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Avek Magazine dergimizin 16. sayısında yeniden bir 
arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dergimizin her sayısında olduğu 
gibi bu sayımızda da sizlere başta 
Avek Otomotiv’den ve bünyemizde 
bulundurduğumuz markaların yeni 
modellerinden haberlerin yanı sıra, 
ilginizi çekebileceğini düşündüğü-
müz lifestyle konularla ilgili de bilgi 
vermekten keyif duyuyoruz. 

Bu sayımızda, Volkswagen’ina 
amiral gemisi Yeni Touareg ve 
Audi A6 gibi modellerle tanışacak, 
ünlü şarkıcı Özgün’ün Audi A5 
Sportback’le ilgili değerlendirmele-
rini okuyacak ve Slovenya’yı keşfe 
çıkabileceksiniz.

Sizlere biraz da Avek Otomotiv 
ve içerisinde bulunduğumuz sektör 
hakkında bilgi vermek isterim.

Türkiye’nin ekonomisine yön 
veren şirketlerin 2017 yılı net 
satış rakamları baz alınarak belir-
lenen ve birkaç ay önce açıklanan 
Fortune 500 araştırmasında, 2016 
yılı ciromuzu %22,5 oranında 
artırarak 167. sırada yer aldık. 
2017 satış ciromuzu 1 milyar 467 
milyon TL’ye taşırken, kendi sek-
törümüz “Motorlu Araç Satış ve 
Servis” kategorisinde ise 6. olduk.  

Yılın ilk üç çeyreğinde sektör-
de yaşanan daralmaya rağmen, 
yatırımlarımızı hız kesmeden 
sürdürdük.  Filo müşterilerimize 
özel olarak açtığımız Volkswagen 
servisimizden sonra, Ağustos ayı 
içerisinde ŠKODA ve SEAT filo 
araçları için de özel servis alanları-
mızı hizmete açtık. Avek Otomotiv 
olarak üç şubemizdeki toplam 700 
çalışma arkadaşımızla Avek mar-
kasını her geçen yıl bir adım daha 
ileriye taşımaya çalışıyoruz.

Otomotiv bayiliği tecrübemiz-
den güç alarak, 2016 yılında 
günlük araç kiralama sektörüne 
giriş yaptığımız Avec Car Rentals 
markamızla, 2018 yılının ilk 6 
ayında Antalya, Dalaman ve 
Trabzon şubelerimizi hizmete 
açarak toplamda 12 şubeye ulaş-
tık. Özellikle yaz sezonunda, Ege 
bölgesinde ve Trabzon şubemizde 

müşterilerimizin yoğun ilgisiyle 
karşılaştık. Bizler de bu ilgiye karşı 
müşteri memnuniyetini sağlamak 
için durmadan çalışıyor ve yatırım-
larımıza devam ediyoruz. 13. şu-
bemizi Taksim’de açmaya hazırlan-
dığımız şu günlerde, 14. şubemizi 
de yakın gelecekte Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda açmayı planladığı-
mızı siz değerli okuyucularımıza bu 
vesileyle müjdeliyoruz.

Sektörümüzün geçtiğimiz birkaç 
aylık durumunu da değerlendirecek 
olursak, ülkemizdeki son dönem 
ekonomik gelişmeler neticesinde 
yükselen kur ve faiz oranları sıfır 
araç fiyatlarında artışa sebep oldu. 
Yaşanan fiyat artışı, araç satışlarını 
olumsuz etkileyerek satış adet-
lerinde önemli bir düşüş yarattı.  
Bu gelişmelerden sonra hükü-
metimizin gerçekleştirdiği ÖTV 
düzenlemesi her ne kadar önemli 
bir gelişme olsa da özellikle sektö-
rün en önemli dönemi olan yılın 
son çeyreğinde, taşıt kredisi faiz 
oranları konusunda da gelişmelere 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmek iste-
rim. Bu anlamda atılacak adımların 
yanı sıra yerel ve global gelişmeler 
de sektörün son çeyrekteki perfor-
mansını belirleyecektir. 

Sonbaharı yaşadığımız bu gün-
lerde herkese mutluluk, sağlık ve 
daha güzel günler dilerim. 
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PORTRE ÖZGÜN

Ünlü pop müzik sanatçısı Özgün, bu sayımızda sıra dışı bir 
model olan A5 Sportback’in direksiyonuna geçti. Ayrıca bizlere 
hem aile hayatını  hem de gelecek planlarını anlattı. 

Audi A5 Sportback çok etkileyici

ROPÖRTAJ: AHMET ARMAĞAN FOTOĞRAFLAR: ERKAN ERTUĞRUL 
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Özgün Bey, yanılmıyorsam ilk albüm 
üzerinden neredeyse 13 yıl geçti. Müzik 
serüveniniz ile birlikte aradan geçen bu 
zamana neler sığdırdınız?
Pek çok şarkı ve klip tabii.️ Güzel şarkılar, 
albümler, single’lar.️ Güzel bir evlilik, harika 
bir eş ve muhteşem bir oğul.️ Daha ne olsun.️

Ailenize olan bağlılığınızı biliyoruz. İş 
dışında Özgün neler yapar? Vaktinizi 

nasıl geçiriyorsunuz?
Spor çok önemli bir yer kaplar hayatımda.️  
Ailem, işim ve spor.️ Tüm vaktim bu şekilde 
geçiyor.️.️.️
 
Fit bir vücudunuz var ve sporla da iç 
içe olduğunuz belli. Özel bir spor ve 
beslenme programınız var mı? Neler 
söyleyebilirsiniz...
Spor beş yıldır vazgeçilmezim oldu.️ Her 

geçen gün daha çok seviyorum.️ Sonuçlarını 
hissetmek, görmek çok büyük bir moti-
vasyon.️ Tabii beslenme işin asıl zor kısmı.️ 
Gerçekten sağlıklı, fit ve düzgün bir vücuda 
sahip olmak istiyorsanız, düzgün beslenme 
bu işin birinci kuralı.️.️.️ Yediğiniz içtiğiniz 
her şey büyük önem taşıyor.️ Kötü yağlar, 
karbonhidratlar, şeker, hazır gıdalar ve fast 
food tüketmiyorum.️

Tekrar müziğe dönersek, yeni single’ınız 
geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Hayalet 
ismini taşıyan bu single’dan biraz bahse-
der misiniz?
Hayalet şarkımızın söz ve müziği Ozan 
Güneysu’ya ait.️ Klibi izlediyseniz, bana 
oyuncu arkadaşım Aslı Tandoğan eşlik edi-
yor.️ Aslı aslında arpçıdır.️ Konservatuvardan 
çocukluk arkadaşım.️ Beni Ozan’la da 
kendisi tanıştırdı.️ Bu şarkıya Aslı vesile 
oldu da diyebilirim.️ Bu bağlamda klip için 
de rica ettim, kırmadı oynadı.️ Ozan’la 
ilk çalışmamız ama devamı gelecek.️ Yeni 
şarkılar yolda.️.️.️ Hayalet şarkımızın düzen-
lemesini de Selim Öztürk yaptı.️ Aslında 
Selim’i müzik severler kargo gurubundan 
tanırlar.️ Kendisi çok yönlü bir müzisyendir.️ 
Büyük bir keyif le çalıştık.️ Harika bir uyum 
vardı.️ Şarkımıza Bilge Nihan’da vokalle-
riyle destek verdi.️ Tabii Ozan’ın da vokal-
leri var.️ Klasik gitarları ve perküsyonları 
Amerika’da çalındı.️ Sonuç olarak; keyif li, 
kaliteli ve çok güzel bir iş çıktı.️ 

PORTRE ÖZGÜN
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UZUN YILLARDIR AUDI KULLANICISIYIM.  AUDI A5 
SPORTBACK’İN ÖNCEKİ MODELİNİ DE KULLANMIŞTIM. 

 İKİ OTOMOBİL ARASINDAKİ FARKI ÇOK NET HİSSETTİM. 

OĞLUMUZ EDİZ 
DOĞDUKTAN 

SONRA ÇOK DAHA 
DİKKATLİ OLDUK. 
HIZ YAPMIYORUZ. 

GEREKSİZ YERE ŞERİT 
DEĞİŞTİRMİYORUZ.

Birçok pop müzik sanatçısı televizyon 
dizileri ve filmlerinde yer alıyor. Sizi, 
2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde gör-
müştük. Önümüzdeki dönemde böyle bir 
proje planı var mı?
Geçtiğimiz yıllarda Evli ve Öfkeli dizisinde 
de ufak bir rolüm vardı.️ Bir de Gözlerin 
Ardında isimli müzikali sahnelemeye 
başladık, bu yıl da devam ediyor.️ Tabii bu 
müzikalin provaları aylar sürdü.️ Bu proje, 
oyunculuk üzerine hem iyi bir eğitim, hem 
de tecrübe oldu.️ Devamı gelsin istiyorum.️ 
 
Biraz da otomobillerden bahsedelim. 
Birkaç günü Audi’nin ilgi çekici modeli 
A5 Sportback ile geçirdiniz. Bu otomo-
bilin konfor, sürüş dinamikleri ve perfor-
mansıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle ben de bir Audi kullanıcısıyım.️ 
Uzun yıllardır da büyük bir keyif le bu 
markayı kullandım.️ Audi A5 Sportback’in 
önceki versiyonunu kullanmıştım ve aradaki 
farkı çok net hissettim.️ Şunu söylemeliyim 
ki araçtan kopamadım.️ Kısa sürede de bir 
hayli bağlandım.️ Performansı gerçekten 
de harika.️ Yeni iç dizaynı, ambiyansı da 

şahane.️ Yol tutuşu neredeyse kusursuz.️ Çok 
seri ve bir o kadar da güvenli.️  Tasarım da 
son derece yakışıklı.️ İçindeyken kendinizi 
özel hissettiriyor.️ Bir ara bu otomobili tek-
rar kullanmak isteyebilirim.️ 

Son olarak, yaşadığımız şehrin trafik 
sorunu malum. Her gün araç kullanıyor 
musunuz? Trafikte vakit nasıl geçiyor? Bu 
durumdan en az zararı görmek için aldığı-
nız önlemler var mı?
Özellikle yoğun dönemlerde, ben de her 
İstanbullu gibi sıklıkla trafiğe maruz 
kalıyorum.️ İşim gereği bir yardımcım var.️ 
Kahraman Bey.️.️.️ Genelde aracı o kulla-
nıyor.️ Ben çoğunlukla ailecek bir yerlere 
giderken kullanmayı tercih ediyorum.️ Eşim 
Nida, araç kullanmayı çok seviyor.️ Ben çok 
fazla yol bilmem.️ O da bana tarif etmekten 
bunaldığı için kendi kullanmayı tercih edi-
yor.️ Uzun yollarda ise direksiyonu kimseye 
bırakmam.️ Özellikle Ediz doğduktan sonra 
çok daha dikkatli olduk.️ Hız yapmıyoruz.️ 
Gereksiz yere şerit değiştirmiyor ve yorgun, 
sinirli ya da uykusuzken direksiyona geçmi-
yoruz.️ Herkese de tavsiye ederiz.️
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Sınıfının lideri Transporter şimdi 8+1 
versiyonuyla sunuluyor

İLK OLARAK 68 yıl önce üretildiğinde 
kendi sınıfını yaratan ve sınıfında standartla-
rın belirleyicisi olan Volkswagen Ticari Araç’ın 
efsanevi modeli Transporter, yeni 8+1 koltuklu 
versiyonuyla Volkswagen showroomlarında 
yerini aldı.️ Tasarım ve donanım özelliklerinin 
yanı sıra, 2.️0 TDI 150 PS gücündeki motor ve 
otomatik vites seçeneğiyle satın alınabilen Yeni 
Transporter 8+1, kalabalık ailelerin ve yolcu 
taşımacılığının ihtiyaçlarına en konforlu ve 
ekonomik çözümü sunuyor.️

VERİMLİ VE GÜÇLÜ MOTORLAR, 
OTOMATİK ŞANZIMAN RAHATLIĞI
Yeni Transporter 8+1, 2.️0 lt 150 PS motorla 
alınabiliyor.️ Çift kavramalı otomatik şanzı-
man (DSG) ile sunulan modelde ayrıca viraj 
dengeleme sistemi (ESP), anti patinaj sistemi 
(ASR), hill holder (yokuş kalkış desteği), yağ-

murda fren desteği, yüke duyarlı devrilme 
koruması (ARP), elektronik diferansiyel kilidi 
(EDL), dört tekerlekte bağımsız süspansiyon, 
hız sabitleyici, radyo kumandalı deri direksi-
yon gibi birçok donanım da standart olarak 
bulunuyor.️ Türkiye’ye özel olarak tasarlanan 
Yeni Transporter 8+1, Volkswagen DNA’sını 
yansıtan farlar, tek krom şeritli ön ızgara ve ön 
tampon ile arka kısımda keskinleşen hatların 
yanı sıra, dış tasarımında dikkat çekici farklı-
lıklar sergiliyor.️ Gövde renginde tampon, yan 
aynalar ve kapı kolları Transporter 8+1’e daha 
şık bir görünüm kazandırmış.️ Yükseklik ayarlı 
halojen farlar, ısı yansıtıcı ve renkli camlar, 
rezistanslı arka cam ve cam sileceği ile sürüş 
konforu sağlanırken arka park sensörü saye-
sinde rahat park etme imkanı sunuluyor.️ Ön ve 
arkadan üflemeli klimatik klima ile konforlu 
bir seyahat imkanı da sunuluyor.️ 

Volkswagen Ticari Araç, efsanevi modeli Transporter’ın 8+1 koltuklu versiyonunu satışa 
sunuyor. Uygun fiyatı, konforlu sürüş ve ekonomik kullanım gibi özellikleriyle fark yaratacak 

Yeni Transporter 8+1, özellikle kalabalık yolculuklar için ideal.

