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“Unutma, aydınlık bir yarın
için, karanlık bir gecenin
içinden geçmen gerekir"
Bu sayımıza en uygun başlığın, günümüz
ünlü yazarlarından Paulo Coelho’nun
aşağıdaki sözü olduğuna karar verdik;
“Unutma, aydınlık bir yarın için, karanlık bir
gecenin içinden geçmen gerekir”
2020 yılı ilk çeyreğinde bütün dünyanın
birdenbire gündemi değişti. Yüzyılda bir
meydana gelebilecek tarihi olaylara hep
birlikte tanıklık ettik/ediyoruz.
Bugünden sonra, Covid 19 bizim
hayatımızda neleri değiştirecek? Öncelikle
Aykan olarak, başta müşterilerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığını korumak için tüm
satış ve servis noktalarımızda, tüm hijyen
önlemlerinin alınması ve uygulanması
konusunda, maksimum derecede duyarlı
olduk/olacağız.
Bunun da ötesinde artık bir “Dijital Çağ”
gerçeğini daha güçlü yaşamaya da başlıyoruz.
İş yapış tarzlarımız da değişecek bundan
sonra. Araç almak isteyen müşterilerimizin bir
kısmı, web üzerinden görüntülü görüşmeyi

tercih ederken, isteyen servis müşterilerimizin
araçlarının evlerinden alınıp, bakım hizmeti
yapıldıktan sonra geri evlerine bırakılmasını
da çok olumlu buluyorlar.
İnstagram üzerinden gerçekleştirdiğimiz ve
“Aykan Talks” olarak adlandırdığımız, canlı
yayınlarımız çok ilgi görmesi bizleri mutlu
etti. Ayrıca bu canlı yayınları kaçıranlar için,
Youtube üzerinde oluşturduğumuz “Aykan
Tv” her zaman izlenmeye hazır. Dünya, hızla
yeni düzene uyum sağlıyor ve otomotiv de
bu durumun öncüsü olmaya devam edecek.
Bireyselliğin yakın gelecekte daha da önem
kazanacağı ve araç sahipliğinin her zamandan
daha fazla isteneceği bir döneme giriyoruz.
Aykan olarak, değişimi takip eden değil,
değişime öncü olan, yön veren olmaya devam
edeceğiz.
Umarız bundan sonraki süreçte, daha
az pandemiden ve daha çok temsilcisi
olduğumuz markalarımızın yeni
ürünlerinden ve teknolojik ayrıcalıklarından
bahsedeceğimiz “Aykan Life”lar hazırlarız
sizler için.
Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen
arkadaşlarım adına sizlere, keyifli okumalar
ve sağlıklı günler diliyoruz.
Saygılarımızla.
Fırat ŞAHİN
Genel Müdür
Aykan
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Castrol Dijital Koçluk Ödülü
Dijital Koçluk konusunda bize destek veren partnerimiz
Castrol & Dijital Koçluk’un bünyesindeki programda,
İsotlar Dijital Pazarlama Departmanımız önderliğiyle
destek oldukları diğer bayiler arasında 2020'de Yıldız
Bayi olmaya hak kazandık.
Programın Yıldız Bayisi olarak,
başarı plaketini İsotlar Grup
bünyesine katarak; Volkswagen,
Audi, Škoda ve DOD markalarıyla
Otomotiv faaliyetlerini yürüttüğümüz

Aykan Motor bayiliğimizin Dijitalde öne çıkma
ve farklılaşma çalışmalarını üst seviyeye
çıkardık. Koçluk programı kapsamında İsotlar
Dijital Pazarlama Departmanı olarak Aykan
Motor Dijital Skorumuzu kısa sürede %80’in

üzerine çıkartarak yeni stratejilerle birlikte
sektörde yükselen bayi unvanını aldık.
Hızla gelişen teknolojik imkânlar ve
değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
organizasyonumuzun daha etkin / verimli
hizmet vermesi ve kullanıcı memnuniyeti
sağlaması için süreçlerimizin bütüncül bir
yaklaşım çerçevesinde dijital dönüşüme uyum
sağlamasını ve bundan sonraki dönemlerde
bu uyumun sürdürülebilir olmasını sağlamak
birincil hedeflerimizden biri olacaktır.

Aykan Sosyal Medya Ödülleri Dağıtıldı
İsotlar Dijital departmanımız
ile birlikte dijital dönüşümünü
hızlandıran Aykan Motor,
kendi iç çalışanları arasında
sosyal medya dostlarını
belirledi.

Son olarak Aykan ailesinde değerlendirilen
Sosyal Medya Dostu Müdür ödülü, VW Kayseri
Satış Müdürü Kafkas Aydın’a teslim edildi.
Eğenceli anların yaşandığı ödül töreninde
gelecek yıl planları konuşuldu ve gelecek yıl
için sürpriz hediyelerden bahsedildi.

İsotlar Dijital’in İlk olarak düzenlediği sosyal
medya ödülleri 3 farklı kategoride sahiplerini
buldu. Ödülleri sahiplerine İsotlar Dijital
Platform Müdürü Sercan Kasım teslim etti.
Her sene yenilenecek olan ödüller için
yarışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Instagram’da en hızlı büyüme gösteren il
olarak ilk ödülü Aykan İstanbul aldı.
Aykan motor’un Aykan TV adıyla
YouTube’a açılmasıyla birliktre İsotlar Dijital
departmanımızın YouTube kategorisinde de
bir çalışması oldu. Aykan TV YouTube kanalına
en çok içerik desteği veren şube ödülünü
Osmaniye Direktörü Sn. Mehmet Ali Abacı
teslim aldı.
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Kafkas Aydın - Sercan Kasım

Mehmet Ali Abacı - Sercan Kasım

BiZDEN HABERLER

01 Burda AVM

Aykan Her Yerde!
Aykan, 9 Şubat tarihinde Audi, Volkswagen ve Škoda markalı
araç sahipleriyle Ücretsiz Check-up etkinliği adı altında 01
Burda Avm’de bir araya geldi.
Aykan her yerde sloganıyla araç tanıtım
ve satış sonrası hizmetleri showroom
dışında marka ilgilerinin istediği her yerde
olabileceğini kanıtlar nitelikte bir etkinlikte
yol göstericiydi.
01 Burda Avm’nin kapalı otoparkında
yapılan etkinlikte toplamda 79 araca
ücretsiz check-up hizmeti sunuldu. Araçların
antifriz dereceleri, fren hidroliği, cam suyu
seviyeleri, lastik ön-arka, fren balatası
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ön-arka kontrollerini sağlanıp araç durumu
iyi-kötü olarak değerlendirildi. Her marka için
bölümlendirilmiş alanlarda formenlerimiz
tarafından gerekli bakım işlemlerinin
ardından müşteri danışmanlarımız yetkili
servislerimize randevu ve kayıt işlemleri
gerçekleştirdi.
Organizasyondan geriye ekibimizin enerjik
ve takım ruhunu da bolca yansıtan renkli
görüntüler kaldı.

BiZDEN HABERLER

İsotlar Grup’ta
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Coşkusu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile
şirketimiz bünyesinde çalışan tüm kadın
çalışanlarımıza değerli özverileri için çiçekler
armağan ettik.

Güne ilişkin neşeli fotoğraflar çekip
arşivledik. Objektifimize yansıyan mutlu kadın
gülüşlerinden bazı kesitler…

"Dünyada her şey kadının eseridir."
Mustafa Kemal Atatürk

Zeynep Güçer

Tülin Özkan

Fadime Toklu

Pelin Özcan

Meltem Taşan

İnsu Çakır

Şule Kama

Dilek Eren

Nurcan Özyurt

Sema Güler

Bahar Aşkar

Neslihan Şimşek

Ebru Doğru

Ayşe Diker

Başak Kenç
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Aykan DOD
Kartal
2020 yılı Mayıs
ayından itibaren Kartal
lokasyonumuzda hizmete
başlayan Aykan DOD Kartal
şubemiz ile iş ortaklığımızı
büyütmeye ve geliştirmeye
devam ediyoruz.
Aracını yeni araç ile takas etmek isteyen
veya satış işlemleri için bize emanet eden
tüm müşterilerimize hizmet verebilmek
ve memnuniyetlerini en yüksek seviyede
tutabilmek adına çıkılan 55 yıllık hizmet
yolumuzda kilometre taşlarını kaliteden ödün
vermeden diziyoruz.
Açık alanda 14 ve kapalı alanda 30 araçlık
sergileme alanı ile hizmetine başlayan DOD
Kartal şubemize ulaşım metro ve toplu taşıma
araçlarıyla kolaylıkla sağlanabilmektedir.
Türkiye'nin ilk ve en büyük kurumsal ikinci
el markası DOD - Doğuş Oto Değerlendirme,
1999 yılından bu yana sektörde güvenin
sembolü haline gelmiş, geliştirdiği yeni
projeler ve çalışmalar ile kurumsal ikinci
el sektöründeki liderliğini Aykan Otomotiv
hizmeti ile sunmaktan dolayı gururluyuz.
İstanbul’da şimdilik 2 DOD, Adana ve
Kayseri’de 1’er adet olmak üzere 4 şube ile
hizmet vermekte olup, yakın zamanda farklı
lokasyonlarda görüşmek üzere.

15. Kayseri
Tarım
Fuarı’nda
AYKAN
RÜZGARI
ESTİ!
8 AY K A N

Bu yıl 15.si 20-23 Şubat
tarihlerinde Kayseri
Dünya Ticaret merkezinde
gerçekleşen Kayseri Tarım
ve Hayvancılık Fuarı'nın
15.yılında 1900 firma ve firma
temsilciliğinin katılımıyla
81 ilden gelen yaklaşık
300.000 ziyaretçiyi Kayseri’de
buluşturmayı başarmıştır.
Aykan Volkswagen olarak Caravella ve
Caddy model araçlarımızla fuarda boy
gösterdik. Yoğun katılımın yaşandığı fuarda
tarımsal üretimde kaliteyi önemli ölçüde
etkileyen modern alet ve makine teçhizatlar
sergilenirken çiftçilerin ilgi odağı Aykan
Volkswagen standındaydı.

Danışman ekibimizle yer aldığımız fuarda
ziyaretçilerimize araçlar hakkında detaylı bilgi
akışı ve test sürüşü imkanı sağladık.

BiZDEN HABERLER

AYKANTV
Aykan
Talks
Aykan Talks köşemizde
pandemi süreci boyunca
birbirinden değerli
konuklarımızı ağırladık.
Instagram üzerinden
gerçekleştirdiğimiz canlı
yayınlarımıza AYKAN TV
youtube kanalımızdan ve
Aykan Motor instagram
hesabımızın ig tv bölümünden
ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. İLHAMİ ÇELİK

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhami
Çelik ve Otomotivde Pandemi Türkiye'de ilk
defa yeniliklerin öncüsü dijital pazarlama
birim yöneticimiz eşliğinde gerçekleştirildi!
Koronavirüs ve otomotive etkilerini Aykan Talks
instagram canlı yayınlarımızda Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik ile ele aldık.
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ERHAN BAYRAKTAR
Yüce Auto Skoda Satış Müdürü

2020 ŠKODA Markası ve Yeni Ürünler - Yüce
Auto ŠKODA ile Otomotiv Gündemi Yüce
Auto ŠKODA Türkiye Satış Müdürü Sn. Erhan
Bayraktar Aykan Talks'a konuk oldu ve merak
edilenleri açıkladı. Pandemi sürecinde ŠKODA
markasını değerlendiren Bayraktar İyilik Aracı
gibi kampanyalar ile tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de görülen pandemi sürecine
desteklerini dile getirdi.
2020 yılında gelecek yeni modellerden
de bahseden Bayraktar, 2020 yılı bitmeden
ülkemizde satışa sunulacak iki yeni modeli
açıkladı. Bunlardan ilki ŠKODA Kamiq! ŠKODA
SUV ailesinin yeni ve Kodiaq ve Karoq'tan
sonra en küçük üyesi olan Yeni ŠKODA KAMİQ
için geri sayımın başladığını ve Haziran sonu
Temmuz başı itibariyle bayilerdeki yerini
almaya başlayacağını bildirdi. İkinci olarak
Yeni ŠKODA SCALA modelinden bahseden
Bayraktar, C Hatchback segmentinde ki yeni
oyuncusunun da bu yıl içersinde Türkiye
pazarında sunulacağını bildirdi. Fabia modelini
ve özellikle yıllardır isminden söz ettiren
Yeni ŠKODA OCTAVIA modellerine de değinen
Bayraktar, Yeni OCTAVIA'nın hibrid seçeneği
ile Türkiye'de olacağını bildirdi. Bu yıl sonuna
kadar yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan
Bayraktar, bu modeller ile ŠKODA ailesinin
de tamamlanacağını, 2021 yılına tüm
segmentlere ürün sunabiliyor olarak girmek
istediklerini dile getirdi.

CENK ŞENOL
VDF Satış Müdürü

Otomotivde Etkili Kredi Çözümleri,
AutoCredit Nedir?
Aykan Talks'a katılan vdf Satış Müdürü Cenk
Şenol, kredi çözümleri hakkında önemli
bilgilendirmeler ve seçeneklerde bulundu.
Vdf ürünlerinden detaylarıyla bahseden
Şenol, AutoCredit ürününün önümüzdeki
günlerde çok daha fazla tercih sebebi
olabileceğine değindi ve detaylı bilgileri
sözlerine ekledi.
Vdf'nin her bütçeye uygun farklı vade
seçenekleri ve avantajlı faiz oranları
sunan kredileri ile aracınıza kolayca sahip
olabileceğinizi ve dilerseniz Balon Ödeme
veya AutoCredit seçeneği ile borcunuzu son
taksite kadar hafifletebilir, dilerseniz de
Değişken Ödemeli veya Ara ödemeli kredi ile
ödeme planınızda bütçenize göre değişiklikler
yapabileceğinizi ve ayrıca çiftçilerimize ve
vdf'den tekrardan kredi alan müşterilerimize
özel ayrıcalıkların sunulduğu kredilerimiz
arasından size en uygun olanını seçerek
de hayalinizdeki araca sahip olabilirsiniz.
AutoCredit ile rahat ödeme koşullarına
değinen Şenol, klasik eşit taksitli kredi ödeme
planından farklı olarak, aylık vadelerinizi
asgari düzeyde ödeme ve son taksitinize
gelene kadar kredi borcunuzu eritme
kolaylığının altını çizdi.

"Aykan showroomları da bir
müşterinin tercih edebileceği
en steril ortamdır."

UĞUR TUNCEL

ALTUĞ MANGALOĞLU

Dijital Dönüşüm Danışmanı

Berkem Otomotiv Genel Müdürü

Dijital dönüşüm nedir?

Hijyen konusunda otomotivde ne gibi
hizmetler sunuyorsunuz?

