği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway 
Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah 

yan aynalar bu özel serinin 
dış tasarımında ilk göze çar-
pan özellikler arasında yer 
alıyor. Zıt renk dikişle süs-
lenmiş özel döşemeler, ön 
koltukların orta kısmında 
Stepway yazısı, parlak krom 
detayları ile havalandırma 
kanalları ve ön panel ise iç 
tasarımda ön plana çıkıyor.

Sandero Stepway Style; Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren 
Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj 
Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve 
ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi önemli 
güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

Bu özel seride standart olarak yer alan konfor donanımları da 
göz dolduruyor. Otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksi-
yondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisa-
yarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar 
arasında bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia 
Media NAV ve Multimedya Sistemi ve geri görüş kamerası gibi 
opsiyonlar edinebiliyor.

Dacia Paris Otomobil Fuarı’nda 
yeni motorunu lanse ediyor

Dacia’dan yeni bir özel seri:  
Sandero Stepway Style

Yeni Duster’ın lansmanından sonra Dacia, 
yeni satış rekorlarına imza atarak başarısını 
sürdürüyor. Dacia, Paris Otomobil Fuarı’nda 
motor inovasyonlarının yanı sıra, daha güçlü 
bir navigasyon sisteminin de tanıtımını 
gerçekleştiriyor. Dacia fanları tarafından 
#DaciaRoadStories gezi rehberi ve Sandero 
için Limited Edition tasarımının seçileceği 
bir yarışma gerçekleştiriliyor. Duster’ın yeni 
nesil benzinli motoru sürüş keyfini daha da 
arttırıyor: 5000 dev/dak’da 130 HP (96 kW) 
ve 1500 dev/dak’da 240Nm maksimum tork 
bir önceki nesil motora kıyasla +5 bg sağlıyor. 
5250 dev/dak’da 150 HP (110kW) ve 1600 dev/
dak’da 250 Nm maksimum tork, yani önceki 
nesil motora kıyasla+25 HP sağlıyor.

Tüm dizel motorlarını 4x2 ve 4x4 ver-
siyonlarında Blue dCi ile yenileyen Dacia, 
Duster 4x2 versiyonlarla sunulan benzinli 
motor lansmanını gerçekleştiriyor. 4x4 ver-
siyonlarda benzinli motor lansmanı ise 2019 
yılı ortasından itibaren gerçekleştirilmek 
üzere planlanıyor.

Dacia modelleri, daha kolay, hızlı navigas-
yon ve yeni özellikler sunacak olan Media 
Nav Evolution sisteminin yeni versiyonu ile 
birlikte sunuluyor: Android Auto ve Apple 
CarPlay en iyi akıllı telefon uygulamalarını 

bulmak ve mesajlara erişim sağlamak için 
kullanılabilecek.

Daha hassas, dokunmaya duyarlı özellikler 
ve daha iyi ekran geçişi sayesinde menülere 
daha kolay erişim sağlanacak.

Dacia, dünya çapında 5 milyon satış adedine 
ulaştı ve bu başarıyı fanlarıyla birlikte inovatif 
ve katılımcı bir proje olan #DaciaRoadStories 
ile kutlamak istedi.

Bu proje sosyal medyada 1 milyondan fazla 
Dacia fanı tarafından destek görürken, dokuz 

kişi iki ay boyunca Yeni Duster ile Belçika, 
İsviçre, Almanya, Danimarka, İngiltere ve 
Fransa’da yolculuk yaptı. Bu yolculuk sonrası 
fanlara ait unutulmaz hikayeler ve harika yol-
culuk fikirlerinin yer aldığı #DaciaRoadStories 
gezi rehberi ortaya çıktı.

Sandero Stepway, Paris Otomobil 
Fuarı’nda Flora Jammes, Aurélie Abric ve 
Pierre Lancien tarafından tasarlanan üç ori-
jinal tasarımıyla sergileniyor. 6 - 25 Temmuz 
tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada, 

internet kullanıcıları Dacia tarafından 
düzenlenen “Limited Edition” için tasa-
rım temalarını önerdi. Üç tasarım fina-
listi, Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak 
ve 2 Ekim’de başlayıp 13 Ekim 18:00 ‘da 
sona erecek olan yarışmanın ikinci bölü-
münün startını verecekler. Ardından, bu 

üç tasarımcının tasarımları Dacia’nın Paris 
Otomobil Fuarı’ndaki standını ziyaret eden 
ziyaretçilerin ve fuar için ayrılmış olan inter-
net sayfası üzerinden internet kullanıcıları-
nın oyuna sunulacak.

Dacia, tarihinin en başarılı ilk yarıyıl satış 
adedine ulaştı. Markanın Fransa’daki satışları 
yılın ilk yarısında yüzde 20,8 artış gösterdi, 
perakende müşteri satışlarında binek araç 
sıralamasında 3. sıraya yerleşti.
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TOYOTA

Cumhur Bey, kendinizden biraz bahseder 
misiniz? Kaç yıldır otomotiv sektöründe 
görev almaktasınız? Ne zamandır Gürses 
Oto’da çalışıyorsunuz?
1971 yılında İstanbul’da doğdum. Evliyim ve iki 
çocuk babasıyım. 2001 yılında çalışmaya baş-
ladığım otomotiv sektöründe Gürses Ailesi’ne, 
2015 yılının Nisan ayında katıldım. Faaliyete 
geçtiğimiz Haziran 2015’ten beri Toyota Plaza 
Gürses’te Satış Müdürlüğü görevindeyim.

Gürses Otomotiv Grubu, Haziran 
2015’ten itibaren Toyota markasını da 
bünyesine kattı. Bu güç birliğinin geli-
şiminden ve bugüne kadarki süreçten 
kısaca bahsedebilir misiniz?
Toyota, dünya genelinde en çok araç satan ve 
yeniliklerin markası... Türkiye’de de sektöre 
getirdiği birçok yenilik ile adından sıkça söz 
ettiren bir yapıya sahip. Yeni dijital konsept 
ile Toyota Plaza Gürses, Türkiye’de bir ilk 

olan Dijital showroom konsepti ile yenilikçi 
ve dinamik bir yapı oluşturdu. Güçlü aile bağ-
ları olan bayi yapımızda Toyota markasında 
çalışmaktan oldukça mutlu ve gururluyuz.  

Toyota, son dönemde piyasaya sürdüğü hibrit 
araç modelleri ile ön plana çıkıyor yakın 
dönemde başka ne gibi yenilikler olacak?
Devlet tarafından da ÖTV teşviğinden yarar-
lanabilen Toyota Hybrid modelleri, hem 

Toyota Gürses

Devir hibrit devri
Gürses Toyota Satış Müdürü Cumhur Ercan, Toyota’nın son dönemde önce çıkan hibrit modelleriyle 
ilgili önemli bilgiler veriyor. 

elektrikli hem de benzinli motora sahip olan 
ve prize ihtiyaç duymadan kendi kendini şarj 
edebilen otomobillerdir. Ayrıca sürüş koşulla-
rına göre sadece elektrik motorunun gücün-
den faydalanarak ya da benzin ve elektrik 
motorlarını beraber kullanarak hareket edebi-
lir. Sessiz ve konforlu sürüşü, çok düşük yakıt 
tüketimi sağlarken çevreyi de daha az kirletir. 
2019 yılından itibaren ürün gamımıza eklene-
cek yeni hibrit araçlarımızla rakiplerimiz kar-
şısında daha da iddialı konuma geleceğiz.

2018 yılı için Toyota Plaza Gürses olarak 
hedef ve beklentileriniz nelerdir?
Toyota Plaza Gürses olarak; toplam pera-
kende satış hedefimizi 800 adet olarak 

planladık. Pazarlama faaliyetlerimiz ve müş-
terilerimizin tavsiyeleri ile araç satışımızı 
daha ileriye taşıyarak hedefimizin üze-
rinde bir rakam ile bu yılı tamamlamayı 
planlamaktayız.

Yeni araç alacaklara tavsiyeleriniz neler-
dir? Hangi kriterleri göz önünde bulun-
durmalılar, nelere dikkat etmeliler?
Satış danışmanı arkadaşlarımız ile görüş 
alışverişi, ihtiyaç analizi yapılarak ve mut-
laka hibrit araçlarımızla deneme sürüşü 
yaparak alım kararı verilmelidir. Kullanım 
amacı, yıllık yapacağı kilometre ve kulla-
nıcının alışkanlıkları araç alımında önemli 
faktörlerdir.Dizel otomobillerin çevreye 

verdiği zarar düşünüldüğünde deneme 
sürüşünde kullanılan hibrit aracın yakıt 
verilerini Drive Co uygulamamız sayesinde 
anlık takip edebilecek ve yeni araç alım-
larında karar vermelerini kolaylaştıran 
çözümleri tercih etmeliler. 

