300. Özel Sayısı
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Otomobil dünyasının nabzı
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On Sekiz Yıldır
Otomobil Dünyasının
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
BOMBA GİBİ HABERLER HIZ KESMİYOR

P

andemi ve ekonomik zorluklar
birçok sektörü etkilediği gibi
yayıncılık sektörünüde derinden
sarstı. Ancak sizlerin desteği ile
300. sayımız olan yeni bir dergi
ile yeniden karşınızda olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz. Bolca emeğin arka planda harcandığı
dergimizde bu ay neler var?

YIL: 18 SAYI: 300
1-28 ŞUBAT 2022
Tuana Medya
Otomobilden Gazete
Otomobil Dünyasının Nabzı

TOGG, dünyanın en büyük Tüketici
Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer
Electronics Show) yeniliklerini ve ilklerini
dünya kamuoyuyla paylaştı.

Elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşan
her marka gibi Mercedes’te bu kulvarda
hızlıca ilerliyor. Mercedes Vision EQXX,
0.17 Cd’lik rüzgar direnci ve bataryalarındaki
enerjinin yüzde 95’e kadarını tekerleklere
ulaştırabilmesiyle 1.000 km’lik menzile
ulaşabiliyor.
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Yeni SKODA FABIA, bağımsız test kuruluşu
Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen
çarpışma testlerinde 5 yıldız alarak sınıfının en
güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.
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2021 yılında ekspertizi yapılan her 100
araçtan 14’ü pert çıktı!
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Yeni Renault Austral’ın dikkat çekici
silüetinin üzerindeki perde kalkıyor.
Opel, “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv
Markası” seçildi

BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza
No:11/A/41 Yenibosna-Bahçelievler / istanbul
Tel: 0212 454 30 00
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Crossover sınıfının öncüsü olan Nissan
Qashqai’nin üçüncü nesli, segmentini yeniden
tanımlayacak özellikleriyle Türkiye’de satışa
sunuldu.

KAYAŞEHİR-İST PP-1

Yine dopdolu içeriği ile Otomobilden
Dergisi karşınıza çıktı. 300. sayıya kadar
desteğini esirgemeyen değerli okuyucularımız
ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi bir borç
biliriz.
301’nci sayımızda görüşmek üzere...

İbrahim Davsan
ibrahim@otomobilden.com.tr

Adres: 100. YIL Mah. 2254 Sokak
No:11 H-Blok Kat: 2 Büro: 221
OTO CENTER - BAĞCILAR - İSTANBUL
TEL: 0212 654 45 81 - GSM: 0543 778 37 25
www.otomobilden.com.tr
info@otomobilden.com.tr
YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ YAYINDIR
*** Otomobilden Gazete Basın Yayın Meslek ilkelerine uyar.
*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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VISION EQXX: Elektrikli Menzil ve Verimlilikte Tamamen Yeni Seviye
Mercedes Vision EQXX, 0.17 Cd’lik rüzgar direnci ve bataryalarındaki enerjinin yüzde 95’e kadarını
tekerleklere ulaştırabilmesiyle 1.000 km’lik menzile ulaşabiliyor.

V

ISION EQXX teknolojik
engelleri aşıyor ve enerji
verimliliğini tamamen yeni
bir seviyeye taşıyor. Bu,
ileri teknoloji elektrikli güçaktarma sistemi birçok ilerleme dışında hafif
mühendislik ve sürdürülebilir malzemelerin
kullanımını içeriyor. Gelişmiş yazılım da dahil
olmak üzere bir dizi yenilikçi ve akıllı çözümü
bünyesinde barındıran VISION EQXX,
verimliliği tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

ELEKTRİKLİ ULAŞIM İÇİN
TASARLANDI
Elektrikli ulaşıma giden zorlu ve heyecan
verici yolculuk için tasarlanan MercedesBenz VISION EQXX, yenilikçi yönüyle
modern tüketicinin yenilikçi talep ve
beklentilerine cevap veriyor. Gelişmiş bir
teknoloji programının parçası olan bu yazılım
tabanlı araştırma prototipi, gezegenin her
açıdan en verimli otomobillerinden birini
sunmak için tasarlandı. Mercedes-Benz
mühendis ve tasarımcılarının çabaları ile,
dijital simülasyonlara dayanan gerçek yaşam
koşullarında, 100 kilometrede 10 kWh’in
altında tüketim ve tek bir şarjla 1.000
kilometrenin üzerinde menzil ile kWh başına
9.6 km’nin üzerinde verimlilik ortaya çıkıyor.
Mercedes-Benz, otomotiv mühendisliği kurallar
kitabını değiştirerek, elektrikli çağını yeniden
hayal eden, yazılımla çalışan bir elektrikli
otomobil yaptı. Aynı zamanda, modern lüks
ve duygusal saflığın temel Mercedes-Benz
ilkelerinin oldukça ilerici bir yorumunu ortaya
koyuyor. Ekip, sadece bataryanın boyutunu
arttırmak yerine uzun mesafe verimliliğini en
üst düzeye çıkartmaya odaklandı.

VERİMLİLİKTE YENİ DEĞERLER
Verimlilik, daha az ile daha fazlasını
elde etmek anlamına geliyor. Bu yeni bir şey
değil. Mercedes-Benz her zaman araçlarında
verimlilik için çabaladı ve yakıt tüketimi, konfor
ve rahatlık alanında sürekli iyileştirmeler
yoluyla tüketicilere fayda sağladı. Bununla
birlikte, elektrikli ulaşım ve sürdürülebilirlik,
verimliliğin çerçevesini değiştirtirdi. MercedesBenz, verimliliği yeni bir değer olarak ele
alıyor. Daha az enerji ile daha fazla menzil
anlamına gelirken, doğa üzerinde daha az etki
ile daha fazla lüks ve rahatlık ve daha az atıkla
daha fazla elektrikli ulaşım anlamına geliyor.
Mercedes-Benz, elektrikli ve dijital çağda
üst düzey verimliliğin nasıl göründüğü ve ne
hissettirdiği konusunda net bir fikir veriyor.
Mercedes-Benz, gelişmiş dijital teknolojiler,
gelişmiş tasarım ve sezgisel kullanım ile
sürdürülebilir uzun mesafeli elektrikli ulaşıma
ışık tutuyor.
ÖNCÜ GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ
Otomobil bir yolculukta, kilometreleri
ardında bırakırken sürücü ve yolculara
benzersiz bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

VISION EQXX’i bu kadar özel yapan
şey, uzun yol verimliliği. Yaklaşık 150 kW
gücündeki süper verimli elektrikli güçaktarma sistemi bu olağanüstü uzun mesafe
koşucusunun temelini oluşturan gücü
ve dayanıklılığı sağlıyor. Başlı başına bir
mühendislik şaheseri. Ekip, verimlilik, enerji
yoğunluğu ve ileri mühendisliğin kusursuz
birleşimine sahip bir elektrikli güç-aktarma
sistemi oluşturma hedefiyle yola çıktı yüzde
95 verimlilik hedefine ulaştı. Bu, bataryadaki
enerjinin yüzde 95’e kadar tekerleklere
ulaşması anlamına geliyor. En verimli içten
yanmalı güç-aktarma sisteminde sadece yüzde
30 veya ortalama bir uzun mesafe koşucusunda
yaklaşık yüzde 50 olduğu düşünüldüğünde, bu
değer daha da anlam kazanıyor.
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Porsche Cayenne Platinum Edition Karşınızda

P

Porsche, SUV model ailesi Cayenne için özel Platinum Edition serisini tanıttı.

orsche SUV model ailesi Cayenne,
özel bir seriye kavuşuyor: rafine
ve dikkat çekici görünümlü,
birçok özel ayrıntıyla daha
da zenginleştirilmiş Cayenne
Platinum Edition! Otomobile ismini veren
özellik, birçok detayda dikkat çekiyor; ön
hava girişindeki çıtalar, LED arka far şeridine
entegre edilmiş Porsche yazısı, arkadaki model
ismi ve yalnızca bu seriye özel saten platin boya
ile kaplanmış standart 21 inç RS Spyder Design
jantları.
DİKKAT ÇEKİCİ DETAYLAR
Spor egzoz uçları ve siyah yan cam çıtaları
da bu özel serinin sportif ve zarif görünümünü
daha da vurgulayıcı hale getirmiş. Beyaz ve
siyah gibi opak renklerin yanı sıra, Jet Siyahı,
Carrara Beyazı, Mahogany, Ay Işığı Mavisi
gibi metalik renkler ve Tebeşir özel renk
seçenekleri de sunuluyor. Aracın iç mekanında
kullanıcıları, “Platinum Edition” logolu
alüminyum kapı eşikleri karşılıyor.

Tebeşir emniyet kemerleri, alüminyumgümüş renkli kaplamalar iç mekana özel bir
dokunuş katıyor. Cayenne Platinum Edition
modelinin iç tasarımında ayrıca Porsche
Dinamik Aydınlatma Sistemi (PDLS),
panoramik tavan sistemi ve karartılmış
cam, Bose® ses sistemi, ortam aydınlatması,
sekiz yönlü deri spor koltuklar, ön ve arka
koltuk başlıklarındaki Porsche arması ve
gösterge panelindeki analog saat gibi detaylar
dikkat çekiyor. Porsche Satış ve Pazarlama
Müdürü Selim Eskinazi, “Cayenne Platinum
Edition modellerini Mayıs ayında Porsche
Merkezleri’mizde satışa sunmayı planlıyoruz.

Bu özel seri Cayenne, Cayenne E-Hibrid,
Cayenne S modelleri ve bu modellerin Coupe
versiyonları ile mevcut olacak.” şeklinde
açıklama yaptı.
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Lider Fiat’tan 2022 Yılının İlk Yeniliği “Egea Cross Wagon”
Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea’nın en yeni modeli “Cross Wagon”
Ocak ayında satışa çıktı.

F

iat Egea Ailesi’nin en yeni üyesi
Cross Wagon; fonksiyonellik ve
şıklığı tek bir potada birleştiriyor.
Yeni bir hedef kitleye yönelik, SUV
görünümünde, Station Wagon
rahatlığındaki Cross Wagon, Lounge donanım
seviyesi ile tercih edilebiliyor. Cross Wagon,
550 litrelik bagaj kapasitesi, yüksek sürüş
pozisyonu sunan gövde mimarisi ile outdoor
aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi
sahiplerinin tercihi olacağının da sinyalini
veriyor. Egea Cross Wagon’un yerden yüksekliği
süspansiyon yapısı, jant ve lastik ölçüleriyle
Station Wagon gövde tipine göre 35 mm
artıyor. Tıpkı Egea Cross’ta olduğu gibi; Cross
Wagon da tasarımsal detaylarıyla fark yaratıyor.
Otomobilin crossover detayları çamurlukların
etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak
yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross
Wagon’un kaslı ön ve arka tamponu, yan
marşpiyelleri, 17 inç elmas kesim jantları ve
özel tavan rayları da ona güçlü ve gösterişli bir
görünüm sağlıyor.

ANAHTARSIZ VE KABLOSUZ
KULLANICI DENEYİMİ
Egea Cross Wagon’da gelişmiş
bağlanabilirlik çözümleri ve 10 inç dokunmatik
ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5
multimedya sistemi yer alıyor. Kullanıcılarına
pratik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmaya
hazırlanan modelde, kablosuz Apple CarPlay
ve Android Auto desteğine sahip olan beşinci
nesil Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle
5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı
yer alıyor. Multimedya sistemi, tıpkı ailenin
diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki
telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı
da sunuyor.

Egea Cross Wagon Lounge, 10 inç
dokunmatik ekranının yanı sıra, standart
olarak sunduğu anahtarsız giriş & çalıştırma ve
kablosuz şarj özelliği sayesinde kullanıcılarının
hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Egea Cross
Wagon, aynı zamanda tüm Egea Ailesi gibi
sınıfının en zengin güvenlik özelliklerini de
kullanıcısına sunuyor. ‘Trafik İşareti Tanıma
Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’ ‘Şerit Takip
Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’,
‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’ ve
Ön park sensörleri gibi özellikler sunan Cross
Wagon yenilikçi ve modern bir yapı sergiliyor.
EGEA CROSS WAGON
‘FIAT ONLINE’DA
Fiat Showroomlarında Ocak ayının sonunda
yerlerini alacak Egea Cross Wagon’lar, online
satış kanalı üzerinden 11- 31 Ocak tarihleri
arasındaki ön satışa çıktı. Modeller online
platforma özel 419 bin 900 bin TL’den başlayan
kampanyalı fiyatla satışa sunuldu.
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Avrupa Dalgıç Birliği, KONA Elektrik İle
Altı Ay Süren Uzun Bir Tur Gerçekleştirdi
Kuruluşun elçileri, eko-sisteme dikkat çekmek için çevre dostu bir araçla 25 bin km yol kat etti.
Hyundai, bu proje sayesinde denizlerden 78 tondan fazla atığın çıkarılmasına da yardımcı oldu.

H

yundai ve Avrupa Dalgıç
Birliği (DAN Europe),
ortak bir sosyal sorumluluk
projesi geliştirerek deniz
kirliliğine dikkat çekti ve aynı
zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre
bırakmak oldukça önemli adımlar attı. Kendini
dalgıçların sağlığına ve güvenliğine adamış
uluslararası bir tıp ve araştırma kuruluşu
olan DAN Europe, kar amacı gütmeden
faaliyetlerini sürdürüyor. Yakın bir zamanda
ilk sürdürülebilir turunu tamamlayan kuruluş,
kurumsal elçileri Alana Alvarez ve Manuel
Bustelo ile 17 ülkedeki paydaşları ziyaret etti.
DENİZLERDEKİ BÜYÜK TEHLİKE
Birkaç yıldır dalış yapan Alvarez ve Bustelo,
deniz ekosisteminin büyük ölçüde değiştiğini
fark etti. Bu doğrultuda ilgili kuruluşlar ve
Hyundai ile bağlantı kuran ikili, özellikle
denizlerin ve okyanusların temiz tutulması
hususunda oldukça önemli çalışmalar yaptı.
Çünkü, ağ ile avlanma, mercan ağartma ve
tüm ülkeleri etkileyen kirlilik, artık küresel
bir sorun olmakla kalmıyor, aynı zamanda

büyük deniz hayvanlarının sayısı da düşürerek
gelecek nesillerin sağlığı için de büyük risk
oluşturuyor. Bu sebeple deniz ekosistemlerini
desteklemek için mevcut ağ içinde bir değişiklik
yaratmak ve doğa ile yeniden bağlantı kurmak
gerekiyor. Ürettiği çevre dostu yeni nesil
otomobillerle de son yıllara damgasını vuran
Hyundai ise bu doğrultuda elektrikli ürün
yelpazesini genişletmenin de ötesine geçiyor
ve insanlık için ilerleme hedefine ulaşmaya
devam ediyor. Hyundai, denizlerdeki terk
edilmiş ağları ve diğer atıkları toplayan okyanus
koruma kuruluşu ile “Sağlıklı Denizler” adlı
bir ortaklık başlatırken bu sayede 2021 yılında
mavi sulardan 78 tondan fazla atık toplandı.
Sürdürülebilir ürünler yaratmak ve sosyal
çevre bilincini kitlelere yaymak için DAN
Europe’u destekleyen Hyundai, işbirliğinin hem
sualtında hem de karada olmasını hedefliyor.
TUR 6 AY SÜRDÜ
“Sürdürülebilir Tur”, 8 Haziran Dünya
Okyanuslar Günü’nde başlamış ve DAN Europe
çalışanları ilk olarak İtalya’nın Roseto Degli
Abruzzi kentindeki bir plajı temizlemişti.

Yaklaşık altı ay boyunca İtalya, İsviçre,
Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka,
İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya,
Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya
ve Macaristan’ı içeren 17 Avrupa ülkesini
ziyaret eden ekip, çok sayıda şirketin CEO’ları,
kurucuları, STK’lar ve sürdürülebilir ürünlerle
çalışan start-up’lar da dahil olmak üzere önemli
isimlerle bir araya geldi. Daha sürdürülebilir
iş uygulamaları ve çevre savunuculuğunu
yapmak için yaklaşık 25.000 kilometre yol
kat eden ikili, amaçlarına tam olarak uyması
için doğa dostu bir otomobil olan Hyundai
KONA Elektrik modelini tercih ettiler. Bu tur
boyunca 0 emisyonla hareket eden KONA
Elektrik, düşük tüketimi ve uzun menziliyle
de DAN Europe ekibine önemli avantajlar
sağlamış oldu. Hyundai, sadece otomobil
üretmeyerek çevreye ve gelecek nesillere karşı
olan tutumunu sürdürmeye ve ilgili kuruluşlara
destek olmaya devam edecek. Ayrıca, Avrupa’da
satışa sunduğu modellerinin yüzde 75’inden
fazlası elektrikli bir versiyona sahip olan
Hyundai, bu oranı 2025’ten sonra yüzde 100’e
çıkarmayı planlıyor.
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Yeni Skoda Fabia Euro Ncap Testinden 5 Yıldız Aldı
Yeni Skoda Fabia, bağımsız test kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma
testlerinde 5 yıldız alarak sınıfının en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.