Dijital Dönüşüm Danışmanı Uğur Tuncel
Dijital dönüşüm hakkında merak ettiklerinizi
cevapladığı yayınımızda Castroll markası ile iş
birliği içerisinde dijital koçluk programından
da söz etti.
Teknoloji kullanımının yaygınlaşması
ile beraber yaşam biçimimizin ve iş yapış
şeklimizin uğradığı değişikliği kısaca dijital
dönüşüm olarak tanımlayan Tuncel, Pandemi
süreci öncesinde 2030’lu yıllar itibariyle
yeni çağın başlanacağı düşünülürken
yaşamakta olduğumuz dönemin dijital
tüketimi üst seviyelere ulaştırdığını ve bunun
bir sonucu olarak dönüşümün çok daha hızlı
gerçekleşeceğini belirtti.
Bilinirliği ve güvenilirliği en fazla olan
teknoloji şirketlerinden birinin otomotiv
sektörüne girmesi ile birlikte otomotiv
sektöründeki dönüşümün başladığını ve artık
daha cesur aksiyonlar alındığını da sözlerine
ekledi.
Dijitalleşmenin diğer bir getirisinin ise
satınalma süreçlerinde değişen müşteri
kararları olduğunu müşterinin artık showroom
ziyaretinde bulunmadan dijital kanallar
üzerinden karar verdiğini bu sebeple
websitelerin ve sosyal medya hesaplarının
etkin kullanılması gerekliliğinin altını çizdi.

Otomotivde hijyen ve koruma ürünlerini
konuştuk.
Berkem Otomotiv Genel Müdürü Altuğ
Mangaloğlu otomotivde hijyeni kendi
markaları bünyesinde eğittikleri personelleri
ile sağladıklarını ve dezenfeksiyon
işlemlerinin çok önemli olduğu konusuna
değindi.
Yeditepe Üniversitesi tarafından onaylanmış
nano gümüş iyonu içeren dezenfeksiyon
işlemi ile üç ay boyunca koruma sağlayan
bir uygulama yaptıklarını, bu uygulamayı
ruhsat sahibi firmaların ve sertifikası bulunan
personellerin yapabileceğini aktarırken,
Aykan showroomlarının da bir müşterinin
tercih edebileceği en steril ortam olduğunu
sözlerine ekledi.
Uygulama öncesi mikrop/bakteri seviyesi
ölçümlenebiliyor mu sorusuna Mangaloğlu
yapılacak işleme ölçüm yapılarak başlandığını
sonrasında dezenfeksiyon işlemlerinin
gerçekleştirildiğini ve uygulamanın üzerinden
birkaç saat geçtikten sonra tekrar ölçüm
yapıldığını bu sayede öncesi ve sonrası
verilerine ulaştıklarını aktardı.

Abone
Olmayı
Unutmayın

!

youtube.com/aykantv

BiZDEN HABERLER

İsotlar Grup, Motobike İstanbul
Fuarı’nın Yine En Çok Ziyaret
Edilen Standı Olmayı Başardı!
Messe Frankfurt Istanbul
tarafından organize edilen,
motosiklet ve bisiklet
sektörünün bölgedeki en
kapsamlı etkinliği Motobike
Istanbul, İstanbul Fuar
Merkezi’nde 12. kez 20 - 23
Şubat’ta kapılarını açtı.
Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla
beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul
Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili
Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği
Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Genel
Müdürü Dmitry Bakumenko ve Aytemiz
Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı.

108,485 ziyaretçinin 285 katılımcı ile buluştuğu
Motobike Istanbul bu yıl her zamankinden
çok daha renkli ve heyecanlı geçti. Motobike
fuarına İsotlar Grup olarak distribütörlüğünü
yaptığımız TVS, Peugeot Scooters, Brixton
ve Lambretta ile katılım gösterip fuarın en
çok ziyaret edilen standları arasında yer
almayı başardık. İsotlar Grup motosiklet
sektörüne 2004 yılında, dünyanın en büyük on
üreticisinden biri olan TVS motosikletin Türkiye
distribütörü olarak başlamış, 2016 yılında bu
kez şehirli ulaşım markası Peugeot Scooters
Türkiye distribütörlüğü ile scooter segmentinde
gücünü göstermiştir.
Şehirdeki her türlü ulaşım ihtiyacına cevap
verme misyonuyla yoluna devam eden İsotlar,
2017 yılında Brixton ve Lambretta markalarının
distribütörlüğü ile motosiklet alanındaki yerini
güçlendirmiştir.
Birbirinden renkli anların yaşandığı fuarda
yalnızca Türkiye pazarından değil, Avrupa, Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinden de
ziyaretçiler de hazır bulunuyordu.
Sanat ve televizyon dünyasından görmeye
alışık olduğumuz simalardan Can Yılmaz, Kamil
Güler ve Asil Özbay’da standımızı ziyaret edip
genel müdürümüz Fırat Şahin ile uzun uzun
sohbet etti.

Fırat Şahin - Kamil Güler - Can Yılmaz
12 AY K A N

Fırat Şahin - Asil Özbay

BiZDEN HABERLER

TÜV SÜD D-Expert’in

Adana Ekspertiz Merkezi Açıldı
Türkiye’de kurumsal firmalara
ve son tüketiciye uluslararası
tecrübesi ile bağımsız,
tarafsız ve profesyonel ikinci
el araç ekspertiz hizmeti
veren TÜV SÜD D-Expert,
deneyimli ve profesyonel
ekspertiz uzmanlarını şimdi
Adana Şakirpaşa Şubesi’nde
müşterileriyle buluşturuyor.

kontrolü yapılıyor. DYNO Ekspertiz Paketi ise
boya-kaporta kontrolüne ek olarak OBD ve
Dinamometre testlerini de kapsıyor. Daha
geniş kapsamlı olan Full Ekspertiz Paketi’nde
ise önceki paketlere ek olarak süspansiyon
testi, detaylı iç aksam kontrolü, yanal kayma
testi, OBD testi ve tramer sorgulaması
yapılırken. TÜV SÜD D-Expert kalitesi ile sahip
olabileceğiniz en kapsamlı paket ise Full
Plus Ekspertiz Paketi. Bu pakette DYNO testi
de bulunuyor. Bu test; motorun güç ve tork
ölçümlerini yaparak aracınızın bir anlamda

sağlığını kontrol ediyor. TÜV SÜD D-Expert,
ikinci el aracının garanti süresini uzatmak
isteyen müşterilerine de ‘TÜV SÜD D-Expert
Garanti’ ürününü sunuyor. 3 ay/5.000km, 6
ay/10.000km veya 12 ay/20.000km olmak
üzere tercih edilebilecek ürün, TÜV SÜD
D-Expert’in tüm şubelerinde müşterilere
sunuluyor. Bu paketler ile araçlar, ekspertiz
sonrasında tercih edilen süre içerisinde
meydana gelen ve program kapsamına dahil
edilen arızalara karşı koruma altına alınıyor.

Mevcut müşterilerinden aldığı pozitif geri
bildirim ve taleplerle Türkiye’deki hizmet ağını
genişletmeye devam eden TÜV SÜD D-Expert;
Türkiye’deki beşinci merkezi olan Adana
Şakirpaşa’da 980 metrekare büyüklüğündeki
şubesinde Adanalı müşterilerine bağımsız,
tarafsız ve profesyonel hizmet vermeye
başladı. Müşterilerine sunduğu dört farklı
ekspertiz paketiyle ikinci el araç ekspertizinde
ihtiyaç duyulan güven ortamını sağlayan TÜV
SÜD D-Expert, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiye
değer katıyor.
TÜV SÜD D-Expert güvenilirliği altında,
Temel Ekspertiz Paketi’nde boya-kaporta
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Lüks ve Sportifliği Birleştiren

Yeni Arteon

Volkswagen’in “Gran Turismo” modeli Arteon,
yeni verimli motor seçenekleri, akıllı sürüş
ve asistan sistemleri ile güncellendi. Model,
kapsamlı bir geliştirme sonrasında yüzde 100
dijital kokpiti “Digital Cockpit Pro” ve tamamen
yenilenen iç tasarımıyla dikkatleri üzerine
çekiyor. Bir ürün serisi, iki model: Yenilenen
Arteon, fastback ve stationwagon kasa tipinde
yeni Shooting Brake versiyonlarıyla önümüzdeki
aylarda Avrupa’da satışa sunulacak. Yeni
Arteon’da, TDI ve TSI motor seçeneklerinin yanı
sıra yeni bir motor seçeneği daha bulunuyor.

Volkswagen'in avant-garde tasarıma
sahip iddialı modeli Arteon güncellenmiş
haliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Daha
verimli, enerji dolu ve tam anlamıyla dijital
modelin 2020 yılı ikinci yarısında Avrupa'da
satışa sunulması planlanıyor. Yeni Arteon,
işlevsellik kadar bi eysel tasarıma ve yenilikçi
teknolojilere değer veren tüm otomobil
severler için tasarlanmış.

Lüks ve sportifliğin birleştiği ön
tasarım
Yeni Arteon'da ilk planda güncellenen ön
profil göze çarpıyor. Bir önceki nesliyle de
dikkatleri üzerine toplamayı başaran Arteon'un
yenilenmiş tasarımı yine göz alıcı ama çok
daha rafine. Ön tarafta keskinleştirilmiş tasarım
çizgisi modelin bir yandan şık bir lüks otomobil
olduğunu gösterirken, diğer yandan güçlü bir
sportif karaktere de sahip olduğunun altını
çiziyor.

Uzun ve geniş kaputun dikkat çekici tasarıma
sahip radyatör paneli ve entegre LED farlarla
etkiIeşimi bu karakteri ortaya koyuyor. Yeni
Arteon'da ön farlardan radyatör ızgarası
içerisine kadar devam eden LED gündüz sürüş
far çizgisi gün ışığında bile dikkat çekmeyi
başarıyor.

Karekteristik arka tasarım
Yeni Arteon'un arka tarafında da tasarımın
güçlü izleri dikkat çekiyor. Özellikle arka
çamurluk üzerinde devam eden omuz çizgisinin
güçlü, çarpıcı tasarımı ve yeni LED stop grubu
Arteon ile ilk karşılaşıldığında dikkat çekiyor.

MQB ile gelen avantajlı boyutlar
Yeni Arteon, Volkswagen'in MQB (Modular
Transverse Matrix) platformunda ürettiği
modeller grubunda yer alıyor. Böylece, 2.840
mm 'lik uzun bir aks mesafesi sayesinde

Volkswagen, Arteon’da
ilk kez kullandığı ve 218
PS güç üreten plug-in
hibrit motorlu eHybrid
modeliyle performans
ve verimliliği bir arada
sunuyor. Yeni Arteon’da
210 km/s hıza kadar
sürüş imkânı sağlayan,
yarı otonom sürüş asistanı
“Travel Assist” sistemi ilk
kez kullanılıyor.
kullanım alanı oldukça verimli bir hale
getirilmiş. Yeni Arteon, 4.866 mm uzunluğa
ve dış aynalar hariç 1.871 mm 'lik gövde
genişliğine sahip.

Yeni dijital kokpit
"Yeni Arteon' ın iç mekanında, modelin
karakterine uygun olarak yeniden tasarlanmış
üst düzey kalite ve fonksiyonellikte bir kokpit
ortamı bulunuyor. İçeride tüm yüzeyler,
havalandırma çıkışları, gösterge paneli,bilgi
eğlence sistemi ve klima kumandaları da dahil
olmak üzere orta konsol ve kapı döşemeleri
yeniden tasarlanmış. "Touch slider" ile sezgisel
olarak kontrol edilebilen otomatik klima ve
dokunmatik tuşlara sahip yeni direksiyon çok
daha kolay kullanılan bir teknoloji sunuluyor.

Tüm motorlarda yüksek
verimlilik düzeyleri, düşük
emisyonlar ve güçlü tork ön
plana çıkıyor.

Yeni bir özellik daha : "Apple Car PIay" ve
"Android Auto" fonksiyonlarının kullanıldığı
"App-Connect Wireless" üzerinden uygulamalar
artık otomobile kablosuz entegre edilebiliyor.
Harman/ Kardon'un 700 watt 'lık güçlü ve
yüksek kaliteli ses sistemi Yeni Arteon'a özel
olarak tasarlanmış.

elektrik motoruna enerji sağlıyor. Arteon
eHybrid'de, Volkswagen'de hibrit otomobillede kullanılmak üzere geliştirilmiş 6 ileri DSG
şanzıman bulunuyor.

Yeni gösterge paneli
Konsolun üst kısmında ve kapı döşemelerinde
kullanılan özel dikişlerle uygulanmış yeni
suni deri yüzeyler daha rafine ve üst düzey
bir tasarım olarak öne çıkıyor. Tercih edilen
donanım seviyelerine göre iç mekanın
premium kalite algısını daha üst seviyeye
çıkaran yeni ahşap veya krom dekor
seçenekleri sunuluyor. Klima havalandırma
kanalları yeniden tasarlanmış ve otomobile
tamamıyla entegre edilmiş.

Yeni TDI ve TSI motor teknolojileri
Arteon'un diğer motor seçenekleri arasında
3 farklı TSI ve 2 farklı TDI teknolojisi de yer
alıyor. 1.5 lt hacminde sadece manuel vites ile
sunulacak TSI motor 150 PS güç üretirken, 2.0 lt
hacmine sahip TSI motorlar ise 190 PS, 280 PS
güç seçenekleri ile sunuluyor. 2.0 lt hacminde
sunulacak TDI motorlar ise 150 PS ve 200 PS
güç üreten seçeneklere sahip.

