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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
TAM GAZ DEVAM EDİYOR

O

tomobilden Gazetesinin yeni
sayısı çıktı. Nisan sayısında
birbirinden farklı konu ve
şirketler yer alıyor. Aynı
zamanda değişen teknolojiyle
birlikte elektrikli araç modellerinin arttığı
görülürken, zengin içerikle dikkat çekiyor.
Otomobilden, yine birbirinden farklı modelleri
bir araya getiriyor. Zengin haber içeriğiyle
dikkat çeken sayımız yine dopdolu. 290’ıncı
sayımızda şunlar var;
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1-30 NİSAN 2021
Tuana Medya
Otomobilden Gazete
Otomobil Dünyasının Nabzı

İkinci el platformu letgo, araba alım satım
sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak,
araba alım satımını kolay ve güvenilir hale
getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi.
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Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0
litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç
ve 400 Nm tork değerleriyle performans
konusunda sınıfında bir adım öne çıkıyor.

YAYIN TÜRÜ:
Gazete

Mercedes-Benz C-Serisi, 2021 yılı itibarıyla
yeni nesline kavuşuyor. Yeni araç, tüm motor
seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart
olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel
arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında
ısıtma fonksiyonu gibi yenilikleriyle
seleflerinden ayrılıyor.
Dacia’nın elektrikli mobiliteyi herkes ve
her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği
Yeni Spring, Fransa’da devlet teşvikli 12.403
Euro’dan başlayan fiyatlarla 20 Mart’tan
itibaren ön siparişe çıkıyor.
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Her tasarımında ve teknolojisinde hayata
dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault,
Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk
getiriyor.

REKLAM KOORDİNATÖRÜ
İBRAHIM DAVSAN
ibrahim_davsan@otomobilden.com.tr
BASKI:
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
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Tel: 0212 454 30 00

Fiat markasını küçük sınıfta temsil eden
Panda hibrit seçeneğiyle Türkiye’de yola
çıkıyor. En ulaşılabilir hibrit olarak önce çıkan
modelin başlangıç fiyatı 146 bin 900 lira.

TÜRKİYE GEN.DAĞ.PLZ.
Dağıtım: PTT
KAYAŞEHİR-İST PP-1

Otomobilden Gazetesi’nin 290’ıncı keyifle
okumanız dileğiyle.
291’inci sayımızı merakla bekleyiniz...
Hyundai yeni Bayon modelini tanıttı.
Markayı B-SUV segmentinde temsil edecek
olan araç, zengin bir donanım listesine sahip.
Modelin ismi ise Fransa’daki Bask Bölgesi’nin
başkenti Bayonne’dan geliyor.

İbrahim Davsan
ibrahim@otomobilden.com.tr

Adres: 100. YIL Mah. 2254 Sokak
No:11 H-Blok Kat: 2 Büro: 221
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*** Otomobilden Gazete Basın Yayın Meslek ilkelerine uyar.
*** Tüm reklamların yasal sorumluluğu reklam sahiplerine aittir.
*** Yayınımıza gönderilen yazı, resim veya dökümanların iadesi söz
konusu değildir.
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Kärcher su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor
Kärcher basınçlı yıkama ve buharlı temizlik makineleri ile yüzde 80 su tasarrufu sağlıyor!
Temizlik teknolojilerinde dünya devi olan Kärcher, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufunun
önemine dikkat çekiyor.

T

emizlik teknolojilerinde
dünya devi olan Kärcher 22
Mart Dünya Su Günü’nde su
tasarrufunun önemine dikkat
çekiyor. Kuruluşundan bu yana
dünyanın her yerinde çevre konusuna ayrı bir
önem gösteren ve bu konuda çeşitli çalışmalar
gerçekleştiren Kärcher, geliştirdiği ürünlerde
de su konusunda tasarruf sağlamayı ön
planda tutuyor. Kärcher Türkiye Pazarlama
Yöneticisi Kübra Gegin Kärcher’in geliştirdiği
ürünlerle temizlik yapılırken harcanan suda
yüzde 80 tasarruf sağlandığını aktararak, su
kaynaklarını daha verimli kullanmak için bazı
püf noktalarını da paylaştı.
BASİT YÖNTEMLERLE KATKI
SAĞLIYOR
Kärcher’in geliştirdiği basınçlı yıkama
makinelerinin, sudan ciddi ölçüde tasarruf
sağladığını aktaran Kübra Gegin, şu bilgileri
verdi: “Saat başı bahçe hortumundan 3.500
litre su akar. Kärcher’in yüksek basınçlı
yıkama makineleri ise sadece 400 - 600 litre
su kullanarak, gereğinden
fazla su harcamanızı
engeller. Basınçlı yıkama
makinelerimiz su tasarrufu
sağlamanın yanı sıra yüksek
basınç teknolojisi sayesinde
daha etkin temizlik sağladığı
için kimyasal kullanımına

olan ihtiyacı azaltırken çevreye de zarar
vermenizin önüne geçer. Saatte 3.100 litre
su tasarrufu imkanı sunan basınçlı yıkama
makineleri, yüzde 80 daha az su kullanımı ile
işlem süresini de kısaltarak etkin ve çevreci bir
temizlik sağlıyor.” Genel ev temizliğinde de su
kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlayarak
ev ekonomisine katkıda bulunmanızı
sağlayacak bazı ipuçlarını da paylaşan Kübra
Gegin, zemini temizlerken bile sudan tasarruf
edilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:
“Zemini paspaslamadan önce süpürmek
gerekir. Bu, kaba kirleri temizler. Böylece silme
suyuna karışmaz, dolayısıyla suyu daha uzun
süre kullanılabilirsiniz.” Temizlik sırasında
buharlı bir temizleyici kullanmanız her zaman
tasarruf yapmanızı sağlar. Kärcher buharlı
temizlik makineleri bir litre sudan 1.700 litre
buhar ürettiği için, temizlik sırasında yüzde 80
oranında su tasarrufu sağlarsınız. Kirin türüne
bağlı olarak bu, yaklaşık 75 metrekarelik bir
zemin yüzeyinin temizlenmesi için yeterlidir.”

HER YIL 75 BİN M3 SUYU DÜNYAYA
GERİ KAZANDIRIYOR
Küresel Doğa Fonu (GNF) ile işbirliği
içinde 2012’de “Dünyaya Temiz Su” girişimini
başlattıklarını aktaran Gegin, Kärcher’in ayrıca
Almanya’daki Bühlertal fabrikasında kendi
atıksu arıtma tesisini kurarak buradaki geri
dönüşüm sistemi sayesinde, her sene 75.000
m3 suyu dünyaya geri kazandırdıklarını
belirtti. Birleşmiş Milletler’in dünya üzerinde
1 milyar 400 milyon insanın susuz kaldığını
açıkladığını aktaran
Gegin, yapılan
araştırmaların 2025
yılında 2 milyar
ve 2050 yılında 7
milyar kişinin su
bulma ihtimalinin
kalmayacağını
ortaya koyduğunu
da söyledi.

SHARZ AVM’lerin ilk tercihi olmaya devam ediyor
Elektrikli araç kullanım sayıları günden güne artarken, araç kullanıcılarının elektrikli şarj
istasyonu kullanım ihtiyaçları artmaktadır.

O

tomotiv üreticileri yeni
araç üretme yarışı ile her
gün yeni bir elektrikli araç
modelinin üretim bandını
açmaktadır. Otomotiv
Üreticileri Avrupa ve Amerika pazarından
gelen sipariş talebine yetişebilmek için üretim
kapasitelerini artırmaktadır. Ülkemizde
elektrikli otomobil henüz 3000 adet olup,
altyapının da hazır olması ardından,
önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme
beklenmektedir. 2030 yılında, Türkiye
toplam elektrikli araç sayısının 3Milyon
olmasına yönelik altyapı hazırlık çalışmaları
da hızla devam etmektedir. Bu kapsamda
konutlarda, halka açık Otoparklarda, AVM
ler de, okul ve hastanelerde, iş yerlerinde
yavaş şarj istasyonları,
Otoyollardaki
dinlenme tesisleri ve
benzin istasyonlarında
hızlı şarj istasyonları
kurulmaları devam
etmektedir.