O

rtalama olarak maksimum
puanın yüzde 78’ini alarak
başarısını ortaya koyan FABIA,
yetişkin yolcu korumasında
maksimum puanın yüzde
85’ini ve çocuk yolcu korumasında ise yüzde
81’ini alarak dikkat çekici derecelere imza
attı. FABIA’nın elde ettiği yüksek derece,
SKODA’nın 2008’den bu yana göstermiş
olduğu etkileyici performansı devam ettirdi.
Üreticinin o yıldan bu yana çıkan 14 modeli
testlerden 5 yıldız almayı başardı.Yeni FABIA
dokuz hava yastığına kadar tercih edilebiliyor
ve modelde ilk kez sürücü diz hava yastığı
ve arka yan hava yastıkları opsiyon olarak
sunuluyor. Bununla birlikte araçta bulunan

ISOFIX ve Top Tether bağlantıları sayesinde
çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde takılması
sağlanıyor. Bileşenlerin yüksek 80 oranında
yüksek dayanımlı çelikten oluştuğu MQBA0 platformu ise FABIA’nın yüksek torsiyon
direncine sahip olmasını sağlamanın yanı
sıra gelişmiş asistan sistemlerinin de entegre
edilmesine katkı sağladı. Bunlar arasında
Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı,

yaya ve bisikletlileri algılayan Ön Bölge
Frenleme Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı
gibi birçok özellik yer alıyor. Ayrıca park etmeyi
kolaylaştıran Park Asistanı, Manevra Asistanı
ve Geri Görüş Kamerası da tercih edilebiliyor.

Renault MAİS 2021’de Liderlik Alanlarını Korudu

R

Renault MAİS, otomotiv pazarında 2021 yılında da liderliklerini sürdürdü.

enault MAİS 75 bin 561
adet satış ve 13,45 pazar
payıyla Renault, 22’nci kez
binek otomobil lideri oldu.
B segmentinin 36 bin 438
adet satışla lideri olan Clio HB, bu başarıya
önemli bir katkıda bulundu. Renault Zoe,
772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih
edilen elektrikli otomobil oldu. Türkiye’nin
en çok satan SUV modeli ise Dacia Duster
olmaya devam etti. Duster, 2021’de 19 bin
38 satış adedine ulaştı. Türkiye’nin binek
otomobildeki lider markası Renault, bu
unvanı 22’nci kez elde etti. 2021 yılında binek
otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve
13,45 pazar payı elde eden marka, toplam
pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02
pazar payı gerçekleştirdi. B segmentinde
36 bin 438 adetlik satışla lider olan Clio
HB, Renault’nun binek otomobil pazarında
gösterdiği liderlik performansına en önemli
katkıyı veren model oldu. Elektrikli otomobil
pazarı 2021’de geçtiğimiz yıla göre yüzde
237 artış göstererek 2 bin 846 adet olarak
gerçekleşirken, Renault Zoe 772 adet satışla
Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli
otomobil oldu.
TÜRKİYE’NİN SUV LİDERİ DACIA
DUSTER
2021 sonu itibarıyla 19 bin 38 adet satış
başarısına ulaşan Dacia Duster, Türkiye’nin
SUV liderliği unvanını devam ettirdi.

Dacia markası ise 34 bin 866 satış adedi
ve 4,73 pazar payı ile toplam pazarda 8’inci
sırada yer aldı. Renault MAİS, Renault ve
Dacia markalarıyla böylece 2021 yılında toplam
pazarda 116 bin 146 satış adedine ulaşarak,
binek ve hafif ticari araç pazarında 15,75 pazar
payı elde etti.

YILIN GAZETE UYGULAMASI
DACIA’DAN
2021 yılındaki başarılı satış
performansının yanı sıra Renault MAİS,
ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2021
Gladyatörleri’nde İletişim Kategorisinde
de ödüle layık görüldü. Dacia Duster 4x4
ilan çalışmaları, “Yılın Gazete Uygulaması”
dalında zirvede yer aldı.
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AXAGO Akıllı F Kasko ile, Aracını İyi Kullananlar Daha Az Ödüyor
Ford, AXA Sigorta ile yapılan iş birliği kapsamında, müşterilerin sürüş tarzına özel yepyeni
bir kasko deneyimi sunuyor.

F

ord, ‘Geleceği bugünden yaşa’
mottosu kapsamında, en yeni ve
akıllı teknolojileri müşterilerine
sunmaya devam ediyor. Ford’un
AXA Sigorta iş birliğiyle,
tamamen müşteri deneyimini odağına
alarak geliştirdikleri yeni AXAGO Akıllı F
Kasko hizmeti ile artık Ford sahipleri, kendi
sürüş tarzlarına göre indirimli rakamlarla,
sürprizlerle karşılaşmadan kasko deneyimi
yaşayabilecek. Kurallara uyan, aracını güvenli
kullandığını düşünen ama bunu yapmayan
biriyle aynı kasko bedelini ödemek istemeyen
Ford sahipleri, araçlara takılan AXAGO Akıllı
F Kasko cihazı ve telefonlarına yükleyecekleri
AXAGO Akıllı F Kasko uygulaması sayesinde,
sürüş verilerini takip edebilecek ve güvenli
sürmeleri durumunda poliçe yenilemelerinde
özel fiyatlardan yararlanabilecek.
ÖZEL KASKO TEKLİFLERİ SUNULUYOR
Aracın “bağlı/connected” hale getirilerek
sürücünün araç kullanımı, sürüş riski gibi
parametrelerin değerlendirildiği AXAGO
Akıllı F Kasko kapsamında kişi davranış
riski ölçülerek, yenileme döneminde bu
veriler kullanılarak kasko fiyatında kişiye
özel indirim yapılıyor. UBI - Usage Based
Insurance (Kullanıma Dayalı Sigorta) çözümü
olarak konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko

hizmeti kapsamında sürücüler, aracını cep
telefonundan anlık olarak takip edebilecek,
araçları çekildiğinde nereye çekildiğini
görebilecek ve daha birçok teknolojik özellikten
faydalanabilecekler.
GÜVENLİ SÜRÜŞE TEŞVİK
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış
Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür
Yücetürk, Türk otomotiv sektörünün öncü
şirketi Ford Otosan olarak AXA Sigorta ile
iş birliklerinden memnuniyet duyduklarını
belirtti. Yücetürk “Günümüzde her alana etki
eden dijitalleşme ile otomotiv sektöründe
de müşteri talepleri hızla değişiyor. Ford, bu
doğrultuda otonom, bağlanabilir ve elektrikli
araçların rol oynayacağı geleceği bugünden
yaratırken müşterilerinin güvenliğini de
öncelikleri arasında ilk sıraya yerleştiriyor. Ford
Otosan olarak bu iş birliği ile müşterilerimize
kasko hizmetinde kişiselleştirilmiş bir deneyim
yaşatırken onların sürüş davranışlarını
iyileştirmeyi önceliğimiz olarak kabul ediyoruz
ve AXAGO Akıllı F Kasko ile müşterilerimizi
güvenli sürüşe teşvik ediyoruz.” dedi.

Borusan Otomotiv’e Bir Ödül Daha
Borusan Otomotiv Autoshow 2021 Mobility’de Düzenlediği Dijital Basın Toplantısıyla ODD
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması Ödülünü Kazandı

O

tomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD) Satış ve
İletişim Ödülleri kapsamında
Borusan Otomotiv Grubu,
Autoshow 2021 Mobility
Basın Toplantısı etkinliği ile ‘’Yılın PR/
Etkinlik Uygulaması” ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle tarihinde
ilk kez dijital olarak düzenlenen Türkiye’nin
en büyük otomotiv buluşması Autoshow
Mobility’de temsil ettiği BMW, MINI, BMW
Motorrad, Jaguar ve Land Rover markalarıyla
yer alan Borusan Otomotiv, fuar için özel
olarak tasarladığı sanal fuar alanında basın
mensupları ve otomobil tutkunlarıyla buluştu.
Yüksek ilgi neticesinde planlanan tarihten
daha uzun süre ziyarete açık kalan Autoshow
Mobility 2021’de Borusan Otomotiv gerçeğe
en yakın fuar deneyimini yaşatmak için en
ileri görüntü teknolojilerini kullandı.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı
Hakan Tiftik, tüm dünyada hızla devam
eden dijital dönüşüme uzunca bir süredir
hazırlandıklarını ve temsil ettikleri markalar
için Online Rezervasyon/Satış, Video

Chat ve Konfigüratör gibi uygulamalarla
sektöre de öncülük ettiklerini belirterek, “Bu
deneyimler ışığında hazırlandığımız Autoshow
2021 Mobility’de fark yaratan bir sunum
ortaya koymaya çalıştık. Amacımız online
hizmetlerimizde müşterilerimize sunduğumuz
gibi otomobil tutkunlarına da gerçeğe en yakın
fuar deneyimini yaşatmaktı. Aldığımız bu
ödül başarımızın bir tescili oldu. Emeği geçen
başta fuar organizasyonu olmak üzere tüm
arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.
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Yeni Renault Austral Güçlü Silüetiyle Dikkat Çekiyor

R

Yeni Renault Austral’ın dikkat çekici silüetinin üzerindeki perde kalkıyor.

enault Tasarım Direktörü
Gilles Vidal, markanın en yeni
C-Segment SUV modeli yeni
Renault Austral’ı “Zarif ve
Teknolojik” olarak tanımlıyor.
Tasarım ekipleri, güncel ürün gamının ayırt
edici ve karakteristik unsurlarını kullanarak,
modern ve ince detaylara sahip üst düzey bir
araç yaratıyor.
ÇEKİCİ VE KALİTELİ TASARIM
Tasarımcılar, pek çok kullanıcıyı SUV
modellere çeken gövde oranları, boyut
oranlamaları, çıkıntılar, tekerlek boyutu gibi
temel özellikleri kullanarak, daha kaslı ve
belirgin omuz hatlarına odaklandılar. Ortaya
çıkan araç, güçlü ve özgün bir karaktere sahip
ama hala SUV dünyasının bir parçası olmaya
devam ediyor. Keskin, atletik ve modern
tasarımıyla yeni Renault Austral, çevik olduğu
kadar güç ve sağlamlık hissi de veren gövde
orantıları ve detaylarıyla dikkat çekiyor.

Renault araçlarının tasarımı yeni bir döneme
giriyor. Çamurlukların üzerinden geçen çizgiler,
otomobilin profiline güçlü ama aynı zamanda
zarif bir hat kazandırıyor. Austral’ın güçlü,
dinamik çizgileri, Renault’nun yeni tasarım
dilini yansıtıyor.
MODERN VE TEKNOLOJİK BİR SUV
Ön ve arka aydınlatma birimleri yeni
Austral’daki teknolojik özelliklerden bazıları
olarak öne çıkıyor. İki büyük C-şeklindeki stop

lambası otomobilin logosuyla muhteşem bir
şekilde bütünleşiyor. Ön tasarım, göz alıcı farlar
ve ön ızgarayla benzerlik sergiliyor. İlk olarak
Renault Mégane E-TECH Electricte kullanılan
mikro-optik teknolojisi, pleksiglastan üretiliyor.
Doğrudan pleksiglas yüzeyinde içine oyulmuş
çizgiler ve desenler içeriyor. LED ışıklarla
aydınlatıldığında, oyuk çizgiler canlı ve dikkat
çekici bir görünüm oluşturmak üzere kristal
berraklığında parlıyor. Bu teknolojik beceri ve
mükemmellik arzusu yeni Renault Austral’ın
tasarımının temelini oluşturuyor.

Kia 2022’de 3 Milyondan Fazla Araç Satmayı Hedefliyor
2021 yılında küresel satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 6,5 arttırarak 2,78 milyon adete
taşıyan Kia, 2022 yılında 3 milyondan fazla araç satmayı hedefliyor.

K

ia Global, 2021 yılında
geçen seneye oranla yüzde
6,5 artışla 2 milyon 777
bin 56 adet araç satışı
gerçekleştirdiğini açıkladı.
Markanın Güney Kore dışındaki pazarlarda
2021 satışları, geçen yıla göre yüzde 9,1
artışla 2 milyon 242 bin 40 adede ulaşırken
Güney Kore’deki satışları ise 535 bin 16
adet olarak gerçekleşti. Kia, Türkiye’de ise
2021 yılında 16 bin 583 adet otomobil ve
hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek pazar
payını yüzde 2,25’e yükseltti. Model bazında,
Kia’nın amiral gemisi ve SUV segmentinin
beğenilen oyuncusu Sportage 2021 küresel
satış sıralamasında 363 bin 630 adetle birinci
olurken, onu 298 bin737 adetle Türkiye’de
satışı olmayan SUV modeli Seltos ve 240 bin
627 adetle Forte Sedan (Cerato) izledi.

HEDEF BÜYÜK
2022 yılında 3,15 milyon adetlik küresel
satış hedefleyen Kia, bölgelere göre Güney
Kore’de 562 bin adet ve Güney Kore
dışındaki pazarlarda 2,59 milyon adet araç
satmayı hedefliyor. Kia, 2022’de üretim
planlarını optimize ederek ve tedarik zinciri
aksaklıklarının etkisini en aza indirerek satış
ivmesini korumayı, benzersiz elektrikli ulaşım

ürün gamıyla küresel elektrikli araç pazarında
liderliği hedefliyor. Kia, bu yıl şirketin
sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlayıcısı
olma kararlılığını yansıtan Kia EV6 GT ve
tamamen yeni Niro gibi merakla beklenen
birkaç modelini de tanıtacak. Kia EV6 ve
Yeni Niro’nun bu yılın üçüncü ve dördüncü
çeyreğinde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.

Citroën Türkiye Pazarlama İletişim Müdürlüğü Görevine Selin Kayhan Atandı!
Stellantis grup çatısı altında dört ikonik markanın Türkiye’deki satış, pazarlama, parça ve servisler
faaliyetlerini yürüten PSA Türkiye’de yeni bir atama daha gerçekleştirildi.

G

roupe PSA üç yıldır Citroën
Türkiye Pazarlama İletişim
Süpervizörlüğü görevini
üstlenen Selin Kayhan, Citroën
Türkiye Pazarlama İletişim
Müdürlüğü’ne getirildi. Dünyanın en büyük
otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında
yer alan Groupe PSA Türkiye, yeni yılı yeni
atamalarla karşılamaya devam ediyor. Bu
kapsamda Citroën Türkiye Pazarlama İletişim
Süpervizörlüğü görevini üstlenen Selin
Kayhan, Citroën Türkiye Pazarlama İletişim
Müdürlüğü’ne atandı. Lisans eğitimini Kocaeli

Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü’nde 2009 yılında tamamlayan
Kayhan, iş hayatına Doğuş Otomotiv’de
Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak
başladı. Doğuş Otomotiv SEAT markasında
8 yıl boyunca Marka Yönetimi ve Dijital
Pazarlama’da görev alan Kayhan, daha sonra
Citroën Türkiye’de çalışmaya başladı. 2019
yılından bu yana Citroën Pazarlama İletişimi
Süpervizörlüğü görevini sürdüren Kayhan,
bu yıl itibariyle Citroën Pazarlama İletişimi
Müdürü olarak çalışmalarına devam edecek.
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Hyundai 2022 Hedeflerini Açıkladı: 4.3 Milyon Adet Satış
Hyundai Motor Company, devam eden pandemi ve tedarik zinciri sorunlarına rağmen bir önceki yıla
göre satışlarında yüzde 3,9 artış kaydederek 2021 yılında başarılı bir satış performansı gösterdi.

P

roaktif ve pazarlara özel satış
stratejilerinin yanı sıra yeni
geliştirdiği SUV modellerinin
de etkisiyle yukarı yönlü çıkışını
sürdürdü. Aralık ayında 334.242
satan Hyundai, özellikle müşterilerinin
ihtiyaçlarını anında karşılayan ve tüm dünyada

yükselen bir trend olan SUV modelleriyle öne
çıktı. Geçtiğimiz yıl IONIQ 5 modelini satışa
sunan ve tüm pazarlarda dikkatleri üzerine
çeken Hyundai, 2022 yılında da optimize ettiği
stratejik planlarıyla da çıkışını sürdürmeyi ve
yüzde 11 civarında bir artışla dünya çapında
4.32 milyon adet satış gerçekleştirmeyi
planlıyor. Hyundai, Türkiye’de de başarılarını

ve iddiasını satışa sunacağı yeni modelleriyle
devam ettirmek istiyor. Marka, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi bu yıl da elektrifikasyona ağırlık
vererek geleceğin mobilitesine de yatırımlarını
sürdürmüş olacak.

