Honda 8 Yıl İçerisinde 30 Farklı Elektrikli
Modelini Satışa Sunmayı Hedefliyor
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Otomobilden, yine birbirinden
farklı modelleri bir araya
getirdi. Zengin haber içeriğiyle dikkat çeken
sayımız yine dopdolu. 303’ncü sayıda neler var?
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Yeni Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain,
Türkiye’de 1.387.000 TL’den başlayan fiyatlarla
satışa sunuldu.

Hyundai i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu
versiyonlarından sonra şimdi de 1.6 lt turbo
benzinli motoruyla B segmentine 204 beygir
güç getiriyor.
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eşsiz donanımları ve ihtişamı simgeleyen en
özel konfor ögeleriyle farklılaşıyor.
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B Segmentinin En Hızlısı Hyundai i20N Türkiye’de
Hyundai i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu versiyonlarından sonra şimdi de 1.6 lt turbo benzinli
motoruyla B segmentine 204 beygir güç getiriyor.

T

ürkiye’de üretilen en güçlü
otomobil olma özelliğiyle dikkat
çeken Hyundai i20 N, üst düzey
performans sunan bir karakter
ve agresif bir tasarım öğeleriyle
geliyor. Hyundai’nin motor sporlarında elde
ettiği deneyimlerle hazırladığı bu özel otomobil,
son yılların en heyecan verici hot hatch
modellerinden biri.
GÜÇLÜ MOTOR VE DİNAMİK BİR
TASARIM
Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla
yüksek performans deneyimine rahatlıkla
olanak sağlıyor ve ayrıca oldukça dikkat
çekici bir görünümü var. Güçlü modelin dış
tasarımı, Hyundai’nin Sensuous Sportiness
tasarım kimliğiyle birleştirilerek yüksek
performanslı bir tema altında vurgulanıyor.
Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış
tasarımında da aerodinamik olarak tamamen
farklı bir formda. Ön tarafta, turbo motor için
daha geniş hava girişine sahip bir tampon
dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör
ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı
bayrak silüetiyle hazırlanmış. Kırmızı şeritli
tampon altı spoyler de modelin performans
odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı
renk, genişliğini vurgulayarak yeni tasarımlı
marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor.
Arkada ise yine i20 WRC’den esinlenilmiş bir
tavan spoyleri bulunuyor. Bu aerodinamik
parça, sportif görünümün yanı sıra yere
basma kuvvetini de artırıyor ve böylece agresif
bir sürüş imkanı sunuyor. Yüksek hızlarda
dengeyi korumaya yardımcı olan bu parçayı
tampon altındaki difüzör takip ediyor. Üçgen
arka sis lambasına sahip arka tampon,
motorsporlarında görmeye alıştığımız ışık
temasını yansıtıyor. Buna ek olarak, araçta
kullanılan tek egzoz çıkışı da motorun yüksek
performans potansiyelini perçinlemiş oluyor.
Bu egzoz sistemi, sürüş modlarına bağlı olarak
son susturucudaki valfi açarak sesi daha
dinamik ve daha kışkırtıcı bir hale getiriyor.

MODERN VE SPORTİF İÇ MEKAN
Heyecan verici otomobilin iç mekanındaysa
performans kokan donanım öğelerine yer
verilmiş. Bir hot hatch otomobilde olması
gereken tüm unsurları barındıran i20 N,
nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklara
sahip. Güncel modelden farklı olarak; üç
kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve
N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen
siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam
aydınlatması da var. Hyundai i20 N, 10.25
inçlik dijital gösterge ve yine 10.25 inç AVN
dokunmatik ekranlı multimedya özelliğine
sahip. Gösterge tablosunda performans
değerleri anlık olarak da takip edilebiliyor. Bu
ekranda yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites
değişim zamanını gösteren uyarı ışığı, G metre,
turbo basıncı, beygir gücü ve tork değerleri gibi
sürüş bilgileri var. i20 N, anahtarsız çalıştırma,
dijital klima, Apple CarPlay, Android Auto ve
kablosuz şarj gibi özelliklere de sahip. Bunlara
ek olarak, müzik keyfi için de subwooferlı
BOSE ses sistemi bulunuyor.

1.6 LİTRE T-GDİ MOTOR VE ETKİLİ
PERFORMANS
Hyundai i20 N sadece dışı ve içiyle dikkat
çeken bir sporcu değil. Bu karakteri ve duruşu
yüksek performanslı bir turbo motorla
destekleyen otomobilde Hyundai Motorsport
imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor kullanılıyor.
Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla
sunulan araç, maksimum olarak 204 beygir güç
üretiyor. Bu verimli motor, performansını 275
Nm tork ile süslerken ağırlık ise 1265 kg. Bu
ağırlık, aracın sınıfındaki en iyi ağırlık değerine
sahip olduğunu gösteriyor. Hatta, ton başına
düşen 171 PS güç/ağırlık oranıyla sınıfının en
dinamik ve en güçlü modeli olarak tescilleniyor.

Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını
6.2 saniyede tamamlarken aynı zamanda
maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.
i20 N’in düz güç ayarı (Flat Engine Power),
kullanılamayan yüksek devirlerde maksimum
güç rakamlarına gitmek yerine daha düşük
devirlerde daha fazla tork ve güç sağlayarak
günlük sürüş koşullarında motorun
potansiyelinden daha fazla yararlanıyor.
Normal
yol koşulunda
veya yarış
pistlerinde
daha etkili
bir kalkış
için özel bir
sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil,
böylelikle istenilen devirde yere gücünü
aktarıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750
ile 4.500 devirleri arasında zinde tutuyor
ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum
güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek
hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş
koşullarında yüksek performans sağlıyor.
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BMW’nin Amiral Gemisi Yeni BMW 7 Serisi Karşınızda
Yeni BMW 7 Serisi kullanıcısına sunduğu eşsiz donanımları ve ihtişamı simgeleyen en özel
konfor ögeleriyle farklılaşıyor.

B

MW’nin 45 yıllık geçmişe sahip
olan amiral gemisi modeli BMW
7 Serisi’nin 7. Jenerasyonu, BMW
Group Dingolfing Fabrikası’nda
içten yanmalı, hibrit ve tam
elektrik motorlu üç versiyonuyla üretilecek.
Dingolfing Fabrikası, BMW Group’un yeşil,
dijital ve sürdürülebilir tesisi olarak öne
çıkıyor. Tesisin bu özellikleri sayesinde üretim
esnasında çevreye olan zararı azaltma adına
otomobillerin parçaları ikincil materyallerden
üretiliyor.
ETKİLEYİCİ VE GÖZ KAMAŞTIRAN
TASARIM
BMW’nin imzası niteliğindeki tasarım
öğeleri olan dairesel farlar ve BMW böbrek
ızgaralarının yeni dizaynı Yeni BMW 7 Serisi’ne
güçlü ve ayırt edici bir görünüm kazandırıyor.
Yeni BMW 7 Serisi standart olarak BMW
Selective Beam göz kamaştırmayan özelliğe
sahip Adaptive LED Headlights aydınlatma
teknolojisine sahip. İki parçalı olan farların üst
kısımda kalan bölümü gündüz aydınlatması,
park lambaları ve sinyallerini bünyesinde
barındırıyor. Ayrıca Türkiye’de yine standart
olarak sunulan Iconic Glow Kristal Farlar,
LED ünitelerle aydınlatılan Swarovski taşlarla
beklentileri en üst seviyeye taşıyor. Kısa ve
uzun hüzmeli aydınlatma gruplarının yer aldığı
farlar ise Yeni BMW 7 Serisi’nin ön kısmının
ortasında konumlandırılıyor. Yeni BMW 7
Serisi’nde biri metalik olmayan toplam 10
farklı gövde rengi seçeneği bulunuyor. BMW
Individual olarak iki ayrı renk tonunda Yeni
BMW 7 Serisi siparişi verilebilecek.

DAHA AZ DÜĞME VE DAHA FAZLA
DOKUNMATİK YÜZEY
Yeni BMW 7 Serisi’nde yeni nesil modele
damgasını vuran sürüş dinamikleri ile seyahat
konforunu arttıran unsurlar öne çıkıyor. Önceki
modele göre daha az sayıda düğme ve kontrol
bulunan modelde BMW Kavisli Ekranı’nın
(Curved Screen) getirdiği dijitalleşme dikkat
çekiyor. Direksiyon simidinin arkasında yer
alan 12.3 inçlik bilgi ekranı ve 14.9 inçlik
kontrol ekranı sürüş deneyimini ileri bir
seviyeye taşıyor. Yeni BMW 7 Serisi’nde
konforlu Executive Lounge koltuklar standart
olarak yer alıyor. Mevcut modele göre daha
geniş koltuk yüzeylerinin yanı sıra sürücü ve ön
yolcu için kapsamlı elektrikli ayar, koltuk ısıtma
ve bel desteği sunuluyor. Sürücü, ön yolcu ve
arka sıra için isteğe bağlı çok işlevli sunulan
koltuklar, optimize edilmiş soğutmalı aktif
koltuk havalandırmasını ve dokuz programlı bir
masaj işlevini de içeriyor.
GENİŞ MOTOR ÜRÜN GAMI
Yeni BMW 7 Serisi Avrupa’da ilk etapta
tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60
versiyonuyla satışa sunulacak. WLTP
normlarına göre 625 km’ye varan menzil sunan
bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik
motoru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir
güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW 7 Serisi
i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde
10’dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 dakikada
ulaşabiliyor. Yeni BMW 7 Serisi’nin en güçlü
motor seçeneklerinden biri olarak Yeni BMW
M760e xDrive öne çıkıyor.

Plug-in Hybrid teknolojisine sahip bu
model, 571 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor.
2023’ün başlangıcında birçok pazarda satışa
sunulması planlanan Plug-in Hybrid motorlu
Yeni BMW 7 Serisi, tamamen elektrikli model
gibi eDrive teknolojisinin 5. jenerasyonuna
sahip. Bu teknoloji sayesinde otomobil sadece
elektrikle 80 km mesafe kat edebiliyor. 740d
xDrive dizel motorlu versiyon ise Yeni BMW
7 Serisi’nin alternatif motorları arasında yer
alıyor. Bu 300 beygir güç çıkışına sahip olan
üniteli Yeni BMW 7 Serisi modelleri 2023
yılının ilkbaharında Avrupa pazarında yerini
alması bekleniyor. Yeni BMW 7 Serisi ailesinin
tamamen elektrikli en performanslı modeli
BMW i7 M70 xDrive ise 660 beygir güç
çıkışıyla ve 1000 Nm’den fazla torkuyla daha
ileri vadede ürün gamındaki yerini alacak.
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Sıfır Otomobil Satışları Düşüşte, İkinci El Toparlanıyor
Geçtiğimiz yılı daralma ile geçen ikinci el sektörü, 2022’nin ilk çeyreğinde toparlanma
sinyalleri veriyor.

T

üm dünyada süren çip ve
hammadde krizleri dolayısıyla
üretim hatlarında aksamalar
ve durmalar devam ediyor.
Yaşanan tedarik sorunları
Türkiye otomotiv sektörünü de etkilemeyi
sürdürüyor. Araç bulunurluk problemi, sıfır
otomobil pazarının en önemli sorunu olarak
gündemde yer alıyor. Bütün bu gelişmeler
ışığında sıfır otomobil satışlarının düşüşe
geçtiğini vurgulayan Doğan Trend Otomotiv
Perakende Operasyonları ve Suvmarket
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, “Sıfır
otomobil satışları mart ayında bir önceki
yıla göre %34 düşerken, ikinci el otomobil
satışlarında toparlanma devam ediyor. Henüz
resmi rakamlar açıklanmamış olsa da mart
ayında şubat ayına göre yaklaşık %40 fazla satış
yapıldığını, geçen yılın ise yaklaşık %5 altında
kaldığını gösteriyor. Artan sıfır otomobil
fiyatları yüzünden müşterilerin ikinci ele
yönlenmesi ve bunun yanında birçok markada
sıfır araç üretim ve tedarik sıkıntılarının
devam etmesi ikinci el pazarının daha hızlı
toparlanmasına olanak sağladı” şeklinde
konuştu.
“SUV’UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR”
Tüketicinin tercihlerinin son
dönemde belirgin olarak değiştiğini
belirten Uğur Sakarya, “Segment bazında

değerlendirdiğimizde C segmentten daha
ekonomik B sınıfı otomobillere yönelme
olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte
sedan otomobillerden ağırlıklı olarak SUV’a
kaymanın sürdüğünü ve SUV modellerinin
önemli bir yükselişte olduğunu gözlemliyoruz.
SUV son yıllarda kararlı şekilde büyüyor. Son
aylarda ODD raporlarına göre en çok satılan
segment. Tüm markalar yeni SUV model
yarışına girdiler. İkinci elde de büyük rağbet
var. Özellikle B-SUV ve C-SUV araçlar her
kesimden yoğun ilgi görüyor” dedi.
“KDV DÜZENLEMESİ KAFALARI
KARIŞTIRDI”
Gündemde yoğun yer edinen KDV
düzenlemesi ile ilgili de konuşan Uğur
Sakarya, “1 Nisan 2022 itibarıyla yapılan
KDV düzenlemesi sonucunda 2. el araç
ticaretinde KDV %1’den %18’e yükseltildi.
İkinci el ticaretinin C2B (şahıstan şirkete),
B2B (şirketten şirkete) veya şirketlerin öz
mal satışları gibi farklı alternatifleri olduğu
için müşterilerin ve şirketlerin kafası karıştı.
Konuyu en basit hali ile açıklamak gerekirse;
otomotiv şirketlerinin, bayilerin, galerilerin
takas veya nakit alım yolu ile şahıslardan satın
aldığı araçları başka bir şahısa veya şirkete
satarken elde ettiği kar üzerinden ödediği KDV
%1’den %18’e yükseltildi. Bunun dışındaki
ticaret şekillerinde bir değişiklik olmadı. Yani,
şirketlerde %18 KDV ile alınan araçlar yine
%18 KDV ile satılacak. Şirketlerin öz malı olan
ve %1 KDV ile alınan araçlar yine %1 KDV
ile satılacak. Burada bir tek açık kalan konu
otomobil bayilerinin, galerilerinin bireysel
müşteriden satın aldığı ve daha sonra yeni
düzenlemeye göre elde ettiği kardan %18
KDV ödeyerek yine bir bayiye veya galeriye
sattığı araçların ne şekilde satılacağı. Otomotiv
ticaretinin önünün kesilmemesi ve ikinci el
araç fiyatlarının yükselmemesi için yapılması