EVS ŞIRKETI, SHARZ MARKASI ILE
EDIRNE’DEN ARTVIN’E YAYGIN
ŞARJ ISTASYON AĞI ILE HIZMET
VERMEKTEDIR
İleri teknolojisi, yaygın servis ağı ve dinamik
hizmet ile Sharz, Türkiye’nin en tanınmış şarj
ağı markası olarak bilinen AVM lerin öncelikli
tercihi olmuştur. SHARZ istasyonları, Özdilek
Park Afyonkarahisar, Özdilek Park Bursa,
Özdilek Park Bursa Nilüfer, Özdilek Park
Levent, Kocaeli Arasta Park , Akyaka Park
Ümraniye, Meydan Avm Ümraniye, İstinye
Park Avm, Lens Yaşam Merkezi Avm Kurtköy,
Bandırma Liman Avm Bandırma, Yaylada Avm
Balıkesir , Aqua Florya Avm İstanbul, Avlu
34 Avm İstanbul, Priane Avm Aydın, Air Port
Avm İstanbul, Kartaltepe Avm Polatlı Ankara,
İmotiv Mobilya Avm İnegöl Bursa, Almer
Avm Kayseri, Watergarden
Avm Ataşehir, Karya 29
Avm Bursa , Lovalet Avm
Samsun, West Park 1 Avm
İzmir , West Park 2 Avm
İzmir de hizmet vermektedir.
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Golf sekizinci nesliyle Türkiye’de
Yedi nesil boyunca, 36 milyonu aşkın satış rakamına ulaşmayı başaran Avrupa’nın çok tercih edilen
otomobili unvanına sahip Golf, pazara sunulduğu ilk günden itibaren Volkswagen markasının ana
modellerinden biri. Yeni Golf, artık dijital ve akıllı.

Y

ine bir mart ayında, 1974 yılında
Wolfsburg’daki montaj hattından
inen ilk nesille başlayan bir
başarı hikayesinin sekizinci nesli
Türkiye’de satışa sunuldu. Yedi
nesil boyunca, 36 milyonu aşkın satış rakamına
ulaşmayı başaran Avrupa’nın çok tercih edilen
otomobili unvanına sahip Golf, aynı zamanda
ilk kompakt hatchback otomobil olarak
segmentinin de yaratıcısı. Türkiye’de satışa
sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI)
ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI
(mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli
110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip
(eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip
(eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli
motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf,
223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen
anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.
TASARIM GELENEĞİ DEVAM EDİYOR
Satışa sunulduğu ilk günden itibaren tüm
nesillerinde gündelik kullanımı, zamansız
tasarımıyla birleştiren Golf, geleneğini sekizinci
nesilde de bozmuyor. İşlevsel anlamda
yakaladığı atılım, tasarımsal anlamda da
kendini gösteriyor. Yenilenen far tasarımı
ile çok daha modern ve agresif bir görüntüye
bürünen Golf; yeni ön ve arka tampon,
radyatör ızgarasını takip eden dört çizgili
kaput tasarımı ve C sütununa kadar devam
eden omuz çizgisiyle bugüne kadar üretilen en
iddialı ve aerodinamik olarak en ileri seviyeye
getirilmiş nesil olarak karşımıza çıkıyor.
Geleneksel aydınlatma teknolojisinin yerini
alan LED teknolojisine sahip aydınlatmalar,
sekizinci nesil Golf’ün baskın ve belirgin stil
unsurlarından biri haline geliyor. Volkswagen
mühendisleri sade, dinamik ve akıcı bir
tasarımla, sürtünme katsayısını 0,275’e
indirerek, Golf’ün son derece aerodinamik bir
yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bu yapı, karşıdan
esen rüzgarda dahi hava direncinden kaynaklı
sürtünmeyi minimuma indirerek daha sessiz ve
konforlu bir sürüşü de beraberinde getiriyor.

YENİ DİJİTAL KOKPİT VE MOBİLİTE
Gelişen teknolojiyle birlikte karmaşıklığın
arttığı günümüzde, yeni Golf, sezgisel ve pratik
kullanıma imkan tanıyor. Neredeyse tümü
dijitalleşen iç mekanı, dokunmatik ve touch
slider’lar ile kumanda edilen fonksiyonları
sayesinde Yeni Golf hiç olmadığı kadar dijital
bir dünya sunuyor. Yeni Golf’te standart
olarak sunulan Dijital Kokpit’te 10 inçlik
dijital gösterge paneli “Active Info Display”
ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat
çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima
ve radyo ayarları tamamen dokunmatik
özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch
slider”larla yapılabiliyor. “Touch slider”
özelliği ile sıcaklık ve ses kontrollerine hızlı ve
sezgisel erişim sağlanabilirken, Bilgi & Eğlence
Sistemi altında yer alan dokunmatik tuşlarla
ek klima işlevlerine, destek sistemlerine,
otomobilde bulunan donanıma bağlı olarak,
sürüş modlarına ve park asistanlarına
doğrudan erişim sağlanıyor. Aydınlatma, görüş
fonksiyonları ve sunroof hareketleri için de
ayrı dokunmatik kontrol panelleri bulunuyor.
Kısacası, Yeni Golf’te direksiyon üzerindeki
kumanda tuşları hariç neredeyse tüm
fonksiyonlar dijital olarak kontrol edilebiliyor.
YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ
DONANIMLAR
Yeni Golf’ün standart donanım seçenekleri
de tamamen yenilendi. Daha önceki Golf
modelinde sunulan Midline Plus, Comfortline
ve Highline donanım seçeneklerinin yerini
Impression, Life ve Style’ın yanı sıra sportif
R-Line versiyonu alıyor. En baz donanım
seviyesinden itibaren sunulan zengin donanım
seçenekleri arasında; LED ön ve arka far grubu,
LED sinyaller, full dijital innovation kokpit,
anahtarsızçalıştırma, tam otomatik klima
“Climatronic” ve 16 inç alüminyum alaşım
jantlar yer alıyor. Life donanım seviyesinde;
anahtarsız giriş “keyless entry”, ısıtmalı
direksiyon ve ön yolcu koltukları, geri görüş
kamerası, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması,
3 bölgeli tam otomatik klima “Climatronic”,
kablosuz şarj özelliği ve app-connect gibi
özellikler öne çıkıyor. Style donanım paketinde;
alüminyum alaşım jantlar 17 inçe yükseliyor.
Ayrıca LED farlar artık performans özelliği
kazanırken, ön farlardan Volkswagen logosuna
kadar uzanan dekoratif LED şerit ve içeride 30
renkli ambiyans aydınlatmasıyla Golf tam bir
görsel şölen sunuyor.

“Side Assist” kör nokta uyarı sistemi ise
sürüş güvenliğini arttırıyor. R-Line ise Golf
efsanesinin geldiği son noktayı temsil eden
en özel donanım paketiyle, sürücünün sportif
sürüş deneyimine odaklanıyor. İçeride,
dokunmatik tuşlarıyla “R” logolu progresif
direksiyon, R-Line özel tasarım spor koltukları,
alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi;
dışarıda ise “R-Line” özel tasarım ön ve arka
tamponlar, 17 inçlik Valencia jantlar ve ön
radyatör ızgarasındaki R logosu öne çıkıyor.
Sofistike sesi, rafine ve zarif tasarımı, 10
hoparlör ve 480W çıkış gücüne sahip Harman
Kardon ses sistemi ise Yeni Golf’te sunulan
opsiyonel yeni özelliklerden biri olarak dikkat
çekiyor.
YARI OTONOM SÜRÜŞ DESTEK
SİSTEMLERİ
Yeni Golf’te standart olarak sunulan zengin
donanım seviyesine ek olarak yolculukları çok
daha güvenli ve konforlu hale getiren Yarı
Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ilk
defa ve isteğe bağlı olarak sunuluyor. Sistem
dur-kalk trafikten 210 km/h hıza kadar, çok
fonksiyonlu sürüş destek sistemleri kamerasını
ve gelişmiş mesafe sensörlerini kullanarak
hem başka araçlarla güvenli takip mesafesini
koruyor, hem de şeritte kalmanıza yardımcı
oluyor. “Kapasitif Direksiyon” simidi sayesinde
sürücüye sadece ellerini hafifçe direksiyonun
sensörlerle donatılmış kısmında tutmak kalıyor.
Touareg, Passat ve Yeni Tiguan’dan sonra
Golf 8’de opsiyonel olarak sunulan bir diğer
özellik de “IQ.LIGHT LED Matrix ” far sistemi.
Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light
Assist” özelliğiyle bağımsız LED segmentleri,
Matrix teknolojisi sayesinde gerektiği şekilde
bölgesel olarak açılıp kapanabiliyor. Sürüş
sırasında uzun farlar yanarken, dış sensör
tarafından karşıdan gelen araç algılanarak
gerekli LED segmentleri kendiliğinden
kapatılıyor; böylece diğer araç sürücülerinin
gözünü kamaştırmadan güvenli biçimde uzun
görüş mesafeli sürüş sağlanıyor.
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Peugeot 308 yeni logosuyla yollara çıkacak
Yeni nesliyle yüzünü gösteren PEUGEOT 308, markanın yeni logo tasarımıyla yollara çıkacak.
Teknolojik donanımları ve sürüş performansıyla yeni araç, aynı zamanda zengin motor
seçeneklerine sahip.