İkinci El Araç Almanın Püf Noktaları
Cevaplanması gereken onlarca soru varken, iyi bir fiyat araştırması yapmak ve satın alınacak
araçla ilgili geçmiş bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmek son derece kritik.

S

on iki yıldır pandemi, çip krizi
ve yüksek döviz kuru nedeniyle
durgunlaşan ikinci el otomobil
pazarı, döviz kurunun düşmesiyle
birlikte canlanmaya başladı.
Uzmanlara göre fiyatların dengelenmesiyle
alım için uygun şartlar oluşmuş durumda.
Doğru kişilerle ve güvenilir bir ticaret
yapılmasının kritik olduğunu söyleyen
VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer,
güvenli bir alışveriş için ikinci el araç satın
alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini
aktardı.

EN KRİTİK KONU
İkinci el piyasasının en büyük
sorunlarından birisinin çalıntı araç
konusu olduğunu söyleyen Karaer, “Aracın
çalıntı olup olmaması ilk dikkat edilmesi
gereken konu olarak öne çıkıyor. Kesinlikle
tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle araç
alım-satımı yapmamak gerekiyor. Özellikle
güvenliğiniz için kurumsal yerlerin tercih
edilmesi çok önemli. Aksi halde sadece
paranız yanmaz bir de hiç ilginiz olmayan
durumlarla veya suçlarla karşı karşıya
kalabilirsiniz” diye konuştu.
HASAR DURUMU KONTROL EDİLMELİ
Ruhsat ve şasi numaralarının kontrol
edildiği güvenlik aşamasından sonra gelen
en önemli noktanın, aracın hasar durumu
olduğunu kaydeden Karaer, “Alım öncesi
aracın hasarlı olup olmadığının da mutlaka
resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilmesini
gerekir” dedi. Karaer, şu bilgileri verdi:

“Otomobilin motor, kaput, tavan, fren, rot
balans kontrolleri, kaza geçmişi ve cezaları gibi
kontrol edilmesi gereken birçok farklı nokta
daha bulunuyor. Bunlar için mutlaka resmi
kaynaklardan ilerlenmeli. Plakayı yazıp 5664’e
gönderdiğinizde plaka sahibi aracın kazaya
karışıp karışmadığını, kaza yaptıysa kaza
tarihini ve hasar tutarını öğrenmek mümkün.
Eğer aracın hasar kaydını şasi numarası ile
öğrenmek istersek de HASAR S yazıp boşluk
bıraktıktan sonra 5664’e göndermek yeterli
oluyor. Ancak hasar kaydı olmasa bile ekspertiz
ve detaylı bir muayene ile kayda geçmemiş
hasarlar tespit edilmeli.”
SAHTE İLANLARA DİKKAT!
İkinci el araç alımında dikkat edilmesi
gereken bir başka noktaya daha değinen
Karaer, özellikle internetten verilen sahte
ilanlar konusunda alıcıları uyardı: “Son
zamanlarda gerçek dışı ve sahte ilanlar vererek
alıcıları mağdur edenler olduğunu görüyoruz.
Örneğin ilan sitesine çok cazip fiyatla ilan
ekleniyor ancak aslında öyle bir araç yok.
Hevesle arıyorsunuz ve aracı kaçırmamak için
kapora gönderiyorsunuz. Ertesi güne görüşmek
için sözleşiyorsunuz ama maalesef ertesi gün
o telefon numarası yok oluyor ve ilan ortadan
kaldırılıyor. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak adına
bilinen güvenilir yerlerden bilgi almak önemli.
Sonrasında mağduriyet yaşamamak için
alışveriş yapacağımız siteleri iyi analiz etmek
gerekiyor.”

“BİR ARACIN 250 AYRI NOKTASINI
İNCELİYORUZ”
İkinci el araç alım-satımında en önemli
konunun güven ve uzmanlık olduğunu
vurgulayan Karaer, “Tanımadığınız veya tam
olarak güvenemediğiniz kişilerin aracılığıyla
ilerlemek maddi manevi kayıplara neden
olacaktır. İkinci el online araç alım-satım
platformu VavaCars olarak merkezlerimizde
sunduğumuz ileri teknoloji olanaklarıyla
tamamen uzman kontrolü altında A’dan Z’ye
tüm kontrol, muayene ve bakımlarını yapıyor
ve bu şartlar tamamlandıktan sonra satışa
sunuyoruz. Bir aracın 250 ayrı noktasına
bakıp ekspertiz yapıyoruz. İkinci el araç
sahibi olmak isteyenleri, anahtar teslim
şekilde en cazip ve en güvenilir seçeneklerle
buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
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“Yeni Nesil Lider” Nissan Qashqai Türkiye’de
Crossover sınıfının öncüsü olan Nissan Qashqai’nin üçüncü nesli, segmentini yeniden
tanımlayacak özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu.

L

ider DNA’sına sadık kalarak,
göz alıcı iç ve dış tasarımı ile
premium ruhunu yansıtan Nissan
Qashqai’nin yeni nesil tasarım
felsefesi V Motion Ön Izgara,
ince ve keskin hatlarıyla öne çıkan LED farları
ve modelde ilk kez sunulan siyah/gri tavan
tasarımıyla göze çarpıyor. NASA teknolojisi
ile geliştirilen Nappa deri koltuklar ve iç
dizaynın geliştirilmiş teknolojisi ile sınıfının
kurallarını belirleyen Nissan Qashqai’nin 3.
jenerasyonu 17 Ocak 2022 itibariyle Türkiye’de
satışa sunuldu. Yeni nesil Nissan Qashqai’nin
yüksek tork değeri, düşük yakıt tüketimi ve
CO2 emisyonuna sahip 1.3 litre benzinli, hafif
hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi, 4x4
çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği içeren
geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı dikkat
çekiyor.
KONFOR ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE
ÇIKIYOR
Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile
geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara
maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç
için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel
teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde
kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de
standart olarak sunuyor. Nissan’ın Türkiye’deki
modellerinde ilk kez yeni Qashqai’de tanıtılan
masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti
ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneği ile
yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

GELİŞMİŞ KOKPİT
Sınıfının en geniş ekranlarından birine
sahip olan ve Qashqai’de ilk kez kullanılan 12,3”
genişliğindeki tamamen dijital gösterge paneli,
kişiselleştirilebilen 13 farklı bilgilendirme
ekranı seçeneğiyle sürücünün dijital sürüş
deneyimini üst seviyeye taşıyor. İç mekan
tasarımında kablosuz Apple CarPlay altyapısına
sahip 9” genişliğindeki dokunmatik bilgieğlence ekranı öne çıkıyor. Ayrıca BOSE
mühendisleri ile geliştirilen 10 hoparlörlü (8
hoparlör & 2 Subwoofer) ses sistemi yolcuların
müzik deneyimini keyifli hale getiriyor.
INTELLIGENT MOBILITY ÖZELLİKLERİ
Yeni Qashqai’de sınıfında ilk kez kullanılan,
Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki
üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi
fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı
engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de ilk
kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi,
Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı,
Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör
Nokta Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini
maksimum seviyeye çıkarıyor.
GELİŞMİŞ 4X4
Benzinli hafif hibrit (mild hybrid)
teknolojisini 4x4 çekiş sistemi ile sunan ve
segmentindeki ilk model olan yeni nesil
Qashqai, bu sayede daha geniş bir kullanıcı
kitlesine hitap ediyor.

4x4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman
ve arka bağımsız süspansiyonla kombine
ediliyor. Arka bağımsız süspansiyon otomobilin
yol tutuşuna katkı sağlıyor ve özellikle arka
koltukta oturan yolcular için maksimum konfor
sunuyor.
3 FARKLI SÜRÜŞ MODU
4x4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle
ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak
optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha
ekleniyor: Off-road ve Kar.Yeni X-Tronic
CVT otomatik vites üzerinde, hafif hibrit
(mild hybrid) teknolojisine entegre edilmek
üzere çeşitli geliştirmeler yapıldı. Şanzımanın
içindeki sürtünme %29 azaltılırken yapısı %14
daha kompakt hale getirildi. Aynı zamanda
sürüş zevkini arttırmak için vites geçiş tepkileri
daha sportif hale getirildi ve Qashqai’de ilk kez
yer alan, direksiyonun arkasında bulunan vites
kulakçıkları eklendi.
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2. El Premium Otomobil İhalesinde Kıyasıya Rekabet
İkinci el otomotiv sektörünün referans noktaları “2plan” ve “Borusan Araç İhale” işbirliğiyle
Sait Halim Paşa Yalısı’nda “Premium” otomobil ihalesi düzenlendi.

2

. El otomotiv sektörünün önde
gelen kuruluşlarından biri
olan “2plan” ve Borusan Grup
şirketlerinden “Borusan Araç İhale”
marka ve modelden bağımsız
olarak yalnızca “Premium” araçların satışa
çıktığı bir ihale düzenledi. Özel davet sistemiyle
son kullanıcılar başta olmak üzere kurumsal
firmaların da katıldığı ihale, Sait Halim Paşa
Yalısı’nda gerçekleşti. 250 kişinin katıldığı
ihalede 60 adet birbirinden değerli premium
ikinci el otomobiller için kıyasıya bir rekabet
yaşanırken toplam değeri 23 milyon lirayı
bulan 25 araç satıldı.
TEKLİFLER BİRBİRİYLE YARIŞTI
Borusan Araç İhale sistemi üzerinden
üyelerin online olarak da katılma imkanı
bulduğu, tamamen Premium otomobiller
için Türkiye’de ilk kez gerçekleşen ihaleye
Borusan Araç İhale üye şirketlerinin yanı sıra
pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda
özel davetli de katılım sağladı. Teklif verme
usulüyle yapılan ihalede yaşanan kıran kırana
rekabetin sonucunda 2016-2019 model yılı
arasında değişen otomobiller için en yüksek
teklifi verenler, piyasadan daha uygun fiyata
“Premium” araç sahibi olma şansını buldu.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür,
yaptığı açılış konuşmasında “Borusan Araç
İhale ile birlikte ilk defa son kullanıcıya da
ulaşan premium bir ihale organize ediyoruz.
Aslında Borusan Araç İhale uzun yıllardır
ihale yapıyor; fakat bu etkinlik son kullanıcıya
direkt yapılan ilk ihale olma özelliğini taşıyor.
Kurumsal ve güvenli bir ortamda bütün
riskleri bertaraf ederek şirketlerin alabildiği
araçları avantajlı fiyatlarla artık son kullanıcı
da alabiliyor. Güzel bir sonuç aldık ve özel
davetlilerin katılımıyla bu iş birliğimizi devam
ettirmeyi temenni ediyoruz. Kısıtlı da olsa
pazarın hareketliliği için cazip bir opsiyon
sunuyoruz” şeklinde konuştu.
İHALELER DEVAM EDECEK
Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan
Barutçuoğlu ise “2022 yılının fiziki ortamda
yapılan ilk ihalesi 2plan ve Borusan Araç İhale
iş birliği ile yapılmış oldu. Böylece mevcut olan
uzun soluklu
işbirliğimizi
bir adım ileriye
taşıdık. Kurumsal
müşterilerimizin
yanı sıra bugün
ilk kez ihalemize

sınırlı sayıda kabul ettiğimiz son kullanıcılar
da katılıyor. Kurumsal müşterilerimize ek
olarak son kullanıcının da benzersiz bir
deneyimle premium otomobilleri piyasadan
daha uygun fiyata almalarını hedefledik.
2plan iş birliğiyle önümüzdeki günlerde
kurumsal yapıda çok daha çeşitli ve çok daha
fazla otomobille yine ulaşılabilir rakamlarla
ihaleler düzenleyeceğiz” dedi. Ayrıca, ihaleye
katılanlar arasında yapılan çekiliş sonucunda,
İzmir Tekinbaş Otomotiv’den Bilal Tekinbaş,
Emir Otomotiv’den Muhammed Uzunoğlu
ve Maestro Otomotiv’den Engin Yılmaz TAV
Passport Kart kazanan isimler oldu.

ABB ve HASCO Ortak Girişim Kurdu

Ortaklık, otomobil parçaları üretimi için daha fazla otomasyon ve sürdürülebilirlik
sağlamayı hedefliyor.

O

tomasyon uzmanı ABB
ile Çin’in önde gelen
otomotiv parça tedarikçisi
HASCO, Çin’in otomotiv
endüstrisinde yeni nesil
akıllı üretimi yönlendirmek için ortak
bir girişim kurulduğunu duyurdu. Ortak
girişim, iki şirket arasındaki başarılı ilişki
üzerine inşa edilecek ve HASCO’nun Çin
merkezli operasyonları dahilinde esnek ve
sürdürülebilir otomobil parça imalatının
gelişimine yol açacak. Otomotiv endüstrisinin
elektrikli araçlara geçişi hız kazanırken,
parça üreticileri hızla değişen taleplere ve
trendlere cevap verebilecek esnek tesislere
giderek daha fazla yatırım yapma zorunluluğu
içinde. ABB Robotik ve HASCO arasındaki
ortak girişimde ABB’nin %40 hissesini içeren
ortaklık, sektördeki akıllı teknolojilerin ve
yapay zekanın kullanımını genişletecek.

LİDER KONUMDA
ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu
Bölümü Başkanı Sami Atiya, “Otomotiv
endüstrisi başlangıcından bu yana en büyük
dönüşümüyle karşı karşıya kalırken ve
elektrikli araç satışlarının 2035 yılına kadar
dünyanın birçok yerinde içten yanmalı araçları
geride bırakmaya başlamasıyla, endüstrinin
geçişini desteklemeye açık bir ihtiyaç var.
Bu ortak girişim, en büyük otomotiv üretim
pazarlarından biri olarak, sürdürülebilir bir
ulaşım geleceği sağlamada önemli bir rol
oynayacak olan Çin’deki müşterilere fayda
sağlayan otomatik çözümlerle HASCO’nun
lider konumunu daha da geliştirmemizi
sağlayacak.” dedi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
YÖNTEMLERİ
2022’nin ikinci çeyreğinde faaliyete
geçmesi beklenen yeni ortak girişim, otomobil
parçaları endüstrisinde verimliliği artırmaya
yönelik muazzam potansiyeli gerçekleştirmek
için her iki ortağın uzmanlık ve üretim
deneyimine dayanacak. Araç gövdesinden
şasi sistemlerine, güç ve akü elektroniğinden
e-sürücü sistemlerine kadar çeşitli sektörlerdeki
müşteriler yeni, yüksek verimli ve çevresel
açıdan sürdürülebilir üretim yöntemlerinden
yararlanacak.