Kapı içindeki dekorların içerisine entegre
edilen 30 farklı renge sahip ambiyans
aydınlatması da özellikle gece yolculuklarında
keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Dijitalleştirilmiş kontroller
Arteon'da dokunmatik yüzeylere sahip
yeni nesil çok fonksiyonlu direksiyonun yanı
sıra pek çok dokunmatik kontrol ünitesi var.
Yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist"
aktif edildiğinde sürücünün elinin kapasitif
direksiyonda olduğunu algılayan özel yüzeyler
sayesinde daha güvenli ve konforlu bir sürüş
deneyimi sunuluyor.
Dokunmatik özelliğe sahip klima
kontrolleri Yeni Arteon'da sunulan en önemli
geliştirmelerden biri olarak önümüze çıkıyor.
Otomatik klima sisteminde istenilen sıcaklık
ayarı bir "touch slider" vasıtasıyla sezgisel
olarak değiştirebiliyor. Aynı özellik,klimanın
havalandırma sistemi için de kullanılıyor.
Yeni Arteon'da yeni nesil dijital gösterge
paneli "Digital Cockpit Pro" standart olarak
sunuluyor. 10,25 inç 'lik ekran yüksek
çözünürlükte ve net grafiklere sahip. Sürücü,
çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki bir tuş
sayesinde üç temel gösterge stili arasında hızlı
ve kolay bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Şehir içinde sıfır emisyon:
Arteon eHybrid
Yeni Arteon'a performans ve verimlilik odaklı
yeni bir motor seçeneği ekleniyor. Arteon
ürün gamında ilk kez kullanılan plug-in hibrit
sürüş sistemine sahip Arteon eHybrid, özellikle
elektrikli sürüş menziliyle, günlük kullanımda
sıfır emisyonla seyahat deneyimini mümkün
kılıyor.
Elektrikli mobilitenin avantajları Arteon
eHybrid 'te öne çıkıyor. Plug-in hibrit sürüş
sistemi, 50 km'ye kadar olan mesafeleri
tamamen elektrik motoru üzerinden kat etmek
üzere uyarlanmış. Bu nedenle, bataryada yeteri

Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri,
düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana
çıkıyor.
kadar şarj bulunması halinde, eHybrid modeli
her zaman E-Mode 'da çalışmaya başlıyor.
Arteon eHybid şehir elektriği üzerinden şarj
edilebilmesinin yanında kendi içten yanmalı
motoruyla da uzun seyahatlerde şarj edilerek,
şehir içi trafiğe girildiğinde elektrikli motoru
sayesinde sıfır emisyon kullanımı sağlıyor.
140 km/s 'nin üzerindeki hızlarda, elektrikli
motor, verimli TSI motoru destekliyor.
Elektrikli motor ve TSI motor arasında
sağlanan etkileşim de hem performansı hem
de verimliliği artırıyor. Yeni Arteon eHybrid
'teki elektrik enerjisi bir yandan tamamen
elektrikli sürüş için kullanılabilirken, diğer
yandan performansın artırılması amacıyla da
kullanılmış oluyor. Elektrikli itiş sistemi ek bir
takviye birimi şeklinde görev yaparak kendi
dinamiğini eHybrid mod'da ortaya çıkarıyor. 1.4
lt TSI motor 156 PS güç üretiyor. Elektrikli motor
ise 115 PS güç üretiyor. Bu iki motorun birlikte
çalışması sonucunda, 218 PS 'lik etkileyici bir
sistem gücü elde ediliyor. Gövde altında arka
aksın önüne yerleştirilmiş lityum iyon piller

Yeni sürüş asistan sistemleri
Yeni Arteon' da 210 km/s hıza kadar sürüş
imkanı sağlayan, yarı otonom sürüş asistanı
''Travel Assist" sistemi ilk kez kullanılıyor.
''Travel Assist" özellikle şehir içi trafiğin yoğun
olduğu ve yol çalışmalarının bulunduğu bir
rotada sürüşü daha güvenli ve daha rahat
hale getiriyor. Sezgisel Adaptif Hız Sabitleyici
"Predictive ACC", Travel Assist 'in ayrılmaz
parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Adaptif Hız
Sabitleyici otomobilin hız sınırlarına, virajlara
ve kavşaklara uygun hız adaptasyonuyla
hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı
oluyor. Bunun yanı sıra, Şerit Takip Asistanı
"Lane Assist", yaya algılama özelliğine sahip
Ön Bölge Asistanı "Front Asist", yarı otonom
sürüş asistanı ''Travel Assist 'in diğer bileşenleri
olarak dikkat çekiyor. Yeni Arteon 'un, verimlilik
ile performansı bir arada sunan plug-in
hybrid teknolojisine sahip yeni 1.4 lt TSI 218
PS benzinli motora sahip eHybrid fastback
versiyonunun, 2021 yılı ikinci yarısında Türkiye
yollarında olması planlanıyor.
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SEAT'ın Elektrikli Scooter'ı Satışa Sunuldu
SEAT elektrikli scooter'ı EXS KickScooter'ı Türkiye’de satışa sundu. 25 kilometre menzile
sahip scooter 3.5 saatte şarj edilebiliyor.
SEAT, şehir içi ulaşım için yenilikçi çözümler
sunmaya devam ediyor. SEAT’ın Segway imzalı
yüzde 100 elektrikli scooterı kullanıcılarına
kolay kullanım, uzun menzil ve kısa sürede şarj
imkanı tanıyor. SEAT EXS KickScooter tam şarjda
dış etkenlere bağlı olarak 25 kilometrelik bir
menzil sunuyor, maksimum şarj süresi ise üç
buçuk saat.

ve mekanik frenleri sayesinde güvenli bir
şekilde durdurulabiliyor. LED ekranında hızı
batarya durumu ve sürüş modunun gösterildiği
EXS KickScooter’da, fren kabloları ve batarya
daha fazla koruma sağlanması için direksiyon
kolonuna entegre edilmiş. Bunlara ek olarak,
sağlam kauçuk tekerleklere ve konfor sağlayan
ön ve arka amortisörlere sahip.

Spor, Normal ve Eko olmak üzere 3 farklı
kullanım modu bulunan 'EXS KickScooter' dış
etkenlere bağlı olarak 25 km maksimum hıza
ulaşabiliyor. Katlanarak elde taşınma imkanı
sunan EXS KickScooter’ın ağırlığı ise 12,5
kilogram.

App Store’da (iOS) veya Play Store’da
(Android) bulunan Ninebot - Segway
uygulamasıyla mobil cihazlardan da
yönetilebilen
SEAT EXS
KickScooter,
SEAT’ın

Geceleri daha iyi görüş mesafesi sağlayan
LED farlara sahip olan EXS KickScooter, elektrikli

16 AY K A N

Türkiye genelindeki tüm yetkili satıcılarında
satışa sunuldu.
SEAT EXS KickScooter hakkında detaylı bilgiye
www.seat.com.tr üzerinden de ulaşılabilir.

Spor, Normal ve Eko olmak
üzere 3 farklı kullanım modu
bulunan 'EXS KickScooter' dış
etkenlere bağlı olarak 25 km
maksimum hıza ulaşabiliyor.
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ŠKODA‘nın Segmentinde İddialı Modeli

SCALA Showroomlarda
ŠKODA, sınıfındaki standartları
yeniden belirleyecek SCALA
modelini Türkiye’de satışa
sundu.
Markanın yeni tasarım
dilini ve teknolojik atılımını
temsil eden SCALA, ŠKODA
showroomlarındaki yerini aldı.
SCALA, 115 HP güç üreten 1.0 TSI, 150 HP güç
üreten 1.5 TSI benzinli motorlar ve 115 HP güce
sahip 1.6 TDI dizel motor seçenekleriyle satışa
sunuldu. Tüm motor seçenekleri 7 ileri DSG
otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.
Modüler MQB altyapısıyla tasarlanan SCALA,
mümkün olan en uzun aks aralığı ve geniş arka
bölümüyle de öne çıkıyor. Kompakt boyutlara
karşın içeride geniş bir yaşam alanı sunan
SCALA, 2.649 mm aks aralığının yanı sıra, 4.362
mm uzunluğa, 1.793 mm genişliğe ve 1.471
mm yüksekliğe sahip.

Elite ve Premium donanım seviyeleriyle
sunulan SCALA, tüm versiyonlarda zengin
ekipmanlarıyla öne çıkıyor. Geniş yaşam
alanı ve 467 litrelik bagaj hacmiyle tüm
beklentileri aşarken, bir çok konfor özelliğiyle
de yolculukların keyifli geçmesini sağlıyor.
SCALA’da LED farlar, 3D dinamik sinyal
lambaları, 8 inç multimedya sistemi, ambiyans
aydınlatması ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi
özellikler yer alıyor. ŠKODA’nın “Simply Clever”
Akılcı Çözümleriyle donatılan SCALA’da, ayrıca
dijital gösterge paneli, kablosuz telefon şarj
ünitesi, anahtarsız çalıştırma sistemi, elektrikli
sürücü koltuğu ve elektrikli bagaj kapağı gibi
donanımlar da tercih edilebiliyor.

Aklın Yeni Sürümü
Etrafınızdaki her şey değişse bile ŠKODA
SCALA vazgeçilmezlerinizden olacak. Sadece
çok yönlülüğü ve kullanışlılığıyla değil,
cesur tasarımıyla da tüm gözler üzerinizde
toplanacak. Günümüz teknolojisinin tüm
imkânlarından yararlanan ŠKODA SCALA, üst
düzey bağlantı seçenekleri ve güvenliği bir
arada sunabilmektedir.

Zarif ve Sportif Tasarım
İlhamını ŠKODA’nın gelecek vizyonunun
sergilendiği VISION RS’den alan ilk otomobil
olan ŠKODA SCALA, zamanın ötesinde, sportif
ve dinamik tasarımıyla ŠKODA’nın geleceğine
ait ilk ipuçlarını barındırmaktadır.

Yeni Seyahat Asistanınız ŠKODA
SCALA
ŠKODA’nın akıllı çözümler felsefesiyle SCALA,
geniş yelpazeli konfor öğeleri ve pratikliğiyle
seyahatleriniz birinci sınıf yolculuklara
dönüşecek.

Akılcı Teknolojisi İle Daima
Öndesiniz
En güncel ve gelişmiş teknolojilerin bir arada
yer aldığı ŠKODA SCALA ile konforunuz her
zaman öncelikli.

Tasarım

Unutulmayacak Seyahatlere Hazır
Olun

ŠKODA SCALA, TOP LED arka aydınlatmalarla
birlikte kombinlenen Dinamik Arka Sinyal
Lambaları ile eşsiz bir deneyim sunar.

Seyahatleriniz birinci sınıf
yolculuklara dönüşecek.

Konfor

Konfor Her Zaman Ön Planda
ŠKODA SCALA'da konforunuzu tercihinize göre
özelleştirebilirsiniz. Çift bölgeli klima sistemi ile
ŠKODA SCALA'da herkes için üst düzey konfor
standart.

Panoramik Cam Tavan

Dışarıyı Farklı Bir Açıdan Görün
ŠKODA SCALA'nın devasa cam tavanı ile hem
gündüz hem de geceyi benzersiz bir deneyime
dönüştürün.

Pratiklik

Kullanışlılık

Şehir Yaşamı İçin Birebir

Doğada Bisiklet Sürüşüne Ne
Dersiniz?

ŠKODA SCALA günlük şehir kullanımı için
birebir. Boyutları sayesinde şehir içi pratik
kullanım sağlayan ŠKODA SCALA Yokuş Kalkış
sistemi sayesinde rampalarda aracın kaymasını
önleyebilmektedir. Arka park kamerası ve
park sensörleri ise aracınızı kolayca park
edebilmenize yardımcı olacaktır.

ŠKODA’nın “Simply Clever”
Akılcı Çözümleriyle donatılan
SCALA’da, ayrıca dijital
gösterge paneli, kablosuz
telefon şarj ünitesi,
anahtarsız çalıştırma sistemi,
elektrikli sürücü koltuğu
ve elektrikli bagaj kapağı
gibi donanımlar da tercih
edilebiliyor.

ŠKODA SCALA, 467 litrelik bagaj hacmiyle
eksiksiz bir seyahat için en büyük yardımcınız.
Arka koltuklar yatırıldığında ise bagaj alanı
1.410 litreye kadar çıkabilmekte. 1.410 litrelik
bu alanda yaklaşık iki buçuk metrelik uzunluğu
olan eşyalarınızı taşıyabilirsiniz.

Akılcı Çözümler

Size Özel Yaşam Alanı
Sürücü ve yolcu ceplerinde yer alan 1.5 litre
şişe tutucu gibi birçok akılcı çözümü bir arada
barındıran ŠKODA SCALA'da her şeyin sizin
adınıza düşünüldüğünü fark edeceksiniz. Hafta
sonu spor yapmaya giderken bagaj sabitleme
fileleri ile eşyalarınızı kolayca sabitleyebilir,
dönüş yolu alışverişinizde poşetlerinizi bagaj
askı aparatını kullanarak asabilirsiniz.
Böylece ŠKODA SCALA'da eşyalarınızı düzenli
şekilde yerleştirirken, beklenmedik sürpizlerin
de önüne geçmiş olursunuz.
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ŠKODA KAMIQ,

SIRA DIŞI ÖZELLİKLERİ İLE İDDİALI GELİYOR

ŠKODA, Türkiye’de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Markanın kompakt SUV
segmentindeki temsilcisi KAMIQ, ŠKODA showroomlarındaki yerini aldı. Benzinli ve dizel motor
seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Türkiye lansmanı, geniş basın katılımıyla online olarak
gerçekleştirilen KAMIQ modeli, rekabetin ve talebin giderek arttığı SUV segmentindeki en önemli
oyunculardan biri olacak.
Kamiq ile iddialıyız
Online basın toplantısında KAMIQ’in
Türkiye’ye gelişi hakkında değerlendirmeler
yapan Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü
Zafer Başar, “SUV segmenti bugün en çok
tercih edilen segmentlerin başında geliyor.
ŠKODA olarak SUV segmentinde de iddiamızı
sürdürme kararlılığımızı KODIAQ ve KAROQ
modellerimiz ile ortaya koymuştuk. Şimdi de
Kamiq modelimiz aramıza katıldı. Kompakt
SUV olarak tanımladığımız KAMIQ, sıradışı
tasarımı, fonksiyonelliği ve barındırdığı birçok
ekstra donanımı ile inanıyorum ki kendisini
kısa zamanda Türk kullanıcısına sevdirecektir.
Özellikle kadınlar başta olmak üzere bu
aracın daha önce ŠKODA’yla yolu kesişmeyen
kullanıcıların markayla tanışmasına da katkı
sağlayacağına inanıyoruz“ dedi.
SUV segmentine olan ilginin her geçen gün
arttığına değinen Başar, “SUV segmenti tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça
tercih edilen bir segment. Ülkemizde SUV
segmenti, 2020 yılının ilk 6 ayında geçen
yıla göre yüzde 59,4 artış gösterdi. Bizim
satışlarımızın da yüzde 40‘ını bu segment
oluşturuyor.
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KAMIQ ile bu oranın daha da artacağını
düşünüyoruz. Kamiq, kısa süre içerisinde
modern ve konforu seven, sportif ve farklı
yaşam tarzlarını tercih edenleri hedefleyen
temel modellerimizden biri olacak. Sene
sonuna kadar yaklaşık 3.500 adet satış
hedefliyoruz“ dedi.

Kamiq, kısa süre içerisinde
modern ve konforu
seven, sportif ve farklı
yaşam tarzlarını tercih
edenleri hedefleyen temel
modellerimizden biri olacak
Yüce Auto-ŠKODA olarak 2020 yılı
hedeflerinden ve otomotiv sektörü
öngörülerinden söz eden Başar, “Pandemi
nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine
ara vermeleri tedarik zorluğuna neden oldu.
Ancak bu durumun Ekim ayı gibi normale
döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini
düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam
otomobil pazarının 600 - 650 bin adet civarında
tamamlanmasını öngörüyoruz.

Bizim ŠKODA markası olarak 2020 satış
hedefimizi ise 25 bin adet olarak belirledik.
Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme
oranı yakalamak amacındayız. Bugün sizlere
tanıtacağımız KAMIQ modelimizin de getireceği
sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi
düşünüyoruz“ diye konuştu.

ŠKODA’nın eşsiz karakteriyle
kompakt bir SUV
Yerden yüksek sürüşe sahip KAMIQ, yüksek
oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik
sürüşüyle ve ŠKODA’nın karakteristik tasarım
diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada
ve Grönland’da yaşayan Eskimo’ların, "her
duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi
tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor.
Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi,
K harfi ile başlayarak Q harfi ile bitiyor. Güçlü
bir dış tasarıma sahip olan KAMIQ, yerden
yüksek tarzını 17-18 inç arasında değişen jant
seçenekleriyle güçlendiriyor.
İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip olduğunu
belli eden KAMIQ, hassas bir biçimde
şekillendirilmiş kaputuyla da kendine has bir
karakteri olduğunun altını çiziyor.

Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara
sahip ilk ŠKODA olarak öne çıkan KAMIQ, aynı
zamanda önde ve arkada dinamik sinyal
lambaları ile tercih edilebiliyor. KAMIQ, arka
bölümde de markanın tasarım dilini kendine
has şekilde yorumlarken, her yeni ŠKODA’da
olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine
markanın harflerini taşıyor.

KAMIQ’de yeni kabin konsepti
KAMIQ, markanın yeni kabin konseptini temsil
eden ikinci ŠKODA modeli olarak öne çıkıyor.
Yüksek oturma pozisyonu ve geniş yaşam
alanına sahip SUV, aynı zamanda geliştirilmiş
ergonomileri ve görüş açıları sunuyor. Şehir
içinde rahatça kullanılabilecek ve manevra
yapılabilecek şekilde tasarlanan KAMIQ, sürücü
ve yolcularını da rahat ettirecek birçok özellik
sunuyor.
Seyahat edenlerin rahat etmesi adına 1,003
mm baş mesafesi, 1,425 mm dirsek mesafesi
ve 73 mm diz mesafesi ile segmentinin en
iyi ölçülerine sahip. Aynı zamanda 400 litrelik
bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında
1,395 litreye çıkıyor. Opsiyonel özellik olarak
sunulan katlanan ön koltuk ise, 2,447 mm
uzunluktaki hacimli eşyaların taşınmasına
imkan tanıyarak pratikliği artırıyor. Akıllı
saklama gözleri ise, eşyaların konulması adına
26 litre kadar ekstra alan sağlıyor. KAMIQ’in
kabininde kullanılan yumuşak materyaller, yeni
koltuk tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan
atmosferinde memnun edici bir hava yaratıyor.
Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması,
dekoratif kaplamalar, opsiyonel 10.25 inç
Dijital Gösterge Paneli, Climatronic, elektrikli
ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve
direksiyon ile konfor seviyesi daha da ileriye
taşınabiliyor.

Araç içinde yüksek teknolojiye
“merhaba”
ŠKODA, KAMIQ kullanıcılarına araç içerisinde
son teknoloji bilgi-eğlence ve bağlantı
sistemlerini sunuyor. Bolero ve Amundsen
sistemleri, 8.0-9.2 inç arasındaki ekranlarla
tercih ediliyor. Ayrıca 10 hoparlörlü ŠKODA ses
sistemi de, araç içerisindeki müzik keyfini daha
ileriye taşıyor.
SmartLink teknolojisi ise, Apple CarPlay,
Android Auto veya MirrorLink yoluyla akıllı
cihazlarına bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca
KAMIQ’de Wi-Fi hotspot, önde ve arkada iki
USB girişi, önde kablosuz şarj alanı gibi birçok
teknolojik özellikle de yer alıyor.

Geniş motor seçenekleri
ŠKODA KAMIQ, lansmandan itibaren 115-150
HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre
hacimde olmak üzere iki farklı TSI benzinli
motor seçeneği ve 1.6 litre TDI dizel motor
seçeneği ile satışa sunuluyor. Tüm motorlar 7
ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla
Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni geliştirilen
şasiye sahip olan KAMIQ, SCALA modeline
göre yerden 39 mm daha yüksek. Bununla
birlikte KAMIQ, Spor Şasi Kontrolü ile de
tercih edilebilecek. 10 mm daha alçak olan
bu spor şasi, Sürüş Modları Seçenekleri’nde
Normal ve Spor sürüş modları sunuyor. Böylece
kullanıcıları KAMIQ’in daha sportif yanını
deneyimleyebiliyorlar.

En yüksek güvenlik standartları
KAMIQ, MQB-A0 platformu ile en yüksek
seviyede aktif ve pasif güvenlik özellikleri
sunuyor. Sürücü diz hava yastığı ve arkada

yan hava yastıkları dahil olmak üzere dokuz
hava yastığıyla donatıldı. 4,241 mm uzunluğa,
1,793 mm genişliğe ve tavan raylarıyla birlikte
1,553 mm yüksekliğe sahip olan KAMIQ’in
gövdesinin yüzde 80’i yüksek dayanımlı ve
sıcak şekillendirilen çelikten üretildi.

KAMIQ’in standart
donanımları arasında Şerit
Takip Asistanı, Şehir İçi
Acil Fren ve Yaya Koruma
Özellikli Ön Bölge Asistanı
ve Çoklu Çarpışma Freni gibi
sistemlere sahip.
LED farları ve LED stop grubunu standart
olarak sunan KAROQ, aynı zamanda full LED
versiyonda adaptif ön farlar ve dinamik önarka sinyallerle de tercih edilebiliyor. KAMIQ’in
standart donanımları arasında Şerit Takip
Asistanı, Şehir İçi Acil Fren ve Yaya Koruma
Özellikli Ön Bölge Asistanı ve Çoklu Çarpışma
Freni gibi sistemlere sahip.

Daha fazla “Simply Clever” özellik
KAMIQ de, her bir ŠKODA modeli gibi günlük
hayatı kolaylaştırmak adına birçok “Simply
Clever”, yani Akılcı Çözümler sunuyor. Otomatik
kapı kenarı koruma özelliği SUV aracın şehir
içerisinde dar alanlarda dahi kapılarının zarar
görmesini engelliyor. Elektrikli bagaj kapağı,
elektrikli çeki demiri, bagajda yer alan LED
el feneri, cam yıkama haznesindeki entegre
huni, yakıt depo kapağının içerisindeki lastik
derinlik ölçme özellikli buz kazıyıcı, sürücü
kapısı içerisindeki şemsiye gibi Akılcı Çözümler,
KAMIQ ile hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş keyfini
artırıyor.
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Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4
yollara çıkmaya hazır
Volkswagen'in tamamen elektrikli ilk SUV modeli markayı dünyanın en büyük segmenti kompakt
SUV sınıfında temsil etmeye hazır. Doğadan ilham alan net ve akıcı tasarımıyla sıra dışı bir
aerodinamik yapıya sahip model birçok fonksiyonu sürekli geliştirebilen bir yazılıma sahip.
IQ. Drive yarı otonom sürüş asistan sistemleriyle daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi
sunan ID.4'te, 10 inçlik, sesli kontrol özelliğine sahip dokunmatik ekran ve kokpit boyunca uzanan
akıllı ID. Light konsepti standart olarak sunuluyor. İlk olarak sınırlı sayıda üretilecek ID.4 1ST ve ID.4
1ST Max versiyonlarının ikisi de ID.4 Pro Performans temeline dayanarak 204 PS güç üretirken 520
k'ye kadar menzil sunuyor.
Volkswagen'in elektrikli araç atılımı ID.3'ün
ardından ID.4 ile devam ediyor. ID.4, MEB
(modüler elektrik platformu) teknolojisine dayalı
olarak üretilecek ikinci model ve markanın ilk
tamamen elektrikli SUV'u. Fiyat, performans
ve sürdürülebilirliği bir arada sunan ID.4, Çin,
ABD ve Avrupa'da üretilip satılacak ve Grubun
elektrikli araç atılımında stratejik bir kilometre
taşı olacak. Volkswagen, 2029 yılına kadar 75
civarında tamamen elektrikli model piyasaya
sürmeyi ve bu dönemde yaklaşık26 milyon
elektrikli araç satmayı planlıyor.

Kaslı ve akıcı dış tasarım
4,58 metre uzunluğundaki ID.4, kuvvetli ve
kendinden emin görünümüyle yollara çıkıyor.
Tasarımı net, kesintisiz ve güçlü çizgilertaşıyor.
Bir SUV'un kaslı yapısıyla, gelişmiş aerodinamiği
birleştiriyor. Kompakt ID.3 gibi ID.4'ün tasarım
unsurları da mobilitede yeni bir çağın
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başlangıcını simgeliyor. Araçta radyatör ızgarası
bulunmuyor, çünkü elektrikli motorlu araçlarda
buna ihtiyaç duyulmuyor. Karakteristikfarlarve
farlarınarasındaki özel ışık imzası, ön tasarımına
son derece modern bir hava katıyor. Aracın
gövdesi atletik ve kusursuz görünürken, büyük
jantlar ID.4'ün güçlü, sportif doğasına dair bir
ipucu veriyor. Güçlü omuz çizgisi, araç gövdesine
daha fazla ivme kazandırıyor. Dinamik tavan
çizgisi ise tüm araç boyunca uzanarak arka
tasarıma keskin hatlı bir görünüm kazandırıyor.
Tasarım unsurlarındaki sofistike çözümler
ağırlığı azaltmaya yardımcı oluyor. Sınırlı sayıda
üretilen ve 2020 sona ermedenAvrupa pazarına
sunulacak olan elektrikli SUV'un ID.4 1sT ve ID.4
isT Max versiyonları, dörtfarklı renk seçeneği ile
sunuluyor. "Exterior Style" (Dış Tasarım) paketi
ayrıca siyah tavan ve siyah yan ayna yuvalar],
gümüş renkli C sütunları ve tavan rayları gibi bir
dizi çekici ek özelliksunuyor.

Yeni teknolojiler sunan IQ.Light
Aydınlatma söz konusu olduğunda, ID.4'ün
donanımında yenilikçi teknolojiler yer alıyor.
Bunlar arasında, aracın kilidi açıldığında lens
modüllerinidöndürerek sürücüyü dostça
karşılayan, etkileşimli IQ.Light LED Matrixfarlar
(ID.4 ısr Max'te standart) bulunuyor. Bu
aydınlatma sistemi aynı zamanda diğer
sürücüleri rahatsız etmeden yolu parlak bir
şekilde aydınlatan ve akıllı bir şekilde kontrol
edilebilen uzunfar ışıkları sunuyor. Içeriden
dışarıya doğru çalışan dinamik dönüş sinyali ile
entegre 3D LED arka far gruplarının ışığı özellikle
homojen ve üç boyutlu görünüyor. Bu ışık, her
biri boşlukta serbestçe duranyenilikçi 3D LED'Ier
tarafından üretiliyor. Fren lambaları X şeklinde
yanıyor. Sürücü araca yaklaştığında veya araçtan
çıktığında farlar, iki farklı opsiyonda dinamik
desenleryayıyor.
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Lounge tarzı geniş iç hacim
ID.4'ün kapı kolları standart olarak elektrikli
kilit açma özelliğine sahip ve gövdeye sıfır
konumda bulunuyor. Sürücüler ve yolculargeniş
kapı açıklıklarından geçerek rahat bir şekilde
yüksekte oturuyor. 2,77 metrelik uzun aks
mesafesi aracın iç alanının, bir üst segment SUV
modeli kadar geniş ve ferah olmasını sağlıyor.
Panoramikcam tavan neredeysetüm tavan
boyunca uzanarak aracı ışıkla dolduruyor. Esnek
konfigürasyon seçeneklerine sahip olan ve
gösterge paneline bağlı olmayan orta konsol,
düzenli bir araç iç mekânı sunuyor.

Yandan çarpışma durumu için ön
koltuklar arasında yeralan orta
hava yastığı, halihazırda yüksek
seviyede olan pasif güvenliği daha
da üst seviyeye çıkarıyor. 543
litrelik geniş bagaj hacmi, arka
koltuklar katlandığında 1.575
litreye kadar çıkıyor.
Üst düzey kokpit
Volkswagen'in ilk tamamen elektrikli SUV'u
öncü bir işletim sistemiyle donatıldı. Tuşlar ve
anahtarlar olmadan çalışan gösterge paneli, net
ve modern bir görünüm yansıtıyor. Kullanıcılar,
çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden kontrol
edilebilen kompakt bir ekranda önemli tüm
bilgileri görebiliyor. Gösterge panelinin ortasında
navigasyon sistemi, telefon fonksiyonları,
medya ve sürüş asistan sistemleri ve diğer
ayarlar için dokunmatik bir ekran yer alıyor.
ID.4, akıllı ID. Light konsepti sayesinde yolcularla
görsel olarak iletişim kuruyor. Kokpit boyunca
uzanan LED şerit, mevcutfonksiyona göre
renkdeğiştirerek sürücüye yardımcı oluyor.

Sürücü koltuğuna oturduğunda, ID. Light
sürücüye aracın sürüş sisteminin aktif olduğunu
ve otomobilin kilitli olup olmadığını görsel
olarak işaret ediyor, sürüş destek ve navigasyon
sistemlerinden gelen bilgileri hatırlatıyor,
frenleme uyarılarını ve gelen çağrıları görsel
olarak bildiriyor.

IQ. DRIVE sürüş asistan teknolojisi
Son teknoloji sürüşasistan sistemleri IQ.
DRIVE çatısı altında ID.4'te hazır bulunuyor.
Standart "Park Mesafe Kontrolü sistemi",
entegre bir otomatik manevra fren sistemine
sahip. Sınırlı sayıda üretilen versiyonların her
ikisinde de standart olarak bulunan sistemler
arasında ŞeritTakip Asistanı "Lane Assist",
yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil
frenlemefonksiyonunu içeren ön bölge asistanı
"Front Assist" ve Adaptifhız sabitleyici "ACC" yer
alıyor.

Yüksek verimli PSM motor
ID.4'ün arka aksının hemen önünde,
tekerleklere 1 vitesli şanzıman aracılığıyla
güç sağlayan bir elektrik motoru bulunuyor.
Motorun kendisi kompakt, hafif birtasarıma
sahip, son derece verimli, sürekli tahrikli bir
senkron motordur (PSM). Sınırlı sayıda üretilen
her iki modelde de 204 PS gücündeki motor
çalıştırıldığında 310 Nm torka hemen ulaşıyor.
Araç O'dan 100 km/s hıza 8,5 saniyede
çıkarken, maksimum hızı ise 160 km/s. İki ID.4
1sT versiyonunda da, 77kWh net güç içeriğine
sahip bir batarya ve 520 km'ye kadar menzil
sunuluyor.
ID.4; sürüşü kolay, çokyönlü, atletikbir araç.
Yolcu bölmesinin altındaki aksların arasına
yerleştirilen lityum iyon bataryası, ağırlık
merkezini aşağı indiriyorve aks yüklerinin eşit
dağılmasını sağlıyor. Her iki özellik de konforlu
ve çevik sürüş özelliklerine katkı sağlıyor. 77
kWh net güç içeriğine sahip batarya, lonity gibi
D.C.(Direktakımlı) hızlı sarj istasyonunda 320km
menzillikbir sonraki yolculuk içinyaklaşık 30
dakika gibi kısa bir zamanda şarj edilebiliyor.
Toplam 27 bin adetle sınırlı sayıda üretilecekolan
ID.4 1sT versiyonları ID.4 1sT ve ID.4 1sT Max'in
2020yılının sonunda Avrupa pazarında satışa
sunulması planlanıyor.