P

EUGEOT 308, 7.000.000
adedin üzerinde araç satışıyla
nesiller boyu kompakt segmentin
en başarılı modellerinden biri
oldu. PEUGEOT 308, bu süre
içerisinde 2014 Avrupa’da Yılın Otomobili
dahil olmak üzere birçok ödül alarak
başarısını perçinledi. PEUGEOT markası
bugün gelinen noktada bu başarılı modelin
en güncel nesli olarak yeni PEUGEOT 308’i
tanıtıyor. Duyguları harekete geçiren ve
heyecan verici bir tasarıma sahip olan yeni
PEUGEOT 308 markanın yeni logosunu
taşıyor. Optimize edilen platform daha da
geniş bir iç mekanı beraberinde getirirken,
aracın modern dinamizmini ve karakterini
daha da vurguluyor. Yeni PEUGEOT 308; en
güncel sürüş destek sistemleri, yeni PEUGEOT
i-Cockpit ve sezgisel, bağlantılı ve son derece
modern bir bilgi-eğlence sistemi olan i-Connect
Advanced başta olmak üzere yenilikçi
teknolojilerle donatılıyor. Her bir ayrıntısına
kadar verimli ve yüksek performanslı olacak
şekilde tasarlanan yeni PEUGEOT 308,
markanın seçme özgürlüğü yaklaşımına uygun
olarak plug-in hibrit, benzinli ve dizel olmak
üzere farklı motor seçenekleri ile sunuyor.
Yeni PEUGEOT 308, satışa sunulduğu
ülkeye bağlı olarak, markanın %100 dijital
satın alma, takas, finansman ve teslimat yeri
belirleme gibi avantajlar sağlayan çevrimiçi
satış sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
Yeni PEUGEOT 308 gövde tasarımını
değiştirerek segmentindeki konumunu daha da
güçlendiriyor. 55 mm uzayan dingil mesafesi
silüeti uzatırken arka koltuk yolcularına daha
fazla alan sunuyor. Zarif burunla birlikte 20
mm azalan yükseklik, motor kaputunu görsel
olarak uzatıyor.
I-CONNECT VE I-CONNECT
ADVANCED
Yeni bilgi-eğlence sistemi, herkesin
istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere akıllı
telefon dünyasının ve otomotiv dünyasının
en güncel çözümlerini kullanıma sunuyor.
Her bir sürücü (8 profile kadar) ergonomik
ve günlük kullanıma uyumlu olacak şekilde
ekranı, iklimlendirmeyi ve kısayol tercihlerini
tanımlayabiliyor ve kaydedebiliyor. Artık
kablosuz olan Mirror Screen işlevi aynı anda iki
telefonu Bluetooth ile bağlama olanağı sunuyor.
Merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran,
tamamen ve kolayca kişiselleştirilebiliyor,

“araçlar” veya kısayollarla çoklu pencere
kullanımı sunuyor. PEUGEOT i-Connect
Advanced, yüksek performanslı ve verimli
TomTom bağlantılı navigasyonu ile eksiksiz bir
teknolojik deneyimi kullanıma sunuyor. Harita,
okunabilir bir yapı için 10 inçlik ekranın
tamamında gösteriliyor ve navigasyon canlı
olarak güncelleniyor. Doğal bir sesli komut
sistemi olan “OK PEUGEOT” komutu, günlük
yaşamda güvenliği ve kullanım kolaylığını
artırmak için kullanılabiliyor, bilgi-eğlence
işlevleriyle ilgili tüm gereksinimlere erişim
sağlıyor. Sistem, doğru kullanım konusunda
rehberlik yapmak ve soruları yanıtlamak için
entegre veriler ve yönlendiriciler içeriyor.
HİBRİT VERSİYONU DA VAR
Megane Sedan, sürüş deneyimini daha
güvenli ve konforlu hale getiren yeni sürüş
destek sistemleriyle birlikte geliyor. Stop & Go
özellikli (ACC) Adaptif Cruise Control, öndeki
araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma
ve frenlemeyi düzenliyor. (AEBS) Aktif Acil
Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü
uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği
takdirde frenleri devreye sokuyor. (RCTA)
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın
arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü
uyarıyor.

MOTOR GAMINA 1.0 TCE EKLENDİ
Marka için çok değerli olan Seçme
Özgürlüğü yaklaşımına uygun olarak yeni
PEUGEOT 308, satışa sunulduğu ülkelere bağlı
olarak 2 adet Plug-in hibrit motor seçeneğiyle
sunulacak: HYBRID 225 e-EAT8 / İki
tekerlekten çekişli / 180 HP (132 kW) PureTech
benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana
entegre an 81 kW elektromotor / km başına 26
gr C0 ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli
sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak,
onay sürecinde), HYBRID 180 e-EAT8 / İki
tekerlekten çekişli / 150 HP (110 kW) PureTech
benzinli ve e-EAT8 otomatik şanzımana
entegre 81 kW elektromotor / km başına 25 gr
C0 ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş
menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay
sürecinde), 12,4 kWh
kapasiteye ve 102 kW
güce sahip lityumiyon bataryanın
standart olarak 3,7
kW tek fazlı şarj cihazı
ve isteğe bağlı olarak
7,4 kW tek fazlı.
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Renault Talıant: Şık ve yenilikçi
Her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault, Taliant ile
B Sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor.

2

021’in ilk günlerinden bu yana
Renault’dan gelen yenilik haberleri
devam ediyor. Yenilenen logo
ve modellerin ardından, şimdi
de genişleyen ürün ailesinin son
temsilcisi Renault Taliant sahneye çıkmaya
hazırlanıyor. Her tasarımında ve teknolojisinde
hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden
Renault, Taliant ile B Sedan segmentine
yeni bir soluk getiriyor. Renault’nun tasarım
ve marka DNA’sına tamamen sadık kalan
Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten
ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite
ve çok yönlülük sunuyor. “Taliant” ismi
Renault’nun güçlü ve tutarlı uluslararası
ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor.
Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması
hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da
atıfta bulunuyor.

YIL ORTASINDA TÜRKİYE’DE
İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve
şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın
ön farları, Renault’nun C formundaki LED
ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında
dinamik hatlara sahip olan Renault’nun
yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve
ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel
ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren
malzemeler içeriyor. Renault Taliant, grubun
diğer modellerinde kendisini kanıtlamış
modüler CMF-B platformunda yükseliyor.

Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite,
güvenlik ve konfor vadediyor. Verimli motor
ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini,
daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren
Renault Taliant, bu sayede dikkat çeken
bir fiyat-performans
oranı sunuyor. Renault
Taliant’ın 2021’in
ortasında Türkiye pazarına
sunulması hedefleniyor.

Toyota minik sınıftaki yeni vizyonu: Aygo X
Günümüzün ihtiyaçlarına ve A segmenti kullanıcılarının beklentilerine göre şekillendirilen
Aygo X prologue, “giriş seviyesi” olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma
sahip olabileceğini kanıtlıyor.

T

oyota, A segmentine bambaşka
bir bakış açısı getirecek
Aygo X prologue tasarım
vizyonunu sergiledi. Toyota’nın
Avrupa’daki tasarım stüdyosu
ED² tarafından segmentin geleceğini
şekillendirmek üzere tasarlanan Aygo X
prologue, A segmenti kullanıcıları için çok
daha cesur ve etkileyici bir tarzla dikkat
çekecek. Günümüzün ihtiyaçlarına ve A
segmenti kullanıcılarının beklentilerine
göre şekillendirilen Aygo X prologue, “giriş
seviyesi” olarak adlandırılan araçların da
etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini
kanıtlıyor. İlk olarak 2005 yılında tanıtılan
Aygo, Toyota’nın Avrupa’daki en ulaşılabilir
modeli olmasının yanında eğlenceli sürüşü
ve farklı tarzıyla uzun yıllardan bu yana
Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor.
Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek
adına ED² tasarım stüdyosu tamamen bu
projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya ikon
olma yolunda cesur bir tasarım çıkarıldı.
Aygo her zaman kişisel özgürlüğü ve
mobiliteyi temsil eden bir model olarak
dikkat çekerken, Aygo X prologue ise
modele daha fazla heyecan katacak.

