
TINY
HOUSE

Yüzyıllardır insanlığın “daha çoğuna” sahip olma hevesinden ötürü
mutluluktan uzaklaşıyor, doğal kaynakları tüketiyor ve tüketim

toplumunun birer ferdi haline geliyoruz. Oysa dünyada 10
metrekareye kocaman bir dünya sığdıran “tiny house” yani küçük

ev sakinleri var.

SEA RAY 320
SUNDANCER
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Günlük gezi tekneleri hakkında tüm bildiklerinizi unutun.

Nedir? , Nasıl Korunacağız?



SÜRMEYE KORKUYOR MUSUNUZ?

MOTORUMOTORU
HEMENHEMEN

ÇALIŞTIRÇALIŞTIR
D A H A  M Ü K E M M E L
B İ R  Z A M A N  Y O K .

K O R K M A Y I N .
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2004 yılından bu yana kurulduğu ilk gününden itibaren en yeni araçları

kaliteli hizmet ile müşterilerine ulaştırmayı amaçlayarak İstanbul

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren şirketimiz, 2020 yılı başından itibaren

2. mağazasını Avcılar E-5 üzerinde bulunan Otoport Galericiler Sitesi

içinde açarak merkezini de buraya taşımıştır. 

Büyümemizde en büyük pay sahibi ola siz müşterilerimize daha kaliteli

hizmet vermek ve hem otomotiv dünyasına hem de hayata dair en son

gelişmeleri sizlere aktaracak olan K&S Report dergisinin ilk sayısını size

sunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz.

Covid-19 salgını sebebiyle her alanında sekteye uğrayan hayatlarımızda,

dergimizin sizlere biraz renk katması dileğiyle...

K&S REPORTK&S REPORT

Kenan ULUSOY

Sayı 1



OTUMEDIA



DÜNYAYI ŞİMDİ
KURTARIN.

Başka dünya yok. Geleceği bizim

ellerimizde.

GEZEGENİMİZİ TEMİZ VE YEŞİL
TUTALIM.



Türkiye'nin yerli otomobili için Bilişim Vadisi'nde
hazırlıklar sürüyor. Son dakika haberine göre; Tarım ve
Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerli
otomobil sürücüleri için büyük kolaylık sağlayacak bir
uygulama hazırlıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim
Grubu ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde
Türkiye'nin Otomobili'ni kullanacak sürücüye anlık
gözlemler, tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri
sunulacak.

TOGG ile paylaşılacak meteorolojik veriler sayesinde
sürücüye anlık gözlemlerin gösterimi, tahmin, erken
uyarılar ve rota önerileri sunulacak. Meteorolojik
veriler sayesinde aracın pil güç tüketiminin optimize
edilmesi sağlanacak ve doğru menzil hesaplamaya
katkıda bulunulacak.

TOGG tarafından sağlanacak anlık sensör verilerinin de
MGM'ye gerçek zamanlı iletilmesi planlanıyor. Aracın
silecek, hız, sıcaklık sensörlerinden alınacak veriler,
MGM tarafından hazırlanan anlık durum
bilgilendirmeleri ile hava tahmininde
kullanılabilecek.Söz konusu iş birliğine yönelik olarak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman
Bakanlığı arasında bir protokol imzalanacağı öğrenildi.

Yerli otomobil
için büyük
kolaylık!
Bakanlık destek
verdi: Anlık
tespit edilecek
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2022 model Volkswagen Golf R hakkında daha önce çeşitli spekülasyonlar çıkmış ve sızıntılar gerçekleşmişti. Fakat araçla
ilgili birçok sır vardı. Sonunda Volkswagen bombayı patlattı ve Golf R'ı resmen tanıttı.

İlk bakışta çok daha agresif bir ön yüze sahip olduğu görülebilen model, R ailesine özgün ön tamponu ve splitter'ı ile dikkat
çekiyor. İki farı birbirine bağlayan uzun LED şerit ise artık araç çalıştığı anda direkt olarak açılıyor.

18 inçlik alüminyum jantları mavi fren kaliperleri ile süslemeyi unutmayan Volkswagen, mat krom renkteki dikiz ayna
kapakları ile de genel tasarımda hoş bir kontrast oluşturmuş. Opsiyon listesinde ise 19 inçlik jantlar ve piste uygun slick
lastikler bulunuyor.

Arka kısımda parlak siyah dokunuşları kullanmaya devam eden yeni Golf R, çift çıkışlı egzoz sistemi ile gereken mesajı
veriyor. Eğer aracınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız modeli yaklaşık 7 kilogram hafifleten Akrapovic egzoz sistemi de
opsiyonlar arasına eklenmiş.

Üretilen en güçlü Volkswagen Golf R unvanına sahip olan model, EA888 kod adlı 2.0 TSI ünitenin en kuvvetli versiyonunu
kullanıyor. Eskisinden tam 20 bg güç daha fazla üretebilen bu ünite toplam çıkış gücünü 320 bg güce ve 420 Nm torka
yükseltmiş .

Üretilen bu güç, Alman üreticinin 4Motion adını verdiği sistem sayesinde dört tekere birden iletilebiliyor. Fakat mühendisler
bu teknolojiye R-Performance Tork Yönlendirme Sistemini de ekleyerek gücün arka sağ ve sol tekerlere farklı şekillerde
dağıtılmasını da sağlamış. Alıcılar modeli 6 ileri vitesli manuel ya da opsiyonel 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile de satın
alabilecek.Bu adaptif tork yönlendirme sisteminin aynı zamanda sürüş modlarına göre şekillendiğini belirtmekte de fayda
var. Golf R'da seçebileceğiniz Comfort, Sport, Race ve Individual isimli 4 mod bulunuyor.