ABB, Çin’de Ar-Ge, üretim, satış,
mühendislik ve sistem entegrasyonundan
oluşan tüm değer zincirini yerelleştiren
ilk çok uluslu robot tedarikçisiydi. ABB,
2022’de Şanghay’da, ürün geliştirme,
Yapay Zeka ve otomasyon çözümlerinde
müşteri işbirliğindeki yenilikleri hızlandıran
bir araştırma ve geliştirme merkezine ev
sahipliği yapan dünyanın en gelişmiş Robotik
fabrikasını açacak.
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Fiat, Türkiye Pazarı’nın Üçüncü Kez Lideri Oldu
Fiat Egea; “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” Doblo “Türkiye’nin en çok tercih
edilen hafif ticari aracı”

T

ürkiye’nin 2021 yılında da
tercihi değişmedi ve Fiat,
üçüncü kez toplam otomobil ve
hafif ticari araç pazarının lideri
oldu. Otomotiv Distribütörleri
Derneği (ODD) tarafından bu yıl on ikincisi
düzenlenen; markaların satış ve iletişim
başarılarını ödüllendiren ODD Satış ve
İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri’nde 5
kategoride ödüllendirilen Fiat, satış başarısının
yanında; Dijital Autoshow Deneyimi ile Jüri
Özel Ödülü’ne;Türkiye’deki en kapsamlı
bağlanabilirlik teknolojisi olan Fiat Yol
Arkadaşım Connect uygulamasıyla da Yılın
Dijital Deneyim Uygulaması kategorisinde
ödüle layık görüldü. Konuyla ilgili
değerlendirmede bulunan Marka Direktörü
Altan Aytaç; 2021 yılını 121 bin 254 adet satış
ve yüzde 16,4 pazar payı ile tamamladıklarını
vurguladı ve başta Egea Ailesi ile Doblo olmak
üzere tüm Fiat modellerinin gördüğü yüksek
talepten ve yarattığı memnuniyetten gurur
duyduklarını belirtti.
TÜRKİYE’NİN “BİRİNCİ TERCİHİ” YİNE
EGEA
2021 yılının, pandeminin yanında, otomotiv
sektöründe yaşanan çip- yarı iletken malzeme
teminleri ve bulunurluğun yarattığı sıkıntı ile
anımsanacağını söyleyen Aytaç “Tüm dünya
bu zorlu süreçten
etkilendi ve etkiler
halen devam ediyor.
Ancak yaşanan
zorluklara rağmen
Fiat markası olarak

üçüncü kez toplam pazarın lideriyiz. Fiat Egea,
2021 yılında toplam 71 bin adedin üzerinde
satış başarısına imza attı ve lansmanından
bugüne altı yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih
Edilen Otomobili” olmayı sürdürdü. Tofaş
Fabrikası’nda üretilen Egea Ailesi’nin 2015
yılından bugüne kadar Türkiye pazarındaki
satış adedi 345 bin adedi geçti. Pazarın önemli
bölümünü oluşturan minivan sınıfında Doblo,
“Yılın En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Aracı”
olurken; Fiorino da başarılı performansını
korudu” dedi. 737 bin 350 adetle kapanan
pazarda, Türkiye’nin en çok tercih edilen
markası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını
söyleyen Aytaç “Egea, altı senedir “iyi bir
otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı”
felsefesini koruyor. Bu yıl bizim için en önemli
konu Egea’nın yenilenmesi ve ailenin yeni
üyesi Cross’u pazara sunmamızdı. Ailenin yeni
üyesi Cross da Türk tüketicisi tarafından çok
beğenildi ve pazarda 20 bin adede yaklaşan
başarılı bir satış rakamına ulaştı.” dedi.
GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRAN TEK
MARKAYIZ
Fiat’ın, müşteri deneyimini sürekli
geliştirerek, farklı uygulama ve hizmetlerle de
otomotiv sektörüne öncülük ettiğine değinen
Altan Aytaç, bu konuda önemli pay sahipleri
olan Fiat bayilerinin, ilk günkü heyecan ve
tutkuyla çalıştığına değindi. Ayrıca devreye
aldıkları hizmetlerin en önemlilerinden
biri olan ve törende Yılın Dijital Deneyim
Uygulaması ödülüne layık görülen Fiat Yol
Arkadaşım Connect ile ilgili “Ülkemizde, Fiat
Yol Arkadaşım Connect ile bağlanabilirlik

teknolojisini geniş kitlelere ulaştıran tek
markayız. Egea Model Ailesi, Doblo, Fiorino
ve Ducato’da da sunduğumuz Connect ile
teknolojiyi de geniş kitleler için ulaşılabilir
kılıyoruz. Fiat Yol Arkadaşım Connect ile
hem perakende hem filo şirketlerindeki
müşterilerimize güvenlik, akıllı kasko gibi
kapsamlı ve katma değerli hizmet sunuyoruz”
dedi. Fiat markasının; 2022 yılında da
Türkiye otomotiv pazarındaki iddiasını
sürdüreceğini söyleyen Altan Aytaç “Tofaş’ta
geliştirilip üretilen Egea ve Doblo’nun yanında,
ürün gamımızdaki tüm modeller, güçlü
bayi teşkilatımız ve sürekli geliştirdiğimiz
hizmetlerimizle, tempomuzu yeni yılda da
koruyacağız. Mart ayından itibaren satışına
başlayacağımız Egea Model Ailesi’nin
otomatik vitesli versiyonlarıyla da başarısını
perçinleyeceğine inanıyoruz. Otomobil ile
sürücüyü birbirine bağlayan teknolojimiz
Fiat Yol Arkadaşım Connect’te de yeni hizmet
ve fonksiyonları devreye alacağız ve toplam
otomotiv pazarında olduğu gibi bağlanabilirlik
teknolojilerinde de lider olmayı sürdüreceğiz.”
diyerek sözlerine son verdi.

“Alman Altın Tasarım Ödülü 2022” Kärcher’in Oldu!
Olağanüstü tasarımlarıyla bugüne kadar İf Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü’nü
alma başarısı gösteren Kärcher, K2 - K7 Smart Control Premium Serisi ile Alman Altın
Tasarım Ödülü’nü de kucakladı.

T

emizlik teknolojilerinde dünya
devi Kärcher, yüksek basınçlı
K2-K7 Smart Control Premium
Serisi ile standartlarını bir üst
seviyeye taşıyarak yine önemli
bir ödülün sahibi oldu. Benzersiz tasarım
trendlerini keşfeden ve onurlandıran Alman
Tasarım Konseyi bu yılki “Alman Altın
Tasarım Ödülü”ne, K2-K7 Smart Control
Premium Serisi ile Kärcher’i layık buldu.1953
yılından bu yana tasarımda başarılı markaları
destekleyen Alman Tasarım Konseyi,

K2 - K7 Smart Control Premium Serisi’ni
entegre uygulamaları ile kurulumundan
temizlik sürecine kadar kullanıcılarına üst
düzey konforlu kullanım sağlaması nedeniyle

Kärcher’i ödüllendirdi. Sağlam tasarımlarının
yanı sıra üstün performansı ile göz dolduran
K2 - K7 Smart Control Premium Serisi
temizlik teknolojilerinde de çıtayı yükseltiyor.
MÜŞTERİ DENEYİMİNDE FARK
YARATTI
Uluslararası arenalarda üst üste önemli
ödülleri alma başarısı göstermekten büyük
mutluluk duyduklarını aktaran Alfred
Kärcher Tasarım Direktörü Michael Mayer
ödüle yönelik şunları aktardı: “Yüksek
basınçlı temizleyici serimiz K2-K7 Smart
Control Premium ile AlmanTasarım Ödülü’nü
kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bu
ödülle jüri, bir uygulamanın dijital desteği
sayesinde artık kullanımı daha kolay ve
güvenli olan ürünlerimizin olağanüstü
müşteri deneyimini oluşturduğunu da bizleri
onurlandırarak tescillemiş oldu.”
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Opel, “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” Seçildi
Alman otomobil devi Opel, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

M

arketing Türkiye ve pazar
araştırmaları şirketi
Akademetre iş birliğiyle
düzenlenen The ONE
Awards Bütünleşik
Pazarlama Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü
araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik;
bu yıl 70’e yakın kategoride gerçekleştirildi. The
ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri
kapsamında; yıl içinde itibarını en çok artıran
markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1.200
kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler
sonucunda belirlendi. Alman otomobil devi
Opel, Marketing Türkiye The ONE Awards
Ödülleri binek otomobil kategorisinde itibarını
en çok artıran marka oldu.
Opel, “The ONE Awards
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”
kapsamında halk jürisi
tarafından “Yılın En İtibarlı
Binek Otomotiv Markası”
ödülüne layık görüldü.

YALIN BİR İMAJ
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Opel
Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Opel
olarak, yakın dönemde kurumsal kimliğimiz
ve ürün gamımız yenilendi. Eskiye oranla
çok daha genç, modern, cesur, yalın bir imaja
kavuştuk ve bununla orantılı olarak hedef
kitlemizde de bir dönüşüm amaçladık. Eski
Opel müdavimlerine yenilerini eklemek; bu
zorlu rekabet ortamında çok kolay olmadı.
Ekip olarak yeni normalle birlikte değişen
ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına ‘terzi çözüm’
diyebileceğim kişiye özel çözümlerle, en hızlı

şekilde cevap verdik ve Stellantis çatısı altındaki
tek Alman markası olarak başarı hikayemizi
yazdık. Yenilenen Mokka modelimiz ekseninde
yaptığımız çalışmalarla da adeta geleceğe
yatırım yaptık. Opel Türkiye ailesi olarak tüm
bu çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için
son derece mutluyuz” diye konuştu.
“DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ETMEYE DEVAM
EDECEĞIZ”
“2021 yılı; dünyadaki ve Türkiye’deki
tüm olumsuz gelişmelere karşın başarılarla
geçirdiğimiz bir sene oldu” ifadelerini
kullanan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut
Girgin, “Bu yılı da son derece prestijli bir
ödül ile karşıladık ve başarılarımızı ödüllerle
taçlandırmaya devam ediyoruz. Sektörde
değişimin öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz
tüm yenilikçi modellerimiz, müşteri odaklı
yaklaşımımız ve güçlü bayi ağımızla Türkiye’de
yakaladığımız büyüme ivmesini sürdüreceğiz.
Yeni modellerimizle otomotiv sektöründeki
değişime öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

ODD Satış ve İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek
amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on ikincisi heyecanlı bir törene sahne oldu.

5

Ocak 2022 tarihinde
gerçekleştirilen geleneksel
gecede, satış ve iletişim ana
kategorilerinde olmak üzere
toplam 21 dalda ödüller sahiplerini
buldu. Otomotiv sektörünün bir araya
geldiği gecede, Duygu Demirdağ başarılı
sunumu ile ödül törenine renk kattı.Otomotiv
sektörünün en dikkat çeken, kapsamlı ve
prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve
İletişim Ödülleri, 2021 Gladyatörleri” bu yıl
da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün
“en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en
başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve
görkemli bir törenle ödüllerini aldı.5 Ocak
2022 tarihinde Mandarin Oriental Hotel
İstanbul’da gerçekleşen geceye, ODD üye
markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri,
basın mensupları ve davetliler katıldı.

21 DALDA REKABET
“Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam
21 dalda ödül verildi. Yılın Dergi Uygulaması,
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın
Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete
Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın
Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması,
Yılın Fuar Deneyim Uygulaması dallarında
www.oddgladyator.com sitesi üzerinden
verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.
“Yılın Basın Lansmanı” ödülünü her yıl
olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının
değerli temsilcileri belirledi. Basın
mensuplarının, 2021 yılı içerisinde katıldıkları
marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım
etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride
aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel
Ödülü de sahibini buldu. Satış Ödülleri
kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari
Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil
Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç
Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli,
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası,
En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok
Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası
kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına
işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre
belirlendi.
SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç
Markası: TOYOTA
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası:
MASERATI
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli:
FIAT DOBLO
En Çok Satılan Otomobil Modeli:
FIAT EGEA
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası:
FORD
En Çok Satılan Otomobil Markası:
RENAULT
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari
Araç Markası: FIAT
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Dergi Uygulaması:
VOLVO Gerçek Güvenlik Testi
Yılın Radyo Uygulaması:
FORD Teknoloji Radyo Spotları
Yılın Outdoor Uygulaması:
MERCEDES BENZ EQ
Yılın Dijital Deneyim Uygulaması:
FIAT Yol Arkadaşım Connect Uygulaması

Yılın Fuar Deneyim Uygulaması:
TOYOTA Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik
Deneyimi
Yılın Gazete Uygulaması: DACIA Duster
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması:
BORUSAN OTOMOTİV Autoshow 2021
Mobility Basın Toplantısı
Yılın Sosyal Medya Uygulaması:
PORSCHE X Vosmer Otomotiv Dünya
Kadınlar Günü Prank Video
Yılın TV Uygulaması:
HONDA Accord Lansman Filmi
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi:
SUZUKİ #Kadınlarİsterse
Yılın Sürdürülebilirlik Projesi:
DOĞUŞ Geri Dönüşen Sanat Sergisi
Yılın Entegre İletişim Kampanyası:
HYUNDAI Tucson Drone Şov ve Entegre
İletişim Projesi
Yılın Jüri Özel Ödülü:
FIAT Autoshow Deneyim
Yılın Basın Lansmanı:
HYUNDAI Bayon Lansmanı
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Togg ABD’de Dünya Sahnesine Çıktı

Toyota’nın Efsanesi Corolla 2022’ye Yenilikleriyle Giriyor

Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronics
Show) yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

Toyota, dünya çapında 50 milyondan daha fazla satan ve erişilmesi zor bir rekoru elinde
bulunduran efsane Corolla modelini 2022 model yılı için güncelledi.

K

üresel olarak tescil ettirdiği
farklılaştırıcı yaklaşımı
UseCaseMobility® kavramı
ile ‘Veri Bazlı İş Modelleri’
‘Yeni Mobilite Servisleri’,
‘Akıllı Yaşam’ ve ‘Akıllı Şarj’ gibi teknolojik
çözümlerini paylaşan Togg, geleceğe bakışını
vurgulayan ‘Transition Concept Smart Device’
adını verdiği konsept otomobilini de tanıttı.
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir
otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, “Doğu
ile Batı’nın, akıl ve duygunun buluştuğu bir
coğrafyada kurulmuş, mobilite alanında faaliyet
gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Otomotiv
endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine
dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi
merkezimize alarak, mobilite çözümleri
üretiyoruz” dedi.Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde
100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya
çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin
çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan
Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma
noktası CES 2022’de dünya marka lansmanını
gerçekleştirdi. ABD’nin Las Vegas şehrinde
5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e
vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini
ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya
kamuoyuna duyurdu.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV
2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon
adet araç üretmeyi planladıklarını belirten
Gürcan Karakaş, “2022 sonunda ilk seri üretim
aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon
testlerinin tamamlanmasının ardından da
2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk
aracımız SUV pazara çıkacak. Otomobilimiz
piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında
geleneksel olmayan bir üretici tarafından
üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak.
Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve
Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.
Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin
de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan
ve 5 modelden oluşan ürün gamımız
tamamlanacak” diye konuştu.

DİNAMİK VE YENİLİKÇİ
Togg’un CES 2022’de dünyaya tanıttığı
Transition Concept Smart Device olarak
isimlendirilen vizyon otomobili, Murat Günak
liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla
tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD’ye
getirildi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği
otomobil, Togg DNA’sında bulunan stilistik
özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi
bir fastback. Otomobilin stil konseptinin
temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan
başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya
kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor. Otomobil
üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise
Doğu ve Batı’nın birlikteliğini simgeliyor.

USE-CASE MOBILITY
Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir
yaklaşımla oluşturduklarını vurgulayan Gürcan
Karakaş, şunları söyledi: “Akıllı cihazımızı
kullanıcı odaklı (user-centric), akıllı (smart),
empatik (emphatic), bağlantılı (connected),
otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve
elektrikli (electric) olarak tanımladık ve her
türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde
oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden
Use-Case Mobility® kavramını tüm dünyaya
anlatıp, tescil ettirdik. 350’den fazla use-case
(kullanıcı senaryosu) çalışarak 40’ın üzerinde
yenilikçi konsept belirledik. 2000’den fazla
kişinin katıldığı kantitatif araştırma, 30’un
üzerinde focus grup ile birebir görüşme yaptık.
Önceliklendirdiğimiz konseptlere bağlı olarak
bir ‘Kullanıcı Yolculuğu Haritası’ çıkardık.”

Groupe PSA Türkiye’de Atama!
Stellantis grup çatısı altında dört ikonik markanın Türkiye’deki satış, pazarlama, parça ve servisler
faaliyetlerini yürüten Groupe PSA Türkiye’de önemli bir atama gerçekleştirildi.
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019 yılından bu yana Citroën
Türkiye Pazarlama Müdürlüğü
görevini başarıyla yürüten
Banu Peker, Peugeot Türkiye
Pazarlama İletişim Müdürlüğü’ne
atandı. Dünyanın en büyük otomotiv
gruplarından Stellantis çatısı altında yer alan
Groupe PSA Türkiye, yeni yılı yeni atamalarla
karşıladı. Citroën Türkiye Pazarlama
İletişim Müdürlüğü görevini başarıyla
yürüten Banu Peker, Peugeot Türkiye
Pazarlama İletişim Müdürlüğü’ne atandı.

Lisans öğrenimine 1999 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde başlayan Banu Peker,
çalışma hayatına ise Toyota Türkiye’de adım
attı. Toyota Türkiye’de yaklaşık 11 yıl görev
alan Peker, burada en son olarak Pazarlama
İletişimi Birim Müdürlüğü görevini yürüttü.
Peker, 2019 yılında Citroën Türkiye’ye transfer
oldu. İlk olarak Citroën Türkiye Pazarlama
İletişimi Müdürü görevini üstlenen Peker,
artık çalışmalarına Peugeot Türkiye Pazarlama
İletişim Müdürü olarak devam edecek.

2

022 model Corolla Sedan,
yenilenen tasarım detayları ve
yeni teknolojileriyle birlikte
kullanıcılarla buluşuyor. Corolla
yeni model yılında da Vision,
Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion
X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına
çıkmaya hazırlanıyor. Corolla’nın yeni model
yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma
sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri
bulunuyor. Yeni jantlar, Corolla Sedan’ın

tasarımını daha da şık hale getiriyor. Corolla
Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde
ise ambiyans aydınlatma özelliği ile kabinde
daha zarif bir atmosfer elde ediliyor.
Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack
versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma
özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken,
tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak
şekilde yeni nesil USB-C tipi girişlere yer
veriliyor. Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri
arasında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri

renkleri de tercih edilebilecek. Corolla Sedan
yeni model yılıyla birlikte segmentindeki iddialı
konumunu daha da güçlendirecek.

