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“Hibrit Egea” dünya yollarına çıkmaya
hazırlanıyor. Fiat markasının kompakt
sınıftaki güçlü oyuncusu Egea, hibrit motorlu
versiyonları ile dünya yollarına çıkmaya
hazırlanıyor.
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Skoda, elektrikli ürün gamına bir yenisini
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coupe SUV modeliyle genişletti.
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Volkswagen suv ailesi büyüyor. Volkswagen,
Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin
yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunarak
SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.
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Opel, Elektrikli Otomobilleri ve Yeşil Kampüsüyle
Geleceği Şekillendirecek
Alman üretici Opel, elektrifikasyon stratejisini odak noktasında tutmaya devam ediyor.

O

pel, yeni yılda da elektrikliye
geçiş hamlesini istikrarlı bir
şekilde sürdürüyor. Tüm hafif
ticari araç ürün gamı dahil
olmak üzere, 11 Opel modeli
2022’nin ortalarına kadar elektriklenecek.
Opel, emisyonsuz ürün gamına giden yolda bazı
modellerini sadece elektrikli versiyonlarıyla
pazara sunmaya hazırlanıyor. Opel tutkunları
Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life
modellerini sadece elektrikli olarak sipariş
edebilecekler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Opel CEO’su Uwe Hochgeschurtz,
“Elektrikliye bir alternatif yok. Opel, gelecekte
çevre dostu yenilikleriyle dikkatleri daha da
fazla üzerinde toplayacak. Son derece hızlı bir
değişim içindeyiz ve 2024 yılından itibaren
istisnasız her Opel modelinin elektrikli bir
versiyonunu sunacak olmamız da bu değişimin
göstergelerinden biri. Ek olarak, Crossland
ve Insignia modellerinin yeni versiyonları da
yakında elektrikli olacak. Taahhüdümüz gayet
net; 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece
elektrikli modellerimizi piyasaya sunacağız”
dedi.
OPEL AİLESİ ELEKTRİKLENİYOR
Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan
Opel Astra’nın yeni nesli, Rüsselsheim merkezli
markanın elektrikliye geçiş hamlesinin temel
taşı olacak. Eylül 2021’deki tanıtımın ardından,
yeni Astra ilkbaharda müşterilerle buluşacak
ve satışa sunulduğu ilk andan itibaren şarj
edilebilir hibrit versiyonu bulunacak. 2023
yılında ise tamamen elektrikli Astra-e ürün
gamını tamamlayacak. Alman üreticinin sıfır
emisyonlu ürün gamı şimdiden minik Opel
Rocks-e’den büyük hacimli ticari Opel Movanoe’ye kadar uzanıyor. Opel Combo-e Life ve
Opel Zafira-e Life, yer aldıkları segmentlerde
en başarılı elektrikli modeller olarak dikkat
çekiyor. Her iki MPV de 100 kW/136 hp
elektromotorla yollara çıkıyor.

Combo-e-Life, 50 kWsa lityum iyon
bataryasıyla 280 kilometreye kadar menzile
ulaşabiliyor. Ayrıca halka açık DC hızlı şarj
istasyonunda batarya, 0’dan yüzde 80’e sadece
30 dakikada şarj edilebiliyor. Opel Zafira-e
Life ise 230 kilometre menzil için 50 kWsa
lityum iyon batarya; 330 kilometreye kadar
menzil için ise 75 kWsa batarya arasında seçim
yapılabiliyor.
400 KİLOMETREDEN FAZLA
MENZİL
Opel, şarj edilebilir hibrit ve batarya
elektrikli modeller dışında ayrıca bir şarj
edilebilir yakıt hücreli elektrikli araç da
sunuyor. Vivaro-e HYDROGEN, “2021 Yılının
Uluslararası Vanı” seçilen güncel batarya
elektrikli Opel Vivaro-e’yi esas alıyor. Yeni
versiyon, 400 kilometreden fazla (WLTP) sürüş
menzili sunabiliyor. Üretim hattından çıkan ilk
Opel Vivaro-e HYDROGEN, Alman ev aletleri
üreticisi Miele’nin filosunda emisyonsuz olarak
çalışmaya başlayacak.

KARBON AYAK İZİ SIFIRLANIYOR
Opel, sadece modelleri ve motor seçenekleri
ile CO2’siz bir geleceğe doğru ilerlemiyor.
Marka bunu aynı zamanda tesisleriyle
de uyguluyor. Opel ve Stellantis, bu yıl
Kaiserslautern’de batarya hücresi üretimi
için giga fabrika kurma planları ile önemli bir
adım attı. Rüsselsheim’daki proje ile Opel’in
genel merkezi gelecekte Stellantis için yeşil bir
kampüse dönüşecek.
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Yeni Honda HR-V e:HEV Türkiye’de
Honda’nın ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan ve tamamen yenilenmiş
Honda HR-V hibrit olarak Türkiye’de satışa sunuldu.

H

onda’nın 1999 yılında
Avrupa’da hibrit
teknolojisinde öncü olan ve
markanın Avrupa’da satışa
sunduğu ilk hibrit model
olmasıyla dikkat çeken Insight’tan bu yana
Honda’nın hibrit teknolojisi üzerine çalışmaları
devam ediyor. Elektrikli sürüş deneyimi
sunan yeni HR-V e:HEV modelinin Advanced
donanım seçeneği 650 bin TL, Style donanımı
ise 685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde
yerini alıyor.
VERİMLİLİK VE PERFORMANS BİR
ARADA
Atkinson çevrimli 1,5 litrelik DOHC i-VTEC
benzinli motor, bir lityum iyon batarya ve bir
güç kontrol ünitesine bağlı yenilikçi bir sabit
vitesli e-CVT şanzımandan oluşuyor. Honda’nın
e:HEV teknolojisi, 20 yılı aşkın süredir
geliştirdiği hibrit teknolojisine ve Formula 1®
deneyimine dayanıyor. Yeni HR-V’de e:HEV
sistemi 131PS (96 kW) güç ve 253 Nm tork
üretecek şekilde optimize edilirken; Jazz’dan
22 PS daha fazla güç üretebiliyor. Bataryadaki
hücre sayısı yüzde 25 oranında artırılarak, Jazz
ile kıyaslandığında 80 kW daha fazla elektrik
gücü depolanması sağlandı. Güç kontrol ünitesi
(PCU) daha küçük ve motor bölmesine entegre
edilirken; yeni HR-V, şehir içi veya şehir
dışında her sürüş koşulunda akıcı, konforlu,
yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon
seviyesinde bir yolculuk sunuyor. HR-V, 122 gr/
km (WLTP) CO2 emisyonu ile 5,4 lt/100 km
(WLTP) tüketirken; sürüş konforuyla öne çıkan
model, 0-100 km/s hızlanmasını 10,7 saniyede
tamamlıyor.

TASARIM BAŞTAN YARATILDI
Yeni nesil HR-V, Honda mühendisleri
tarafından yeniden tasarlandı. HR-V, çekici
ve dinamik tasarımı ile üstün verimliliğini bir
arada sunan modern bir coupe benzeri bir
SUV görünümü sergiliyor. Yalın tasarımıyla
dikkat çeken yeni HR-V; aynı zamanda geniş,
çok yönlü ve rahat iç mekanıyla kullanıcı
dostu bir yapı sunuyor. Honda’nın modern
tasarım felsefesini bünyesinde barındıran
HR-V e:HEV; işlev ve estetik güzelliği
harmanlarken aynı zamanda eğlenceli bir
karakter ve kendinden emin SUV duruşu ile
heyecan verici bir görünüm sergiliyor. Ön
çıkıntının 20 mm azaltılması ve arka çıkıntıya
20 mm eklenmesiyle güçlü ve güven veren SUV
duruşuna ek olarak standart olarak sunulan
18 inçlik jantlar ile estetik bir görünüm elde
ediliyor. Yeni HR-V, tasarım çizgileriyle enerjik
bir ruh ve dinamizm duygusu yaratırken;
farlar, benzersiz gövde renginde ızgara ve
özgün alt ızgara gibi dış tasarım öğeleri aracın
ön cephesine entegre edilerek dikkat çekici,
şık ve iddialı bir duruş sergiliyor. İnsana fayda
odaklı tasarımı ve yalın çizgileriyle fark yaratan
yeni HR-V; Gün Işığı Beyazı, Gece Mavisi,
Kristal Siyah, Meteor Gri ve Kristal Kırmızı
olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile satışa
sunuluyor.
GELİŞMİŞ ARAÇ İÇİ TEKNOLOJİLER
Yeni HR-V e:HEV; sezgisel teknolojiyi
konfor, rahatlık ve güvenliği artıran
genişletilmiş bağlantılı hizmetler yelpazesiyle
birleştiren ilgi çekici bir bilgi-eğlence sistemi
sunuyor.

Kullanımı kolay 9 inçlik dokunmatik
ekran, sürücünün dikkat dağınıklığını en
aza indirecek şekilde tasarlanırken; en sık
kullanılan kontrollerinde yapılan iyileştirmeler
ile daha güvenli ve ergonomik bir deneyim
sunmasına olanak sağlıyor. Bilgi-eğlence
sisteminin kullanıcı dostu arayüzü ihtiyaçlara
uygun şekilde kişiselleştirilebiliyor ve kısa yollar
eklenebiliyor. Kapsamlı entegre uygulamalar,
kablosuz Apple CarPlay ve kablolu olarak ise
Android Auto ile etkinleştirilen akıllı telefonları
destekleyen sistem üzerinden kullanılabiliyor.
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“Hibrit Egea” Dünya Yollarına Çıkmaya Hazırlanıyor
Fiat markasının kompakt sınıftaki güçlü oyuncusu Egea, hibrit motorlu versiyonları ile dünya
yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

S

on 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok
Tercih Edilen Otomobili” olan
ve geçtiğimiz yıl pazara sunulan
dördüncü gövde tipi “Cross” ile
Otomotiv Gazetecileri Derneği
tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili”
seçilen Egea, Nisan ayından itibaren Sedan,
Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde
tiplerinde sunulacak yeni nesil hibrit motor
seçeneğiyle satışa sunulacak.

ÇOK YAKINDA
Tofaş’ta üretilen, Fiat markasının kompakt
sınıftaki global oyuncusu ve son 6 yıldır
Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili
Fiat Egea 2022 yılına yeniliklerle başladı.
Bugüne kadarki performansıyla “İyi bir
otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı”
misyonunu başarıyla gerçekleştiren model
ailesi, ocak ayında lansmanı yapılan Cross
Wagon’dan sonra hibrit motor seçeneğiyle de
dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil
hibrit motor seçeneğine sahip, otomatik vitesli
Fiat Egea’lar Nisan ayından itibaren Türkiye’de
ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki
yerlerini alacak.
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ VE DAHA
YÜKSEK PERFORMANS
Sahip olduğu teknoloji seviyesini sürekli
daha yukarıya taşıyan Egea’nın yeni hibrit
versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130
HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4
silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun
sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt
Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor
130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz
elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve
tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor.
Böylece verimlilik artarken sürüş performansı
da üst seviyeye çıkıyor.
MODLARI VAR
Egea Hybrid, elektrik motoru sayesinde
içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan
yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi
sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın
sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli
modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve
düşük devirde tamamen elektrikli modda
ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea
Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile
yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz
pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).
Egea Hybrid tamamen elektrik modunda
park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem
de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı
ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen
Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği
gibi elektrikli ve benzinli motorları arasındaki
geçişleri kullanıcısına hissettirmeden
maksimum sürüş konforu sağlıyor.

7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN
Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı
otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa
satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea
Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede
tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli
bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda
100 km.de 4,7 lt’lik (WLTP) tüketim değerine
ulaşıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi, yine
Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş
sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty
Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde
47’sinin benzinli motor çalıştırılmadan
tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir
içi çevrimde yüzde 62’ye kadar çıkabiliyor.
Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli
motor, şehir içi kullanımda hem benzinli, hem
de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt
sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu
özellikleriyle sınıfındaki en iyi 48-Volt Hibrit
motor seçeneğini sunuyor.
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Chery Son Çeyrekte Geliyor
Çin’li otomotiv devi Chery, 2022 yılı sonunda Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.
Chery 3 farklı sınıfta, 3 SUV modeliyle pazara girecek.

C

hery Çin otomotiv endüstrisinin
1 numaralı ihracat markası olan
Chery, 2022 yılında Türkiye
pazarına girmeye hazırlanıyor.
Chery ilk etapta, ACTECO serisi,
1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3
SUV modelini Türkiye pazarına sunacak. Bu
modeller şu şekilde belirlenmiş; sportif coupe
SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou
fuarında tanıtılan Omoda 5, 5 koltuklu
kompakt, SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy
SUV Tiggo 8.
SON ÇEYREKTE GELİYOR
Bu üç modelin satışlarına yılın son
çeyreğinde başlanması planlanıyor. Bu döneme
kadar olan süre içerisinde ise otomobillerin
homologasyon başvuruları, bayi ve satış
sonrası teşkilatının oluşturulması çalışmaları
tamamlanacak. Chery’nin marka DNA’sının 2
temelinden birini yüksek teknoloji, diğerini ise
moda yaratacak tasarım anlayışı oluşturuyor.
ACTECO motor ailesi Çin’in “En İyi 10 Motor”u
arasına girme başarısını kazandı. Omoda 5 ile
ise Chery tasarımcıları, “Art in Motion” olarak
adlandırılan ve akıcı çizgilerden oluşan tasarım
felsefesini hayata geçirdiler.