2022 Volkswagen Golf R resmen tanıtıldı! 
İşte karşınızda gelmiş geçmiş en güçlü Golf modeli
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6.1 milyon millik yani yaklaşık 9.8 milyon
kilometrelik insansız otomobil serüveninden
detaylar geldi. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in
otonom araç girişimi olan Waymo, 2019 yılı ve
2020'nin ilk 9 ayı boyunca pek çok teste tabi
tutuldu.

Şirket, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix
şehrinde 2019 yılının başından bu yana
sürdürdüğü trafiğe açık sürücüsüz araç
çalışmalarına dair bir rapor yayımladı.The Verge'de
yer alan habere göre, 2019'un başından itibaren
Waymo araçları gözlemcili ve gözlemcisiz olmak
üzere toplam 9,76 milyon kilometre test sürüşü
yaptı.

Araçların toplamda 47 kez bir araç, yaya veya
bisikletliyle temas ettiğini, bunlardan 18'inin
kazayla sonuçlandığını ve kazalardan hiçbirinin
ölümcül bir sonuç doğurmadığını belirtiyor.

Google açıkladı! 
9.8 milyon
kilometre yol kat
etti
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Elektrikli ve hibrit
araç satışları
dizelleri geçti!
Avrupa'da bir ilk
yaşandı
Otomotiv üreticilerinin katı emisyon kurallarıyla
karşı karşıya kaldığı Avrupa'da bir ilk yaşandı.
Hibrit ve elektrikli araç satışları ilk kez dizel araç
satışlarını geride bıraktı.Jato Dynamics'in
verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa'da
toplam 1.3 milyon yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı.
Bu araçlardan 327.800 tanesini hibrit (şarj
edilebilir hibrit, hibrit, hafif hibrit) ve tamamen
elektrikli araçlar oluşturdu. Buna karşılık dizel araç
sayısının ise 322.400'de kaldığı belirtildi.

Hafif hibrit araçların Avrupa'da oldukça popüler
olduğunu belirten Jato, daha spesifik olması
açısından model özelinde de örnekler vermiş. Buna
göre, Eylül ayındaki Ford Puma satışlarının yüzde
69'unu, Fiat 500 satışlarının ise yüzde 59'unu hafif
hibrit versiyonlar oluşturmuş. Ayrıca
Volkswagen'in yeni elektrikli hatchback modeli
ID.3 sayesinde kayda değer bir yükseliş gösterdiği
belirtiliyor.



@ksmotorss



Nedir?Nedir?Nedir?

Yeni tip Koronavirüs

Koronav�rüs hastalığı (COVID-19), yen� keşfed�len b�r koronav�rüsün neden olduğu
bulaşıcı hastalıktır.COVID-19'a yakalanan çoğu k�ş�, haf�f �la orta düzeyde

semptomlar göstermekte ve özel b�r tedav�ye �ht�yaç duymadan �y�leşmekted�r.
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Nasıl Yayılır?Nasıl Yayılır?

Yeni tip Koronavirüs

COVID-19'a neden olan v�rüs, genell�kle enfekte k�ş�n�n öksürmes�, hapşırması
veya nefes vermes� sonucu oluşan damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu damlacıklar çok

ağır olduğundan havada asılı kalamaz ve hemen yere ya da yüzeylere
düşer.COVID-19 �le enfekte b�r�n�n yakınındayken v�rüsü solursanız veya v�rüsün

bulaştığı b�r yüzeye dokunduktan sonra gözler�n�ze, burnunuza veya ağzınıza
dokunursanız enfekte olab�l�rs�n�z.



ateş
kuru öksürük
yorgunluk

ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
�shal
konjunkt�v�t

baş ağrısı
tat alma veya koku duyusunun kaybı
c�ltte döküntü ya da el veya ayak
parmaklarında renk değ�ş�m�

En yaygın semptomlar:

Daha seyrek görülen semptomlar:

COVID-19 enfeks�yonu �le �lg�l� ş�md�ye kadar
ed�n�len b�lg�ler, bazı �nsanların daha fazla
hastalanma ve c�dd� semptomlar gel�şt�rme
r�sk� altında olduğunu gösterm�şt�r. 
Vakaların yüzde 80'� hastalığı haf�f
geç�rmekted�r.
Vakaların %20’s� hastane koşullarında tedav�
ed�lmekted�r.
Hastalık, genell�kle 60 yaş ve üzer�ndek�
k�ş�ler� daha fazla etk�lemekted�r.

60 yaş üstü olanlar
C�dd� kron�k tıbb� rahatsızlıkları olan �nsanlar:

Sağlık Çalışanları

K�mler Daha Fazla R�sk Altında?

Hastalıktan En Çok Etk�lenen K�ş�ler:

Kalp hastalığı
H�pertans�yon
D�yabet
Kron�k Solunum yolu hastalığı
Kanser g�b�
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El tem�zl�ğ�ne d�kkat ed�lmel�d�r. Eller en az 20 san�ye boyunca sabun ve suyla
yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el ant�sept�ğ�
kullanılmalıdır. Ant�sept�k veya ant�bakter�yel �çeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterl�d�r.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas ed�lmemel�d�r.
Hasta �nsanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün �se en az 1 m uzakta
bulunulmalı).
Özell�kle hasta �nsanlarla veya çevreler�yle doğrudan temas ett�kten sonra eller
sık sık tem�zlenmel�d�r
Hastaların yoğun olarak bulunması neden�yle mümkün �se sağlık merkezler�ne
g�d�lmemel�, sağlık kuruluşuna g�d�lmes� gereken durumlarda d�ğer hastalarla
temas en aza �nd�r�lmel�d�r.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mend�l �le
örtülmel�, kağıt mend�l�n bulunmadığı durumlarda �se d�rsek �ç� kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere g�r�lmemel�, eğer g�rmek zorunda kalınıyorsa ağız
ve burun kapatılmalı, tıbb� maske kullanılmalıdır.
Ç�ğ veya az p�şm�ş hayvan ürünler� yemekten kaçınılmalıdır. İy� p�şm�ş y�yecekler
terc�h ed�lmel�d�r.
Ç�ftl�kler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kes�leb�leceğ� alanlar g�b� genel
enfeks�yonlar açısından yüksek r�skl� alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün �ç�nde herhang� b�r solunum yolu semptomu olursa
maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat
öyküsü hakkında b�lg� ver�lmel�d�r.