Avrupa'nın En Çok Tercih Edilen SUV'u
KAPAK KONUSU

TİGUAN Yenilendi
Avrupa'nın bir numaralı SUV'u Tiguan, önemli teknolojik iyileştirmeler sonrasında daha
dijital ve daha enerjik yeni versiyonuyla Volkswagen Binek Araç showroomlarında yerini
aldı.
Harekete duyarlı "Gesture Control" ile kontrol edilebilen bilgi ve eğlence sistemi, IQ. LIGHT
- LED Matrix Farları, dokunmatik 3 bölgeli klima kontrol ünitesi "Climatronic" gibi birçok
yenilikçi teknolojisinin yanı sıra keskinleştirilmiş dış hatlarıyla Yeni Tiguan şimdi çok daha
çekici ve ikonik...

Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya
genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan
Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek,
bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle,
Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.
Model, verimli ve performanslı 1.5 It TSI 150 PS
7 ileri DSG benzinli ve 2.0 It TDI 150 PS 7 ileri
DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

Yenilenen ön tasarımıyla çok daha
sportif ve daha karizmatik
Yeni Tiguan'ın dış tasarımında en dikkat çekici
unsurların başında yeni LED farların bulunduğu
tamamen güncellenmiş ön profil geliyor.
4.509 mm uzunluğa, 1.839 mm genişliğe (dış
aynalar hariç) ve 1.665 mm (4MOTION: 1.675
mm) yüksekliğe sahip olan Tiguan, artık daha
güçlü görünen, daha yüksek konumlandırılmış
ve genişletilmiş ön radyatör ızgarasıyla çok
daha karizmatik bir görünüme sahip. Göz
alıcı far grubuyla entegre, krom çıtalarla
zenginleştirilmiş bu radyatör ızgarası tasarımı
ve hemen altında yine güçlü bir krom çıtaya
sahip tampon çizgileriyle Tiguan, çok daha
sportif tarzıyla öne çıkıyor.

keskin bir animasyonla yanan fren lambaları ve
dinamik LED sinyaller, artık hem daha modern
hem de daha fonksiyonel.

Yeni donanım seviyeleri: Life,
Elegance ve R-Line
Volkswagen, Tiguan'ın standart donanım
seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış.
Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3
farklı versiyonla satışa sunulan modelin
tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer
versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak
karşımıza çıkıyor.

Tek farda bulunan 24 adet
LED'den oluşan matris modül,
isteğe bağlı olarak sunulan
Dinamik Far Asistanı sayesinde
direksiyon açısı, hız, karşıdan
gelen araç, yaya trafiği ve
hava koşullarına bağlı olarak
bağımsız kontrol edilebiliyor.

Yeni Tiguan'ın tasarımındaki sportif detaylar,
17-20 inç arası değişen boyutlara sahip
alüminyum alaşım jantlar ile güçlendiriliyor
ve aracın arka kısmında da devam ediyor.
Merkeze konumlanmış yeni Volkswagen logosu
ve şık model yazısının uyandırdığı "Premium"
etki, biraz daha aşağıya inildiğinde yeni alt
arka krom çıta ve trapez formundaki egzoz
çıkışlarıyla tamamlanıyor. Arkadan gelen
trafiğin dikkatini daha erken çekebilmek için
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Yeni Tiguan'daki baz donanım seviyesi olan
Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli
dokunmatik klima "Climatronic", yeni çok
fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici,
8 inç ekrana sahip son nesil Composition
Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect
gibi üstün donanım özellikleri standart olarak
sunuluyor. Elegance ve R-Line donanım
seviyelerinde standart olarak sunulan,
interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip
olan, Volkswagen'in en gelişmiş aydınlatma
sistemi IQ LIGHT - LED Matrix Farlar; farklı yol
ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak
farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.
Tek farda bulunan 24 adet LED'den oluşan
bu matris modül, isteğe bağlı olarak sunulan
Dinamik Far Asistanı sayesinde direksiyon
açısı, hız, karşıdan gelen araç, yaya trafiği ve
hava koşullarına bağlı olarak bağımsız kontrol
edilebiliyor.

9,2 inç diyagonal ekranlı dijital
kokpit, 30 renkli ambiyans
aydınlatma, kolay açılır/kapanır
bagaj kapağı (Easy open /
close), panoramik cam tavan,
ısıtma'ı ön koltuklar /deri
direksiyon, 18 inç alüminyum
alaşım jantlar ve gümüş tavan
rayları bulunuyor.
Elegance donanım seviyesinde bulunan diğer
standart özelliklerin başında 9,2 inç diyagonal
ekranlı dijital kokpit, 30 renkli ambiyans
aydınlatma, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı
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(Easy open / close), panoramik cam tavan,
ısıtma'ı ön koltuklar /deri direksiyon, 18 inç
alüminyum alaşım jantlar ve gümüş tavan
rayları bulunuyor. R-Line donanım seviyesinde
bunlara ek olarak; çok fonksiyonlu dokunmatik
deri direksiyon, 19 inç "Valencia" alüminyum
alaşım jantlar, kapı içi deri kaplamalar, "R-Line"
logolu deri ve kumaş koltukların yanı sıra güçlü
tampon tasarımına eklenen ve R-Line tarzını
yansıtan krom "C" formlu çıtalar dikkat çekiyor.

Yeni Tiguan'da her alanda bir
yenilik var
Yeni Tiguan'da akıllı telefon uygulamalarının
kablosuz entegrasyonunu sağlayan Discover Pro

navigasyon sistemine entegre olarak "Apple
CarPlay" ve "Android Auto" fonksiyonlarının
kullanıldığı "App-Connect Wireless" da ilk kez
opsiyonel olarak sunuluyor.
Bir başka yenilik olan yüksek kalitede ses
deneyimi sunan Harman Kardon'un 480wattlık ses sistemi de Yeni Tiguan'da opsiyonel
olarak tercih edilebiliyor.

Dijitalleştirilmiş klima kumandası
Life donanım seviyesinden itibaren tüm
Tiguan modellerinde üç bölgeli dokunmatik
klima "Climatronic" bulunuyor. Orta konsolda,
klima kontrol fonksiyonları için yepyeni bir
dokunmatik panel bulunuyor.

KAPAK KONUSU
Dokunmatik yüzeylere ek olarak,
havalandırma ve ısı ayarları için bulunan
"touch sliderlar" artık döner tuş ve düğmelerin
işlevlerini yerine getiriyor. Yeni Tiguan'ın sahip
olduğu sezgisel kontrol metotlarından olan
ve standart olarak sunulan Harekete Duyarlı
Kontrol "Gesture Control" ile menü geçişleri
basit jestlerle sağlanabiliyor.

Hareket halinde bir yaşam için
Dijital teknolojilerinin yanı sıra Tiguan'ın
iç mekânı da çok yönlülüğü, geniş ve ferah
alanı ile dikkat çekiyor. Özellikle 18 cm ileri
- geri kaydırılabilir arka koltukları sayesinde
bu ferahlık çok net bir şekilde hissediliyor.
Kaydırılabilir ve katlanabilir koltukları sayesinde
modelin bagaj kapasitesi 615 ile 1.655 litre
arasında geniş bir hacim sunuyor. Elegance ve
R-Line seviyelerinde standart olarak sunulan
panoramik cam tavan da bu ferahlığı en üst
seviyeye taşıyor.

Yeni renk seçenekleri
Yenilenen Tiguan, Günbatımı Mavisi, Mercan
Kırmızı, Yunus Grisi, Kızıl Kahve ve Aytaşı Gri
olmak üzere 5'i yeni toplam 11 farklı renk
seçeneği ile satışa sunuluyor.

"Aktif Silindir Yönetimi"
teknolojisine sahip TSI motor
TSI motorlarla birlikte sunulan "Aktif Silindir
Yönetimi" teknolojisi, tüm Volkswagenlerde
olduğu gibi stabil bir sürüş esnasında otomatik
olarak devreye girerek bu güçlü motorun 4

silindirinden ikisini bir süreliğine devre dışı
bırakarak kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor.
1,5 litrelik TSI 150 PS 7 ileri DSG motor
ortalama 5,6 It / 100 km'lik bir yakıt tüketimi
sunuyor. Dizel motorda ise 2,0 It hacme sahip
150 PS gücündeki TDI seçeneği yer alıyor.
Tüm motorlarda yüksek verimlilik düzeyleri,
düşük emisyonlar ve güçlü tork ön plana
çıkıyor. Volkswagen SUV ailesinin önemli
modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından
itibaren showroomlarda yerini alıyor.

Kaydırılabilir ve katlanabilir
koltukları sayesinde modelin
bagaj kapasitesi 615 ile 1.655
litre arasında geniş bir hacim
sunuyor. Elegance ve R-Line
seviyelerinde standart olarak
sunulan panoramik cam tavan
da bu ferahlığı en üst seviyeye
taşıyor.

Aykan Otomotiv
EKİP RUHU

Başarıya Doymuyor!
Başarı odaklı hizmet anlayışıyla yola çıkan Aykan Volkswagen, İsotlar Grup bünyesinde
1996 yılında ilk olarak Adana Seyhan’da satış ve servis olarak hizmete açılmıştı.
Aykan Volkswagen bugün Seyhan,
İncirlik, Osmaniye ve Kayseri olmak
üzere dört ayrı birim olarak yolculuğuna
devam etmekle birlikte bir başarıya
daha ekipçe imzasını attı.
Global çapta yaşamakta olduğumuz
pandemi sürecine ve tüm olumsuz
şartlara rağmen ticari araç satışlarında
tarihi bir başarı ile 2019 Mayıs ayındaki
% 5.7 ‘lik pazar payını 2020 Mayıs
ayında % 6.1 seviyelerine taşımayı
başardı.

Volkswagen Kayseri

Aynı zamanda son 5 yıl içindeki en
yüksek aylık perakende pazar payını da dört
birimin ortak başarısı ile gerçekleştirmiş oldu.
Bu başarının ardındaki planlamayı başa saracak
olursak, Hafif Ticari araç pazarında müşterilerin
beklentilerinin doğru ürünleri bulundurarak
karşılamak tek motivasyonumuzdu.
2019 yılı sonunda 2020 yılı için Aykan VW Ticari
Satış olarak beklentilerin üzerinde araç talep
etmiştik, bu talebin aslın da ne kadar da doğru bir
hamle olduğunu bu başarı ile kanıtlamış oluyoruz.

Volkswagen İncirlik - Osmaniye

2019 Mayıs ayındaki % 5.7‘lik
pazar payını 2020 Mayıs ayında
% 6.1 seviyelerine taşımayı
başardık. Aynı zamanda son
5 yıl içindeki en yüksek aylık
perakende pazar payını da
dört birimin ortak başarısı ile
gerçekleştirmiş oldu.
Ticari Satış ekiplerimizin kuvvetli ve danışman
sirkülasyonunun minumum seviyede olması da bu
yükselişi destekler nitelikteydi.
2019 - 2020 Hafif Ticari Satışında Pazarlama
çalışmalarımız da bu yönde distribütör firmamız
tarafından yapılmıştı.
Aykan Seyhan ve Kayseri Volkswagen
showroomlarımızda yeni Crafter tanıtımları
gerçekleştirdiğimiz renkli anlara ilişkin görsellere
de dergimizin daha önceki sayılarında yer
vermiştik.

Volkswagen Seyhan Adana
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Yöneticilerimizin önderliğinde bu başarıda
emeği geçen tüm satış ve destek ekiplerimizin
mutluluğun yansıdığı kareler…

RÖPORTAJ

"Sağladığımız güvenin sürekliliği her
zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor."
"DOD gibi kurumsal bir markanın yöneticisi ve çalışanı olmak beraberinde çok
önemli bir sorumluluk getiriyor. Markamız ile araç alım veya satım anlamında
çalışan tüm müşterilerimizi müşteriden öte, bir iş ortağı olarak görüyoruz."
Erol Bey merhaba, sizi
tanıyabilir miyiz? Bize otomotiv
sektöründeki kariyerinizden
söz eder misiniz?
Merhaba. Doğuş Otomotiv ailesine,
1999 yılında Volkswagen Binek Araç
markamızdaki görevimle katıldım.
Akabinde SEAT markamızda uzun
yıllar çalıştıktan sonra 2013 yılında
Perakende Müdürü olarak DOD’da
göreve başladım. 2017 yılı itibarıyla
da DOD Satış Müdürü olarak görevime
devam ediyorum.

Otomotiv sektörü sizin için hayalini
kurduğunuz bir alan mıydı?
Otomotiv sektöründe çalışanların
önemli bir çoğunluğunda,
otomobile olan tutku da öne çıkıyor.
Sizin böyle bir tutkunuz var mıydı?
Çalışma hayatıma başlamadan önce de
otomobilleri her zaman sevmiş, onlarla
iç içe olmayı istemişimdir. Hedeflerimi
gerçekleştirme inancım ve biraz da şansın
yardımıyla bu tutkumu mesleğe dönüştürme
fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Otomotiv
sektörü gibi dinamik ve sürekli gelişen
bir sektörde geride kalan 21 yıllık çalışma
hayatımda, son derece kıymetli yönetici ve
çalışma arkadaşlarıyla birlikte önemli başarılara
imza attık. Hergün birçok yeni bilgiyi alırken,
sahip olduklarımı da mesai arkadaşlarımla
paylaşarak, hep birlikte yol aldık. Burada
birleştirici unsurlardan biri de tutkumuzdu.
İşte bu noktada, sahip olduğunuz tutkunun,
belirlediğiniz hedeflere yol almada ne denli
önemli olduğu da ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin ilk ve en köklü ikinci el
otomobil markasının yöneticisisiniz.
Türkiye’de ikinci el sektöründe her
zaman bir hareket var. Hem böyle
bir markanın sorumluluğu hem
de sektörün dinamizmi size ve
ekibinize nasıl yansıyor?
Otomotiv sektörü ve bağlı diğer sektörler,
Türkiye'de ülke ekonomisinin bir anlamda
'aynası' niteliğinde sektörler. Dolayısıyla daimi
bir hareketlilik elbette mevcut.
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Bu durumu DOD markası olarak arzu ettiğimiz
bir ortam olarak ifade edebiliriz. Çünkü, sahip
olduğumuz bilgi birikimi gerek Türkiye geneline
yayılmış Yetkili Satıcı teşkilatımız, gerekse bağlı
olduğumuz Doğuş Otomotiv'in sağladığı güç
ve güvence bizlere rekabet gücü ve başarıya
odaklanma imkânı sunuyor.
DOD gibi kurumsal bir markanın yöneticisi
ve çalışanı olmak beraberinde çok önemli
bir sorumluluk getiriyor. Markamız ile araç
alım veya satım anlamında çalışan tüm
müşterilerimizi müşteriden öte, bir iş ortağı
olarak görüyoruz. Satış sonrasında kendilerinin
yanında olduğumuzu bilmeleri, sağladığımız
güvenin sürekliliği her zaman önceliklerimiz
arasında yer alıyor. Bu da ancak güçlü bir
kurum ve birlikte, aynı hedefe odaklanmış bir
ekiple mümkün olabiliyor.