Stellantis’ten Kapsamlı Yazılım Stratejisi!
Stellantis, yazılım destekli ürünler ile aboneliklerden 2026’ya kadar yıllık yaklaşık 4 milyar
Euro, 2030’a kadar da 20 milyar Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

G

rup ayrıca yazılım
ve elektrikliye geçişi
tamamlamak için 2025’e
kadar 30 milyar Euro’nun
üzerinde yatırım planlıyor.
2024’te “STLA Brain”, “STLA SmartCockpit”
ve “STLA AutoDrive” olmak üzere üç
farklı yeni yapay zeka destekli teknoloji
platformunun geliştirilmesi amaçlanıyor.
Teknoloji platformlarının 2024’te pazara
sürülerek, iki yıl içinde de Stellantis’in dört
araç platformunda kullanılması hedefleniyor.
Stellantis NV (NYSE / MTA / Euronext Paris:
STLA) (“Stellantis”) yatırımlarına aralıksız
devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv
gruplarından Stellantis, müşterilerinin
araçlarıyla olan etkileşimini dönüştürmek
ve 2030’a kadar yıllık yaklaşık 20 milyar
Euro’nun üzerinde gelir elde etmek için
bağlantılı araç teknolojileri kapsamında
yeni nesil teknoloji platformları hayata
geçirmek üzere yazılım stratejisini planladı.
Bu dönüşümle; Stellantis’in araçlarını
günümüzün özel elektronik altyapılarından
müşterilerin dijital yaşamlarıyla bütünleşen
açık yazılım tanımlı bir özel platforma
taşıması amaçlanıyor. Böylece, araçların
üretildikten yıllar sonra bile düzenli
güncellemelerle (OTA) yeni, heyecan verici
ve güncel kalabilmesi hedefleniyor. Ayrıca
müşterilerin de aracına yenilikçi özellikler ve
hizmetler ekleyebilmesi, kısacası her açıdan
verimliliğin artırılması amaçlanıyor.
TAMAMEN ELEKTRİKLİ ÇÖZÜMLER
Stellantis, yazılım ve elektrikliye geçiş
dönüşümü için 2025’e kadar 30 milyar
Euro’nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.
Stellantis yazılım stratejisi; 2030’a kadar
Avrupa’daki araç satışlarının yüzde 70’inden
fazlasının, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
araç satışlarının ise yüzde 40’ından fazlasının
düşük emisyonlu araçlar (LEV) olmasını
hedefleyen şirketin elektrikliye geçiş
planlarıyla birlikte ilerliyor.

Grubun 14 ikonik markasının her
biri, sınıfının en iyi ve tamamen elektrikli
çözümlerini sunmayı hedefliyor.
FOXCONN İLE ÇİP ORTAKLIĞI!
Foxconn ile imzalanan ve bağlayıcı
olmayan mutabakat, Stellantis ile üçüncü
parti müşterileri desteklemek için bir mikro
denetleyici çip ailesi tasarlamayı amaçlıyor.
Ortaklık ile şirketin mikro denetleyici
ihtiyacının yüzde 80’inden fazlasının
karşılanması, tedarik zincirini büyük ölçüde
basitleştirmeye yardımcı olacak dört çip
ailesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ürünlerin,
2024’e kadar Stellantis araçlarına adapte
edilmesi ve uygulanması hedefleniyor.
ÖZEL PROJELERE DEVAM EDİLİYOR!
Stellantis, Waymo ile gerçekleştirdiği
projelerine de devam ediyor. Waymo Driver
ile donatılan Chrysler Pacifica Hybrid’lerin
Phoenix, ABD Arizona’da binlerce tam otonom
sürüşü tamamlamasının ardından, Stellantis
ve Waymo da ortaklıklarını yerel dağıtım
hizmetlerine odaklanmak üzere genişletti.
Stellantis’in hafif ticari araçlardaki liderliğini ve
elektrikliye geçiş için yaptığı yatırımı esas alan
ortaklık, ticari gelişime odaklanan iş akışlarına
yönelik iş birliği yapıyor. Mühendislik
ekiplerinin, 2022’de Stellantis prototiplerini
tanıtması amaçlanıyor. Stellantis, yazılım ve
bağlantılı hizmetlere yönelik iş hacmini beş
temel başlık altında geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu konuların arasında ise “Hizmetler ve
Abonelikler”, “İhtiyaca Yönelik Özellikler”,
“Hizmet Olarak Veri ve Filo Hizmetleri”,
“Araç Fiyatlandırması ve Yeniden Satış
Değeri” ve “Kazanımlar, Hizmeti Elde Tutma
ve Çapraz Satış” yer alıyor.
2024’TE ÜÇ YENİ TEKNOLOJİ
PLATFORMU GELİYOR!
Tüm bunlarla birlikte 2024’te üç yeni
teknoloji platformunun geliştirilmesi
amaçlanıyor. Söz konusu teknoloji
platformlarının 2024’te pazara sürülerek
takip eden iki yıl içinde Stellantis’in dört
araç platformunda geniş ölçekte kullanılması
hedefleniyor. Yeni elektrik/elektronik (E/E)
ve yazılım mimarisi STLA Brain, müşteri
odaklı hizmetlere dönüşümün kalbini
oluşturuyor. Günümüzdeki
10 modül yerine 30
modüle sahip olan STLA
Brain, tamamen havadan
güncelleme (OTA) yeteneğine
sahip. Bu özelliği de onu
oldukça esnek hale getiriyor.
Bu, “araç içindeki elektronik
kontrol ünitelerini aracın
merkezi yüksek performanslı
bilgisayarı (HPC) ile yüksek
hızlı bir veri yoluyla birbirine
bağlayan bulutla entegre
hizmet odaklı bir mimari”
olarak tanımlanıyor.
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VavaCars’ın Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci oldu
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. VavaCars’ın
yeni Operasyon Grup Başkanlığı pozisyonunda görev alacak isim Taner Timirci oldu.

2

.El online araç alım-satım
platformu VavaCars, yatırım yılı
ilan ettiği 2022 yılında üst düzey
atama gerçekleştirdi. Türkiye’nin
en büyük muayene ve araç
yenileme merkezlerini açmaya hazırlanan
şirket, kadrosunu güçlendirmek için Operasyon
Grup Başkanlığı (Chief Operating Officer
(COO) pozisyonuna sektörün deneyimli ismi
Taner Timirci’yi getirdi.
Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği
bölümünden mezun olan
Taner Timirci, profesyonel
kariyerine 1997 yılında P&G

Türkiye’de lojistik mühendisi olarak başladı.
Timirci, P&G kariyerinde sırasıyla paketleme
departman müdürü, lojistik müdürü, Türkiye
ve Johannesburg operasyonlarında müşteri
hizmetleri ve lojistik grup müdürü olarak
çalıştı. 2007 yılında Reckitt Benckiser’e
dahil olan Timirci, Türkiye ve Dubai’de
tedarik zinciri alanında üst düzey yönetici
olarak görevine 7 yıl devam etti. Timirci,
Dubai’deki tedarik zinciri bölge direktörlüğü
görevinde; Rusya, Orta Doğu ve Afrika’nın
sorumluluğunu üstlendi. Taner Timirci, 2014
ila 2016 yılları arasında Evyap’ta tedarik zinciri
başkan yardımcılığı ve başkanlığı görevlerini
devraldı. 2016 yılında e-ticaret platformu

hepsiburada’nın operasyon grup başkanlığını
üstlenen Timirci, yaklaşık 6 yıldır bu görevini
sürdürdü.

2021 Yılında Ekspertizi Yapılan Her 100 Araçtan 14’ü Pert Çıktı!
Pilot Garage, geçtiğimiz yıl sıfır kilometre araçlardaki tedarik problemleri ve kur
dalgalanmaları sebebiyle hareketli geçen ikinci el pazarı ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili
önemli değerlendirmelerde bulundu.

A

rkamızda bıraktığımız 2021
yılında, özellikle son çeyrekte
hareketli geçen ikinci el pazarı
ve oto ekspertiz sektörü ile ilgili
olarak Pilot Garage Otomotiv
A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre önemli
bilgiler paylaştı. 1 Eylül 2020 tarihinde
yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin
yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2021 yılında oto
ekspertiz sektörünün tekrar rekor kırdığını
dile getiren Emre, satılan yaklaşık 7,5 milyon
ikinci el araçtan yüzde 70’inin ekspertiz işlemi
gördüğünü ifade ederken “2021 yılı ikinci
el araç pazarında, gözlemlerimize göre yılın
geneline baktığımızda en çok rağbeti 2 yaşa
kadar olan otomobiller gördü. 1 yaşına kadar
olan modellerde satışlar, stok problemleri
yüzünden 2020’ye göre ortalama yüzde 80
arttı. Sıfır kilometre ve 3 yaşa kadar çok düşük
kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz
işlemlerinde 2021 yılında da tıpkı 2020’de
olduğu gibi hiç olmadığı kadar değişen/boyalı
parçaya rastladık. Yine yapılan check-up
ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan
14’ünün pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle
karşılaştık. Asli mesleği otomobil alım satımı
olmayanların kar etme iştahı dolandırıcılıkları
da her geçen gün artırıyor.” açıklamasını
yaptı.

2012 MODEL ÜZERİ ARAÇLARA TALEP
YÜKSELİYOR
İkinci el araç pazarının güncel durumu
hakkındaki görüşlerini de paylaşan Emre,
“Sıfır kilometre araç fiyatlarında sürekli hale
gelen artışlar yüksek model yılına sahip ikinci
el araç fiyatlarının da maalesef artmasının
en büyük nedeni. Tüketiciler satın alma
maliyetlerini düşürmek adına 2012 model ve
altı araçlara daha çok ilgi duymaya başladı.
Lakin daha eski model araçların kaza geçmişi
daha kabarık olacağından, detaylı ekspertiz ve
kontroller büyük önem arz ediyor. Araç sıfır
kilometre de olsa, 30 yaşında da olsa mutlaka
TSE Belgeli kurumsal ekspertiz noktalarında
vatandaşımızın almayı düşündüğü otomobili
detaylı bir kontrolden geçirmesini öneriyoruz.
Bu sayede hem can hem de mal güvenliklerini
cüzi ücretlerle koruma altına alacaklardır.”
dedi.
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OTOMOBİLDEN DERGİSİ KİLOMETRE TAŞLARI
2005 YILI
2005 yılının Mayıs ayında yayın hayatına
başlayan Otomobilden Dergisi, otomobil
dünyasının nabzını tutmak için geldi.
Yayınımızın ilk sayısına Hyundai Assan firması
büyük destek vermiştir. Bu desteklerinden
dolayı Hyundai Assan ailesine teşekkürlerimizi
bir borç biliriz.
2007 YILI
2005 yılında gazete kağıdına tabloid boya
ile basılmaya başlayan Otomobilden Dergisi,
2007 yılı itibariyle köklü bir değişime gitti. İlk
olarak sayfa sayısı artan Otomobilden Dergisi,
gazete kağıdından, birinci sınıf hamur kağıdına
basılmaya başlandı. Bu yıl içerisinde tüm
otomobil markaları ve tedarikçileri yayınımızı
destekleyerek bizi onurlandırdılar.
2008 YILI
Bu yıl itibariyle Otomobilden Dergisi,
basılı mecradaki başarısını, dijitale taşımak
için atağa kalktı. İlk olarak www.otomobilden.
com sitesini kuran dergi, bunun yanında dijital
platformda sunmak üzere birde online dergiyi
sektöre kazandırdı. Dijital dünyaya başarılı bir
şekilde giriş yapan Otomobilden Dergisi ilk ay
15 bin adetlik indirilme sayısı ile bu başarısını
perçinledi. Bunlara ek olarak Otomobilden
Dergisi bu yıl İstanbul’da düzenlenen Formula
1 yarışın da 35 bin adet dergi dağıtmıştır.
2009 YILI
Otomobilden Dergisi 2009 yılında da
yeniliklerine hız kesmeden devam etti. Bu yıl
içerisinde İstanbul Otomobil Fuarı, Boath
Show Fuar’ı ve Cebit Teknoloji Fuarı’na
katılmıştır. Bu fuarlarda da dergi dağıtımı
işlemine devam etti.
2012 YILI
Otomobilden Dergisi bu yıl itibariyle
yeniden köklü bir değişime giderek boyutlarını
değiştirdi. Standart dergilerin aksine tüm
sayfaları 135 gr olan kuşe kâğıda basılmaya
başlandı. Marka hem basım kalitesini hem de
içerik kalitesini arttırdı.
2013 YILI
Bu yıl itibariyle Otomobilden Dergisi, iş
dünyasının nabzının tutulduğu tüm plazalara
giriş yaptı. Ayda iki kez olmak üzere 12 Bin
adet dergi iş dünyasının ünlü isimlerinin
plazalarında yer almaya başladı.

2015 YILI
Otomobilden dergisi erişim konusunda
bu yıl itibariyle sınırlarını aştı. Özel dağıtım
firmaları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde
hem sektör içi hem de sektör dışına erişim
sağlandı.
2017 YILI
2017 yılında Otomobilden Dergisinin
yanında Ticariden Markası da aileye katılmıştı.
Bu derginin katılmasıyla birlikte Nisan ayında
Hem Otomobilden Dergisi, hem de Ticariden
Dergisi ayda bir çıkmaya başladı.
2020 YILI
Dijital olarak büyük başarılara imza atan
Otomobilden Dergisi, bu kez yayın ağına Türk
Telekom Dergiliği de ekledi. Her ay düzenli
olarak hem dijital de hem de basılı dergi olarak
yayın yapan Otomobilden Dergisi, kısa sürede
aylık 25.000 adetlik indirme rakamlarına
ulaşarak başarısını bir kez daha ispatladı.
2021 YILI
Pandemi etkisini fazlasıyla hissettirdiği
günlerde Otomobilden Dergisi tüm hızıyla
yayın hayatına devam etti. Bu süreçten artan
baskı maliyetleri sektörü zora soksa da, tüm
okuyucularımız için hız kesmeden yayın
hayatımıza devam ettik.
VEEEE… 2022 & GÜNÜMÜZ
Dile kolay 300. sayıdır sizlerle yolumuza
devam ediyoruz. Tüm zorlu koşullara rağmen
desteklerinizle birlikte ilk günkü keyif ve
heyecanla yayın hayatımıza devam edeceğiz.
300. Sayıya özel biraz daha sizi dergimizin
mutfağına konuk etmek istedik. Peki, 300 dergi
boyunca neler yaptık?
•Yaklaşık olarak 1.500 otomobilin testini
sizler için gerçekleştirdik,
•Otomobil çekimlerimiz için se 2.250 saat
zaman ayırdık,
•Ortalama kullanmak üzere 12.000 kare
özgün fotoğraf çektik,
•Tüm otomobilleri detaylı test etmek için
750.000 Km yol kat ettik,
•300 sayı boyunca 9.600 sayfa dergi
tasarlamışız,
•Dergilerin hazırlanma sürecinde ise 14.400
saat geçirmişiz,
•Bu süreçte takibi toplantılar da bolca
olmuş. Ortalama 2.100 adet toplantıya
katılmışız,

•300 sayılık yayın hayatımız boyunca
ortalama 1250 adet lansmana katıldık,
•Bu yoğunluk arasında fuar aktivitelerini de
unutmadık. Ortalama 1200 fuara katıldık….
…… ve dahasını sizlerin desteği ile
gerçekleştirdik. 300. Sayıya kadar bizleri
destekleyen tüm okuyucularımıza ve
paydaşlarımıza teşekkürler.
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Otomotiv sektörünün hedef kitleye ulaşma
yolunda destekçi olarak gördüğümüz dergi
yayıncılığında 300. Sayıya ulaşan Otomobilden
Derginizi tebrik ederim.
Otomotiv sektörünü yakından takip eden
okurlarına ve bizlere aktardığı güncel bilgiler
ve gerek sektöre, gerekse de markamıza
verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder,
başarılarınızın devamını dilerim.
YÜCE AUTO SKODA
GENEL MÜDÜR
ZAFER BAŞAR

1 - 28 ŞUBAT 2022

Sayın DAVSAN, Tarafsız yayınlarıyla
otomotiv sektörünün iletişim kanallarından
biri olan ve Tuana Medya bünyesinde 18
yılı tamamlayarak 300’üncü sayıya ulaşan
“Otomobilden” Dergisi’ni kutluyorum.
Şahsınızda; kesintisiz ve objektif
yayıncılığının sürmesi dileğiyle ekip
arkadaşlarınızla birlikte
başarılarla dolu nice yıllar
diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla.
MESSAGE İLETIŞIM
AJANS BAŞKANI
TAÇNUR AYDIN
“Değerli Otomobilden Ailesi,
Tam 18 yıldır yayın hayatını sürdüren
Otomobilden dergisi bu zaman zarfında
sektörün en saygın ve uzun soluklu
yayınlarından biri oldu. Otomotiv
sektörünün, her sayısını heyecanla takip ettiği
Otomobilden’i ve dergide emeği bulunan
herkesi 300. sayı vesilesi ile gönülden
kutluyorum. Nice sayılar diliyorum.
BORUSAN ARAÇ İHALE
GENEL MÜDÜRÜ
SINAN BARUTÇUOĞLU