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması öner�lmekted�r. Yurtdışına
çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdak� kurallara d�kkat ed�lmel�d�r: Akut
solunum yolu enfeks�yonlarının genel bulaşma r�sk�n� azaltmak �ç�n öner�len temel
�lkeler Yen� Koronav�rüs Hastalığı (COVID-19) �ç�n de geçerl�d�r. Bunlar;
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SİZ DE BİR AĞAÇ DİKİN!
Daha iyi bir gezegen mi istiyorsunuz?
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Sea Ray günlük gezi tekneleri hakkında tüm
bildiklerinizi unutun.Yeni Sundancer 320, tüm
varsayımları ortadan kaldıran tasarımıyla iç
mekan ve dış mekan dengesini zarif ve çok

yönlü bir şekilde yeniden değerlendiriyor. Ferah
bir havuzluk alanı, konforlu bir kabin ve modelin
en popüler bölümü olmaya aday tekne önüyle

320 Sundancer sizi büyüleyecek.
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Kişisel zevkinize göre dizayn edebileceğiniz 320 Sundancer modeli içten ve dıştan takma
motorlu olarak ve coupe versiyonuyla tekne önü ve yanları tamamen camla kapatılmış

hard top tavanlı olarak toplamda dört farklı şekilde tercih edilebiliyor.Sea Ray, 320
Sundancer’da cruiser ile bowrider modellerinin karışımını ilgi çekici ve cesur bir şekilde

deniz severlere sunuyor. Model, yeni ve pratik özellikleri ile oldukça beğeni topluyor. İçten
takma ve coupe versiyonlu yeni 320 Sundancer temmuz ayında İstanbul’da yeni sahibiyle

buluşacak.
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Modelin en önemli yeniliklerinden biri iskele taraftan tekne önüne geçiş yolu. Bu sayede
daha kullanışlı bir oturma grubuna sahip teknenin ön bölümü oldukça keyifli hale geliyor.
Bölümdeki 3 kişilik oldukça geniş güneşlenme yataklarının baş ve kol dayama bölümleri
maksimum konfora göre ayarlanabiliyor.Havuzlukta çift kişilik kaptan koltuğu arkasında

tek kişilik bir koltuk yer alıyor, bu koltuk L şeklindeki oturma grubuna eşlik ediyor. Oturma
grubu ortadaki masanın indirilip minder ile doldurulması ile geniş bir güneşlenme alanına
dönüşebiliyor. Sancak tarafta lavabo ve depo bölümünün yer aldığı wet barda buzdolabı

ve barbekü opsiyonu da mevcut.

Teknenin arkasındaki oturma bölümü sırtlığın hareket edebilmesiyle güneşlenme yatağı
veya 2 kişilik koltuk olarak kullanılabiliyor.Modelin fonksiyonel bir şekilde dizayn edilmiş
kabini 4 kişilik konaklama kapasitesine sahip. Tekne arkasında iki tek kişilik yatak yer

alırken, tekne önündeki oturma grubu ise dolgu minderleri ile çift kişilik yatağa
dönüşebiliyor. Kendi duşuna sahip tuvalet oldukça aydınlık.Kabinde bir mikrodalga ve

buzdolabı da yer alıyor.
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Sürüşü yüksek verimli motorları sayesinde bir spor botu andıracak kadar seri. İçten takma
versiyonunun standardı 2 adet 250 beygirlik Mercruiser motorlarla, dıştan takma

versiyonunun standardı ise 2 adet 350 beygir Mercury Verado motorlarla güçlendirilmiş.
Daha güçlü ve dizel motor seçenekleri de modelin opsiyonları arasında yer alıyor.
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Tüm superyat ve motoryat

modellerimiz için web sitemizi

ziyaret edebilirsiniz.

www.otumobil.com



YARIŞ

Sporda yarış, genellikle süre olan objektif bir kritere göre veya belirli bir
noktaya ulaşmaya yönelik hız yarışıdır. Bir yarıştaki rakipler belirli bir

görevi en kısa süre içinde tamamlamaya çalışır. Bu tipik olarak bir mesafe
geçmeyi içerir ama belirli bir hedefe ulaşmak için hız içeren başka bir

görev de olabilir.

Yarış başlangıçtan bitişe sürekli koşulabilir veya eleme turları, aşamalar
veya ayaklar olarak adlandırılan birkaç bölümden oluşabilir. Eleme turu

genellikle aynı rotada birkaç kez koşulur. Aşama, çok daha uzun bir
rotanın kısa bir bölümü veya belirli bir süredir.

İlk yarış kayıtları, birincilik için rekabet eden koşan erkekler tasvir eden
antik Yunan çömleklerinde görülmektedir. Homeros'un İlyada destanında

iki tekerlekli at arabası yarışı anlatılmaktadır.

FAVORİ  GELENEKLERİMİZ
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her gün

dünya günü

sahip olduğumuz tek şey bir yuva.
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Santorini'yi Deneyimlemek için 7 Özel Öneri

Yunanistan'ın 200 km güney doğusunda Ege Denizi'nde yer alan ve sönmüş volkanik bir
ada olan Santorini, M.Ö. 1650-1450 yılları arasında Minos volkanının patlaması sonucu
oluşmuş. Yaklaşık 73 kilometrekarelik bir alan üzerine kurulu olan son zamanların gözde
tatil adası Santorini, Ege Denizi'nde yer alan Oniki Ada olarak da bildiğimiz Yunan Adaları
arasında sakin, sessiz ve görece küçük bir ada olmasıyla biliniyor.