gereken, bu tür araçlara ikinci kez %18 KDV
uygulanmadan, eskiden olduğu gibi toplam
fatura tutarı üzerinden %1 KDV ile satılması.
Aldığımız duyumlar da bu yönde bir düzenleme
çalışması yapıldığı yönünde. Şahıstan şahısa
ikinci el araç satışlarının ise tamamen bu
düzenlemenin dışında hiçbir KDV ödemesi
olmadan sadece noter satışı ile yapıldığını
eklemek isterim” değerlendirmesinde bulundu.
“SATIŞ HACMİNE OLUMSUZ BİR ETKİSİ
OLMAYACAKTIR”
KDV güncellemesinin bayilerin kârlılığı
etkileyeceğini ancak satış hacmini çok
değiştirmeyeceğini vurgulayan Sakarya, “KDV
artışının ikinci el otomobil fiyatlarına ve
satışlarına etkisini değerlendirecek olursak,
satış hacmine olumsuz bir etkisi olmayacağını
söyleyebilirim. KDV düzenlemesi sadece
bayilerin ve galerilerin bireysel müşteriden
alacağı araçları kapsadığı için ikinci el
otomobil fiyatlarına kayda değer bir etkisinin
olmayacağını düşünüyorum. Sadece otomotiv
ticareti yapan şirketlerin bu araçlardaki kârlılığı
%15 seviyesinde erimiş olacak” dedi.

Magdeburger Sigorta ve OtoKonfor El Sıkıştı!

Magdeburger Sigorta, OtoKonfor ile el sıkıştı. Yapılan işbirliği kapsamında Magdeburger Sigorta,
sürücülerin hayatını kolaylaştıracak çözümleri, OtoKonfor çatısı altında sigortalılara sunabilecek.

O

tomotiv sektörüne teknolojik
altyapısıyla yenilikçi
çözümler üreten OtoKonfor,
geçtiğimiz günlerde önemli
bir işbirliğine imza attı.
Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen sigorta
şirketlerinden Magdeburger Sigorta,
OtoKonfor ile gerçekleştirdiği işbirliği
çerçevesinde, sigortalılara OtoKonfor’un
sürücülerin hayatını kolaylaştıran çözümlerini
avantajlı şekilde sunacak. İşbirliğinden
mutluluk duyduklarını dile getiren OtoKonfor
Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk
Turan “Magdeburger Sigorta ile yaptığımız
işbirliği kapsamında, uygulamamız
OtoKonfor’un sunduğu hayatı kolaylaştıracak
çözümler sigortalılarla tanışacak.

Sigorta sektörüyle bizleri buluşturan
Magdeburger Sigorta’ya teşekkür ederiz.
Uygulamamızı, kullanıcıların güncel
ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek geliştirmeye
devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

TAMAMEN ÜCRETSİZ
Yüzde yüz yerli ve milli sermayeyle
geliştirilen OtoKonfor, sürücülerin araçları
için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri
bir telefon kadar yakınlaştırıyor ve akıllı
telefonlarla Google Play Store ile IOS App
Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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Honda 8 Yıl İçerisinde 30 Farklı Elektrikli Modelini Satışa
Sunmayı Hedefliyor
Honda, Japonya’da elektrifikasyon sürecine yönelik gelişmeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

T

oplantıda paylaşılan bilgiler
doğrultusunda Honda,
önümüzdeki 10 yıl içerisinde
hem Ar-Ge harcamaları hem
de farklı yatırımlar dahil olmak
üzere elektrifikasyon sürecini hızlandırmak için
elektrifikasyon ve yazılım teknolojileri alanına
yaklaşık 40 milyar dolar tahsis edeceğini
duyurdu. Honda’nın 2022 yılı için bütçelenen
genel Ar-Ge harcamaları ise yaklaşık 65
milyar dolar olacak. Honda, yaklaşık 343
milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin
üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında
üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha
da hızlandıracak. Bu gelişmeler sonucunda
Honda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon
adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı
EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi
planlıyor.
‘SIFIR ÇEVRESEL AYAK İZİ’
Honda, ‘sıfır çevresel ayak izi’ hedefi için
insanların ‘hareket etme memnuniyetini ve
özgürlüğünü’ artırmak amacıyla elektrifikasyon
girişimine yönelik çalışmalarını geliştirdiğini
duyurdu. Honda’nın geçtiğimiz yıllarda
üzerinde durduğu ‘mevcut işletmeleri
sağlamlaştırma’ ve ‘yeni büyümeye hazırlanma’
yönündeki girişimleri sonucunda ürünler,
işletmeler ve yeni teknolojiler alanlarında
olumlu sonuçlar alındığı belirtildi. Honda,
istikrarlı bir gelişme kaydederek bugün
itibariyle global modeller için donanım ve
opsiyon seviyesindeki toplam varyasyon sayısını
2018’deki sayının yarısından daha azına
düşürüldüğünü paylaştı. Honda’nın hedefi
2025 yılına kadar üçte bir oranında azalma
kaydetmek. Honda, küresel otomobil üretimiyle
ilgili maliyetlerinde de 2018’de kaydedilen
maliyetlere kıyasla yüzde 10’luk bir azalma
hedefiyle çalışıyor. Honda, mevcut işletmeleri
sağlamlaştırarak kaynak üretme çabalarını
hızlandırmaya ve bu kaynakları elektrifikasyona
ve yeni büyüme hazırlığına yatırmaya devam
edecek.

KARBON EMİSYONUNU KALDIRACAK
Motosikletler, otomobiller, güç ürünleri,
dıştan takma motorlar ve uçaklar dahil olmak
üzere yılda yaklaşık 30 milyon adet mobilite
ürünün satışı ile dünyanın en büyük güç ünitesi
üreticisi olan Honda, 2050 yılına kadar dahil
olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için
karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon
emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Bu amaçla Honda, yalnızca motorların
akülerle değiştirilmesinin değil, çok yönlü ve
çok boyutlu bir yaklaşımın gerekli olduğuna
inanıyor. Otomobillerin elektrifikasyonunun
yanı sıra değiştirilebilir pil ve hidrojen
kullanımı da dahil olmak üzere Honda,
müşterilerinin çeşitli ülke ve bölgelerdeki
ürünleri nasıl kullandığına göre tüm mobilite
ürünleri için çeşitli çözümler sunacak. Ayrıca,
tüm bu unsurları birbirine bağlayan bağlantılı
platform ile Honda, bir bütün olarak toplumun
rahatlığını ve verimliliğini artıracak.
ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK
YAPILDI
Honda, geçmişte organizasyonunu
motosiklet, otomobil ve güç ürünlerine
göre bölmüştü ancak bu mali yıl itibariyle
gelecekteki rekabet gücünün çekirdeğini
oluşturacak teknoloji alanları, ilgili ürün
bazlı organizasyonlarından taşınarak yeni
oluşturulan İş Geliştirme Operasyonları altında
birleştirildi. Honda’nın yeni organizasyon

alanları ise; elektrikli ürünler ve hizmetler,
pil, enerji, Mobil Güç Paketi, hidrojen ve tüm
temel alanları birbirine bağlayan yazılım/bağlı
teknolojiler şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle
Honda, hareket etme hızını artırarak ürünleri
arasındaki “etki alanları arası” sinerji etkisini
çoğaltacak.
PİL STRATEJİSİ İÇİN YATIRIM
Honda, elektrikli araç çağındaki en önemli
zorluğun pillerin küresel tedariki olduğunu
belirterek akü tedarik stratejisi için iki temel
yaklaşımını duyurdu. Birinci olarak Honda,
dış ortaklığı güçlendirerek her bölgede sıvı
lityum iyon pillerin istikrarlı bir şekilde tedarik
edilmesini sağlayacak. Kuzey Amerika: Honda,
Ultium pillerini GM’den tedarik edecek.
GM’den ayrı olarak Honda, pil üretimi için
bir ortak girişim şirketi kurma olasılığını
araştırıyor. Çin, Honda’nın CATL ile iş birliğini
güçlendirirken Japonya da Envision AESC’den
mini elektrikli araçlar için pil tedarik edecek.
İkinci olarak ise; Honda, yeni nesil pillerin
bağımsız araştırma ve geliştirmesini daha da
hızlandıracak. Honda, şu anda geliştirilmekte
olduğu tamamen katı hal pilleri, 2024
baharında çalışır hale getirmek amacıyla
yaklaşık 343 milyon dolar yatırım yaparak bir
üretim hattı oluşturacak. Honda, yeni nesil
pillerini yeni modellere uyarlamayı hedefliyor.
2020’lerin ikinci yarısından itibaren pazara
sunulacak.

Hyundai Elektrikli Otomobillerde Sektör Lideri Olmaya Aday

G

erek ürettiği konforlu
modelleri gerekse geliştirdiği
teknolojilerle kullanıcılarına
her zaman üstün bir sürüş
keyfi sunan Hyundai, sıfır
emisyonlu araçlarının satışlarında da zirveye
oynamaya başladı. Her geçen gün giderek
artan elektrikli otomobil taleplerine en hızlı
şekilde cevap veren Hyundai, 2022’nin ilk iki
ayında 74.661 adet araç satarak Şubat 2021’e
göre yüzde 102’lik bir artış gösterdi.

PAZAR PAYI ARTTI
Özellikle KONA Elektrik ve IONIQ 5 ile
tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai, güçlü ve
büyüyen model portföyüne hibrit versiyonları
da ekledi. Hyundai, 2021’in aynı dönemine
kıyasla yüzde 28,8’lik bir artış göstererek pazar
payını da yüzde 4.6 seviyesine çıkardı. Hyundai,
bir önceki yılın aynı dönemine göre kendi satış
performansını geçmekle kalmadı, aynı zamanda
sektör trendinden daha iyi bir performans
sergiledi. Yılın ilk iki ayında Avrupa’da en
popüler Hyundai modeli ise satışların yüzde
29,3’ünü oluşturan TUCSON oldu. Satışların
yüzde 21,4’ünü KONA ve geri kalan yüzde
11,1’ini de i20 modeliyle gerçekleştirdi. Şu anda
Hyundai’nin Avrupa’daki amiral gemisi olan

BEV modeller ise satışların yüzde 10,3’ünü
oluşturuyor. Hyundai, Türkiye’de de elektrikli
modellerinin satışına hibrit ve tamamen
elektrikli KONA ile devam ederken çok yakın
bir gelecekte IONIQ 5 modelini de mevcut
ürün gamına ekleyecek.
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Turkish Cargo Ve Evi SMARTIST’ten Dev İş Birliği
Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükselten Turkish
Cargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin tamamını Mega Kargo Tesisi SMARTIST’te birleştirdi.

İ

stanbul Havalimanı’nın Nisan
2019 tarihinde hizmete açılmasıyla
birlikte yolcu seferleri üzerinden
gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini
buraya taşıyan Turkish Cargo,
kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk
Havalimanı’nda sürdürmekteydi. Hava kargo
markası, altyapısının tamamıyla hazır hale
gelmesiyle birlikte, kargo uçağı faaliyetlerini
de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul
Havalimanı’ndaki Mega Kargo Tesisine taşıdı.
Bu büyük taşınmayla Atatürk Havalimanı’na
veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm
operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin
yeni merkezi SMARTIST’ten yürütecek.
“HAZIRIZ!”
Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo)
Yardımcısı Turhan Özen, SMARTIST’in tam
kapasite operasyon başlangıcı ile ilgili olarak;
“Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki hub’ımızda
da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Atatürk
Havalimanı’nda kargo uçaklarımızın, İstanbul
Havalimanı’nda ise yolcu uçaklarımız ve paxfre*
kapasitesini kullandık. Kargo uçaklarımızla
23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere
yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5
milyon tonu Atatürk Havalimanı’ndan, 1,8
milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan
olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo
yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden
ödün vermeksizin “dual hub” olarak başarıyla
sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi,
İstanbul Havalimanı’nda tek bir çatı altında
birleştiriyoruz. Türkiye’nin hava kargo köprüsü
Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom
ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız
SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar
hazırız.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LOJİSTİĞİNİN YENİ MERKEZİ
OLACAK
İstanbul Havalimanı’nda tek çatı
altında en büyük endüstriyel bina olacak
şekilde tasarlanan SMARTIST, tüm fazları
tamamlandığında 340.000 metrekarelik
alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye
ulaşmış olacak. Artırılmış Gerçeklik,
Otomatik Depolama Sistemleri, Robotik
Süreç Otomasyonu ve İnsansız Kara Araçları
gibi akıllı teknolojiler ile donatılan tesis,
operasyonel hız ve kalite noktasında Turkish
Cargo’nun benzersiz hizmet kalitesini çok daha
ileriye taşıyacak. Bu mega tesis aynı zamanda
İstanbul’un kıtalara yayılmış konumunun da
altını çizecek ve Doğu ile Batı arasındaki ticaret
için mükemmel bir geçiş kapısı olacak. Böylece
dünyadaki hava kargo trafiğinin büyük kısmı
İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hub’a çekilerek,
İstanbul’un dünyanın lojistik merkezine
dönüşmesi sağlanacak.