Toyota Plaza Gürses satış departmanı 
olarak, misafirlerinize sunduğunuz ayrı-
calıklar ve farklı uygulamalar nelerdir?
Toyota Plaza Gürses olarak misafirlerimizle 
içten, güler yüzlü personelimiz ile sıcak 
bir ilişki kurup her anlamda onlarla uzun 
soluklu bir satış yapmaktayız. Bu bizim  per-
sonelimizin pozitif enerjisinin dışarıya yan-
sıyan farklılığı.

(0212) 436 70 70
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Ö ncüsü olduğu SUV segmentinde 
2017 yılını 800 bin 607 adetlik 
satışla “Dünyanın en çok ter-
cih edilen SUV modeli” olarak 

tamamlayan Toyota RAV4 tamamen yeni-
lendi. Dünya prömiyeri New York Uluslararası 
Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen 5’nci 
nesil RAV4, Toyota’nın Yeni Global Mimari 
Platformunda (TNGA) üretildi. Zorlu arazi 
şartlarının yanında mükemmel bir şehir oto-
mobili de olan yeni nesil RAV4, motor perfor-
mansı, yol tutuşu, güvenlik ve sürüş keyfi anla-
mında önemli yenilikler sunuyor. Yeni RAV4’te 
sağlamlık hissi veren özgün tasarım detayları 
da duyulara dokunan kalite yaklaşımını sergili-
yor. Yeni Toyota RAV4’ün Avrupa prömiyeri ise 
2019 yılının ilk çeyreğinde yapılacak.
Yeni RAV4’ün tasarımı, dünyanın en çok ter-
cih edilen SUV’una şimdi çok daha güçlü bir 
görünüm kazandırıyor. Yerden yüksekliği 
artırılan ve daha da genişleyen yeni RAV4’ün 
sağlam duruşu hemen göze çarpıyor.

Tasarım dilini “her yere git” şeklinde oluştu-
rarak kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya 
davet eden RAV4, şehir yollarında olduğu kadar 
şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanlara 
seslenerek hayatın tadını çıkartmayı seven 

genç ailelerin beklentilerini karşılıyor.
Vazgeçilmez özelliği “çeviklikten” yeni 

tasarımda da ödün verilmiyor. 4600 mm 
uzunluğundaki yeni model, uzunluk olarak 
mevcut jenerasyondan farklılık gösteriyor olsa 
da, gövdenin ön ve arka uzantılarında yapılan 
eksiltmeye karşın aks mesafesinde yapılan 30 
mm’lik artış ferah ve konforlu iç mekan sağlı-
yor. Bagaj hacminin artmasının yanında kat-
lanan arka koltuklar, çift katlı bagaj zemini 
ve yanlara konulan eşya sabitleme fileleriyle 
fonksiyonelliği geliştirilen yeni RAV4’ün geniş-
liği 10 mm artırılarak 1855 mm’ye çıkartıldı.  

Yeni 5’nci nesil RAV4’te biri hibrit olmak 
üzere iki farklı motor seçeneği bulunacak. Bu 
motorlar geliştirilen yeni teknolojiler saye-
sinde mevcut modele göre hem yakıtı daha 
verimli kullanacak hem de daha güçlü olacak.

Yeni hibrit 2.5 litrelik motor, daha fazla güç 
ve daha düşük emisyon sunuyor. Sessiz çalış-
ması ve kendi kendini şarj etmesiyle öne çıkan 
hibrit motor seçeneği, RAV4’ü kendi sınıfında 
özel bir yere konumlandırıyor. Hibrit motorun 
yanında isteyen müşterilere manuel veya oto-
matik şanzımanlı tamamen yeni 2.0 litrelik 
benzinli motor da sunulacak.

TOYOTA HABER

SUV segmentinin lideri Toyota RAV4 
tamamen yenilendi

Toyota, Hidrojenli araç üretimini 
hızlandırıyor

T oyota sıfır emisyon salımı olan 
yakıt hücreli araçlara büyük yatı-
rım yapmaya devam ediyor. 3 yıl 
gibi kısa zamanda Mirai satışla-

rını yıllık 3 bin adet seviyesine çıkaran Toyota, 
2020’de 30 binli adetlere çıkmayı amaçlıyor. 

Toyota bu büyüme seviyesine hazırlan-
mak adına Japonya’da iki yeni büyük tesisi-
nin açılışını gerçekleştirdi. Otomobil fabrika-
sının yanına yapılan tamamen yeni yapılar, 
yakıt hücresi sistemlerinin seri üretimini 
genişletecek. Aynı zamanda yüksek basınçlı 
hidrojen tankı üretmek için de yeni bir üre-
tim hattı kuruldu.

Yakıt hücresi yığını, hidrojen ve oksijen-
den elektrik üretiyor ve böylece yakıt hüc-
reli araçların sıfır emisyona sahip olmasını 
sağlıyor. Toyota, bu adetlere erişmek için 
yakıt hücresi sistemi üretimi şu anki yerin-
den tamamen yeni, son teknoloji tesise 
taşınıyor. Bu tesis, Toyota’nın 1938’de açı-
lan ilk fabrikalarından birinin yanına inşa 
edildi. Yeni tesisler aynı zamanda üretim 
sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonu-
nun düşmesine de yardımcı olacak. Bu da 
Toyota’nın 2050 Çevre Hedef lerine erişme-
sine katkı sağlayacak önemli girişimlerden 
biri olarak dikkat çekiyor. Shimoyama’daki 

yeni hidrojen tankı üretim hattının yapı-
mına başlanırken, yeni yakıt hücresi yığını 
tesisinin yapımı da devam ediyor. Bu tesis-
lerin operasyonlarına 2020 civarında baş-
laması planlanıyor.v 

Teknoloji olarak yakıt hücreli araçlar geliş-
meye devam ediyor. Toyota ise yakıt hüc-
reli sedan modeli Mirai’yi 2014’ün sonunda 
pazara sunarak, bu alanda da liderlik yap-
maya başladı. Toyota Mirai’nin 2015’teki 700 
adetlik satış rakamı, 2016 yılında 2000 adede 
ve 2017’de ise yaklaşık 3 bin adede yükseldi. 
Toyota, bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla bir-
likte yakıt hücreli araç satışının yıllık 30 bin 
adede yükseltmeyi hedefliyor. Toyota, yakıt 
hücresi teknolojisini otobüslere de aktardı 
ve Tokyo’da yakıt hücreli otobüsler hizmet 
vermeye başladı. Toyota ayrıca 2020 Tokyo 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde 
100 adet yakıt hücreli otobüs satmayı hedef-
liyor. Yakıt hücresi ürün gamını genişleterek 
bu teknolojiyi daha cezbedici hale getirmeyi 
ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Aynı 
zamanda farklı tedarikçilerle ve şirketlerle 
çalışan Toyota, hidrojen tedarik alt yapısının 
gelişmesine de öncülük ediyor.

Toyota yeni motor ve şanzıman teknolojileriyle 
verimliliği artırıyor

T oyota, 2050 yılına kadar CO2 
emisyonunu yüzde 90 oranında 
azaltma hedefi doğrultusunda 
global karbon ayak izini düşüre-

cek yeni motor ve şanzımanlar geliştirmeye 
devam ediyor. Toyota, Prius ve C-HR modelle-
rinde kullandığı yeni global platformu TNGA 
üzerinde, ileri teknolojilerini geliştirmeyi sür-
dürüyor. Son olarak açıklanan yeni teknolo-
jiler arasında yeni CVT şanzıman teknolojisi, 
6 ileri manuel şanzıman, 2.0 litre motor, 2.0 
litre hibrit sistem ve 4 tekerlekten çekiş sis-
temi ile dikkat çekiyor. 
Toyota, yeni geliştirdiği “Direct Shift CVT” şan-
zımanıyla, daha yüksek verimlilik, daha geniş 
çalışma aralığı ve daha canlı sürüşler sağlaya-
cak. CVT şanzımanın ilk kalkıştaki akıcılığını 
artırmak için özel bir “kalkış dişlisi” yerleşti-
rildi. Araç hareket ettikten sonra daha yüksek 
hızlarda ise dişli sisteminden kayış aktarmasına 
geçişte ise CVT şanzımanda Toyota’nın gele-
neksel otomatik vites teknolojisinden alınan 
hassas yazılımlar devreye giriyor. Vites değişim 
süreçleri de iyileştiren şanzıman, daha direkt 
vites geçişiyle gelişmiş sürüş konforu da sunu-
yor. Böylece mevcut sisteme göre yüzde 20 ora-
nında daha hızlı geçişler ve yüzde 6 oranında 
daha fazla yakıt verimliliği sunuluyor.