SEAT’ın Dijital Gösterge Paneli şimdi Arona 
ve Ibiza’da

SEAT, ÇOK YÖNLÜ ve kişiselleştiri-
lebilir Dijital Gösterge Paneli teknolojisini 
Arona ve Ibiza’ya taşıyarak, otomobile iliş-
kin bilgilerin daha açık bir şekilde göste-
rilmesini sağlıyor.️ Böylece 2018 yılı Ocak 
ayından beri Leon ve Ateca modellerinde 
sürücülerinin erişebildiği interaktif ve kişi-
leştirilebilir ekran, artık SEAT Arona’da 
da yer alıyor.️ Yüksek çözünürlüklü dijital 
göstergeler, otomobile daha fazla işlevsellik 

katarak, sürücünün analog olarak aktarılan 
hız ve motor devri gibi fonksiyonları takip 
etmesini de sağlıyor.️ Dijital Gösterge Paneli 
sayesinde aktarılan net ve kapsamlı bilgiler 
ile sürücünün otomobil üzerindeki kont-
rolünü daha da gelişiyor.️ Dijital Gösterge 
Panelinin sunduğu bilgileri kontrol etmek 
son derece kolay.️ 

Bunun için sürücünün tek yapması 
gereken, direksiyon üzerine yerleştirilmiş 

“Ekran kontrol tuşu” yardımıyla üç farklı 
ana ekran görüntüsünden birini seçerek, 
o an ihtiyaç duyduğu bilgileri görüntüle-
mek.️ 1280 x 480 piksellik ekranın 75 Hz 
yenileme hızı, ekranda gösterilen bilgiler 
arasında yumuşak geçiş sağlarken bilgilerin 
okunmasını da kolaylaştırıyor.️ 

Böylece sürücü odağını yoldan ayırma-
dan, istediği bilgilere hızlıca ve kolay bir 
biçimde ulaşabiliyor.️



İSTANBUL Atatürk Havalimanı Dış Hatlar, Atatürk Havalimanı İç Hatlar, Taksim Şehir Ofisi, Sabiha Gökçen Havalimanı 

(Yakında), Tekstilkent Avek Otomotiv Ofisi, Ümraniye Avek Otomotiv Ofisi ANKARA Esenboğa Havalimanı İZMİR 

Adnan Menderes Havalimanı MUĞLA Milas-Bodrum Havalimanı, Dalaman Şehir Ofisi ÇANAKKALE Avek Otomotiv 

Ofisi  ANTALYA Güzelyurt Şehir Ofisi BALIKESİR Edremit Koca Seyit Havalimanı TRABZON Ortahisar Ofisi
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OTOMOTİV  YÖNETİMİ Merkezi, ödüllerde 
60 otomobil markası tarafından hayata geçirilen 
1296 inovasyonu değerlendirdi.️ Değerlendirme 
sonunda, Audi’nin Amiral Gemisi A8, Premium 
segmentin en inovatif otomobili seçildi.️ 

Audi A8’in bu başarısının nedenleri arasında aktif 
süspansiyon sistemi ilk sırada yer aldı.️ Bu sistem, 
yandan bir çarpışma durumu söz konusu olduğunda, 
A8’in gövdesinin birkaç santimetre yükselmesini 
böylece, yolcular için risklerin azaltılmasını sağlıyor.️ 
Ayrıca, lazer tarayıcı, çıkış uyarısı ve HD Matrix 
LED farlar da ödülü kazanmasında büyük rol oynadı.️ 

Audi, Audi A8’de bulunan güvenlik sistemleri 
pedalların ve direksiyonun bulunmadığı konsept 
modeli Aicon ile “Otonom Sürüş ve Güvenlik” kate-
gorisinde, Premium segmentin en inovatif markası 
ödülüne layık görüldü.️ 

Audi, bu ödüle dört kapılı konsepti Audi 
Aicon ve Audi A8’deki destek sistemleri sayesinde 
“Otonom sürüş ve güvenlik” kategorisinde en ino-
vatif premium marka seçildi.️ Tamamen otonom 
sürüşe yönelik olarak geliştirilen Audi’nin fütüris-
tik tasarım çalışması Aicon’da, direksiyon simidi 
ve pedallar bulunmuyor.️

Yılın en inovatif otomobili Audi A8 seçildi

ŠKODA Fabia R5, Türkiye Rallisi’ne 
dayanıklılığı ve hızıyla damga vurdu

ŠKODA’NIN BAŞARILI ralli aracı Fabia 
R5, bu defa zorlu Türkiye Rallisi’nde üstün bir 
performans göstererek kendisini kanıtladı.️ 
WRC2 kategorisinde yarışan Fabia R5, fab-
rika takımı pilotu Jan Kopecky‘nin genel klas-
manda lider olmasıyla önemli bir başarıya imza 
attı.️ Fabia R5 ile yarışan Türk pilotlar Burak 
Çukurova-Vedat Bostancı ise, En İyi Türk 
ekibi olarak klasmanlarında zafer elde ettiler.️ 
Kopecky Türkiye’deki galibiyetle sezon içeri-
sinde beşinci zaferini alırken, Burak Çukurova-
Vedat Bostancı ise bu başarıyla Türkiye Ralli 

Şampiyonası liderliğine yükseldi.️ Fabia R5, aynı 
zamanda Türkiye Rallisi’nde en başarılı Türk 
ekibi olan BC Vision Motorsport takımıyla 
da çok büyük bir başarıya ulaştı.️ BC Vision 
Motorsport takımı, Burak Çukurova-Vedat 
Bostancı ve Erkan Güral–Burak Koçoğlu ile 
birlikte Fabia R5 yarış aracıyla WRC2 Türkler 
sınıflandırmasında birinci ve üçüncü sırayı elde 
ettiler.️ Burak Çukurova-Vedat Bostancı, yük-
sek tempoları ve sorunsuz sürüşleriyle en yakın 
rakibine 14 dakika 51 saniye fark atarak dikat-
leri üzerine topladılar.️ 
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Volkswagen Ticari Araç’ın büyük başarısı

Formula E Şampiyonu ‘Audi Sport ABT Schaeffler’ 
takımı oldu

ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın takımlar 
sıralamasında birincilik mücadelesi son tura 
kadar sürdü ve şampiyonu yalnızca 2 puan-
lık bir fark belirledi.️ Yarışta Lucas di Grassi, 
Manhattan’ın merkezine tepeden bakan 
Brooklyn’de gerçekleşen yarışta 43 turun 
ardından bitiş çizgisinden ikinci sırada geçen 
isim oldu.️ Brezilyalı pilot, art arda elde ettiği 
yedinci podyum sıralaması ile şampiyonayı 
da ikinci sırada tamamladı.️ Pilot, sezonun 
ilk dört yarışında derece alamazken, altıncı 
yarıştan itibaren her müsabakada podyuma 
çıkmayı başardı.️

Brezilyalı pilot, elde ettiği bu sonucu şu 
şekilde değerlendirdi: “İlk dört yarışı puansız 
bitirdikten sonra sezonu sürücüler sıralama-
sında ikinci bitirmiş olmak mutluluk verici.️ 
Sonuç itibarıyla ekibimizle birlikte harika bir 
sezon oldu.️ Hiç pes etmedik.️ Böylesine muhte-
şem bir geri dönüş yaparak takımlar sıralama-
sında birinciliğe ulaşmış olmak bunun en iyi 
kanıtı.️” Formula E’nin dört yıllık tarihinde di 
Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler takımıyla 
27 kez podyuma çıkıp toplamda 611 puan topla-
yarak, elektrikli yarış serilerinde mücadele eden 
diğer tüm pilotları geride bıraktı.️ 

Lucas di Grassi’nin takım arkadaşı Daniel 
Abt ise, yarışı üçüncü sırada bitirerek 15 puan 
elde etmenin yanı sıra, en hızlı tur zamanını 
kaydederek kazandığı ilave puanla final yarı-
şında takımlar sıralamasındaki birinciliğe 
önemli bir katkıda bulunmuş oldu.️ Bu sezon 
dördüncü en hızlı tur zamanını yapan 25 yaşın-
daki pilot, bu bakımdan diğer tüm pilotları da 
geride bıraktı.️ “New York’tan 120 puan, iki 
zafer ve iki podyum sırasıyla dönen Abt, dört 
yıllık Formula E kariyerinin açık ara en başarılı 
sezonunu kaydetti.️ Abt, sürücüler sıralamasını 
beşinci sırada tamamladı.️

Audi Sport ABT Schaeffler takımı ise, 
12 yarışta 7 en hızlı tur süresini elde ederek, 
takımlar arasında rekor kırmayı başardı.️

VOLKSWAGEN TİCARİ Araç’ın ana üre-
tim tesisi olan Hannover fabrikası, Transporter 
modelinin 6’ıncı neslinin üretimine başlan-
masından yalnızca üç sene sonra, 500.️000’inci 
aracı banttan indirdi.️ Serinin ilk kez üretilmeye 
başlandığı 8 Mart 1956 tarihinden bu yana ise 
Hannover fabrikasında yaklaşık 8,8 milyon 
Transporter üretildi.️ Volkswagen Ticari Araç 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.️ Eckhard Scholz, 
markanın ulaştığı bu noktanın müşteri odaklı 
çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.️ 
Konuşmasının devamında, “Üretimimiz, daha 
önce hiç olmadığı kadar müşterilerimizin istek 
ve beklentilerine cevap vermeye odaklanmış 
durumda ve kullandığımız akıllı çözümler saye-
sinde onların günlük çalışma ortamlarına ve boş 
zaman aktivitelerine değer katıyoruz.️ Olağanüstü 

üretim rakamlarımız ise çalışanlarımızın işlerine 
bağlılığını ve tesisin ne kadar verimli işlediğini 
gösteriyor.️” dedi.️ Yalnızca 2017 yılında Hannover 
ve Poznań fabrikalarında sırasıyla 175 bin 290 ve 
33 bin 137 adet olmak üzere toplamda 208 bin 
427 adet Transporter’ın 6.️ nesli üretildi.️ Bu sonuç, 
Transporter model serisinin 44 yıllık tarihindeki 
en yüksek üretim rakamı.️ Bu yılki toplam üretim 
miktarı yüzde 4,5 artışla, geçen seneki rekoru 
geride bırakmış durumda.️ Transporter’ın 6.️nes-
linin başarısı, aralarında “Yılın Aile Otomobili”, 
“Yılın En Çevre Dostu Ticari Aracı” ve en iyi 
ticari araç kategorisinde “Auto Trophy” ödülünün 
de dahil olduğu 30’un üzerinde uluslararası ödül 
ile kanıtlanmış durumda.️ Yıl içinde bu ödüllere 
yenilerini eklemeyi başaran model serisi, “2018’in 
En İyi Otomobili” unvanını da kazandı.️
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Yüce Auto’nun satış sonrası performansına 
bir ödül daha

Audi’ler artık 3D olarak konfigüre edilecek

ŠKODA TÜRKİYE distribütörü Yüce Auto, tamamen yeni konsepte 
kavuşturulan showroomlarıyla birlikte hizmet kalitesinde de önemli 
bir artış sağlamayı başardı.️ Bu kapsamlı yenilenmenin meyvelerini 
alan Yüce Auto, Satış Sonrası hizmetleriyle de müşteri memnuniyetini 
artırıyor.️

Türkiye’deki bu başarı, Dünya çapında da ses getirmeye devam 
ediyor.️ 2017 yılı Servis Teknik Performans göstergelerinin (STLI)  
değerlendirildiği global STLI “En İyi Performans Ödülü”, Yüce 
Auto’ya verildi.️

Yüce Auto,  Servis Teknik performans göstergeleri değerlendir-
mesinde 2014 yılında En iyi Gelişim Gösteren Ülke ödülünü almıştı.️ 
2015 yılında Satış Sonrası Hizmetler alanında yılın distribütörü, 
2016 yılında da  Satış Sonrası Hizmetler alanında ikincilik ödülünden 
sonra, 2017 yılında da  gelişimini sürdürerek, 2017 yılı servis teknik 
performans göstergeleri alanında En İyi Performans Ödülü’nü de 
kazanmış oldu.️

Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını her geçen gün 
artıran ve müşteri beklentilerini yüzde 100 karşılamaya yönelik hızlı 
adımlar atan Yüce Auto ŠKODA, son dönemde yaptığı yatırımlarla 
müşteri memnuniyetini her alanda artırdığını kanıtladı.️

AUDI’NİN YENİ üç boyutlu görselleştirme 
çözümü ‘Audi Visualization Engine‘ sayesinde 
müşteriler konfigüre ettikleri otomobillerini 
sanal ortamda en ufak ayrıntısına kadar etki-
leşimli ve gerçekçi bir şekilde inceleyebile-
cekler.️

Bu uygulama yüz milyonu aşkın model-do-
nanım kombinasyonunu ekrana getirebilme 
özelliğine sahip.️ Müşterinin konfigüre ettiği 
Audi, yalnızca tek bir tıklamayla bir tüne-
lin içinde ya da İzlanda’nın kırsalı gibi farklı 
ortamlarda görüntülenebiliyor.️ Sistemin 
getirdiği bir diğer yenilik de iç panel kapla-
maları, park lambaları ve farlar, açılır tavan 
gibi en ufak detayların bile etkileşimli ola-
rak görüntülenebilmesi.️ AUDI AG’nin 
Audi Visualization Engine proje sorumlusu 
Thomas Orenz, yeniliği şu sözlerle tanımlı-
yor: Özellikle donanım seçenekleri söz konusu 
olduğunda otomobil konfigürasyon uygula-
masının yeni üç boyutlu görselleştirme özel-
liği, müşterilerimize seçtikleri modelin son 
derece kapsamlı ve ayrıntılı bir görüntüsünü 
sunarak, karar vermelerini kolaylaştırıyor.️

Seçilen model, herhangi başka bir uygu-
lama ya da eklenti kullanmaya gerek olmak-
sızın doğrudan Audi web sitesi üzerinden, 
gerçek zamanlı bir şekilde üç boyutlu olarak 
oluşturuluyor.️ Audi’nin otomobil modellerine 
ilişkin verileri kullanan 3D uygulaması, bun-
ları ekrana yansıtmak için ise oyun endüst-
risinde de kullanılan render tekniklerinden 

yararlanıyor.️
Otomobil konfigürasyon uygulamasındaki 

bu yenilik, Audi’nin dijital müşteri deneyimi 
yolundaki bir sonraki adımını teşkil ediyor.️ 
Audi Visualization Engine bundan sonra 
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve 
Türkiye gibi Audi’nin başlıca Avrupa pazarla-

rının yanı sıra ABD ve Japonya’da da mevcut 
tüm modellere uygulanacak.️ Uygulamanın 
gelecekte daha da geliştirilerek çözünürlüğün 
4K seviyesine yükseltilmesi, ülkelere özgü 
yeni arka planlar eklenmesi ve bayilerde kul-
lanıma yönelik ilave özellikler kazandırılması 
planlanıyor.️



T a k i p  v e  I o T  S i s t e m l e r i

Deloitte Türkiye Fast 50 
En Hızlı Büyüyen
Teknoloji Sirketi 

9. Sırada

Deloitte EMEA Fast 500
En Hızlı Büyüyen
Teknoloji Sirketi 

133. Sırada

Türkiye Merkezli 
IoT & M2M
Üreticileri
3. Sırada

Bakanlık tescilli 
“Endüstri 4.0 ve

IoT Ar-Ge Merkezi”

Yerli Ar-Ge, Yerli Yazılım, 
Yerli Üretim 

İşinizi Takibe Alın, Daha Çok Kazanın!
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SEAT otomobillerinde konser deneyimi

İSTER UZUN aile tatillerinde, ister kısa iş seyahat-
lerinde ya da sıkışık trafikte… Otomobilinizde müzik 
dinlemek ne kadar vazgeçilmezse, iyi ses kalitesini yaka-
lamak da bir o kadar zordur.️ SEAT, otomobillerin ses 
sistemini oluşturan tüm unsurları mümkün olan en iyi 
ses kalitesini elde edebilmek üzerine tasarlıyor.️

Hoparlörlerin konumu ve yönü ses mühendislerinin 
dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden.️ Modele 
göre otomobilin içinde bas, orta ve tiz tonları veren altı 
ile on adet hoparlör bulunabiliyor.️ Hoparlörün yönünü 
planlarken tasarım ve güvenlik konuları önem taşıyor.️ 
SEAT’ın Otomobil Ses Sitemi Akustik mühendisi 
Adrián Mateo, hoparlör yerleşimi, tasarımının ve yolcu 
kabinindeki düzenin ses kalitesini etkilediğini söylüyor.️

DÜNYADAKİ EN SESSİZ ODA 
Ses geçirmez ve tüm ses dalgalarını emmesi için 
tasarlanmış olan yankısız odada hoparlörlerin kalitesi 
test ediliyor.️ Radyonun ve amplifikatörlerin çalışır 
durumda olup olmadıkları ise elektronik laboratuva-
rında yapılan ek testlerle belirleniyor.️ Bu testler, toz, 
nem veya titreşim gibi unsurların ses kalitesini etkile-
memesi için tüm ses sistemi üzerinde yapılan bir dizi 
testten sadece ikisini oluşturuyor.️

SEAT Ses Sistemi uzmanları, konser salonlarında ya da kayıt stüdyolarında 
kullanılan tekniklerden ve araçlardan faydalanarak otomobillerde bas, orta ve tiz 
tonları en iyi şekilde optimize eden eşitleme tekniği uyguluyor.️ Burada amaç, 
otomobilin içinde bulunan herkesin bir konserdeymiş gibi hissetmesini sağlamak.️ 
Söz konusu testler farklı ses kaynakları üzerinden yapılıyor: radyo kanalları, mp3 
veya cep telefonu gibi.️ 

Aynı testler araç yolda giderken de uygulanarak, motor ve diğer faktörlerin 
otomobilin ses kalitesini etkilemediği kontrol ediliyor.️ Bunu sağlamak için 
mühendisler direksiyon başındayken son ayarlamaları yapıyor ve bir kez daha 
hoparlörlerden gelen sesi eşitliyor.️ Adrián Mateo da “Bizim asıl amacımız en 
doğal sesi elde edebilmek.️” diyerek ekibin motivasyonunu özetlemiş oluyor.️

SEAT otomobillerinde en iyi ses deneyimi için, markanın Ses Sistemi ekibi konser 
salonlarında kullanılan araç ve tekniklerden faydalanıyor.