Santorini Adası'na gitmek için birkaç seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan ilki vize derdine
son veren Vizesiz Yunan Adaları turu. Bu tur sayesinde Yunanistan'la yapılmış anlaşma
gereği Schengen vizesine ihtiyaç duymadan gidebilirsiniz. Bu turlar genel
olarak Kuşadası'ndan hareket ediyor. Alternatif olarak Bodrum ya da Marmaris'ten Kos'a
(İstanköy) geçip oradan Kos-Santorini feribotunu ya da Atina'dan her gün karşılıklı
düzenlenen feribot seferlerini tercih edebilirsiniz. Uzun süren feribot yolcuğunun yanı sıra
elbette uçak yolcuğunu tercih edip zamandan tasarruf edebilirsiniz. Türkiye'den maalesef
Santorini'ye direkt uçuş yok. Bu sebeple Atina ya da Selanik aktarması ile adaya ulaşmak
mümkün. Bu şekilde bir tatil planladığınızda vizeye ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız.
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Santorini Adası, volkanik adalar topluluğu içinde hilal biçiminde kalderası ile tamamen
beyaz ile mavinin uyumundan meydana gelen evlerden oluşmuş turistik açıdan oldukça
popüler bir yer. Bu sebeple balayı çiftlerinden yalnız sırt çantalı gezginlere, hatta lüks tatil
severlere bile hitap ediyor. Santorini Adası, zarafeti, mükemmel yemekleri ve gece hayatı
ile sizi de fazlasıyla memnun edecektir. Volkanik bir ada olması sebebiyle, yerleşim
yamaçlara kurulmuş olduğundan masmavi denizle birlikle mükemmel bir manzara
sunuyor. Dar sokaklarında gezebilir ya da ATV kiralayarak adayı dolaşabilirsiniz.
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Deniz ürünlerinin tadına bakın

Öncelikle Santorini Adası iki kısımdan oluşuyor: en büyük yerleşimi olan Thria
(Fira) ve Oia bölgeleri. Kendinizi bir masal diyarında hissedeceğiniz Thria'ya ulaşmak
için Skala Limanı'ndan neredeyse 600 basamaktan oluşan merdivenlerden çıkmanız

gerekiyor. Bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız eşek taksiler ve teleferik seçeneğiniz
olduğunu unutmayın. Thria'ya vardığınızda tabii ki bir Yunan klasiği olan tavernalar sizi

karşılıyor. Muhteşem meze ve deniz ürünlerini tatmadan tatilinize başlamamalısınız.
Karnınız doyduktan sonra eğlenceye hazırsanız Thria hareketli ve renkli gece hayatıyla

sizleri bekliyor olacak. Ortam gözünüze biraz sakin gelmiş olabilir ama aldanmayın.
Çünkü mekan ve tatil severler muhtemelen sabaha kadar sürecek eğlence için hazırlık

içerisindeler.
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Oia köyünde gün batımını izlemeden kesinlikle dönmemelisiniz. Burası, dünyanın en
güzel gün batımına sahip yerlerinden biri olarak çoktan literatüre geçmiş bulunuyor. Hatta

gün batımını izlemek için restoran ve kafelerde yer bulmanız oldukça güç. Önceden
rezervasyon yaptırabilirsiniz. Romantik, sakin ve kaliteli bir yer arıyorsanız Oia tam size

göre.

Gün batımını izlemek için rezervasyon yaptırın
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Romantik çiftlere özel: 

adanın ucundaki fenere gidin

Gün batımı ve bir Yunan adası söz konusu olduğunda deniz fenerinden söz etmemek
olmaz. Oia bölgesine alternatif olarak Santorini Deniz Feneri'ni tercih edebilirsiniz. Adanın
en ucunda yer alan bu fenerde gün batımını izlemek özellikle balayı çiftleri için romantik

bir seçenek.
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Kırmızı kumlu plajlarda yüzün

Santorini'ye gittiyseniz beyaz kumlu plajları görmeniz mümkün değil, çünkü Santorini
volkanik bir ada olduğu için plajlar siyah, kırmızı kumlu. Adanın en çok ziyaret edilen

plajları ise; Kamari, Perissa ve kızıl kumların hakkını veren Red Beach. Plajlarda şezlong,
şemsiye ve bir şeyler atıştırabileceğiniz kafeler var. Bu plajlara KTEL otobüsleri ya da

taksiyle gidebilirsiniz.
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Beyaz şarapların tadına bakın

Volkanik bir ada olması sebebiyle Santorini'de tarım alanları fazla yok, ancak lavlardan
oluşan bu topraklar farklı ürünlerin yetişmesine imkan tanımış. Üzüm bağları bunların

başında geliyor. Bu yüzden Santorini'nin şarapları çok meşhur. Thria merkezde
dolaştıktan sonra çevrede yer alan üzüm bağlarını ziyaret ederek tadım yapabilirsiniz.

Ayrıca Şarap Müzesi'ni ve şarap imalathanesi olan Santo Wines Winery'yi ziyaret
edebilirsiniz. Bunların yanı sıra adada şarap tadımı yapabileceğiniz birçok mekan mevcut.