13.153 PATENT
Çin’de on sekiz yıldır üst üste en yüksek
binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren
Chery, temel teknolojiler konusunda Ar-Ge
faaliyetlerine odaklanmakta olup, 20.794
patent başvurusunda bulunmuş ve 13.153
patent onayı almıştır. 24 yıllık teknolojik
yenilik birikimi “Technology Chery”yi
yaratmıştır. Chery, motordan şanzımana,
temel bileşenlerden platform geliştirmeye
ve geleneksel otomobil teknolojisinden
alternatif enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni
teknolojilere sahip. Örneğin, bir otomobilin
“kalbi” olan motor teknolojisi söz konusu
olduğunda, Chery bağımsız fikri mülkiyet

hakları kendisine ait olan ACTECO serisi
motorları geliştirdi, bu da Çin markalı yüksek
performanslı motorlar alanındaki boşluğu
doldurarak Çinli otomobil işletmelerinin
motorlarıyla ilgili bağımsız Ar-Ge
faaliyetlerinin artmasını sağladı. Şimdiye kadar,
“Çinli Kalbe” sahip altı motor “En İyi 10 Motor”
arasına girmiştir.

Renault’un Tercihi Castrol!
Castrol, Renault ile uzun süredir devam eden iş birliğini “Değerini Bilmek Tercih Meselesi”
sloganıyla hazırladığı ve ünlü oyuncu Salih Bademci’nin rol aldığı reklam filmi ile duyurdu.

D

ünyanın lider madeni yağ
markalarından Castrol,
Renault araç sahiplerinin
araçlarına verdiği değeri
Castrol motor yağlarını
seçerek gösterdiğini ortaya koyan bir reklam
filmi hazırladı. Son dönemin en popüler
oyuncularından olan Salih Bademci’nin rol
aldığı “Değerini Bilmek Tercih Meselesi”
sloganıyla hazırlanan Castrol reklam filminde;
sahip olduklarının değerini bilenlerin
tercihlerini doğru yaptıkları mesajı veriliyor.
Renault araç sahiplerinin de araçları için en
iyisini yapmak istediklerini ve bu yüzden de
Renault için özel üretilen Castrol madeni
yağlarını seçtikleri anlatılıyor.

İYİLERİN TERCİHİ CASTROL
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, Renault ile
küresel çapta yaptıkları iş birliğinin kendileri
için çok önemli olduğunu ifade ederek, Renault
araçları için özel olarak geliştirdikleri Castrol
madeni yağlar sayesinde motorun uzun süre
boyunca ilk günkü performansını koruduğunu
belirtti. Tatlısöz, “Renault sahipleri, araçlarının
değerini çok iyi biliyor ve araçları için en
iyisini yapmaya çalışıyor. Reklam filmimiz ile
sahip oldukları için en doğru seçimi yapmaya
çalışan herkese sesleniyoruz. Castrol olarak biz
de sahip olduğumuz tüm iş birliklerimiz için
doğru seçimi yaparak araçların en uzun süre
en iyi performansı vermesini sağlıyoruz. Ayrıca
reklam filmimizde birlikte çalışma şansına
sahip olduğumuz Salih Bademci’ye de içtenliği
ve samimiyetinden ötürü teşekkürlerimi
sunmak isterim.

“Yılın Oyuncusu” unvanını ne kadar hak
ettiğini reklam filmimizin çekimleri sırasında
gösterdiği performans ile bir kez daha görmüş
olduk” dedi.
İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENEREK DEVAM
EDİYOR
Castrol ile Renault’un 2017 yılında
Renault F1 takım sponsorluğuyla başlayan
iş birliği 2020’de küresel çapta satış sonrası
hizmetlerle devam etti. 2021’de Renault
F1 takımının Alpine F1 olmasıyla birlikte
Formula 1’de yer alan araçların motorlarının
geliştirilmesi konusunda Castrol ve Renault
arasındaki iş birliği de artarak devam
ediyor. Burada elde edilen tecrübe ile binek
ve ticari araçlara yönelik olarak çok daha
iyi performans veren ürünler ve motorlar
geliştiriliyor.
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Eurorepar Car Service Büyümeye Devam Ediyor!
Eurorepar Car Service, ülkemizde sunduğu kaliteli hizmetiyle 2021 yılını başarılı büyüme
rakamlarıyla kapattı.

A

lanında uzman ekibiyle
her markadan ve yaştan
aracın servis ve bakımlarını
gerçekleştiren Eurorepar Car
Service, 2021 yılını başarılı
büyüme rakamları ve yeni yatırımlarla kapattı.
Konuyla ilgili bilgiler veren Stellantis Türkiye
Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet
Akın,” Geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebiyle
ertelenen araç bakımları, 2021 yılı içerisinde
hız kazandı. Çip krizi sebebiyle yaşanan tedarik
sıkıntısı mevcut araçlara güvenilir ve kaliteli
bakımın önemini bir kez daha gösterdi. Türkiye
genelinde hizmet veren çok markalı bakım ve
onarım markamız Eurorepar Car Service’in
günlük servis girişi bir önceki yıla göre yüzde
46 büyürken, servis noktası sayımızda da yüzde
53’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme
rakamlarıyla birlikte pazarda 3’üncü sıraya
yükseldik” değerlendirmesinde bulundu.
“70 BİNDEN FAZLA ARACA HİZMET
SUNDUK”
Bakım işlemlerinin doğru zamanda ve
doğru şekilde yapılmasının önemine de vurgu
yapan Mehmet Akın, “Üstün hizmet kalitesini
2 yıl parça ve işçilik garantisiyle destekleyen
Eurorepar Car Service noktalarımızda
70 binden fazla değişik marka ve model
aracın bakım, onarım ve kontrol işlemlerini
gerçekleştirdik. Bunun yanında ülke çapında 37
yeni Eurorepar Car Service bayisi açarak, 40’tan
fazla ilde faaliyet gösterir konuma ulaştık” diye
konuştu.

HER MARKA ARACA UYGUN FİYATLI
SERVİS
Gerçekleştirdiği büyümeyle kendi pazarında
3’üncü sıraya kadar yükselen Eurorepar Car
Service, kışın zorlu hava koşullarında geniş
ürün gamıyla her marka araca uygun fiyatlı
servis hizmeti vermeye devam ediyor. Araç
üreticisi markaların tavsiyelerine uygun bir
şekilde hizmet veren Eurorepar Car Service
noktalarından periyodik bakım hizmeti almak
isteyenler, haftanın her günü 24 saat online
randevu alabiliyorlar. Her periyodik bakımda
motor yağı ve filtrelerin değişmesine dikkat
eden Eurorepar Car Service, garantinin
bozulmaması için ilgili standartlara uyum
göstererek bakım hizmeti sunuyor. Eurorepar
hizmet noktalarında genel olarak ise; lastik,
akü, debriyaj, egzoz, fren işlemleri, klima
kontrolleri, gaz dolum/boşaltım ve mekanik
onarım gibi birçok hizmet sunuluyor. Marka,
sunduğu diyagnostik teşhis ile her marka aracın
doğru bakım-onarım hizmeti almasına da katkı
sağlıyor.

Yedek Parça Sektörü “Mekanikten Dijitale” Dönüşüyor!
Motor Aşin, satış sonrası otomotiv pazarı ve yedek parça sektörünün yakın geleceğine ilişkin
açıklamada bulundu.

T

ürkiye’de otomotiv ve ticari araç
pazarında, yedek parça ve satış
sonrası sektörünün gelişiminde
önemli roller üstlenen MOTOR
AŞİN, sektörün 2021 yılı
değerlendirmeleri ve 2022 yılı beklentilerine
dair önemli açıklamalarda bulundu. Virüs
salgınının küresel çapta direkt olarak tüketici
alışkanlıklarına ve arz-talep dengesine etki
ettiğini vurgulayan MOTOR AŞİN CEO’su
Saim Aşçı, bireysel otomobil ihtiyacının
artması ve araç fiyatlarında yaşanan radikal
artışlar sebebiyle servis ve bakımların da
doğru orantılı olarak arttığını ve Türkiye
yedek parça sektörünün bir önceki yıla
göre yaklaşık yüzde 20’den fazla büyüme
göstererek 7 milyar Euro’dan büyük bir
pazara ulaştığını dile getirdi. Ciro anlamında
2021 yılının ilk üç çeyreğinde tüm zamanların
en iyi rakamlarına ulaşılsa da yedek parça ve
satış sonrası pazarının son çeyrekte dövizde
yaşanan ani artışlardan olumsuz etkilendiğini
ve beklentilerin kurdaki istikrara bağlı
olduğunu ifade etti.

TÜM SEKTÖRÜ ETKİLER
Otomotivin ülkemiz ihracatında yüzde 13
gibi önemli bir paya sahip olduğunu söyleyen
Aşçı, Türkiye’nin lojistik imkanlarını en
iyi değerlendiren ülkelerden biri olduğunu
ve yedek parça tedarikinde kritik görevler
üstlendiğine dikkat çekerken “2022’de en
büyük belirleyici unsur, istikrarlı ekonomik
göstergelerin oluşuyor olması. Dövizdeki
volatilitenin devamı yedek parça sektörünü
ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktır. Lakin
istikrar sağlanırsa talep daralması olacağını
öngörmüyoruz. Diğer belirleyici unsur
ise hammadde sıkıntısı. Eğer bu problem
kronikleşirse ve teslimatlar gecikirse,
tedarik zincirinde önemli bir ayak kırılmış
olur ve tüm otomotiv sektörü olumsuz
etkilenir. Yine de 2022 yılına pozitif bakmak
istiyoruz. Beklentimiz, kurun regüle olması
ve hammadde problemlerinin direkt olarak
ülkemizi etkilememesi.” şeklinde konuştu.
TOGG ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK
“Otomotiv sektörünün evrimi elektrikleşme

sürecine baktığımızda ülkemiz için en önemli
girdi 2023’de seri üretime başlayacak olan
milli projemiz TOGG olacaktır.” diyen Aşçı,
“Bilinirliği yüksek otomobil markalarının
ithalatıyla kısa vadede istenilen adetlerde
elektrikli araç parkına ulaşacağımızı
düşünmüyoruz. Fakat TOGG bu işe ciddi bir
ivme kazandıracak. Elektrikli araçların pazar
payının artması, yedek parça sektörüne bir
ivme kazandıracak ve mekanikten dijitale,
elektroniğe ve yazılıma dönüşümde TOGG
önemli roller üstlenecek. Tüm bu gelişmelerin
sonuçlarını ise önümüzdeki 3 sene içerisinde
göreceğimizi söyleyebiliriz.” dedi.
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Volkswagen SUV Ailesi Büyüyor
Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra ailenin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu
satışa sunarak SUV segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

M

arkanın, B SUV
segmentinde satışa
sunacağı Yeni Taigo ve
T-Cross modelleri Şubat
ayının son haftasında
showroomlarda yerini almaya hazırlanıyor.
Volkswagen Binek Araç tam anlamıyla bir
SUV model atağına girdi. Touareg, Tiguan,
Tiguan Allspace ve T-Roc modellerine ek olarak
Taigo ve T-Cross modellerini pazara sunmaya
hazırlanan marka, kompakt SUV sınıftaki
gücünü de tazeliyor.

DİJİTAL KOKPİT
Yeni Taigo, iç tasarımda standart olarak
özenle tasarlanan çok fonksiyonlu deri
direksiyon simidi ve modern kumandalarla
donatılıyor. Yeni Taigo’da standart olarak
bulunan Dijital Kokpit’te Bilgi & eğlence
sistemi, App-Connect ve Climatronic,
dokunmatik kontroller ve “touch sliderlar”
ile kumanda ediliyor. Tiguan ve Passat gibi
daha üst modellerde de sunulan bu özellikler,
Taigo’nun iç tasarımındaki yüksek teknoloji
seviyesinin altını çiziyor.

GENİŞ MOTOR SEÇENEĞİ
Şubat ayı son haftasında showroomlarda
yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5
ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5
lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı
motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515
bin TL’ den başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim liste fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Aynı
segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler
sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI
110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor
seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin
300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim liste fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine
sunuluyor.

BÜYÜK BOYUTLAR
T-Cross, 4,12 metre uzunluğunda, 1,58
metre yüksekliğinde ve 1.76 metre genişliğinde
yapısıyla tam bir şehirli SUV. Şubat ayı
sonunda Volkswagen Yetkili Satıcılarında 448
bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatıyla yerini alacak olan T-Cross,
fonksiyonellik, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarını
karşılayan eksiksiz bir paket sunuyor.