Özellikle Avrupa pazarı için yeni gelişti-
rilen 6 ileri manuel şanzıman ise, 7 kg hafif-
ledi ve 24 mm kısaltıldı. Böylece dünyanın en 
küçük şanzımanlarından biri olarak dikkat 
çekmeyi başarıyor. Küçük boyutları ise, daha 
düşük yakıt tüketimine de katkı sağlıyor.

Yeni motorda yüzde 41 termal 
verimlilik
Toyota, yeni geliştirdiği 2.0 litrelik benzinli 
motorlarda, egzoz ve soğutma sistemlerindeki 

ısı kaybını azaltarak,  mekanik sürtünmeyi 
düşürerek yüksek termal verimlilik elde 
etmeyi başardı. Sonuç olarak dünyanın en iyi 
termal verimlilik rakamları elde edildi. 2.0 
litre hibrit güç ünitesinin termal verimliliği 
yüzde 41 olarak hesaplanmış durumda. 

Toyota, aynı zamanda iki yeni 4 teker-
lekten çekiş sistemi de tanıttı. Biri benzinli 
motorlarda, diğeri ise hibrit motorlarda 
kullanılacak. Bu yeni sistemler, yüksek 
yakıt verimliliğinin yanı sıra, daha iyi çekiş 
ve off-road kapasitesinin elde edilmesini 
sağlayacak.

Toyota, TNGA platformunda kullanıla-
cak güç üniteleriyle ilgili 9 motorun 17 ver-
siyonu, dört şanzımanın 10 versiyonu ve 6 
hibrit sistemin 10 farklı versiyonu olacağını 
daha önce duyurmuştu. Yeni CVT şanzıman, 
6 ileri manuel şanzıman, 2.0 litre benzinli 
motor ve 2.0 litre hibrit motor, planlanan 
dört önemli yeniliği temsil ediyor. 

2023 sonuna kadar gelecek beş yılda 
Toyota, bu yeni teknolojilerin, Japonya, ABD, 
Avrupa ve Çin’de satılacak araçların yüzde 
80’inde yer almasını hedef liyor. Toyota 
sadece bu yeniliğin ürün gamındaki araç-
ların CO2 emisyonunu yüzde 18 oranında 
düşüreceğini belirtiyor.

Türkiye Rallisi’nde zafer Toyota’nın

T oyota’nın yarış takımı GAZOO Racing, 
2010’dan bu yana ilk kez düzenlenen 
Türkiye Rallisi’nde ilk 2 sırayı alarak bu 
önemli yarışı zaferle tamamladı. Pilotları 

ve takımları bir hayli zorlayan tamamen yeni, sert ve 
kırıcı etapların yer aldığı Marmaris Rallisi’nde sağlam-
lığıyla ön plana çıkan Toyota Yaris WRC yarış aracı, Ott 
Tanak ve Jari-Matti Latvala’nın pilotajında, tüm etap-
ları sorunsuz bir şekilde aşarak Marmaris Rallisi’ni en 
üst sırada tamamladı.

Toyota’nın zaferiyle birlikte 2018 sezonunda ilk 
kez bir takım WRC’de genel klasmanda ilk 2 sırayı 
alırken, aynı zamanda aldığı puanlarla Üreticiler 
Şampiyonası’nın zirvesine yerleşti. 2017’de WRC’ye 
geri dönen Toyota, böylece şimdiye kadarki en başarılı 
sonuçlarını almış oldu.

Toyota Yaris WRC, tüm ralli boyunca sorunsuz 
bir performans ortaya koyarak dayanıklılığını bir kez 
daha gözler önüne serdi. Zorlu ve alışılmamış şartların, 
takımları ve otomobilleri zorladığı Marmaris Rallisi’nde 
Yaris WRC’nin performansı da ön plana çıktı.

Finlandiya ve Almanya Rallilerinin ardından 
Türkiye Rallisi’ni kazanarak arka arkaya 3 yarışın galibi 
olan Tanak, takım arkadaşı Latvala’nın 22.3 saniye 
önünde finişe ulaştı. Tanak üçüncü sıradaki rakibine 1 
dakika 46.3 saniye fark atarak önemli bir başarıya imza 
atmış oldu. Toyota’nın üçüncü pilotu Esapekka Lappi 
ise, Cumartesi günü yoldan çıkarak aracına verdiği ağır 
hasar nedeniyle Pazar günkü etaplara katılamadı.



3 0 3 1

TOYOTA HABER

Toyota’nın interaktif shoowroom uygulaması 
yılın en iyi inovasyonu seçildi

T oyota, dünyada 
ve Türkiye’de 
bir ilki gerçek-
leştirerek uygu-

lamaya başladığı Toyota 
İnteraktif Showroom pro-
jesi ile “IDC CIO Awards”  
ödülleri inovasyon kate-
gorisinde büyük ödüle 
layık görüldü. “Yılın En İyi 
İnovasyonu” ödülünde zir-
vede yer alan Toyota’nın bu projesi ile müş-
teriler showroomlara gitmeden tüm modeller 
hakkında canlı olarak uzman danışmanlardan 
bilgi alabiliyor. 

Toyota’nın uzman danışmanları üzerinde 
sensör ve kameraların olduğu dijital bir göz-
lük ile müşterilerle canlı olarak sesli ve görün-
tülü iletişime geçiyor ve gelen talepleri değer-
lendiriyor. Otomotiv dünyasında bir ilk olma 
özelliği taşıyan sistem ile Toyota müşterileri,  
danışman o an neye bakıyorsa müşteri de 
kendi bilgisayarı, tableti veya akıllı cihazından 
bu görüntüyü görebiliyor. Görüşme sırasında 
aksesuar, fiyat gibi müşterinin ihtiyaç duyabi-
leceği her türlü bilgi de sözlü ve görsel olarak 
verilebiliyor. İnteraktif Showroom uygulaması 
için bugüne kadar 5 bin 553 başvuru yapılmış 

ve bu sistem ile de 75 otomobil satışı da gerçek-
leştirilmiş durumda. 

Erkan Aytürk Yılın CIO’su
Bu ödülle birlikte Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış A.Ş. Bilgi Sistemleri ve Kurumsal 
Planlama Müdürü Erkan Aytürk de Toyota’nın 

öncüsü olduğu dijital-
leşme ve bilgi sistemleri 
alanında yaptıkları çalış-
malardan ötürü “Yılın 
CIO’su” ödülünü de aldı. 
“IDC CIO Awards” kapsa-
mında başvurulan kategori 
değerlendirmeleri dışında, 
Türkiye’nin önde gelen 
CIO’larından ve akademis-
yenlerden oluşan jüri tara-

fından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor 
ve “CIO of the Year” ödülünün sahibi de bu 
şekilde belirleniyor. Süreçlerinde her zaman 
teknolojiyi en etkin ve rasyonel bir biçimde 
uygulayan bir otomotiv markası olan Toyota, 
bilgi sistemleri alanında devreye aldığı uygu-
lamalarla dijitalleşme alanında öncü olmayı 
sürdürüyor. Toyota’ya İnteraktif Showroom 
Projesi ile “Yılın En İyi İnovasyon” ödülünü 
getiren kazandıran “IDC CIO Awards”  ödül-
leri dünyanın 110 ülkesinde 54 yıldır araştırma, 
stratejik planlama, inovasyon ve teknoloji 
konularında danışmanlık hizmeti veren ve 
sektörde büyük bir saygınlığı olan IDC firması 
tarafından düzenleniyor. 5 farklı kategoride 
düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 46 büyük 
firması 90 proje ile katıldı.

Auris Hybrid Avrupa pazarının en gözde modeli

T oyota, hibrit oto-
mobillere yaptığı 
yatırımın karşılığını 

almaya devam ediyor. İlk kez 
1997 yılında seri üretim Prius 
ile başlayan hibrit otomobil 
satışlarında bugün 11 milyon 
877 bin 417 adede ulaşmayı 
başaran Toyota, Avrupa’da 
da, 2000 yılından bu yana 
1 milyon 919 bin 228 adet-
lik hibrit otomobil satışıyla 
liderlik pozisyonunu korudu. 
Avrupa hibrit satışları içinde 
2015 yılında bu pazara sunu-
lan Auris Hybrid ise bu güne 
kadar 475 bin 793 adetlik 
satışıyla da erişilmesi zor bir 
rekora imza attı. 