Hareketli bir sektör olduğunu
söyledik. Peki, şu an ikinci el
pazarındaki durum nedir? Türkiye’de
2. el otomobil pazarı ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir? Değişen
ekonomik süreçlerin sektörü
nasıl etkileyeceği konusunda
öngörülerinizden bahseder misiniz?
2. el otomobil pazarı için otomotiv sektörünün
en hareketli ve rakabetin en yoğun yaşandığı
pazarlardan biri diyebiliriz. Türkiye'de hemen
her sektörde yaşanan olumlu veya olumsuz
gelişme bizim sektörümüzü, sektörümüzde
oluşan dalgalanma da diğer sektörleri yakından
etkileyebiliyor.

"Türkiye ikinci el
pazarında 3 milyon 850
bin adet seviyesinde
bir satış gerçekleştiğini
görüyoruz. Bu rakam,
geçen yılın aynı dönemine
oranla yüzde 24,5
oranında bir artışı ifade
ediyor."

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılına aslında
ciddi bir hareketle girdi. 2020'nin ilk aylarında
bir önceki yıla göre yüzde 70 üzerinde
büyüme gerçekleşmesi nedeni yıl sonu için
pozitif hedefler belirlememizi sağladı. Mart
ayı itibarıyla pandemi 2. el pazarında etkisini
gösterdi ve pazardaki artış hızı yavaşladı.
TUİK 2. el otomobil pazarı verilerinin yeni
araç Pazar verilerine göre bir ay geç gelmesi
sebebi ile Temmuz ayı kapanış rakamlarına
göre değerlendirme yapmamız mümkün.
Geride bıraktığımız 7 ay itibarıyla, TUİK
verilerini incelediğimizde Türkiye ikinci el
pazarında 3 milyon 850 bin adet seviyesinde
bir satış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam,
geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,5
oranında bir artışı ifade ediyor.

"Yetki belgesi olmayanlar
bir yıl içinde en fazla 3
adet ikinci el araç satışı
yapabilecek."
Diğer yandan, yaşanan pandeminin farklı
bir etkisi de yeni araç arzı ve buna bağlı
gelişen fiyat seviyeleri üzerinde oldu. Sıfır
araçlarda yaşanan arz eksikliği ve talebin
karşılanamaması gibi etkenler, ikinci el araçlara
olan talebin yoğunlaşmasına ve burada kontrol
dışı fiyatlandırmaların oluşmasına neden
oldu. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ÖTV
ile ilgili kararname de 2. el araç fiyatlarının
artmasını etkileyen farklı bir etmen oldu.
Yaşanan bu gelişmeleri takiben, Ağustos
ayında Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el
motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki
yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe
göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en
fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.
Yeni yönetmelikle getirilen ekspertiz
ve garanti gibi zorunluluklar DOD olarak
bizim yıllardır müşterilerimize sunduğumuz
hizmetlerden bazıları. Bunlar gibi müşterinin
faydasına olan hizmetlerin sektörün geneline
yayılması hem sektördeki rekabeti hem de
sağlayacağı güven ortamı ile ikinci el araçlara
olan ilgiyi artıracaktır.

Satış noktalarına getirilen yetki belgesi
zorunluluğu ve çalışanlara getirilen mesleki
yeterlilik belgesi alma zorunluluğu ise sektörü
belli standartlara göre tekrar şekillendirerek
sektördeki hizmet kalitesini artıracaktır.
Önümüzdeki dönemde bu standartlara
uyamayacak olan işletmelerin kapanarak,
kurumsal firmaların sayılarının artacağını
öngörebiliriz.

Sunmuş olduğu hizmetler açısından
DOD markasını bize anlatır mısınız?
Kurulduğu günden bu yana, ikinci el otomobil
pazarında birçok ilke imza atan ve sektörü
geliştirmeye yönelik yatırımlarda bulunan
markamız, halen 28 şehirde 60 satış noktasıyla
faaliyetlerine devam ediyor.
Geride kalan yıllar itibarıyla müşterilerimize
direkt veya iş ortakları aracılığıyla sağladığımız
101 Nokta Kontrolü, DOD Garanti ve DOD
Finans gibi hizmetleri geliştirerek tek noktada,
hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet verirken, aynı
zamanda dijital projeleri ve sosyal medya
iletişimi ile de kurumsal ikinci el pazarında
aktif rol oynuyoruz. Tüketicilere verdiğimiz
güven ve sunduğumuz yüksek standartlı
hizmetlerimiz sayesinde DOD bugün yaygın
Yetkili Satıcı teşkilatı ile Türkiye’nin en büyük
ikinci el araç alım satım markası oldu.

"Dijital platformlarımız
üzerinden kullanıcılarımıza
araçların iç görünümlerini
sektörde bir ilk olarak DOD
360º ile detaylı inceleyebilme
imkânı sunduk."
İkinci el araç alımında müşteri tarafındaki
en büyük beklenti araç hakkında doğru
bilgiyi alabiliyor ve satış sonrasında muhatap
bulabiliyor olmak. 101 Nokta Kontrolü, DOD
Garanti gibi hizmetlerimiz ile müşterilerimize
şeffaf ve güvenilir bir hizmet veriyoruz.
Tüketicilerin ikinci el otomobil alım-satımıyla
ilgili karar süreçlerini kolaylaştırmaya ve güven
ortamını sağlamaya yönelik yatırımlarımıza
devam edeceğiz. Kuruluşumuzdan bu yana
kullanıcıların ihtiyaçlarını gözlemleyip,
beklentiler ve sektördeki yeni eğilimler
odağında projeler geliştiriyoruz. Dijital
platformlarımız üzerinden kullanıcılarımıza
araçların iç görünümlerini sektörde bir ilk olarak
DOD 360º ile detaylı inceleyebilme imkânı
sunduk. Pandemi döneminde hızlı aksiyon
alarak görüntülü araç tanıtım hizmetimizi
yayına aldık.

Müşterilerimizin araçlarını gerçek değeri
üzerinden, hızlı ve güvenilir bir şekilde
satabilecekleri DOD'a Sat uygulamamızı da
yine bu dönemde hayata geçiriyoruz.
Dijitalde başlayan süreci takiben bu
hizmetimiz sayesinde müşterilerimiz 28
şehirde bulunan 60 satış noktamızda araçlarını
zahmetsizce ve güven içinde araçlarını DOD'a
satabilecekler.
Dün olduğu gibi bugün de hedefimiz, ikinci
el otomobil pazarında müşteri ihtiyaçlarını
karşılayan yeni uygulamalarla, sektörü
geliştirmek ve hizmet kalitemizi artırarak
öncülüğümüzü sürdürmek olacak.

2. el otomobil almayı planlayan
müşterileriniz için tavsiyeleriniz
nelerdir?
Her şeyden önce güven çok önemli.
Müşterilerimiz aracı gerçek değerinde, hızlı ve
sorunsuz bir şekilde değerlendiren; alırken de
satarken de müşterilerini korumaya devam
eden, herhangi sorunla karşılaşmaları halinde
sürekli bir muhatap bulabilecekleri firmalar ile
çalışmalılar. Bu bakımdan, kurumsal firmalar
araç satış süreçlerinde olduğu gibi sonrasında
da hayatı kolaylaştıran çözümler sunar.

"Yeni yönetmelikle
getirilen ekspertiz ve
garanti gibi zorunluluklar
DOD olarak bizim yıllardır
müşterilerimize sunduğumuz
hizmetlerden bazıları."

Erol Gündoğan
DOD Türkiye
Satış Müdürü

Aykan
ÖZEL HABER

İNCİRLİK
Ekibimiz

Volkswagen yetkili
satış ve servis noktası
Aykan Motor Servis
Ltd. Şti. üstün hizmet
anlayışını hedef
edinerek; müşterilerine
satış ve servis alanında
hizmet verdiği Adana
ilindeki 800 m2 'lik
showroomunda 2008
yılından bu güne kadar
faaliyet göstermektedir.

Aykan İncirlik
Satıştan, kredi ve kasko hizmetlerine kadar
otomotiv ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm getiren
Doğuş Otomotiv yetkili satış ve servis noktası
Aykan Motor Servis Ltd. Şti. tesislerinde üstün
hizmet anlayışı ve 35 kişiden oluşan eğitimli
uzman kadrosuyla Volkswagen müşterilerini
buluşturuyor.
Sizlere eşsiz hizmet sunmak adına her geçen
gün kendimizi geliştiriyor, memnuniyetinizle
ekibimize güç katıyoruz. İncirlik servis
noktamızda randevularınıza en hızlı şekilde
cevap verirken, satış bölümümüzde güleryüzlü
ekibimiz ile isteğinize en uygun aracı sizlerle
buluşturuyoruz.

Aykan İncirlik Satış Ekibi

Aykan İncirlik Satış Sonrası Hizmet Ekibi
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Gücümüz, şüphesiz bize olan
güveninizdir!

RÖPORTAJ

"Yürüttüğümüz çalışmalarda müşteri
memnuniyeti ve süreklik ana çıkış
noktamız."
"Satış Sonrası Hizmet açısından koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı kendimize
ilke edinmiş bulunmaktayız. Ayrıca biz kendimizi müşterilerimiz ile birlikte bir aile
olarak görüyoruz."
Murat Bey merhaba. Sizi
tanıyabilir miyiz? Ne
zamandır sektördesiniz ve şu
an hangi işle meşgulsünüz?
1978 Mardin doğumluyum. İlk
Okulu; Şehitlik İO, Ortaokulu Necdet
Kahraman OO, Lise öğrenimimi Adana
Motor Meslek Lisesi'nde tamamladım.
Üniversite öğrenimimi İskenderun MYO
Otomotiv bölümünü bitirdikten sonra,
AÜ İşletme bölümünü tamamladım.
Kariyerime 2003 yılında yetkili bir bayide
mekanik teknisyen olarak başlayarak servis
danışmanlığı ile devam ettim. 2004 yılında
Aykan Motor Servis A.Ş ailesine katıldım.
Aykan‘da servis danışmanlığı ile başlayan
çalışma hayatımda 2008 yılında atölye şefliği,
2012 yılında SSH Müdürlüğü, 2020 yılının
başında atandığım SSH Koordinasyon ve
Geliştirme Müdürü olarak görevime devam
ediyorum.

Satış Sonrası Hizmet Departmanı ne
iş yapar, ayrıntılandırabilir misiniz?
Satış Sonrası Hizmetler işletmenin ve
distribütörün genel çalışma prensipleri
doğrultusunda, araç-gereç ve ekipmanları etkin
bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği

"İş ve iş ortaklarının
geliştirilmesi, tüm
şubelerimizin SSH
faaliyetlerini gözlemleyerek,
SSH müdürlerimiz ile ortak
çalışmalar yaparak, kontrol
ve gelişim alanlarını hep
beraber belirleyerek ortak
akılla karar alıp hedefler
belirleyip, hedeflerimizi
gerçekleştirmeye
çalışıyoruz."

ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin
verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
- Rakip ürünlerini tanımak.
- Müşterinin ürün ile ilgili sorularına cevap
vermek.
- Satış sonrası hizmette müşteri beklentilerine
uygun düzeltici ve önleyici faaliyetleri
uygulamak.
- Satış sonrası hizmet fonksiyonlarının
etkinliğini sağlamak.
- Satış sonrası hizmet fonksiyonları olarak
eğitim, montaj, koruyucu bakım (kontrol),
bakım, onarım, yedek parça, garanti ve
sigorta faaliyetleri işlemlerini yürütmek.
- Müşterinin risk faktörlerini belirlemek.
- Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmek.
- Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek
ve uygulamak, vb.
görev ve işlemleri
yerine getirir.

Yürüttüğünüz
projelerle
ilgili örnekler
verebilir
misiniz?
SSH stratejimiz
doğrultusunda, iş
ve iş ortaklarının
geliştirilmesi, tüm
şubelerimizin
SSH faaliyetlerini
gözlemleyerek,
SSH müdürlerimiz
ile ortak çalışmalar
yaparak, kontrol ve
gelişim alanlarını
hep beraber
belirleyerek ortak
akılla karar alıp
hedefler belirleyip,
hedeflerimizi
gerçekleştirmeye
çalışıyoruz.

Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarda
müşteri memnuniyeti ve süreklik ana çıkış
noktamız.

Satış sonrası hizmet açısından
müşteri memnuniyetine yönelik
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
SSH açısından koşulsuz müşteri
memnuniyetini sağlamayı kendimize ilke
edinmiş bulunmaktayız. Ayrıca biz kendimizi
müşterilerimiz ile birlikte bir aile olarak
görüyoruz.
Bu hususta birçok çalışmayı da ekip
arkadaşlarımız ile belirli aralıkta ve anlık
toplantılarla uygulamaya sokuyoruz. Dolayısıyla
bu durum müşteri memnuniyet aramalarına da
yansıyıp bizi üst sıralara taşıyor.

TEKNİK SERVİS

"Araçların
sağlığı ve
garanti
kapsamına
girmesi için
mutlaka yetkili
servislerde
işlem görmesi
gerekmektedir.
"Teknik ekip
olarak güncel
bilgiler ışığında
sıfır hatayla hizmet
vermekteyiz."

Kendinizden ve yaptığınız işten söz
edebilir misiniz?
Ben Ahmet Karapınar, 1978 yılı Tarsus
doğumluyum. Motor Meslek Lisesi
mezunuyum. İş hayatıma otomotiv sektörü ile
giriş yapmış olup hâlâ aynı sektörde çalışma
hayatıma devam etmekteyim. 2011 yılından
bu yana Aykan Škoda’da Formen Yardımcısı
pozisyonunda görev almaktayım. İş tanımım
gereği servise gelen araçların güvenilir cihazlar
ile kontrollerinden ve varsa arıza tespitinden
sorumluyum. Bakım işlemleri sonrası
müşterilerimize taahhüt ettiğimiz zaman
dilimi içerisinde araçlarını teslim etmek ve
memnuniyet sağlamak en önemli motivasyon
kaynağımızdır.

Adana Skoda

Serviste çalışan görevlilerin
mesleki bilgi ve birikimi ile
tecrübesi ne anlama geliyor, bu niçin
çok önemli husustur?
Servis bölümü bir marka için mihenk taşı
niteliğindedir. Bu sebeple daha doğru tanımla
satış sonrası hizmetler olarak adlandırılır.
Bu süreci en doğru şekilde yönetebilmek
çalışanların mesleki bilgi ve tecrübesi ile
sağlanabilir ki beraberinde başarıyı desteklesin.
Müşteri memnuniyeti, güveni ve sadakati
oluşabilmesi için karşılaşılan her soruna en hızlı
geribildirimi yapabilmek gerekir. Tüm bunlar
tecrübe ile sağlanabilmektedir.

Çalışanların gelişen teknoloji
ve yenilikleri takibi açısından
eğitimiyle ilgili neler söylemek
istersiniz?
Gelişen teknoloji ve yeniliklerin takibi
büyük önem arz etmektedir. Çünkü teknolojik
gelişmeler araçların da teknik alt yapılarında
güncellemelere gidilmesine yol açar. Bu
gelişmeler distribütör firmamız tarafından

İstanbul’da düzenlenen eğitim programlarıyla
bizlere aktarılmaktadır. Teknik ekip olarak
güncel bilgiler ışığında sıfır hatayla hizmet
vermekteyiz.