VOLKSWAGEN’İN İLK SUV COUPE
MODELİ
Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye
pazarına sunulan Yeni Taigo, sportif SUV
Crossover sınıfına yeni bir enerji getiriyor.
Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli olan
Yeni Taigo, zamansız ve karakteristik tasarımı,
sportif duruşu, günlük kullanım kolaylığı ve
zengin standart donanım seçenekleriyle ilk
bakışta bile duyguları harekete geçirmeyi
başarıyor. Standart olarak; LED farlar,
tamamen dijital bir kokpit ve yeni nesil
bilgi-eğlence sistemleri (MIB3) ile donatılan
4,271 metrelik SUV coupe, sınıfının teknoloji
standartlarını yeniden belirliyor.
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Jeep’ten Online Satış Kanalı
SUV segmentine adını veren “Jeep®” markası, model gamını online satış kanalı üzerinden
müşterileriyle buluşturuyor.

“

Jeep Online” üzerinden tüm satın alma
aşamaları “sıfır temasla” ilerlerken,
Renegade, Compass, Wrangler
modelleri rezerve edilebiliyor.
Araçlarını “online.jeep.com.tr”den
satın alanlar, seçtikleri modeli dezenfekte
edilmiş olarak, showrooma gitmeye gerek
kalmadan, adreslerine teslim alıyor. Jeep®,
premium müşterilerinin gönül rahatlığı ile
otomobil alabilmesi için çalışmayı sürdürüyor.
Segmentine adını veren ve 1941 yılından
bu yana yeniliklerin öncüsü olan marka
şubat ayından itibaren “online.jeep.com.tr”
adresinden araç satışına başlıyor.

REZERVASYON SONRASI İLETİŞİM
Renegade, Compass ve Wrangler
modellerine yönelik satış işlemlerinin
tamamının yapılabildiği Jeep Online’da
müşteriler öncelikle satın almak istedikleri
modeli seçiyor. Aracın rengi, motor ve donanım
seçeneklerinin belirlenmesini takiben de
rezervasyon için 5 Bin TL’lik ön ödeme yapıyor.
Bu aşamada Jeep bayileri devreye giriyor ve
satış danışmanları müşteriyle irtibat kuruyor.
Takibindeki işlemler görüntülü görüşme kanalı
kullanılarak tamamlanıyor. Online satışın
teslimat aşamasından önce, Jeep servislerinde
araçların dezenfeksiyonu gerçekleştiriliyor.

Müşteriler, araçlarını dilerlerse Jeep
bayilerinden teslim alabiliyor. Tercihini
araçlarının adreslerine teslim edilmesinden
yana kullananların araçları ise Jeep
güvencesiyle belirttikleri adrese gönderiliyor.

Castrol’den Ezber Bozan Özel Servis Zincir Markası
Castrol Auto Service
Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Castrol, Türkiye’de 43 ildeki sertifikalı 75 Castrol Auto
Service noktasından oluşan servis ağı ile araç sahiplerine bakım ve onarım hizmeti veriyor.

T

üm şirketler ve sektörler, son
dönemde hızlı bir dönüşüm
içindeler. Bu dönüşümü en çok
yaşayanlardan biri de otomotiv
ve bağlı sektörler. Castrol de bir
madeni yağ markasının ötesine geçerek bir
bakım markasına dönüşmek ve aynı zamanda
çözüm ortağı olduğu müşterileri ve iş ortakları
ile birlikte büyümek amacıyla yatırımlarını ve
çalışmalarını sürdürüyor. Castrol, 120 yıldır
güvenle kullanılan ürünlerinin arkasındaki
deneyimini, araçların bakım ve onarım
hizmetine taşıyarak, araç sahiplerini yeni bir
servis markasıyla buluşturuyor: Castrol Auto
Service.

43 İLDE 75 NOKTADA HİZMET
VERİYOR
TÜV Rheinland tarafından
sertifikalandırılmış tek servis ağı olan Castrol
Auto Service’in alanında uzman ustaları ve
profesyonel ekipmanlarıyla eksiksiz bakım
ve onarım hizmeti verdiğini söyleyen Castrol
Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü
Ayhan Köksal, her marka aracın bakım ve
onarım yolculuğunun tamamını sahiplenmeyi
hedeflediklerini belirtiyor.

“Castrol Auto Service, araçların tüm
ihtiyaçlarını karşılarken, üye servisler de
Castrol’ün profesyonel, kurumsal ve avantajlı
destek paketleriyle, hizmet kalitesinde diğer
özel servislerden ayrışarak fark yaratıyor.
43 ilde 2021 sonu itibari ile ulaşılan 75
Castrol Auto Service’in en büyük özelliği araç
bakımında kalite ve profesyonellik arayan
araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm
hizmetleri bir araya getirmek. Biz Castrol
olarak, özel servis noktalarını markamız
altında birleştirerek bir ağ kuruyoruz.
Amacımız yıl sonuna kadar 85 noktaya
ulaşmak” diyerek hedeflerini belirtiyor.
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Alfa Romeo Tonale Tanıtıldı

Alfa Romeo’nun merakla beklenen ilk kompakt SUV’u ‘Tonale’nin dünya gösterimi online bir
toplantı ile gerçekleştirildi.

K

urulduğu 1910 yılından bu yana
sporcu DNA’sına sadık kalan
Alfa Romeo, bağlanabilirlik
ve elektrikliye geçiş çağına
Tonale ile giriş yapıyor. İsmini,
Alpler’in Stelvio Geçidi ile yakın ve bağlantılı
olan görkemli zirveleri ve yıl boyunca yağan
kar ile ünlü Tonale Geçidi’nden alan model,
markanın DNA’sına sadık kalarak; 21. yüzyılın
sportifliğini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.
Tonale, aynı zamanda Alfa Romeo’nun ilk
elektrikli ve ilk kompakt SUV’u olarak da
önem arz ediyor. Alfa Romeo için dönüşümün
simgesi olan ve gerçek bir elektrikli sürüş
deneyimi sunmaya hazırlanan Tonale, sınıfının
en iyi performansı için Alfa Romeo tarafından
geliştirilen hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj
edilebilir (Plug-in Hybrid Q4) hibrit versiyon
olmak üzere iki elektrik destekli model ve 2‘inci
seviye otonom sürüş özelliği ile dünya yollarıyla
buluşmaya hazırlanıyor.
KUSURSUZ ALFA ROMEO TASARIMI
Kompakt boyutları, eşsiz tasarımı ve Alfa
Romeo’ya özgü benzersiz çizgileri taşıyan
Tonale, İtalyan markanın mirasının ve yeni
beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor.
Alfa Romeo’nun manifestosuna uyguna olarak,
her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre
tasarlandığı otomobilde, ergonomi, yüksek
kaliteli malzemeler ve hepsinden önemlisi
eşsiz bir dinamizm sayesinde maksimum sürüş
keyfi hedefleniyor. Kökenlerini aldığı konsept
otomobilin tasarımına sadık kalan Tonale,
özgün özellikleriyle markanın köklü mirası ile
yenilikçi tasarım unsurları arasında mükemmel
bir sentez oluşturuyor.

NFT DİJİTAL SERTİFİKALI İLK
OTOMOBİL
Alfa Romeo, Tonale ile otomotiv sektöründe
gerçek bir yenilik olan, değiştirilemeyen dijital
varlık (NFT) teknolojisini de pazara sunuyor.
Otomobili NFT ile dijital sertifikalandıran ilk
otomobil üreticisi olan Alfa Romeo, her an
kullanılabilen ve sürdürülebilir olan bu özel
araç dışı özellikle markanın değişimindeki
yenilikçi yönünü vurguluyor. Tonale’nin NFT
sertifikası, müşterinin onayı ile aracın tüm
verilerini kaydederek, uygun şekilde bakımının
yapıldığını belgeleyerek ikinci el değerini
yükseltecek bir etki yaratacak bir sertifika
oluşturuyor. NFT sertifikası, ikinci el otomobil
pazarında, kullanıcıların veya bayilerin
güvenebileceği ek bir güvenlik kaynağı da
oluşturacak.
İLERİ TEKNOLOJİ VE ELEKTRİKLİ
ÇÖZÜMLER
Tonale, markanın elektrikliye geçişinde
giriş noktasını oluştururken, sportifliği 21’inci
yüzyıl için yeniden icat ediyor, markaya ve
DNA’sına da sadık kalıyor. Tonale ile Alfa
Romeo’ya özel 160 HP’lik Hybrid VGT
(Değişken Geometrili Turbo) motor sunuluyor.
Motor gücünü 7 vitesli Alfa Romeo TCT çift
kavramalı şanzıman üzerinden yola aktarırken
48 voltluk 15 kW, 55 Nm “P2” elektromotor,
içten yanmalı motor kapalıyken tekerlekleri
hareket ettiriyor. Sistemin ‘elektrikli sürüş’
işlevi, düşük hızlardaki sürüşlerde veya parkmanevra anında elektrik modunda ilk hareket
veya sürüşü mümkün kılıyor.

Lansmanla birlikte, yine 7 vitesli Alfa
Romeo TCT ve 48 volt “P2” elektromotorla
130 HP’lik hibrit versiyon da satışa sunuluyor.
0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,2 saniyede
tamamlayan özel 275 hp Plug-in Hybrid
Q4 çekiş ile en yüksek performans seviyesi
sunarken, tamamen elektrik modunda şehir
içinde 80 km’ye varan menzile ulaşıyor. Plug-in
Hybrid güç-aktarma sisteminde standart olan
Q4 çekiş, benzersiz bir sürüş güvenliği ve keyfi
sağlıyor. Ürün gamını 130 HP güç ve 320
Nm torka sahip 6 vitesli Alfa Romeo TCT çift
kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş
sistemiyle eşleşmiş yeni 1,6 litre turbo dizel
motor tamamlıyor.
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Buz Üstünde Eğlenceli Dakikalar

BOM Akademi’nin gelenekselleşen Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği 1 – 5 Şubat tarihleri arasında
basın mensuplarının katılımıyla Çıldır’da gerçekleşti.

2

008 yılında kurulan, 13 seneye
ulusal ve uluslararası platformlarda
kazanılmış 18 şampiyonluk sığdıran
Borusan Otomotiv Motorsport’un
deneyimlerini aktarmak amacıyla
ve sosyal sorumluluk bilinci ile 2015 yılında
faaliyete geçen BOM Akademi, gelenekselleşen
Kar ve Buz Sürüşü Etkinliği’ni Çıldır’da
gerçekleştirdi. Benzerleri Kuzey Avrupa
ülkelerinde gerçekleştirilen adrenalin dolu bu
etkinlikte; donmuş Çıldır Gölü üzerinde BMW
ve MINI otomobiller ile yapılan buz sürüşü ve
Kısır Dağı’nda Land Rover Defender araçlar
ile gerçekleştirilen Land Rover Experience offroad kar sürüşü adrenalin ve keyif dolu anlara
sahne oldu.
YEDİNCİSİ GERÇEKLEŞTİ
BOM Akademi tarafından bu yıl 7.’si
gerçekleştirilen etkinlikte; buz kalınlığı
40 santimetreyi aşan Çıldır Gölü üzerinde
Temel Eğitim, Drift ve Yarış pisti olmak üzere
toplam 3 parkurda sürüş gerçekleştirildi.

BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde hem
standart kış lastikleri hem de çivili yarış
lastikleri ile otomobillerin ekstrem kış
koşullarındaki kabiliyetlerini test etme
fırsatı bulan katılımcılar adrenalini yüksek
anlar yaşadı. BMW’nin yüksek performanslı
otomobillerini içeren BMW M ailesinden;
BMW M8 Competition Coupé, BMW M4
Competition Coupé ve BMW M240i xDrive
Coupé modelleri ile birlikte BMW 420i Coupé,
BMW 320i ve MINI Countryman ALL4 JCW
modelleri ile de sınırların zorlandığı aktivite
eğitici olduğu kadar eğlenceli bir atmosferde
gerçekleşti. Katılımcılar ayrıca, Kısır Dağı’ndaki
off-road parkurunda yine BOM Akademi
eğitmenleri eşliğinde en yeni elektrikli güç
aktarma organlarını destekleyen işlevsel D7x
mimarisi üzerinden yükselen Land Rover
Defender araçlarla ekstrem koşullarda kar
sürüşü gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Otomotiv
Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından
düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili
yarışmasında ilk defa verilen “Yılın Tasarımı”
ödülüne layık görülen Land Rover’ın ikonik
modeli Land Rover Defender, zorlu yol
koşullarındaki off-road kabiliyetiyle hayranlık
yaratırken, Gondwana Stone, Pangea Green,
Santorini Black, Tasman Blue, Indus Silver
rengindeki araçlarıyla karlar üzerinde göz
kamaştırdı.

T

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE YÖNELİK
ADIMLAR
Otokoç Otomotiv çatısı altında 42 yıldır
hizmet veren Avis Filo, müşteri deneyimi
ve hizmet mükemmeliyetine yönelik
adımlarıyla pazardaki liderliğini pekiştirirken,
operasyonel araç kiralama sektöründe fark
yaratmaya devam ediyor. Avis Filo, bugün
itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı ve yeni
araç yatırımı ile ülke ekonomisinin önemli
aktörlerinden biri olarak faaliyetlerine devam
ediyor.