FARKLI TİPTE 4125 EKİPMAN TAŞINDI
Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı
firma üst düzey yöneticilerinin Atatürk
Havalimanı’nda kurulan Geçiş Yönetim
Merkezi’nden anlık olarak takip ettiği nihai
geçiş operasyonu kapsamında, 50 TIR ile
160 sefer gerçekleştirildi. TIR’ların Türkiye
– Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk
gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ettiği
operasyonda, TGS ve Turkish Cargo’ya
ait 80 farklı tipte 4125 ekipman Atatürk
Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na
taşındı.
ATATÜRK HAVALİMANI’NA VEDA
UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava
Yolları’na 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan
Atatürk Havalimanı’ndan son kez havalanan
Turkish Cargo uçakları, yurtdışı rotasını
tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı’na
indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, Airbus
330F uçağıyla gerçekleştirdiği TK6455
numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı
– Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk
Havalimanı’na veda etti.

Vavacars ‘Pazaryeri İş Ortağı’ Vizyonuyla Tüzel Kişileri
De Ekosistemine Dâhil Ediyor
İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, iş ortakları için katma değer yaratmak,
müşterilerine de daha fazla araç çeşitliliği sunmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiriyor.

V

avaCars, ‘Pazaryeri İş Ortağı’
vizyonuyla ekosistemindeki
iş ortaklarına ve her ay web
sitesini ziyaret eden yüzbinlerce
kullanıcısına yeni fırsatlar
sunmaya devam ediyor. Tüketicilere VavaCars
standartlarında ulaşabilecekleri daha geniş
araç çeşitliliği sunan yeni uygulama ile bayi
veya araç alım satımı yapan tüzel kişiler de
araçlarını satmak için VavaCars’ın online
platformundan faydalanabilecek.

İŞ ORTAKLI SATIŞ
Hizmete sunulan yeni uygulama
kapsamında güvenilir ikinci el otomobil ticareti
yapan ve VavaCars’ın müşterilerini korumak
amacıyla sunduğu şartları kabul eden tüzel
kişilerin envanterindeki araçlar, VavaCars
platformunda kullanıcıların beğenisine
sunuluyor. Daha fazla aracı aradıkları kriterlere
göre değerlendirme şansına sahip olan
tüketiciler ise VavaCars’ın sunduğu 14 gün iade,
ücretsiz teslimat ve ek ücret ödemeden motor,
mekanik ve elektrik bakım ve onarım gibi
avantajlardan da faydalanabiliyor. Platforma
satılan araçları ekspertizden geçirerek üst
düzeyde güvenilirlik sunan VavaCars, ayrıca 12
ay 25 bin kilometrede de garanti sunarak fark
yaratıyor.

Yeni uygulama VavaCars ekspertiz
merkezlerinin bulunduğu İstanbul
ve Ankara’da uygulanmaya başlandı.
Uygulamanın önümüzdeki dönemde kapsamı
genişletilerek daha fazla şehre yayılması
hedefleniyor.
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Lexus’ta Yeni Dönem “Yeni Nesil NX SUV” ile Başlıyor
Premium otomobil üreticisi Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açan 2. nesil
NX modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı.

L

exus’un D-SUV modeli
NX, 1.650.000 TL’den
başlayan fiyatlarla İstanbul
Dolmabahçe ve Ankara Mahall
Showroomları’ndaki yerini aldı.
Tasarımı, dinamik sürüşü, teknolojisi ve
yenilikçi yaklaşımıyla Lexus’un (2.5L hibrit)
ve plug-in hibrit 450h+ (2.5L plug-in hibrit)
modelleriyle satışa sunuldu.
METAVERSE DENEYİMİ İLE LANSE
EDİLDİ
Antalya’da gerçekleştirilen basın
buluşmasıyla tanıtılan yeni NX, sektörde
ilk kez katılımcıların kendi avatarlarıyla yer
aldığı metaverse dünyasında tanıtıldı. NX’e
ait özellikleri birleştirerek aracı oluşturan
katılımcılar, farklı bir oyunlaştırma deneyimi
yaşadı. Lexus bu organizasyonla birlikte dijital
dünya ve fiziksel dünyayı buluşturarak “fijital”
bir deneyim ortaya koydu. Son teknolojilerle
donatılan yeni ürününü futuristik bir ortamda
tanıtan Lexus, lansmana özel hazırlanan NFT
eser ile NX’i lanse ederek bir ilke daha imza attı

EVRİMLEŞEN TASARIM VE YENİ
PLATFORM
Yeni NX modelinde GA-K platformunun
kullanılması sayesinde daha dinamik bir sürüş
ve daha dikkat çekici bir tasarım elde edilirken
kabin içindeki yaşam alanı da artırıldı. Yeni
NX, ilk nesil NX’e göre 20 mm daha uzun, 20
mm daha geniş ve 5 mm daha yüksek. Ayrıca
aks aralığı da 30 mm; ön iz açıklığı 35 mm ve
arka iz açıklığı da 55 mm artırıldı.
Artan ölçülerle birlikte NX’te pratiklik
de öne çıkıyor. Yeni nesilde daha fazla bagaj
alanı sunan NX, arka koltuklar normal
konumdayken 545 litre, arka koltuklar
katlandığında ise 1436 litre hacme sahip oluyor.
“TAZUNA KOKPİT” İLE EŞSİZ
YOLCULUKLAR
Yeni NX, hem sürücüler hem de yolcular
için bambaşka bir yolculuk deneyimi getiriyor.
NX ile üretime geçen Tazuna kokpit konsepti,
sürücünün aracın tüm kontrollerine kolayca
odaklanıp otomobille bütünleşmesini
amaçlıyor. Adını “binicinin dizginleri
kullanarak atını kontrol etmesini anlatan”
Japonca bir kelimeden alan Tazuna konsepti,
“eller direksiyonda, gözler yolda” anlayışıyla
sezgisel bir sürüş sağlıyor. Sürüş deneyimini
daha ileriye taşıyan kokpit tarzı, sürücüye
daha fazla güven vererek her sürüşün daha
keyifli olmasına yardımcı oluyor.Yeni NX’in
kabini sürücüyle birlikte tüm yolculara yüksek
konfor sunacak şekilde tasarlandı. Lüks bir
lounge hissi uyandıracak şekilde düzenlenen
kabinde, Takumi Ustaları’nın yüksek işçilik
kalitesiyle birlikte Lexus’un Omotenashi
misafirperverlik felsefesi daha yüksek konfor ve
yeni teknolojilerle harmanlanıyor.

PLUG-IN HİBRİT
Yeni NX, Türkiye’de tam hibrit 350h ve
plug-in hibrit NX 450h+ olmak üzere iki
farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Her
iki model de Lexus’un uzun yıllardan bu yana
elektrikli ve benzinli motoru kombine eden
premium hibrit araç liderliğinin deneyiminden
yararlandı.NX ürün gamının en çok tercih
edilen versiyonu olacak tam hibrit NX 350h,
dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile
hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri
seviyelere taşıyor. 2.5 litre hibrit motora sahip
olan araç, 244 HP ile ilk nesil NX 300h’ye göre
yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10
civarında daha az CO2 salımı gerçekleştiriyor.
Bu sayede performansı artan araç 0-100
km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor.
NX 350h yüksek performansın yanı sıra 5.9
lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 133 g/km
CO2 emisyonuyla yüksek verimliliğini ortaya
koyuyor. Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli
NX 450h+’ın hibrit sistemi de, dört silindirli
2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik
motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla
kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan
kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının
en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor.
NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor
ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3
saniyede tamamlıyor. Bu yüksek performansa
karşın WLTP ölçümlerine göre CO2 emisyonu
20-26 g/km ve ortalama yakıt tüketimi
1.0-1.1 lt/100 km değerleri ile sınıfının en
iyi değerlerini sunuyor. Lexus’un elektrikli
motorlar konusundaki köklü geçmişi, NX’in
sınıfının lider elektrikli sürüş kapasitesine
sahip model olarak öne çıkmasını sağlıyor. NX
ortalama olarak karma tüketimde 69-76 km
elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde
versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece
elektrik motoruyla yol alabiliyor. NX 450h+’ın
bataryası, 2.5 saat civarında doldurulabiliyor.
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Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain Türkiye’de

Artırılmış yerden yükseklik ve standart 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ile Yeni MercedesBenz C-Serisi All-Terrain, Türkiye’de 1.387.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

M

ercedes-Benz, station’ların
araziye uygun olmadığını
ancak bir SUV’nin de
yerden çok fazla yüksek
olduğunu düşünenler
için, 2017 yılının baharında tanıttığı E-Serisi
All-Terrain’ın ardından şimdi de C-Serisi için
ilk kez All-Terrain seçeneğini müşterileriyle
buluşturarak çok yönlü bir çözüm daha
sunuyor.
DAHA YÜKSEK
Geleneksel C-Serisi Estate’e göre yaklaşık
40 milimetre daha fazla yerden yükseklik,
standart olarak sunulan 4MATIC dört
tekerlekten çekiş sistemi ve iki arazi sürüş
modu ile C-Serisi All-Terrain, daha büyük
lastikleriyle asfalt dışındaki patikalarda da
hareket özgürlüğü sunuyor. Özgün radyatör
ızgarası, özel tamponlar, ön ve arkada tampon
altı koruma kaplamaları ve yanlarda mat koyu
gri çamurluk ağzı kaplamaları arazi aracı
görünümünü destekliyor. Crossover model
aynı zamanda kısa süre önce pazara sunulan
Yeni C-Serisi’ne ait birçok önemli özelliği
de kullanıma sunuyor. 48 volt teknolojisiyle
desteklenen verimli benzinli motor,
uyarlanabilir ve sezgisel MBUX (MercedesBenz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi
ve yeni nesil sürüş destek sistemleri bunlardan
bazıları. Opsiyon olarak sunulan DIGITAL
LIGHT, özel bir arazi aydınlatmasını içeriyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında Münih Otomobil
Fuarı’nda tanıtılan Mercedes-Benz C-Serisi AllTerrain, ülkemizde 1.387.000 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuluyor.
ÇARPICI GÖRÜNÜM
Yeni C-Serisi All-Terrain’e önden
bakıldığında, krom kaplamalar ve radyatör
ızgarasındaki merkezi yıldıza sahip ön panjur
dikkat çekiyor. Radyatör ızgarasındaki dikey
çıtalar ve parlak siyah kaplamalar kalite
algısını artırıyor. Ön tamponda kullanılan
koyu gri damarlı plastik ve
parlak kromdan alt koruma
kaplaması modelin güçlü
karakterini tamamlıyor.

İÇ MEKANDA YÜKSEK KONFOR VE
KALİTE
C-Serisi All-Terrain, iç tasarımında da
AVANTGARDE paketini baz alıyor. Siyah,
macchiato beji/siyah ve sienna kahvesi/siyah
olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.
Gösterge paneli, gümüş krom bir ek ve mat
elmas serigrafi kaplamaya sahip. Ayrıca farklı
kaplama seçenekleri de sunuluyor. Merkezi
gösterge ekranı altı derece eğimli yapısıyla
sürücü odaklı bir yapı sergiliyor. Sürücü
alanındaki yüksek çözünürlüklü 12,3 inç LCD
ekran, bağımsız ve havada süzülüyormuş gibi
görünüyor. Bu uygulama, sürücü ekranını
klasik kadranlı göstergelere sahip geleneksel
kokpitlerden ayırıyor. All-Terrain için eğim
veya direksiyon açısı gibi bilgiler dışında coğrafi
koordinat ve pusula bilgilerini de gösteren yeni
bir “Off-Road” içeriği eklendi.
YENİ NESİL 4MATIC
C-Serisi All-Terrain ile standart olarak
sunulan 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi
zorlu yüzeylerde de yüksek çekiş ve sürüş
dengesi sağlıyor. Motor gücünün yüzde 45’e
kadarı ön aksa, yüzde 55’e kadarı arka aksa
aktarılıyor. Daha fazla verimlilik ve 9 kademeli
otomatik şanzıman, 4MATIC tahrik sisteminin
daha da geliştirilmesini gerektirdi. Yeni ön aks
tahriki, ideal bir aks ağılık dağılımı ile daha
yüksek tork seviyelerinin aktarılmasını sağlıyor.
Bu çözüm, önceki nesildeki ilgili bileşene
kıyasla önemli bir ağırlık avantajı sağlıyor ve
buna bağlı olarak CO2 emisyonlarını azaltmaya
yardımcı oluyor. Ayrıca teknisyenler, yeni
şanzımandaki sürtünme kayıplarını da azalttı.
Bunun dışında kapalı bir yağ devresine sahip ve
ek soğutma önlemi gerektirmiyor.

ELEKTRİK DESTEKLİ MOTORLAR
C-Serisi All-Terrain, C 200 4MATIC
All-Terrain adındaki (karma yakıt tüketimi
(WLTP): 7,6 -6,8 lt/100 km; karma CO2
Emisyonu (WLTP): 174-155 gr/km) yeni dört
silindirli benzinli motor (M 254) ve entegre
ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile birlikte
sunuluyor. 204 bg (150 kW) güç kısa bir
süre için elektrikli sistem tarafından 20 bg
(15 kW)’ne kadar destekleniyor. Enerji gerikazanımı ve motorun kapatılması halinde
“süzülme” işlevi sayesinde benzinli motor
yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. MercedesBenz, M 254 ile modüler 4 silindirli benzinli
motorun; NANOSLIDE® silindir kaplaması,
CONICSHAPE® silindir honlama ve doğrudan
motora yerleştirilen egzoz gazı arındırma
sistemi dahil tüm yeniliklerini tek bir motorda
birleştirdi. Twin Scroll teknolojisi, daha da hızlı
turbo besleme
yanıtı için
geliştirilerek
birleşik akışlı
kademeli
turbo besleme
işlevi devreye
alındı.