Yeni tasarımı ile her açıdan güçlü bir kişiliğe ve
güçlü bir duruşa sahip olacak Aygo X prologue,
jant boyutlarının büyümesiyle birlikte daha
yüksek görüş açısına kavuşacak ve böylece
sürücüler etrafı daha iyi görebilmenin tadını
çıkarabilecek.
BİSİKLET TAŞIMA APARATI
Her açıdan dikkat çekici görünen Aygo X
prologue, cesur tasarımını çift renkli gövdeyle
birleştirerek aracın her zaman harekete
geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Daha
sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi

de aracın dinamiklik hissini artıracak. Ön
tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir
kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen
temalı büyük bir ön panjur ve sis farları
da aracın hareket etmeye hazır tarzını
destekleyecek. Aygo X prologue aynı zamanda
pratik özellikleriyle de hareket etmeye
hazır özgür ruhları da destekleyecek. Arka
bölümde plakalıktan çıkan bisiklet taşıma
aparatı gibi özellikler her günün bir maceraya
dönüşmesini sağlayacak. Bununla birlikte dış
dikiz ayna kapaklarındaki aksiyon kameraları,
keşif için ve anı paylaşmak için kusursuz bir
özellik olarak öne çıkacak. Entegre tavan
barları, altıgen stop lambalarıyla görsel bir
uyum içerisinde tasarlanırken aynı zamanda
Aygo DNA’sına da bir gönderme yapacak.
Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte Aygo
X prologue, küçük bir otomobilin ne kadar
etkileyici olabileceğini ortaya koyarken aynı
zamanda Toyota, bu yeni tasarım vizyonuyla
A segmentine nasıl renk katılabileceğini de
gözler önüne serecek.
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50’nci yıla özel Range Fifty Edition Türkiye’de
Range Rover Fifty Edition, göz alıcı renk seçenekleriyle ülkemizde yollara çıktı. Üretimine
başlanan yıla ithafen yalnızca 1970 adet üretilen Range Rover Fifty Edition, 2.0 litre 404
beygir Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle Türkiye’de sadece 10 adet satılacak.

B

orusan Otomotiv’in Türkiye
distribütörü olduğu Land
Rover’ın, 1970 yılında hem yolda
hem arazide en iyi performansı
göstermek üzere tasarladığı
Range Rover, bugün de bu standartların
belirleyicisi olmaya devam ediyor. Otomotiv
dünyasında lüks SUV tanımını değiştiren ve
50 yıldır bu segmentin tartışmasız liderliğini
sürdüren Land Rover Range Rover, ellinci
yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor.
Range Rover Fifty Edition, Santorini Black,
Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde
renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range
Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan
Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri
ile sunuluyor. Range Rover’ın 50’nci yılına özel
sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.
landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve
edilebiliyor.
FARK YARATAN LÜKS DETAYLAR
Range Rover’ın ilk lanse edildiği seneye
ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada
sadece 1970 adet üretilecek olan Range Rover
Fifty Edition, birinci sınıf yolculuk deneyimi
sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor. İç
mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı
-Soğutmalı, ‘Hot Stone’ Masaj Özellikli ön
ve Executive Class Comfort arka koltukların
yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses
Sistemi de standart olarak sunuluyor. PixelLaser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız
Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı,
Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control
ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty
Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını
çiziyor. Range Rover Fifty Edition, Satin Auric
Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı
ile modelin sınırlı sayıda üretildiğini gösteren “1
of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel
dokunuşlarla ön plana çıkıyor. Bugün ilk Range
Rover’ın tanıtımından bu yana 50 yıl geçti, ama
hikaye çok daha eskilere dayanıyor.

420 KİLOGRAMLIK TASARRUF
Range Rover’ın üçüncü nesli (2001-2012)
11 yıllık dönemde önceki modellere göre çok
sayıda yeniliği otomotiv dünyasına tanıttı.
Mühendislik açısından getirilen yenilikler
arasında daha sert monokok gövde (geleneksel
4x4 merdiven şasinin yerini aldı) ve birbiriyle
bağlantılı havalı yaylar ile tam bağımsız
süspansiyon yer alıyordu. Range Rover’ın iç
tasarımında son derece lüks detaylar sunan
yatlardan, özel tasarım mobilyalardan ve birinci
sınıf uçak koltuklarından ilham aldı. 2012’de
dördüncü nesil ve en yeni Range Rover piyasaya
ilk kez sunuldu. Tamamen alüminyum hafif
yapıya sahip ilk SUV olan bu modelde, önceki
modeline göre ağırlıktan 420 kg tasarruf elde
edildi. Otomatik Terrain Response™ 2 ve AllTerrain Progress Control gibi bir dizi off-road
yeniliği içeren araç verimli yeni Ingenium
motor seçenekleri ve bir Plug-in Hybrid
elektrikli versiyon ile yenilikçi haber/eğlence ve
güvenlik teknolojilerini de kapsayacak şekilde
geliştirildi.

Range Rover SVAutobiography, Range
Rover tarihinin en güçlü ve en kaliteli
araçlarıyla son beş yıldır model yelpazesinin
zirvesinde yer alıyor. Otomobil tutkunları
Land Rover Special Vehicle Operations (Özel
Araç Operasyonları) Ekibi tarafından üretilen
güçlü V8 motorlar ve titizlikle üretilmiş
kabinlere sahip Range Rover SVAutobiography
ve SVAutobiography Dynamic modelleri
arasından seçim yapabiliyor.
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Tüketiciler elektrikli araçlar için 2025’i bekliyor
Castrol “Elektrikli Geleceğe Bağlanın” araştırmasıyla, Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasını
etkileyen kritik faktörleri ortaya çıkardı. Yaygınlaşma için tüketiciler açısından en önemli faktörler
sırasıyla; fiyat, araç marka ve modeli, altyapı, menzil ve şarj süresi.

E

lektrikli araçlar mobilitenin
yakın gelecekteki dönüşümünde
ve ulaşımdan kaynaklı karbon
salımının azaltılmasında
anahtar rol oynayacak. Madeni
yağ devi Castrol, geleceğin mobilitesinde
önemli payı olacak elektrifikasyona dair
çalışmalarını; ulusal ve uluslararası
araştırmalara dayandırarak yürütüyor. Bu
kapsamda Castrol geçen yıl sekiz ülkede3
yapılan global araştırmasına Türkiye’yi de
ekleyerek Türkiye’de elektrikli araçların
yaygınlaşmasına etki eden kritik faktörleri
araştırdı. Hem tüketicilere hem de filo
yöneticileri ve sektör profesyonellerine,
elektrikli araçların yaygınlaşmasında
hangi faktörlerin önemli olduğu soruldu.

Çalışma bu anlamda, Türkiye’de bu ölçüde
yapılmış ilk araştırmalardan biri olma
özelliği taşıyor. Castrol, araştırmanın diğer
önemli bir kısmı olan filo ve otomotiv sektörü
profesyonellerinin görüşleri için de Tüm Oto
Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)
ile iş birliği yaptı.
TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİCİLER 2025
DİYOR
Araştırmaya göre, Türkiye’deki tüketiciler
ortalamada; benzinli bir araca kıyasla elektrikli
bir araca ortalama yüzde 19 daha fazla
ödeyebileceklerini söylüyor. Aynı zamanda
ortalama şarj süresi beklentilerini 28 dakika ve

ortalama menzil beklentilerinin 406 kilometre
olduğunu ifade ediyorlar. Sekiz ülkede yapılan
araştırmada ise, tüketiciler için şarj süresi
beklentisi 31 dakika ve 469 kilometre menzil
olarak ifade edilmişti. Castrol’ün global
araştırmasında önemli teknolojik gelişmelere
rağmen, tüketiciler; elektrikli araçların pahalı
olduğuna, şarj edilmesinin uzun sürdüğüne ve
kısa menzile sahip olduğuna inanıyor. Buna
rağmen Türkiye’de tüketicilerin yüzde 58’i
ortalamada 2025 yılında elektrikli araç almaya
olumlu bakıyor2. Bu tüketicilerin yüzde 68’i
ise elektrikli araçları önümüzdeki 5 yıl içinde
alabileceklerini düşünüyor.
EN ÇOK FİYATA BAKILIYOR
Aracın fiyatı, tüketicilerin elektrikli araca
geçişinde ilk sıradaki kritik faktör. Tüketicilerde
araç fiyatı kritik faktör sıralamasında yüzde
31, filo yöneticilerinde yüzde 48 ile ilk sırada
ve otomotiv sektörü profesyonellerinde
yüzde 27 oranıyla ikinci sırada yer alıyor.
Araç fiyatı global araştırmada da tüketiciler
için yüzde 38 ile ilk sırada yer alıyor. Sektör
profesyonelleri için ilk kritik faktör yüzde 31
oranıyla menzil. Ortalama menzil beklentisi
sektör profesyonellerinde, tüketici beklentisinin
üzerinde 508 km olarak ifade ediliyor.