Müşteri memnuniyeti ilkesinden
bakıldığında servis çalışanlarından
beklentiler hangi ölçüde
karşılanabiliyor?
Müşteri servise gelmeden önce işinden, özel
hayatından veya çok önemli bir durumdan
feragat etmiş olabilir. Bu yüzden doğru
anlaşılmak ister.
Yapmanız gereken ilk şey müşteriyi sonuna
kadar dinlemek ve müşterilerinizin istedikleri
yapılamayacak şeyler olsa bile anlamaya
çalışmaktır. Bu, müşterinizin kendisini değerli
hissetmesini sağlar.
Müşterinizi dinlerken aynı zamanda beden
dilinizle de onu dinlediğinizi göstermelisiniz.
Konuşma sırası size geldiğinde müşterinizin
isteklerini yerine getiremeyecek pozisyonda
olduğunuzu dinlediklerinizden yola çıkarak
müşterinize iletirseniz, onları en başında
dinlemiş olduğunuzu hissettirmiş olursunuz.
Tüm saydığım bu ilkeler bizim için son derece
büyük önem arz etmektedir. Bu sayede
memnuniyeti %100’e yakın seviyelerde
sağlamış oluyoruz.

Mesleğinizde yetkin birisi olarak
müşterilerinize işiniz ve araçlarla
ilgili tavsiyeleriniz var mıdır?
Araçlarının yıllık veya kilometre bazında
bakımlarının yapılması, aracın motor sağlığı
için düzenli periyotlarla antfriz derecesinin
ölçülmesi olması gereken değerin altında ise
gerekli eklemenin yapılması büyük önem taşır.

Ahmet Karapınar - Adana Skoda Formen Yardımcısı
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Araçların sağlığı ve garanti kapsamında
değerlendirilebilmesi için mutlaka yetkili
servislerde işlem görmesi gerekmektedir.

"Kesinlikle araçların bakımları
zamanında yapılmalı. Geç kalınan yağ
ve filtre değişimi maddi anlamda size
ve aracınıza zarar verir."
"Güleryüz ve kaliteli
hizmeti Aykan serviste
her daim sunmaya
hazırız."
Merhabalar. Bize biraz kendinizden
ve yaptığınız işten söz edebilir
misiniz?
Merhaba. Ben Mustafa Erdoğan. 1976 yılı
Niğde doğumluyum. 13 yaşımdan bu yana
otomotiv sektöründeyim. 17 yıldır Aykan
Volkswagen servisinde elektrik teknisyeni
olarak hizmet vermekteyim. Çalışmaya
başladığım günden bu yana hizmet verdiğim
markaya ve şirkete; güven, kalite ve müşteri
memnuniyeti sunmak, daha yüksek seviyeye
getirebilmek için elimden gelenin en iyisini
yapmaya gayret ediyorum.

Eski model araçlarımızda bulunan sistem ile
şimdiki araçlarda bulunan sistemi kıyaslamak
mümkün değil. Bunun en büyük örneği
bayilerimizde yer almaya hazırlanan Hibrit
araçlardır.

Araçalarda elektrik aksamı ve
bakımı niçin önemlidir, bu konuda
nelere dikkat edilmelidir?
Elektrik aksamı hayati önem taşır. Buna göre
aracınızda karşılaşacağınız herhangi elektriksel
arıza da mutlaka yetkili servise ve deneyimli
teknisyenlere başvurmanızı tavsiye ederim.
Bakım konusuna gelince kesinlikle araçların
bakımları zamanında yapılmalı. Geç kalınan
yağ ve filtre değişimi maddi anlamda size ve
aracınıza zarar verir. Geç yapılan araç bakımları
motor, turbo ve birden çok arızaya sebep olur.
Bakımların zamanında ve yetkili servislerde
yapılması gerekir.

Gelişen teknoloji ile birlikte
yaptığınız işte ne gibi değişiklikler
oldu, bu sizi nasıl etkiledi?

Araçla yola çıkarken güvenli
sürüş açısından bakımın dışında
sürücülerin olmazsa olmazı nelerdir,
neleri gözetmelidirler?

Tabii ki gelişen teknoloji ile birlikte yeni
araçlar, yeni modeller bizleri daha farklı
etkiledi. Öncelikle eğitim, elektronik cihazlarla
arıza tespiti, arıza giderme konularında değişim
olmakta. Hızla gelişen teknoloji karşısında
bizler de kendimizi donatmak zorundayız.

Araçla yola çıkarken dikkat edilmesi
gereken konular başında aracın yağı, suyu,
lastik havaları, aydınlatma sistemleri ve
ısıtma soğutma siteminin kontrolü geliyor.
Bunların haricinde aracın yetkili serviste fren
sistemlerinin alt takımların kontrolü yapılmalı;

Mustafa Erdoğan
Seyhan VW Ticari - Elektrik Teknisyeni
bozulan, yıpranan veya yırtılan parça var ise
orijinali ile değiştirilmelidir.

İkinci el ve sıfır alımı yapacak
tüketicilere işinizle alakalı olarak ne
gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
İkinci el araç alacaklara olmazsa olmaz
ekspertiz yaptırmalarıdır. Sıfır araç alacak
tüketiciler bir araçta konfor, güvenlik ve kalite
arıyorlarsa Volkswagen ailesine hoş geldiniz
derim. Güleryüz ve kaliteli hizmeti Aykan
serviste her daim sunmaya hazırız.
Adana Seyhan Volkswagen
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RÖPORTAJ

"Tek doğrum ŠKODA, tek
doğrum AYKAN"
"Güleryüzlü, içten, samimi ve aynı zamanda size ne kadar değerliği olduğunuzu
hissettiren personelleriniz zaten o aracı almanız gerektiğinin ilk işaretçileri idi."
Merhabalar sizi tanıyabilir
miyiz, kısaca kendinizi
anlatabilir misiniz?
Merhabalar, ben 1985 Adana
doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi
doğduğum şehirde yaptım. Babamın
yıllardır meşgul olduğu esnaflık bana
da küçük yaşlarda bulaştığı için hem
okul, hem de iş hayatını beraber
yürütmek zorunda kaldım. İşimi çok
severek yapıyor ve insanlarla diyalog
kurup, onlara faydalı olabilmek bana
ayrı bir haz veriyor. Sağlığımın el verdiği
sürece aynı sektörde hizmet etmeyi
düşünüyorum.

Škoda ile yolunuz nasıl kesişti, biraz
detaylarıyla söz edebilir misiniz?
Bir önceki aracımı satıp da yeni bir araç alma
düşüncesine girince tereddütsüz ilk aklıma gelen
marka 'Škoda' oldu. Çünkü daha önce başka
marka otomobiller kullanmış olmama rağmen
içimde eksikliğini hissettiğim ve sahip olmak

Yusuf Özer

arzusunda olduğum kalite, konfor vs. gibi bir çok
özelliği markanızda bulabileceğimden emindim.
Zirâ tercihimin yanlış olmadığını satış bayisine ilk
girdiğim anda hissettim ve "Evet ben buradan bir
Škoda sahibi olarak çıkacağım." dedim. Mesele
bu güzel araçlardan hangisini seçeceğimdi.

"Kalite, konfor ve sağlamlığı
Škoda ile en üst seviyede
yaşamaya başladım."

Škoda sahibi olmak size neler
hissettiriyor, nasıl bir duygu
yaşıyorsunuz?

Ayrıcalığın ve prestijin ne olduğunu
markanızla tanışınca anladım diyebilirim. Belki
biraz klişe bulunabilir fakat gerçekten kalite,
konfor ve sağlamlığı Škoda ile en üst seviyede
yaşamaya başladım.

Az önce belirttiğim gibi zaten uzun yıllar
hayalini kurduğum bu markanın 'Superb'
modeline binmek nasip oldu.

"Otomobillere olan merakım
dolayısıyla hep bir arayış
içerisinde sürmüştü hayatım.
Ancak Škoda ile artık bu arayış
kesinlikle son buldu. Sadece
Škoda'nın hangi modeline
binebilirim diye düşünmeye
başladım."

Skoda’nın bana kazandırdığı en büyük
unsurlardan birisi de sosyal medya ortamında
Škoda kullanıcılarının oluşturduğu grup
sayesinde gerçekten bir ömür boyu sürecek
dostluklar kazanmam olmuştur. Düşünsenize
Škoda sahiplerinden, kullanıcılarından oluşan
binlerce kişiden oluşan bir grup.
Otomobillere olan merakım dolayısıyla hep
bir arayış içerisinde sürmüştü hayatım. Ancak
Škoda ile artık bu arayış kesinlikle son buldu.
Sadece Škoda’nın hangi modeline binebilirim
diye düşünmeye başladım.

"Periyodik bakımlar vasıtasıyla
başladığımız bu arkadaşlık
yerini zamanla dostluğa çevirdi
kaçınılmaz olarak. İşte bu
yüzdendir ki en kıymetlimi, en
güvendiğim dostlarımın eline
rahatlıkla bırakabiliyorum."
Aykan Otomotivin satış ve satış
sonrası hizmetleri hakkında ne
düşünüyorsunuz ve henüz Škoda
markası ile tanışmamış olanlar için
tavsiyelerinizi paylaşabilir misiniz?
Ben yeni bir otomobil almaya karar verip
de Aykan'a ilk girdiğim anda zaten kararımın
isabetli olduğunu çok iyi anlamıştım.
Güleryüzlü, içten, samimi ve aynı zamanda
size ne kadar değerliği olduğunuzu hissettiren

personelleriniz zaten o aracı almanız
gerektiğinin ilk işaretçileri idi. Aracımı aldım
ve asıl mesele işte bundan sonra başladı.
Başladı ama bitmedi çünkü 4 yıldan bu yana
tek bir noktasına bile servisinizin o güzel
gönüllü insanları dışında kimsenin elinin
değmediği aracım sayesinde bir müşteri personel ilişkisinin dışında abi - kardeş ilişkisi
yaşamaktayız.

"Aracının bakımlarını Aykan
Yetkili Servis dışında yaptıran
hatırı sayılır derecede Škoda
sahibini, araç bakımlarını
Aykan Yetkili Servis'de
yaptırmak üzere ikna ettim."

Periyodik bakımlar vasıtasıyla başladığımız
bu arkadaşlık yerini zamanla dostluğa çevirdi
kaçınılmaz olarak. İşte bu yüzdendir ki en
kıymetlimi, en güvendiğim dostlarımın eline
rahatlıkla bırakabiliyorum ve de bırakacağım.
Aracımı teslim aldığım ilk andan itibaren
Škoda’ya olan hayranlığım gün be gün artınca
bir 'Škoda aşığı' oldum çıktım. Tabii bu aşkın
bir tek kendi içimde kalmasına gönlüm razı
olmadı. Zaman içerisinde bir çok arkadaşımın
Škoda sahibi olmasına vesile oldum. Bununla
beraber, eş zamanlı olarak da bugüne kadar
yaşanan bir genel kanı dolayısıyla aracının

bakımlarını Aykan Yetkili Servis dışında yaptıran
hatırı sayılır derecede Škoda sahibini, araç
bakımlarını Aykan Yetkili Servis'de yaptırmak
üzere ikna ettim.
Hâlâ karşılaştıklarım memnuniyetlerini dile
getirmektedir.
Ben karakterim itibariyle dostlarıma her
konuda yardımcı olup doğru yolu göstermeyi
misyon edinmiş bir kişi olarak otomotiv
sektöründe de "Tek doğrum ŠKODA, tek
doğrum AYKAN" der, cümlelerimi bu şekilde
sonlandırırım.
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GEZGİN

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi

KAPUZBAŞI
ŞELALESİ

GEZGiN

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olan Kapuzbaşı Şelalesi,
görenleri adeta büyülüyor. Finlandiya’daki İmarat’dan 25 m,
ABD’deki Niagara’dan 55 m, Antalya’daki Düden'den 25 m,
Manavgat’tan 5 m ve Erzurum’daki Tortum’dan 50 m daha
büyük olan Kapuzbaşı Şelalesi'nin aktığı yerin rakımı 700 m 'dir.
Kapuzbaşı Şelalesi, Demirkazık Dağı'nın doğu
kısmında yer alıyor. Ensenin Tepesi adı verilen
kayalığın doğu ve güney yamaçlarından çıkarak
Suarısı Deresi'ne dökülüyorlar. Bulunduğu bölge
Kapuzbaşı Köyü sınırları içinde olduğu için bu
köyün adı verilmiştir.

Kapuzbaşı Şelalesi Nerededir?
İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kayseri ili
sınırları içindedir. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin
Kapuzbaşı Köyün'ün yakınındaki tepenin doğu
ve güney yamaçlarında bulunuyor.

Kapuzbaşı Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?
Kayseri üzeri gelecek olanlar Kayseri - Yahyalı
yolunu takip ediyorlar. Yahyalı - Şelale arası 55
kilometredir. Doğu Bölgesi'nden gelecekseniz,
Pınarbaşı - Develi - Yahyalı güzergahını takip
ediyorsunuz. Adana’nın Aladağ ilçesine 40
kilometre yakınlığında olduğu için Adana üzeri
gidecekler için güzergah daha kolay.Güneydoğu
Bölgesi'nden geliyorsanız Osmaniye Kozan güzergahını izleyerek tabelayı takip
edebilirsiniz. Şelale uluslararası turizme açıldığı
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için tur şirketleri buraya gezi düzenliyorlar. Bu
bölgeye gezi düzenleyen bir tur şirketiyle de
gelebilirsiniz.

Kapuzbaşı Şelalesi Nasıl
Oluşmuştur?
Demirkazık Dağı'nın zirvesi sürekli karlı
olduğu ve bol yağış aldığı için, eriyen karlar
ve toprağın emdiği sular yeraltında kırıklar,
kanallar bularak Ensenin Tepesi'nden dışarı
akıyorlar. Oluşum, 5’i büyük, 2’si küçük şelale
şeklinde olmuştur.

Kapuzbaşı Şelalesi Özellikleri
Kapuzbaşı şelalesi/şelaleleri tepenin doğu ve
güney yamacında Ensenin Tepesi'nin doğu ve
güney yamaçlarından fışkıran 7 adet şelaleden
oluşuyor. Şelalelere; Adsız, Küçük Elif, Büyük
Elif, Üçkızkardeş ve Güney isimleri verilmiştir.
Şelalelerin en önemli özelliği kaynağından
çıktığı şekilde dökülmesidir. Toplam debisi yaz
aylarında 27.500 litreye ulaşan şelaleden çıkan
su çok geniş bir alana yayılıyorlar ve etrafa
büyük bir serinlik veriyorlar.