Avrupa’daki hibrit otomo-
bil satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
24 artarak 151 bin 654 adede yükseldi. Dünya 
hibrit satışları ise bu yılın ilk çeyreğinde bir 
önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 416 bin 70’e 
ulaştı. Yılın ilk 4 ayındaki Avrupa hibrit otomo-
bil satışları içinde Türkiye’de üretilen ilk hib-
rit otomobil olan Toyota C-HR da 42 bin 938 
adetlik performansı ile dikkat çekti. Avrupa’da 

satılan Toyota C-HR satışlarının yüzde 80’inin 
hibrit versiyon olduğu da kayıtlara yansıdı. 

Avrupa pazarında büyük başarıya ulaşan 
Auris Hybrid’i ikinci sırada 437 bin 938 adetle 
Yaris Hybrid izliyor. Hibrit teknolojisinin 
öncüsü Toyota, B segmentininin ilk hibrit 
modeli olan Yaris Hybrid’i 2012 yılında pazara 
sunmuş ve ilk yılından itibaren büyük satış 
adetlerine ulaşmıştı. Toyota’nın Avrupa hibrit 
pazarındaki temsilcilerinde Prius 329 bin 675 

adetle üçüncü, Toyota C-HR 143 bin 796 adetle 
dördüncü ve RAV4 Hybrid ise 127 bin 969 adetle 
beşinci sırayı aldı.   

Toyota’nın Türkiye’deki hibrit otomobil 
satışları da her geçen gün artıyor. 2018’in ilk 
4 ayındaki Toyota hibrit satışları 1304 adete 
ulaşmış, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 68 oranında artış göstermişti. Toyota 
2017 yılında da toplamda 4 bin 110 hibrit araç 
satışı gerçekleştirmişti. 

Corolla için heyecan verici bir dönem başlıyor

T oyota’nın aldığı glo-
bal bir kararla C seg-
mentindeki yeni jene-

rasyon; hatchback, sedan ve 
station wagon modelleri artık 
“Corolla” ismini taşıyacak.  
1966’dan bu yana 45 milyondan 
fazla satışıyla “efsane model” 
olarak anılan Corolla’da yapı-
lan bu isim değişikliği ile 
Auris ismi de, bir sonraki 
jenerasyonda yerini “Corolla 
Hatchback” adına bırakmış 
olacak. TNGA (Toyota Yeni 
Global Mimari) mühendis-
lik ve tasarım felsefesinin, 
yeni jenerasyon C segmenti 
modellerine tamamen farklı 
bir boyut getireceğini belir-
ten Toyota Avrupa Başkanı ve 
CEO’su Dr Johan van Zyl, yeni 
isimlendirme ile ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi;
“Müşterilerimiz, yeni platform ile birlikte 
Corolla’nın bilinen kalitesi, dayanıklılığı ve 
güvenilirliğinin yanında şimdi duygularına da 
çok daha fazla hitap edecek bir otomobile sahip 
olacaklar.  Dikkat çekici yeni tasarımı, keyifli 

kabini ile çok daha eğlenceli bir sürüş dina-
miğini barındıracak olan Corolla Hatchback 
ve Touring Sports modelleri, aynı zamanda 
çok daha verimli ve güçlü hibrit güç ünitele-
riyle donatılacaklar. Yeni jenerasyonla birlikte 

Corolla ismini, hatchback ve station model-
lerinde yeniden kullanmak adına daha iyi bir 
zaman olamazdı.” Yeni Corolla Touring Sports 
ve hatchback modelleri ise Paris Motor Show’da 
gerçekleştirilen dünya prömiyeri ile tanıtıldı.

Toyota varsa engel yok

Toyota, engelli insanların hayatın 
her alanında özgürce yerini alması 
için yeni teknolojiler geliştirmeye 

devam ediyor. Bunun örneklerini geçmiş yıl-
larda veren Toyota,  2020 yılında Tokyo’da 
düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara 
her alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni 
teknolojilerini sunacak. Olimpiyat oyunla-
rında; herkes için hareket özgürlüğü ile bir-
likte hidrojenli araçları temel alan sürdürüle-
bilir bir toplumun altını çizecek olan Toyota, 
aynı zamanda oyunlar süresince resmi görev-
lileri ve atletleri son ağa bağlantı sistemlerine 
sahip araçlarla taşıyacak.

Toyota, 2020’de olimpiyatlara ikinci kez 
ev sahipliği yapacak olan Tokyo’da “her 
yerde, herkese hareket özgürlüğünü” sağla-
yan en yeni teknolojileriyle boy gösterecek. 
Bunlardan biri otonom sürüş özelliğine sahip 
TOYOTA Concept-i olacak. Gelecek jeneras-
yon elektrikli araç olarak gösterilen e-Palette 
ile birlikte engelli araç ürün gamında yer alan 
WelCab ile de olimpiyatlarda herkese özgürce 
ulaşım imkanından yararlanacak. 
Bununla birlikte Toyota’nın yeni JPN Taxi’leri 
tekerlekli sandalye kullananlar dahil dünya 
çapından gelen insanların, Tokyo içinde ula-
şımını rahatça gerçekleştirecek. Kişisel hare-
ketlilik çözümü sunan Toyota i-ROAD gibi 

araçlar da, ulaşımın yanı sıra, ayakta sürüş 
sağlayarak güvenlik görevlilerinin hareket 
kabiliyetini artıracak. Toyota, sürdürülebi-
lirlik teması kapsamında Oyunlara resmi 
kullanımlar için toplamda 3 bin yolcu kapa-
sitesine sahip filo tedarik etmeyi de amaç-
lıyor. Toyota, Tokyo 2020’nin hidrojen için 
bir dönüm noktası olacağından hareketle 
sıfır emisyonlu yakıt hücreli otobüsleri ve 
Mirai sedanlarını da olimpiyatlarda kulla-
nıma verecek. Toyota, geçtiğimiz yıl başlat-
tığı “İmkansızı Dene” global kampanyasıyla 
herkesin olanaksızlıklarla mücadele edebile-
ceğinin altını Tokyo’da bir kez daha çizecek. 
Engelli insanların özgürce hareket etmesi 
için yenilikçi fikirleri üzerinde yoğun bir 
çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Toyota 
Başkanı Akio Toyoda, hareket özgürlüğü ile 
rüyaların gerçeğe dönüşeceğini belirterek 
şunları söyledi;
“Topluma katılmanın temelinde hareket 
özgürlüğü yatıyor. Toyota ise hareket etmek 
isteyen herkesin karşılaştığı problemlerle 
baş etmesi için yardımcı olmak istiyor. 
Hareket kabiliyetinin engel değil bir olasılık 
olmasını istiyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik 
Oyunları’nda yer alarak Toyota’nın herkesi 
kucaklayan bir marka olduğunu ortaya koya-
cağız. Herkes için hareket kabiliyeti hedefi-
mizde yeni bir adım daha attık ve bunu atlet-
ler bize her gün gösterecekler.”
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İş, güç, aile gibi sebeplerle şehirde 
sıkışmış ama aklı doğada olan yüz-
lerce insan vardır aramızda. Toyota 
Hilux da tam olarak bu tarz insanlar 
gibi düşünen, onlara göz kırpan bir 

araç. Eğer bir inşaat ustası değilseniz yani iş 
için kullanmıyorsanız, size maceracı bir tarz 
vaat ediyor. Önceden 2.4 ve 2.8 litrelik iki 
motor seçeneği bulunan Hilux artık sadece 2.4 
litrelik dizel motor ile satılıyor. Ayrıca 2.4 litre-
lik motor ile dört tekerlekten çekiş ve otomatik 
şanzıman opsiyonlarını bir arada seçme şansı 
sunulmuyordu. Bugün ise bütün bu özelliklere 
sahip Toyota Hilux ile biraradayız. 

Hilux’ın dış tasarımı halen iddialı. Tekerlek 
üzerindeki dodikler ve en üst donanım sevi-
yesi olan Hi-Cruiser paketi ile birlikte gelen 
ön korumalar, aracın arazi yeteneklerine 
vurgu yapar nitelikte. İç mekân da önceki 
haliyle neredeyse bire bir aynı. Sert yapıdaki 
direksiyonu ve daha büyük düğmeleri ile 
Hilux farklı yapıdaki bir araçta olduğunuzu 
hissettiriyor. Orta konsoldaki 7.0inçlik Touch 
2 dokunmatik multimedya ekranı kullanışlı. 
Orta kol dayama içerisindeki 220 voltluk priz 
zorlu koşullarda dahi teknolojiden uzak kal-
manızı engelliyor.