Otopartik ürün gamı genişletiyor
Otopratik, akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça ürünleri de yer alan geniş
ürün gamına cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım kategorisi ürünlerini de dahil etti.

O

topratik marka cam suyu ve
antifriz ürünlerini de sundu.
Otopratik, otomotiv satış
sonrası hizmetler sektöründe
güçlü bir çözüm ortağı olmak
üzere ürün gamını genişletmeye devam
ediyor. Lider marka, yedek parça alanındaki
yatırımlarından sonra araç bakımında ve
zorlu hava koşullarında hem güvenlik hem
de yüksek performans için kritik öneme
sahip olan cam suyu ve antifirizi de ürün
yelpazesine dahil etti. 2020 yılında hava,
polen, yağ ve yakıt filtreleri ile genişlettiği
hizmet yelpazesindeki ürün sayısı 54 oldu.

-25 DERECEYE KADAR DAYANIKLI
CAM SUYU
1 litre, 2,5 litre ve 5 litre olmak üzere üç
ayrı paket seçeneği ile Otopratik noktalarından
temin ediliyor. Otopratik marka cam suları -25c
dereceye kadar aracın cam suyunun donmasını
engelliyor. Yağışlı havalarda görüş alanını en
optimal şekilde temizlenmesine destek oluyor.
1 litre ve 3 litre seçenekleri bulunan Otopratik
marka antifrizler ise -40c dereceye kadar aracın
soğutma sıvısının donmasını engellemesinin
yanı sıra sürekli kullanımda aracın motor
ömrünü uzatıyor.
LASTİĞİN ÖTESİNDE HİZMET
SUNUYOR
Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Cenk Koçdor genişleyen Otopratik

hizmetleriyle ilgili şunları söyledi; “Otopratik
mağaza zincirlerimiz, Brisa’nın lastiğin
ötesinde hizmet sunma vizyonunun en güzel
örneklerinden biri. Araç sahiplerinin tek
noktada binek ve hafif ticari araçları ile ilgili
tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla
faaliyete aldığımız bu hizmete yaptığımız
yatırımlar, değişen ihtiyaçlar ve müşteri
beklentileri doğrultusunda devam ediyor.
Hedefimiz sektörün tedarik ihtiyaçlarını tek
noktadan karşılayacakları güçlü bir çözüm
ortağı olmak.”
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BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye’de
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de. Yeni BMW
630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda sınıfında
bir adım öne çıkıyor.

Y

eni BMW 6 Serisi Gran Turismo,
dinamik tasarımı, yekpare
Böbrek Izgaraları ve BMW
Laserlight farları ile dikkatleri
çekiyor. Yeni BMW 6 Serisi
Gran Turismo, güçlü tasarım dili oldukça
sportif. Coupé tasarımdan ilham alan tavan
çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı
geniş arka tasarımı ile sportif iddiasını ortaya
koyuyor. Şık ve ferah iç tasarımı üst düzey
bir konfor sunuyor. Spor deri direksiyon ve
parlak siyah kumanda öğeleri gibi yüksek
kaliteli malzemeler ise iç tasarımın lüks ve
dinamik detaylarına vurgu yapıyor. 6 Serisi
Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091
mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm
yüksekliğiyle sahip. 5 kişi için ideal bir yaşam
alanı sunuyor. 600 litrelik bagaj kapasitesiyle
de sınıfının en iyi değerlerinden biri. Arka
koltukları yatırıldığında ise Yeni BMW 6 Serisi
Gran Turismo’nun bagaj hacmi 1800 litreye
ulaşabiliyor.

2.0 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ MOTOR
Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine
sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle
yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran
Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork
değerleriyle performans konusunda sınıfında
bir adım öne çıkıyor. Güçlü motoruyla
birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s
hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i
Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza
ulaşabiliyor. Performans ve verimliliğin tek bir
modelde vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran
Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik
tüketim değeri sunuyor.

HAVALI SÜSPANSİYON BİLE VAR
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, ileri
mühendislik yöntemleriyle tasarlanan
süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm
sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor.
Yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2
akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir
sürüş konforu sunuyor. Hızlı viraj dönüşleri
sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme
sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş
dinamiklerine katkıda bulunuyor.
TÜRKİYE’DE 2 FARKLI DONANIM
OLACAK
Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de
geniş standart donanım seviyesi ile Luxury
Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım
seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik
Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor
Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar
gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran

Turismo, otomobile giriş anından itibaren
yüksek standartlarda konfor sunarken, 16
hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi,
yüksek çözünürlüklü 12,3 inç bilgi-eğlence
ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge
panelinden oluşan modern BMW Live
Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı
Telefon Ara yüzü gibi donanımlarla modern
teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.

14

1 - 30 NİSAN 2021 • YENİLİK

Fiat Panda’da hibrit oldu

Fiat markasını küçük sınıfta temsil eden Panda hibrit seçeneğiyle Türkiye’de yola çıkıyor.
En ulaşılabilir hibrit olarak önce çıkan modelin başlangıç fiyatı 146 bin 900 lira.

F

iat markasını küçük sınıfta temsil
eden Panda hibrit seçeneğiyle
Türkiye’de yola çıkıyor. Fiat
Panda, güncellenen donanımlar
ve hibrit motor seçeneği ile
ülkemizde satışa sunuldu. Panda, şehir içinde
çevik ve renkli karakterini yansıtırken, arazi
koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri
sergileyerek performansından da ödün
vermiyor. Urban, Cross, Cross 4×4 ve Cross
Plus 4×4 donanım seviyeleri ile tercih
edilebilen Fiat Panda; Urban ve Cross donanım
seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70
HP gücündeki hibrit motoru ile yakıt tasarrufu
ve performansı birleştirmesinin yanında; 146
bin 900 TL’lik fiyatıyla da öne çıkıyor. Panda
aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde
Apple Car Play & Android Auto uyumlu, 7 inç
dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile
konfor ve eğlenceyi de bir arada sunuyor.
DONANIMI ZENGİN
Panda erişilebilir fiyatı ve zengin
donanımıyla fark yaratıyor. Şehir içinde hayatı
kolaylaştıran kompakt yapısı ve eğlenceli dış
renkleri ile karakterini yansıtmayı sürdürüyor.
Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14
inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon
ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü
ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli
manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış
destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam
buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi,
dualdrive city fonksiyonlu direksiyon,
START&Stop, uzaktan kumandalı merkezi
kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri
manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar
ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak
sunuluyor.

1.0 LİTRELİK HİBRİT
Panda’nın Urban ve Cross versiyonlarında
1.0 litrelik, 3 silindirli motora yer verilmiş.
70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt
tüketimini minimuma indirgeyen motor görev
yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten
yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında
bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama
ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip
olduğu hareket enerjisinden yararlanarak
güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt
Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Hibrit
motorlu Panda’da standart aküye ilaveten 1
adet lityum iyon batarya da bulunuyor.

PSA Türkiye’de önemli atama
Emine Yıldırım, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle Groupe PSA Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü
olarak, Groupe PSA Türkiye CCO’su Ayça Furth’e bağlı olarak görevine başladı.

S

tellantis Groupe şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesinde,
11 Ocak 2019 tarihinden bu yana Kurumsal İletişim
Direktörlüğü pozisyonunda görev alan Burcu Özkutan,
26 Şubat 2021 tarihi itbariyle görevinden ayrılmıştır. 25
Temmuz 2016 tarihinden
bugüne kadar, grubun İnsan
Kaynakları Departmanı’nda,
çalışanların işe alım, yetenek
yönetimi ve iç iletişimi
görevini başarıyla yürüten
Emine Yıldırım, 01 Mart 2021
tarihi itibariyle Groupe PSA
Türkiye Kurumsal İletişim
Müdürü olarak, Groupe PSA
Türkiye CCO’su Ayça Furth’e
bağlı olarak görevine devam
edecektir.