SEAT, OTOMOTİV endüstrisindeki en büyük 
güneş enerjisi santrallerini kullanarak, Panya ve 
Güney Avrupa’yı yıl boyunca toplamda yaklaşık 
2 bin 500 ila 3 bin saat boyunca aydınlatan güneş 
ışığından yararlanıyor.️

Şirket, 2013 yılında yaklaşık 40 futbol saha-
sına eşdeğer bir alan üzerinde, 53.️000 güneş 
panelinden oluşan 6 güneş enerjisi santralini 
kurdu.️ Atölye binalarının çatısına ve geçici 
depolama alanına yerleştirilen paneller, hiz-
mete girdikleri tarihten itibaren 112 milyon 
kWs üzerinde elektrik üretti.️

Santral, her yıl 17 milyon kWs’nin üzerinde 
elektrik üretiyor, bu da 15.️000 nüfuslu bir kasa-
banın tüm elektrik ihtiyacını karşılamaya veya 
yıl boyu her gün 3 milyon telefon şarj etmeye 
yetecek bir miktar.️

SEAT, Martorell’de 53 bin panelle elektrik üretiyor
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Bozcaada, Avek Volkswagen’in 
desteğiyle bir kez daha caz ile buluştu

Yaşattığı deneyim, enerjisi, doğa ve adayla 
bağı ile herkesi derinden etkileyen festival, 
bu yıl ikinci kez Tarihi Manastır’ın yeşil 
bahçesinde 27-28-29 Temmuz tarihlerinde 
yoğun bir katılımla gerçekleşti.️ 

Bozcaada’nın eşsiz doğası eşliğinde ger-
çekleşen festivalde çok sayıda canlı konserin 
yanı sıra katılanlara unutulmaz deneyimler 
yaşatan alternatif etkinlikler de gerçekleşti.️ 
Avek Volkswagen’in katkılarıyla düzenlenen 
etkinliklerde funk, pop, etnik, balkan, füz-
yon ve özgür caz gibi türleri içeren geniş bir 
program yer aldı.️ Festivalde, üç gün süren 
canlı konser serisinde Ceylan Ertem’den 
Nilipek’e, Korhan Futacı’dan Emir Ersoy’a 
kadar uzanan alternatif müziğin sevilen 

isimleri müzik ziyafeti sundu.️ Avrupa caz 
sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız 
trompetçi Erik Truffaz, Alp Ersönmez’in 
‘Cereyanlı’ projesinde sahneye çıktı.️ Korhan 
Futacı’nın  Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, 
Volkan Hürsever’le gerçekleştirdiği  Pavli 
Experiment da festival katılımcıları tara-
fından hayli ilgi gördü.️ Açık havada yoga 
ve doğaçlama hareket etkinliklerine katılım 
yoğun olarak gerçekleşirken, gastronomi 
tadım deneyimleri festivalin en ilgi gören 
etkinlikleri olarak öne çıktı.️

Türkiye’nin hemen her bölgesinden 
müzikseverlerin ilgi gösterdiği Bozcaada Caz 
Festivali’nin bu yıl destekleyicileri arasında 
yer alan Avek Volkswagen, festival süre-

since ziyaretçilere farklı deneyimler yaşattı.️ 
Gündüz, katılımcılara Bozcaada doğası-
nın tadına varabilecekleri eşsiz bir rotada 
Yeni Touareg, Arteon ve Tiguan Allspace 
model araçları test etme imkanı sunan Avek 
Volkswagen, akşam ise festival alanında 
“Sanatın Eseri” olarak adlandırdığı Arteon 
model aracı festival katılımcılarının beğe-
nisine sundu.️

İstanbul Tekstilkent, Ümraniye ve 
Çanakkale’de bulunan üç bayisiyle Doğuş 
Otomotiv markalarının Satış ve Servis 
hizmetlerini sunan Avek Otomotiv, birçok 
etkinliğe sunduğu desteğin yanı sıra gerçek-
leştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de 
adından sıkça söz ettiriyor.️

Bozcaada Caz Festivali’nin ikincisi Volkswagen Yetkili Satıcısı Avek Otomotiv’in 
katkılarıyla 27-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.
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Yeşilin
TONLARI

GEZİ SLOVENYA
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YAZI: NUR MEHTAP CENGİZ

Slovenya’ya gitmeden “Yeşilin her tonunu gördüm” diyorsanız 
yanılıyor olabilirsiniz. Kuzeyinde Julian Alpleri, batısında 

Adriyatik Denizi bulunan bu ülke, daha önce görmediğiniz farklı 
tonlarda yeşil örtüsü ile sizi kendine hayran bırakacak.
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GEZİ SLOVENYA

ORTA AVRUPA’NIN güneyinde bulunan 
Slovenya’yı daha önce pek duymamış olabi-
lir, duyduysanız bile hatırlamaya değer bul-
mamış olabilirsiniz.️ Daha önce Yugoslavya 
Federasyonu’nun bir parçası olan bu ülke, 1991 
yılında bağımsızlığını ilan etti.️ 2004 yılın-
dan beri Avrupa Birliği’nin üyesi olan ülkeye 
Schengen vizesi ile girilebiliyor.️ Batıda İtalya, 
kuzeyde Avusturya, güney ve güneydoğuda 
Hırvatistan ile komşu olan ülkenin kuzeydo-
ğusunda Macaristan yer alıyor.️ Hal böyle olunca 
turistik amaçla gelenler otomobil kiralayarak 
rahatlıkla diğer ülkeleri de gezebiliyor.️

Gezmek demişken Slovenya’nın gezmeniz 
gereken yerleri; Başkent Ljubljana başta olmak 
üzere, Bled, Bohinj, Koper, Piran, Portoroz ve 
Maribor şeklinde sıralayabiliriz.️ Nüfusu gibi 
şehirleri de küçük olsa da doğal güzellikleri ile 
büyüleyen ülke, her göl başında, kemer kena-
rında, deniz kıyısında sizi duraklatıp dakika-
larca kendine baktırıyor.️ Başkent Ljubljana, 
ülkenin en kalabalık şehri.️ Sabah erkenden işe 
gitmek için uyanan halk yaygın olarak bisiklet 
kullanıyor.️ Yani otelinizin yanı başındaki parka 
kahve içmeye indiğinizde ön oturağında minik 
kızı oturan, yanındaki bisiklette ise daha büyük 
kızı bulunan, takım elbiseli insanlar etrafınız-
dan bisikletleri ile geçiveriyor.️ ‘’Otelin yanı 
başında park olacağını nereden biliyorsunuz’’ 
demeyin, şehir adeta bir parkın içine kurulmuş 
gibi olduğundan şehir merkezinde bile yeşilin 
içindesiniz.️ Şehrin göbeğinde bulunan Tivoli 
Parkı, bu durumun en büyük örneği.️ Cekin ve 
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Podturn Malikanesi, Tivoli Göleti,  gül bahçesi 
gibi birçok kültürel mekanı da içinde bulundu-
ran parkın tepe noktasına kadar yürüyebilir veya 
bisiklet kullanabilirsiniz.️ Tepe noktasına geldi-
ğinizde ise halkın ‘’homemade’’ dediği ıhlamur 
çayından içerek gözlerinizi yeşilin her tonuyla 
tanıştırabilir ve ciğerlerinizi temiz havayla dol-
durabilirsiniz.️ Bu arada tepe noktasına varana 
kadar gerçekten uzun bir yolu yürümek duru-
munda kalacağınızı şimdiden hatırlatalım.️

Şehir içinde gezmeye başladığınızda ise 
Eski ve Yeni Şehir olarak Ljubljana’nın ikiye 
ayrıldığını görebiliyorsunuz.️ Eski şehir tah-
min ettiğiniz üzere neredeyse hiç el sürülme-
den bırakılmış.️ Öyle ki sokaklarda yürürken, 
binaların arasından geçerken, köprülerinin 
üzerinden uzaklara bakarken kendinizi bir 
anda masallarda anlatılan bir krallıktaymış gibi 
hissediyorsunuz.️ Tabii bu hissiyatta kadrajda 
otomobillerin olmayışını da unutmamak lazım.️ 
Çünkü Eski şehirde hemen hemen hiçbir yere 
otomobille giremiyorsunuz.️ Ülkenin milli şairi 
France Preseren’in de merkez bir heykeli bulu-
nuyor.️ Heykelin yüzünün baktığı yere yüzü-
nüzü çevirince, şairin bir kadına yani biricik 
aşkı Julija Primic’e baktığını görüyorsunuz.️ 
Aşkı karşılıksız olan şairin, ölüm döşeğinde 
bile Julija’nın adını sayıkladığı söylenir.️   

Şehirden çıkıp kendinizi biraz daha kırsal 
bir yerlere atmak istiyorsanız ki şehrin yeşili 
bile insanı dinlendirmeye yetiyor, sırasıyla Bled 
ve Bohinj’e gidebilirsiniz.️ Kasabanın içine gir-
diğinizde minik evler ve ahırlar sizi yeniden 
Ortaçağ’a alıp götürüyor.️ Bled Gölüne yaklaş-
tıkça ağaçlar sıklaşıyor ve nihayet göle vardı-
ğınızda gözlerinizi başka bir yöne çevirmeniz 
imkânsızlaşıyor.️ Gölün ortasında bulunan adayı 
üzerindeki kiliseyle kaleyi, gölün kenarından 
rahatlıkla görebiliyorsunuz.️ Bu gölün, Mareşal 
Tito’nun da yazlık mekanı olduğunu söyleme-
den geçmeyelim.️ Söylenenlere göre bu kilise 2.️ 
Henry’nin emri ile 1004 yılında bitirilerek Bled 
papazına armağan edilmiş.️ Bled Kalesi, 1011 
yılında inşa edilmiş.️ Ancak zaman içinde ihti-

yaç olunca genişletilmiş.️ Slovenler, bu toprak-
larda yaşantının 14 bin yıl önceye dayandığına 
inanıyorlar.️ Kalenin size sunduğu panoramik 
manzara ise görür görmez aklınıza kazınarak 
bir daha kendisini unutturmuyor.️

  Bu keskin manzaradan sonra kıyıya geri 
dönüp arabamıza atlıyor ve bir sonraki durağı-
mız olan Bohinj Gölü’ne doğru yola çıkıyoruz.️ 
Bohinj Gölü, Slovenya’nın tek ulusal parkı olan 
Triglav Ulusal Parkı’nın içerisinde yer alıyor.️ 
Gölün kenarına gelip otomobili park ettiği-
nizde, aklınızdan hiçbir şey geçemeyecek kadar 
şaşkın olacağınızı garanti ediyorum.️ Gölün 
kenarından yalnızca küçük bir tane restoranın 
bulunduğunu söylersek şaşırmayın.️ Yakınında 
başka bir tesis olmadığı için bakir dediğimiz 
bu gölün manzarası, gerçek dünya ile bağlantı-
nızı koparmaya yetiyor.️ Burada yapılacak olan 
en güzel aktivite yürümek ve etrafı seyretmek 
diyebiliriz.️ Ancak illa bir aktiviteye dahil olmak 
istiyorsanız, yılın belirli zaman aralığında 
düzenlenen tekne turu, dağ bisikleti, hiking ve 
Savica şelale turuna katılabilirsiniz.️ 

Slovenler oldukça kibar ve iyi eğitimli.️ Bled 
Gölü’nün kenarındaki park görevlisinin, ilk 
500’de bulunan bir üniversite olan Ljubljana 
Üniversitesi’nde master yaptığını duyarsanız 
şaşırmayın.️ Zira yerel halk, özellikle de genç 
kesim, mükemmel kariyerin değil mutluluğun 
peşinde koşuyor.️ İş toplantıları ve görüşmeleri 
eski şehirde bulunan kafelerde yapıldığı için, 
sokaklara taşan masalarda her daim insanları 
görüyorsunuz.️ Herkesle İngilizce anlaşabiliyor 
olmanızın yanı sıra halkın büyük bir kısmı çevre 
ülkelere ait dilleri de az çok biliyor.️ Şehirden 
biraz uzakta sizinle Türkçe konuşan Makedon 
pizzacılara bile rastlayabilirsiniz.️  

Hazır Slovenya’ya kadar gitmişken Zbilje 
Gölü’nün kenarında batan güneşe karşı bir şarap 
içmeden, Ljubljana’nın sembolü olan Ejderha 
Köprüsü’nden geçmeden, Bled ve Bohinj’in 
tadına varmadan ve en önemlisi ülkenin bozul-
mamış dokusunu içinize çekmeden geri dön-
meyin.️
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TEKNE

PRESTIGE, 2019 sezonunu üç yeni modelle açıyor.️ Bu 
modellerden ilki geniş kapsamlı yeni Flyback yat, Prestige 
590.️ Yeni model ön tarafta geniş bir güneşlenme terasına 
sahip.️ Dümen istasyonunda iki kişilik oturma yeri bulunuyor.️ 
Kıç tarafta bulunan kokpit, iç mekana açılıyor.️ Sürgülü kapı 
ve merkezi mutfak, yat sahibine hareket özgürlüğü sunuyor.️ 
Prestige 590’ın cömert gövde genişliği rahatça ayakta durmak 
için kafa boşluğu sağlıyor.️ Ana kamarasıysa her yere doğrudan 
erişim sağlayacak şekilde konumlandırılmış.️ Akıllı mekan 
dağılımı sunan modelde, üç  kamara ve iki tuvalet-banyo bulu-
nuyor.️ Tekne, eylül ayında yapılacak olan Cannes Yachting 
Show’da tanıtılacak.️ 

Bu yılın başında piyasaya sürülen Prestige 460 S, S-Line’da 
anahtar model olarak yerini aldı.️ Markanın son yeniliklerine 
sahip olan bu versiyon, Prestige Coupé konseptini örnekliyor.️ 
Yat, denizde açık ve ferah bir daireden, korunaklı bir kozaya 
dönüşebiliyor.️ Açıkken oldukça geniş, kapalıyken de koru-
naklı bir yaşam alanı sağlıyor.️ Bu dönüşüm büyük bir sunroof 
ve sürgülü cam kapıyla sağlanıyor.️ Prestige 460 S’in kokpiti 
maksimum alan kullanımı için L şeklinde tasarlanmış.️ Kıç 
tarafta bulunan kokpit, hem oldukça geniş bir güneşlenme 
alanına hem de tam donanımlı bir kaptan kabinine de dönü-
şebiliyor.️ Ön tarafta, güneşlenme terası için ayrılmış olan 
alan, ‘yeni güneşlenme konseptine’ ve toplanabilir kanopiye 
sahip.️ 14.️29 metre uzunluktaki  tekneye, iki adet Volvo D6 
motor güç sağlıyor.️ 