Dijital klimanın yanında yer alan çevir-
meli düğme ile 4x2 H, 4x4 H ve 4x4 L modları 
arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mekanik 
kilitli arka diferansiyel ve eğim iniş destek 
kontrol sistemi düğmeleri ise orta konsolun 
en altında yer alıyor.

Toyota Hilux’ın 2.4 litrelik dizel motoru 150 
HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Güçlü motor 

altı ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman 
ile uyumlu halde çalışıyor. Hilux, “power” 
sürüş moduna geçildiğinde de hızlanmak 
yerine daha fazla kükreyerek tepki veriyor. 
Toyota Hilux, şehir içi 9.5 lt/100 km olarak veri-
len ortalama tüketim değeri sunuyor. Güçlü 
ve arazi özellikleri ön plana çıkan bir araçta 

olduğunuzu yola çıktığınızda da anlıyorsunuz. 
Tüm bunların yanında araziye çıktığında ise 
gerçek şov başlıyor. Hafif arazi koşullarında 
test ettiğimiz Hilux, gerçekten çok rahat ilerle-
yebiliyor. Hilux, 2016 ve 2017 yılının en çok ter-
cih edilen pick-up’ı unvanını daha uzun yıllar 
koruyacağa benziyor. 

Bedeni şehirde ama ruhu 
doğada olan Toyota Hilux, 
2.4 litrelik motoru ve dört 
tekerlekten çekiş sistemi 
ile kullanıcısını maceraya 
davet ediyor.

TOYOTA  
HILUX 2.4 A/T
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Kiralamanın öncü ismi artık Malatya ve Elazığ’da
Firmanızdan biraz bahseder misiniz?
2009’da kurmuş olduğumuz Tüzün Tarım 
Ld.Şti firmamız ile oto alım-satım ve kiralama 
sektörüne Elazığ ve Malatya’da etkin bir şekilde 
faaliyet göstermekteyiz.

GRS CAR hakkında düşünceleriniz?
GRS CAR Türkiye’de oldukça yaygın bir ağa 
sahip olan sağlam ve güvenilir bir marka. 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kiralama sek-
töründe büyük bir paya sahip. Bu sektörde 
faaliyete başladıktan sonra Türkiye’de sağlam 
ve güvenilir bir isim olan GRS CAR firması ile 

çalışmaktan oldukça memnunuz. GRS CAR 
büyüme hızıyla, önümüzdeki yıllarda bu sek-
törde çok daha etkin bir marka olmaya aday. 

Türkiye de araç kiralama sektörü ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?
Son yıllarda Türkiye’de kurumsal ve bireysel 
olarak araç kiralama hızlı bir trend kazan-
mış durumda. İnsanların araç kiralamaya 
bakış açısı da oldukça değişti. Pozitif olan bu 
değişim, doğru orantılı olarak araç kiralama 
sektörünü Türkiye’de saygın ve popüler bir 
konuma getirdi.

2019 yılından beklentileriniz nelerdir?
2017 yılında şirket olarak kendimize belirlediği-
miz hedeflerimizi büyük ölçüde tuturduk. 2018 
yılında daha çok çalışarak bu hedefimizi bir 
çıta daha yükseltmeyi hedefledik. GRS CAR’ın 
katkılarıyla önümüzdeki yıllarda da sektörü-
müzde Elazığ ve Malatya’da zirveye oturmayı 
planlıyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler 
var mı?
2019 yılının bütün insanlara ve ülkemize sağlık 
ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 
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G R S  S I G O R T A

Herkese tekrar merhaba,

Gürses Otomotiv Grup Şirketi GRS 
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş 
olarak sizlere 2018 yılının sonuna 
geldiğimiz şu günlerde neler yap-
tığımızı kısaca özetlemeye ve bizi 
daha da yakından tanımanız adına 
bazı başlıkları sizlerle paylaşmaya 
çalışacağız. 
Öncelikle Sigorta Sektörü 2017 
yılında ne yaptı onlara kısaca 
bakalım:
•  Sektör 2017 yılında %15 artış ile 

46,5 milyar TL prim üretti,
•  Toplam 28,4 milyar TL tazminat 

(hasar) ödedi,
•  Kişi başı sigorta prim ödememiz 

650 TL (Avrupa ülkelerinde bu 
rakam 6.500 TL)

•  Her iki işletmeden birisinin yangın 
sigortası yok,

•  Her dört konuttan üçünün konut 
sigortası yok,

Yukarıda bahsettiğimiz rakamlar 
aslında tüketicinin bilinç düzeyi 
arttıkça önümüzdeki çok daha fazla 
fırsat olduğunu gösteriyor. Bunu 
başarmak için GRS Sigorta olarak 
biz her zaman yanınızdayız ve bütün 
gücümüzle de sizlere daha iyi hizmet 
vermeye devam edeceğiz.
Bu dönemde yeni web sitemizi www.
grssigorta.com u sizlerin beğenisine 

sunuyoruz. Yeni web sitemiz aracılığı 
ile aklınıza takılan sorularınız için 
bizimle canlı chat yapabilir veya 
poliçe vade bilgilerinizi sitemize gire-
rek takibi bize bırakabilirsiniz, size 
sadece arkanıza yaslanıp en uygun 
fiyatı almak ve profesyonel danış-
manlarımızın güvenini hissetmek 
kalır. Aynı zamanda üç plazamız ser-
vis bekleme noktalarında yine web 
sitemize girerek bu işlemlerinizi hızlı 
ve zahmetsizce halledebilirsiniz.
GRS Sigorta yine bu dönemde iki 
yeni ve önemli işbirliğine imza attı. 
Bunlardan birincisi Danışmanlık 
firmaları ile yaptığmız işbirliği 
çerçevesinde Türkiye’ de oturma izni 
alan yabancı uyruklu kişilere Yabancı 
Sağlık Sigortası yaparak uzmanlık 
alanımızı genişletmiş olduk; bir 
diğeri de Türkiye’nin en büyük 
lojistik firmasının bireysel portfö-
yünü yönetme konusunda yaptığımız 
işbirliği oldu.
GRS Sigorta, diğer otomotiv acente-
liklerinden farklı olarak oto dışı tüm 
sigorta işlemlerinde tecrübeli ekibi 
ile her zaman yanınızdadır. 
İkinci sayımızda, sizlerin dikkatini 
çekeceğine inandığımız bazı konuları 
incelemeye çalışacağız demiştik. Bu 
sayımızda inceleyeceğimiz konu ise 
tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili 
sıkça sorulan sorular olacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını kimler 
satın alabilir?
SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan her-
kes poliçe yaptırabilir. 

Poliçenin süresi ne kadardır? 
Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç 
tarihinden itibaren 1 yıldır. 

Hastaneye gittiğimde bir ücret 
ödeyecek miyim? 
Poliçe Özel Şartlarına istinaden, poliçe kapsa-
mında olan tedavileriniz için SGK kapsamında 
ve yasal olarak doktor muayenelerinde öde-
mekle yükümlü olduğunuz 12 TL dışında bir 
ödeme alınmaz.

SGK’da benim primimle tüm ailem sağlık 
hizmeti alıyor, bu poliçe ile de tüm ailem 
hizmet alabilecek mi? 
Hayır, her sigortalı için ayrı prim ödenmesi ve 
ayrı poliçe satın alınması gerekir. 

Şu an çalışıyorum, emekli olduğumda 
poliçe bitecek mi? 
Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksı-
zın SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan 
herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi 
boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

 Geçmişten gelen hastalıklarım ile ilgili 
tedavi masraflarım da ödenir mi? 
Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan 
hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kap-
samı dışındadır.

Poliçede bekleme süresi olacak mı? 
SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri 
dışında, bu poliçede bekleme süresi yoktur. 

İlaçları ödüyor musunuz? 
Hayır, ilaç teminatı bu poliçede 
bulunmamaktadır. 

Diş tedavilerini karşılıyor mu? 
Hayır, diş tedavileri poliçe kapsamı dışındadır.
 
Poliçem kapsamında gözlük alabiliyor 
muyum? 
Hayır, poliçeniz kapsamında gözlük 
alınmamaktadır. 

Mevcutta özel sağlık sigortam var, onu 
iptal edip prim avantajı nedeniyle bu poli-
çeden almak istiyorum, haklarım devrolu-
yor mu? 
Hayır, mevcutta geçerli olan Özel Sağlık Sigorta 
Poliçenizde kazandığınız haklarınız bu poli-
çeye devrolmamaktadır. 

Yurt dışında tedavi gideri karşılanır mı? 
Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde 
geçerlidir. 