Beyaz şarap Assyrtiko ve tatlı şarabı Visanto, adanın en meşhur şaraplarından.
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Adanın müzelerini gezerek tarihini öğrenin

Eğer gezdiğiniz yerlerin tarihine meraklıysanız Akrotiri Müzesi, mutlaka görmeniz gereken
bir antik kent. Kapalı bir alanda arkeolojik çalışmaların yapıldığı aynı zamanda tarihin

sergilendiği interaktif bir müze burası. Yapılan arkeolojik kazılar sonucu bulunan yapılar
koruma altına alınmış ve siz bunları alanı gezerek keşfedebilirsiniz. Ayrıca volkan

patlaması öncesi Santorini Adası'nda yaşayan Minoan Uygarlığı'na ait resimler, günlük
eşyalar ve aletler de müzede sergileniyor.
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Ege mutfağının tadını çıkarın

"Santorini'de ne yemeliyiz?" derseniz her damak zevkine uygun yemeği bulabileceğiniz
bir yerdesiniz. Özellikle Ege mutfağını seviyorsanız deniz ürünleri ve meze konusunda
diğer Yunan adaları gibi Santorini'de de seçenek çok. Karidesli spagetti, ızgara ahtapot

ve zeytinyağlı ot yemeklerini mutlaka denemelisiniz. Her zaman taze balık yiyebileceğiniz
bir ada olması sebebiyle Santorini'de kendinize küçük bir balık ziyafeti çekebilirsiniz.
Yunan mutfağının en tipik örneği olan tavernalar akşam saatlerinde hizmet vermeye

başlıyor. Gurmelerin Santorini'nin en iyisi olarak seçtikleri mekan Red Bicycle, Oia'da bir
kaya üzerine yapılmış 19. yüzyıldan kalma bir konak içerisinde hizmet veriyor. Beyaz

patlıcan salatası, pancarlı morina balığı, füme karidesli şehriye en favori lezzetleri. Deniz
mahsullerine alternatif arıyorsanız Firostefani bölgesindesi The Bone restoranı tercih

edebilirsiniz. Enfes kuru etler ve peynirler sunan bir yer burası.
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Santorini'de Yeme-İçme

Skala Restoran, Pelekanos ve Metaxy Mas, Santorini'de tercih edebileceğiniz
mekanlardan. Avrupalı bir ada olan Santorini'de tercihlerin farklı olması sebebiyle

restoranlarda da liste çok uzun. Adanın Saltsa Restaurant'ta bir de Michelin yıldızlı şefi
var. Uzoyu her Yunan adasında olduğu gibi burada da her taverna ve restoranda
bulabilirsiniz.Öğle saatlerinde ufak bir atıştırmalık ararsanız Santorini'nin sandviç
konusunda da iddialı olduğunu hatırlayın. Kalın kabuklu, bol sulu ve aromalı kiraz
domatesle yumuşacık bir keçi peyniri olan Chloro Tiri ile yapılan sandviçleri sabah

kahvaltılarınızda ya da gün içinde atıştırmalık olarak deneyebilirsiniz. Yunanistan'ın ünlü
frappe'si Santorini'de de bir hayli gözde. Meydanlarda küçük bir mola verdiğinizde beyaz
boyalı mavi kubbeli evlere karşı soğuk frappenizin keyfini çıkarabilirsiniz.Santorini küçük
ama her türlü ihtiyaca cevap verebilecek küçük bir ada. Kısa bir tatil kaçamağı yapmak

istediğinizde tercih edebileceğiniz gibi 5-6 günlük bir tatilde de bolca dinlenip bolca
gezebileceğiniz yerlere sahip. Ayrıca lüks mağazalardan daha orta bütçeli butiklere kadar
geniş bir alışveriş imkanı sunması sebebiyle Avrupalıların da çokça tercih ettikleri bir ada.
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KUZU ETİ YERİNE SEMİZ
OTU, TAVUK YERİNE
KABAK VE CANLILAR
YERİNE TAHILLARI 

TERCİH EDİN.



www.oturealestate.com

Miami'de yaşamak ve mülk sahibiMiami'de yaşamak ve mülk sahibi

olmak artık çok kolay.olmak artık çok kolay.



TEMİZ
TUTUN .

YEŞİL
TUTUN .
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TINYTINY
HOUSEHOUSE

" KÜÇÜK  E V  A K I M I "

Y E N İ  T R E N D

Yüz y ı l la rd ı r   n s a n l ığ ı n  “ d a h a  çoğuna ”  s a h p  o lm a  h ev es n de n

ötü rü  m u t lu l u k t a n  u z a k l aş ı yo r ,  d oğa l  k a y n a k l a r ı  tük e t y o r  v e

tük e tm  t o p lu m u n u n  b  r e r  f e r d  h a l  ne  ge l  y or u z .  O y s a  dün y a d a

10  m e t r e k ar e y e  k o c a m a n  b r  düny a  s ığd ı r a n  “t  ny  h o u s e”  y a n 