Prestige 520 S, denizde güvenilir ve yüksek bir performans 
sunmak için tasarlanan güçlü gövdesiyle dikkat çekiyor.️ Bu 
yaklaşık 16 metrelik coupé, hem sportif hem de şık.️ Diğer 
modeller gibi 520 S de, birleşik pencerelere ve büyük bir kayar 
tavana sahip.️ Resmi olarak bu yılın başlarında Miami Boat 
Show’da tanıtılan teknenin ön kısmında geniş güneşlenme 
terası ve ayarlanabilir şezlong konsepti mevcut.️ Arka taraftaki 
tender garajına açılan kokpit, geniş bir sofaya veya güneşlenme 
verandasına ev sahipliği yapabiliyor.️ Kaptan köşkü versiyonun-
daysa geniş aynalı pencereler içeriye ışık girmesini sağlayarak, 
doğal-aydınlık bir alan yaratıyor.️ 16.️11 metre uzunluğundaki 
tekneye, iki adet Volvo D6 motoru güç sağlıyor.️  Üç yatın da 
iç ve dış tasarımı Garroni Design imzası taşıyor.️ karina.com.tr

Prestige, üç yeni modelle 2019’a hazır
590

460 S

520 S



Volkswagen
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En İyi Satış Gelişim Programı Ödülü  
Škoda Akademi’ye verildi

ŠKODA AKADEMİ, Türkiye Eğitim 
ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) 
tarafından düzenlenen Öğrenim ve 
Gelişim Ödüllerinde birincilik ödülüne 
layık görüldü.️ ŠKODA Akademi’nin 
hayata geçirdiği akademi projesi, “En İyi 
Satış Gelişim Programı” ödülünü aldı.️ 
Yüce Auto’nun bayi çalışanlarının geli-
şimine destek vermek üzere faaliyet gös-
teren kurumsal okulu ŠKODA Akademi, 
ödül organizasyonlarında da takdir görü-
yor.️ Yüce Auto’nun müşterileri beklenti-
lerinin üzerinde hizmet verme düşüncesi 
ile devreye alınan projesi, “En İyi Satış 
Gelişim Programı” kategorisinde birinci 
oldu.️ Proje kapsamında akademi eği-
tim programları 2016 yılında tasarlandı 
ve eğitimler 2017 yılında aktarılmaya 

başlandı.️ Resepsiyon Görevlisi, Satış 
Danışmanı ve Satış Müdürü için farklı 
seviyede eğitimler tanımlandı.️ Eğitim 
programı her üç seviye çalışanlar için 
“Bronz Seviye, Gümüş Seviye ve Altın 
Seviye” olmak üzere üç farklı seviyede 
tasarlandı.️ Program tasarımı yapılırken, 
özellikle bilimsel temellere dayalı ölçüm 
yapılması temel yaklaşımlardan biri oldu.️ 
Bu bağlamda, güvenilirlik ve geçerlilik-
leri bilimsel olarak kanıtlanmış ölçüm 
araçları program sırasında kullanıldı.️ 
Tüm süreç boyunca katılımcıların belir-
lenen metriklerde gelişmeleri takip edi-
lerek proje başarısı ölçümlendi.️ ŠKODA 
Akademi, yeni modülleri ve eğitim yak-
laşımları ile 2018-2019 yılında da faali-
yetlerine devam edecek.️

HABER TURU

SEAT otomobilleri eksi 40’tan 910 dereceye 
kadar zorlu şartlarda yollara hazırlanıyor

SICAKLIĞIN SIFIRIN altında 50 derece 
olduğu Sibirya’daki Oymyakon kasabası, 
dünya üzerindeki en soğuk kalıcı yerleşim 
yeri sayılıyor.️ Öte yandan, termometrelerin 
57 dereceyi gösterdiği Libya’nın El Aziziye 
şehriyse dünyanın en sıcak yeri sayılıyor.️ 
Birbirinden bu kadar farklı iklim koşullarında 
otomobillerinin güvenle kullanılabilmesi için 
SEAT, otomobil parçaları ve prototip aşa-
masındaki modellerini zorlu yol şartlarına 
maruz bırakıyor.️ İşte SEAT otomobillerinin 
geliştirme sürecinde karşılaştıkları sıcaklık 
değişimleri:

YAKLAŞIK 910 DERECE SICAKLIKTA 
MOTOR TESTİ
910 derece motorun üretim aşamasına geçmeden 
önceki 12 saatlik testlerde ulaştığı sıcaklık dere-
cesi.️ Testte motor, her kullanım koşulu altındaki 
çalışma ömrünü test etmek için 6.️500 devirde 
çalıştırılıyor.️ Buradaki amaç yakıt tüketimi 

ve emisyon seviyesini kontrol altında tutarken 
motordan en yüksek performansı elde etmek.️ 
Otomobilin konsolu, koltukları ve direksi-
yonu, SEAT Teknik Merkezi’nde bir iklim 
odasında test ediliyor.️ Odada, sıcaklık sıfırın 
altında 40 dereceden 110 dereceye kadar çıkı-

yor.️ Kuzey kutup dairesine yakın bir noktada 
prototiplere 60’tan fazla test uygulanıyor.️ 
Sıfırın altında 35 derecede donmuş bir göl 
üzerinde ve 30.️000 kilometre sürüşü kapsa-
yan bu özel testler, gerçek sıcaklık koşulla-
rında yapılıyor.️ 

SEAT otomobilleri, tüm iklim koşullarında kusursuz performans gösterebilmek için zorlu 
testlerden geçiriliyor. Ürettiği motorlar 12 saat boyunca test ediliyor ve bu süreçte 900 

derecenin üzerindeki sıcaklıklara kadar ulaşılabiliyor. Şanzımanların üretimi için 15 bin ton 
alüminyum 700 derecede eritiliyor.
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GENESİS BİYOMEDİKAL A.Ş. olarak 2017 
Yılında Türkiye getirmeyi başardığımız 
Regenera Activa’nın çalışma prensibi 
zayıflayan saç kökünün yenilmesi ve 
daha sağlıklı olması için ihtiyacı olan kök 
hücreleri ve destek doku hücrelerini kişi-
nin kendi saç kökü ve deri dokusun-
dan elde ederek saç kökü hücresinin 
güçlenmesini ve kendini yenileme-
sine kuvvetli bir destek vermektir. 

Kadında ve erkekte saç dökülmesi 
etkisi genelde saçlı derinin üst böl-
gelerinde yani alın veya tepe bölge-
lerinde görülmektedir. Ancak ense 
ve kulak arkası bölgedeki saç kökleri 
hemen her zaman dirençli ve sağ-
lıklı kalmak için genetik olarak kod-
lanmışlardır, işte Regenera Activa 
sistemi bu sağlıklı ve güçlü saç 
köklerinde özel bir hücre süspan-
siyonu hazırlayarak problemli saçlı 
deri bölgelerine, bu süspansiyonun 
uygulanması ve buradaki hasta ve 
cansız saç köklerine destek olması 
mantığına dayanmaktadır.

Kulak arkası bölgedeki saçlardan 
3-4 adet saç kökü küçük bir lokal 
anestezi uygulanarak alınır, alınan bu 

saç kökleri Regenera Activa sisteminde 
özel bir süper hücre süspansiyonuna 
dönüştürülerek tamamen kendi dokunuz-
dan özel bir saç dökülme tedavisi hazırla-
nır. Tedavi genelde tek seanstır 2. seansa 
belki bir kaç yıl sonra ihtiyaç duyulabilir.

Genelde saç dökülme nedeni bir 
enfeksiyona bağlı değilse ki bu çok nadir 
görülen bir durumdur kadın ve herkese 
uygulanabilir hatta çok sık kozmetik 
uygulama, boya ya da kuaför işlemle-
rine maruz kalan saçlara sadece des-

tek amacıyla bile uygulanabilir. 
Çünkü bu uygulamalar özellikle 
saç kökünün dolaşımını bozarak 
cansızlaşmasına, parlaklığını kay-
betmesine yol açar.

Genç yaşta saç kaybı yaşayan 
erkek hastalar saç ekimi için 25-27 
yaşına kadar beklemek durumun-
dadırlar bu dönemde Regenera 
Activa gibi önemli bir tedavi yön-
temi ile dökülmenin yavaşlatılması 
ve azaltılması çok önemlidir. Ayrıca 
Saç Ekimi uygulaması sırasında 
alınan binlerce saç kökünden 
sadece 3-4 tanesi kullanılarak 
hazırlanan Regenera Activa teda-
visi hem hızla iyileşme hem de eki-
len saçları hızlı ve güçlü çıkması 
için çok önemli bir destektir. Bu 
nedenle saç ekimlerinde Regenera 
Activa yöntemini beraberce kulla-
nılması önerilmektedir. 

BİYOMEDİKAL A.Ş.

Saç dökülmesine son!
R E G E N E R A  A C T I V A
T E K  S E A N S L I K  H Ü C R ES E L  S A Ç  T E D AV İ S İ
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SAAT

HERMÈS 

A. LANGE & 
SÖHNE

IWC

PATEK  
PHILIPPE

FREDERIQUE 
CONSTANT

GLASHÜTTE  
ORIGINAL

VACHERON  
CONSTANTIN 

Hermès Ocak 2017’de 
Slim d’Hermès Quantième 
Perpétuel’in platin kasaya ve 
mavi kadrana sahip yeni bir 
versiyonunu tanıttı.️ Saate 
firmanın kendisi tarafından 
üretilen, mikro-rotora sahip son 
derece ince bir mekanizma olan 
Caliber H1950 güç veriyor.️

Manuel kurmalı platin 
Tourbograph Perpetual “Pour le 
Mérite” A.️ Lange & Söhne’nin 

“Pour le Mérite” ünvanına sahip en 
kompleks saati.️ Markanın kendi 

üretimi olan mekanizma, beş büyük 
komplikasyonu bir araya getiriyor: 

perpetual takvim, kronograf, 
rattrapante fonksiyonu, çark-zincir 

mekanizması ve tourbillon.️ 43 
mm çapa sahip olan Tourbograph 
Perpetual sadece 50 adet üretildi.️

IWC, Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon Edition 
“150 Years” (Ref.️IW504501) modelinde şimdiye kadar ilk 
kez kadranda perpetual takvim ile tourbillon’u bir araya 
getirdi.️ Bu kombinasyon yeni geliştirilen IWC üretimi 
51950 kalibre sayesinde gerçekleştirilebildi.️ Bu kalibre, 
51900 kalibrenin perpetual takvim eklenerek geliştirilmiş 
hali.️ 82 bağımsız parçadan oluşan ve ağırlığı sadece 0.️635 
gram olan tourbillon “saat 12” konumunda görülebiliyor.️ 
18 ayar pembe altın modeli 50 adet sınırlı sayıda üretildi.️

Patek Philippe’in yastık 
formunda kasaya sahip 
Perpetual Calendar Ref.️ 5940 
modelinin şimdi pembe altın 
kasa seçeneği de mevcut.️ Bu 
saate de mikro-rotora sahip 
ultra ince Caliber 240 Q güç 
veriyor.️ Kasanın boyutları 37 
mm’ye 44,6mm.️

Frederique Constant 2016’da 
tamamıyla firmanın kendisi 
tarafından geliştirilen bir perpetual 
takvim olan Manufacture Perpetual 
Calendar modelini dünyaya tanıttı.️ 
Saat, paslanmaz çelik ya da pembe 
altın kaplı kasa seçeneklerine sahip.️

Yeni Glashütte Original Senator 
Excellence Perpetual Calendar 
firmanın kendisi tarafından 
üretilen yeni otomatik baz 
mekanizma Caliber 36 üzerine 
inşa edildi ve 100 saatlik güç 
rezervi sunuyor.️ 42 mm çapa 
sahip saatin çelik ve pembe altın 
versiyonları bulunuyor.️

Yeni Overseas Ultra Thin Perpetual 
Calendar’ın kalbinde Vacheron Constantin’in 
1120 QP/1 kalibreli mekanizması atıyor.️ 
Mekanizma, şimdiye kadar üretilen en ince 
perpetual takvim ünvanını taşıyor ve 40 saatlik 
güç rezervine sahip.️ Modelin, 18 ayar pembe 
altın ve 41,5 mm çapında kasası ile timsah 
derisi ve kauçuk deri kayış alternatifleri mevcut.️

SLIM D’HERMÈS 
QUANTIÈME PERPÉTUEL

POUR LE MÉRITE

PORTUGIESER PERPETUAL CALENDAR 
TOURBILLON EDITION “150 YEARS”

PERPETUAL CALENDAR  
REF. 5940

MANUFACTURE 
PERPETUAL CALENDAR

SENATOR EXCELLENCE 
PERPETUAL CALENDAR

OVERSEAS ULTRA THIN PERPETUAL CALENDAR

Sonsuz 
Zaman 
Modern saat yapımcılığın-
 da perpetual takvim, tarihi
 gösterir ve artık yılların
 yanı sıra 31 günden daha
 az gün olan ayları düzeltir.
 Mekanizma yüzyıla karşılık
 gelen yılları göz önünde
 bulundurmadığı sürece,
 perpetual takvime sahip
 bir saatin 2100, 2200 ve
 2300’de manuel olarak
 ayarlanması gerekir, fakat
 2400’de değil. Perpetual
 takvim, ayın evreleri gibi
 ilave komplikasyonları da
 bir araya getirmeye çok
 uygun bir platform. İşte size
 adeta sonsuzluğa hazır
.yedi farklı saat modeli
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AVEK HABER

Avek Otomotiv bu yıl da Fortune 500’de!
FORTUNE TÜRKİYE’NİN, şirketlerin 
2017 yılı net satış rakamlarına göre oluş-
turduğu “FORTUNE 500” araştırmasının 
sonucu açıklandı.️ İstanbul’daki Tekstilkent ve 
Ümraniye bayilerinin yanı sıra Çanakkale’de 
yer alan üçüncü bayisiyle Volkswagen, Audi, 
SEAT, ŠKODA ve DOD markalarının satış 
ve servis hizmetini sağlayan Avek Otomotiv, 
2017 yılında toplamda 19.️516 adet sıfır araç 
satışı ve 79.️175 adet servis araç girişi gerçekleş-
tirerek FORTUNE 500 listesinde en yüksek 
ciro gerçekleştiren 164.️ şirket olarak listede yer 
aldı.️ Faaliyet gösterdiği Motorlu Taşıt Satış ve 
Servisi kategorisinde 6.️ sırada bulunan Avek 
Otomotiv, İstanbul’da faaliyet gösteren şirket-
ler arasında ise 101.️ sırada.️

ENGİN YAZICI: “SEKTÖRDEKİ 
DARALMAYA RAĞMEN 
YATIRIMLARIMIZI HIZ KESMEDEN 
SÜRDÜRÜYORUZ.”
Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, 
“2017 yılının bizim açımızdan verimli geçti-
ğini söyleyebiliriz.️ Avek olarak FORTUNE 
500 gibi prestijli ve önemli bir listede 164.️ 
sırada yer almak bizim için son derece önemli.️ 
Geçtiğimiz yıl ciromuzu %22.️5 oranında 
artırarak 1 milyar 467 milyon TL seviyesine 
taşımayı başardık.️ Filo müşterilerimize özel 
olarak açtığımız Volkswagen servisimizden 

sonra, yakın zaman içinde ŠKODA ve SEAT 
filo araçları için de özel bir servis alanını 
hizmete açtık.️ Sektördeki daralmaya rağmen 
yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.️ 
Avek Otomotiv olarak üç şubemizdeki toplam 
700 çalışma arkadaşımızla Avek markasını her 
geçen yıl bir adım daha öteye taşımak için çalı-
şıyoruz.️ ‘’ diye sözlerini sürdürdü.️ 

Avek Otomotiv’in diğer yatırımından da bah-
seden Yazıcı, “Otomotiv bayiliği tecrübemizden 
güç alarak, 2016 yılında günlük araç kiralama 

sektörüne Avec Car Rentals markamızla giriş 
yapmıştık.️ Aradan geçen iki yılda çok önemli 
mesafeler kaydederek geçtiğimiz ay hizmete 
açtığımız Trabzon, Antalya ve Dalaman şube-
lerimizle toplamda 12 şubeye ulaştık.️ Yakında 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da şube açmayı 
planlıyoruz.️ Müşterilerimize sunduğumuz 
geniş araç seçeneği ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet anlayışımızla müşterilerin tercih 
önceliği olmayı hedefliyoruz.️” diyerek sözle-
rini tamamladı.️