Kuruluşundan bu yana ilkeli yayıncılığı
ile otomotiv basın dünyasında kendine etkin
ve saygın bir yer edinmiş olan Otomobilden
Ailesinin 18. yılı 300’ncü sayısını kutlar,
e-mobilitenin hız kazandığı bu dönemde
katkılarından dolayı teşekkür eder, etkili ve
doğru haberlerle dolu daha nice mutlu yayın
yılları olmasını dilerim.
E-GARAJ
GENEL MÜDÜR | CEO
KUTAY YAMACI

Büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz
Otomobilden Dergisi, on yedi yıldır aralıksız
olarak sürdürdüğü zengin içerikleri ve
habercilik yaklaşımıyla gündeme damgasını
vuruyor. Sektöre olan katkılarınızı yıllardır
ilgiyle takip ediyoruz.
Bir yılı daha geride bırakırken
Otomobilden’in yeni
yaşını kutluyor, başarılı
yayınlarınızın devamını
diliyorum. Sizi ve tüm
ekibinizi tebrik ediyorum.
OTOKOÇ OTOMOTIV
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
ESRA ARSLANBAŞ
KAYNAK

• ÖZEL HABER

Değerli Otomobilden Dergisi Ailesi,
Sektörümüzde kaliteli, özgün ve dolu
içerikleriyle 18 yıl boyunca sektörün nabzını en
iyi şekilde tutmayı başaran; tarafsız ve dürüst
yayın anlayışıyla otomobil severler için bilgi
kaynağı olan, işine tutkuyla bağlı bu ekibin
Şubat ayında piyasaya çıkacak 300. Özel
sayısını kutluyorum.
Başarılı ve keyifli içerikleriyle uzun yıllar
yayın hayatına devam etmesini diliyor,
sektörümüze kattığı tüm değerler için teşekkür
ediyorum.
MOTOR AŞIN CEO
SAIM AŞÇI

ÖZEL HABER •

‘18 yıl gibi önemli
bir süre yayın hayatına
devam eden Otomobilden
Dergisi’nin 300’üncü
sayısını ve bu yayının
sürdürülebilirliği için
gösterilen emeği ve
çabayı gönülden tebrik
ederim. Türkiye Otomotiv
Sektörü’nde var olan tüm
oyuncuların kamuoyuna
ulaşmasında köprü görevi
üstlenen otomobil yayınlarından biri olan
Otomobilden Dergisi’nde emeği geçen herkese
markamız adına teşekkür eder, nice yıllarla
dolu bir yayın hayatı dilerim.’
HONDA TÜRKIYE
KIDEMLI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BÜLENT KILIÇER

Değerli Otomobilden Dergisi Yetkilileri,
Otomotiv sektörünün uzun soluklu
yayınlardan olan ve sektöre önemli katma
değerler sağlayan Otomobilden Dergisi, 18
yıla yakın bir süredir okuyucuları için kıymetli
bir kaynak görevi taşımaya devam ediyor.
Yayın hayatında 300 sayıyı ardında bırakan
Otomobilden’i kutluyor ve emeği geçen tüm
çalışanlara başarılar diliyoruz. Nice yeni sayılar
devirmeniz dileğiyle.

OTOKOÇ OTOMOTIV
GENEL MÜDÜR
İNAN EKICI

Sevgili Otomobilden Ailesi,
Geride bıraktığı 18 yılda yediden yetmişe
herkesin doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan
Otomobilden Dergisi, sektörün önemli
değerlerinden birisi haline gelmiştir. Bizlerin de
yakından takip ettiği Otomobilden’de bugüne
kadar emeği geçen herkese minnetlerimizi
sunar, bundan sonraki yayın hayatında
başarılarla dolu uzun bir ömür dileriz. Nice
300’üncü sayılara.
OTOMERKEZI.NET CEO
MUHAMMED ALI KARAKAŞ

30
Teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği
tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv
sektöründe de çok hızlı ve radikal bir değişimi
beraberinde getiriyor. Özellikle elektrikli
mobilite ve sürdürülebilirlik alanlarında
tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin
azami önem taşıdığı bu dönemde otomotiv
markalarının mesajlarının otomobil severlere
ve kamuoyuna en etkili şekilde aktarabilmesi
başarı faktörlerinin en başında geliyor. 18 yıldır
doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiyi kesintisiz
biçimde okuyucularına ulaştıran Otomobilden
Dergisi’nin 300. sayısını gönülden kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.
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Sevgili İbrahim Davsan’ın özen ve özveriyle
hazırlamakta olduğu Otomobilden Dergisi’nin
300’üncü özel yayınını kutluyorum.
18 yıldır aralıksız yayınlanan ve farklı
çizgisini her zaman koruyan Otomobilden’in
başarılarının süreceği, nice güzel yıllar
diliyorum.
FIAT MARKA DIREKTÖRÜ
ALTAN AYTAÇ

BORUSAN OTOMOTIV
İCRA KURULU BAŞKANI
HAKAN TIFTIK

Renault MAİS olarak, 300’üncü sayısını
okuyucularıyla buluşturan, sektörümüzün
önemli yayınlarından Otomobilden Dergisi’ni
tebrik ederiz. Yayın hayatına daha uzun yıllar
devam etmesi dileğiyle, İbrahim Davsan
başta olmak üzere tüm emeği geçenlere
teşekkürlerimizi sunarız.
RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ
BERK ÇAĞDAŞ
Otomobilden Dergisi’nin 300. sayısını en
içten dileklerimizle kutlar, 18 yıldır istikrarlı bir
biçimde yayın hayatına devam eden derginin
daha nice yıllarda sektörümüze katkısını
sürdürmesini temenni ederiz.

TOSEF BAŞKANI VE RS OTOMOTIV
GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI
ÜNAL ÜNALDI

Ülkemizin otomotiv
sektörüne yönelik saygın
ve köklü yayınlarından
Otomobilden Dergisi,
örnek haberciliği
ve sunduğu zengin
içeriklerle gündemin
yakından takip
edilmesine son derece
değerli katkılar sağlıyor.
Şahsınızda, bugüne
kadar Otomobilden’e
emeği geçen tüm ekip
arkadaşlarınızı kutluyor, başarılı yayınlarınızın
önümüzdeki on yıllarda da devam etmesini
diliyorum.
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MERCEDES-BENZ OTOMOTIV
İCRA KURULU BAŞKANI
ŞÜKRÜ BEKDIKHAN

Değerli Tuana Medya ailesi ve saygıdeğer
okurları, Otomotiv yayıncılığında tarafsız ve
ilkeli duruşunu tam 18 yıl boyunca koruyarak,
300’üncü sayısına ulaşan Otomobilden
Dergisi’ne ve Tuana Medya’ya tebriklerimizi
sunarız. Sektörümüzdeki gelişmeleri, hizmet
ve çalışmaları duyurmada etkili bir mecra olan
otomotiv yayınları, sürekliliğiyle okuyucular ve
markalar açısından önemini daha da artırıyor.
Bu anlamda, Otomobilden Dergisi’nin başarısı
yadsınamaz.
Önümüzdeki nice özel sayılarda da birlikte
olmak dileğiyle, Otomobilden Dergisi’ni kutlar,
sektöre kattıkları değer için emek veren tüm
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
DOD SATIŞ MÜDÜRÜ
EROL GÜNDOĞAN

Otomobilden dergisini içerikleri ve sektörün
nabzını tutan haberleri sayesinde uzun yıllardır
ilgiyle takip ediyorum. Otomobilden’in
otomotiv sektörü ve yayıncılık adına önemli bir
dönüm noktası olan 300’üncü sayısını kutluyor,
daha nice sayılar yayın hayatına devam
etmesini diliyorum.
HYUNDAI ASSAN GENEL MÜDÜRÜMÜZ
MURAT BERKEL

Hızla değişen otomotiv dünyasında, doğru
ve objektif bilgiye ulaşmak kıymetini korumaya
devam ediyor. Okuyucularına 18 yıldır
tarafsız ve doğru bilgiyi istikrarlı olarak sunan
Otomobilden Dergisi’nin 300. sayısını tebrik
eder, nicelerine erişmesini dilerim.
BORUSAN OTOMOTIV
JAGUAR LAND ROVER
GENEL MÜDÜRÜ CEM ULUĞTEKIN

18 yıllık yayın hayatında 300’üncü baskısını
gerçekleştiren Otomobilden Dergisi’ni
içtenlikte kutluyorum. Otomobilden’i hayata
geçiren ve sektördeki başarısını sürdürülebilir
kılan İbrahim
Davsan’a
nice başarılı
yayınlar
diliyorum.
TOFAŞ
KURUMSAL
İLETIŞIM
DIREKTÖRÜ
ARZU
YAZGAN
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Otomobilden ile tanışmamız çok eskilere
dayanıyor. Derginin yayın hayatına başlamadan
çok uzun süre öncesinden mesai arkadaşımız
olan İbrahim Davsan ile bir başka yayın
grubu için dergimizi hazırlarken geceleri uzun
mesailer yapardık. Yayıncılıkta geleceğin ne
olacağını, bizlerin neleri beklediğini 25 yıl
öncesinde bile konuşuyorduk. Daha sonra
çeşitli alanlarda girişimleri oldu ve akabinde
de Otomobilden’i kurduğunu söyledi. O ilk
günü hala ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Otomotiv
sektörü için yayın sayısının fazla olması her
zaman bir avantaj sağlamıştır. Sektörün
büyümesinde ve Türkiye’nin ekonomisinde
lokomotif görevi görmesinde medyanın büyük
desteği bulunuyor. Bu amaçla Otomobilden’in
sağlayacağı faydanın büyük olacağını, yayın
hayatına devam ettiği sürece de bu yolda
beraber yürümeye devam edeceğimizi
söylemiştim. Şimdi derginin 300’üncü sayısının
yapıldığını görünce bu konuda da haklı
olduğumuzu görmek bize ayrı bir mutluluk
veriyor sevgili İbrahim ile. Yıllar boyunca süren
bu işbirliği ve dostluk boyunca geçen zamanlar
tek tek gözünüzün önüne geliyor. Otomobilden
ile birlikte olmadığımız bir lansmanımızın
veya toplantımızın olduğunu hatırlamıyorum.
Her zaman bir aradaydık. Otomobilden’in
kalitesinden taviz vermeden daha nice sayılar
yayın hayatına devam etmesini ve ilk günden
beri olduğu gibi bu yolda omuz omuza
yürümeyi diliyorum. Daha nice sayılara…
HYUNDAI ASSAN
HALKLA İLIŞKILER MÜDÜR
ÖZGÜ KOYLUÇ

Büyük bir gelişim gösteren ve özellikle
ülkemizde lokomotif sektörlerin başında gelen
otomotiv sektörünün nabzını tutmak gerçekten
çok önemli bir konu. Tuana Medya bünyesinde
okuyucuya ulaşan Otomobilden Dergisi, 18
yılda 300’üncü sayıya ulaşarak sektörümüze
katkıda bulunmuştur. Sektörümüzle ilgili
her türlü gelişmeyi tarafsızlıkla aktaran
Otomobilden Dergisi yayına hazırlayan bütün
ekip arkadaşlarınızı şahsınızda kutlar, yayın
hayatınızda nice uzun yıllar dilerim.
Sevgi ve saygılarımla.
TOYOTA TÜRKIYE CEO
ALI HAYDAR BOZKURT
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Otomobilden Dergisi Görüş Yazısı
Uzun yıllardır otomotiv sektörünün
nabzını tutan, kıymetli haberleriniz ve
zengin içeriklerinizle ilgiyle takip ettiğimiz
Otomobilden Dergisi’nin 300’üncü sayısını en
içten dileklerimle kutluyorum. Sektörümüze
dair güncel içerikleri bizlere ulaştıran,
otomobilseverlerin
ufkunu açan
haberleriniz için
tüm ekibinize
teşekkürlerimi
sunuyorum.

• ÖZEL HABER

Sevgili Otomobilden Dergisi Yetkilileri,
Günümüzün otomotiv trendlerini yakından
takip eden Otomobilden Dergisi, yıllar içinde
sektörün önemli değerlerinden birisi haline
geldi. Zengin içeriğiyle her ay okuyucularıyla
buluşan Otomobilden’i 300’üncü yeni sayısı
vesilesiyle Sharz.net Ailesi olarak gönülden
kutluyoruz. Nice yeni yaşlara ulaşmasını
temenni eder, 18 yıl içinde emeği geçen tüm
çalışanlara sektörümüz adına teşekkür ederim.
SHARZ.NET GENEL KOORDINATÖRÜ
AYŞE ECE ŞENGÖNÜL

FORD OTOSAN
PAZARLAMA
VE SATIŞ
SONRASI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
ÖZGÜR
YÜCETÜRK
Otomobilden
gazetesinin 300. özel
sayısını yayınlaması biz
okuyucuları için mutluluk
verici, bu yayının hayat
bulmasını sağlayan
İbrahim Davsan için büyük
onur vesilesi olduğuna
inanıyorum. Böyle özel
yayınların kendine has bir özelliği ve güzelliği
var. Dergi çıkarmak meşakkatli bir iş. Her
günün ayrı bir heyecanı olduğu gibi, her günün
ayrı bir zorluğu da mevcut. Kuruluşundan
bu yana otomotiv sektöründeki gelişmeleri
otomobil severlere ve kamuoyuna ulaştırma
konusunda katkılar sunan, yeni gelişmeleri ve
modelleri objektif bakış açısıyla haberleştirme
anlayışını yaşatan Otomobilden durmadan
ilerleme devam ediyor. Kuruluşundan bu
yana otomotiv sektörünün ve içinde yer alan
markaların gelişimine katkılar sunan yenilikçi
ve dinamik gazetecilik rotasında durmadan
ilerleyen Otomobilden ’in süreklilik arz eden bir
gelişme içinde ilerleme kaydetmesini diliyor,
300. Özel sayısı için tüm emeği geçenleri
kutluyor, başarılarla dolu nice yeni ve özel
sayılar diliyorum.
SSU İLETIŞIM KURUCU
S. SINAN ULUSOY
Değerli Otomobilden Ailesi,
Yayımlandığı ilk günden bu yana, otomobil
severlere en güncel ve doğru içeriği sağlamak
için çalışan Otomobilden Dergisi’nin kesintisiz
devam eden 300. yayınını tebrik ediyorum.
Otomobilden’in hazırlanmasında emeği geçen
tüm arkadaşlara ve
değerli okurlarına
teşekkür eder,
nice özel sayılar
dilerim.
VOLKSWAGEN
BINEK ARAÇ
PAZARLAMA
MÜDÜRÜ
TILBE POLAT

Değerli Otomobilden Dergisi Ailesi,
Otomobilden Dergisi’nin bu özel sayısında
olmaktan ve değerli okurlarıyla bu vesileyle bir
kez daha buluşuyor olmaktan sevinçliyiz.
18 yıldır yayıncılık ve gazetecilik
anlayışından ödün vermeden, otomotiv
yayıncılığında başarılı çalışmalara imza atmış
Otomobilden Dergisi’ni tebrik ederiz.
Müşterilerimize ve otomobil tutkunlarına
ulaşmak üzere her zaman bir paydaşımız olan
Otomobilden Dergisi’ne başarılı özel sayılarının
devamını temenni ediyoruz.
PORSCHE PAZARLAMA MÜDÜRÜ
SELIM ESKINAZI

ÖZEL HABER •

Değerli Tuana Medya
ailesi,
Öncelikle, istikrarlı bir
şekilde 18 yıldır otomotiv
yayıncılığı sektöründe
başarılı çalışmalara
imza atan siz değerli
dostumuzu tebrik eder,
Otomobilden Dergisi’nin
300’üncü sayısını
kutlarım. Otomobilden Dergisi, bu süreçte
sektörümüzün gelişimine ayak uydurarak
her geçen gün kendini yenilemeyi başardı ve
çalışmalarımızı, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi
müşterilerimize duyurmada en önemli
paydaşlarımızdan biri oldu.
300’üncü özel sayınızı tekrar tebrik ediyor,
Otomobilden Dergisi’nin bizlere ulaşmasında
emeği geçen tüm Otomobilden ekibine saygı ve
sevgilerimi sunarım.
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Sayın Otomobilden Dergisi Yetkilileri,
Uzun yıllar arkasında bırakıp tam 300’üncü
sayıya ulaşan Otomobilden Dergisi’ni keyifle
yakından takip ediyoruz. Tarafsız haberciliği
zengin içerikle buluşturarak okuyucuların
otomotiv sektörüne dair birçok habere her
ay ulaşmasına imkan veren derginin tüm
çalışanlarına minnetlerimizi sunar, yayın
hayatında başarılar dileriz.
TURPAK CEO’SU
TAMER ŞENGÖNÜL

Değerli Tuana Medya Ailesi,
Öncelikle, yayın ahlakı ve gazetecilik
anlayışıyla sektörün önemli değerlerinden biri
olmayı başaran ve bunu aralıksız 18 yıl devam
ettiren Otomobilden Dergisi’nin 300’üncü
sayısını tebrik ediyoruz.
İlk günkü heyecanı ve kaliteyi tam 300
sayı boyunca okurlarına taşıyan, Otomobilden
Dergisi’nin hazırlanmasından bizlere
ulaşmasına kadar emeği geçen ekibe ve
saygıdeğer okurlarına teşekkür ederim.
SEAT & CUPRA PAZARLAMA MÜDÜRÜ
AKAY DOĞUSEL

VOLKSWAGEN TICARI ARAÇ
PAZARLAMA MÜDÜRÜ
TANER KOZLAN
Otomotiv sektörünün önemli medya
temsilcilerinden biri olan Otomobilden
Dergisi’nin 300. sayısını ve her dergi sayısını
büyük özen ile hazırlayan İbrahim Davsan’ı
yürekten kutluyorum. Otomobilden’i yıllardır
aynı özveri, istikrar, heyecan ve inançla 300
sayıya ulaştırmak gerçekten takdire değer
bir başarı. Sektöre can veriyorsunuz. Nice
başarılara!