Poliçe primimi nasıl ödeyebilirim? 
Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilir-
siniz. Kredi kartınızla peşin ya da 9 eşit taksit 
şeklinde ödeme yapabilirsiniz. 

İstediğim zaman poliçeyi iptal edebilir 
miyim? 
Poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsi-
niz. Poliçeniz gün hesabı üzerinden iptal edilir, 
yani poliçe başlangıç tarihinizden itibaren 
geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı 
dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında 
bilinmesi gerekenler

GRS Sigorta Genel Müdürü
Gökhan Cavkaytar

GRS SİGORTA (0212) 429 39 00
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GÜRSES KURUMSAL www.altusstore.com

K U R U M S A L

Yeni Altus’lar 2019’a hazır
2018 yılı başlarında iş ortaklığımızın temel-

lerini attığımız Altus markası ile beyaz eşya 
sektöründeki yolumuza devam etmekteyiz. Bu 
yolculukta her geçen gün daha da büyümekte 
ve güçlenmekteyiz. Altus’un firmamıza kattığı 
iş hacminin geçen şu zaman diliminde bizleri 
fazlasıyla mutlu ettiğini, bizlerin de Gürses 
Kurumsal A.Ş olarak markamızın hakkını 
vererek sektörde güçlü bir yer edindiğimizi 
belirtmek isteriz. 

Altus AL10120 D 10 kg çamaşır makinası, 
“Ehli Kahve” Türk kahve makinası gibi yeni 
ürünlerle her geçen gün ürün gamını geniş-
leten Altus markamız, yerli üretimin gücüyle 
pazardaki payını artırmaktadır.

Önümüzdeki zaman diliminde hedefimiz, 
mevcut bayi ağımızı genişletmek ve daha ile-
riye taşımak... Hedeflerimiz doğrultusunda, 
“Altus Shop” olarak markamızın sergilendiği 
ve satıldığı mağaza/showroom konseptini 
hızla yaymak ve sayı olarak arttırmak için 
çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz.

Bu sayede markamızın ürünleri ile nihai 
tüketiciyi ortak bir platformda buluşturarak 

hem markamızı yaygınlaştırmak hem de 
sıcak satış ile markamızın ulaşılabilirliğini 
mahalle hatta caddelere taşımak istiyoruz. 
Bu konuda gerekli adımları atarak İstanbul ve 
farklı illerde konsept bayiliklerin oluşturmak 
için harekete geçtik. 

Şık ve tüketici odaklı mağazacılık diliyle 
Altus Shop konseptini çok daha iyi yerlere taşı-
mayı hedefliyoruz.

Gürses Kurumsal bayileri aile yemeğinde 
bir araya geldi

Gürses Şirketler Grubu, 2018 yılı başla-
rında temelleri atılan Altus ile beyaz eşya 
sektöründeki yoluna devam ediyor. Altus’un 
Gürses Grubu’na kattığı iş hacmi, geçen şu 
zaman diliminde memnuniyetle karşılanı-
yor. Gürses Kurumsal A.Ş. olarak markanın 
hakkını verdiklerini ifade edilirken, Gürses 
Kurumsal A.Ş. sektörde artık daha güçlü 
bir yerde.

Gürses Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan Gürses’in konuşması şöyle 
devam etti: “Her yeni başlangıçta bazı 

tereddütler, çekinceler yaşanması ticaretin 
olmazsa olmazlarından biridir. Ancak firma 
olarak bu süreci son derece profesyonel yöne-
tim kadromuzla ve Altus markasının gücüyle 
tabiri caiz ise emeklemeden koşmaya başla-
dık şeklinde değerlendirebiliriz. Gürses kendi 
içerisinde barındırdığı pek çok firması ile 
bir aileyken, Altus ile daha da büyük bir aile 
oldu. Ticaret ortaklarımızla birlikte büyüyen 
ailemizi bir arada görmek ve daha iyi işlere 
imza atmak adına düzenlediğimiz akşam 
yemeği organizasyonumuza siz bayilerimizin 

değerli katılımları bizleri fazlası ile memnun 
etti.” dedi. Beşiktaş Yıldız Korusu içerinde 
yer alan ve İstanbul’un gerek manzarası gerek 
menüleri ile en nezih mekanlarından biri 
olan Malta Köşkü’nde gerçekleştirilen akşam 
yemeği beklenenin üstünde bir katılımla ger-
çekleşti. Böylece bayilerin ve iş ortaklının 
Gürses’e verdiği değeri bir kez daha görmüş 
olduk. Organizasyon süresince çok samimi ve 
keyif li bir ortamda geçen akşam yemeği yep-
yeni projeler ve daha da güçlü atılımlar yapma 
sözleriyle son buldu.
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F I L O M O B I L

Tesis Yönetim Hizmetleri

Değerli Müşterilerimizden Aldığımız  Özgüven ile " Sınırsız Müşteri Memnuniyeti İlkesi "
Altında Sizler Ile Birlikte Uzun Yıllara Dayanan Kaliteli Bir  Çözüm Ortaklığını Ümit Eder. 

0850 360 00 98
0212 462 28 84

ÇAĞRI MERKEZİ

www.worldclean.com.tr

Danışma ve Karşılama Hzmetler

Personel Temn ve Temzlk Hzmetler Güvenlk Hzmetler

Sz Müşterlermze, E Özenl ve 
Katma Değer Yüksek, Hzmetlern 
Sunmaktadır. Dış Cephe Cam 
Temzlğ, Tess Temzlk Hzmetler,
Personel Temn, Tess Güvenlğ,
Ste Yönetmnden Hangsn 
Seçersenz Seçn, Szlernde
Çalışma Prensplerne Saygı 
Duyarak En İy ve En 
Hızlı Şeklde Kaltel 
Sonuçlandırmayı Kendne Prensp
Ennmş Olan World Clean

Uzun Yıllara Dayanan Tecrübes
Genç ve Dnamk Kadrosu le

World Clean Dama Hzmetnzde.

Uzun Yıllara Dayanan Tecrübes 
İle World Clean;

FİLOMOBİL KURUMSAL

Shell Filo Çözümleri ile 
“Gelecek bugün başlıyor”

Piyasa ve müşteri ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak, hem bugüne hem de geleceğe 
yatırım yapan Shell, bu özellikleri sayesinde 
dünyada ve Türkiye’de sektördeki liderliğini 
sürdürmeye devam ediyor. 

Değişim ve gelecek, Shell’in kurumsal müş-
terilerinin, kurumsal ve operasyonel ihtiyaçla-
rına çözümler sunduğu stratejilerinin önemli 
bir parçasını oluşturuyor. 

Shell, 22 yıl önce Taşıt Tanıma Sistemi ile 
başladığı bu yolculuğu, yenilenen bir bakış 
açısı ve söylem ile değiştiriyor. Shell Ticari Filo 
iş kolu, Shell Ticari Filo yerine, yeni ismi Shell 
Filo Çözümleri olarak hem Türkiye’de hem de 
global seviyede yenilendi.

 “Gelecek Bugün Başlıyor” ana mesajı 
ile birlikte gerçekleştirilen bu yenilik,  isim 
değişikliğinden öte, Shell’in müşterilerine 

sunduğu vizyon ve değerlerin tamamını kap-
sıyor. Shell Filo Çözümleri teknolojiyi, diji-
tal dünyayı baz alarak sadece yakıt özelinde 
değil; filoların operasyonları, teslimatları ve 
lojistiği sorunsuz gerçekleştirmesi için uçtan 
uca tedarik yönetimini sağlayan dönüşümü 
temsil ediyor. Shell Filo Çözümleri, kurum-
sal paydaşlarına yönelik çözümlerini, müş-
teri deneyimi, ulaştırma çözümleri, güvenlik, 
yol hizmetleri ve alternatif enerji çözümleri 
gibi 5 ana başlıkta kategorize ederek,  şirket-
lerin operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde yeniden düzenledi.   

Shell Filo Çözümleri ile firmalar TTS, 
Shell Partner Card, Shell Pratik Kart, Shell 
FiloPlatform, Shell Business Club, Yol 
Hizmetleri ve Shell Card gibi hizmetleri 
tek çatı altında alacak. Türkiye’nin dört bir 

yanındaki yaklaşık 35.000 firma, 550.000’i 
aşkın araç online sistem bağlantısı ile sürekli 
iletişim, etkin ve pratik filo yönetimine ek 
olarak Shell Filo Çözümleri’nin sunduğu 
geniş hizmet ağı sayesinde, tüm Türkiye’ye 
yayılmış 1000’e yakın Shell istasyonunda 
verilen bu hizmetten yararlanabilecek. Shell 
Filo çözümleri gelişmiş online altyapısı saye-
sinde ofisinizden çıkmadan filonuzu rahatça 
yönetme imkanı sunuyor.