100 adetlik bir araç parkıyla başlayan
Avis Filo, bugün halihazırda 35 bin araçlık
filosuyla sektörünün en büyük operasyonel
araç kiralama markası konumunda. Hizmet
mükemmeliyetine yönelik kurum vizyonuyla
hareket eden kurumsal yol arkadaşınız Avis
Filo, Türkiye genelindeki profesyonel portföy
yönetimi, hızlı ve yaygın ikame araç tedarik
süreci, 7/24 tam destek gibi hizmetleriyle
operasyonel araç kiralama sektöründe

Sibirya soğuğundan Fas çölüne kadar pek çok coğrafyaya ulaşan, SUV araçları geniş kitlelere
ulaştıran ikonik bir model olan Duster, 60’a yakın ülkede 2 milyon adet satış başarısına ulaştı.

D

HELSİNKİ-ANKARA HATTI
2 milyon adet Duster için 2 bin 100 futbol
sahasından daha fazla alan gerekirken, arka
arkaya dizildiklerinde ise Ankara-Helsinki
arası gidiş dönüş bir rota oluşturulabiliyor.
Üretim bandından ortalama her 63 saniyede
bir Duster inerken, günde ortalama bin adet
Duster üretiliyor. 2 milyon Duster üst üste
yerleştirildiğinde ise 380’den fazla Everest Dağı
yüksekliğine ulaşıyor.

Müşteri memnuniyeti alanında art arda ödüller alan Avis Filo, 35 bin araçlık filosuyla 2022’ye de
operasyonel araç kiralama sektörünün lideri konumunda başladı.

ürkiye’nin ilk ve en büyük
operasyonel araç kiralama
markası olan Avis Filo,
sektördeki liderliğini
sürdürüyor. B2B Excellence
Awards’da iki yıldır art arda “Yılın En İtibarlı
İş Ortağı” seçilen ve B2B Memnuniyette
Mükemmellik kategorisindeki başarısıyla bu
sene “Büyük Ödül’e layık görülen Avis Filo, 35
bin araçlık filosuyla 2022’ye de sektörün lideri
konumunda başladı.

Dacia Duster Bir Rekor Daha Kırdı
acia tarafından 2004 yılında
yollara çıkmaya başlayan
Logan’ın ardından 2010 yılında
tanıtılan Duster, markayı
geleceğe taşıyan yeni nesil
ikinci Dacia oldu. Erişilebilir, şık ve güvenilir
olan Duster, 2010 yılında ihtiyaçlara cevap
veren bir model olarak doğarken hızla marka ve
tüm sektör için ikonik bir model haline geldi.
Bugüne kadar 2 milyon satış adetine ulaşarak
büyük bir başarı elde etti. Türkiye 152 bin 406
adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4’üncü
ülke konumunda bulunuyor.

AVIS Filo Sektördeki Liderliğini Sürdürüyor
liderliğini korurken ticari araç kiralamada
da üstün hizmet kalitesini ve başarısını
müşterileriyle buluşturuyor. Sektörde
ve müşteride oluşan talepleri karşılama
noktasında her zaman yetkin olan Avis
Filo geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 ticari araç
kiralama gerçekleştirdi. Operasyonlarında
sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına
sunduğu düzenli bakım ve pek çok noktada
geniş hizmet yelpazesiyle çözüm sağlayan Avis
Filo müşteri memnuniyetinde öne çıkıyor.
BÜYÜK ÖDÜL
Geride bıraktığımız 2021 yılına yönelik
B2B Excellence Awards kapsamında “B2B
Memnuniyette Mükemmellik Kategorisi”nde
öne çıkan Avis Filo, “Türkiye’nin En İtibarlı
İş Ortaklarını” belirlemeye yönelik olarak
2 bin 927 işletmeyle görüşülerek 19 farklı
kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede
aynı zamanda bu sene Büyük Ödül’ün de
sahibi oldu. Avis Filo, 2020 yılında da B2B
Excellence Awards kapsamında “Türkiye’nin
En İtibarlı İş Ortağı” ödülünü kazanmıştı.
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YAŞAM BİÇİMİ OLARAK OLMAZSA
OLMAZLAR
Dünyanın dört bir yanına yayılmış
Duster müşterilerinin ortak bir noktası var:
vazgeçilmez şeyleri bir yaşam biçimi olarak
görmek. Kullanıcılarla ilgili öne çıkan bazı
özellikler şöyle;Tüm pazarlar arasında,
İngiltere’de Dacia Duster kullanıcıları
içerisinde kadınların oranı erkeklere kıyasla
daha yüksek. Türkiye, ortalama 42 yaş
olmak üzere en genç Duster kullanıcısına
sahip. Çoğunluğu aileleriyle yaşıyor. (yüzde
62’si çocuklarla birlikte yaşıyor) Fransa,
Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’da
Duster sahiplerinin; yüzde 23’ü yürüyüş ve
doğa yürüyüşü, yüzde 12’si bisiklet sürmeyi
ve yüzde 9’u seyahat etme olmak üzere açık
havayı seviyor. Aynı beş ülkede kullanıcıların
yüzde 44’ü kırsal alanlarda, yüzde 30’u küçük
kasabalarda, yüzde 10’u orta/büyük şehirlerde
ve yüzde 11’i banliyölerde yaşıyor. Duster satın
alma kararının ana nedenleri yüzde 56 ile fiyat,
yüzde 20 ile tasarım veya yüzde 16 ile marka
sadakati.

DUSTER, KÜRESEL BİR AMAÇ
Duster 1’e verilen kod olan H79’un
doğuşunda ürün ekiplerine verilen görev, henüz
pazarda olmayan bir araç ortaya koymalarıydı.
Dünyanın dört bir yanındaki insanların
kullanımına hitap etmesi gerekiyordu ve bu
nedenle dondurucu soğuk ve yüksek sıcağa
uyumlu olmalıydı. Tüm bunlar, tüm rakiplere
meydan okuyan bir fiyata sunulmalıydı. Özetle,
bir 4WD araç gibi sağlam, güvenilir ve çok
yönlü bir araç ortaya çıkmalıydı. Tasarım
süreci; 6 vitesli şanzıman, kavramalı aktarma
organları, hacimli tekerlekler ve daha fazlasını
bünyesinde barındırmalıydı. Ekipler bugün bile
birçok detayı hatırlıyor. Örneğin, otomobilin
1000 rpm’de 5,79 km/s hızla ilerlediği
‘sürünme’ özelliği bunlardan biri. Duster 1
Ürün Müdürü Loïc Feuvray, savaş sırasında
ciplerin yanında yolu temizlemek için yürüyen
askerler gibi benzer bir protokol izledi: “ Arazi
tipi 4WD kadar kadar hızda olduğumuzdan
emin olmak için otomobilin yanına yürürdüm.”
Duster yollara çıktığı günden bu yana sayısız
arazi yolculuğunda kendini kanıtladı. Bu da
tasarımcıların görevlerinde başarılı olduğunu
gösteriyor.
FİYAT FAYDA ENDEKSİNDE
İlk nesil Duster en çok satan model olmayı
başarırken, yenilenen haliyle bu başarının
da ötesine geçti. Yaklaşık yedi yıl sonra, 2017
yılında yenilenen tasarım; orijinal DNA’yı
korurken geçmişin üzerine inşa edilerek
daha da iyisini sunuyordu. Çok sayıda şirket
içi tasarım yarışması ve heyecan verici bazı
eskizlerin ardından önerilerin arasından
sıyrılan Duster; daha kaslı bir tasarım, daha
yüksek omuz çizgisi ve daha iddialı bir ön ızgara
ile dikkat çekiyordu. Ekonomik ve güvenilir
çözümlere odaklanan yapısına karşın, otomobil
son derece çekici tasarımıyla göz dolduruyor.
Bu konuda şnorkel önemli bir örnek. Sinyalleri
de barındıran bu siyah eklenti, Duster’ın
ayırt edici özelliklerinden biri. Dış Tasarım
Başkanı David Durand, parçanın arkasındaki
hikayeyi şöyle anlatıyor, “Teknik bir kısıtlama
nedeniyle bu tasarımı yapmak zorunda kaldık.
Tekerleklerle kapıların çizgisi oldukça dengeli
ve bu dengeyi bozmak istemedik. Böylece
çamurluklar ve kapılar arasını dolduran plastik
bir şnorkel yarattık. Çakıl ve çamur lekelerine
karşı ideal koruma sağladığı için çok işlevsel.

Duster’a sağlam bir görünüm de kazandırıyor.
Benzersiz bir tasarım yaratırken maliyetten
tasarruf ettik.” Ayrıca Duster 2, ön konsolunun
ortasında iki değil üç havalandırma ızgarası
bulunan tek Dacia modeli. Bu seçime görsel
estetik ve yolcu konforu yön verdi.
PIKES PEAK, BÜYÜK ALP GEÇİDİ…
16 DUSTER BAŞARISI
Her zaman daha fazlasını sunan bir
otomobil olan Duster’ın, bugüne kadarki
yolculuğunun sıra dışı anıları ise şöyle;
Duster, Fas’taki Aïcha des Gazelles
Rallisi’nden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
ünlü Pikes Peak tırmanışına ve Andros
Trophy’ye kadar birçok maceranın parçası
oldu. Ulusal Ralli Şampiyonası ve Dacia Duster
Motrio Kupası olmak üzere Polonya’da birçok
başarı elde etti. Fransa’da, 4WD dayanıklılık
yarışları ve Büyük Alp Geçidi’nde boy gösterdi.
Tavan çadırı dahil özel ekipmanlarıyla Duster
konvoyu Yunanistan coğrafyasında keşif
gezileri yaptı. Paletli Duster, ambulans Duster,
polis otosu Duster, Popemobile Duster da
dahil birçok özel kitler ve sınırlı seri ile farklı
Duster çözümleri sunuldu. Dacia ayrıca 400
adet dönüşümlü Duster Pick-up üretip pazara
sundu.
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Yeni Kia Sportage Türkiye’de

Mazda CX-5 10’uncu Yaşını Kutluyor!

Kia, dünyadaki SUV kültüründe önemli bir mirası olan Sportage’ın beşinci neslini Türk
kullanıcılarıyla buluşturdu.

Mazda’nın kompakt crossover SUV sınıfında konumlanan ve ilk günden bu yana dünya çapında
3 milyonu aşkın satış rakamına ulaşan CX-5 modeli, başarılarla dolu 10 yılı arkasında bıraktı.

Y

eni Kia Sportage’ın gelişiyle
birlikte Türkiye’deki pazar payını
artırmayı hedeflediklerini söyleyen
Kia Türkiye Genel Müdürü
Can Ağyel, “Artan teknolojik
özellikleri ve yeni tasarım diliyle başta Sportage
olmak üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve
EV6 satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV
denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı
hedefliyoruz.” dedi.

FARKLI OPSİYONLAR
Kia, SUV segmentindeki iddialı modeli
Sportage’ın beşinci neslinin tanıtımını
gerçekleştirdi. İlk nesli 1993 yılında tanıtılan,
SUV kültürünün oluşmasında önemli bir
mirasa sahip olan Sportage’ın beşinci nesli
ilk olarak benzinli motor 4x4 seçeneğiyle
Türkiye pazarına da giriş yaptı. Önümüzdeki
aydan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle
beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi
ile tüketiciyle buluşacak.Tamamen yeni bir
platform üzerine geliştirilen Sportage, Avrupa
yolları için ideal dingil mesafesi, boyutlar ve
gövde orantıları ile Avrupa odaklı mühendislik
yaklaşımıyla Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında
üretiliyor. Bu titiz yaklaşım, günlük pratiklik
ve kullanılabilirliği ön planda tutan, tüketici
ihtiyaçlarına uygun bir SUV geliştirilmesine
yardımcı oldu. Büyük bir titizlikle ele alınan
mimari sayesinde yeni Sportage; gelişmiş
bagaj hacmi ve baş mesafesi değerleri dışında
arka koltuktaki yolcular için sınıfının en iyi diz
mesafesi gibi avantajlar da barındırıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ İÇ MEKÂN
Yeni Sportage’ın iç tasarımı; güçlü bir
karakter ve yenilikçi teknolojilerle son derece
gelişmiş ve sürücü odaklı bir yapı sergiliyor.
Yeni Sportage’ın ön konsol tasarımında
dokunmatik ekranlı, zarif detaylara sahip ve
sportif havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik
kavisli bir ekran bulunuyor. Kavisli ekran,
kokpite genişlik ve derinlik kazandırıyor.
Yüksek teknolojiye sahip 12,3 inç dokunmatik
navigasyonlu ekran, tüm multimedya
bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabilirlik
ihtiyaçları için merkez görevi görüyor. Yeni
Sportage 4.515 mm uzunluk, 1.865 mm
genişlik ve 1.645 mm yükseklik ile kompakt
boyutlar sunuyor. 2.680 mm dingil mesafesinin
katkısıyla; pratik, işlevsel ve çok yönlü bir iç
mekân sağlıyor. Kompakt boyutlarına karşın
Yeni Sportage cömert diz mesafesi, baş mesafesi
ve bagaj hacmiyle sürücü ve beraberindeki
yolcuları keyifli bir yolculuk deneyimi
vadediyor. Yeni Sportage, arka koltuklarında
996 mm diz ve 998 mm baş mesafesi
bulunuyor. 562* litre (VDA) olan bagaj hacmi
40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar
sayesinde 1.751* litreye kadar çıkıyor.