Şelaleler Aladağ’ın zirvesinde bulunan kar ve
buzul sularıyla besleniyorlar. Ensenin Tepesi
adlı blok kayadan çıkan şelalelerin beşi tepenin
doğusunda, ikisi de batısında bulunuyor. Yer yer
yükseklikleri 30 ile 76 metre arasında değişiyor.
Şelale sularının boşaldığı vadi tabanında,
şelalelere özgü kırmızı fosfor benekli alabalıkları
yaşıyor. Kapuzbaşı Şelalesi, ulaşılması güç bir
bölgede yer aldığından doğal hali korunuyor.
Kapuzbaşı Şelalesi, Aladağlar Milli Parkı içinde
yer alıyor. Şelale ile milli park Hacer Ormanı ve
Vadisi içinde yer alıyor.

Kapuzbaşı Şelalesi Giriş Ücreti
Aladağlar Milli Parkı sınırları içinde olduğu
için giriş ücretlidir. Park girişindeki gişeden bilet
alabiliyorsunuz.
Parka giriş; öğrenci / indirimli 3,5 TL, yetişkin
7 TL. Bisiklet kirası 7 TL, motosiklet - ATV kirası
da 14 TL. Milli Parka araçla girmek isteyenler
için; otomobil - kamyonet - pikap 21 TL, minibüs
63 TL, midibüs 112 TL, otobüs 189 TL.

Kapuzbaşı Şelalesi Ziyaret Saatleri
Aladağlar Milli Parkı 24 saat açık. Bölgeye
istenilen saatte giriş yapılabiliyor. Doğa yürüyüşü
yaptıktan sonra, Şelale'de mola verip, piknik
veya kamp yapabilirsiniz.
Fotoğraflar:

Gamze Bozkaya

Burda Olan Burda Kalır
Can Yılmaz & Zafer Algöz
KÜLTÜR-SANAT

Zafer Algöz ve Can Yılmaz'dan "Burda Olan
Burda Kalır" KerkiSolfej organizasyonu ile
sizlerle buluşuyor...
Son zamanlarda özellikle sosyal medya
üzerindeki paylaşımları ile büyük beğeni
toplayan Can Yılmaz ve Zafer Algöz,
takipçilerinin birlikte gösteri yapın çağrısına
daha fazla kayıtsız kalamadı. ‘Burda Olan
Burda Kalır’ adını verdikleri gösterileri ile
seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Tiyatro
Tarih: 31 Ekim 2020 Cumartesi
Saat: 20.30
Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro

Uyarı! 6 yaş altı etkinliğe alınmamaktadır.
6 yaş ve üstü bilete tabidir. Katılımcılar,
izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan
kurallara uymalıdır. Kurallar gereği tüm
seyircilerimiz maskeli olmak zorundadır.
Tiyatro boyunca ses ve görüntü kaydı
yapılacaktır. Organizatör ve sanatçı daha sonra
bu görüntüleri katılımcılardan herhangi bir
onayalmaksızın kullanma hakkına sahiptir.
Etkinlik alanı girişinde dezenfektan, maske
gibi koruyucu donanımlar bulundurulacaktır.

Siz Hepiniz
Ben Tek
Mesut Süre

Son
Ada

Zülfü Livaneli
İnkılap Kitabevi
Yaşar Kemal’in önsözüyle: “Zülfü büyük
kapıdan bu romanıyla girmiştir.
Son Ada… Martılar, yasemin kokuları,
çam ormanları, renk renk balıklar ve mutlu
insanlarla dolu anakaraya uzak bir sığınak. Bu
son insani köşe, son sığınak nasıl kaybedildi?
Geri kazanmak mümkün mü? Son Ada,
ismini bilmediğimiz bir adada yine ismini
bilmediğimiz insanların ve bir diktatörün
ekseninde yaşananları anlatıyor. Türk
edebiyatının mihenk taşlarından Yaşar Kemal’in
Önsöz’de yer alan sözleri: “Zülfü büyük kapıdan
bu romanıyla girmiştir.” Son Ada yenilenmiş
finaliyle tekrar okur karşısına çıkıyor.

Stand Up
Tarih: 07 Kasım 2020 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: 01 Burda PGM Sahne
Mesut Süre, 7 Kasım'da 01 Burda PGM
sahnesinde sizlerle.
10 yıllık kariyeri boyunca 1200'ün üzerinde
sahneye çıkarak bu konuda hatırı sayılır bir
başarıya imza atan Mesut Süre, 'Gönülleri ala
ala ofansif mizah' olarak tanımladığı stand
up gösterisiyle tüm Türkiye'de hayranlarıyla
buluşmaya devam ediyor. Virgin Radyo'da
'Rabarba' adlı programının yayınını sürdüren
Süre'nin, kahkaha dolu 'Siz Hepiniz Ben Tek'ini
sakın kaçırmayın.
Uyarı! Salon girişlerinde HES Kodunuzu hazır
bulundurunuz. 6 yaş ve üzeri bilete tabidir. 6
yaş altı etkinliğe alınmamaktadır. Katılımcılar/
izleyiciler alana girerken muhakkak maske
takmalı ve etkinlik süresince maskelerini
çıkarmamalıdır. Maske takma konusunda
gereken hassasiyeti göstermeyenler
uyarılmalıdır. Maske takmamakta ısrar edenler
etkinlik alanı dışına çıkartılacaktır.
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Sıradan Bir Gün
Tiyatro
Tarih: 31 Ekim 2020 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: Hacı Ömer Sabancı Kültür
Merkezi DT Sahnesi
Kadın sorunlarının ele alındığı, teknoloji
ve tüketim toplumu içinde yabancılaşan,
yalnızlaşan bir kadının öyküsüyle, eğitimli,
modern, ekonomik özgürlüğü olan kadınların
bile toplumdaki özellikle erkeklerin dünyasındaki
rolü vurgulanmakta ve eleştirilmektedir.

Karanlıkta
Komedi

Tiyatro
Tarih: 14 Kasım 2020 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: 01 Burda PGM Sahne

Sezonun yepyeni komedi oyunu, Karanlıkta
Komedi 14 Kasım'da 01 Burda PGM - Adana
Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkıyor.

alınmış eşyaların vakitsiz gelen Harold’dan
saklanarak zifiri karanlıkta geri götürülme
telaşı… Üst üste gelen bu içinden çıkılmaz
durumlarla Brindsley başa çıkabilecek mi?

Bohem bir heykeltraş olan Brindsley hayatını
değiştirecek bir fırsat yakalar. Ülkenin en
zengin kolleksiyoncusu George Bumberger,
eserlerini görmek için akşam evine gelecektir.
Nişanlısı Carol ise bu durumu kendi açısından
fırsata çevirerek, babası Albay Melkett’ i aynı
akşam Brindsley’in evine davet eder. Ancak
Carol, Brindsley’in eski eşyalarla dolu evinde
bu iki önemli konuğu ağırlamak istemez ve
Brindsley’in eşyalarıyla komşusu Harold’un
eşyalarını gizlice değiştirirler.
Ana sigortanın bir anda atmasıyla kesilen
elektrikler, üst üste gelen davetsiz misafirler,
ansızın çıkagelen eski sevgili Clea ve gizlice

Başından sonuna kadar yaşanan sakarlıklar,
yanlış anlaşılmalar ve korkuların doruğa
çıktığı karanlığın komedisi Karanlıkta Komedi
oyununda, aydınlıkta saklanan kişilikler
karanlıkta açığa çıkıyor.
Oyuncular:
Burcu Kara, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila
Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış, Barış
Kıralioğlu
Uyarı! Etkinliğin oturma planı, Covid-19
tedbirleri göz önünde bulundurularak
oluşturulmuştur. 13 yaş ve üzeri için uygundur.

Son Cüret
Yılmaz Özdil
Sia Yayın Evi

Milli Mücadele'yi ve kahramanlarını Yılmaz
Özdil'den okuyun.

Doğu
Demirkol
Stand Up
Tarih: 21 Kasım 2020 Cumartesi
Saat: 20.00
Yer: 01 Burda PGM Sahne
Son zamanların en ilginç kişiliği.
Bir baktık, Türkiye'nin Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'
ile Cannes Film Festivali'nde dünya basınına
poz veriyor.
Bir baktık, 'Ölümlü Dünya' ve 'Bayi Toplantısı' ile
komedi sinemasında 'Hop, bir yer açın bakalım.
Doğu zamanı geldi' dedi. O Doğu Demirkol,
sahnelerde de 'Doğu zamanı' diyor. Gösterilerini
okyanusun ötesine taşıyan Demirkol,
yakınlarınızda bir yerlerde kahkaha attırmaya
hazırlanıyorsa kaçırmayın deriz.
Uyarı! 8 yaşından küçük çocuklar etkinliğe
alınmamaktadır. 8 yaş ve üzeri bilete
tabidir. Salon girişlerinde HES Kodunuzu
hazır bulundurunuz. Etkinlik sosyal mesefa
kurallarına uygun şekilde hazırlanan mumaralı
oturma düzeninde gerçekleşecektir.

Şişli’deki üç katlı pembe binanın perdeleri
sıkı sıkıya kapalıydı.Gaz lambasının cılız ışığı,
odayı hayal meyal aydınlatıyordu. Altı kişiydiler
Üzerine harita yayılmış masanın etrafında,
ayaktaydılar. Talihsiz bir kuşağın çocuklarıydılar.
Hayat onları hep mecbur bırakmıştı. Bıyıkları
terlediğinden beri neredeyse bir gün olsun
günyüzü görmemişlerdi, Çanakkale’den
Trablus’a, Yemen’den Sina’ya, Balkanlar’dan
Kafkaslar’a vuruşmadıkları coğrafya kalmamıştı.
Ve neticede, işte bu daracık odaya sıkışmışlardı.
Uzuuun uzun anlattığı haritadan başını kaldırdı.
Adeta nefes bile almayan arkadaşlarına baktı.
Ulusun kader anıydı. Söylenecek ne varsa
söylenmişti. Söz bitmişti. O çelik mavisi
gözlerinde belli belirsiz bir keder bulutu dolaştı.

“Vakit tamam” dedi... “Umutsuz olmayacağız.
Uçurumun kenarındayız. Bizi canlı canlı mezara
atmak istiyorlar. Son bir cüret belki kurtarabilir.
Anadolu’ya geçiyoruz!”

Altın Düetler 2
Erol Evgin

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin,
“Altın Düetler” albümünün gördüğü büyük
ilginin ardından üç yıl sonra unutulmaz
şarkılarını ülkemizin en güçlü kadın ses
sanatçılarıyla paylaştığı “Altın Düetler 2”
albümünü müzikseverlerle buluşturuyor.
“Altın Düetler 2” de; “Altın Düetler” gibi dört
neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği
olmuş müziğimizin altın şarkılarına bir “Kadın
Dokunuşu”…
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İsotlar Grup İletişim Bilgileri
Aykan | Audi - Adana

Aykan | DOD - Osmaniye

• DİĞER GRUP ŞİRKETLERİ

Fevzipaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No: 416 Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 421 49 19 - 20
Faks: +90 (322) 421 46 70
audibinek@isotlar.com.tr

Dumlupınar mah. İskender Türkmen Cad.
No: 249 Merkez/OSMANİYE
Tel: +90 328 813 17 17

İsotlar | BP Akaryakıt
İstasyonu - Adana

Aykan | Škoda – Maltepe/
İstanbul

Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 457
Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 429 46 63
bp@isotlar.com

Aykan | VW - Adana
Fevzipaşa Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No: 386/A Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 421 63 08
Faks: +90 (322) 421 63 14
vwbinek@isotlar.com.tr

Aykan | VW İncirlik - Adana
Yeni Doğan Mah. Girne Bulvarı 283/A
Yüreğir/ADANA
Tel: +90 (322) 346 13 13
Faks: +90 (322) 346 13 43
teknikvw@isotlar.com.tr

Cevizli Mh. E-5 Karayolu Bulvarı Fil Yokuşu Sk.
No: 16/A Maltepe/İSTANBUL
Tel: +90 (216) 383 98 03
info@aykanmotor.com.tr

Ankara Asfaltı Yakacık Yan Yol Üzeri Isotlar İş
Merkezi No: 27 Kartal/İSTANBUL
Tel: +90 (216)309 60 69
info@aykanmotor.com.tr

Ankara Asfaltı Yakacık Yan Yol Üzeri Isotlar
İş Merkezi No: 27 Kartal/İSTANBUL
Tel: +90 (216) 452 45 75
Faks: +90 (216) 451 63 77
info@peugeotscooters.com.tr
info@tvsturkiye.com

Aykan | DOD - Maltepe İstanbul

İsotlar | İsoto - Adana

Aykan | Škoda – Kartal/İstanbul

Cevizli Mh. E-5 Karayolu Bulvarı Fil Yokuşu Sk.
No: 16/A Maltepe/ İSTANBUL
Tel: +90(216)383 98 03
info@aykanmotor.com.tr

Aykan | DOD - Adana
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 457
Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 429 38 84
Faks: +90 (322) 428 38 63
dodisotlar@isotlar.com.tr

Aykan | Wego Car Rental - Adana
Aykan | Wego Car Rental - Adana
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 457
Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 429 66 55
Faks: +90 (322) 429 65 45
info@wegocarrental.com

Aykan | Škoda - Adana
Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 331
Seyhan/ADANA
Tel: +90 322 428 18 68
Faks: +90 322 421 63 14

• TARIM GRUBU

Aykan | Audi - Kayseri

İsotlar | Tarım - Hatay

Osman Kavuncu Cad. No: 206 Kayseri
Tel: +90 352 330 07 33

Ali İhsan Bölükbaşı Bulvarı Sanayi Mah.
Dörtyol/HATAY
Tel: +90 (326) 712 18 20
Faks: +90 (326) 713 10 07
info@isotlartarim.com

Aykan | VW - Kayseri
Osman Kavuncu Cad. No: 206 Kayseri
Tel: +90 352 330 07 33

İsotlar | Peugeot Scooters –
TVS Motors- İstanbul

Yenidoğan Mah. Girne Blv. No:267/A
Yüreğir / ADANA
Tel: 0 322 429 46 66
Faks: 0 322 429 46 65

İsotlar | Renault - Adana
Turhan Cemal Beriker Bul. Adana İş Mrk
Bitişiği No. 441/A Seyhan / ADANA
Tel: 0322 429 46 64
Fax: 0322 429 46 68

İsotlar | Dacia - Adana
Turhan Cemal Beriker Bul. Adana İş Mrk
Bitişiği No. 441/A Seyhan / ADANA
Tel: 0322 429 46 64 4 Hat
Fax: 0322 429 46 68

Aykan | SEAT - Kayseri
Osman Kavuncu Cad. No: 206 KAYSERİ
Tel: +90 352 330 07 33

Aykan | DOD - Kayseri
Osman Kavuncu Cad. No: 206 KAYSERİ
Tel: +90 352 330 07 33

Aykan | VW - Osmaniye
Dumlupınar mah. İskender Türkmen Cad.
No: 249 Merkez/OSMANİYE
Tel: +90 328 813 17 17

!

Bizi takipte kalın

facebook.com/aykanmotor
instagram.com/aykanmotor

facebook.com/isotlarotomotiv
instagram.com/isotlarotomotiv
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