18 yıldır keyifle takip ettiğim, içeriklerini
büyük bir özveriyle ve tarafsızlık ilkesine uygun
olarak hazırlayan Otomobilden Dergisi’nin,
basılı yayın için çok önemli bir mihenk taşı olan
300. sayısını gönülden kutlarım.
BMW MINI BMW MOTORRAD
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
CAN METE PAKER
Tam 18 yıldır otomobil dünyasının nabzını
tutan, başarılı yayınlarıyla hem okuyucuların
hem de sektörün bilgi aldığı bir mecra haline
gelen Otomobilden Dergisi’nin 300. Sayısını
en içten dileklerimle kutluyorum. Böylesine
önemli bir başarıya ulaşmak için canla başla
çalışan yayın sahibi İbrahim Davsan’ı ve
ekibini tebrik ediyorum. Yaygın dağıtım ağı
ile Türkiye’nin kendine has otomobil yayını
olan Otomobilden’in önümüzdeki yıllarda da
bu başarılı, tarafsız, bilgilendirici yayınlarını
sürdüreceğine inancım tam.
Nice 300 sayılara

OPEL TÜRKIYE
PAZARLAMA DIREKTÖRÜ
EMRE ÖZOCAK

CITROEN TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ
SELEN ALKIM
Otomotiv sektöründeki en güncel konu
ve haberleri yıllardır bizimle buluşturan
Otomobilden Dergisi’nin 300. sayısını hem
şahsım hem de Kia ailesi adına içtenlikle tebrik
ediyorum. Dergide bu zamana kadar emeği
geçen herkesi kutluyor, nice 300 sayılara
ulaşmanızı diliyorum.
KIA TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ
CAN AĞYEL
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18 yıldır Otomotiv yayıncılığına renk katan
Otomobilden’in 300’üncü sayısını kutluyorum.
İbrahim Davsan’ın hazırladığı derginin
başarılarının süreceği nice yıllar diliyorum.
ALFA ROMEO VE JEEP MARKA
DIREKTÖRÜ
FER MAS ŞIRKET MÜDÜRÜ
ÖZGÜR SÜSLÜ

Sevgili Otomobilden Dergisi Yetkilileri,
Sektörde istikrarlı bir şekilde her ay
okuyucularıyla buluşan Otomobilden Dergisi,
doğru bilgiye ulaşma konusunda önemli bir
kaynak olmuştur. Zengin içeriği ile keyif veren
Otomobilden’in
nice güzel yaşlara
ulaşmasını
temenni eder,
yıllar içerisinde
emeği geçen
tüm çalışanlara
sektörümüz adına
teşekkür ederim.
AŞIN
OTOMOBIL
GENEL
MÜDÜRÜ
OKAN ERDEM
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Yeni Citroën C5 Aircross Standartları Yeniden Belirliyor

Pratik, Şık, Sportif ve Geniş: Yeni Opel Astra Sports Tourer

Citroën’in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle sınıf standartlarını belirlediği
modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkat çekici bir görünümle yollara çıkıyor.

Alman üretici Opel, cesur ve yalın tasarım felsefesiyle yeniden yorumladığı Astra’nın station
wagon modelini dünyaya tanıttı.

C

itroën C5 Aircross, ilk olarak
tanıtıldığı 2018 yılından
günümüze 260.000’in üzerinde
global satış başarısıyla olduğu
kadar iç mekan genişliği,
modülerliği ve hepsinden önemlisi, sınıfında
rakipsiz konfor seviyesiyle son derece rekabetçi
kompakt SUV segmentine damgasını vurdu.
Yeni C5 Aircross ise sınıfına yön vermeye
devam ederken, çok daha konforlu bir sürüş
deneyimi ve fonksiyonel iç mekan deneyimi
yaşatıyor. Yeni C5 Aircross, ön tasarımındaki
yeni çizgilerle markanın güncel tasarım dilini
başarıyla yansıtıyor. Dikey tasarım detayları
aracın modern görünümünü kuvvetlendirirken,
genişlik algısını da artırıyor. LED teknolojili
stoplar, piyano tuşu tasarımıyla 3 boyutlu
görünüm etkisini güçlendiriyor. Bunun yanında
yeni 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar aracın
her yol koşuluyla başa çıkabilecek güçlü SUV
duruşuna katkı sağlıyor.

DAHA KONFORLU VE TEKNOLOJİK
İÇ MEKAN
Dış tasarımı daha prestijli ve çekici
hale getirme hamlesinin ardından, yeni C5
Aircross’un iç tasarımına da daha dinamik ve
rafine bir görünüm kazandırıldı. C5 Aircross,
ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen
ve daha modern bir yolcu kabini görünümü
sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla
donatılıyor. Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir
12,3 inçlik dijital ekran; navigasyon haritası,
aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve
kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün
görüş alanına getiriyor ve sürüş güvenliğini
destekliyor. C5 Aircross, C4 ve C5 X ile
kullanıma sunulan yeni nesil Citroën Advanced
Comfort® koltuklarla konforu en üst seviyeye
çıkarıyor. Sürücü ve ön yolcu tarafında sunulan
ısıtma ve masaj işlevleri, lüks algısının sınıf
standartlarının üzerinde yaşanmasını sağlıyor.

DAHA ŞIK VE ZENGİN
C-SUV segmenti müşterilerinin
beklentilerini karşılamak için yeni C5
Aircross’da çok özel kişiselleştirme çözümleri
sunuluyor. C5 Aircross, dış ortam ışığına
bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen yeni
Tutulma Mavisi rengi dışında Kutup Beyazı,
Sedefli Beyaz, İnci Siyah, Platin Gri, Çelik Gri
olmak üzere farklı gövde renkleriyle zengin
bir tercih listesine sahip. Yeni renkler, ön hava
girişlerinde ve Airbump®’ta da uygulanıyor.
STANDARTLARI BELİRLİYOR
Konfor özellikleriyle Citroën DNA’sının
seçkin bir temsilcisi olan yeni C5 Aircross,
segmentinin öne çıkan özelliklerini koruyarak,
konfor ve kullanım kolaylığına odaklanan
özel bir deneyim sunuyor. Citroën’e özel
Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyon,
yol bozukluklarını özenle filtreliyor ve gerçek
“uçan halı” etkisi ile yolcuların mutlak konfor

içinde seyahat etmelerini sağlıyor. C5 Aircross,
segmentte üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve
geriye yatırılabilir arka koltuk sunan tek SUV
olarak kullanıcılara gelişmiş bir işlevsellik ve
modülerlik deneyimi yaşatıyor. Ayrıca araç
içindeki koza etkisini güçlendiren akustik
lamine ön cam gibi çözümlerle ses yalıtımına da
ekstra özen gösterilmesi ön plana çıkıyor.
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLERLE GÜVENLİ
YOLCULUK
C5 Aircross, yolcularının konfor ve
güvenliğini iyileştirmek için birçok yeni nesil
teknoloji sunuyor. Yeni C5 Aircross; Dur &
Kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme
Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı
sistemini birleştiren 2. seviye otonom sürüş
sistemi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak
üzere kompakt SUV segmentinde sunulan
20 öncü sürüş destek sistemini bünyesinde
barındırıyor.

O

pel, Eylül ayında dünya
tanıtımını yaptığı yeni nesil
Astra Hatchback‘in ardından
merakla beklenen yeni station
wagon versiyonu Astra
Sports Tourer’ı da gün yüzüne çıkarttı. Yeni
versiyon, iki farklı güç seviyesine sahip şarj
edilebilir hibrit versiyonuyla Alman otomobil
üreticisinin ilk elektrikli güç ünitesine sahip
station wagon modeli olma özelliğini taşıyacak.
Yeni model, 60 yıl önce atası Opel Kadett
Caravan ile başlayan başarılı kompakt station
wagon geçmişinin izlerini günümüzün modern
teknolojileri ve çizgileri ile birleştiriyor.
YENİ UFUKLAR AÇACAK BİR MODEL
Opel CEO’su Uwe Hochgeschurt markanın
bu yeni model ile birlikte fark yaratacağının
altını çizerek, “Yeni Astra Sports Tourer
elektrikli, dijital ve heyecan verici tasarımıyla
yeni bir çağın çok yönlü aracı olarak öne
çıkıyor. Uzun süredir devam eden kompakt
station wagon geleneğimizi, şarj edilebilir hibrit
teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe taşıyoruz.
Etkileyici görünümüyle Sports Tourer’in Opel’e
yeni müşteriler kazandıracağından eminiz.”
VERİMLİ, GÜÇLÜ, YEPYENİ MOTOR
SEÇENEKLERİ
Yeni Astra Sports Tourer, elektrikli güçaktarma seçeneklerine ek olarak; yüksek
verimlilik seviyesine sahip benzinli ve
dizel motor seçenekleriyle de sunulacak.
Motor seçeneklerinin güç aralığı benzinli ve
dizellerde 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW)
arasında değişirken, elektrikli şarj edilebilir
hibrit versiyonlarda ise 225 HP (165 kW)
seviyesine kadar ulaşacak. Benzinli ve dizel
motorlarda altı vitesli şanzıman standart olarak
sunulurken, daha güçlü motorlarda isteğe
bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman
(şarj edilebilir hibrit versiyonlarda elektrikli)
sunuluyor.

ESNEK BAGAJ KULLANIMI
Yeni Astra Sports Tourer, arka koltuk
sırtlıkları dik konumdayken 608 litrenin
üzerinde bir bagaj hacmi sağlıyor. Arka koltuk
sırtlıkları katlandığında ise bagaj hacmi 1.634
litrenin üzerine ulaşıyor. Ayrıca, standart
olarak sunulan üç parça koltuk sırtlıkları
katlandığında tamamen düz bir yükleme
zemini elde ediliyor. Şarj edilebilir hibrit
versiyonlar, 548 litre ve 1.574 litrenin üzerinde
bagaj hacmi kullanıma sunuyor.
KONFORU İLE MARKA GELENEĞINİ
SÜRDÜRÜYOR
Alman üretici Opel’in tipik gelişmiş koltuk
konforu geleneği bu modelde de en üst düzeyde
sunuluyor. Yeni Astra Sports Tourer’ın şirket
bünyesinde geliştirilen AGR (Sağlıklı Sırtlar

Kampanyası) onaylı son derece ergonomik
ön koltukları kompakt sınıfın en iyisi olup,
elektrikli sırt eğiminden elektro-pnömatik
bel desteğine kadar çeşitli isteğe bağlı ayarlar
sunuyor.
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Segmentinin En Avantajlısı mı?

Yeni Ford Kuga Artık Daha Teknolojik

2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılan Dacia Sandero, avantajlı fiyatı ve dolu donanım listesiyle
dikkat çekiyordu. Peki, hala segmentinin en avantajlısı mı?

Makyajla birlikte yeni nesil küçük hacimli dizel motor seçeneğine de kavuşan Ford Kuga,
başarılı şanzımanıyla yeterli performans sunarken tüketimde de oldukça iddialı

T

amamen yeniden tasarlanan Yeni
Sandero ve Sandero Stepway,
atletik ve iddialı bir yorumla
eski nesline kıyasla çok daha
modern bir görünüme kavuştu.
Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği
Sandero ailesi, yeni marka kimliğini tanımlayan
Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom
görünümlü ön ızgara ile fark yaratıyor. Yeniden
konumlandırılan sis farları ise, ön taraftaki
bütünüyle değişen tasarım diline eşlik ediyor.
Önden bakıldığında daha eğimli bir çizgiye
sahip olan yan camlar, daha verimli tasarlanmış
bir iç mekânın da habercisi niteliği taşıyor. Yan
Bölümde Stepway versiyondan farklı olarak
dodikler yer almıyor. Ek olarak tavan raylarını
da Sandero’da göremiyoruz. Arka tarafta ise
genişleyen omuzlar, Yeni Sandero ve Sandero
Stepway’e güçlü bir karakter kazandırıyor.
Yeni nesille birlikte gizlenmesine rağmen kolay
ulaşılabilir bagaj kapağı açma düğmesi, artan
ergonominin sinyallerini veriyor. Radyo anteni
ise tavanın arkasına doğru konumlanarak daha
estetik bir görünüm sağlıyor. Y şeklindeki ışık
imzası arka farlarda da bulunurken, tasarım
anlamında bütünlüğü sağlıyor. Pratik kullanım
ve estetik iyileştirme amacıyla otomobillerin
kapı kolları da bu tasarım bütünlüğüne uygun
olarak yenilendi. Ayrıca Dacia markasında
bir ilk olan elektrikli açılır cam tavan şık bir
izlenim yaratırken, iç mekânda ferahlık hissini
artırıyor.

FERAH KOKPİT
Yeni Sandero ve Sandero Stepway’in iç
mekânı da dış tasarıma paralel olarak evrim
geçirdi. İç mekânda direksiyon haricinde tüm
öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik
takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek
bir sürüş konforu vadediyor. Ön panel, kapı
panelleri ve koltuk döşemelerinde kullanılan
dekoratif malzemeler, iç tasarımda göze hoş
gelen bir tasarım bütünlüğü sağlıyor. Yenilenen
otomatik klima dizaynı, yeni tuş takımı ile
birlikte ergonominin yanında şık bir görünüm
sağlıyor. Dacia’nın yeni tasarım diline işaret
eden havalandırma ızgaraları, kalite algısını
daha ileriye taşıyor. Konsolun üzerinde
konumlanan multimedya ekranı ise teknolojik
bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Modellerde
alınabilen 8 inç multimedya ekranı Dacia
markası için bir ilk olma özelliği taşıyor.
GENİŞ BAGAJ
Sandero ailesi ön ve arka kapı panellerinin
yanı sıra, orta konsol gibi bölümlerde bir önceki
nesile göre 2,5 litre artışla 21 litrelik depolama
hacmini kullanıcılarla buluşturuyor. 410 litrelik
bagaj hacmi ise genişliğiyle segmentlerde
iddialı bir konumda bulunuyor. Son olarak
Dacia modellerinde ilk kez gelen elektrikli
açılır cam tavan, iç mekandaki ferahlık hissinin
başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

HANGİ MOTOR İLE ALINABİLİYOR?
Yeni Sandero ve Sandero Stepway,
tüketicilere zengin ve verimli bir motor
yelpazesi sunarken, ilk kez sunduğu X-Tronic
şanzımanla sınıfının en ulaşılabilir otomatik
vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full
standardına uygun motorlardan 90 beygir
güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri
manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor.
Bugüne kadar başarısını kanıtlayan, turbo
beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG
motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla
sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika
çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren
bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında
en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini
tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel
şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki
SCe motor ise yalnızca Yeni Sandero’da mevcut.