VERİMLİ VE GÜÇLÜ PERFORMANS
Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları
azaltmak ve verimliliği optimize etmek üzere
gelişmiş hafif hibrit (MHEV) olarak Yeni
Sportage’da bulunuyor ve 150 PS motor
gücüyle verimliliği sportif performans ile bir
arada sunuyor. Dört silindirli motor; yeni ve
optimize edilmiş bir yanma süreci, soğutma
teknolojileri, gelişmiş bir entegre termal
yönetim sistemi ve düşük sürtünmeli bilyeli
yatak kullanımı dahil olmak üzere önemli
sürtünme azaltma önlemleri aracılığıyla
gelişmiş yakıt verimliliği ortaya koyuyor. Yılın
ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180
PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün
gamına eklenmesi planlanıyor.Yeni Sportage
ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre
hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa
sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip
dizel motor gelişmiş SCR aktif emisyon kontrol
teknolojileriyle NOx ve partikülleri filtreliyor.
Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan
ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de
sunuluyor.

D

ünyadaki otomotiv trendlerine
yön veren başarılı modellerden
Mazda CX-5, geride bıraktığı
10 yılda önemli başarılara imza
attı. Mazda’nın yeni tasarım
felsefesini ifade eden Kodo tasarım dilinin ilk
elçileri, Shinari ve Minagi konseptleri, ilk kez
2010 yılında tanıtılırken, CX-5’in ön gösterimi
niteliğindeki Minagi’nin hemen ardından ilk
nesil CX-5, 2011 yılında Frankfurt Otomobil
Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekti. Sayısız
ödülün sahibi CX-5 ile ilgili olarak konuşan
ve ilk nesil CX-5’in tasarımını gerçekleştiren
Mazda Tasarım Departmanı Genel Müdürü
Masashi Nakayama, “Dünya çapında çok çekici
bir SUV yaratmak gerçekten zorlu bir işti.
Ancak birbirinin zıttı olan tasarım öğelerini, bir
kompakt SUV’da olmasını istediğimiz sportif
bileşenlerle harmanlayarak CX-5 segmenti
olarak hatırlanacak bir otomobil yaratmayı
hedefledik.” dedi.

100’DEN FAZLA ÖDÜLÜN SAHİBİ
Lansmanının gerçekleştirildiği ilk yıl başlı
başına tam 45 ödül alan ve 10 yılda 100’den
fazla ödül kazanan Mazda CX-5, 2012 yılından
bu yana her yıl ABD’li enstitü Insurance
Institute for Highway Safety (IIHS)’nin en
yüksek güvenlik derecelendirmesi olan TOP
SAFETY PICK+ unvanına layık görülüyor.
Dayanıklılığı ile de göz dolduran SUV, Şili’den
Vietnama, Norveç’e kadar birçok zorlu coğrafi
koşulda test edilirken, Sibirya’daki dünyanın
en eski ve en derin gölü olan Baykal Gölü’nü
geçebilen ilk otomobil olma özelliğini de
taşıyor.

2022’DE CX-5’E BİR DİZİ TEKNOLOJİ
DOPİNGİ GELDİ
Geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirilen
yeni güncellemelerle far teknolojisi ve tasarımı
yenilenerek güçlü bir imza etkisi yaratan yeni
Mazda CX-5; Power Sense, Power Sense Sport
ve Power Sense Plus donanım paketleriyle
yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde de satışa
sunulacak. Yeni CX-5’te, bir dizi yenilikçi
i-Activsense güvenlik asistanları görev alacak.
Yeni CTS teknolojisi sayesinde sıkışık trafikte
gaz, fren ve direksiyon kontrolünü sürücüden
alarak daha huzurlu bir sürüş deneyimi
sunacak kompakt SUV’da, tek dokunuşla farklı
sürüş modlarına geçiş imkanı veren Mi-Drive
sistemi de kullanıma sunulacak.

Skoda Enyaq Coupé iV ile Elektriklinin En Zarif ve
Sportif Halini Tanıttı
SKODA, elektrikli ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Tam elektrikli ENYAQ iV’nin
başarısının ardından ürün gamını zarif bir coupe SUV modeliyle genişletti.

Y

eni modelin ürün yelpazesi,
62 kWs batarya ve 180 PS güç
çıkışına sahip ENYAQ COUPÉ
iV 60 ile başlıyor. Ürün gamının
en üzerinde ise daha büyük
batarya ve ön aksa ikinci bir motor bulunan
ENYAQ COUPÉ iV 80x ve ENYAQ COUPÉ
RS iV bulunuyor. Modelin en performanslı
versiyonu ENYAQ COUPÉ RS iV 299 PS
güç ve 460 Nm tork üretiyor. Bu yeni sportif
versiyon, aynı zamanda markanın ilk tam
elektrikli ŠKODA RS’i oldu. RS versiyonu,
her zaman olduğu gibi daha dinamik sürüş ile
birlikte siyah tasarım detayları ve RS logoları
ile öne çıkıyor.
DÜŞÜK SÜRTÜNME KAT SAYISI
Premium araçlara servis hizmeti veren
Aşin Otomobil, yeni mevsimde otomobil
sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak önemli
uyarılarda bulundu. Küresel ısınmanın
etkisiyle her yeni kış mevsiminin daha zorlu
geçtiğini ifade eden Aşin Otomobil Genel
Müdürü Okan Erdem, kış lastiği konusunda
lüks araç sahiplerinin halen yeterince bilgi
sahibi olmadığını belirtti.

7 DERECENİN ALTINDA ETKİSİZ
Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı
ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında,
yaz lastiğinin içinde barındırdığı maddelerin
özelliğini kaybettiğini dile getiren Erdem
“Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor
diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm
hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş
dengesini bozuyor.” şeklinde konuştu.
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“Akaryakıt Zamları Karşısındaki En İyi Seçenek Elektrikli Araçlar”

Ü

lkemizde, 260 şarj noktasıyla
en geniş yayılıma sahip
olan şarj istasyon işleticisi
şirketlerinden SHARZ.NET,
akaryakıt ve elektrik zamlarıyla
ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda
bulundu. Son dönemde motorin, benzin ve
elektrikte yaşanan zamlara karşın, B segmenti
otomobiller üzerinden örnek veren Sharz.net
Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Şu
anda küçük sınıf bir otomobille şehir içinde,
benzinliyse 100 km’de yaklaşık ortalama 8 litre
tüketim ile 124 TL, dizel ise 6 litre ile 95 TL
akaryakıt ödemesi yapmak durumundasınız.
Aynı sınıfta elektrikli bir araçla ise 100 km’de
16 kWs tüketim sonucunda 35 TL ile evde, 70
TL ile halka açık alanda şarj ederseniz. İçinde
bulunduğumuz bugünlerde kullanım maliyeti
açısından en uygun otomobiller, elektrikli
araçlar.” dedi.
Türkiye’deki birçok şarj istasyonu
işletmecisine altyapı sağlayan ve 260 şarj
noktasıyla ülkenin en yaygın şarj ağlarından
birisine sahip olan Sharz.net, tüketiciler için
kritik öneme sahip olan kullanım maliyetleri
hakkında açıklamalarda bulundu. Brent petrol
fiyatlarındaki artış ve yüksek kur sebebiyle ardı
ardına gelen akaryakıt zamları, tüketicileri
farklı alternatiflere yönlendirirken, elektrik
maliyetlerinde de yaşanan artışlara rağmen,
kullanım maliyeti açısından en uygun seçeneğin
elektrikli otomobiller olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin gözlemlerini paylaşan Sharz.
net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül
“Elektrikli araçlar önü durudurulamaz bir
şekilde bütün dünyada ve ülkemizde fosil
yakıtla çalışan araçların yerini alacaktır.
Tüplü televizyondan düz ekrana geçiş ve
tuşlu telefondan akıllı telefonlara geçişteki
gibi, elektrikli aracın çevreciliği, ekonomisi
ve rahatlığı bilinci artacak ve dönüşüm
hızlanacaktır. Ayrıca elektrikli araçların servise
gidiş ihtiyaçları ve maliyetleri akaryakıtlı
araçlardan önemli derecede düşük.” ifadelerini
kullandı.
MALIYETLERIN DÜŞMESI VE
BAĞILILIĞIN AZALMASI IÇIN ELEKTRIK
ÜRETIMINDE DOĞAL KAYNAKLARI
KULLANMALIYIZ
Türkiye’nin enerji kaynakları konusunda
dışa bağımlılığının, tüketim maliyetlerinin
yükselmesindeki en önemli husus olduğunu
söyleyen Şengönül “Petrol kaynaklarındaki dışa
bağımlılığımız maalef kaçınılmaz. Buna karşılık
elektrik üretiminde kullanılan rüzgar, su, güneş
gibi doğal kaynaklar açısından ülkemiz gerçek
bir cennet.

S
Ülkemiz elektrikli araçlara geçiş fırsatı
değerlendirilerek, yıllık 21 milyon ton olan
akaryakıt ithalatının yükünü azaltabilir.
Türkiye böylelikle doğal kaynaklarından
sağladığı enerjiyle, dışa bağımlı olmaktan
kurtulabileceği gibi yıllık 21 milyon ton
akaryakıt buharının atmosfere karışmasını
önleyebilir.
İçten yanmalı fosil yakıtın döneminin
kapandığı ve elektrikli araçların kullanımına
başlacağı yeni çağ ülkemizin geleceği ve gelecek
nesillerimizin temiz bir çevre bırakmamız
için önemli bir fırsat. Elektrikli araç kullanım
maliyetleri çok düşük. Bu iki maliyet eşit
bile olsa ülkemiz dışa
bağımlılıktan kurtulmak,
küresel ısınmanın
engelllenmesine katkıda
bulunmak için ülke bazında
teşvik edici girişimlerde
bulunmalıdır.” dedi.

Ford Otosan, ‘2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde bu sene de performansını
artırarak listede yer aldı.

T

NELER YAPIYOR?
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
‘İş’te Eşitlik’ anlayışını benimseyen ve
otomotiv sektöründeki kadınlara işe
alımdan performansa, kariyer gelişiminden
ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları

süreçlerinde eşit fırsatlar sunan Ford Otosan,
kadın çalışanlarının güçlenmesi için çeşitli
eğitim programları düzenliyor ve uygulamalar
devreye alıyor.
RAKAMLARLA TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
2016’da Birleşmiş Milletler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi
Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s
Empowerment Principles) imzalayan Ford
Otosan, aynı yıl Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği (KAGİDER) tarafından işe alımdan
itibaren tüm kariyer süreçlerinde cinsiyet
eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere
verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)
Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk otomotiv
şirketi oldu. Kadınların iş hayatında daha
aktif rol üstlenmesini desteklemek için işe
alımlarda saha çalışanlarında her dört, ofis
çalışanlarında ise her iki kişiden birinin
kadın olmasını hedefleyen Ford Otosan’ın
Eskişehir Fabrikası’nda bir hat sadece kadınlar
tarafından işletiliyor. Şirketin ofiste ve sahada
kadın çalışan oranı yüzde 18; ilk/orta kademe
yönetici kadın çalışan oranı yüzde 19, üst
düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 15. Yeni
işe alımlarda da kadın oranı ofiste yüzde 48,
sahada ise yüzde 27 oranında bulunuyor.

Jaguar Land Rover ve Teknoloji Devi NVIDIA Güçlerini Birleştirdi
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar ve Land Rover,
“Reimagine” stratejisinin parçası olarak lider teknoloji firması NVIDIA ile iş birliği yaptı.

Otomotivde Eşitlikçi Uygulamaları Bu Sene De Tescillendi
ürk otomotiv sanayisinin kadın
istihdamı lideri Ford Otosan,
cinsiyet eşitliğini taahhüt
eden şirketlerin performansını
ölçmek için dünyada yapılan
en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan
‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde
(Bloomberg GEI) performansını artırarak
bu sene de listeye girdi. Ford Otosan, şirket
politikasında sürdürülebilirlik yaklaşımı
kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği
çalışmalarına ek olarak tedarikçilerinden
bayi ağına kadar kendi ekosisteminde eşit
temsiliyeti sağlama sorumluluğuyla hareket
ediyor.
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ürdürülebilirlik ve elektrikli
mobiliteyi odak noktasına alan
Jaguar Land Rover, NVIDIA ile
gerçekleştirdiği birlikteliğin ilk
sonuçlarını 2025 yılında almayı
hedefliyor. NVIDIA DRIVETM yazılımının
tanımlı olduğu platform üzerine inşa edilecek
yeni Jaguar ve Land Rover araçları; geniş aktif
güvenlik sistemi, otonom sürüş ve otomatik
park etme özelliklerinin yanı sıra sürücü destek
sistemlerini de sunmaya başlayacak. Sistem,
araç içinde sürücü ve yolcu izlemeye ek olarak
araç içi ortamın gelişmiş görselleştirmesini
de üstün yapay zekâ özellikleriyle bünyesinde
barındıracak.