Gemlik Tesisi’nde İnşa Edilen 1.6 Kilometrelik Test Pisti Tamamlandı
Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6
kilometrelik test pisti tamamlandı.

T

ogg’un, 18 Temmuz 2020
tarihinde başladığı Gemlik
Tesisleri’ndeki inşaat
çalışmalarında hızla sona
yaklaşılıyor. Aynı çatı altında
topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci
özellikleriyle “Bir Fabrikadan Daha Fazlası”
olarak tanımlanan Togg Gemlik Tesisi’nde
1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

ile aylık Yönetim Kurulu toplantısını Gemlik’te
gerçekleştiren Togg Yönetim Kurulu üyeleri,
pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.
‘Yüksek hız pisti’, ‘bozuk yol pisti’, ‘özel manevra
alanı’ gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan
pistte, Togg prototipleri
test edilecek. Ürün
geliştirme ve kalite
süreçlerinin test edileceği
pistin yapımı 3 aylık
sürede tamamlandı.
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Continental İnovatif Teknolojili İki Yeni Yaz Lastiğini Tanıttı
Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, ileri teknoloji ve Alman mühendisliği
ile geliştirdiği iki yeni yaz lastiğinin lansmanını yaptı.

C

ontinental Türkiye, üstün
performanslı iki yeni
yaz lastiğinin tanıtımını
gerçekleştirdi. Göcek’te iki
günlük sürüş deneyimi ile
tanıtılan UltraContact ve SportContact 7,
inovatif özellikleriyle öne çıkıyor. UltraContact,
özel olarak geliştirilen YellowChili hamuru
bileşenleri sayesinde yol yüzeyine iyice
kenetlenerek iyi bir kalkış, hassas direksiyon
tepkisi ve güvenli fren mesafeleri için önemli
olan yüksek kavrama seviyesi sağlıyor. Yeni
SportContact 7 ise asimetrik, uyarlanabilir
sırt tasarımı ile kuru ve ıslak yollara uyum
sağlayabiliyor. Bu sayede sürüş özellikleri daha
yüksek hızlarda bile sürekli olarak iyi ve güvenli
bir seviyede kalıyor.
GÜRÜLTÜ AZALIYOR
Continental lastik mühendislerinin
UltraContact için özel olarak tasarladığı sırt
bölgesi, aşınmayı azaltarak lastiğin ömrünü
uzatıyor. Sağlam sırt olukları ile birleşen yüksek
sayıda kılcal kanal, su tahliyesini hızlandırarak
yağışlı havalarda kısa fren mesafelerini
garanti ediyor. UltraContact’In sırt kuşakları
arasındaki kanallara yerleştirilen dalga
kırıcılar su tahliyesini engellemeden gürültü
emisyonunu azaltıyor.

Bu eğimli kılcal kanal konsepti, su
tahliyesini hızlandırarak yağışlı havalarda
kısa fren mesafelerini de garanti ediyor. Yeni
tasarlanan yanak bölgesi de gelecek nesil
Continental lastiklerinin yeni dört kesitli
tasarımını ilk kez sergiliyor. Ürün adının sırt
kanallarından da görülebilmesi ise lastiğin bir
diğer yeni özelliği.
ŞİMDİDEN TEST ŞAMPİYONU
Yeni SportContact 7 ise üç yeni teknik
detayıyla öne çıkıyor. Adaptif sırt tasarımı kuru
ve ıslak yollara uyum sağlarken, boyuta özel
sırt tasarımı ile her araçta maksimum sürüş
keyfi sunuyor. Ayrıca her türlü yol koşulunda
maksimum kavrama sağlayan BlackChili
teknolojisine sahip sırt bileşimi, asimetrik
profiline göre uyarlandı. Continental‘in lastik
performans standartlarını yeniden tanımlamak
ve yeni amiral gemisi olan lastiğinin sürüş
özelliklerine yüksek düzeyde güvenlik katmak
için geliştirdiği SportContact 7, katıldığı ilk
test olan Tyre Reviews 2022 Ultra Yüksek
Performans testinden de galibiyetle döndü.
SportContact 7, kısa bir süre önce Ford Puma,
Maserati Ghibli,
Levante ve
Quattroporte için
orijinal ekipman
onayı da aldı. Yeni
SportContact
7, yüksek
performanslı
lastik
segmentinde
her bir araç tipi
için özel olarak
tasarlanmış ilk
lastik olarak öne
çıkıyor.

20 yıldan uzun bir süredir Castrol’de görev yapan ve son 7 yıldır da Castrol CEO’su olan Mandhir
Singh’in Eylül 2022’de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO’su olacak.

B

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ
Bp Müşteri ve Ürünlerden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Emma Delaney, Castrol’ün,
Mandhir Singh yönetiminde, bp’nin entegre
bir enerji şirketine dönüşümünde kilit rol
oynamasını sağlayacak net bir büyüme ve
sürdürülebilirlik stratejisi belirlediğinin altını
çizerek “Michelle Jou’nun bp’ye katılmasından
ve Castrol’ün daha da büyümesini sağlamak
amacıyla oluşturulmuş bu güçlü platformun
üzerine yeni şeyler inşa edecek olmasından
memnuniyet duyuyorum” dedi. Jou’nun strateji
uygulama, müşteri odaklılık ve tedarik zinciri
alanlarında kapsamlı deneyimi bulunuyor.
Michelle Jou, sürdürülebilirlik konusunun
kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek
“Covestro’da çalışırken Çin’deki ortaklarımızla
ilk kapalı devre iş birliğini kurdum ve
sektördeki ilk Karbon Nötr Polikarbonları

PETRONAS Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Burak Işıldak: “2022 Yılı Otomotiv Sektörü
için Geleceğe Yatırım Senesi olacak”

ETRONAS Madeni Yağlar
Türkiye ve Orta Doğu Genel
Müdürü Burak Işıldak 2022 yılı
hedef ve beklentilerini aktardı
ve geçtiğimiz yılı değerlendirdi.
2021’de yıl hedeflerini tutturmaktan daha
çok iş ortaklarını ve onların müşterilerinin bu
çok zorlu seneyi en az zararla atlatmalarını
sağlamak için desteklemeye odaklandıklarını
aktaran PETRONAS Madeni Yağlar Türkiye
ve Orta Doğu Genel Müdürü Burak Işıldak şu
bilgileri verdi: “Tüm iş ortaklarımızla beraber
taşın altına elimizi soktuk, ana firma olarak
bizden beklenilen desteği mümkün olan en üst
seviyede aktardık. 2021 yılının kar etmekten
çok daha fazla oranda geçmiş yıllara ait bir
vefa ve gelecek yıllara ait bir yatırım yılı olarak
gördük. Bu açıdan bakılırsa hedeflerimize
tam anlamıyla ulaştık. 2022 ve sonrası
için de yaklaşımımızın ve yaptıklarımızın
hem otomotiv hem de endüstriyel yağlar
segmentlerinde meyvelerini vereceğine
inanıyoruz.”
2022 ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ
KORUMA YILI
2022 ilk çeyreğinin madeni yağ endüstrisi
açısından genel olarak hammadde, özellikle de
baz yağ tedariğinde süreklilik ve bulunabilirlik
problemlerinin ciddi derecede hissedildiği
bir dönem olduğunu ifade eden PETRONAS
Uluslararası Madeni Yağlar Türkiye ve Orta
Doğu Genel Müdürü Burak Işıldak, “2022’nin
ana hatlarıyla, enerjinin bir damlasını bile israf
etmeden elimizdekinin değerini korumaya
odaklanacağımız bir yıl olacağını düşünüyoruz.”

Castrol’ün Yeni CEO’su Michelle Jou Oldu

p’den yapılan açıklama ile
Castrol’den sorumlu yönetici
olan Mandhir Singh’in Eylül
2022 itibariyle emekliye
ayrılacağı duyuruldu. 32 yıllık
bp kariyerinin son 20 yılı aşkın süresinde
Castrol’de yöneticilik yapan Mandhir Singh,
ardında önemli bir profesyonel mirasın
yanı sıra Castrol’ün gelecekteki büyümesine
zemin oluşturan güçlü bir platform da
bırakıyor. Fransa’da işletme yönetimi yüksek
lisansını bitirdikten sonra kariyerine Hong
Kong’da Elf Atochem ile başlayan Michelle
Jou, 25 yıldan uzun süredir bulunduğu
kimya endüstrisindeki satış, pazarlama,
tedarik zinciri ve yöneticilik alanlarındaki
deneyimiyle Castrol’e stratejik ticari uzmanlık
katacak. Jou, 11 Nisan 2022’den itibaren
bp’de çalışmaya başlayacak.

Yeni PETRONAS Syntium hem Çevre Dostu hem de Yakıt
Ekonomisi Uzmanı

P

Continental’in önceki popüler deseni ile
kıyaslandığında, yeni SportContact 7‘nin
kilometre performansında yüzde 17, yarış
pistindeki performansında yüzde 10, ıslak
zeminde frenleme mesafesinde yüzde 8 ve kuru
fren mesafesinde yüzde 6 daha iyi sonuçlar elde
edildi.

Almanya pazarıyla
buluşturdum.
Castrol’ün
sürdürülebilirlik
ajandasını PATH360
stratejimiz
doğrultusunda
yürütmeye ve
müşterilerimizin
sürekli gelişen
ihtiyaçlarını
karşılamaya
katkıda bulunmayı
sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek
yapacaklarını açıkladı. Castrol, bp’nin entegre
bir enerji şirketine dönüşme yolundaki üç
stratejik ayağından biri olan Akaryakıt Dışı
Gelirler & Mobilite iş kolunun bir parçası
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Bilgilerini aktardı modern otomobillerin çok
daha kompakt, küçültülmüş motorlara sahip
olduklarını hatırlatan Genel Müdür Burak
Işıldak, “Aynı zamanda hibrit otomobillerin
hızla yaygınlaşması, turbo şarjlarla donatılmış
araçlar ve şehirleşmenin hızlanarak devam
etmesine bağlı artan dur/kalk ve sıkışık şehir içi
trafiği motorların çok daha yüksek sıcaklıklara
maruz kalmasına neden oluyor. Ve sıcaklık/ısı
en büyük düşman. Motordaki yüksek sıcaklığı
kontrol altında tutabilecek güçte ve niteliklerde
yağlara olan ihtiyaç ultra düşük viskoziteli
motor yağlarına geçişi zorunlu kılıyor.”
açıklamasını yaptı. Daha “Sürdürülebilir” bir
dünya hedefi için otomotiv teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak PETRONAS
Syntium binek otomobiller ürün yelpazesinin
yenilendiğini ifade eden Işıldak, “CoolTech+TM
teknolojisine sahip, çok ince, tam sentetik
motor yağı serimizi pazara sunduk. %3’e
varan oranda yakıt ekonomisi ve daha düşük
emisyon sağlama özellikleriyle modern
motorların tüm gereksinimlerini ve OEM’lerin
(Araç Üreticileri) kendi motor tasarımlarının
ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahip
yeni Syntium ürünlerimiz gezegenimizin
sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.” dedi.
ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN MALİYETLER
ARTACAK
Enerji fiyatlarının dramatik bir şekilde
artmaya devam ettiğini vurgulayan Burak
Işıldak, “Bu artışın etkileri gerek üretim
gerekse nakliye maliyetlerinin kaçınılmaz bir
şeklide yükselmesiyle sonuçlanacak. Madeni
yağ sektörü özelinde, üretim maliyetlerin

artmasının yanı sıra artan yakıt fiyatlarının
tüketicilerin araç kullanımlarını azaltmaları
sonucunu doğuracağını öngörmekteyiz.
Daha düşük kilometre yapan araçların
bakım gereksinimlerinin de azalacağı, bakım
taleplerinin erteleneceğini, tüm bunlara bağlı
olarak madeni yağ pazarının da olumsuz
etkileneceğini düşünüyoruz.” bilgisini verdi.
Madeni yağ sektörünün temel olarak iki
ana hammadde girdisi olduğunu aktaran
Burak Işıldak: “Bunlar baz yağlar ve katıklar.
Ülkemizde baz yağ üretimi yapan yalnız bir
adet petrol rafinerisi mevcut. O da sadece
Grup I sınıfı baz yağlar üretiyor. Kaldı ki bu
rafinerinin de ana girdisi olan ham petrol
uluslararası piyasada fiyatı döviz cinsinden
belirlenen bir ticari ürün. Diğer baz yağlara
dönük ihtiyaç ise tamamen ithalat yöntemiyle
karşılanmakta. Buna ek olarak ülkemizde bir
katık üreticisi olmadığı için madeni yağın bir
diğer ana girdisi olan katıklar da tamamen
ithalat yoluyla karşılanmakta. Bu bağlamda,
kurlardaki artış bizim sektörümüz için direkt
maliyetlere etki eden bir unsur.” ifadelerini
kullandı.

Doğuş Otomotiv’in Audi, Seat Ve Volkswagen İçin Tercihi Değişmedi
Dünyanın lider madeni yağ markalarından Castrol, önde gelen araç üreticileriyle
Türkiye’deki stratejik iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor.