S

UV pazarının güçlü oyuncularından
Ford, yeni nesil modelleriyle
adından söz ettirmeye devam
ediyor. Markanın kompakt SUV
modeli Kuga, geniş iç mekanı,
konforlu yapısı ve rahat sürüşünü küçük
hacimli dizel motor seçeneğiyle taçlandırdı.
Makyajlı tasarımıyla çok daha alımlı olan
Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı
arka koltuk tasarımıyla sınıf lideri 2.sıra diz
mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı
imkanını birlikte sunuyor. Geniş ve ferah iç
mekân özelliklerini; kablosuz şarj özelliği, 8
inçlik renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgieğlence sistemi, premium B&O ses sistemi ve
farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3
inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi
gelişmiş konfor donanımları tamamlıyor. Euro
NCAP tarafından en yüksek derecelendirme
olan 5 Yıldız ile değerlendirilen yeni Ford
Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma
Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit
Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far
Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni
Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle
üstün güvenlik sunuyor.
ZENGİN DONANIMLA SEÇENEĞİ
Yeni Ford Kuga daha şık ve zarif hatlar,
arkaya doğru uzanan ön farlar, daha uzun
motor kaputu, daha eğimli arka cam, genişleyen
omuz ve daha alçak tavan çizgisi ile uzun

dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıyla çok
daha prestijli, çevik ve dinamik bir görünümü
beraberinde getiriyor. Önceki nesle oranla
daraltılan ızgarası, büyütülen sis farları ve
keskin çizgileriyle sportif bir tasarım vadeden
araç, profilden de oldukça atletik görünmeyi
başarıyor. Aracın iç mekanına geçtiğimizde,
markanın diğer modellerinde tanıdık bolca
ekipman dikkat çekiyor. Son derece kaliteli olan
iç mekandaki tuş kalabalığı ortadan kaldırılmış.
Hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı
oldukça iddialı. Rahat koltuklar ve yüksek
oturma pozisyonu, sürüş ve yolculuk keyfini
artırıyor.
120 BEYGİRLİK DİZEL
Ford, Kuga’yı Türkiye’de artık küçük
hacimli dizel seçeneğiyle de sunuyor.
Markanın yeni nesil 1.5 litrelik TDCi motorunu
kullanıldığı araç, önden çekişli olarak satılıyor.
120 beygir güç ve 240 nm tork üreten motor,
8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile
kombine ediliyor. Ara hızlanmalarda da yeterli
performansı sunan motor, tüketim konusunda
çok daha iddialı. Fabrika verilerime göre aracın
ortalama tüketimi 4.2 litre. Bizim kullanımımız
da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6,2
litre oldu.

KAYGAN ZEMİN SÜRÜŞ MODU
Yeni Kuga’da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş
modu teknolojisi sunuluyor.
Sistem gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve
çekiş kontrolü dışında otomatik modeller için
vites değiştirme zamanlamasına müdahale
ederek Kuga’nın sürüş karakterini uyarlıyor.
Normal, Spor ve Eko sürüş modları dışında
sunulan Kaygan Zemin sürüş modu sürücüye
kar ve buz gibi daha az tutuş özelliğine sahip
yüzeylerde daha fazla sürüş güvenliği sağlıyor.
Derin Kar/Kum
sürüş modu
ise yumuşak
ve gevşek
zeminlerde
aracın tutuşunu
arttırmaya
yardımcı
oluyor.
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Mercedes-Benz CLS Artık Daha Çekici

Daha Sportif 4 Serisi Arayanlara

Mercedes-Benz CLS, güncellenen tasarımı ve yeni sunulmaya başlanan donanımlarıyla
4 kapılı coupé akımının öncü temsilcisi olmayı sürdürüyor. Peki ne kadar başarılı?

Her zamankinden daha keskin çizgileriyle yeni tasarım dilini öne çıkaran ve BMW’nin coupé
geleneğinde ulaştığı en son noktayı temsil eden Yeni BMW 4 Serisi Coupé test konuğumuz oluyor.

Y

eni Mercedes-Benz CLS, 2021
itibarıyla çok daha keskin ve
dinamik bir tasarıma kavuştu.
Özellikle yeni radyatör ızgarası ve
tamponuyla ön kısım, dört kapılı
coupé modelin dinamizmini daha da güçlü
kılıyor. Ayrıca iç mekân, ilave deri döşeme
kombinasyonları ve yeni nesil direksiyon simidi
ile iyileştirildi. Entegre marş alternatörüne
sahip yeni nesil dizel motor seçeneği, ürün
çeşitliliğini daha da zenginleştiriyor.

KOKPİTTE NELER VAR?
Yine güncelleme kapsamında nappa deri
çok işlevli yeni bir direksiyon simidi devreye
giriyor. Direksiyon kolları, zarif, gümüş-krom
çerçeveli parlak siyah olarak uygulanırken,
vites değiştirme kulakçıkları gümüş-krom
olarak sunuluyor. Sürücü, sürüş yardım
paketi (opsiyonel donanım) kapsamında,
DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısıve Aktif
Direksiyon Yardımcısı tarafından destekleniyor.
Direksiyon simidi, sürücünün ellerini
algılamak için kapasitif teknolojisini kullanıyor.
Direksiyon simidi çemberinde iki bölgeli bir
sensör yüzeyi bulunuyor. Direksiyon simidinin
önündeki ve arkasındaki sensörler, direksiyon
simidinin kavrama halinde olup olmadığını
algılıyor. Artık, sürüş yardım sistemlerine
aracın kontrol altında olduğunu bildirmek için
bir direksiyon hareketi gerekmiyor. Bu, yarı
otonom sürüşte kullanım kolaylığını artırıyor.

GÜÇLÜ DİZEL MOTOR
Model 2.0 litre dizel motor ile geliyor.
Bu motor 265 Bg güç ve 550 Nm tork değeri
üretiyor. 0-100 hızlanmasını model 6.4
saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum
hızı 250 Km/s. 4 tekerlekten çekiş sistemiyle
gelen model 9 ileri G-Tronic şanzıman ile
geliyor. Modelin tüketim değeri ise 5.8 litre. 2.0
litre dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC
yarı hibrit teknolojisiyle donatılıyor. Dört
silindirli dizel motor, ikinci nesil entegre marşalternatörü ve 48 Volt besleme ile donatılıyor.
YALITIM NASIL?
Otomobilin yalıtımı oldukça iyi. Son derece
sessiz bir kabine sahip olan model, yol ve rüzgar
sesini de kokpit içine yansıtmıyor. Bu durum
otoban hızlarında da değişim göstermiyor.

YOL TUTUŞ NASIL?
Mercedes-Benz yıllardır başarılı bir
şekilde sunduğu 4Matic adlı dört tekerlekten
çekiş sistemiyle yoluna devam ediyor. Bu
modelde de başarılı işler ortaya koyan sistem,
özellikle kombine virajlarda işinizi fazlasıyla
kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra güven
konusunda da sizi fazlasıyla destekliyor.

B

MW 4 Serisi Coupé çarpıcı gövde
tasarımı ve benzersiz orantılarıyla
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW
dikey Böbrek Izgara tasarımına
yeni bir yorum getiriyor. Güçlü
omuz çizgisiyle coupé görünümünü gözler
önüne seren Yeni BMW 4 Serisi Coupé,
standart olarak sunulan LED farlarıyla modern
görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel
olarak sunulan BMW Laserlight da tercih
edilebiliyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, göz alıcı
L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED
stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son
noktayı koyuyor.
TEKNOLOJİK KOKPİT
Sportif sürüş keyfine odaklanan iç
tasarımıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, sürücü
odaklı kokpitiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında,
tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli
de modelde kullanılan en son teknolojilere
ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport
tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaracak
Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de, M Sport’a özgü
tasarımlı Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar
göz alıcı bir iç tasarım yaratacak. Opsiyonel
olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up
Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon
yüzeyi sunarken, dijital gösterge kümesindeki
çevrenin yenilikçi 3D görselleştirmesi,

sürücüler için otomobilin ve çevresinin yanı sıra
aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu
işlevleri de daha rahat takip edilebilmesine
olanak sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW 4 Serisi
Coupé’de, önceki modele göre önemli ölçüde
geliştirilen sürücü destek sistemlerine eklenen
otomatik fren yapma özelliğine sahip ve
direksiyonu da yönlendirebilen Şerit Terk
Uyarısı da standart olarak sunulan özellikler
arasında.
ZENGİN DONANIM ÇEŞİTLERİ
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en
gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşacak.
Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de standart olarak
sunulan Sürüş Asistanı, otomatik park
özellikli Park Asistanı ve Geri Sürüş Asistanı
sistemlerine ek olarak; en modern multimedya
teknolojisine sahip BMW Live Cockpit
Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon
Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip
Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay
ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı
Telefon Arayüzü BMW tutkunları için öne
çıkan donanımlar olacak.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye’de ilk
etapta 1.6 litre 170 bg benzinli motora sahip
420i modeli ile satışa sunulacak. Yeni nesil
bu motor performans konusunda oldukça
doyurucu.

Ekonomik olmayı da başaran bu model,
sürüş modlarıyla birlikte sürüşünüzü daha
keyifli hale getirebiliyor. Eco modunda sakin
kalabilirseniz 8 litre bantlarında bir tüketim
verisine ulaşabilirsiniz.
YOL TUTUŞ NASIL?
BMW, tasarım konusunda olduğu kadar
dinamizm konusunda da başarılı olduğunu
her koşulda ispatlıyor. Performanslı girilen
virajlarda hisli kalan direksiyon sistemi
sayesinde model size önemli oranda güven
sağlıyor. Eğer ki arkadan itişinde tadına
bakmak isterseniz araç size çok az da olsa bu
konuda destek oluyor.
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Petrol Ofisi, Texaco Madeni Yağ Ürünlerinin Türkiye’deki İlk Üretimine Başladı
Petrol Ofisi, Petrol Ofisi ile Chevron Brands International (Chevron) arasında imzalanan
anlaşma kapsamında Texaco® madeni yağ ürünlerinin üretimine başladığını duyurdu.

P

etrol Ofisi CEO’su Selim Şiper,
ilk Texaco üretiminin uzun vadeli
bir iş birliğinin başlangıcını ve
gelişimini işaret ettiğini vurguladı.
Chevron Avrupa Genel Müdürü ve
Küresel Denizcilik Yağları Genel Müdürü Pat
McCloud ise, Türkiye pazarının Chevron için
önemine ve bu iş ortaklığının genişletilmesinin,
iki kuruluş arasındaki temeli 70 yıl öncesine
dayanan iş birliğini daha da güçlendireceğine
dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK
Petrol Ofisi ve Chevron’un, Texaco markalı
madeni yağların Türkiye’deki üretim, satış ve
pazarlama faaliyetlerini kapsayan anlaşması
Eylül 2020’de imzalanmıştı. Sözleşme
kapsamında, Chevron’un Texaco markalı
madeni yağlarının satış ve pazarlaması,
Türkiye’nin en geniş madeni yağ dağıtım ve
satış ağının sahibi, pazarda iddialı büyüme
planları ile öne çıkan Petrol Ofisi tarafından
yapılacak. Anlaşma ile Texaco’nun dünyaca
ünlü Havoline® ve Delo® markalı ürünleri
de Türkiye’de üretilip satılacak.İş birliği
kapsamında ilk etapta, Texaco markalı sentetik
binek otomobil motor yağları, ağır vasıta motor
yağları, hidrolik, dişli ve gaz motor yağlarının
üretimine başlandı. Ürün yelpazesi, Türkiye’de
ilk kez üretilecek bazı özel serilerle birlikte
tüm Texaco ürünlerini kapsayacak şekilde
genişleyecek.

Geniş Ailelere Özel Seat Tarraco

Seat’ın geleneklerine uygun olarak tasarlanan Seat Tarraco, ailenin en büyük SUV modeli.
Devasa boyutlarıyla dikkat çeken model ne kadar başarılı?

S

eat markasının SUV ailesinin
üçüncü ve en büyük üyesi olan
Tarraco, Seat modellerinin yeni
tasarım dilinin ürünü. Ailenin
zirvesinde yer alan model,
teknolojiyi, dinamizmi ve işlevselliği zarif bir
tasarımla birleştiriyor. 5 ve 7 koltuklu oturma
düzeni bulunan Tarraco, kullanıcılarına daha
fazla çeşitlilik sunuyor.
HANGİ PLATFORM İLE GELİYOR?
Volkswagen Grubu’nun MQB-A
platformuna dayanan tasarım, Tarraco’nun
karakterini de ortaya koyuyor: Heyecan ve
işlevselliği birlikte sunan model, yedi koltuk
seçeneğiyle kalabalık yolculuklar için de çözüm
sunuyor.
HANGİ MOTORLA GELİYOR?
Tarraco Türkiye’de şu an için sadece
1.5 litrelik TSI teknolojili benzinli motorla
satışa sunuluyor. 150 HP güç ve 250 Nm tork
üretebilen motor sadece 7 ileri otomatik DSG
şanzıman seçeneği ile alınabiliyor. 0’dan 100
km/h hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan
model maksimum 199 km/h hıza ulaşabiliyor.

NEDC standartlarına göre karma yakıt
tüketimi değeri ise 100 km’de 6,1 litre olarak
göze çarpıyor.
TAMAMEN DİJİTAL İÇ MEKAN
Tarraco’nun iç mekanı üst düzey bir hissiyat
yaşatıyor. Geniş ön konsol kabin içinde ferah
bir iç mekan hissiyatı oluşturuyor. İç mekanın
merkezinde ise sürücünün araçla ilgili tüm
bilgilere ulaşmasını sağlayan 10.25“ Dijital
Gösterge Paneli yer alıyor. Bilgi-eğlence
sistemleri söz konusu olduğunda ise 8,25” ve
9,2” boyutlarında multimedya ekranları ile Full
Link teknolojisi sunuluyor.
YAŞAM İÇİN TASARLANDI
Tarraco 4.735 mm uzunluğunda ve 1.674
mm yüksekliğinde olmasına rağmen zarif ve
etkileyici bir görünüm sunuyor. Otomobilin
ön ızgarası SEAT’ın yeni tasarım diliyle
şekillendirilmiş. Çarpıcı Full LED mercekli
ön farlar markanın imzasını yansıtırken,
aynı zamanda kullanıcılarına daha net ve
keskin bir görüş sağlıyor. Arkada ise dinamik
LED sinyallere sahip imza niteliğindeki
“Infinite LED” farları ise Tarraco’nun önemli
özelliklerinden birini oluşturuyor.

Tüm donanımlarda hem dış hem de iç
mekanda yüzde yüz LED teknolojisi kullanıyor.
İşlevselliğin çok önemli olduğu arka kısımda
düşük bir yükleme alanı sunan Tarraco pratik
bir SUV’un tüm özelliklerini barındırıyor.
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Hem Sportif Hem Teknolojik: Audi Q3
Oldukça sportif bir görünüme kavuşan Q3, teknolojik özellikleri, verimli ve yüksek performanslı
motorları, birinci sınıf bilgi ve eğlence sistemleriyle öne çıkıyor. Peki başarısını neye borçlu?

T

amamen yenilenen Audi Q3’ün
sekizgen tasarımlı tek çerçeveli
ön ızgarası ve büyük hava girişleri
araca çok daha sportif görünüm
katıyor. Aracın ön tasarımında,
kama şeklinde içeri doğru ilerleyen ve
opsiyonel olan Matrix LED teknolojisiyle
görüşü kolaylaştıran farlar öne çıkıyor. Ön ve
arka farların simetrik aydınlatma grafikleri
ile yandan görünüm, dış tasarımla denge
oluşturuyor. Omuz çizgisi çamurlukların
üzerinde güçlü atletik bir görünüm yaratırken,
birbirleriyle bağlantısını da sağlıyor. Audi’nin
quattro DNA’sından ilham alan konturlar,
SUV’un daha da geniş görünmesine olanak
tanıyor. Kontrast renkli çamurluk kaplamaları,
off-road görünümünü de vurguluyor.
Otomobilin gövdesi yan taraftaki arka camı da
çevreleyen uzun bir tavan kenarı spoyleri ile
tamamlanıyor.
SÜRÜCÜ ODAKLI VE SPORTİF İÇ
MEKAN
Yatay çizgiler ve üç boyutlu tasarım öğeleri
dış mekanda olduğu kadar Yeni Q3’ün iç
mekanında da etkisini gösteriyor. Premium
malzemeler, mimari yapı ve yeni işletim
konseptiyle mükemmel bir ahenk oluşturuyor.

Parlak siyah cam görünümlü çerçevesi
ile MMI dokunmatik bilgi ve eğlence sistemi
temel element olarak göze çarpıyor. Altındaki
klima kumandalarıyla birlikte sürücüye
doğru 10 derece eğimli bir şekilde yer alıyor.
Konforlu koltuklar sportif bir oturuş pozisyonu
sağlarken, buna uygun olarak direksiyon da dik
açıyla konumlandırılıyor.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Audi Q3, önden çekişli bir adet benzinli
motor seçeneği ile sunuluyor. Bu motor 150
hp güç sunuyor. 35 TFSI motor seçeneği,
turboşarjlı dört silindirli doğrudan püskürtme
ünitelerine sahip. Güç, yedi vitesli S tronic
şanzıman ile aktarılıyor. Standart kullanımda
8.5 litre tüketim verisi sunan model ile
performanslı bir kullanım sergilerseniz 10
litrelerin üstüne çıkabilirsiniz.
YOL TUTUŞ NASIL?
Model stabil bir performans sunuyor yol
tutuşu konusunda. Yüksek boyutlarının ve
ağır kütlesinin dezavantajını yaşayan model,
virajlarda yana yatma eğilimi sergiliyor. Ani
frende ise fazla olan ağırlığın hissiyatını
fazlasıyla yansıtıyor.

YALITIM NASIL?
Model yalıtım konusunda da tatminkar.
Büyük tabanlı lastikler yol sesini içeriye
yansıtsa da, rüzgar ve motor sesi minimum
seviyede kabine yansıyor. Otoban hızlarında da
durumda büyük bir değişim yaşanmıyor.