NOTRE DAME DE SION MEZUNU
1991 doğumlu Emine Yıldırım lise öğrenimini Notre Dame de Sion
Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra, üniversite eğtimini Marmara
Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Kendisi evli
olup, İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. İş hayatına pekçok farklı
sektöre danışmanlık yaparak başlayan Emine Yıldırım, yalın yönetim,
operasyonel mükemmellik üzerine çalışmalar yapmış, kariyerine daha
sonra insan kaynakları ve iç iletişim ile devam etmiştir. Groupe PSA
Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille; “ Burcu Özkutan’a tüm katkıları
için teşekkür ediyor ve yeni kariyer hayatında başarılar diliyorum.
Grubumuz bünyesindeki tüm markalarımızın marka iletişimleri,
markalar tarafından yapılmaya devam edilecek olup; çalışan ve işveren
markası, Groupe PSA Türkiye’nin iç ve dış iletişim koordinasyon ve
yönetimi Emine Yıldırım tarafından yapılacaktır. Kendisine yeni
görevinde başarılar dilerim” dedi.
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Halk Jürisi “Petrol Ofisi” dedi
Yıl içinde itibarını en çok arttıran markayı paydaşlarıyla birlikte ödüllendiren ilk ve tek
organizasyon ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, Petrol Ofisi Akaryakıt
kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

B

u yıl 50’ye yakın kategoride
gerçekleştirilen ‘İtibar ve
Marka Değer Performans
Ölçümü’nün saha araştırması
sonuçlandı. Marketing Türkiye
ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen
araştırmada, Türkiye genelinde 12 ilde 1.200
kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.
Araştırma sonuçlarına göre her sektörün 2020
yılında itibarını en çok arttıran markaları
ile bu başarının paydaşları olan reklam ve
dijital ajanslar, medya planlama ve halkla
ilişkiler şirketleri belirlendi. Türkiye akaryakıt
ile madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol
Ofisi, 7’incisi düzenlenen ‘The ONE Awards
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde halk
jürisi tarafından akaryakıt kategorisinin ‘Yılın
İtibarlısı’ seçildi.
HER İŞİ MÜŞTERİ ODAKLI
YAPIYORUZ
The ONE Awards Bütünleşik
Pazarlama Ödülleri’nin,
alanındaki tek değerlendirme
olmasının yanı sıra pazarlamanın
tüm alanlarındaki performansları
kapsaması ve seçimin de halk
jürisi tarafından yapılmasının
çok değerli olduğunu vurgulayan
Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç,
şunları söyledi:

“Petrol Ofisi’nde yaptığımız her işi,
müşteriyi odağımıza alarak yapıyoruz. Marka
amacımız doğrultusunda deneyim ve iletişim
etkinliklerimizi, müşterinin halinden anlayacak
ve her zaman onların yanında olacak şekilde
kurguluyoruz. Çalışmalarımızda iç görüye
dayanan, daha kalıcı etki gösterecek pazarlama
yöntemlerini benimsiyoruz. Bununla birlikte
kurumsal standartlarımıza yatırım yapıyor,
son müşteri deneyimini ve memnuniyetini
ölçümlüyor, adımlarımızı da bu sonuçlara
göre atıyoruz. Bu çerçevede son yıllarda Petrol
Ofisi’nin istasyonlarında kurumsal geliştirmeler
yaparak, müşteri memnuniyetine odaklandık.
Bu dönüşüm süreci içerisinde gerek iletişim,
gerekse istasyonlarımızda müşteri deneyimi
alanlarında aldığımız aksiyonların karşılığını
bulduğunu görmek, bunların Petrol Ofisi
itibarında olumlu ve fark edilir bir gelişme
sağladığına şahit olmak, bizler için büyük bir
mutluluk kaynağı. Petrol Ofisi olarak, pandemi
nedeniyle çok zor geçen 2020 yılında ‘Yılın
İtibarlısı’ ödülünü almak, attığımız adımların
doğruluğunu ortaya koyuyor. Yaptığımız bu
çalışmaların, odaklandığımız müşterilerimiz
nezdinde de kabul görüp, ödüllerle taçlanması,
bizler için hem gurur
ve sevinç hem de
ilerisi için motivasyon
kaynağı oldu.
Dolayısıyla Petrol

Ofisi, önümüzdeki süreçte de müşteri odaklı
kaliteli hizmet anlayışıyla ‘Halkın İtibarlısı’
olmaya devam edecektir. Başta Petrol Ofisi
ekibi ve ajanslarımız olmak üzere bu başarıda
emeği geçen herkese teşekkür ve tebriklerimi
sunuyorum.”

OSRAM tüketici elektroniğine giriyor
OSRAM Türkiye Otomotiv satış müdürü Can Sürücü, “Araç sahiplerinin kolaylıkla
ulaşabileceği ve kullanabileceği, araçlardaki havada asılı olan mikropları %99 oranında
arındıran bir LED UV hava temizleyicisi geliştirdik” dedi.

D

ünyanın lider teknoloji şirketlerinden OSRAM, inovatif ve
akıllı yaklaşımlarla geliştirdiği teknolojik ürün aileleri ile
yeni bir kategoriye giriş yaparak son tüketiciyle buluşuyor.
OSRAM; Air Zing Mini ile araç içindeki havayı temizliyor,
TYREinflate ile aracınızı güvenle sürmenize yardımcı olurken, son
olarak BATTERYcare ailesi ile de araçlarda enerji ve akü şarj etme
sorunu için araç sahiplerine çözüm sunuyor. Türkiye’de yeni satışa çıkan
Air Zing Mini’nin özellikle pandemi sürecinde araç sahipleri için çok
önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken OSRAM Türkiye Otomotiv
satış müdürü Can Sürücü; “Bakteriler, virüsler ve alerjenler her zaman
hayatın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Hastalıklara neden olan
virüsler, bakteriler ve mikroplar, özellikle kabin gibi küçük, dar alanlarda
içeride çok daha kolay yayılabiliyor. Bu noktada hastalıkların bulaşma
olasılığı giderek artıyor. Biz yaşanan pandemik gelişmelere paralel
olarak hijyen standartlarını bir üst noktaya taşıyacak inovatif bir adım
atmaya karar verdik. Araç sahiplerinin
kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği,
araçlardaki havada asılı olan mikropları
%99 oranında arındıran bir LED UV hava
temizleyicisi geliştirdik. Air Zing Mini,
manyetik tutucusu ve USB kablosuyla pratik
bir kullanım sunuyor. Filtreler temiz su ile
kolayca temizlenebildiğinden filtre değiştirme

zorunluluğu ortadan kalkıyor. Üstelik sadece 25
desibel ile sessiz çalışıyor” dedi. Araçların enerji
ihtiyacına akıllı çözümler sunmak için geliştirdikleri
BATTERYcare serisinin, araç sahipleri için çok
pratik ve uzun ömürlü bir kullanım sağladığını
söyleyen OSRAM Türkiye Otomotiv satış müdürü
Can Sürücü; “OSRAM BATTERYcharge akıllı şarj
ailesi, lityum iyon dahil her tür aküyü kolaylıkla şarj
edebiliyor. Kullanımı oldukça pratik olan bu akıllı
şarj ailesi, pil tamamen şarj olur olmaz otomatik olarak bakım ve bekleme
moduna giriyor. Bu durum aşırı şarj olma sorununu ortadan kaldırıyor.
BATTERYcare serisinin diğer üyesi OSRAM BATTERYstart ailesi ise akü
boşalmalarında aracınızı kolayca çalıştırmanız için güvenli ve kompakt
bir çözüm sunuyor. OSRAM BATTERYstart ailesi ürünleri ile aküsü biten
aracınızı çalıştırmak için akü takviye kablosu ve başka bir araç bulmakla
uğraşmıyor, aynı zamanda aracınızın elektrik aksamına zarar verme riski
olmadan aracınızı kolayca çalıştırabiliyorsunuz. OSRAM BATTERYstart
serisinin PRO modeli daha büyük boyutu ve sonsuz takviye özelliği ile
profesyonel servisler için tasarlandı. Küçük boyutlu olan modeller ise
bagaja, torpido gözüne veya kapı cebine kolayca sığabiliyor. Bu sayede
araç sahipleri her yolda güvenle sürüşün keyfini çıkarmanın yanı sıra,
elektronik aletleri için enerji ihtiyacını kolaylıkla sağlayabiliyor” dedi.
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B-SUV’ların en hızlısı olmaya geliyor
Hyundai, KONA N ile hot hatch zevkini şimdi de B-SUV segmentine taşıyor. Otomobilde
SUV konforu ve rahatlığının yanı sıra üst düzey bir motor performansı bulunuyor.