D

ünyanın lider madeni yağ
markalarından Castrol,
Türkiye’nin lider otomotiv
distribütörü Doğuş Otomotiv
ile iş birliğini 5 yıl daha uzattı.
25 yılı aşkın süredir devam eden bu iş birliği
kapsamında; Doğuş Otomotiv Audi, Seat ve
Volkswagen markalı araçlarda Castrol’ün
ürünlerini tercih ederken, yetkili servislerde
de Castrol ürün kullanımı öneriliyor. Doğuş
Otomotiv ile iş birliklerinin 5 yıl daha
sürecek olmasından dolayı mutlu olduğunu
belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta
Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Türkiye’nin

en önemli otomotiv distribütörleri ile çeyrek
asrı aşkın süredir devam eden iş birliğimiz
hem değerli markalara hem de Castrol’e güç
katıyor. İş birliğimizin her geçen yıl daha da
güçlenerek devam etmesi, tüketicilerimizin
otomobillerinden daha fazlasını istemelerinin
bir sonucu. Castrol olarak ürünlerimizle,
araçların motorlarının en zorlu şartlarda bile
gerçek performanslarını ortaya çıkarmasını
sağlıyoruz” dedi.
DÜNYANIN İLK KARBON NÖTR
SERTİFİKALI ÜRÜN GRUBU
Castrol, 120 yıldır sürtünme ile mücadele
ederek enerji verimliliği sağlıyor ve emisyonun
azaltılmasına katkı sağlıyor. En son
teknolojilerle geliştirilen günümüz motorları
daha küçük hacimlerine rağmen daha yüksek
performans sağlıyor. Ancak bu durum motorun
içinde daha yüksek basınca ve daha fazla
sürtünmeye yol açıyor. Yetkili servisler için

özel geliştirilmiş dünyanın ilk karbon nötr
sertifikalı ürün grubu olan Sıvı Titanyum ile
güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional
ise motorun içindeki yüksek basınç altında
şekil değiştirerek daha güçlü oluyor ve
metallerin birbirleriyle temasını engelleyerek
sürtünmeyi azaltıyor. Böylece motorun gerçek
performansını ortaya çıkarmasına yardımcı
oluyor. Castrol, sertifikalı karbon nötr ürün
portföyü ve Castrol EDGE Professional ürün
serisi ile Doğuş Otomotiv müşterilerine
verdiği en üst kalitede hizmeti sürdürmeyi
hedefliyor.
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“Trafiğe Takılmayan” MG ZS, Yenilenen Tasarımıyla Satışta!
Bagajındaki Elektrikli Bisikletiyle Trafiğe Çözüm Bulan Yeni MG ZS İki Yeni Benzinli
Versiyonuyla Türkiye’de!

D

oğan Holding’e bağlı Doğan
Trend Otomotiv tarafından
temsil edilen MG, elektrikli
modelleri ile geçen yıl Türkiye
pazarına giriş yapmıştı.
Markanın giriş modeli olan %100 elektrikli
ZS’e iki yeni kardeş daha geliyor. MG Ailesine
yeni katılan ZS Luxury bagajındaki katlanır
e-bisikletiyle “Trafiğe Çözüm” sloganıyla
müşterilerin beğenisine sunuluyor. Elektrikli
araçlara geçiş hızlanırken şehir-içindeki park
ve trafik sorununa çözümler de gelişiyor.
Elektrikli bisiklet, scooter gibi pratik çözümler
yaygınlaşırken MG’nin yeni modeli ZS işte bu
yeni akıma uygun bir çözümle piyasaya çıkıyor.
ZS kullanıcıları kalabalık şehir içi trafiğine
girmeden uygun yere park edip bagajlarındaki
e-bisiklet ile işlerini halledebilecekler. MG
ZS sahipleri 55 km menzilli katlanabilir
elektrikli bisiklet sayesinde hem ekonomi
hem zaman hem de sağlık kazanırken şehrin
göbeğinde yaşanan park sıkıntısından ve
trafikte kilitlenme stresinden kurtulacaklar.
Yeni MG ZS’in giriş modeli ZS Comfort 1,5
litrelik benzinli motoruyla 449 bin TL; 1,0
litrelik turbo motora sahip ZS Luxury versiyon
ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla otomobil
severleri MG Showroom’larına bekliyor.

TRAFİĞE ÇÖZÜM BULAN OTOMOBİL
MG ZS
MG markası elektrikli mobiliteye ve şehir
içinde karbon emisyonlarnın azaltılmasına
önem veriyor. Bu paralelde; ZS müşterilerine
55 km elektrikli menzili olan elektrikli
bisikletini şehir içi trafik çözümü olarak
sunuyor. Markanın sunmak istediği deneyim,
MG ZS sahiplerinin metro, tramvay, metrobüs,
Marmaray, vapur, uçak gibi toplu ulaşım
araçlarına kısa mesafede bulunan yerlerde
park ederek trafik yoğunluğu ve stresine

girmeden yollarına devam edebilmeleri olarak
öne çıkıyor. MG markası sürdürülebilir hayatı
destekleme misyonu ile bu proje ile şehir
trafiğinin rahatlamasına da destek olmayı
amaçlıyor. Daha az yakıt kullanarak ekonomik
kazanım da sağlayacak olan bu yaratıcı çözüm,
karbondioksit salınımının çevreye yayılmasını
azaltarak daha temiz bir çevrenin oluşmasına
da katkı sağlıyor.
VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ
İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası
MG, ülkemizde satışa sunduğu ilk %100
elektrikli model ZS’in iki farklı benzinli
motor seçeneğini de listesine ekledi. General
Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen
benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik
atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla
sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri
otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere
aktarıyor. Hafif yapısıyla performans ve
tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor
seçeneklerinden 1,5 litrelik versiyon, 106 HP
güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip. MG ZS
1,5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10,9
saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim
değeri ise 100 kilometrede 6,6 litre. 1,0 litrelik
turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç
ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan
100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo
benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama
yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre.
MG ZS İLE KONFOR VE TEKNOLOJİ
BİR ARADA
Comfort ve Luxury isimli iki farklı donanım
seviyesiyle satışa sunulan MG ZS, her iki
donanımda da sınıfında fark yaratan özellikleri
bünyesinde barındırıyor. Apple Carplay ve
Android Auto desteğine sahip 10.1 inçlik
dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüğü ve

kolay kullanımıyla standart olarak geliyor.
Bunun yanında Luxury donanımında dijital
gösterge paneli de standart olarak yer alıyor.
Dijital klima yine her iki donanımda da
standart sunulurken, anahtarsız giriş ve
çalıştırma için Luxury donanımı tercih etmek
gerekiyor. Hız sabitleyici ise hem Comfort
hem de Luxury donanım listesinde mevcut.
Ek olarak Luxury donanımında sunulan deri
koltuklar sürücü tarafında elektrikli olarak
ayarlanabilirken hem sürücü hem de yolcu
tarafında yer alan ısıtma özelliği lüks algısını
kuvvetlendiriyor. Dış donanımda ise elektrikli
ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilen yanı
aynalar her iki donanımda da standart olarak
yer alırken, yine standart olan LED gündüz
sürüş farları ZS’in modern görünümünü
kuvvetlendiriyor. Otomatik yanan farlar hem
Comfort hem de Luxury donanımda konforu
artırırken, arka park sensörleri de şehir için
manevralarda kolaylık sağlıyor.
EURO NCAP’TEN 5 YILDIZ ALAN İLK
MODEL
Sunduğu aktif ve pasif güvenlik
ekipmanlarıyla aileler için ideal bir yol arkadaşı
olan ZS, %100 elektrikli versiyonuyla Euro
NCAP’ten 5 yıldız alan ilk model olmayı
başarmıştı. Aynı gövde yapısını koruyan ZS’in
benzinli versiyonları da zengin bir güvenlik
listesine sahip. İki ISOFIX bağlantısı, ön, yolcu
ve sürücü havayastıkları ile yokuş kalkış desteği
her iki donanımda da standart olarak yer alıyor.

Yeni Honda Civic Type R’dan Suzuka Pistinde Tur Rekoru
Honda’nın geleneksel hale gelen Civic Type R tur rekorlarına bir yenisi daha eklendi.

H

onda’nın 2023 yılında
Avrupa pazarında satışa
sunacağı yeni nesil Civic
Type R modeli, Japonya’nın
dünyaca ünlü Suzuka
Pisti’nde önden çekişli otomobiller için yeni
bir tur rekoru kırdı. Honda tarafından yapılan
ölçümlerde 5,8 km uzunluğundaki Suzuka
Pisti’ni 2 dakika 23.120 saniyede tamamlayan
yeni nesil Civic Type R, bir önceki nesli olan
2021 Honda Civic Type R Limited Edition’a
göre pisti 0,873 saniye daha hızlı geçtiğini
gösterdi. Yeni
tur rekoru, yeni
Civic Type R’ın
son geliştirme
denemeleri
sırasında
ölçüldü.

TUR REKORLARI HONDA’DA
Yüksek hızlı şikanları ve zorlu virajları ile
ünlü olan Uluslararası Suzuka Yarış Pisti’nde
yeni tur rekoruna imza atan yeni Civic Type R,
Honda’nın en yeni performans aracı olarak öne
çıkıyor. Dünyanın en büyük pistlerinden biri
olarak kabul edilen Suzuka Pisti, 1962 yılından
bu yana Honda’nın performans modelleri için
bir test merkezi olarak kullanılıyor. Suzuka
Pisti’ndeki önden çekişli otomobil tur rekoru
ise Honda modelleri tarafından yenileniyor.
Yeni nesil Civic Type R’dan bir önceki rekor,
Şubat 2020’de Civic Type R Limited Edition
geliştirme aracı tarafından 2 dakika 23.993
saniye olarak belirlenmişti. Honda’nın 10’uncu
nesil Civic Type R GT modeli ise 2017 yılında
Almanya’daki Nürburgring Pisti’nde 7 dakika
43,8 saniyelik tur süresi ile önden çekişli
otomobil tur rekorunu kırmıştı.

Seri üretim bir Honda Civic Type R GT
modeli, beş efsanevi Avrupa yarış pistinde seri
üretim önden çekişli otomobil rekorlarını da
kırmaya devam etti.
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Maserati ve ROKİT Venturi Racing’den Dev İş Birliği
ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası’nın 9. Sezonunda piste çıkmaya hazırlanan Maserati, ROKiT
Venturi Racing ile gerçekleştirdiği uzun soluklu ortaklığını duyurmak için Roma E-Prix’yi seçti.

A

BB FIA Formula E Dünya
Şampiyonası’nda bugüne
kadarki en hızlı, en hafif ve en
güçlü Formula E yarış otomobili
olan “Gen3” ile Sezon 9’dan
itibaren pistteki yerini alacak olan Maserati,
şampiyonada yarışan ilk İtalyan marka olacak.
Maserati, ROKiT Venturi Racing ile iş birliğine
imza attığını duyurdu. Maserati, Dünyanın ilk
“tamamen elektrikli motor sporları etkinliği”
olan Formula E şampiyonasında yeni “Gen3”
isimli otomobiliyle start alacak. Formula E
şampiyonasında katılan ilk İtalyan marka
olan Maserati, köklü motor sporları geçmişi
ile gelecek elektrifikasyon stratejisini bir araya
getiren bu hamle ile ABB FIA Formula E
Dünya Şampiyonası’nda mükemmel bir uyum
sergileyeceğinin sinyalini veriyor. Bugüne
kadarki en hızlı, en hafif ve en güçlü tek
koltuklu Formula E aracı “Gen3” ise tasarım,
üretim ve teknoloji açısından birçok yeniliği
barındırıyor.

EN BAŞARILI SEZON
Maserati’nin uzun soluklu bir iş birliğini
imza attığını duyurduğu ROKiT Venturi
Racing, Roma E-Prix öncesinde iki Dünya
Şampiyonasına, Takımlara ve Sürücülere
liderlik etti. İki zafer, beş podyum ve İsviçreli
İtalyan Edoardo Mortara ile Dünya Şampiyonu
ikinciliği unvanı ile geçen sezon takım, bugüne
kadarki en başarılı sezonunu geçirdi. Konuyla
ilgili değerlendirmede bulunan Maserati
CEO’su Davide Grasso “Formula E ile motor
sporlarına geri dönmek Maserati için doğal bir
seçimdi. Bu serüveni, bizimle aynı değerlere
sahip, geleceğe bizim gibi bakan bir partnerle
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. ROKiT
Venturi Racing ekibiyle aynı kararlılığı ve
dünyanın dört bir yanındaki pistlerde rekabet
etme ve kazanma arzusunu paylaşıyoruz.” dedi.
ROKiT Venturi Racing Başkan ve Yönetici
Ortağı Scott Swid ise “Gen3 için Maserati
ile ortaklık yapmak harika. Takım, Maserati
ve Formula E için mükemmel, ancak daha

da önemlisi, ikonik bir markanın üst düzey
motorsporları dünyasına dönüşüne tanık olmak
Maserati hayranları için de harika bir haber.
Bu ortaklık sadece Formula E’deki uzun vadeli
geleceğimiz için güçlü temeller oluşturmakla
kalmıyor. Bu ortaklık ile prestijli bir marka
köklerine geri dönerek motorsporlarının en ileri
ve en hızlı büyüyen biçimi ile heyecan verici bir
hikaye yazıyor.” şeklinde konuştu.

Opel ve Darmstadt Üniversitesi, Stellantis’in ilk OpenLab’ı İçin Anlaştı
Alman üretici Opel, yeni aydınlatma teknolojileri konusunda Darmstadt Teknik Üniversitesi
(TU Darmstadt) ile ortaklık anlaşmasına imza atıyor.