ÇANAKKALE BELEDİYESİ tarafın-
dan 2018 Troya Yılı kapsamında düzenlenen 
“Troia’dan Bergama’ya 3.️ UNESCO Dünya 
Mirası Yolunda” bisiklet turu öncesinde 
ŠKODA Avek, 10 Ağustos Cuma akşamı 
Güzelyalı Çadır Kampı alanında gerçekleşen 
partide yarışmaya katılan bisikletçilerle bir 
araya geldi.️ ŠKODA Karoq araçların da sergi-
lendiği etkinlikte katılımcılar aracı yakından 
tanıma fırsatı elde etti.️ 11 Ağustos Cumartesi 
günü Troya Ören Yeri’nde Truva atının önünde 
çekilen hatıra fotoğrafının ardından başlayan 
bisiklet turunda Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan ve Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç de pedal çevirdi.️ 100 bisik-
letçinin yarıştığı bisiklet turu, 220 kilomet-
relik parkurun tamamlanmasıyla Bergama’da 
sona erdi.️

ŠKODA Avek, Troia’dan Bergama’ya bisiklet 
turu’nda yarışmacılarla bir araya geldi



Tekinel’e Hoşgeldiniz...
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Avek Otomotiv, müşteri istek ve beklen-
tilerini karşılamak için benimsediği duyar-
lılığı, doğanın korunması için de gösteriyor.️ 
Kurulduğu günden bu yana servis işlemleri 
sonucunda ortaya çıkan çeşitli katı ve sıvı atık-
ları geri dönüşüme kazandırmak ve bertaraf 
etmek için bünyesinde biriktirerek lisanslı ve 
resmi kuruluşlara teslim ediyor.️  Bu çalışmalar 
kapsamında, ilgili derneklerle iş birliği yapan 
Avek Otomotiv, sıfır atık projesine deste-
ğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.️ Avek 
Otomotiv’in servis işlemleri sırasında çeşitli 
sıvılar, motor, şanzıman, ve benzeri yağlar 
düzenli olarak PETDER derneğine teslim 

ediliyor.️ Bu kapsamda bünyesinde 2017 yılında 
toplamda 113.️000 litre, 2007 yılından bu yana 
ise 668.️059 litre sıvı atık PETDER’e teslim 
edildi.️ Otomobillerden ortaya çıkan katı 
atık olarak sınıf landırılan, kullanım ömrünü 
tamamlamış akü, filtre, f loresan, sprey kutusu, 
ambalaj, cam vb.️ gibi atıklar ise VEBSAN’a 
teslim ediliyor.️ Bu atıkların miktarı ise 2017 
yılında 56, 2011 yılından bu yana ise toplamda 
132 ton.️ Kullanım ömrünü tamamlamış oto-
mobil lastikleri ise LASDER’e teslim edil-
mekte olup 2011 yılından bu yana toplamda 
10.️000 adet otomobil lastiği Avek Otomotiv 
tarafından geri dönüşüme kazandırıldı.️

Avek Otomotiv’den sıfır atık projesine büyük destek

Avek, yine en çok tercih edilen SEAT Yetkili Servisi oldu
Avek Otomotiv Tekstilkent bayisi ile, 2018 

yılının ilk 6 aylık döneminde SEAT Yetkili 
Servisleri arasında en çok araç girişi sağlayan 
SEAT Servisi oldu.️

Hizmete girdiği 2005 yılından bu yana, 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA ve DOD 
markaları ile hizmet veren Avek Otomotiv, 
Türkiye çapında bir başarı elde etti.️ Satış ve 
servis hizmetlerini yürüttüğü SEAT marka-
sının Türkiye’deki Yetkili Servisleri arasın-
dan büyük bir başarı kaydederek 2018 yılının 
ilk altı ayında toplam 3.️000’in üzerinde araç 
girişi gerçekleştiren Avek Otomotiv, birin-
ciliği elde etti.️ Bu başarıya sistemli çalışma, 
müşteri memnuniyeti felsefesi ve eğitim sürek-
liliği ile ulaştıklarını belirten Avek Otomotiv 

Genel Müdürü Engin Yazıcı, “Avek olarak 
her attığımız adımda, ‘En Yüksek Müşteri 
Memnuniyetine Ulaşma’ vizyonunu ile çalı-
şıyoruz.️ Özellikle müşterilerimize gün içinde 

yoğunluktan, bir yük gibi gelen servis hizmetini 
mümkün olduğu kadar hızlı ve kaliteli bir süreç 
ile vermeye çaba harcıyoruz.️ Showroomumuzda 
bekleyen müşterilerimize zamanlarını geri 
kazanacakları ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.️” 
diye konuştu.️ Serviste en çok tercih edilme 
nedenlerine de değinen Yazıcı, müşterileri-
nin istek ve beklentilerini dikkate alarak satış 
sonrası hizmet anlayışına yön verdiklerini, 
aynı zamanda sürekli eğitimlerle personel 
bilgi birikimini güncel tutularak araçlara en 
doğru işlemlerin yapıldığını belirtti.️ Yakın 
zamanda SEAT Filo Servis alanını da hiz-
mete açtıklarını belirten Yazıcı, filo müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak onlara 
özel bir alan yarattıklarını sözlerine ekledi.️ 

AVEK HABER

“K AN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR!” felsefesiyle 
Kızılay’a uzun süredir destek veren Avek Otomotiv, 
müşterilerinin organizasyona katılımını artırmak için 
SMS ve sosyal medya aracılığıyla duyurular yaptı.️ Avek 
Otomotiv Tekstilkent şubesindeki müşteri bekleme 
salonunda gerçekleşen organizasyona müşterilerin yanı 
sıra çalışanlar da katılım sağladı.️ Şirket yetkilileri, 
Türkiye’nin yılda toplam 3 milyon ünite kan ihtiyacı 
olduğunu, bu yüzden de düzenli kan bağışı konusunda 
toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlamak için bu 
organizasyonu her yıl tekrarladıklarını belirtti.️

Çok sayıda gönüllünün kan bağışında bulunduğu 
bu organizasyonda Kızılay ekibi, kan bağışına vermiş 
oldukları düzenli desteklerden ve bu konuya göster-
miş oldukları duyarlı yaklaşımlarından dolayı Avek 
Otomotiv’e teşekkür etti.️

Avek Otomotiv’den kan bağışı kampanyası
Avek Otomotiv’in her yıl, düzenli olarak Kızılay ile birlikte gerçekleştirdiği kan bağışı 

organizasyonu bu yıl ikinci kez Tekstilkent bayisinde müşterilerin ve çalışanların yoğun 
katılımlarıyla gerçekleşti.
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KAPAK KONUSU AMAROK KANYON

Tüm gözler
Yeni Touareg’de

KAPAK KONUSU YENİ VOLKSWAGEN TOUAREG
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Yeni Touareg, üçüncü nesliyle Volkswagen tarihindeki 
ürün ve teknoloji hamlesinde önemli bir kilometre taşı 
olarak, Volkswagen’in premium sınıftaki iddiasını da 
gözler önüne seriyor. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 
adet üretilen Touareg, göz alıcı tasarımı ile birlikte 
markanın tarihinde bir Volkswagen’e entegre edilen 
en kapsamlı sürüş destek sistemleriyle, Volkswagen 
mühendisliğinin geldiği son noktayı da gösteriyor. 

Yeni Touareg; heyecan uyandıran tasarımı ve 
yenilikçi kumanda, konfor ve güvenlik sis-
temleri ve malzeme kalitesi ile üst sınıf SUV 
segmentinde zirveye oturuyor.️ Yeni Touareg, 
tamamen yenilenen tasarımının yanı sıra, 
dijitalleşen özellikleri, gelişmiş sürüş destek 
sistemleri ve sürüş dinamizmi ile dikkatleri 
üzerine çekecek.️

Yeni Touareg, 286 PS beygir gücünde 3.️0 
litrelik 6 silindirli V6 motor, 8 ileri tiptronik 
şanzıman ve 4MOTION sürekli dört çeker 
sistemine sahip olarak yükselen Türkiye stan-
dartları ile Haziran ayından bu yana satışa 
sunuluyor.️ 

YENİ TOUAREG,   TÜRKİYE İÇİN 
STANDARTLARINI Y ÜKSELTTİ
Yeni Touareg’in Türkiye’de satışa sunulan 
modeli, sahip olduğu standart donanımla-
rıyla bir SUV’dan beklenenden fazlasını ilave 
opsiyonel donanıma gerek kalmadan sunu-
yor.️ Dijital kokpit “Innovision Cockpit”, “IQ.️ 
Light - LED Matrix” far sistemi, kolay açı-
lır/kapanır “Easy open/close” bagaj kapağı, 
park asistanı, 19” “Osorno” alaşım jantlar, 
aracın yerden yüksekliğini ayarlayabilen 
havalı süspansiyon sistemi, “Vienna” deri 
koltuk döşemeleri, sürücü tarafında hafıza 
özelliği bulunan elektrikli ön koltuklar, ön/
arka koltuklar ile direksiyonda ısıtma özelliği 
ve 4 bölgeli tam otomatik klima gibi genelde 
opsiyonel olarak sunulan premium özellikler 
Yeni Touareg’de standart olarak yer alıyor.️

DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK İÇİN 
YENİLİKÇİ TASARIM  
Yeni Touareg’in tasarımı ve sahip olduğu tek-
noloji birbirini tamamlıyor.️ Yeni Touareg, 
grubun MLB (Modular Longitudinal 
Matrix), Modüler Boylamsal Platform ) 
yönetimi temel alınarak tasarlandı.️ Motor 
ve şanzımanın boylamsal olarak yerleştiril-
diği bu sistem sayesinde otomobil, bir önceki 
nesle göre 44 mm.️ daha geniş ve 77 mm.️ daha 
uzun.️ Yeni Touareg, 4.️878 mm uzunluk, 
1,984 mm genişlik, 1.️702 mm yükseklik ve 
2.️894 mm aks mesafesi ile daha dinamik ve 
zarif bir görünüme kavuşuyor.️

Etkileyici tasarımı kadar dinamizmiyle 
de öne çıkan Yeni Touareg, Volkswagen’in 
teknoloji anlamında gelmiş olduğu en son 
noktayı temsil ederken, bünyesinde barın-
dırdığı teknolojiler ve tasarım yaklaşımıyla 
özel yaşamda,  iş hayatında ve her türlü yol 
koşulunda, bir SUV’dan tüm beklentilere 
cevap veriyor.️  

106 KG DAHA HAFİF GÖVDE VE 113 
LİTRE DAHA GENİŞ BAGAJ HACMİ 
Yeni Touareg’in yeni boyutları sadece aracın 
gövde orantılarına değil yaşama alanı geniş-
liğine de olumlu etki etti.️ Uzunluktaki artış; 
bagaj kapasitesinde belirgin bir büyüme sağ-
layarak daha önce 697 litre olan bagaj hacmi 
yeni nesilde arka koltuklar dik durumdayken 
810 litreye ulaşırken, ayrıca elektrikli olarak 
açılıp kapanan bagaj örtüsü ile fonksiyonel bir 
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kullanım sağlıyor.️ Artan uzunluğa ve geniş-
liğe rağmen, karma alüminyum malzeme 
(yüzde 48) ve yüksek teknoloji ürünü çelik 
(yüzde 52) kullanımı sayesinde araç gövdesi 
106 kg daha hafif.️

TAMAMEN DİJİTALLEŞEN KOKPİT 
İLE ARAÇ SİSTEMLERİ TEK EKRAN-
DAN KUMANDA EDİLEBİLİYOR.
Volkswagen, Yeni Touareg ile birlikte ilk 
kez tamamen Dijital Kokpiti “Innovision 
Cockpit”  kullanıma sunuyor.️ 12,3 inç 
büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli 
“Active Info Display” ve sürücüye doğru 
eğimli 15 inç büyüklüğünde ekrana sahip 
“Discover Premium” radyo-navigasyon bilgi 
ve eğlence sisteminin bir araya gelmesinden 
oluşan sistem, dijital kumanda, bilgi, iletişim 
ve eğlence olmak üzere araca ait tüm fonksi-
yonları bir araya topladı.️ Discover Premium; 
App-connect (entegre MirrorLinkÆ, Apple 
CarPlay, Android Auto ™ vb), kablosuz şarj 
özelliği, telefon bağlantısı, harekete duyarlı 
kontrol, kişiselleştirilebilir ‘Home’ tuşu ve 
klima gibi tüm öğeleri barındıran sistem gele-
neksel düğmelere ihtiyaç duymuyor.️ Her an 
açık, sezgisel kullanım ve maksimum sevi-
yede kişiselleştirme özelliklerine sahip olan 
Innovision Cockpit, Touareg ile birlikte yarı-
nın dijital iç mekan yaklaşımını bugünden 
kullanıma sunuyor.️ 

Dijital Kokpit “Innovision Cockpit”in bir 
diğer bileşeni olan 12,3 inçlik dijital gösterge 
panelinin ekran düzeni, sürücü tarafından ana 
ekran üzerinden veya çok fonksiyonlu direksi-
yon simidi kullanılarak kişiselleştirilebiliyor.️ 
Günlük ve toplam kilometre bilgisinin daima 
aktif olduğu ekrana, arzu edilmesi halinde, 

Gece Görüş Sistemi “Night Vision”, sürüş des-
tek sistemleri gibi isteğe bağlı olarak sunulan 
özellikler ve lastik basınç izlemeden navigas-
yona kadar birçok bilgi de entegre edilebiliyor.️

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR: SİZ 
AR ACA DEĞİL, AR AÇ SİZE U Y UM 
SAĞLASIN
Modern çağın gereksinimlerine uygun 
bağlanabilirlik (connectivity) özellikleri ve 
alanında öncü sürüş destek, aydınlatma ve 
bilgi ve eğlence sistemleriyle Yeni Touareg, 
Volkswagen’in gelecekteki modellerinde kul-
lanacağı teknolojilerin de sinyalini veriyor.️ 

Yeni Touareg’te sürücü, Dijital Kokpit 
“Innovision Cockpit” üzerinden sürüş des-
tek sistemleri, sürüş dinamikleri ve diğer bir-
çok özelliği kişisel kullanım gereksinimine 
uygun olarak ayarlayabiliyor.️ Böylece araç, 
sürücünün ‘kendi’ Touareg’ine dönüşüyor.️ Bu 
yenilikçi çözümle birlikte otomobilde yeni 
bir dönem başlıyor.️ Sürücü ve beraberindeki 
yolcular araca değil, araç, sürücü ve berabe-
rindeki yolculara uyum sağlıyor.️ Tıpkı yeni 
nesil akıllı telefonlar gibi Yeni Touareg de 
kullanıcının kişisel gereksinimlerine uyarla-
nabiliyor.️ Bu, sürücünün dokunmatik yüzey-
ler ve çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden 
yönettiği birbiriyle yoğun bir iletişim halinde 
ve uyum içerisinde çalışan donanım ve yazı-
lımlarla mümkün oluyor.️ 

3.0 V6 TDI MOTOR İLE 24 PS DAHA 
FAZLA GÜÇ  
Yeni Touareg’in 3,0 litrelik 6 silindirli V6 
TDI dizel motoru, bir önceki nesle göre, 
24 PS daha fazla güçle, 286 PS güç üreti-
yor.️ Otomobilin maksimum torku ise, 20 

Nm artışla 600 Nm’e ulaşıyor.️ 8 ileri tipt-
ronik şanzıman ile sunulan Yeni Touareg’e 
“4MOTION” dört tekerlekten çekiş sistemi 
eşlik ediyor.️

SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) tekno-
lojisine sahip Yeni Tuareg’in, 3,0 lt.️ V6 TDI 
SCR 286 PS 4MOTION Tiptr.️ Versiyonu, 
0’dan saatte 100 kilometre hıza, 6.️1 saniyede 
ulaşıyor.️ Azami hızı 235 km/s olan otomo-
bil, 100 kilometrede, ortalama 6,9 litre yakıt 
tüketimine ve kilometre başına 182 g.️ kar-
bondiyoksit emisyonuna sahip.️ 

 
BİR VOLKSWAGEN’E ENTEGRE 
EDİLEN EN K APSAMLI SÜRÜŞ DES-
TEK SİSTEMLERİ
Yeni Touareg, bugüne kadar bir Volkswagen’e 
entegre edilen en kapsamlı sürüş destek sis-
temleri, yol tutuş kabiliyeti ve konfor öğe-
leri ile yollara çıkıyor.️ Dünyanın en güvenli 
ve en konforlu araçlarından biri olan Yeni 
Touareg’te sunulan sürüş destek sistemleri-
nin geniş yelpazesi de bunu destekler nite-
likte.️ Yeni Touareg’te sunulan sürüş destek 

KAPAK KONUSU YENİ TOUAREG
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sistemleri arasında; Trafikte Sürüş Asistanı 
“Traffic Jam Assist”, Ön Bölge Asistanı “Front 
Assist”,  Ön Bölge Trafik Uyarı Sistemi “Front 
Cross Traffic Assist”,  Şerit Takip Asistanı 
“Lane Assist”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side 
Assist” bulunuyor.️ Ayrıca, park etme veya 
manevra sırasında destek sağlayan, Römork 
Stabilizasyon Sistemi “Trailer Assist” ve Park 
Asistanı “Park Assist” de opsiyonlar arasında 
yer alıyor.️ Yeni Touareg de, Acil Durum 
Asistanı “Emergency Assist”,Çarpışma 
Hazırlığı “PreCrash 360°”gibi güvenlik sis-
temlerinin yanında, Gece Görüş Sistemi 
“Night Vision”,  Trafik İşareti Tanıma Sistemi 
“Traffic Sign Recognition” ,Geri Görüş 
Kamerası, Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı 

“Head-Up Display” ve Yorgunluk Tespit 
Sistemi “Fatigue Detection” de bulunuyor.️ 
“IQ.️ Light - LED Matrix” far sistemi ile 
aydınlatmada yeni dönem Volkswagen, üçüncü 
nesil Touareg için dünyanın en iyi aydınlatma 
sistemlerinden birini tasarladı.️ Alman Hella 
ile işbirliğinde geliştirilen “IQ.️ Light - LED 
Matrix” far sistemi, gece sürüşlerini daha kon-
forlu ve daha güvenli hale getiriyor.️ 

Volkswagen tasarımcıları ve mühendisleri, 
HELLA’nın ekibiyle birlikte, LED ışık sis-
temini, farlar, gündüz farları, f laşör ve viraj 
ışıklarından oluşan üç boyutlu tasarımıyla 
Touareg’de topladı.️ LED ön farlar, LED 
gündüz sürüş farları, ön ve arkada dinamik 
LED sinyalizasyon, dinamik viraj farları, 

LED “High” stop lambaları ve dinamik 
uzun far asistanından (kamera tabanlı aktif 
uzun far yönetimi) oluşan “IQ.️ Light - LED 
Matrix” far sistemi Touareg’i farklı kılıyor.️

TARZINIZA GÖRE BİR İÇ DÜNYA
Yeni Touareg’in iç donanımı da kulla-

nıcıların isteklerine göre farklılaştırılabili-
yor: Ahşap ve doğal tonların hakim olduğu 
“Atmosphere” dizayn sıcak ve samimi bir iç 
ortam sunarken, fırçalanmış alüminyum öğe-
lerinin ve uyumlu renklerin hakim olduğu 
“Elegance” dizayn teknolojik ortam vadedi-
yor.️  İsteğe göre alınabilecek olan “R-Line” 
iç donanım paketi ise sportif öğeleriyle kul-
lanıcıların beğenisini topluyor.️
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MART AYINDA gerçekleştirilen Dubai’de 
Yılın Otomobili Ödülleri’nde Audi A8 ve RS 
5 Coupé ile birinciliği elde etti.️ Modeller, 
“Wheels” dergisi tarafından düzenlenen 2018 
Yılın Otomobili Ödülleri’nde kendi katego-
rilerinde birinciliğe ulaşmayı başardı.️ Jüri 
üyeleri, 60 aday model arasında birinciyi, test 
sürüşlerindeki performanslarını baz alarak 
belirledi.️ Audi’nin lüks sedanda kullandığı 
ileri teknolojiler ve coupé’nin sportif ruhu ve 
güvenlik odaklı donanımı, jüri üyelerinden 
övgü topladı.️ Daha önce de “Automobile” der-
gisi tarafından en iyi büyük premium sedan 
seçilen A8, bu birincilikle birlikte bu yıl böl-
gedeki ikinci zaferini kazanmış oldu.️ 

Audi, Nisan ayında Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenle-
nen Orta Doğu Yılın Otomobili Ödülleri’nden 
(MECOTY) üç ödülle döndü.️ En iyi spor 
coupé ödülünü TT RS kazanırken, en iyi kom-
pakt sedan unvanını RS 3 sedan elde etti.️ En 
iyi premium spor coupé ödülü ise S5’in oldu.️ 
Bu sonuçla dört halka logolu marka, bulun-
duğu beş kategorinin üçünde birinciliğe ulaş-
mayı başardı.️ Farklı Orta Doğu ülkelerinden 
gelen basın temsilcilerinden oluşan 16 kişilik 
jüri, aday otomobilleri 10 ay süren çok aşa-
malı bir seçme sürecine tabi tuttu.️ Audi, 2018 
yılında beşincisi düzenlenen MECOTY’de 
önceki senelerde de en çok ödül kazanan mar-
kalardan biri konumunda.️ 

Nisan ayında Audi’nin kazandığı bir diğer 
başarı Tayvan’dan geldi.️ 2018’in en iyi büyük 
sedanı, Tayvan Yılın Otomobili Ödülleri jüri-
sinin kararıyla Audi A5 Sportback oldu.️ A5 
Sportback zarif dış tasarımı, Audi sanal kokpit 
gibi ileri teknoloji özellikleri ve üstün sürüş 
dinamikleri ile jürinin beğenisini kazandı.️ 
Ödül, ülkenin en popüler otomotiv yayını olan 
“CarNews” dergisi tarafından verildi.️ 30’dan 
fazla üyeden oluşan jüride ise otomotiv ve 
yaşam tarzı alanlarından gazeteciler, otomobil 
tutkunları ve akademisyenler yer aldı.️

Audi A8, İspanya’da Nisan ayında gerçek-
leştirilen Schibsted Motor Ödülleri’nde en iyi 
sedan kategorisinde 2018’in en iyi otomobilleri 
arasındaki yerini aldı.️ Popüler otomotiv portalı 
Coches.️net tarafından düzenlenen yarışmada 
kullanıcılar 8 kategoride 50 modele oy verdiler.️ 

Nisan ayında Audi, Lüksemburg’da düzen-
lenen Yılın Otomobili ödüllerinden kazanılan 
beş ödülle döndü.️ Kompakt sınıfında oyların 
yaklaşık dörtte birini alan A3 zirveye ulaştı.️ 
A8 lüks sınıfta, Q2 kompakt SUV sınıfında 
ve Q5 ise orta büyüklükte SUV sınıfında 
ikinciliği elde etti.️ Audi A5 Coupé ise spor 
otomobil, cabrio otomobil ve coupé segmen-
tinde üçüncü oldu.️ Yarışmada adaylar Saint-
Paul Luxembourg medya şirketinin otomotiv 
editörleri tarafından belirlenirken, sıralama ise 
21 bin okuyucunun verdiği oylarla şekil aldı.️

Audi Mayıs ayında da hız kesmedi; Audi 
A3 sedan, Meksika’da yayınlanan Automovil 
Panamericano dergisi tarafından düzenlenen 
2018’in En İyi Otomobilleri yarışmasında 
“Kompakt sedan” kategorisinde üst üste 
üçüncü kez birinciliğe ulaştı.️ Yarışma tari-
hinde bu yıl ilk kez olarak, dergiyi sosyal med-
yadaki takipçileri de okuyucular ile birlikte 
oy kullandılar.️ Ayrıca Dünya Medya Festivali 
jürisi, iki Audi filmini ödüle layık gördü.️ 

Ülkeler farklı, Audi aynı

Yeni Touareg Cappadox’ta
Volkswagen Binek Araç, Yeni Touareg 
modelinin tanıtımını, ana sponsoru olduğu 
Cappadox Festivali kapsamında düzenlediği 
bir geziyle gerçekleştirdi.️ Üçüncü nesliyle 
Volkswagen tarihindeki ürün ve teknoloji 
hamlesinde önemli bir kilometre taşı olmayı 
hak eden Yeni Touareg, Volkswagen’in pre-

mium sınıftaki iddiasını da gözler önüne 
seriyor.️ Markanın tarihinde bir Volkswagen’e 
entegre edilen en kapsamlı sürüş destek sis-
temleriyle Yeni Touareg, Kapadokya’nın eşsiz 
coğrafyasında, festival etkinliklerine katılmak 
için kat edilen rotada kullanıcılarına keyif li bir 
sürüş deneyimi sundu.️  Özellikle müzik per-

formanslarıyla oldukça ses getiren Cappadox’ta 
yer alan sahnelerde yerli ve yabancı ünlü 
müzisyenler yer aldı.️ Volkswagen’in sahiplen-
diği Perili Ozanlar Volkswagen sahnesinde 
Mulatu Astatke, Fontän, BaBa ZuLa, Gaye 
Su Akyol, Ceylan Ertem, Cero39, Populous, 
Islandman, Flamingods, The Dwarfs of East 
Agouza, Feathered Sun (Live), Hey!Douglas, 
Nicola Cruz (Live), Mousike, sahne alırken 
tüm Cappadox boyunca Erkan Oğur Quartet, 
Ahmet Aslan, Duman, Kalben, Christian 
Löffler, Mercan Dede,  Ala.️ni, Birsen 
Tezer, Gigi Masin, Yazz Ahmed, Chihei 
Hatakeyama, Dijf Sanders, Tsu!, gibi grup ve 
sanatçıların performansları sergilendi.️

HABER TURU
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HABER TURU

Business class güncellendi: 
Yeni Audi A6 Sedan

AUDI, YENİ A6 ile başarılı sedan modelinin 
sekizinci neslinde, segmentine sayısız yenilik 
getiriyor.️ Dijitalleşme, rahatlık ve sportif lik 
yönünden, incelikle tasarlanan Audi A6, lüks 
sınıf otomobiller arasında çok yönlü bir yete-
nek.️ Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI 
sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri 
için kolay bir kullanım sunuyor.️ Sistematik 
olarak dijitalleştirilen iç mekan, segmentinde 

çığır açacak nitelikte.️ Süspansiyon, pürüzsüz 
bir sürüşün konfor ve dengesini, sportif bir 
karakter ile bir araya getiriyor.️  Tüm motor 
seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten 
yarı hibrit sistem yer alıyor.️

Audi’nin dokunmatik Multi Medya 
Arayüzü (MMI) sisteminin yeni Audi A6’da 
yer alan versiyonu, akıllı telefona benzer 
ekranı ve işletim sistemiyle sezgisel kullanım 

imkanı sunuyor.️ Önceki modelde bulunan 
birçok düğme ve kontrolün yerini iki geniş 
ekran aldı.️ A6 bu güncelleme sayesinde uçtan 
uca dijitalleşmeyi “business class” ile tanıştı-
rıyor.️ MMI sistemi, sesli kumanda sayesinde 
kendisine yöneltilen soru ve komutları araç 
içi bilgisayarda kayıtlı verileri kullanarak ya 
da MMI navigasyon plus desteğiyle, buluttan 
edindiği bilgiler sayesinde işliyor.️  

Tamamen yenilenen sekizinci nesil Yeni Audi A6, tüm motor seçeneklerinde sunulan hibrit 
teknolojisi, sürüş güvenliğini daha da artıran 39 adet asistan sistemleri, sezgisel kullanım 

özellikli bilgi ve eğlence sistemleri ve dinamik tüm tekerden yönlendirme sistemi ile 
otomobilde business class konforunu güncelledi. 



MMI navigasyon plus ayrıca navigasyon 
sistemine çok sayıda yeni özellik getiriyor.️ 
Bunlar arasında yer alan otomatik öğrenme 
fonksiyonu, kullanılan yolları öğrenerek 
sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler sunuyor.️ 
HERE tarafından işletilen sunucularla sağ-
lanan güzergah tavsiyelerinde, tüm bölgenin 
trafik durumu göz önünde bulunduruluyor.️ 

SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ İLE 
DAHA FAZLA GÜVENLİK VE KONFOR 
Yeni A6, 39’a kadar çıkan sürücü destek 
sistemiyle premium sınıfta yeni standartlar 
yaratıyor.️ Süspansiyona getirilen yenilikçi 
çözümler sayesinde yeni Audi A6, önceki ver-
siyonuna kıyasla daha sportif.️ Standart özellik 

olarak gelen ilerici direksiyonun halihazırda 
otomobile kattığı sportif lik, direksiyon açısı 
arttıkça daha da belirgin hale gelirken, yeni 
süspansiyon konsepti otomobilin zemine ver-
diği tepkileri incelikle yansıtıyor.️ Şehir içinde 
yüksek manevra kabiliyeti sunan yeni Audi 
A6, kırsal yollarda çevik, otobanda ise dengeli 
ve konforlu bir otomobil.️

Bu üst düzey çeviklik ve manevra kabiliye-
tinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm 
tekerlerden yönlendirme sistemi büyük rol 
oynuyor.️  Bu sistem sayesinde, neredeyse beş 
metre uzunluğundaki sedanla manevra yap-
mak da oldukça kolay bir hale geliyor.️ Yüksek 
hızda ise tekerlekler aynı yönde dönerek, düz 
yolda veya şerit değiştirirken daha dengeli 
bir sürüş sağlıyor.️ Dolayısıyla A6, sürücüye 
yüksek hızlarda istikrarlı bir sürüşten ötesini 
sunuyor.️ Direksiyon hareketlerinin özellikle 
arka koltuklarda daha hafif hissedilmesini 
sağlayan sistem, bu sayede yolcu konforunu da 
iyileştiriyor.️ Yeni Audi A6, ilk etapta 3.️0 TDI 
motor seçeneği ile pazara sunulacak.️ Konfor ve 
verimliliği artırmak adına tüm motorlarında 
yarı hibrit sisteminin kullanıldığı otomobil, 
286 HP güç üretiyor.️ Yeni Audi A6’nın 3.️0 
TDI motorlu versiyonunda sekiz ileri tiptronic 
şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş 
sistemi standart olarak bulunuyor.️ 
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TANITIM SUVLA

Tarihi yarımadada unutulmaz bir lezzet: 
SUVLA

Suvla şaraphanesi, gelişmiş teknoloji ve doğal yöntemlerin kullanıldığı çağdaş bir şarap 
üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. 