H

yundai Motor Company,
otomobil tutkunları
tarafından merakla beklenen
KONA N’e ait ilk görselleri
paylaştı. Markanın yüksek
performanslı N serisinin son üyesi olan KONA
N, aynı zamanda segmentinin en hızlı ve en
güçlü SUV modeli olarak bir adım öne çıkıyor.
Hyundai’nin kendi ürün gamı içerisinde de
ilk performanslı SUV olan KONA N, geniş ve
alçak duruşuyla sportif görünümü ilk bakışta
belli ediyor. Güncel KONA modelleri ile
aynı SUV konforunu sunan bu özel versiyon,
motor performansı açısından tüm rakiplerine
fark atmış oluyor. KONA N, önden bakıldığı
zamanda oldukça geniş, sportif ve ikonik bir
duruş sergiliyor. Performansın bir simgesi olan
bu geniş hava girişleri, motora ekstra soğuk
hava akışı sağlarken aynı zamanda görselliği
de pekiştirmiş oluyor. Büyük tip ızgaranın alt
kısmı da dinamik tamponun yarışçı karakterini
tamamlıyor.

BÜYÜK TAVAN SPOYLERİ
Arkadaysa gelişmiş bir bastırma kuvveti
için büyük tip tavan spoyleri kullanılıyor. Hem
yol performansını hem de arka görünümü
şekillendiren bu spoyler, diğer N modellerinde
olduğu gibi üçüncü bir üçgen fren lambası
ile donatılmış. N Racing çift çıkışlı egzoz
susturucuları ise yüksek performanslı motordan
atılan gazları rahatlıkla dışarı tahliye ediyor.
Ayrıca bu egzoz sistemi, N modundayken
tonunu biraz daha gür ve tok çıkarak
sürücüsüne sanki yarış pistindeymiş gibi bir
his uyandırmaya başlıyor. Arka tampondaki
difüzör ise hava akışının araçtan ayrılmasını
kolaylaştırıyor.

KONA N, özel alaşım jantları ve önden
arkaya doğru devam eden mat kırmızı tampon
ve marşpiyel ekleriyle N ruhunu zirveye
çıkarıyor. KONA N, motor sporlarından ilham
alınarak geliştirilen sıra dışı bir model. Bu
özelliği ile markanın Avrupa’daki iddiasını
artırırken aynı zamanda SUV segmentindeki
pazar payına da yardımcı olacak.

Aksa Şarj ilk istasyonunu açtı
Aksa Elektrik, müşterilerine sunduğu alternatif enerji çözümleri kapsamında yeni bir iş
modeline daha imza atarak elektrikli araç şarj istasyonlarıyla faaliyet alanını genişletti.
Şirket, Aksa Şarj adıyla elektrikli araç şarj istasyonunu Trump AVM ve Trump Rezidans ’ta
kurarak hizmet vermeye başladı.

G

eleceğin ulaşım modelleri
arasında en ön sırada yer
alan elektrikli araçlar için
şarj çözümleri geliştirmek
amacıyla yatırım yapan Aksa
Şarj, Trump AVM ve Trump Rezidans ‘ta
kurduğu toplam dört adet elektrikli araç şarj
istasyonuyla faaliyetine başladı. Yalnızca bir
elektrik tedarik şirketi olmadıklarını ve ülke
genelinde sundukları yenilikçi çözümlerle
enerjinin olduğu
birçok alanda
faaliyetlerini
genişletmeye
devam ettiklerini
belirten Aksa
Elektrik Genel
Müdürü
Murat Kirazlı,
“Aksa Elektrik
olarak yenilikçi
çözümlerimizle

enerjinin olduğu her alanda müşterilerimize
fayda sağlayan oldukça kıymetli işler yapıyoruz.
Buna ek olarak, inovatif, yenilikçi ve çevreci
yaklaşımımızla geleceği düşünerek, Türkiye
genelinde farklı yatırımlarımızı da hayata
geçiriyoruz. Elektrikli araçlara olan talep tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artıyor.
Aksa Şarj markası altında elektrikli araç
istasyonlarımızla Türkiye’nin elektrikli araç
geleceğine katkı sağladığımız ve sorumluluk
aldığımız için mutluyuz.” dedi.
YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK
Yıl içerisinde farklı noktalarda da şarj
istasyonu yatırımlarına devam edeceklerini
belirten Kirazlı, “Yıl sonuna kadar ağırlıklı
olarak İstanbul’da olmak üzere birçok noktada
elektrikli araç şarj istasyonunu faaliyete
geçireceğiz. AVM’ler ve iş merkezlerinin yanı
sıra konutlarda da elektrikli araç şarj istasyonu
yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aksa
markasına yakışır bir şekilde elektrikli araç şarj

istasyonlarında da
müşterilerimize en
iyi ve en yenilikçi
çözümleri sunmayı
hedefliyoruz.”
ifadelerini kullandı
ve bu süreçte
Trump AVM ve
Trump Rezidans
yetkililerine
projeye verdikleri
desteklerinden
dolayı teşekkür
ederek sözlerini
noktaladı.
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Toyota elektrikli SUV’unu Şangay’da tanıtacak
Toyota’nın çok yönlü ve esnek e-TNGA teknolojisi sayesinde aynı zamanda otomobillerin
sürüşü heyecan verici ve tasarımı da daha etkileyici hale geliyor.

T

oyota, 19 Nisan’da başlayacak
2021 Şangay Otomobil Fuarı’nda
tamamen elektrikli yeni SUV
modelinin ön gösterimini
gerçekleştirecek. İlk olarak
geçtiğimiz aylarda Avrupa’da düzenlenen
Kenshiki forumunda iletişimi yapılan
elektrikli SUV, Toyota’nın çok yönlü ve farklı
ürün tiplerine kolayca adapte edilebilen yeni
e-TNGA platformu üzerine inşa edilecek.
Toyota’nın e-TNGA mimarisinde temel
unsurlar sabit kalırken diğer unsurlar ise
ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Bu yaklaşım
sayesinde araç uzunluğu, genişliği, aks aralığı
ve yüksekliği ayarlanabiliyor.

28 NISAN’A KADAR SÜRECEK
e-TNGA araç tipine ve kullanım profillerine
göre önden çekişli, arkadan itişli, dört
çeker sürüşlü olarak kullanılabiliyor. Aynı
zamanda farklı batarya boyutları ve elektrik
motoru kapasiteleri de bu platforma adapte
edilebiliyor. Toyota’nın çok yönlü ve esnek
e-TNGA teknolojisi sayesinde aynı zamanda
otomobillerin sürüşü heyecan verici ve tasarımı
da daha etkileyici hale geliyor. Yeni elektrikli
SUV aracın sergileneceği 2021 Şangay
Otomobil Fuarı, 19 ve 20 Nisan’daki basın
günleriyle başlayacak ve 28 Nisan’a kadar
devam edecek.

Letgo ikinci el araç işine girdi
İkinci el platformu letgo, araba alım satım sürecindeki tüm pürüzleri ortadan kaldırarak, araba
alım satımını kolay ve güvenilir hale getiren yeni bir iş modeli hayata geçirdi.