Ü

stün Alman teknolojisini en
çağdaş tasarımlarla buluşturan
Opel, aydınlatma teknolojileri
konusunda Darmstadt Teknik
Üniversitesi (TU Darmstadt)
ile yaptığı iş birliği ile bir ilke imza atıyor.
Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından
Stellantis’in küresel araştırma ağı ‘OpenLabs’
projesi kapsamında Almanya’daki ilk
iş birliğini grubun Alman üyesi Opel
gerçekleştirdi. Bu kapsamda TU Darmstadt
ile yapılan stratejik ortaklık, yeni aydınlatma
teknolojileri çağına geçiş yolunda önemli
bir adım olacak. Bununla birlikte grup, ilk
etapta üniversitenin Elektrik Mühendisliği
ve Bilgi Teknolojileri Bölümü’ndeki üç
doktora öğrencisine önümüzdeki dört yıl için
finansman sağlayacak.
“YOLU AYDINLATMAKTAN
FAZLASINI YAPACAK”
Opel ile TU Darmstadt’ın gerçekleştirdiği
ortaklığı değerlendiren Opel CEO’su Uwe
Hochgeschurtz, “Gelişmiş uyarlanabilir
far sistemleri, yolu mevcut koşullara göre
aydınlatmaktan çok daha fazlasını yapıyor.
Çok sayıda yardımcı sisteme bağlılar ve sürüşü
daha güvenli ve konforlu hale getiriyorlar.
TU Darmstadt ile birlikte tamamen yeni
aydınlatma sistemleri geliştirmek ve bunları
pazara sunmak istiyoruz. TU Darmstadt’tan
bilim ve araştırma uzmanlarıyla çalışmaktan
mutluluk
duyuyoruz”
şeklinde
konuştu.

DAHA DOĞRU AYDINLATMA İLE DAHA
YÜKSEK GÜVENLİK
Opel ile Darmstadt Üniversitesi arasında
gerçekleştirilen iş birliği ile ortaya çıkan bu
yeni Open Lab her iki ortak için de yeni nesil
aydınlatma teknolojilerine giden yolda bir
kazan-kazan ortaklığı anlamına geliyor. Opel
Dış Aydınlatma İnovasyon Liderliği Mühendisi
Philipp Röckl, “Uzun yıllardır alanındaki
uzmanlarla çalışıyoruz. OpenLab ile olan
aydınlatma teknolojisi iş birliğimiz uzun vadede
yoğunlaşacak ve güçlenecek. Mevcut araştırma
projesi ilk etapta dört yıl için planlandı. Ancak
amaç, önümüzdeki on yıl ve sonrası için
stratejik bir ortaklık oluşturmak”
LABORATUVARDAN OTOMOBİLE
Philipp Röckl, “TU Darmstadt’taki
OpenLab; iletişim ve sürüş destek
sistemlerinin, uyarlanabilir far sistemlerinin,
stop lambalarının, iç aydınlatmanın ve
genel olarak ışık kaynaklarının daha da
geliştirilmesine odaklanıyor. Bu iş birliği
ile aydınlatma konusuna bütünsel bir bakış
açısı getiriyoruz. Aydınlatma, otomobilin
farlarının çok ötesine geçiyor ve birçok
alanda büyük bir öneme sahip” sözleriyle
markanın far teknolojisine yaklaşımını ifade
etti. Darmstadt Üniversitesi Aydınlatma
Teknolojisi Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr.
Tran Quoc Khanh ise, “Her şey planlandığı gibi
giderse, Stellantis ile geliştirilen aydınlatma
teknolojilerine sahip ilk araçlar, 2028 yılına
kadar yollara çıkacak
ve dünyanın en akıllı
aydınlatma teknolojilerinden
birine sahip olacaklar” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER YENİ
MODELLERDE
Opel, “2016 Avrupa Yılın Otomobili”
seçilen bir önceki nesil Astra’da yaptığı gibi
Intelli-Lux LED® Matrix farı kompakt sınıfa
taşıyarak, yenilikçi aydınlatma teknolojilerini
geniş bir alıcı kitlesi için ulaşılabilir hale
getirme geleneğini sürdürdü. Şimdi ise bu
gelişimin bir sonraki aşamasına geçiliyor.
Opel’in Insignia’da ve yenilenen SUV’u
Grandland’de kullanılan Intelli-Lux LED®
Pixel farlar, ilk kez Astra’da kullanılıyor. Far
başına 84 adet olmak üzere toplam 168 LED
hücresiyle kompakt sınıfın yeni üyesi, duruma
göre uyarlanan ve diğer yol kullanıcılarının
gözlerini kamaştırmayan her zaman hassas
ve kusursuz bir aydınlatma düzeni sağlıyor.
LED’ler ultra ince farlara entegre ediliyor.
Ana far karşıdan gelen araçları milisaniyeler
içinde aydınlatma alanından çıkarıyor.
Kalan alanlar, her zaman optimum görüş ve
güvenlik için uzun hüzme ile aydınlatılmaya
devam ediyor. Altıncı nesil Astra’nın üretim
sürecinde uygulanan paradigma değişikliği,
markanın 2018 yılında başladığı geliştirme
süreciyle de yakından ilgili. Tasarım,
pazarlama ve mühendislik alanlarından
uzmanlar, Opel’in Alman, ulaşılabilir ve
heyecan verici olma değerlerini tasarım dili,
teknoloji ve araç içeriği ile birleştirip hayata
geçirmek üzere sürece dahil oldu. Bu başarılı
ekibin çalışmaları sonucunda cesur ve yalın
Opel tasarım felsefesi doğdu. Bu sayede
çok özel bir
karaktere
sahip Astra
yaratıldı.
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Otokoç 2. El’in İlk Bayisi Denizli’de Hizmete Girdi
Giderek büyüyen ikinci el otomotiv pazarındaki ihtiyaçlara cevap vermek için satış kanallarını
çeşitlendiren Otokoç 2. El, tedarik kanallarını geliştirerek bayilik ağı oluşturmaya başladı.
Otokoç 2. El’in ilk bayisi Denizli’de açıldı.

İ

kinci el araç satışında Türkiye’nin
lideri konumunda bulunan Otokoç
2. El, giderek büyüyen ikinci el
pazarındaki ihtiyaçlara cevap verme ve
tedarik kanallarını geliştirme stratejisi
doğrultusunda satış kanallarını çeşitlendirerek
bayilik ağı oluşturmaya başladı. Otokoç 2.
El’in ilk bayi açılışı, 1 Nisan 2022 tarihinde
Denizli’de gerçekleşti. Bayi açılışı vesilesiyle
düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik,
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Zolan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan

Vekili Ali Y. Koç, Bayi
Sahibi ve Turkuaz
Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı
Nihat Zeybekci,
Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü
İnan Ekici, Denizli
yerel yöneticileri ve
davetlilerin katılımıyla
gerçekleşti.
HEDEF 2026 SONUNA KADAR 30
BAYİ
İkinci el otomobil sektörü uzun süredir tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de tutarlı bir
şekilde büyümeye devam ettiğini, öncülük ve
güven vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla
94 yıldır sektörde standartları belirleyen
Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan
Otokoç 2. El’in de sektöründe ilk akla gelen
marka olarak konumlandığını belirten Otokoç
Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, konuyla

ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Sektöre
kurumsal bir yaklaşım getirerek araç satışı, aynı
gün nakit ile araç alımı, profesyonel ekspertiz
hizmetleri, yaygın hizmet ağı, temassız teslimat
ve online satın alma gibi yenilikçi seçenekleriyle
2. el araç konusunda güven noktası olarak
faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla,
Türkiye çapında 25 lokasyonda hizmet
veriyoruz. Otokoç 2. el olarak araç satın alırken
veya satarken tüm süreçlerin en kolay, hızlı ve
şeffaf şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, katma
değerli hizmetlerimizle müşterilerimize her
zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz.
Bunun yanı sıra Türkiye’de 2021 yılında toplam
24.000 adet satışın gerçekleştiği kurumsal
ikinci el araç
pazarında liderlik
konumumuzu ve
dünyada bölgesel
bir oyuncu olma
hedefine yönelik
yatırımlarımızı
sürdürüyoruz.”

Hyundai STARIA “Red Dot En İyinin En İyisi” Ödülünü Kazandı
Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkat çeken yeni MPV modeli
STARIA ile ödülleri kazanmaya devam ediyor.

D

ünyaca ünlü Red Dot Design
2022 ödüllerine damgasını
vuran STARIA, Ürün
Tasarımı kategorisinde
birinci seçildi. En İyinin
En İyisi ödülü (The Best of the Best), çığır
açan tasarım için verilirken aynı zamanda
dünyadaki en yüksek seviye tasarım unvanı
olarak kabul ediliyor. Hyundai’nin ürün
tasarımında küresel rekabet gücünü daha
da güçlendiren bu ödül, aynı zamanda
modelin satış başarısına da doğrudan etki
ediyor. Hyundai STARIA, yakın bir zamanda
Türkiye’de de satışa sunularak Avrupa
pazarında daha fazla söz sahibi olacak.

FÜTÜRİSTİK DIŞ TASARIM
STARIA, bir uzay mekiğine benzeyen,
çarpıcı, fütüristik ve gizemli bir dış tasarıma
sahip. Önden arkaya arkaya doğru uzanan sert
ve yumuşak geçişler bir arada kullanılırken
ayrıca bu tasarım dili uzaydan bakıldığında
dünyanın ufkunu aydınlatan ışık eğrisini
anımsatmış oluyor. Uzay mekiğine ek olarak,
iç mekan için yolcu gemisinden ilham alan
tasarımcılar, sürücünün rahatlığına ve
yolcuların üst düzey konforuna odaklandı.
Otomobil severlere daha lüks bir görünüm
ve benzersiz bir atmosfer sunmak isteyen
Hyundai tasarımcıları, alçaltılmış kemer
çizgileri ve panoramik yan camlarla genel

görüşü artırırken aynı zamanda daha ferah
bir ortam sunuyor. Geleneksel Kore ‘hanok’
mimarisinden ilham alan bu ferahlık duygusu,
yolcuların daha rahat seyahat etmelerine
olanak sağlıyor. Hyundai STARIA, geçtiğimiz
yıl da 2021 GOOD DESIGN Awards’ın
ulaşım kategorisinde onur ödülü almış ve
aynı zamanda Almanya’nın ünlü otomobil
dergisi Auto Motor und Sport tarafından
düzenlenen ‘En İyi Otomobiller 2022’
anketinde de okuyucular tarafından beğeniyle
karşılanmıştı.
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Vavacars İkinci El Araçta Yenileme Dönemini Başlattı
VavaCars, ikinci el araçları kullanıcısına en yüksek standartta ve yenilenmiş şekilde sunmak
üzere yeni yatırımı Inspection and Reconditioning Center’ı (IRC) hayata geçirdi.

İ

kinci el araç alım-satım online ticaret
platformu VavaCars, Türkiye’nin en
büyük ekspertiz ve araç yenileme
merkezini İstanbul Pendik’te açtı.
Pendik IRC’nin açılışı T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank
tarafından yapıldı. Açılışta, VavaCars
Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci başta
olmak üzere VavaCars’ın üst düzey yönetimi de
hazır bulundu.
İKİNCİ EL ARAÇTA ANAHTAR TESLİM
GÜVENCESİ
VavaCars, Petrol Ofisi iş birliği ve
güvencesiyle Türkiye’de büyümeye devam
ediyor. Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi
VavaCars’ın Pendik’te hayata geçirdiği IRC
ile ikinci el araç pazarı yeni bir iş modeliyle
tanışmış olacak. VavaCars, önümüzdeki
günlerde Türkiye genelinde yeni IRC’ler
açmaya devam edecek. IRC merkezlerini
Ankara ve İzmir’de de açarak büyümesini
sürdürecek olan şirket, yeni açılacak bu
merkezlerde ikinci el araç alım-satımında
anahtar teslim araç ekspertiz ve yenileme
hizmetlerinin tümünü tek çatı altında sunacak.
‘‘DAHA GÜVENLİ VE GARANTİLİ’’
Dünyanın en güvenilir ikinci el araç alım
satım platformunu oluşturma misyonu ile 2019
yılında Türkiye’de doğan bir marka olduklarını
belirten VavaCars Operasyon Grup Başkanı
Taner Timirci, yeni yatırımları ve hedefleriyle
ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’da hayata
geçirdiğimiz bu yatırımla daha önce böyle
bir tesis bulunmayan Türkiye’de, oyunun
kurallarını değiştiriyoruz. Bu merkezde,
bünyemizde satışı yapılacak araçların tüm
bakımları ve ekspertizleri yapılmış şekilde
alıcılara sunarak ikinci elde yenileme dönemine
geçmiş olacağız.

VavaCars olarak önceliğimiz; herkesi
güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el
araç alım satım hizmetimizle buluşturmak. Bu
doğrultuda IRC yatırımlarımızı Türkiye’nin
dört bir köşesinde hayata geçirerek toplam
yatırımımızı 200 milyon doların üzerine
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlara paralel
olarak da toplamda 1000 kişiye istihdam
sağlayacağız. Sektörde yaptığımız yatırımların
bu denli etkili olması bizim için mutluluk verici.
Her zaman inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı
çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”
ANKARA’DA BİR TEHSİS DAHA
VavaCars’ın Türkiye’de doğan bir marka
olduğunu vurgulayan Timirci, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Tıpkı Asya ve Avrupa’yı birbirine
bağlayan, birçok değişik kültürü ve tarihsel
ögeyi içinde barındıran, mozaik bir yapıya
sahip ülkemiz gibi VavaCars da ticaretin tüm
unsurlarını içinde barındıran, tüm süreçleri
ustalıkla yöneten bir şirkettir. Ve gururla
söylüyorum bu anlamda Türkiye pazarında
ilktir ve öncüdür. Açılışını gerçekleştirdiğimiz
bu tesisimiz ile yıllık 50 bin araçlık ekspertiz
ve yenileme kapasitesine kavuşuyor olacağız.
Sadece bu tesiste olan çalışan sayımızın bu
yıl 200 kişinin üzerine çıkmasını planlıyoruz.
Ülkemize olan güvenin göstergesi olarak
Ankara’da da benzer bir tesis hayata geçirmek
üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK IRC MERKEZİ
VavaCars’ın ikinci el otomotiv sektörüne
getirdiği en büyük yenilik olan Ekspertiz ve
Yenileme Merkezlerinde (IRC), araçların
ekspertiz, boyasız göçük giderme, mekanik
bakım gibi bakımları, VavaCars’ın uzman
ekibi tarafından tam donanımlı bir servise tabi
tutularak yapılacak ve müşterilerin kullanımına
sunulacak. IRC’ler; ikinci el araçların ekspertiz
hizmetleriyle birlikte; yıkama, kalite kontrol,
mekanik servis, boyasız onarım servisi, kuaför
servisi, fotoğraf stüdyosu gibi istasyonları tek
çatı altında birleştiren bir iş modeli olarak
öne çıkıyor. RFID ile araç ve süreç takibi,
girdap akımı frenleme teknolojisi kullanılan
bu istasyonlar; test ve yol simülasyon cihazları
yapay zeka tabanlı simülasyon teknikleri ve tam
otomatik fotoğraf teknolojileriyle donatılmış
durumda. Pendik IRC, 18 bin metrekarelik
büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük araç
ekspertiz ve yenileme merkezi olma özelliğini
taşıyor. Bu şekilde Pendik IRC’de bir nevi
“sıfırlanması” yapılan ikinci el araçlar, tamamen
yenilenmiş şekilde VavaCars müşterilerine
ulaşacak.