EN GÜVENLİ OTOMOBİL
Reimagine stratejisiyle kalıcı bir
sürdürülebilirlik hedefleyen Jaguar Land
Rover, böylece dünyanın en çok arzu edilen lüks
otomobillerinin çevreye olan olumsuz etkisini
minimuma indirirken, bağlantılı hizmetler ve
veri merkezli ekosistemin oluşturulmasını da
odağına alacak. Bu yeni iş birliği ile birlikte
Jaguar ve Land Rover araçlarında kullanılacak
bilgisayar destekli sistemi, NVIDIA DRIVE
HyperionTM tabanlı DRIVE OrinTM olarak
tanımlıyor. DRIVE AV ve DRIVE IX yazılımları
aracın emniyet, güvenlik ve ağ sistemlerini
kontrol edecek. DRIVE OrinTM aracın yapay
zekâ beyni olarak Jaguar Land Rover İşletim

Sistemini çalıştırırken Drive
HyperionTM ise merkezi
sinir sistemi niteliğinde bir
görev üstleniyor olacak.
NVIDIA ve Jaguar Land Rover ortaklığı tüm
bu öncü teknolojik gelişmelere ek olarak AI
tabanlı yazılımları geliştirmek için de çalışacak.
NVIDIA DGXTM ve gerçek zamanlı fiziksel
simülasyon olan NVIDIA OmniverseTM
üzerine kurulu DRIVE Sim yazılımı, kurum
içi geliştirilen veri merkezi çözümlerinden
en üst seviyede yararlanacak. Jaguar Land
Rover’ın yazılım tanımlı özellikleri ve uçtan uca
doğrulama mimarisi araçlara kablosuz olarak
yazılım güncelleme imkânı sunacak.

2022’de İstanbul Park’ta Elektrikli Yarış Heyecanı
Tamamen elektrikli otomobillerin kıyasıya mücadele ettiği uluslararası motor sporları
organizasyonu FIA-ETCR’de 2022 Türkiye’ye geliyor.

D

ünya çapında gerçekleşecek
çevreci ve yenilikçi yarış
organizasyonlarıyla nefesleri
kesecek elektrikli otomobil
yarışı organizasyonu FIA
Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya
Şampiyonası’nın 2022 takviminin ikinci
ayağı olarak 20-22 Mayıs tarihleri arasında
düzenlenecek Türkiye yarışının tanıtım
toplantısı Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde
Haliç Tersanesi’nde düzenlendi.
BİR İLK OLACAK
Düzenlenen basın toplantısında
konuşma yapan EMSO Sportif CEO’su
Mert Güçlüer, “Üretimini gerçekleştirdiği
markalar ve genç nüfusu ile Avrupa’nın
en önemli otomotiv üretim üslerinden bir
tanesi olan Türkiye, “Elektrikli Formula”
olarak anılan FIA-ETCR’nin heyecanla
takip edileceği ülkelerden olacak. EMSO
Sportif olarak bu çevreci ve değerli elektrikli
otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye
getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022
yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak
organizasyonumuzu önümüzdeki sene
Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de bir
ilke imza atacağız” dedi.

ÖZEL BİR YARIŞ
Motor sporlarının 2021 sezonunda
elektroşok etkisi yaratan, dünyanın ilk
tamamen elektrikli, çok markalı Touring
otomobil yarışına yönelik küresel ilginin
yüksek olması ile birlikte bu çevreci yarış
FIA World kategorisine girdi. 2022 yılından
itibaren yeni adı ve FIA (Uluslararası Otomobil
Federasyonu) desteği ile gerçekleştirilecek olan
bu dev organizasyon ile ilgili konuşma yapan
EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, “Kıtaların
buluştuğu, dünyanın gözdesi metropollerden
bir tanesi olan İstanbul gibi özel bir şehirde,
özel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan
mutluluk duyuyoruz.

Üretimini gerçekleştirdiği markalar
ve genç nüfusu ile Avrupa’nın en önemli
otomotiv üretim üslerinden bir tanesi olan
Türkiye, FIA-ETCR’nin heyecanla takip
edileceği ülkelerden olacak. EMSO Sportif
olarak bu çevreci ve değerli elektrikli
otomobil yarış organizasyonunu Türkiye’ye
getirebilmenin gururunu yaşıyoruz. 2022
yılında Intercity İstanbul Park’ta koşulacak
organizasyonumuzun heyecanını önümüzdeki
sene Beyoğlu caddelerine taşıyarak Türkiye’de
bir ilke imza atacağız” dedi.
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Honda Türkiye’de Direksiyonu Satoru Yamada Devraldı

Seat ve Cupra markaları Beşer Otomotiv ile Mardin’de

Honda Türkiye’de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya Tsumura, yerini 31
Mart 2022 tarihi itibariyle Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Satoru Yamada’ya devrediyor.

SEAT Yetkili Servisi olarak 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren BEŞER OTOMOTİV,
yeni showroomu ile SEAT ve CUPRA markalarının yetkili satıcılığını da yürütmeye başladı.

H

onda Türkiye’deki görev
süresi boyunca hem
otomobil hem de motosiklet
satışlarında başarılı bir
döneme imza atan Takuya
Tsumura, yerini Satoru Yamada’ya bırakıyor.
Honda Türkiye’nin yeni başkanı olan Satoru
Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye’de
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Satoru
Yamada, Honda Türkiye’ye gelmeden önce ise
son olarak Honda Motor Europe/Almanya’da
başkan yardımcısı olarak görev aldı. 31 Mart
2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev
değişiminin ardından Honda Türkiye başkanı
olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet
birimlerinin tüm satış ve satış sonrası
operasyonlarının başında yer alacak.

Yeni BMW i4 Türkiye’de

S

EAT markasının yanı sıra, SEAT’ın,
sportif ve performans özelliklerini
ifade ettiği ve bünyesinde bağımsız
bir marka olarak yarattığı CUPRA
markasının modelleri de artık
BEŞER OTOMOTİV ile Mardin’de.2019
yılında Doğuş Otomotiv SEAT Yetkili Servisi
olarak faaliyete geçen Beşer Otomotiv, Mardin
Kızıltepe’de hizmete açtığı showroom ile SEAT
ve CUPRA modellerinin satış faaliyetlerine de
başladı.

Türkiye genelinde 30 yetkili satıcı ve 48
yetkili servisle hizmet veren SEAT, Mardin’de
açılan Beşer Otomotiv’in Kızıltepe’deki
tesisinde SEAT markasının satış sonrası
hizmetlerini de yürütmeye devam edecek.
CUPRA modelleri ise İstanbul’da, Doğuş Oto
Maslak ve Avek Tekstilkent; İzmir’de Vosmer;
Ankara’da Doğuş Oto Ankara ve Bursa’da
Doğuş Oto Bursa’dan farklı olarak CUPRA’ya
özel showroomda müşterilerin beğenisine
sunuluyor.

EN YENİ SHOWROOM KONSEPTİ
SEAT’ın yüksek performanslı modelleri
için bağımsız bir marka haline dönüştürdüğü
CUPRA’nın da satış temsilciliğini üstlenen
Beşer Otomotiv, SEAT ve CUPRA
markalarının, yeni ortak showroom konseptleri
ile bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atarak
Mardin’de hizmete açıldı.

BÖLGENİN POTANSİYELİNE
İNANIYORUZ
Türkiye’nin ilk CUPRA showroomunu
Mardin’de hizmete açmaktan dolayı son derece
mutlu olduklarını belirten Beşer Otomotiv
Genel Müdürü Mehmet Beşer, “2019 yıldan bu

yana SEAT markası ile iş birliğimiz var. Bu süre
içinde, Doğuş Otomotiv ve Beşer güvencesiyle
sunduğumuz satış sonrası hizmetlerimizle
Mardin ve bölge halkıyla oluşturduğumuz
kuvvetli bağ, bundan sonra daha da güçlenecek.
Artık SEAT ve CUPRA markalarının satış
hizmetini de sunmaya başlıyoruz ve bölgede
yeni markalarımızla büyümeyi hedefliyoruz”
dedi.

Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion
Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.

B

MW’nin tamamen elektrikli
modellerinin çatı markası BMW
i iş birliği ile gerçekleştirilen
özel etkinlikte Yeni BMW iX ve
Yeni BMW iX3 sergilenirken,
Yeni BMW i4 ise Türkiye’de ilk kez ortaya
çıktı. Raisa&Vanessa’nın 2022 Sonbahar
Kış koleksiyonuna estetik tasarımı ve
cesur karakteri ile eşlik eden tamamen
elektrikli Yeni BMW i4’in ilk çeyrek sonunda
Türkiye’de yollarla buluşması hedefleniyor.
LÜKSÜN ZAMANSIZ HİKAYESİ
Modacı ikizler Raisa&Vanessa ile birlikte
gerçekleştirilen iş birliğinin bir parçası olarak,
Yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik,
tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin
buluşturulmasının konu edinildiği bir film
de yayına alındı. Doğadan, stilden ve lüksten
ödün vermeyen tasarımlarla sürdürülebilirliği
modaya yansıtma çabasında olduklarını
ifade eden Raisa&Vanessa kardeşler, son
koleksiyonlarına eşlik eden Yeni BMW
i4’ün de tüm bu özellikleri tek bir potada
erittiğini belirtti. Tasarıma başlarken doğa
ile ilişki kurmanın ve doğanın zamanıyla
senkron olmanın ilk adım olduğunu belirten
tasarımcılar, Yeni BMW i4’ün modern,
zarif ve sportif tasarımını doğa dostu
elektrikli teknolojisiyle birleştirmesinden de
etkilendiklerini belirtti.

YENİ BMW I4
BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran
Coupé modeli Yeni BMW i4 ve ilk tamamen
elektrikli M modeli Yeni BMW i4 M50 yollarla
buluşmak için gün sayıyor. BMW’nin efsanevi
sportif karakterini ve Gran Coupé’nin zarif
tasarımını, ferahlık ve pratiklikle birleştiren
Yeni BMW i4, WLTP normlarına göre 500
km’yi aşan bir menzil sunuyor. Baştan itibaren
tamamen elektrikli bir sürüş sistemi için
tasarlanmış esnek araç mimarisine sahip Yeni
BMW i4, 2022’nin ilk çeyreğinde Borusan
Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alacak.

Hedefimiz Müşteri Memnuniyeti

Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, satış sonrası hizmetler,
araç bakımları ve garanti hakkında konuştu.

6

ilde, 17 ayrı lokasyon ile 37 dünya
markasının bayiliğini yürüten
Koçaslanlar Holding grup
şirketlerinden olan Koçaslanlar
Motorlu Araçlar, satış ve satış
sonrası maksimum müşteri memnuniyetini
en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de
hizmet veriyor. Renault ve Dacia markalarının
satış, servis ve yedek parça hizmetini veren
Koçaslanlar Motorlu araçlar, ayrıca 2. El
satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve
kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve
lastik satışı hizmetleri vermektedir.
DÜZENLİ BAKIM ÖNEMLİ
Araçların düzenli kontrol ve bakımlarının
öneminden bahseden Şahinkaya, “Araçların
ilk günkü gibi uzun yıllar boyunca sorunsuz
ve tam performanslı olarak çalışabilmesi
için düzenli yapılacak olan bakımlar ve
orijinal yedek parça kullanımı oldukça
önem taşımaktadır. Bu noktada bazı
kullanıcılar sadece periyodik bakım zamanı
gelen araçlarının bakımlarını yapmanın
yeterli olabileceğini düşünmektedir. Ancak
araç kullanılmasa dahi düzenli olarak
kontrol edilmesi gereken bazı noktalar
bulunmaktadır. Örneğin fren hidroliği,
motor yağı gibi kimyasal bir maddedir. Her
ne kadar laboratuvar ortamında tüm testleri
yapılmış olsa da 60.000 km veya 4 yılda bir

değişmelidir. Değişmemesi durumunda fren
mesafesi uzayacak, ayrıca fren devresindeki
diğer parçalarda da hasara yol açacaktır. Aynı
şekilde motor yağı ve motor yağının dolaştığı
yağ filtresi, kimyasal özelliğini kaybetmesi
nedeniyle yağlama ile yağın temas ettiği tüm
parçaların olması gerekenden daha çabuk
yıpranmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden yağ
ve yağ filtresi değişimi, değişim için belirlenen
kilometre dolmasa bile senede bir yapılmalıdır.
Debriyaj seti de söz konusu durumu
kapsamaktadır. Debriyaj seti tamamen kullanıcı
ve aracın kullanıldığı yol ve koşullarla bağlı
olarak azalma ve yıpranma göstermektedir. Bu
nedenle düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.”
dedi.

HEDEFİMİZ BÜYÜK
Koçaslanlar Motorlu Araçlar’ın
istenildiği durumda araçların garantilerinin
uzatılabildiğini vurgulayan Şahinkaya,
“Motorlu Araçlar olarak müşteri memnuniyeti
vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak
ve müşterilerimizin araçlarını çok daha
uzun süreler boyunca sorunsuz ve güven
içerisinde kullanabilmeleri için Maxi Garanti
seçeneğimiz mevcuttur. Araç garanti süresi
bitimine 6 ay kalana dek kullanılabilen Maxi
Garanti yapıldığında, müşteri seçimine bağlı
olarak bir veya iki yıl daha garantinin devamı
sağlamaktadır. Böylelikle müşterilerimiz,
araçlarını daha uzun süre boyunca garanti
kapsamında kullanmaya devam etmektedir.”
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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Hollywood’un Yeni Yıldızı Hazine Avcısı Hyundai Tucson

2021 Yılında İkinci El Otomobil Pazarı %7 Geriledi!

Amerika başta olmak üzere satışa sunulduğu tüm pazarlarda önemli satış başarısı gösteren
Hyundai TUCSON, şimdi de bir Hollywood filminde rol alarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük hacme sahip ayağı ikinci el sektörü, 2021 yılında daralma yaşadı.
2022 Ocak ayına da yavaş giriş yapan sektörün, yılın ikinci yarısından sonra ayağa kalkması bekleniyor.