SUVLA SERÜVENİ, 2003’de tarihi 
Gelibolu Yarımadası, Eceabat’ta bir aile bağ-
cılığı ve şaraphane girişimi olarak başladı.️ 
İsmini yarımadanın Kuzey Ege sahilindeki 
Suvla Koyu’ndan alan Suvla, şarabın doğduğu 
toprakların ruhunu yeniden canlandırarak, 
yüksek nitelikli şarap yapma idealini gerçek-
leştiriyor.️ Bu bölgenin şarapları ile ait olduğu 
muhteşem coğrafyayı ve tarihle dolu bir geç-
mişi geleceğe taşımayı hayal ediyor.️

Suvla Şarapları, tarihi yarımadanın 
Kabatepe bölgesinde Kuzey Ege kıyılarında 
deniz manzaralı çam ormanları ile çevrelen-
miş, havasında yoğun iyot ve reçine kokuları 
barındıran organik aile bağları Bozokbağ’da 
yetişen üzümlerden üretiliyor.️ Eceabat’ta 
konumlandırılan Suvla şaraphanesi, gelişmiş 
teknoloji ve doğal yöntemlerin kullanıldığı 
çağdaş bir şarap üretim merkezi olarak faa-
liyet gösteriyor.️ Aynı zamanda doğal ürünler 
markası Kilye’nin geleneksel taş değirmenli 
yağhanesi ve doğal ürünler işleme merkezini 
de içinde bulunduruyor.️ Suvla; Eceabat’ta ve 
İstanbul’da Kanyon ve Emaar Square Mall’da 
bulunan bistro ve şarap barındaki özel eşleştir-
meli menüleri ile şaraplarını tattırma imkanı 
sunuyor.️ Eceabat, İstanbul - Kanyon ve Emaar 
Square Mall, Perpa, Ankara ve Bodrum’daki 
konsept satış mağazalarında her damağa hitap 
edebilecek çeşitlilikteki şaraplarını, mevsi-
minde ürettiği doğal ürünler markası Kilye 
ile birlikte şarapseverlere ulaştırıyor.️

Suvla, lansmanından günümüze, katıldığı 
ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada çoğu 
altın ve birincilikten oluşan 400’e yakın ödüle 
layık görüldü.️ Bağcılık için son derece elve-

rişli bir teruar, teknolojik şaraphane altya-
pısı ve emeği buluşturan Suvla, özel tatlara 
ve anlara uyumla eşlik edebilen, tamamlayıcı, 
zengin karakterli, dengeli ve zarif şaraplar 
yapmanın peşinde.️

2003’te kurulan ve kurucu çiftin oğulları-
nın ismini alan aile bağı Bozokbağ’da, yetiş-
tirilen üzümlerin en doğru şartlarda şaraba 

dönüştürülmesi amacıyla ilk günden itibaren 
kaliteye odaklı bağcılık teknikleri benimsen-
miştir.️ Bağlar, denize yakınlığı, iyotlu ve reçi-
neli havası, killi toprak yapısı ve aldığı kuzey 
rüzgarları ile bağcılık için son derece elverişli 
bir teruara sahiptir.️ 1000 dönüme ulaşan 
organik sertifikalı bağlarda yetiştirilen kır-
mızı varyeteler; Cabernet Sauvignon, Merlot, 
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Syrah, Cabernet Franc, Grenache Noir, Petit 
Verdot, Pinot Noir, beyazlar; Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Roussanne ve Marsanne 
olarak sıralanır.️ İşlenen yerli varyeteler ise, 
yöreye özgü Kınalı Yapıncak ve Karasakız ile 
Öküzgözü ve Boğazkere’dir.️ Bozokbağ ekibi, 
ziraat mühendisleri ve bağcılık uzmanları dört 
mevsimi kapsayan bağ bakımını disiplinler 
geliştirerek titizlikle sürdürür.️ Bağbozumları, 
son yaz sıcakları ile üzümlerin tam olgunlaşma 
anlarında, gün doğumundaki serin saatlerde 
yöre halkının heyecanlı ve tatlı telaşıyla ger-
çekleşir.️ Özenle kasalara yatırılan üzümler, 
karakterlerinin korunmasına özen gösterile-
rek hemen şaraphanenin işlenme öncesi serin 
odalarına teslim edilir.️

Şarap yapımında sonuca büyük etkisi olan 
pek çok kriterin yanında, üzümün kalitesi ve 
işlenen üzümlerin kontrollü ve tek bağdan hasat 
edilmiş olması önem sıralamasında öncelik taşır.️ 
Şaraphanede oluşturulan altyapıda; üzümlerin 
stabilize olabilmelerini sağlayan soğuk hava 
depoları, yerçekimi-gravite sistemi ile üzüm 
işleme, resepsiyon sistemi, pres ve pompalar, 
ısı kontrollü çelik fermantasyon ve saklama 
tankları bulunur.️ Seçilmiş şaraplar yıllandırma 
için çeşitli ebatlardaki meşe fıçılarda, ısı ve nem 
dengesi ayarlanmış mahzene yerleştirilir.️

Tüm yıl boyunca bağlar ile ilgilenen şarap 
yapım ekibi, üzümlerin gelişimini parsel bazında 
takip ederler.️ Önologların liderliğindeki şarap 
yapım ekibi, farklı yapım teknikleri ve çeşitliliğe 
önem vererek hazırladıkları şarapları farklı seri-
lerde şarapseverlerin beğenisine sunar.️

Suvla hakkında daha detaylı bilgi edinmek 
isterseniz 0 286 814 10 00 telefon numarasını 
arayabilirsiniz.
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AVEK ROPÖRTAJ

İkinci elde güvenin adresi:
DOD AVEK

Üçüncü satış noktasını İstanbul Ümraniye’de açan DOD Yetkili Satıcısı Avek 
Otomotiv’de DOD Garanti, Nakit Alım, DOD Finans, DOD Emanet ve Takas gibi birçok 
ayrıcalıklı hizmet sunuluyor. Bu hizmetler hakkında merak edilenleri Avek İkinci El 

Satış Müdürü Murat Dalkıran’a sorduk.

Avek hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
2005 yılında açtığımız İstanbul Tekstilkent ve 
2016 yılında faaliyete giren Çanakkale bayi-
mizden sonra, geçtiğimiz yıl İstanbul Ümrani-
ye’de hizmete başlayan üçüncü satış noktamız-
la uzman kadromuz ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet anlayışımızla hizmet veriyoruz.️ 

Özellikle geçtiğimiz birkaç ayda döviz 
kurlarında ciddi yükselişler meydana geldi.  
Yükselen kur ikinci el otomobil pazarındaki 
satışları nasıl etkiledi? 
Döviz artışı her sektörü olduğu gibi otomotiv 
sektörünü de olumsuz yönde etkiledi.️ Yük-
selen sıfır araç fiyatları ikinci el araçlara olan 
ilginin artmasına neden oldu.️ Bu gelişmeler 
neticesinde showroom trafiğimizde olumlu 
yönde bir artış yaşandı.️ Avek olarak geniş 
ikinci el araç havuzumuz sayesinde ziyaretçi-
lerimize ihtiyaçları doğrultusunda en uygun 
aracı sunarak bu yılın ilk yarısında araç satış 
adedinde Türkiye 1.️si olmayı başardık.️  

İkinci el araç alırken müşterilerin en büyük 
korkusu sorunlu araç satın almaktır. Avek 
bu konuda nasıl bir hizmet anlayışı sunuyor? 
Öncelikle DOD kurulduğu günden bugüne, 
müşteri memnuniyeti ön planda tutmuş, ikinci 
el araç piyasasında kurumsallaşmayı başlatmış 
ve yenilikçi hizmetleri ile sektörün öncülerin-
den olmuştur.️ Biz de Avek olarak müşterileri-
mizin güvenle ikinci el araç satın alabilmeleri 
için DOD 101 Nokta Ekspertizi hizmeti 
sunuyoruz.️ Verdiğimiz bu hizmet sayesinde 
müşterilerimizin kafasında satın aldıkları araç-
la ilgili herhangi bir soru işareti oluşmasını 
sürecin en başından engellemiş oluyoruz.️

DOD 101 Nokta Ekspertizi nedir? Hizme-
tin içeriği ve sunduğu avantajlardan bahse-
debilir misiniz? 
101 Nokta Ekspertizi aracın motor, mekanik 
ve kaporta aksamının 101 noktada detaylı 
olarak incelenmesidir.️ Herhangi bir aracı 
stoklarımıza dahil etmeden önce, uzman ekip-

lerimiz tarafından bu işlem uygulanır.️ Kontrol 
esnasında karşılaşılan herhangi bir problem 
uzman ekiplerimizce tespit edilir ve giderilir.️ 
Eğer problem aracın dinamiğinde, motor ve 
mekaniğinde giderilmesi mümkün olmayacak 
boyutta ise araç stoklar dâhiline alınmaz.️

Ayrıca müşterilerimiz DOD’dan 101 
Nokta Ekspertizli araç aldıklarında dışarıda 
herhangi bir kurumda ekspertiz yaptırmak 
zorunda kalmaz ve ekstradan ücret ödemezler.️

DOD Garanti nedir? Müşteriye sunduğu 
avantajlar nelerdir?
DOD Garanti, distribütör garantisi bitmiş 
olan araçlar için motor ve şanzımanı kapsayan 
Türkiye’nin ilk ikinci el garanti sistemidir.️ 
Araç detay bilgilerinde DOD Garanti logosu 
bulunan araçlar 6 ay / sınırsız km DOD Ga-
ranti’ye sahiptir.️ DOD Garanti logosu olma-
yan, ancak DOD Garanti koşullarını sağlayan 
araçlarda da araç fiyatının üzerine belirli bir 
meblağ eklenerek 6 ay veya 1 yıl/sınırsız km 
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DOD Garantisi satın alınabilir.️
DOD Avek olarak satış sürecinde olduğu 

gibi satış sonrasında yaşanabilecek sorunlara 
karşı da müşterilerimizin yanındayız.️

DOD Nakit Alım hizmetinizden de bah-
sedebilir misiniz? Müşteri aracını nakde 
dönüştürmek istediğinde süreç nasıl ilerler? 
Ortalama işlem süresi ne kadar sürüyor?
Müşterilerimiz araçlarını nakde dönüş-
türmek istedikleri taktirde Nakit Alım 
hizmetimizden yararlanabilirler.️ Bu hizmet 
dahilinde 101 Nokta Ekspertizinden geçen 
araçlar için araç sahibi ile ortaklaşa fiyat 
belirlenir.️ Ortak belirlenen araç fiyatın-
da mutabık kalındığı takdirde aynı gün 
içerisinde işlemler gerçekleştirilerek araç 
sahibine ödeme gerçekleştirilir.️

Araçlarını Avek’te takasta kullanmak 
isteyen müşteriler için nasıl bir süreç 
işliyor? Müşteriye sağladığı kolaylık-
lar nelerdir?
Takas için Avek’e getirilen araçları, uzman 
ekiplerimiz tarafından yapılan kontroller 
sonucunda piyasa şartlarındaki en iyi fiyatla 
takasa kabul ediyoruz.️ Bu hizmet sayesinde 
müşterilerimiz araçlarını Avek Otomotiv 
bünyesinde bulunan sıfır ya da ikinci el 
başka bir araç ile takas ederek satmakla 
vakit kaybetmeden güvenli bir şekilde 
değerlendirmiş olurlar.️

DOD Emanet nedir? Araç fiyatı 
nasıl belirleniyor?
DOD Emanet hizmetimiz kapsamında müş-
terilerimiz kendi aracını Avek showroom-

larında sergileyerek satabilir.️ Araç emanete 
alınmadan önce 101 Nokta Ekspertizi yapılır 
ve bu işlemden geçen araçlar stok dahiline 
alınarak müşterimiz ile birlikte ortak belirle-
nen fiyat üzerinden satışa sunulur.️

Son olarak DOD Finans hizmetinizden de 
bahseder misiniz?
Volkswagen Doğuş Finans iş birliği ve “tek 
noktada hizmet” anlayışı ile beğendiğiniz 
araca sahip olabilmeniz için gereken tüm 
finansman çözümlerini Avek’te bulabilirsiniz.️ 
Size özel finansal çözümler sunduğumuz bu 
sistemde; DOD Finans kredi uzmanlarımız, 
beğendiğiniz araca en uygun yoldan ve en 
kısa sürede sahip olabilmeniz için prose-
dürlerle uğraşmadan kolay bir şekilde kredi 
başvurunuzu alır ve hızla sonuçlandırırlar.️

DOD AVEK OLARAK SATIŞ 
SÜRECİNDE OLDUĞU GİBİ 

SATIŞ SONRASINDA DA 
MÜŞTERİLERİMİZİN 

YANINDAYIZ.
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SAĞLIKLI YAŞAM

Daha canlı bir cilt için 8 önemli besin

Ağır bavullar bel fıtığına neden olabilir

DİYABETTEN KALP hastalıklarına kadar bir-
çok hastalıktan korunmamızda “anahtar 
rol” üstlenen besinler sağlıklı bir cilde sahip 
olmak için de çok önemli. 

Balık
Kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra 
içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde sağ-
lıklı bir cilt için mutlaka düzenli tüketilmesi 
gerekiyor. 

Domates
Güçlü bir antioksidan olan domates kalp 
hastalığı riskini azaltan ve kolesterol sevi-
yesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da, 
cilt sağlığı için de olmazsa olmaz sebzeler-
den biri. 

Yumurta
Kaliteli protein kaynağı olması ve biotin içe-
riği sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi 
gereken besinlerden biri de, yumurta. Saç 
dökülmelerini önleyici, tırnakları güçlendi-
rici etkiye sahip olan ve sağlıklı bir cilt için 
olmazsa olmaz sayılan biotini yumurta yiye-
rek alabilirsiniz. 

Avokado
Avokado, A, C, E vitaminlerinden zengin 
olması, antioksidan içermesi sayesinde cilt 
sağlığı için önemli olan avokadonun cilde 
parlaklık ve ışıltı veriyor. 

Ay çekirdeği
Sağlıklı bir cildin devamlılığında anahtar role 
sahip olan E vitamininin harika bir kaynağı 
olan ay çekirdeği UV ışınlarının deride neden 
olduğu oksidatif zararı azaltmaya yardımcı 
oluyor. 

Ceviz
Diyabet hastaları için kan şekerini dengeleyici 
ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz, 
içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri 
sayesinde cildinizin de elastik yapısını koru-
yarak daha sağlıklı olmasına yardım ediyor. 

Brokoli
Çinko, A vitamini, C vitamini gibi cilt sağlığı 
için önemli mineraller içeren brokoli, aynı 
zamanda içeriğinde lutein bulundurması 
sayesinde cildin kurumasına ve kırışmasına 
neden olabilecek oksidatif hasarı önlüyor. 

Kefir
Bağışıklık güçlendirici ve bağırsakları 
düzenleyici etkileriyle öne çıkan kefir, aynı 
zamanda antioksidan özelliği de taşıyor.

AĞIR VALİZLER büyük bir heyecanla bekle-
nen yaz tatilini kabusa çevirebiliyor. Özellikle 
çok fazla egzersiz yapmayanlar veya masa 
başında çalışanlar, zorlanmaya alışkın 
olmayan kas ve eklemlerine ağır valizler 
nedeniyle zarar verebiliyor. DoktorTakvimi.
com doktorlarından Dr. Öğr. Üyesi Soner 
Büyükkınacı, “Omurga ağrılarından uzak, 
keyif dolu anların tadını çıkartmak için ken-
dinizi ani hareketlerden koruyup ağır kaldır-
maktan uzak durmalısınız” diyor. 
Özellikle yaz aylarında kullanılan ağır valiz 
ve eşyalar omurga ve eklem yaralanmala-
rına neden olabiliyor. Üstümüzde parlayan 
güneş bize enerji verse de özellikle masa 
başında çalışanlar yıl boyunca zorlanmaya 
alışık olmayan kas ve eklemlerine kolayca 
zarar verebiliyor.
DoktorTakvimi.com doktorlarından Dr. Öğr. 
Üyesi Soner Büyükkınacı, birkaç basit 
önlemle bu sorunun önüne geçmenin müm-
kün olduğunu söylüyor. “Omurga ağrıların-
dan uzak, keyif dolu anların tadını çıkartmak 

için kendinizi ani hareketlerden koruyup 
ağır kaldırmaktan uzak durmalısınız” diyen 
Büyükkınacı, ani yükselen stresin omurga 
ve kasların en büyük düşmanı olduğunu 
hatırlatarak stres altındayken bel ve boynu 
zorlayacak aktivitelerden uzak durulması 
gerektiğinin altını çiziyor. 