Yerli Marka ASPART Yeni Kimliğine Kavuştu!
200’den fazla premium yedek parça markasının ana distribütörlüğünü yapan MOTOR AŞİN’in
yüzde yüz yerli ve milli markası ASPART, yeni kurumsal kimliğine kavuştu.

Ü

lkemizde otomotiv ve ticari araç
pazarında, yedek parça ve satış
sonrası sektörünün gelişiminde
önemli roller üstlenen MOTOR
AŞİN, yerli markası ASPART’ta
yeni bir döneme girdi. Kurumsal Dönüşüm
Projesi kapsamında markanın yeni logosu,
MOTOR AŞİN’in Genel Merkezi’nde,
Stratejik Dönüşüm ve Vizyon toplantısında
ilk kez duyurulmuş oldu. MOTOR AŞİN’in
yeni vizyonu ve dinamizmini yansıtan
yeni logonun tanıtıldığı toplantıda söz
alan AŞİN CEO’su Saim Aşçı, yedek parça
sektöründe yeni ürün gruplarına yönelik
yoğun bir çalışma içinde olduklarını, aynı
zamanda yeni dağıtım merkezleriyle Türkiye
genelini kapsayan lojistik altyapılarını
sağlamlaştırdıklarını dile getirdi.

ÜRÜN PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR
Dünyadaki değişen dengeler sonucunda
insan faktörünün halen önemli bir görev
edindiğine dikkat çeken Aşçı “Satış sonrası
ve yedek parça sektöründe “insana değer”
yaklaşımı bizler için birinci unsur olmaya
devam edecek. Stratejik hedeflerimiz
doğrultusunda yüzde yüz yerli ve milli
markamız ASPART’ın ürün portföyünü
aldığımız sıcak geri bildirimlerle
genişletiyoruz.” şeklinde konuştu.
10 BİN ÇEŞİT ÜRÜNE ULAŞTI
2012 yılında serüvenine başlayan markanın
kısa sürede 400 çeşit ürüne ulaştığını, bugünse
10 bin çeşit ürüne ev sahipliği yaptığını
söyleyen Aşçı, “Teknolojinin hayatın ayrılmaz

bir parçası olduğu günümüzde inovatif ve
dijital çözümler sunacağız. ASPART ile
pazar payımızı artırarak, MOTOR AŞİN
çatısı altında olmanın verdiği güvenceyle
yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.
MOTOR AŞİN’in değerleriyle harmanlanan
ASPART’ın yükselen grafiği ve sektörün
teveccühü ile hız kesmeden pazarın ihtiyacına
uygun ürün tedarikini sürdüreceğiz.” dedi.

24

1 - 31 MAYIS 2022 • TEST

Segmentinde Rakipsiz mi? Yeni Skoda Octavia
Skoda günümüze kadar farklı segmentlerde bir çok model üretti. Octavia ise bu iddialı modeller
arasında. Peki ne kadar iddialı? Segmentinin en iyisi mi?

S

koda yeni nesilde adeta evrim
geçirmiş gibi. Parçalı far grubuna
geçtiği yıllardan sonra adeta
yükselişe geçen model yeni
versiyonda bu etkisini fazlasıyla
sürdürüyor. Ön yüzde daha albenili olan model,
çift parçalı far grubu algısını devam ettiriyor.
Burada kullanılan LED gündüz aydınlatmaları
ise oldukça dikkat çekici. Ön ızgara aynı
şıklığını sürdürürken, yan bölümde kullanılan
jantlar ile birlikte model sportif algısını ön
plana çıkarıyor. Arka bölümde ise tamamen
yeni bir stop grubu bize merhaba diyor. Cam ile
birlikte açılan bagaj kapağı ise yükleme alanı
konusunda size fazlasıyla destek oluyor.
AKILCI ÇÖZMLER ONDA
Tüm Skoda modelleri gibi Octavia’da size
akılcı çözümler sunuyor.

Depo kapağında büyüteçli buz kazıyıcı, kapı
içlerine gizlenmiş şemsiyeler, arka kapılardaki
güneşlikler bunlardan sadece bir kaçı. Bu güzel
ayrıntılar ile otomobil size kendini aşık etmeyi
başarıyor.
ÇİFT KOLLU YENİ DİREKSİYON
Kokpitte ilk dikkat çeken ayrıntı çift kollu
direksiyon simdi oluyor. Tasarımı oldukça
şık ve göze hoş geliyor. Dijital gösterge paneli
ise güzel grafiklerle sizi mest ederken, hemen
iki yanında bulunan yakıt ve hararet seviye
göstergelerinin dijital olma beklentisi hat
safhaya sizi ulaştırıyor. Orta konsoldaki ekran
işleri fazlasıyla kolaylaştırıyor. Dokunmatik
hassasiyetinin biraz daha iyi olma beklentisi ise
düşünceleriniz arasında. Eşya gözü konusunda
model kapı içlerinde, vitesin önü ve arkasında
yeteri kadar alan sunuyor. Bunlar yetersiz
kalırsa kolçak ve torpido size yeterli ekstra alan
da sunuyor.

EKONOMİ ODAKLI MOTOR
Octavia ülkemize iki farklı hacim ile geliyor.
1.0 ve 1.5 litrelik makinelerden test konuğumuz
olan versiyon ise 1.5 TSI e-TEC 1498 cc bu
makine 150 Bg güç ve 250 Nm tork sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasını model 8.5 saniyede
tamamlıyor. Modelin ortalama tüketimi ise 4.7
litre. Yarı hibrit sistem size ekonomi anlamında
devasa şeyler vaat etmese de, benzinli motora
göre düşük kalan tüketim seviyesi sevindirici.
KONFORLU VE SESSİZ KABİN
Octavia’da yumuşak süspansiyonlar
kullanılmış. Bu sayede konforlu sürüşler sizi
bekliyor. Bunun yanı sıra yol ve rüzgar sesinin
güzel izole edilmesi de dikkat çekiyor.
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Jaguar Ailesinin Miniği: Jaguar E-Pace

Jaguar ailesini güçlü modeller ve yeni nesilde SUV’lar ile anıyorduk. Şimdilerde ise aileye
yeni katılan E-Pace Güncelliğini korumak için makyajlandı.

J

aguar E-Pace, ailenin en küçük
üyesi. Tasarım konsunda iddialı
gelen model, makyaj ile birlikte bu
iddiasını ileriye taşımış. Ön yüzde
far grubu makyajla birlikte elden
geçirilmiş. Tampon grubunun da makyajdan
nasibini aldığını görüyoruz. Yan bölümde sade
hatlar dikkat çekiyor. Jant tasarımı ise daha iyi
olabilirdi. Arka lastiklerin çamurlukla arasında
olan mesafe bir hayli uzun. Böylece otomobil
daha heybetli görünmeyi başarabiliyor. Arka
bölüme geldiğimizde ise jaguar ailesinin adeta
imzası haline gelmiş stop gurubu dikkatlerden
kaçmıyor.
DAHA MODERN BİR KOKPİT
Kokpit tasarında ise makyaj ile birlikte
ufak değişimler göze çarpıyor. En büyük
değişim orta konsoldaki ekran oluyor. Ekran
kullanım açısında oldukça kolay. Grafiklerinin
ise oldukça başarılı olduğunun altını çizmek
gerek. Bu ekran üzerinden 3 boyutlu kamera
sistemine erişebiliyorsunuz. Bu zamana kadar
kullandığımız en iyi sistemlerden biri olabilir.
Koltuklar sizi iyi sarıyor. Yan destekleri oldukça
başarılı. Eşya gözü konusunda ise bolca alan
size sunulmuş.

Kapı içleri, vites önü ve kolçak işinizi
fazlasıyla görüyor. Arkada sunulan baş ve diz
mesafesi yeterli. Cam tavan opsiyonu ile kokpit
fazlasıyla ferah kılınmış. Malzeme kalitesi bir
Jaguar klasiği gibi başarılı. Bolca yumuşak
malzeme kokpitin her yanına serpiştirilmiş.
NE KADAR EKONOMİK?
500 ailesinde tek motor seçeneği var.
1.0 Modelde 1.5 litrelik yarı hibrit sistem bir
makine yer lalıyor. Bu motor 160 Bg güç ve
260 Nm tork değerine sahip. 8 ileri otomatik
şanzıman ile kombine edilen otomobil 0-100
Km/s hızlanmasını 10.3 saniyede tamamlıyor.
Modelin maksimum hızı ise 197 km/s. Fabrika
verilerine göre tüketim değeri ise ortalama
8 litre olarak belirlenmiş. Vites geçişleri
sarsıntısız olan modelin daha iyi bir performans
sunmasını isterdik. Sürüş modları olan ünite
sadece rafine yapılan sürüşlerde sizi başarılı bir
şekilde destekliyor.
KONFOR VE YOL TUTUŞ NASIL?
Konfor konusunda model başarılı. Orta
sertlikteki süspansiyonlar ile size yeteri kadar
konfor sağlıyor. Yükse karoser yapısı size güven
hissiyatı veriyor.

Ancak bu durum
virajlarda otomobilin
elini güçsüzleştiriyor.
Gövde salınımı
fazla olan model,
bolca önden kayma
yaşatıyor.
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Rakiplere Göz Dağı: Yeni Peugeot 508
Peugeot’nun orta sınıftaki başarılı modeli 508, yeni nesille adeta boyut atladı. Etkileyici
tasarımı, sportif sürüşü ve teknolojik donanımlarıyla araç, rakiplere meydan okuyor.

P

eugeot 508, henüz ilk bakışta
enerjik ve etkileyici bir görünümle
dikkat çekiyor. Coupe tarzında
aerodinamik çizgilere sahip olan
araç, 1,40 metrelik bir boyutla
daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön
bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat
çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan
merkezi ‘Aslan’ logosuna sahip heybetli ve
gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar
çevreliyor. Markanın en güncel konsept
otomobili Peugeot Instinct’ten esinlenilen Yeni
Peugeot 508, ince ve keskin bir ifadeye sahip
ön far gibi tasarım detaylarıyla aynı zamanda
Peugeot 504 ve 504 coupe modellerine de
gönderme yapıyor. Dikey konumlu LED
gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken,
keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik
olduğu kadar agresif bir görünümü de
beraberinde getiriyor. Ön tasarımda olduğu
gibi arka tasarımda da en güncel konsept
otomobillerden esintileri bünyesinde
barındırıyor ve marka aidiyetine vurgu yapıyor.
Tavan çizgisini zarif bir şekilde devam ettiren
bagaj kapağının ardında 487 litrelik bir bagaj
gizleniyor.

DONANIM ZENGİNİ
Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de
yerine getiren en güncel sürüş destek sistemleri
ve zengin bir donanım seviyesiyle yollara
çıkıyor: segmentinde bir ilk olan Gece Görüş
Sistemi, gece sürüşlerinde de 140 km/s hıza
kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan yeni
nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve
Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma
Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi,
Otomatik Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması
ve Önerisi, Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama
Sistemi, EAT8 otomatik şanzıman ile dur-kalk
desteği de sunan Uyarlanabilir Hız Sabitleme
Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Kör Nokta Uyarı
Sistemi. Sürüş güvenliğine yönelik donanımlar
dışında şehir içinde sürücünün hayatını
kolaylaştıran 360 derece görüş açısına sahip
park yardımcısı Visiopark 2 ve tespit ettiği park
yerine direksiyon, gaz ve frene müdahale ederek
kendi kendine park eden yeni nesil Full Park
Assist gibi donanımlar da sunuluyor.

EKONOMİ DOSTU MOTOR
1.5 litrelik dizel motor ile gelen Peugeot
508 130 Bg güç ve 300 Nm tork değeri
sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyede
tamamlayan model, 8 ileri otomatik şanzıman
ile ülkemizde satılıyor. Tüketim verisi ise 3.6
litre. Sakin kullanımda bu değeri yakalamak hiç
zor değil.
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Konsept Tasarımdan Üretime: Yeni Citroen C4
SUV modelleriyle başarılı işler çıkaran Citroen, bu tasarımı kompakt modeli olan C4’e de
taşıdı. Tasarım konusunda konsept modeli hatırlatan model, kullanımda ne kadar başarılı?