(0212) 431 96 00

Shell, Türkiye’de kurumsal müşterilerinin beklentilerine cevap verebilecek çözüm ve 
hizmetler bütününü Shell Filo Çözümleri çatısı altında bir araya getirdi. “Gelecek bugün 
başlıyor” sloganı ile Shell, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni 
geliştirdiği uçtan uca uygulamalarıyla filoların çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
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Ü M I T  E R D I M

Ümit öncelikle oyunculuk serüveni nasıl 
başladı? Hangi projelerde yer aldın? 
Kısaca oyunculuk yaşamından biraz bah-
sedermisin... Ümit öncelikle oyunculuk 
serüveni nasıl başladı? Hangi projelerde 
yer aldın? Kısaca oyunculuk yaşamından 
biraz bahsedermisin...
Aslında 1998 yılında o zamanki adıyla İzmit 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro’sundaki 
tiyatro okulu ile başlayan oyunculuk 

macerası 2003 yılında Hayat Bilgisi ile 
ekranlara taşındı ve daha geniş kitlelerle 
tanışma fırsatım oldu.
Sonrasında Selena ve Doksanlar gibi dizi-
lerle devam etti. Benzemez Kimse Sana, 
Pasaport, Adam Asmaca gibi programlarla 
da seyircimizle beraber güzel vakit gecirdik.

Geçmişte kilolu rollerde yer aldığını 
biliyoruz. Fakat son yıllarda karşımızda 

bambaşka bir Ümit var. Nasıl oldu bu 
değişim?
İş kilolu başladı öyle devam etti aslında. 
Prematüre bir bebek olduğum için bütün 
sülale öleceğimi düşünmüş. Haliyle tahmin 
edersiniz çocukluğum sürekli ‘yesin çocuk 
ye yavrum ye ye’ şeklinde geçti. 142 kiloya 
çıkınca dedim ki bu böyle olmaz. CrossFit’e 
başladım ve 3 yılda 45kg verdim. Sadece 
sporla ve beslenmeme dikkat ederek. 
Zayıf layınca ciddi bir iş kaybı oldu. Belki 2 
yıl zayıf lamış halimi kabul ettirmeye calıs-
makla geçti. Ama vazgecmedim, dedim ki 
insanlar beni göbeğim için izliyorsa zaten 
bu işi bırakayım. Ama sonrasında seyirci-
miz de bu halimi sevdi ve artık sokakta bu 
halimin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Yeni 
sezonda Kanal D’de başlayacak bir dizide 
bugune kadar seyircimizin alıştığı komedi 
oyuncusu Ümit’in birazcık dışına çıkmaya 
hazırlanıyoruz. Yılbaşı itibariyle de yeni bir 
yarışma programının sunuculuğunda yine 
seyircimizle buluşacağım. 
 
Biraz da aileden bahsedelim. Yakın bir 
zaman önce Allah bağışlasın, çok güzel 
bir bebek dünyaya getirdiniz. Evde nasıl 
Ümit Erdim neler yapıyor evde hayat nasıl 
geçiyor?
Ev işleri işte nasıl olsun. Ben çok hanımcı-
yımdır. Aşırı yardım ederim. Çünkü evlilik 
kendine hizmet edecek birisini tahsis etme 
kurumu değil. Her şey beraber, birlikte 

HER ERKEK ÇOCUĞU GIBI 
OTOMOBIL KARIYERIME HALININ 

KENARINDA OYUNCAK ARABALARIMI 
YARIŞTIRARAK BAŞLADIM.

PICK-UP ARAÇLARI 
HEP SEVMIŞIMDIR. 

GÖRÜNTÜSÜ VE 
KARAKTERI BENI ÇOK 

ETKILIYOR...

güzel. Bir olmak güzel. Kızımız 4 aylık oldu, 
zaten bütün gündemimiz o artık. Geçen 
sene evlendik ve çocuk için oyalanmadık. 
İnsanlar bir kaç sene gezip tozmak istiyorlar 
evlenince. Bence cocuk yapsınlar dünyanın 
en güzel şeyi evlat sahibi olmak.

Aslında sizin için oyunculuk kadar önemli 
olan bir başka konu da otomobiller... Bu 
kavram sizin için ne ifade ediyor? Ralli 
parkurlarına dek uzanan hikayeyi kısaca 
dinlemek isteriz?
Her erkek çocuğu gibi aslında otomobil 
kariyerime halının kenarında arabalarımı 
yarıştırarak, dersane klasörümün içine park 
ederek başladım. Babamın tüplü beyaz şahi-
nini kaçırıp kaza yapmamdan falan bahset-
miyim şimdi okuyucularımızın siniri bozul-
masın. İzmit’te yaşayınca Kocaeli Rallisi’ne 
kayıtsız kalamazsınız. Ben 16/17 yaşlarımda 
başladım gönüllü olarak rallide çalışmaya. 
O kadar cok seviyorum ki derdim görevli 
olup arabalara yakın olmak. Başardım da, 
cok calıstım beni de cok sevdiler şehir dışı 
yarışlara da gözetmen olarak götürmeye 
basladılar. Bu arada ünlü oldum para kazan-
dım ilk fırsatta hemen ralli yaptım tabiki.

Ergenlik dönemimin en önemli figürü olan 
Mitsubishi Lancer Evo 8 aldım. 
Ertesi sene 9 aldım. 3.sezonun ortasında 
artık param bitti ve yarışmayı bıraktım. 
Aslında ara verdim diyebiliriz, ilk fırsatta 
tekrar parkurlardayım. 
 
Geçtiğimiz haftayı Fiat’ın pick-up model 
Fullback ile geçirdin. Bu araçla ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Pick-up araçları hep sevmişimdir. 
Görüntüsü ve karakteri beni çok etki-
ler. Kullandığımda çok keyif alıyorum. 
Fullback çok güzel bir otomobil. Böyle 
bir pickupta Paddleshift olması beni aşırı 
şaşırttı. Torku çok etkileyici. Ufak bir 
bölgede çaktırmadan 4x4 özelliğini de 
denedim ve bayıldım. Aslında markalar bir 
işbirliği ile bakanlıktan izin çıkartabilse-
ler ve şu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de 
pickuplara açılsa ben satışların %15 artaca-
ğına inanıyorum. İnsanlar bu otomobilleri 
seviyorlar ama İstanbul’daki kullanıcılar 
için köprü meselesi problemli bir durum. 
Fiat Fullback deneyimini yaşattığınız için 
çok teşekkür ederim. Tüm okuyucularımıza 
sevgiler ve keyif li sürüşler dilerim.

Ümit Erdim Fiat Fullback’in direksiyonuna geçti
Ünlü oyuncu ve ralli pilotu Ümit Erdim’le hem keyifli bir sohbet gerçekleştirdik hem de güçlü 
Fullback ile arazinin tozunu attırdık.
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G E Z I BARSELONA

GAUDI’NİN ŞEHRİ
Ne yemekleri ne de mimarisine dünyada rakip yok. Yaşanılacak şehir Barselona’ya hoşgeldiniz.
     @ucakyolcusutr

Ş u konuda anlaşalım. İstanbul dün-
yanın en güzel şehri olabilir ama 
Barselona, dünyada yaşanılabilecek 
en güzel şehirlerden biridir. Bir şehri 

baştan aşağı estetik şekilde dizayn edenler 
olunca nasıl olmasın. Kendi özerkliklerini 
Katalonya Bölgesi olarak ilan etseler de halen 
İspanya bayrağının gölgesi altındalar. Futbol, 
yemek, tarih, deniz ve güzel insanların şehri 
Barselona’ya hoşgeldiniz…

İspanya’daysanız ve burası Barselona’ysa 
mutlaka iyi yemekler yiyebileceğinizi bilme-
nizi istiyorum. Her restaurant standartların 
üzerinde uzmanlaştığı bir yemeğe sahip ama 
bazı restaurantlar çok ileri seviye. İspanyol 
mutfağının ana ismi Tapas. Bu isim de tap-
maktan geliyor. İspanyolca tam karşılığı 
kapatmak. Geçmiş dönemde insanlar yemek-
lerini yerken sinekler rahat bırakmıyorlarmış 
ve bu yüzden İspanyollar yemeklerin üzerine 
tabak kapatarak bu işe başlamışlar. Daha 
sonra ana yemek altta, üstte ekmekle kapata-
rak da devam etmiş. Tapas denildiği zaman 
tek bir yemek algılanmamalı. Tavuktan kari-
dese, dana biftekten patatese kadar onlarca 
tercih Tapas olarak sunuluyor. Eğer canı-
nız kahve içmek isterse bir hanın içinde yer 
alan ve Barselona’nın en iyi kahvecisi sayılan 
Nomad’a gitmelisiniz. Kendi kavurdukları 
kahveler inanılmaz lezzetli.