küçük  e v  s a k n l e r   v a r .
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Her zaman geniş evler imiz yoktu.  Tar ih boyunca küçük ve taşınabi l i r
evlerde yaşadık.  M.Ö. 1000’de Moğol istan’da prat ik,  küçük mobi l  evler
olan “yurt”  veya “ger”  adl ı  çadır lar  kul lanı l ıyordu. M.Ö. 500’de yer l i
Amerikal ı lar  sadece taşınabi l i r  deği l ,  aynı zamanda su geçirmez ve ısıya
dayanıkl ı  küçük çadır lar  o lan “ tepee” ler i  kul landı lar .  Amerikan İç
Savaşı ’nın sonlarına doğru ortaya çıkan, oldukça düşük karbon ayak
iz ine sahip ve New Orleans eyalet ine ai t  ev t ip i  o lan “Av tüfeği  evler i ”
(Shotgun Houses) adını  genel l ik le arkaya yer leşt i r i lmiş odalar ve evin
her bir  ucundaki  kapı lar la bir l ik te 3,5 metreden oluşan dikdörtgen
şekl inden al ıyordu. 1970’ lere gel indiğinde, sanatçı  Al lan Wexler sanatsal
bir  yaklaşım olarak kompakt bir  a landa yaşama f ikr in i  or taya koydu. 1973
yı l ında ise yazar Lloyd Kahn ve Bob Easton, k i t le lere daha küçük bir
alanda yaşama f ikr in i  sunan “Barınak” (Shel ter)  adl ı  k i tabı  yayımladı.
Henry David Thoreau ve Lester Walker gibi  d iğer yazar lar  da küçük ev
hareket in in savunucularındandı.
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1990’ l ı  yı l larda Andrea Zi t te l
adl ı  sanatçı ,  çal ışmalarında
i lham kaynağı olarak küçük ev
kavramını kul landı.  1997’de ise
mimar Sarah Susanka, küçük
evler in çevresel  faydalarına
dikkat çekmek amacıyla “The
Not So Big House”(Çok Büyük
Olmayan Ev) is iml i  k i tabı  yazdı.
Günümüzde yaygınlaşan
şekl iy le “ t iny house” akımının
ortaya çıkışı  ise 2000’ ler in
başına dayanıyor.  2002 yı l ında
Greg Johnson, Shay Salomon,
Nigel  Valdez ve Jay Shafer
“Küçük Ev Hareket i ”  adl ı  b i r
topluluk kurdu. 2012 yı l ında
küçük evler i  k i t le lere
kabul lendirmek isteyen Jay
Shafer taraf ından Tumbleweed
Tiny House adl ı  ş i rket  kuruldu.
Shafer,  daha sonra küçük ev
hareket in i  i ler i  taşıyan Four
Lights Tiny House adl ı  ik inci  b i r
ş i rket i  daha hayata geçirdi .  

Son yı l larda küresel  ik l im
değiş ik l iğ i  tehdidinin ve doğal
hayatın hız la yok olmasıyla,
“Sürdürülebi l i r  b i r  ekosistem iç in
neler yapabi l i r iz?” tar t ışmaları
art t ı .  Kendine yeten evler,  yeşi l
ener j in in dönüşümü ve düşük
emisyon gibi  konular da bu
tart ışmaların büyük bir  kısmında
kendine yer edindi .  Küçük ev
akımının geniş k i t le lerce
sahipleni l iş in in başl ıca
nedenler inden bir i  de düşük
karbon ayak iz i  ve sürdürülebi l i r
s istemler i .  Çevreci l ik ,  evler
henüz inşa aşamasındayken
kendini  göster iyor;  evlerde
çoğunlukla ger i  dönüştürülmüş
malzemeler kul lanı l ıyor.  Müstaki l
tanımına girdik ler i  iç in sebze
yet işt i r ic i l iğ i  ve kompost
kul lanımı mümkün oluyor,
yağmur sularının tuvalet  ve
banyoda kul lanı ldığı  veya mutfak
sularının gr i  su s istemine dahi l
edi ld iğ i  s istemler le kaynak
tüket imi minimuma indir i l iyor.
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Küçük evlere yönel imdeki  ar t ışın bir  başka sebebi  ise sürekl i
ödenmek zorunda kal ınan yüklü k i ra lardan, ev kredi ler inden,
elektr ik-doğalgaz faturalarından, şehr in bunal t ıcı  kalabal ığından
ve betonlaşmadan sıkı lan insanlar.  Çoğu küçük ev sahibi  azalan
masraf lardan ve minimal ist  hayatın kolayl ığından, hem maddi hem
mental  ferahlamadan bahsediyor.  Yaşam alanı daraldıkça kafa
yormanız gereken eşya sayısı ,  yeni  eşyalar la doldurmak istediğiniz
odalar ve evde problem çıkartan ekstra alanlar azal ıyor,  üstel ik
çoğu akı l l ı  ve ergonomik küçük ev tasarımıyla hayat kal i tenizden,
zevkler in izden ve iht iyaçlarınızdan feragat etmek zorunda
kalmıyorsunuz. Daha azıy la daha mut lu bir  hayat mümkünken,
daha fazlası  iç in neden daha stresl i  b i r  yaşam seçel im ki?
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Türkye’dek  küçük evler

34 yaşındaki  sını f  öğretmeni Ezgi ,  eşi  ve oğluyla bir l ik te yaşadığı  küçük
evi  a i lesiy le bir l ik te sı f ı rdan inşa et t i .  “Gerçekte ne istediğimizi  bulmak
zaman alsa da, kalabal ıktan ve gürül tüden uzak, sadece bize ai t  b i r
yerde yaşama isteği  b iz i  bu yaşam şekl ine yönel t t i ”  d iyor ve ekl iyor:
“Doğaya verdiğimiz zararı  en aza indirerek minimal bir  yaşam alanı
yaratmaya çal ışt ık ve minik evimizi  kendimiz yapmaya karar verdik.
Nefes aldığımız yer in tam bir  permakül tür örneği  olmasını  ist iyorduk.
Yaşayan, hikâyesi  o lan, biz im diyebi ld iğ imiz bir  yer,  b i r  ev… Geçt iğ imiz
yazın haziran ayında başladığımız küçük evimiz daha azla daha çok
mutlu olduğumuz, doğayla iç içe,  küçülerek daha da özgür leşt iğ imiz bir
yer art ık.”  
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Küçük evler in boyut lar ı  ve
iş levler i  tasarımına göre
değiş ik l ik  göster iyor olsa da
ülkemizde de pek çok kiş i
taraf ından yaşam alanı olarak
tercih edi l iyor.  Ortalama 10 i la
30 metrekare arasında
değişkenl ik gösteren küçük
evlerde yaşamak kulağa biraz
marj inal  gel iyor olabi l i r ,  ancak
prat ik,  konfor lu ve çevre dostu
olmalarıy la her geçen gün
sayı lar ı  ar tacak gibi  görünüyor;
yerel  minik ev üret ic i ler indeki
ivme de bunu kanıt lar  n i te l ik te.
Evini  beton binalar ve hava
kir l i l iğ inden uzak, yemyeşi l  b i r
a lana taşımayı,  üstel ik istediği
zaman yer değişt i rebi lmeyi
hangimiz istemeyiz k i? Üstel ik
hayatımızdaki  konfordan taviz
vermeden. Türkiye’de bu küçük
evler karavan tarzında ve
taşınmaz konut olmak üzere ik i
fark l ı  şeki lde üret i lebi l iyor.
Ancak mobi l  evler in ülkemiz
sınır lar ı  iç inde seyahat
edebi lmeler i  iç in bazı kanunlara
uymaları  gerekiyor.  Taşınabi l i r
küçük evler,  yönetmel ikte
“karavan” olarak geçiyor ve bu
kapsamdaki  yasalardan mesul
oluyor;  yani  kanunlara göre
eviniz in geniş l iğ i  maksimum 2.55
metrekare olmalı  ve bel i r lenen
maksimum ağır l ık koşulunu
karşı lamalı .  