S

ony Pictures’ın aksiyon-macera
türündeki filminin kökleri
aslında Naughty Dog’un
popüler PlayStation video
oyunu “Uncharted”a dayanıyor.
Art Marcum ve Matt Holloway tarafından
senaryosu yazılan filmin yönetmenliğini ise
Ruben Fleischer üstleniyor. Başrollerde ise
Spider-Man No Way Home’dan tanıdığımız
Tom Holland ve Mark Wahlberg var. Aynı
zamanda, Antonio Banderas ve Tati Gabrielle
de filmde yardımcı karakterler olarak rol alıyor.

500 YIL ÖNCE
Filmde hırsız karakteriyle oynayan Nathan
Drake (Tom Holland), 500 yıl önce Ferdinand
Magellan’ın kaybettiği bir serveti kurtarmak
için deneyimli hazine avcısı Victor “Sully”
Sullivan (Mark Wahlberg) tarafından işe
alınıyor. İkili için bir soygun olarak başlayan
macera, hazinenin kendisine ve ailesine
olduğuna inanan Moncada’nın da (Antonio
Banderas) işe karışmasıyla adeta bir yarışa
dönüşüyor. Filmdeki aksiyona ve özel sahnelere
uyması için modifiye edilmiş bir TUCSON
kullanılıyor. “Beast” adı verilen bu konsept, dişli
arazi lastikleri, yükseltilmiş süspansiyonları,
genişletilmiş tamponları ve plastik gövde
parçalarıyla son derece heyecan verici
görünüyor. Filmde TUCSON Beast’e ek olarak
Genesis’in G80, G90 ve GV80 gibi popüler
modelleri de eşlik ediyor.

“Sony Pictures’ın son filminde amacımıza
uygun şekillerde TUCSON ve Genesis
modellerimizi sergilemekten dolayı büyük
heyecan duyuyoruz. Çünkü TUCSON, bir
hazine avı macerasına tüm yetenekleriyle
hazır bir SUV. Uncharted ise dünya çapında
milyonlarca hayranı olan bir video oyunuydu
ve şimdi de beyaz perdeye aktarıldı. Biz de
Hyundai markası olarak bu maceraya ortak
olduk ve yeni araçlarımızın yeteneklerini ve
teknolojilerini yaratıcı bir şekilde izleyenlerle
paylaşmak istedik. Spider-Man: No Way Home
ile yakın zamanda yaptığımız işbirliğinde
IONIQ 5 ve TUCSON’u filmde görmüştük. Bu,
her iki modelimiz için muazzam bir başarıydı
ve şimdi de Uncharted ile zirveye oynamak

istiyoruz”. Hyundai, eleştirmenlerce de çok
beğenilen Akademi Ödüllü animasyon filmi
“Spider-Man: Into the Spider”ın devamı olan
“Spider-Man: Across the Spider-Verse” ile
entegrasyon iletişim çalışmalarına devam
edecek.

TÜKETİCİ İKİNCİ ELE YÖNELECEK
Son dönemde sıfır otomobil fiyatlarının
giderek yükselmesi sebebiyle tüketicinin sıfır
araç almakta zorlandığını sözlerine ekleyen
Uğur Sakarya, “2022 yılı tıpkı geçtiğimiz yıl gibi
yavaş başlamış olsa da yılın ikinci çeyreğinden
itibaren yeniden yükseliş gerçekleşecek. Bunda
tüketicinin yükselen fiyatlar sebebiyle sıfır
araca erişmekte zorlanacak olması büyük
etken. Bu yaşanan gelişmelere devam eden
çip krizi sebebiyle sıfır otomobilde bulunurluk
problemleri de eklendiği zaman tüketicinin
ikinci ele yönleneceğini öngörüyorum” dedi.

CoolTech+™ teknolojisi, endüstriyel sürdürülebilirlik standartlarını aşan yeni nesil ürün
yelpazesinin temelini oluşturuyor.

P

Vavacars’ın Finans Grubu Başkanlığı’na Yeni İsim
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, üst düzey yönetici kadrosunu
güçlendirmeye devam ediyor. VavaCars’ın yeni Finans Grubu Başkanı Cem Yıldız oldu.
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OCAK AYI ÇOK ZAYIF GEÇTİ
İkinci el pazarının daralarak geçirdiği
2021 yılının ardından 2022’ye de durgun
başladığını vurgulayan Uğur Sakarya, “İkinci
el araç fiyatlarını da değerlendirdiğimiz zaman
son 3 ayda daha önce görülmemiş seviyede bir
hareketlilik görüyoruz. 2021 son çeyreğinde
artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil
fiyatları bir ay içinde %70 yükseldi. Sonrasında
dövizdeki düşüşe paralel olarak %20-25
oranında geri geldiği görüldü. Fakat buna
rağmen ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile
satışları hareketlendiremedi çünkü piyasada
belirsizlik hâkim. Alıcılar kurların biraz daha
düşmesini beklerken,
satıcılar ise kurlar
yükselirse bir daha
sattıkları aracın yerini
dolduramayacaklarını
düşünüyorlar. Bu
sebeple Ocak ayı
çok zayıf geçti.
Aralık ayının yarısı
kadar bile satış
gerçekleşmedi”
şeklinde konuştu.

PETRONAS, Syntium Binek Araç Yağları Serisini Piyasaya Sürdü

FİLMDE İKİ MODEL VAR
Hyundai Motor Company Global Pazarlama
Başkan Yardımcısı ve Müşteri Deneyimi Bölüm
Başkanı Thomas Schemera, stratejik ortaklıkla
ilgili olarak şunları söyledi.

el online araç alım-satım
platformu VavaCars’ta bir üst
düzey atama daha gerçekleşti.
VavaCars’ın Finans Grubu
Başkanlığı (CFO-Chief Financial
Officer) görevine sektörün önemli ismi
Cem Yıldız getirildi. Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
bölümünden mezun olan Cem Yıldız, 2003
yılında profesyonel iş yaşamına uluslararası
denetim ve danışmanlık hizmetleri firması

O

tomotiv sektörünün 2021’in son
aylarında yaşanan döviz kuruna
bağlı fiyat dalgalanmalarıyla
duraklama sürecine girmesi
ikinci el piyasasını da aynı
yönde etkiledi. 2022 yılına da geçtiğimiz yılın
ilk aylarında olduğu gibi yavaşlama ile başlayan
ikinci el araç sektörü yılın ikinci yarısından
umutlu. Sıfır araç fiyatlarının çok yükselmesi,
çip krizi nedeniyle bulunurluk sorununun
devam etmesi, kurumsal ikinci el firmalarının
garantili araç sunmaları ve finansal destekleri
tüketiciyi ikinci el araç almaya yönlendiriyor.
İkinci el araç piyasasının 2021’de geldiği durum
ile ilgili ayrıntıları ve gelecek dönem ile ilgili
öngörülerini paylaşan Doğan Trend Otomotiv
Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel
Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, “2021 yılının
ilk 5 ayında Covid etkisi sebebiyle sokağa çıkma
yasakları pazarı durma noktasına getirdi.
Senenin ikinci yarısında ivme yukarı yönlü olsa
da son 15 günde yaşanan döviz kuru değişimleri
ile yeniden duran ikinci el sektörü 2021
yılında bir önceki seneye göre %7 daralma ile
sonuçlandı” şeklinde konuştu.

Ernst &Young’da vergi denetçisi olarak
başladı. 2005 yılında Inteltek şirketinde
finans departmanında çalışan Yıldız, buradaki
görevinin ardından 2010 yılında Danone
firmasında finansal raporlama müdürlüğünü
üstlendi. 2011 yılında PepsiCo’ya geçen Yıldız,
yurtiçi ve yurtdışında çeşitli pozisyonlarda
yaklaşık 9 yıl görev aldı. Cem Yıldız, VavaCars’a
katılmadan önce iki yıldır Red Bull’un CFO
pozisyonunda görev yapıyordu.

ETRONAS Madeni Yağlar
(PLI), dünya genelinde binek
araçların termal verimliliğini
artırmak, motor ısı dağılımını
kontrol etmek ve emisyonları
azaltmak için geliştirdiği PETRONAS
Syntium serisini piyasaya sürüyor. Dünya
Markalar Şampiyonluğunu sekizinci kez üst
üste kazanan Mercedes-AMG PETRONAS
Formula One Takımı’nı destekleyen
PETRONAS Syntium yeni CoolTech+™
teknolojisiyle, sürücülerin optimum motor
performansına ulaşmasını ve her yolculukta
daha iyileştirilmiş sürdürülebilirlik elde
etmesini sağlayarak PETRONAS Madeni
Yağlar’ın otomotiv yağlarındaki lider rolünü
pekiştirecek.
%40 DAHA GÜÇLÜ
KORUMA
PETRONAS
Syntium, kritik
parçaların aşınmasına
karşı önceki nesillere
göre neredeyse %40
daha güçlü koruma
sağlayarak tortu
oluşumunu önlüyor.
Parça ömrünü uzatmak
ve bakım maliyetlerini
azaltmak için motor
içindeki kritik ısı

bölgelerine odaklanıyor. Olağanüstü güçlü yağ
zincirleri sayesinde yeni PETRONAS Syntium
serisi, %68’e kadar daha yüksek oksidasyon
direnci sağlıyor. Tortu oluşumunu kontrol
ediyor, yağ kalınlaşmasını geciktiriyor ve
maksimum motor performansı için sabit bir
koruyucu film sağlıyor. Ayrıca ısı kontrolü
konusundaki üstün yeteneğiyle sürtünmeyi
azaltan CoolTech+™ teknolojisi, araç
emisyonlarını ve yakıt tüketimini %3’e kadar
azaltarak sürüşün çevresel etkisini en aza
indiriyor ve sürücülerin maliyetten tasarruf
etmesini sağlıyor.
TERMAL VERİMLİLİK
Ayrıntılara gösterilen bu özen, PETRONAS
Syntium’u yalnızca dünyanın en hızlı hibrit
yağı değil, aynı zamanda gezegendeki en hızlı
yarış takımı Mercedes-AMG PETRONAS’ın
bir numaralı tercihi haline getiriyor. Takımın
resmi teknoloji ortağı PETRONAS Syntium,
CoolTech+™ teknolojisiyle, Formula 1 yarış
aracının %50’nin üzerinde termal verimlilik
elde etmesini sağlayarak onu şimdiye kadar
yaratılmış en verimli yarış motoru haline
getiriyor. Bu uzmanlık, dünyanın dört
bir yanındaki sürücüler için yeni, yüksek
performanslı motor yağları serisine dahil
edildi. 2022’deki en büyük ürün lansmanının
bir parçası olarak PETRONAS Madeni Yağlar,
PETRONAS Syntium’un ambalajını da
yeniden tasarladı. PLI (Petronas Lubricants

International) artık tüm ürün yelpazesinde
%15 daha az plastik kullanıyor. Şirket
ayrıca plastik kullanımını %90’a varan
oranda azaltacak yeni bir karton kutu
ambalaj içinde 20 litrelik torbaları piyasaya
sürmeye hazırlanıyor. Şirket karbondioksit
emisyonlarıyla mücadele
için sürdürülebilirlik
platformu Treedom ile
ortaklığını da sürdürüyor.
Teknik yenilikleriyle
tanınan PLI, 2050 yılına
kadar net sıfır karbon
emisyonu elde etmek için
becerilerini farklılaştırma
ve yeniden kullanma
zamanının geldiğine
inanıyor.
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Ezber Bozan Honda City

Hyundai’nin Küçük SUV Silahı Bayon

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye’de yollara çıkan City ezber bozan tasarımı ve donanımlarıyla
dikkat çekiyordu. Model bu iddiasını devam ettiriyor mu?

Hyundai, küçük SUV modelini geçtiğimiz yıl Türkiye’de düzenlediği başarılı bir lansman ile
basına tanıtmıştı. Tasarımıyla dikkat çeken model ne kadar iddialı?