Tarih elbette Barselona’yı çevreliyor. Ünlü 
mimar Antoni Gaudi’nin yuvarlak hatlara 
sahip mimari anlayışı ve simetri düzeni akıl 
almaz sonuçlar ortaya çıkarmış. Mutlaka git-
meniz gereken yerler arasında La Sagrada 
Familia, Park Güell, Casa Mila, La Rambla 
Caddesi, Barselona Katedrali, Katalan ulusal 
sanat müzesi, Parc de la Ciutadella parkı ve 
Barceloneta plajı yer almaktadır. Bu yüzden 
yaz mevsiminde gidilmesini tavsiye ediyo-
rum. Aynı zamanda bu bölgelerde gezerken 
mutlaka paranıza, pasaportunuza sahip çık-
malısınız. Barselona’da 300 Euro’ya kadarki 
hırsızlık olaylarında suçlu aranmıyor. Bundan 
dolayı çok dikkatli olmalısınız. Her şeye 

Barselona’da yemek kültürünün ana temasını tapaslar oluşturuyor. Özellikle yeşil biber 
kızartması padron ve deniz mahsüllü Paella’yı tavsiye ederim.

rağmen sokaklar güvenli ve 24 saat kendinizi 
rahat hissedebiliyorsunuz. Gezilecek yerlerin 
başına mutlaka yapımı halen bitirilemeyen La 
Sagrada Familia’yı eklemeniz gerekiyor. Anoni 
Gaudi, kutsal aile anlamına gelen La Sagrada 
Familia’yı 1883 yılına devralmış ancak 1926 
yılında tramvayın altında kalarak öldüğü için 
yapımını tamamlayamamış. Gidip bilet alıp 
içeriyi gezdiğinizde buranın tamamlanması 
için yardım etmiş oluyorsunuz. Gaudi’nin 
ölüm yıl dönümü olan 2026 yılına bitiminin 
gerçekleşeceği söyleniyor ancak bu konuda 
kesinleşen bir açıklama da yok. 

Eğer tarihi dokuları gezip biraz alışveriş 
yapmak isterseniz Barselona merkezinden 80 
km uzaklıktaki La Roca Village Outlet’e git-
melisiniz. Burada dünyaca ünlü markaların 
yüzde 80’e varan indirimleriyle kendinize 
harika bir gardırop edinebilirsiniz. 

Peki ya konaklama? Barselona yürüyerek 
gezildiğinde güzeldir. Bu yüzden şehir mer-
kezine yakın konumdaki otelleri ayarlamak 
en mantıklısı. Condes de Barcelona ve Olivia 
Balmes bu otellere iyi örnekler. Bütçenizi artı-
rabilirseniz Barcelonata sahilinde yer alan 
ve yelkenliye benzeyen W Hotel’in harika 
manzaralı odalarından birinde de kalabilirsi-
niz. Condes de Barcelona La Rambla cadde-
sine yürüyerek 15 dakikalık mesafede. Olivia 
Balmes’in hemen önünde ise metro var. Şehir 
aynı zamanda taksiyle 5-6 Euro’ya mal ola-
bilecek uzaklıkta. Barselona’ya bence 4 gün 
ayırmak gerekiyor. Gitmişken flamenko gös-
terisine de gitmelisiniz. İspanyolların bir tür 
ağıt dansı olarak algılanabilecek flamenko’yu 
Palacio del Flamenco’da izleyebilirsiniz. 
Gerçekten muhteşem.

Oraya kadar gitmişken daha fazla deniz 
ve daha fazla dinlenme isteyebilirsiniz. Bu 
yüzden size Barselona’dan 1 saatlik mesafe-
deki Ibiza Adası’na gitmenizi ve sonrasında 
Formentara Adası’na geçmenizi öneriyorum. 
Turkuaz renkte deniziyle gerçekten büyüle-
yici. Ben buraya Avrupa’nın Maldivleri diyo-
rum ve bu tanımı gerçekten hak ediyor.
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Klima hastalığının  
9 belirtisine dikkat!
S ıcak havalarda oda ısısını düşürerek konforlu bir ortam 

yaratmak için kullanılan klimalar aynı zamanda hava yolu 
ile bulaşan mikroorganizmaların da kaynağı olabiliyor. 
Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen 

“lejyoner hastalığı”, zatürre gibi ciddi üst solunum yolu sorunla-
rına yol açabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, klima hastalığı ve tedavisi hak-
kında bilgi verdi. 

S A Ğ L I K L I  Y A Ş A M

Duş başlıklarından bile bulaşabilir
Ortamlarda bulunan klimaların eğer hijyeni ve temizliği iyi yapıl-
mazsa, “lejyonella” adı verilen bir bakteri üremektedir. Akarsu, 
nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, fıskiye, havuz, duş başlığı gibi sulu 
ve nemli ortamlarda ya da klimalarda üreyen bu bakteri, solunum 
yoluyla bulaşmaktadır. Aslında her gün karşılaşılan bu bakteri, bağı-
şıklık sistemi güçlü olmayan kişilerde, ilk olarak üst solunum yolu 
hastalığı olarak kendini gösterir, tedavi edilmediğinde de akciğere 
yerleşerek zatürreye sebep olabilir. Bu durum, kişiyi komaya kadar 
götürebilecek bir sürece yol açabilir. 

Lejyoner bu belirtiler ile kendini gösteriyor:
1. Ateş
2. Halsizlik
3. Eklem ağrısı
4 .Geçmeyen kuru öksürük
5. Balgam çıkarma ihtiyacı ve balgam çıkarmada zorluk,
6. Baş ağrısı
7. Bilinç bulanıklığı
8 .Nefes darlığı
9. Uykuya meyilli olmak

Bağışıklık sistemi düşük olanlar 
dikkat!
Nezle ve grip gibi üst solunum yolu hastalıkları gibi 
belirti veren klima hastalığı, çok kısa bir süre içeri-
sinde alt solunum yollarını da tutarak, akciğerde ilti-
haplanmaya neden olabilir. Hem hava hem de şebeke 

suyu yoluyla bulaşabilen klima hasta-
lığı, özellikle bağışıklık sistemi 

zayıf olan kişileri etkilemekte-
dir. Bu kişilerin yaşadıkları 

ortama ve yaz döneminde 
tatil bölgelerindeki klima-
ların kontrolünün yapı-
lıp yapılmadığa dikkat 
etmelidir. Aynı zamanda 
banyo, havuz ve termal 

tesisler gibi nemli ortam-
lardaki sistemlerin de hijye-

ninin yeterince sağlandığın-
dan emin olunmalıdır.

Bu kişiler yüksek risk altında;
• 50 yaş üstündeki kişiler
• Astım ve KOAH hastaları
• Bebek ve çocuklar
• Kanser tedavisi gören hastalar
• Uzun süreli kortizon tedavisi gören hastalar
• Organ nakli olmuş hastalar

Erken tanıyla başarılı tedavi mümkün
Hastalığın önlenmesi için hem yaşanılan ev hem de 
otel ve hastane gibi büyük yapılardaki klima sistemle-
rinin uygun bir şekilde bakımlarının yapılması gerek-
mektedir. Hastalığın tanı ve tedavisi için de doktorun 
hastayı özellikle klima hastalığı açısından değerlen-
dirmesi önemlidir. Hasta öyküsünde, klima maruzi-
yeti olması veya gidilen bir otel ya da tatil köyü olup 
olmadığı, suyla fazla temas durumu gibi konular sor-
gulanmalıdır. Tanı konan hastalara gerekli antibiyotik 
tedavisi başlatılır ve özellikle erken dönemde başvu-
ran hastalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır.

İstanbul AHL

İstanbul SAW

İstanbul Ataşehir

İstanbul B.Evler

İstanbul Esenler

İstanbul Maslak

İstanbul Z.Burnu

Adana

Antalya

Aydın

Ankara

Bartın

Batman

Bolu

Bursa

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İzmir

Karabük

Kastamonu

Kayseri

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla - Bodrum

Muğla - Dalaman

Ordu

Samsun

Şanlıurfa

Sivas

Tekirdağ - Çorlu

Tekirdağ - Merkez

Tokat

Trabzon

Van

Zonguldak

grscar.com 444 9 505

Sadece günlük değil!
Artık 12 aya kadar araç kiralamanın da kolay yolu...

CAR RENTAL SERVICES
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