Y

eni C4’ün tasarımı karakteristik
bir Citroën imajı ortaya koyarken
uygulanan detaylarla daha
modern bir görünüm sergiliyor.
Büyük tekerlekler, heybetli ve
kaslı detaylar kadar gövde etrafını 360° dönen
koruyucu kaplamalar sayesinde yeni C4,
güçlü ve aynı zamanda sağlam bir SUV hissi
uyandırıyor. Yeni C4’e önden bakıldığında
Citroën’nin CXPerience Concept, Ami One
Concept ve 19_19 Concept gibi çalışmalarla
başlayan ve 2020 başlarında yeni C3 ile devam
ettirilen tasarımın modern bir yorumu dikkat
çekiyor. Söz konusu mimaride V-şeklindeki
ışık imzasına sahip çift katmanlı ön tasarım ve
ön taraf boyunca uzanan krom marka logosu
özgün bir görünümü beraberinde getiriyor.
Mimarinin en güncel uygulamasında marka
logosunun uçları yanlara doğru uzayarak
gündüz farlarını içine alıyor. Böylece tamamen
LED “Citroën LED Vision” far teknolojisi ile
LED gündüz farları ve üç adet LED modülden
oluşan ön farlar görsel olarak ön plana
çıkartılıyor.
KALİTE ALGISI YÜKSEK KOKPİT
Yeni Citroën C4 iç mekandaki yüksek kalite
algısı ve modern yapısıyla da rakiplerinden
ayrılıyor. Sürücüleri karşılayan modern konsol
tasarımı, kenarları yumuşatılmış zarif kapı
panelleri, zengin saklama alanları, yumuşak ve
esnek malzemeler Citroën Advanced Comfort®
programının yansıması olarak dikkat çekiyor.

Yatay konumlandırılan geniş ön konsol
yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken;
konsol sehpası, Citroën Akıllı Tablet Desteği®
ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice
uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı
destekliyor. Yeni C4’ün çerçevesiz HD dijital
gösterge paneli Citroën marka kimliğine
uygun grafiklerle okunaklı bir yapı sunuyor.
Orta konsolun en üst noktasında son derece
ince ve çerçevesiz 10 inçlik bir dokunmatik
ekran bulunuyor. Söz konusu ekran araç
kontrollerinin merkezini oluşturuyor. Ekran
yansıtma özelliğiyle bu modern dokunmatik
ekran, uyumlu akıllı telefonun ekranını
aktarmak veya yansıtmak için kullanılabiliyor.
İklimlendirme sistemine ait kumanda paneli
ise büyük boy düğmeleriyle ergonomik bir
kullanım sunuyor.
PERFORMANS KALBİNDE YATIYOR
Yeni C4’ün benzinli motor seçenekleri ise
manuel hem otomatik şanzımanlarla kombine
ediliyor. Euro 6d normunu karşılayan 1.2
PureTech 100 HP motorda 6 vitesli manuel
şanzıman yer alırken, 1.2 PureTech 130 HP
motor ise EAT8 otomatik şanzıman standart
olarak sunuluyor. 1.2 PureTech 155 HP
motorda ise EAT8 otomatik şanzıman görev
alıyor.

KONFOR STANDART
Citroën Kademeli Hidrolik Destekli
Süspansiyon Sistemi® sisteminde, geleneksel
sistemlerden farklı olarak her iki tarafa biri
sönümleme ve diğeri geri basma olmak üzere
iki hidrolik stoper bulunuyor. Süspansiyon
böylece uygulanan gerilimlere bağlı olarak iki
aşamada çalışıyor. Hafif sönümleme ve geri
basma durumlarında yay ve amortisör, hidrolik
stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri
kontrol ediyor. Söz konusu stoperlerin
sağlamış olduğu esneklik sayesinde otomobilde
bozuk zeminde süzülme hissi veren uçan halı
etkisi yaratılıyor. Çok daha yoğun çalışma
ortamlarında ise yay ve amortisör sarsıntıyı
hafifletmek üzere hidrolik sönümleme ve geri
basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi
emen ancak bir kısmını geri basan geleneksel
mekanik stoperin aksine, hidrolik stoper bu
enerjiyi emerek dağıtıyor. Böylece sistem sekme
yapmıyor.
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“Teşvikler Elektrikli Araçlara İlgiyi Artıracak”
Tüm dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe hızla yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak
altyapıdaki çalışmalar ve gelişmeler de tüm hızıyla devam ediyor.

S

harz.net Genel Koordinatörü
Ayşe Ece Şengönül, gündemdeki
teşvikler konusuyla ilgili olarak
değerlendirmelerini paylaştı.
Şengönül, “Türkiye’de şu anda
aktif olan ve halka açık yaygın hizmet veren 4
farklı şarj istasyon ağı işletmecisi çalışmakta;
elektrikli araç sayılarının artmasına bağlı
olarak yeni şarj istasyon ağı işletmecileri de
yatırımlara başladı. Yine yatırım hazırlığında
olan yatırımcılar da mevcut. Şarj istasyon ağı
işletmecisi olabilmek için elektrikli araç şarj
ünitelerinin halka açık alanlarda kurulması
ve elektrikli araç kullanıcılarına elektrik
ikmali yapabilmelerine olanak veren yazılım
teknolojileri, mobil uygulamalar ve ödeme
sistemleri kurulmaları gerekiyor.” şeklinde
konuştu.

YAYGIN AĞ ÖNEMLİ
“Hızlı şarj istasyonu için kurulacak şarj
ünitelerinin maliyeti, ünitenin şarj hızı
kapasitesine göre, 20.000 Euro ile 150.000
Eurolara arasında değişiyor. Ünitelerin
çekeceği elektriği sağlamak için gereken
elektrik alyapı maliyeti ise ünitenin gücüne göre
3000 Euro ile 10.000 Euro arasında değişiyor.
Bir şarj ünitesinin yetmeyeceği düşünülerek
ortalama 2-3 ünite kurulması gerekebiliyor.

Buna göre en az 2 hızlı şarj ünitesinden
oluşacak hızli bir istasyon maliyeti ortalama
50.000 euro ile 300.000 euro arasında yatırım
yapılması anlamına gelir.” açıklamasını yapan
Şengönül, “Hızlı üniteler, araçları güçlerine
göre 30 dakika ile 2 saat arasında şarj edebilme
kabiliyetine sahip. Yatırımın geri kazanılması
için araç sayısının artması ve istasyonların
devamlı şarj ile dolu olması ihtiyacı var.” dedi.
TEŞVİK ÇOK KRİTİK
Yatırımın geri dönüşümü 10 yılı aşacak şarj
istasyonu ağı projeleri için yatırım teşvikinin
son derece önemli olduğunu kaydeden
Şengönül, “Henüz araç sayısı çok az oluğu ve
bu sebeple, yatırımın geri dönüşünün uzun
yıllar aldığı için, çekimser yatırımcıların tesvikle
motive edilmesi, ülkenin gelecekte akaryakıt
bağımlılığının
önüne geçmesi
için kıymetli.”
değerlendirmelerinde
bulundu ve
konuşmasını
“Yönetmelikte
yapılan yeni
değişiklik ile
elektrikli araç şarj
istasyonu teşvik

paketi oluşturulmasının önü açılmış oldu.
Türkiye’de henüz elektrikli araç sayısı çok
sınırlıyken şirketimizin kendi imkanları ile
ulaşmış olduğu 300 şarj istasyonu sayısını hızlı
şarj istasyonları ile desteklemeyi planlıyoruz.
Sharz.net bu konuda yatırım yapmak isteyen
şirketler ile iş ortaklığı anlaşması imzalayarak
yatırımcının kısa zamanda bir şarj ağı
işletmecisi olabilmesi için yazılım, donanım
tedarikini yapmakta ve projeyi anahtar teslimi
yönetmektedir. Şirketimiz Türkiye çapında
şarj ağının yaygınlaşması için iş ortakları ile
ortak istasyon kullanımı platformu sağlayarak,
elektrikli araç kullanıcılarının farklı markalı
şarj istasyon ağı işleticilerinin istasyonlarını
kullanmasına da imkan veriyor.” şeklinde
sonlandırdı.

Mercedes C200 4 Matic Editon 1 AMG
Mercedes, C serisinin yeni versiyonu ile karşımıza geçtiğimiz aylarda çıkmıştı. Model test
sayfalarımıza dört tekerlekten çekiş ve AMG donanımı ile konuk oluyor.

M

ercedes günümüze kadar
hep lüks otomobiller
üretmek için çaba sarf
etti. Ancak son dönemde
sportiflik beklentisinin
artması tüm markaları olduğu gibi Mercedes’i
de bu yönde evrilmesine sebep oldu. Tasarıma
ilk baktığınızda bunu esintilerini fazlasıyla
görüyorsunuz. AMG donanıma birlikte gelen
tampon eklentileri ve büyük jantlar otomobili
bu yönde geliştiriyor. Yan eteklerde de aynı
durum söz konusu. Büyük ön ızgara ve hava
girişleri sportiflik algısını yükseltmiş. Arka
bölümde de benzer etiler etkisini sürdürüyor.
KOKPİTTE NELER VAR?
Sportiflik algısı kokpitte kendini daha çok
kaliteye ve şıklığa bırakmış. Dokunduğunuz
hemen her noktada yumuşak deri malzemeler
kullanılıyor. Orta konsoldaki ekran grafikler
konusunda başarılı.
Ayrıca kontrol edilmesi
açısından da oldukça
pratik. Geri görüş
kamerası olarak da hizmet
veren bu ekran, eğer ki
ışıklarda sinyalizasyon
mekanizmasına çok

yakınsanız burada ön kamerayı açarak
kırmızı ışığı takip etme konusunda işinizi
kolaylaştırıyor. Koltuklar siz fazlasıyla iyi
sarıyor. Bel ve baldır desteği de oldukça iyi.
Otomatik ayarlanabilme özelliği sayesinde de
konforunuza konfor katıyor. Önde sunulan alan
oldukça yeterli, arkada ise baş ve diz mesafesi
oldukça iyi. Eşya gözleri konusunda ise kapı
içlerinde, bitesin önünde ve kolçakta yeteri
kadar alan sunulmuş. Bunlar yetersiz gelirse
torpido gözü de işinizi rahatça çözüyor.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Modelde 1.5 litrelik yeni nesil benzinli
makine yer alıyor. Bu motor 204 Bg güç ve
300 nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s
hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlıyor.

Bu değer performans anlamında otomobile
fazlasıyla avantaj sağlıyor. Modelin en düşük
yakıt tüketim değeri ise fabrika verilerine göre
5.2 litre.
KONFOR VE YOL TUTUŞ NE
DURUMDA?
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip
C Serisi, yol tutuş konusunda başarılı işler
çıkarıyor. Güçlü makinenin de avantajını
arkanıza aldığınızda hızlı virajlar sizleri
bekliyor. Konfor konusunda ise model bir
Mercedes’ten beklenilenin çok daha fazlasını
veriyor. Yalıtım konusunda da başarılı olan
model konfor konusunda çıtayı biraz daha ileri
taşıyor.

30

1 - 31 MAYIS 2022 • TEST

Elektrik Hiç Bitmesin: Cupra Leon
Cupra efsanesini bilmeyeniniz yoktur. Özellikle tasarımlarıyla iddialı olan Cupra modelleri, artık
performanslarıyla da adlarından sıkça bahsettirecek. Peki Cupra Leon ne kadar başarılı?

T

asarıma baktığınızda standart
Leon’dan farkları yok gibi
görünse de, farklılıklar ayrıntılara
gizlenmiş. Ön ızgarada bulunan
Cupra logosu, yanda yer alan
farklı jant gurubu, otomobilin farklılığını
ortaya koyan ayrıntılardan. Otomobilin diğer
farkı ise iki tane depo kapağı girişinin olması.
Arka bölümde ise feyk egzoz çıkışları yer
alırken, Cupra logosu bagaj kapağının ortasına
konumlandırılmış. Bagaj açma butonunun
üstünde ise yine marka logosu yer alıyor.
KOKPİTTE NELER VAR?
Belki de Cupra Leon’un standart
versiyondan ayırmayan tek yer kokpit alanı
olabilir. Burası neredeyse birebir standart
Leon’a benziyor.

Koltukların tasarımı bu ayrımı biraz daha
iyi yaptırsa da, geri kalan alanlarda neredeyse
birebir benzer bir kokpit tasarımı hakim.
Orta konsolda büyük bir ekran kullanılmış
ve gösterge paneli de oldukça başarılı. Arka
bölümde sunulan baş ve diz mesafesi de
standart versiyonla birebir aynı. Eşya gözü
konusunda cömert olan model, kapı içlerinde,
vites önünde, arkasında ve kolçakta yeteri kadar
alan sunmuş.
HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?
Hibrit versiyon 1.4 litrelik e-Hibrit motor
ile geliyor. 245 Bg güç ve 250 nM tork değerine
sahip olan motor, sadece piller dolu iken bu
gücü size sağlıyor. Piller boş olduğu durumda
150 Bg güç ve 250 Nm tork değerini model
size sağlayabiliyor. 6 ileri DSG şanzıman
ile kombine edilen model, 0-100 km/s
hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Tam
dolu piller ile 55-60 km menzil dunabilen
modelin tüketim verisi ise 1.3 litre. Sakin
kullanımda bu tüketim verilerine rahatça
ulaşabiliyorsunuz.
KONFOR VE YOL TUTUŞ NASIL?
Sert süspansiyon üzerine inşa edilen Cupra
Leon standart kullanımda çok rahatsız etmiyor.

Zemin kötüleşirse eğer sert süspansiyonun
dezavantajını daha iyi görebiliyorsunuz. Yol ve
rüzgar sesi alan model, yüksek devir çevirme
anında size tüm bu
yaşanan olumsuzlukları
unutturuyor. Limitleri
zorlanan model önden
kayma yaşatabilir. Bu
durumda otomobilin
dört tekerlekten çekiş
olma beklentisi daha
da artıyor.