Kendinize ai t  araziniz varsa veya
arsa kiraladıysanız,  p lakal ı  ve
ruhsat l ı  karavan statüsündeki
mobi l  eviniz i  buraya park
edebi l i rs in iz.  Bir  d iğer seçenek
ise s ipar iş üzer ine s ize özel
yapı lan küçük evi  arazinize
kurdurabi l i r  ve sabi t  ev iş levinde
kul lanabi l i rs in iz.
Türkiye’de minimal ist  yaşam
tarzını  seçip t iny houselarda
yaşama kararı  a lan çoğu kiş i
evler in i  karavanlar iç in ayrı lan
özel  bölgelere yer leşt i r iyor.
Böylel ik le at ık gider suları  iç in bu
alanlardaki  kanal izasyon
sistemler in i  kul lanmak mümkün
olabi l iyor.  Bunun dışında
kiraladığınız veya satın aldığınız
arazinize at ık su iç in
kanal izasyon gider i  açt ı rmak bir
diğer çözüm. Temiz su iç inse
çi f t l ik lerde ve bağ evler inde
kul lanı lana benzer su deposu
edinmek kolay ve iş levsel  b i r
seçenek.
Stressiz,  doğayla iç içe ve
sürdürülebi l i r  b i r  hayat sürmek ne
zor ne de imkânsız.  Hayatınızdaki
stres yaratan fazlal ık lardan
arındıkça, nefes aldığınız her
anın tadını  çıkartabi lmeniz
mümkün olacak. Unutmayın k i ,
eviniz ve eşyalarınız s iz i  mut lu
etmek iç in var,  mut lu luğunuzu
engel leyen her şeyi  hemen bugün
hayatınızdan çıkartabi l i rs in iz.
İht iyacımız olan tek şey özgür lük,
doğa ve sevgi .
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EĞİTİM, GELECEK
İÇİN

PASAPORTUNUZDUR
ÇÜNKÜ YARINLAR,
BUGÜNDEN ONA
HAZIRLANANLARA

AİTTİR

MALCOM X
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SHOWROOMSHOWROOM
K&S

Showroom sayfalarımızdaki otomobillerin

tamamını güncel fiyatlarıyla birlikte yukarıdaki QR

kodu kullanarak sahibinden.com mağazamızda

inceleyebilirsiniz.

Cep telefonunuzun kamera uygulamasını açarak yukarıdaki QR kodu kameraya gösterin,

tıklamanız için bir web bağlantısı açılacaktır.



2008 - BENTLEY CONTINENTAL GTC
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Km: 18.497 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 560 / Motor Hacmi: 5.988CC / Renk: Siyah



2008 - BENTLEY CONTINENTAL GTC
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Km: 36.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 690 / Motor Hacmi: 5.988CC / Renk: Füme



2010 - porsche panamera turbo
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Km: 55.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 500 / Motor Hacmi: 4.806CC / Renk: Kahverengi



2012 - audi r8 4.2 fsı quattro r-tronıc
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Km: 21.206 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 430 / Motor Hacmi: 4.163CC / Renk: Beyaz



2013 - maserati ghibli 3.0 v6 s q4
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Km: 57.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 410 / Motor Hacmi: 2.979CC / Renk: Beyaz



2011 - jaguar xj long 3.0d premium
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Km: 73.800 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 275 / Motor Hacmi: 2.993CC / Renk: Füme



2020 - bmw 2.16d gran coupe m sport
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Km: 300 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 116 / Motor Hacmi: 1.496CC / Renk: Beyaz



2017 - bmw 5.20d xdrıve m sport
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Km: 58.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 190 / Motor Hacmi: 1.995CC / Renk: Lacivert



2013 - bmw 5.20D GRANTURİSMO LUXURY
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Km: 78.893 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 184 / Motor Hacmi: 1.995CC / Renk: Füme



2019 - volvo xc90 2.0 d5 ınscrıptıon awd
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Km: 24.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 235 / Motor Hacmi: 1.969CC / Renk: Siyah



2011 - range rover 3.6 tdv8 hse
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Km: 175.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 275 / Motor Hacmi: 3.598CC / Renk: Beyaz



2013 - mercedes-benz e180 amg
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Km: 89.970 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 156 / Motor Hacmi: 1.595CC / Renk: Siyah



2013 - mercedes-benz e180 elite
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Km: 126.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin 
Beygir Gücü: 156 / Motor Hacmi: 1.595CC / Renk: Kırmızı



2014 - mercedes-benz e180 amg
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Km: 113.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 156 / Motor Hacmi: 1.595CC / Renk: Beyaz



2014 - mercedes-benz e180 amg
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Km: 136.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin 
Beygir Gücü: 156 / Motor Hacmi: 1.595CC / Renk: Siyah