B

irinci nesli 1996 yılında yola
çıkmaya başlayan Honda City,
Türkiye pazarına geri dönüyor.
City, Honda’nın Türkiye’deki
en geniş sedan ürün gamına
yönelik ilk adımı temsil ediyor. Yeni City
aynı zamanda Honda Türkiye’nin sedan
ailesinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Honda
mühendisleri ve tasarımcıları tarafından dikkat
çekici ve heyecan uyandıran bir tasarıma
sahip olması hedeflenerek yenilenen City, yeni
imajı ve özellikleriyle kompakt sedan sınıfında
iddiasını ortaya koyuyor. Yenilenen City
meydan okuyan, kendine güvenen ve dikkat
çekici olmak üzere üç temel kavram üzerine
geliştirildi.
TASARIM NASIL?
Sportif tasarımıyla güçlü sedan duruşuna
farklı bir yorum getiren yeni City, dış
tasarımıyla güven vermeyi ve aynı zamanda
etkileyici bir izlenim bırakmayı başarıyor.
Önden arkaya her bir ayrıntısı büyük bir özenle
işlenen, keskin hatların hakim olduğu, çekici,
sportif ve dinamik bir görünüm sunan yeni
City’nin genel tasarımını DRL (Gündüz Sürüş
Farı) ve otomobilin genişlik algısını artıran
LED teknolojisine sahip stop lambaları gibi
en ileri teknolojilerin kullanımı tamamlıyor.
Tasarımcılar tarafından gövde oranları yeniden
yorumlanan City’de önden arkaya doğru
karakter çizgisi A sütunun alt noktasından

arkaya kadar uzanıyor ve böylece yandan
bakıldığında normalde olduğundan daha uzun
görünüyor. Görüş açılarını daha da iyileştirmek
için aynalar kapı sacına monte edilirken; uzun
burun tasarımına ek olarak daha alçak ve
uzun tasarlanan bagaj da otomobilin modern
tasarımına katkı sağlıyor.
FERAH KOKPİT
Ferah ve geniş bir iç mekan kullanımı
hedefleyen yeni City, eğlenceli ve keyifli
bir sürüş deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.
Honda, şehir yaşamının stresini kullanıcıları
için azaltan rahat bir iç mekan sunmayı
hedeflerken; buna bağlı olarak konforlu ve
ideal sürüş pozisyonunu sağlayan ön koltuklar
sunuyor. Arka koltuklarda da üstün bir konfor
seviyesine ulaşılan Yeni City’de, 10’uncu nesil
Civic’e göre 20 mm daha geniş arka yolcu diz
mesafesi oldukça ferah bir iç mekan sunmakla
kalmıyor ayrıca arka koltuk yolcularına ileri
düzey bir görüş alanı da sunuyor.
1.5 LİTRELİK MAKİNE YETERLİ Mİ?
Yeni City’nin sıralı dört silindirli 1.5 litre
i-VTEC benzinli motoru 121 PS (89 kW)
maksimum güç ve 145 Nm maksimum tork
üretiyor. CVT şanzımanla kombine edilen
motor bünyesindeki Honda’ya özel yüksek
hassasiyetli supap kontrol teknolojisi; yüksek
yakıt verimliliği ve performansı bir arada
sunuyor.

H

yundai’nin mevcut SUV
modellerindeki şehir isimleri
stratejisini devam ettiren
BAYON, adını Fransa’daki
Bask Bölgesi’nin başkenti
Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güneybatısında,
şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne,
tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine
Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak
bir nitelikle ilham vermiş oluyor.
Yüksek güç üreten motoru ile gelişmiş
yakıt ekonomisini aynı potada eriten City’de,
yakıt tüketimini ve CO2 emisyon değerlerini
düşürmek amacıyla iyileştirmeler yapıldı.
Keyifli sürüş deneyimi sunan yeni City, 139 gr/
km (WLTP) CO2 emisyonu ve 6,2 lt/100 km
(WLTP) değerleri ile yakıt ekonomisiyle fark
yaratıyor.

İDDİALI ÖN TASARIM
Bayon, ön tarafta geniş bir ızgara ile
kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve
yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında
geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan
oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları,
kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık
bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini
vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun
ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun
alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin
karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor.
BAYON’un yanında ise dinamik bir omuz
çizgisi bulunuyor. Kama şeklindeki bu sert ve
keskin çizgi, ok şeklindeki arka stop lambaları,
tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya
doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat ile
muazzam bir uyum sergiliyor. Yandaki bu sert
ve keskin çizgiler sayesinde üstün bir mimari
sunan tasarım felsefesi, otomobile genişlik hissi
de kazandırıyor.

KOKPİTTE NELER VAR?
Model ferah ve geniş bir iç mekana sahip.
Ön ve arka yolcuların konforunu en üst
düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da
ailelerin kullanımı için son derece yeterli.
İç mekanda 10,25 inç dijital göstergeye ve
yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranına sahip
otomobilde donanıma göre 8 inçlik bir ekran
daha bulunuyor. Ayrıca, otomobilin kokpitinde,
kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç
mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da
bulunuyor. Otomobil, üç farklı iç mekan rengi
ile satışa sunulacak. Tamamen siyah, koyuaçık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle
beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını
sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.
HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?
BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit
teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle
seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan
bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman
(6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman
(7DCT) ile satın alınabiliyor. 1.0 litrelik T-GDi
motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif
hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor.
Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen
bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere
üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da
beş ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84
PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik
şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik
motorlar da var.
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Vavacars, TÜV SÜD D-Expert İş Birliğiyle
Hizmet Ağını Genişletiyor
VavaCars, piyasanın güvenilir ekspertiz markası TÜV SÜD D-Expert ile ortaklığını
büyütmeye devam ediyor.

V

avaCars, iş ortağı TÜV SÜD
D-Expert ile birlikte İstanbul,
İzmir ve Bursa’nın ardından
Kocaeli ve Gaziantep’te yeni
muayene merkezleri açtı.
Deneyimli ve profesyonel ekspertiz kadrosu,
gelişmiş teknolojisiyle ayrıntılı ve güvenilir
ekspertiz hizmeti sunan TÜV SÜD D-Expert
ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli
illerinde hizmet verilen merkezlerin sayısı 10’a
ulaştı.
İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYECEK
Türkiye’deki toplam araç parkının yüzde
75’ini oluşturan 17 büyük şehirde, 55 araç

alım merkezi açtıklarını belirten VavaCars
CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt,
şunları söyledi: “Dünyanın en güvenilir ikinci
el otomobil satış platformu olmayı misyon
edinmiş bir şirket olarak, TÜV SÜD D Expert
ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliği sayesinde
sektörde yüksek bir kalite standardı oluşturduk.
Kurulduğumuz günden bu yana TÜV SÜD
D-Expert ile olan ortak çalışmamız kapsamında
müşterilerimiz araçlarını tarafsız ve şeffaf bir
ekspertiz sürecine tabi tutuyorlar. TÜV SÜD
D-Expert’in sağladığı kesin ve detaylı ekspertiz
hizmeti, müşterilerimizle aramızdaki güven
ilişkisine büyük destek sağlıyor. Türkiye’de
doğmuş bir marka olarak yatırımlarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz. VavaCars olarak
2022 hedefimizde, TÜV SÜD D-Expert
ortaklığındaki merkez sayımızı iki katına
çıkarmak var.”
GÜVENİN SİMGESİ
TÜV SÜD D-Expert CEO’su Emre
Büyükkalfa, “TÜV SÜD D-Expert olarak,
bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerimizi ülkemizde
başarıyla uygulayarak, yıllardır işletmelere

sunduğumuz katma değer kavramının
temsilcisi olmanın yanı sıra, tüketiciler
nezdinde de bir güven sembolü haline geldik.
Yeni dönemde de paydaşlarımızla birlikte uzun
vadeli, sürdürülebilir bir değer yaratma adına
çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz.
VavaCars ile sürdürdüğümüz iş birliğiyle
sektörümüzde güven timsali olma yolundaki
hedefimize biraz daha yaklaşırken, ikinci el araç
ticaretinde alım satım yapan taraflar arasındaki
süreçleri kolaylaştıracak yeni projelerimizi
hayata geçirmekten de mutluluk duyuyoruz”
diye konuştu.

Gençlerin Sevgilisi Olmaya Devam Ediyor mu?
Göz alıcı tasarım ve zengin donanım seçenekleriyle Yeni MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI
Cabrio yenilendi. Peki ya gençlerin sevgilisi olmaya devam ediyor mu?

Y

apılan estetik dokunuşlar
sayesinde Yeni MINI ailesi,
MINI’nin tasarım özelliklerini
daha belirgin ve modern bir hale
getiriyor. Kendine özgü yuvarlak
tasarımıyla MINI farları ve genişletilen
altıgen çerçeveye sahip karakteristik radyatör
ızgaraları ile Yeni MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı
ve MINI Cabrio, dikkatleri üzerine çekiyor.
Sis farlarının yerini alan dikey hava girişleri
Yeni MINI ailesinin sportif görünümünü
kuvvetlendirirken, tamponda yer alan plakalık
ise gövdeyle aynı renge sahip olacak şekilde
uyum içinde tasarlandı.

KOKPİTTE NELER VAR?
Çok işlevli düğmelere sahip yenilenen spor
deri direksiyon, Yeni MINI 3 kapı, MINI 5 kapı
ve MINI Cabrio’nun tüm model seçeneklerinde
standart donanımının bir parçası oluyor. Ayrıca
ilk defa bu MINI ailesinde opsiyonel olarak
direksiyon ısıtması da sunuluyor. Ek olarak,
yenilenen Sürücü Asistanı ile gelen şerit terk
uyarısı, sürücülerin 70 ile 210 km/s arasındaki
hızlarda rota boyunca güvenle yolculuk
edebilmesine yardımcı oluyor.

MINI 3 kapı, MINI 5 kapı ve MINI
Cabrio’nun yeniden tasarlanan iç mekanı
modern, sofistike ve yüksek kaliteli yapısıyla
öne çıkıyor. İç tasarımda kullanılan krom
malzemeler azalırken, iki adet yuvarlak hava
çıkışı artık siyah panellerle çerçeveleniyor.
Havalandırma kanalları yeniden tasarlanırken,
8,8 inç renkli dokunmatik ekranda bulunan
düğmeler ve Piano Black parlak yüzeyler Yeni
MINI ailesinde standart özellikler arasında yer
alıyor.
HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?
1.5 litrelik motor seçeneği ile gelen
modeli isterseniz tamamen elektrikli olarak
da alabiliyorsunuz. 1.5 litrelik motor sıralı 3
silindir ve 4 valfe sahip. 4500 ila 6500 devir
bandı aralığında 136 Hp güç üreten bu motor
1480 ila 4100 d/d arasında ise 220 Nm tork
değeri üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını model
8.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum
hızı ise 207 Km/s. Fabrika verilerine göre ise
şehir içi 6.9, şehir dışı 5.1 ortalama ise 5.7 litre
tüketim verisine sahip. Euro6d-temp emisyon
tipine sahip modelin CO2 emisyonu 131 g/km
olarak belirlenmiş.
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Yüksek Performans Zengin Donanımla Buluştu
BMW’nin elektrikli stratejisinin ürünü olan ix3 iddialı bir şekilde pazara indi. Tasarımının
yanında güçlü motor seçeneği ile de dikkat çeken model ne kadar başarılı?

T

asarım konusunda model daha
oval hatlar ile dikkat çekiyor.
BMW’de henüz alışamadığımız
kapalı ve büyük ön ızgaralar bu
modelde de yerini almış. Büyük
ızgaraların ortalarında piyano siyahı detaylar
tasarım eklentileriyle de dikkat çekiyor. Alt
tarafta büyük hava girişleri var. Otomobilin
tampon dahil tüm hatları elinden geldiğince
oval olarak tasarlanmış. Bu sayede model
ekonomik olma yolunda da büyük adımlar
atıyor.
KOKPİTTE NELER VAR?
BMW modellerinden fazlasıyla aşina
olduğumuz kokpit tasarımı bizi karşılıyor.
Dijital gösterge paneli grafik anlamında çok
başarılı. Direksiyon üzerindeki kumandalar
yardımıyla bu raya erişim oldukça kolay.
Birçok farklı modu buradan kontrol etmek
mümkün. Yandaki multimedya ekranı ise
grafik anlamında başarılı fakat geçişler
sırasında bazen takılmalar yaşanabiliyor. Klima
havalandırmaları hemen altında yer alırken,
daha da aşağıda klima kumandaları mevcut.
Kullanımı oldukça kolay fakat bu iç mekanda
daha farklı tasarımlar beklerdik.

Eşya gözü konusunda model başarılı.
Vites önünde ve kapı iç ceplerinde fazlasıyla
alan sunulmuş. Baldır ve yan desteği iyi olan
koltuklar kalite anlamında da başarılı. Modelde
510 litrelik bagaj hacmine de yer verilmiş.
NE KADAR EKONOMİK?
BMW iX3 80 kWh kapasiteli piller ile
geliyor. 210 Bg güç ve 400 nm gibi muazzam
bir gücü size sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını
model 6.8 saniyede tamamlıyor. Modelin
80-120 Km/s hızlanma değeri ise 4.1 saniye.
Modelin maksimum hızı ise 180 Km/s. Model
bu kombinasyon ile WLTP verilerine göre
460 Km menzili size sunuyor. Modelin güncel
tüketim tablosunda ise 18.9 kWh değerini
görüyoruz.
NEDEN ALINIR?
Günümüzde elektrikli otomobiller fazlasıyla
trend hale geldi. Son gelen elektrik zamlarından
sonra depolar daha yüksek fiyatlara dolsa da,
elektrikli otomobiller hala eski çekiciliğini
koruyacaktır. Daha sessiz bir seyahat ve
kokpit arayanların hala tercihi olmaya devam
edecektir. Akabinde yoğun trafikte daha düşük
tüketim rakamları bu otomobilleri fazlasıyla
çekici yapmaya devam edecek.