➤   Valiz seçerken 4 tekerlekli olanları 
tercih etmenizde fayda var.Bu sayede 
düz zeminde ağır valizleri taşımak daha 
kolay olacaktır.

➤   Valiz hazırlarken kullanacağınıza emin 
olmadığınız hiçbir şeyi almayın ve 
ağırlığı valizlere eşit olarak dağıtmaya 
çalışın.

➤   Tüm ağırlıkları aynı anda bir yere 
taşımak yerine sırayla, git-gel yaparak 
taşımak zarar görmenizi önleyebilir. 
Ömür boyu sıkıntısını çekeceğiniz hasarlı 
bir omurga yerine yorulmuş ayakları 
tercih edin.

➤   Valiz yerine sırt çantasını tercih edenlere 
bel ve göğüs destekli sırt çantaları tercih 
edebilir. Ayrıca 20 kilo üzeri, büyük bir 
sırt çantasına sahipseniz bu çantayı 
sırtınıza oturarak takın.

➤   Eşyaları taşıyacağınızda ayakkabı 
seçiminize dikkat edin. Sert tabanlı 
veya topuklu ayakkabılar yerine spor ve 
yumuşak ayakkabılar kullanın.
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Bisiklet benim için bir tutku
Avek Otomotiv’de 5 yıldır mekanik teknisyeni olarak görev yapan Dolunay Bisiklet Derneği 
kurucusu Erdinç Öztürk, iş hayatındaki başarıyı sosyal hayatında da gösteriyor. Kendisini 
‘bisiklet tutkunu’ olarak nitelendiren Öztürk’ün, ulaşım aracı olarak aldığı bisikleti, yaşam 

biçimine dönüştürme hikayesini kendisinden dinleyelim.

Erdinç bey, bisikletle yolunuz nasıl 
kesişti?

Ben Erdinç Öztürk.️ Dolunay Bisiklet 
Grubu Derneği Başkanlığı’nı yapıyorum.️ 
Avek Otomotiv Tekstilkent bayisinde ise 5 
yıldır çalışıyorum.️ 8 yıl önce bisiklet kul-
lanmaya başladım.️ Bir gün yolda giderken, 
bisiklet kullanan birkaç insan gördüm ve bir 
bisiklet almaya karar verdim.️ İlk başlarda, 
işe bisiklet ile gidip gelmeye başladım.️ Son-
raki zamanlarda ise bisiklet hayatımdaki tek 
ulaşım aracı haline geldi.️ Üç yıl sonra, yolda 
tanıştığım bisiklet grubuna katıldım.️ Zaman 
ilerledikçe gerek sosyal medya gerekse ka-
tıldığım bisiklet grupları sayesinde bisiklet 
kullanan sosyal çevrem arttı.️ Etkinlik ve 
yarışmalara katılmaya başladım.️ 

Bisiklet kullanmak sizin için ne ifade 
ediyor?

Bisiklet zamanla hayatımın bir parçası 
haline geldi.️ Bisiklet kullanımı ile birlikte 
sağlık problemlerim ortadan kalktı.️ Bisiklet 
artık hayatımda bir tutku haline geldi.️ Aynı 
zamanda benim için hayata karşı hem bir 
motivasyon kaynağı.️ Önceleri sadece ulaşım 
aracı olarak kullandığım araç sonraları kul-
lanmaktan keyif aldığım bir araca dönüştü.️

Dolunay Bisiklet Derneği nasıl kurul-

du? Dernek hakkında bilgi verir misiniz?
Bisiklete olan tutkum her geçen gün 

arttı.️ Farklı gruplar ile tanışarak bisiklet 
gruplarına üye oldum.️ Üyesi olduğum Anka 
Bisiklet Grubu’nun Yönetim Kurulu’nda yer 
aldım.️ Yarış bisikleti sahibi olduktan sonra 
yarışmalara katılmaya başladım.️ Daha sonra 
MTV bisiklet alarak arazi yarışlarına ka-
tılmaya başladım.️ Kısa bir süre sonra 2017 
yılında 7 yakın arkadaşlarımla Dolunay 
Bisiklet Grubu’nu kurduk.️ Sosyal medya 
üzerinden duyurduğumuz çeşitli etkinlik-
lerden çok sayıda olumlu geri dönüş aldık.️ 
Derneği 2018 yılı içinde faaliyete geçirdik 
ve şu an 60 üyemiz var.️ Üyelerin 15’i öğren-
ci.️ Öğrenciler için çeşitli eğitimler veriyor, 
onları yarışmalara hazırlıyor, bisiklet ve yol 
kuralları hakkında dersler veriyoruz.️ 

Dolunay Bisiklet Derneğini olarak 
grup etkinlikleriniz var mı?

Dolunay Bisiklet Derneği olarak düzenli 
etkinlikler yapıyor ve yarışmalara katılı-
yoruz.️ En son katıldığımız Bursa Valilik 
Kupası Kriteryum Yarışı’nda 3.️’lük kupasını 
aldık.️ Yarışmalar dışında grup iletişimini 
güçlendirmek adına bisikletle kamp, piknik, 
şehir içi ve şehir dışı geziler düzenliyoruz.️ 
Sosyal medya sayesinde çok sayıda kişiyle 
birlikte gerçekleştirdiğimiz geleneksel et-

kinliklerimiz var.️ Dolunay Bisiklet Derneği 
olarak Anıtkabir’e Atatürk’ü ziyarete gidi-
yoruz.️ Ayrıca Çanakkale Şehitliği’de ziyaret 
ettiğimiz bir diğer nokta.️ Düzenli aralıklarla 
bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.️

Sosyal sorumluluk adı altında düzenle-
diğiniz etkinlikler var mı?

Görme engelli arkadaşlarımıza dernek 
üyesi arkadaşlarımız ile birlikte bisiklet 
kullanımı deneyimi yaşatıyoruz.️ Eğitim, 
etkinliğe katılmak isteyen herkese açık 
ve ücretsiz.️ Etkinlik Tandem adı verilen, 
görme engelliler için özel olarak tasarlanan 
bisikletler ile yapılıyor.️ Bu aktivite onlara 
motivasyon kaynağı oluyor.️ Birlikte çok 
keyifli vakit geçiriyoruz.️ Diğer bir etkin-
liğimizde ise Down Cafe’yi ziyaret ederek 
onlara bisiklet kullanımını sevdirmeye 
çalışıyoruz.️ 

Dolunay Bisiklet Derneği’nin hedefle-
rinden bahseder misiniz?

Dolunay Bisiklet Derneği olarak, bisikleti 
yaygın bir ulaşım aracı haline getirmeyi 
hedefliyoruz.️ Yaptığımız etkinlikler ile daha 
çok insana ulaşmak ve insanları bu konuda 
bilinçlendirmek istiyoruz.️ Bisiklet kulla-
nımını yaygınlaştırmak için orta öğretim 
kurumlarında çeşitli eğitim projelerimiz var.️ 

AVEK ROPÖRTAJ



SİNEMA

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE
YOL ARKADAŞIM 2

MÜSLÜM

FANTASTİK CANAVARLAR

AY’DA İLK İNSAN

Eddie Brock hırslı bir 
muhabirdir.️ Sevgilisinin 
çalıştığı araştırma firmasının 
sahibi de peşinde olduğu 
hikâyelerden biridir.️ Kötü 
niyetli ve kendi amaçları 
doğrultusunda hareket eden 
bu adamın hikâyesinin peşinde 
koşarken, Eddie, sadece 
simbiyoz hâlinde yaşayabilen 
ve adrenalinle beslenen uzaylı 
bir organizmanın firma 
tarafından keşfedildiğini ve 
insan deneklerle birleştirilmeye 
çalışıldığını öğrenir.️ Ancak 
araştırmasında fazla ilerleyen 
Eddie, Venom adı verilen 
bu organizmanın sıradaki 
taşıyıcısı olur.️ 

Karanlık büyücü Gellert 

Grindelwald, Newt 

Scamander’ın da yardımıyla 

Amerika Birleşik Devletleri 

Sihir Kongresi (MACUSA) 

tarafından yakalanır.️ Ancak 

kaçmayı başaran büyücü, 

kendine gerçek niyetinden 

habersiz olan müritler 

toplamaya başlar.️ Asıl planı 

büyü dünyasından uzak 

olan canlıların hepsine 

hükmedecek olan safkan 

büyücüler yetiştirmektir.️ 

Ay’a ilk ayak 
basan insan Neil 
Armstrong’un 
NASA temelli aya 
gidiş görevini konu 
alacak olan yapımın 
yönetmenliğini 
6 Oscar ödüllü 
Aşıklar Şehri’nde 
birlikte çalışmış 
olan ve 2017 
yılının Akademi 
Ödülleri’nde En İyi 
Yönetmen ödülüne 
layık görülen 
Damien Chazelle 
üstleniyor.️ Film 
ünlü astronotun 
1961-1969 yılları 
arasına odaklanıyor.️ 

Yol Arkadaşım 2, 
başrollerini Oğuzhan 
Koç ve İbrahim 
Büyükak’ın üstlendiği 
komedi türündeki Yol 
Arkadaşım’ın devam 
halkası.️ Ayvalık’a 
yaptıkları yolculukta 
dost olan ve bin bir 
badirenin ardından “yol 
arkadaşlığı” kavramının 
hakkını veren Şeref ve 
Onur ikilisi, son 1 yılda 
daha da kenetlenmiştir.️ 
İkili son 1 yıl içinde iş 
arkadaşı olmanın yanı sıra 
ev arkadaşlığı da yapmaya 
başlamıştır.️ 

Arabesk müziğinin efsane 

ismi Müslüm Gürses’in hayat 

hikayesini beyazperdeye 

taşıyan “Müslüm” filminin 

yönetmenliğini Ketche 

üstleniyor.️ Senaryosunu 

Hakan Günday’ın kaleme 

aldığı filmde Müslüm 

Gürses’i Timuçin Esen, eşi 

Muhterem Nur’u ise Zerrin 

Tekindor canlandırıyor.️

TUTSAK
Tutsak, Güney 
Amerika’da zengin 
bir iş adamının 
doğum gününe katılan 
ve burada rehin 
alınan ünlü opera 
sanatçısının hikayesini 
anlatıyor.️ Japon 
iş adamı Katsumi 
Hosokawa‘nın doğum 
günü için özel bir parti 
düzenlenmektedir.️ 
Amerika’nın ünlü 
sopranosu Roxane 
Coss’da partinin 
konukları arasındadır 
ve özel bir konser 
verecektir.️
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TEKNOLOJİ

CASPER VIA A3 PLUS

OYUNCULARA ÖZEL ACER 
PREDATOR ORION 5000

SAMSUNG GALAXY TAB A 10.5 

SEYAHAT ANILARI ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

Samsung Galaxy Tab A 10.️5’’ ebeveynlere 
içeriği yönetme ve Çocuk Modu ile kullanım 
özellikleri sunuyor.️ Çocuk Modu’un 
içeriğinde çocuklara özel bir Tarayıcı, 
kullanım süresini sınırlama imkanı ve 
çocuklara özel Galaxy Uygulamaları ile 
Toca Hair Salon 3 ve BRIO World-Railway 
gibi toplamda sekiz adet ücretsiz uygulama 
bulunuyor.️ Ayrıca, Çoklu Kullanıcı Modu 
sayesinde aynı cihaz üzerinde çocuk için ayrı, 
ebeveynler için ayrı hesaplar oluşturabiliyor.️

Oyuncular için tasarlanan yeni 
Predator Orion 5000 serisi masaüstü 
bilgisayarlarda, Intel Z370 yonga 
setiile birlikte 8.️ Nesil Intel® Core™ 
i7+ 8700K modeline kadar işlemciler 
ve SLI modunda 2 adet NVIDIA® 
GeForce® GTX 1080 Ti modeline 
kadar GPU’lar bulunuyor.️ 8.️ Nesil 
Intel Core i7+ serisi işlemciler ve 
NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran 
kartlarına kadar bileşen seçenekleri 
sunan, VR’a hazır Predator Orion 
3000 serisi, 4K oyun desteğiyle 
oyuncuların savaş alanındaki 
rakiplerini kristal netliğinde görmesine 
olanak tanıyor.️

Jabra’nın tam şarj edildiğinde 8 saate varan 
kullanım imkânı sunan yeni kablosuz kulaklığı 
Elite 65e, Türkiye’de ilk kez n11.️com’da satışa 
açıldı.️ Siri, Alexa ve Google Asistan gibi dijital 
asistanlarla da uyumlu şekilde çalışabilen kulaklık, 
Jabra Sound+ uygulamasına destek veriyor.️ Bu 
uygulama sayesinde kullanıcıların ekolayzır ve 
diğer ses ayarlarını değiştirebilmesine imkan 
tanıyan kulaklık, HearThrough isimli özelliği 
sayesinde dışarıdaki sesleri duymayı da mümkün 
kılıyor.️Bluetooth 5 bağlantı teknolojisine de destek 
veren kulaklık müzik tutkunlarını bekliyor.️

Sony, yeni nesil X1 Ultimate Görüntü 
İşlemcisi olmak üzere çok sayıda teknoloji 
ve çözümden yararlanan eşi görülmemiş 
görüntü kalitesi veren yeni televizyon 
serisini satışa sundu.️ Yeni AF9 OLED 
TV, Sony’nin sadece en yüksek görüntü 
kalitesine sahip TV modelleri için 
kullandığı MASTER Series yelpazesi 
içinde yer alıyor.️ Film üreticilerinin 
göstermek istediklerini olduğu gibi 
aktarma hedefiyle yola çıkan Sony, 
MASTER Series televizyonlarında tıpkı 
prodüksiyon stüdyolarında olduğu gibi 
profesyonel bir görüntü kalitesi sunuyor.️

Canon ailesine yeni katılan PowerShot 
SX740 HS, tek bir lens ile görüş alanını daha 
yakınlaşmasını sağlayan zum teknolojisi, 
cebe sığan boyutu ve hafif liği ile çığır açıyor.️ 
PowerShot SX740 HS, ayrıca 40x optik zum 
kapasitesiyle yüksek görüntü kalitesine ve 4K 
video çekme özelliğine sahip.️ Seyahatlerinde 
şıklığından ödün vermeyen kullanıcılarını 
da unutmayan Canon, PowerShot SX740 HS 
fotoğraf makinesini parlak siyah ve gümüş 
olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunuyor.️

GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE ZİRVE
Casper’ın gücünü MediaTek’in yeni 
nesil işlemcisi Helio P60’dan alan yeni 
akıllı telefonu Casper VIA A3 Plus, 
n11.️com’da satışa açıldı.️ 6 GB RAM 
kapasitesiyle ses getiren cihaz, 64 GB 
hafıza ve MicroSD kart desteğinin yanı 
sıra 1080 x 2246 çözünürlük sunan 19:9 
görüntü oranına sahip 6.️2 inç boyutlu 
IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla 
da dikkat çekiyor.️ Android 8.️1 ile 
açılan VIA A3 Plus, 16 Megapiksel 
ve 5 Megapiksel olmak üzere 2 arka 
kamera ile geliyor.️ Cihazın ön tarafında 
ise 16 Megapiksel çözünürlüklü ön 
kamera ve IR kamera yer alıyor.️ 
Kızılötesi kamera desteği, her ortamda 
yüz tanıma desteği sunuyor.️ 

JABRA ELITE 65E
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