2020 - vw passat 1.5 tsı busıness dsg
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Km: 5.050 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin 
Beygir Gücü: 150 / Motor Hacmi: 1.498CC / Renk: Siyah



2020 - vw passat 1.5 tsı busıness dsg
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Km: 1.600 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin 
Beygir Gücü: 150 / Motor Hacmi: 1.498CC / Renk: Siyah
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2017 - mını countryman 1.5 chili+pepper 4X4

Km: 60.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Gri
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2017 - mını countryman 1.5 chili+pepper 4X4

Km: 52.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Mavi
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2017 - mını countryman 1.5 chili+pepper 4X4

Km: 29.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Siyah
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2017 - mını countryman 1.5 chili+pepper 4X4

Km: 33.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Gri
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2018 - mını countryman 1.5 PREMIUM JOYSTICK

Km: 24.900 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk:Kırmızı
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2017 - AUDI Q2 1.0 TFSI DESIGN

Km: 38.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 116 / Motor Hacmi: 999CC / Renk: Mavi
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2018 - mını countryman 1.5 salt premium

Km: 16.900 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Mavi
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2020 - peugeot 2008 1.5 blue hdı active skypack

Km: 0 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 130 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Turuncu



www.ksmotorss.com.tr

2017- mını countryman 1.5

Km: 35.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Mavi



www.ksmotorss.com.tr

2018 - mını countryman 1.5 salt premium

Km: 21.770 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Beyaz



www.ksmotorss.com.tr

2020 - skoda scala 1.6 tdı premıum dsg

Km: 0 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 115 / Motor Hacmi: 1.598CC / Renk: Lacivert



www.ksmotorss.com.tr

2020 - skoda kamıq 1.0 tsı premıum dsg

Km: 0 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 115 / Motor Hacmi: 999CC / Renk: Kırmızı



www.ksmotorss.com.tr

2009 - range rover sport 2.7 tdv6 hse

Km: 130.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 190 / Motor Hacmi: 2.720CC / Renk: Füme



www.ksmotorss.com.tr

2016 - mını clubman 1.5 pepper

Km: 38.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Bordo



www.ksmotorss.com.tr

2016 - mını countryman 1.6s brıtısh green

Km: 44.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 184 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Yeşil



www.ksmotorss.com.tr

2014 - mını cooper 1.5 chılı jcw bodykit

Km: 79.900 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.499CC / Renk: Kırmızı



www.ksmotorss.com.tr

2012 - bmw 1.16ı comfort

Km: 74.741 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 136 / Motor Hacmi: 1.598CC / Renk: Beyaz



www.ksmotorss.com.tr

2015 - skoda fabia 1.4 tdı style

Km: 77.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 90 / Motor Hacmi: 1.422CC / Renk: Yeşil



www.ksmotorss.com.tr

2005- jaguar x-type 2.5 v6 sport 4x4

Km: 92.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 196 / Motor Hacmi: 2.495CC / Renk: Mavi



www.ksmotorss.com.tr

2003 - jaguar s-type 3.0 v6 sport

Km: 106.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 238 / Motor Hacmi: 2.967CC / Renk:Gümüş



www.ksmotorss.com.tr

2012 - lancia delta 1.6 mjet

Km: 53.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 120 / Motor Hacmi: 1.598CC / Renk: Siyah



www.ksmotorss.com.tr

2011 - lancia delta 1.6 mjet

Km: 130.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 120 / Motor Hacmi: 1.598CC / Renk: Beyaz



www.ksmotorss.com.tr

2015 - hyumdaı ı20 coupe 1.4 mpı

Km: 53.435 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 100 / Motor Hacmi: 1.368CC / Renk: Beyaz



www.ksmotorss.com.tr

2015 - opel adam 1.4 glam

Km: 52.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 87 / Motor Hacmi: 1.398CC / Renk: Sarı



www.ksmotorss.com.tr

2013 - opel adam 1.2 slam

Km: 75.000 / Vites Tipi: Manuel / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 70 / Motor Hacmi: 1.229CC / Renk: Kırmızı



www.ksmotorss.com.tr

2016 - fıat 500c 1.2 cult

Km: 74.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 69 / Motor Hacmi: 1.242CC / Renk: Siyah



www.ksmotorss.com.tr

2014 - fıat 500c 1.2 cult

Km: 30.000 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Benzin
Beygir Gücü: 69 / Motor Hacmi: 1.242CC / Renk: Mavi



Km: 108.000 / Vites Tipi: Manuel / Yakıt Tipi: Benzin 
Beygir Gücü: 102 / Motor Hacmi: 1.595CC / Renk: Bordo

2017 - fıat fiorino 1.3 mjet premio plus

2018 - fıat doblo 1.6 mjet premio plus 2014 - doblo cargo 1.3 mjet maxı plus

2020 - vw crafter servis 16+1

2010 - seat exeo 1.6 style

Km: 21.000 / Vites Tipi: Manuel / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 120 / Motor Hacmi: 1.598CC / Renk: Beyaz

Km: 57.000 / Vites Tipi: Manuel / Yakıt Tipi: Dizel 
Beygir Gücü: 90 / Motor Hacmi: 1.248CC / Renk: Sarı

www.ksmotorss.com.tr

Km: 500 / Vites Tipi: Otomatik / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 177 Motor Hacmi: 1.998 Renk: Beyaz

Km: 31.000 / Vites Tipi: Manuel / Yakıt Tipi: Dizel
Beygir Gücü: 95 / Motor Hacmi: 1.248CC / Renk: Beyaz



www.ksmotorss.com.tr



Yıllardır Türkiye'nin en büyük şirketleriyle

kurduğumuz stratejik partnerlikler ile güçlerine güç

katmaya devam ediyoruz.

Partnerlerimize
güç katıyoruz

www.otugroup.com