T

ürkiye’nin en büyük ikinci
el platformu letgo, araba
kategorisindeki tüketici
ihtiyaçlarına kalıcı ve kökten
çözüm bulmak amacıyla letgo
oto+ isimli yeni bir iş modeli geliştirdi. letgo
oto+, dijitalden fiziksele uçtan uca kusursuz
bir müşteri deneyimi sunarak araba alıp
satmayı çok kolay ve güvenli hale getiriyor.
letgo oto+’ın zengin portföyündeki tüm
arabalar letgo oto+ güvencesiyle standart
olarak gelen 3 temel özellikle tüketiciyle
buluşuyor. Birincisi, tüm arabalar şeffaf bir
şekilde, TSE onaylı ekspertiz raporu ve en
ufak ayrıntıları dahi gösteren fotoğraflar
ile satışa sunuluyor. Böylece, arabanın
durumuyla ilgili akılda hiçbir soru kalmıyor.
İkinci olarak, 12 ay/20 bin km garanti
verilerek, alım sonrasında yaşanabilecek
riskler de güvence altına alınıyor. Son
olarak, alıcılar hiçbir neden belirtmeden 14
gün/500 km içinde değişim imkanından
faydalanabiliyor. Üstelik, letgo oto+ tüm bu
özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca,
çözüm ortaklarıyla birlikte sağlanılan sigorta
ve finansman gibi değer yaratan hizmetlerin
yanı sıra, Türkiye’nin her yerine, kapıya teslim
ve takas imkanıyla araba alımındaki tüm
ihtiyaçlara cevap veriliyor.

7/24 AÇIK SHOWROOM
letgo oto+’ta müşteriler, letgo uygulaması ya
da letgootoplus.com üzerinden satışa sunulan
zengin araba portföyünden istediği arabayı
seçerek letgo oto+ güvencesiyle anında satın
alabiliyorlar. “Bizim en büyük showroom’umuz
dijital platformumuz” ifadesiyle letgo
uygulamasının 7/24 açık online showroom
olduğunu belirten letgo Genel Müdürü
Onur Kavak, “alım tarafında sunulan bütün
hizmetleri tamamen online kanallara taşımak
ve araba alımını internetten bir kıyafet almak
kadar kolay hale getirecek yenilikleri sunmak
niyetindeyiz” dedi.
ARAÇ SATMANIN EN KOLAY YOLU
Çok zahmetli ve uzun süren araba satış
süreci, letgo oto+ ile sadece birkaç saat içinde
çözümleniyor. Arabasını satmak isteyenler,
letgootoplus.com ya da letgo uygulaması
üzerinden arabalarının bilgilerini girerek
ön fiyat teklifi alıyor ve randevuyla letgo
oto+ ekspertiz merkezine davet ediliyor.
Burada profesyonel eksperler tarafından
gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz sonrasında,
arabaya son ve değerinde fiyat teklifi sunuluyor.
Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter
işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit
olarak yapılıyor.

İLK MERKEZ MASLAK’TA
letgo oto+, İstanbul Maslak Atatürk Oto
Sanayi’de 1600 m2’lik bir alanda kurulan “ilk
müşteri tecrübe merkezi” ile Türkiye’nin en
büyüğü olan 5 araba lifti kapasiteli ekspertiz
bölümü ve showroom alanı ile hizmet veriyor.
letgo oto+, müşterilerine, arabalarının
değerini
kaybetmeden
tek bir merkezde
güvenli, konforlu
ve hızlı bir şekilde
satışını yapabilme;
aynı zamanda
letgo güvencesiyle
kolayca araba
satın alabilme
imkanı sunuyor.
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Yeni Yaris Avrupa’da Yılın Otomobili
İlk nesliyle Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Toyota Yaris, 4’üncü jenerasyonuyla da aynı
ödülü alarak, bu alandaki en başarılı Japon firması olmayı başardı.

T

amamen yenilenen Toyota
Yaris, 2021 Avrupa’da Yılın
Otomobili seçildi. Dördüncü
nesil Yaris, Avrupa’da 59
otomotiv gazetecisinden oluşan
jürinin verdiği 266 puanla markaya bu ödülü
21 yıl sonra yeniden kazandırdı. Avrupa’da
Yılın Otomobili seçilen ilk jenerasyon
yenilikçi Yaris, Toyota’ya bu ödülü ilk kez
getiren model olmuştu. Sessiz sürüşü,
düşük emisyona sahip hibrit teknolojisi ve
ulaşılabilir fiyatıyla jürinin övgüsünü toplayan
Yaris, kullanıcılarının yüzde 80’inden
fazlasının neden hibrit güç ünitesini tercih
ettiğini de ortaya koydu. Yaris aynı zamanda
tasarımı, dinamik performansı ve sınıfının
öncüsü güvenliğiyle de öne çıkarak “prestijli”
olgusunu da gözler önüne serdi.
ÜÇÜNCÜ KEZ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Avrupa’da Yılın Otomobili jürisi, GR
Yaris’in lansmanıyla birlikte Toyota’nın
Avrupa çapında hızlı hatchback pazarına olan
tutkusunu yeniden ateşlemesini de özellikle
takdir etti. 2021 Avrupa’da Yılın Otomobili
Ödülü, Yeni Yaris’in Avrupa’da ilk kez en çok
satan otomobil olmasından sadece birkaç gün
sonra geldi. Bu durum aynı zamanda Avrupalı
kullanıcıların, Avrupa’da Yılın Otomobili
jürisiyle aynı fikirde olduğunun da net bir

kanıtı oldu. Toyota, gelen bu başarıyla birlikte
Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü unvanını
toplam üç kez elde ederek Avrupa’da en fazla
“Yılın Otomobili” seçilen Japon marka olmayı
da başardı. Yaris 2000 yılında, Prius ise 2005
yılında bu ödüle layık görülürken, Yaris de
2021’de yine bu prestijli ödülü almaya hak
kazandı.

Renault MAIS’ten teknik eğitime destek
Türkiye’nin lider otomobil markası Renault MAİS, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri
kapsamında 16 adet Fluence ZE elektrikli otomobili öğrencilerle buluşturdu.

M

esleki ve Teknik Anadolu
liselerinde eğitim gören
öğrencilerin elektrikli
araçlar üzerinde pratik
kabiliyetlerini artırarak
gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen Milli
Eğitim Bakanlığı ve Renault MAİS yeni bir
iş birliğine gitti. 15 farklı ilde 16 adet Fluence
ZE marka otomobil bağışını içeren projenin
protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın
Numanoğlu ve Renault MAİS Genel Müdürü
Berk Çağdaş tarafından MAİS Ankara Şube’de
imzalandı.
32 ÖĞRETMENE ÖZEL EĞİTİM
Öğrencilerin güncel teknolojiyi takip
edebilmeleri için İstanbul Bağcılar Mesleki
Anadolu Teknik Lisesi ve İzmir Bornova
Mimar Sinan Mesleki Anadolu Teknik Lisesi
ile iş birliğine giden Renault MAİS, daha
önce bu okullarda Renault laboratuvarı
kurmuştu. 16 adetlik Fluence ZE hibe projesi
kapsamında bu okullara ek olarak Ankara,
Bursa, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Adana,
Trabzon, Gaziantep, Konya, Muğla, Denizli,
Kırşehir ve Samsun’da bulunan Mesleki ve

Teknik Anadolu liselerine de elektrikli araç
desteği sağlandı. Okullara teknik eğitim ve
sunum dokümanları da sağlayan Renault
MAİS, toplamda 32 öğretmene ise özel
eğitim programı sunacak. İmza töreninde
konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, “Mesleki
ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizi ve
öğretmenlerimizi, iş sahaları ve uygulama
eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve
sevincini yaşıyoruz. Çünkü meslek lisesi demek,
uygulama demektir ve hızla gelişen teknolojiler
karşısında gerekli adımları hızlı ve etkin şekilde
atabilmek, bu teknolojilerin gerektirdiği
beceri ve yeterliliklere sahip nitelikli iş gücünü
yetiştirebilmek için ilgili sektörlerle iş birliği
yaparak güçlerimizi birleştirmek hayati önem
taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş
ise, “Türkiye’nin lider otomobil markası olarak
ülkemize ana faaliyet alanımızın yanı sıra
eğitim alanında da değer katmaktan dolayı çok
mutluyuz. Ülkemizde sağlam temeller üzerine
oturmuş olan otomotiv endüstrisinin gücünü
sürdürülebilir kılarak geleceğe taşımamız

için nitelikli iş gücü büyük önem taşıyor.
Bu anlamda Mesleki ve Teknik Anadolu
liselerinde eğitim gören çocuklarımızın en
güncel teknolojilerle pratik yapması gerekiyor.
Endüstrimizin, son dönemde ana gündem
maddesi olan elektrikli mobilite dönüşümüne
uyum sağlayabilmesi, buna uygun nitelikli iş
gücüyle mümkün. Elektrikli araç teknolojisinin
öncüsü konumunda bulunan bir marka olarak
teknik eğitime desteğimizi sürdüreceğiz. Bu
projenin hayata geçmesi için bizlere bu fırsatı
veren ve her aşamada destekleyen Milli Eğitim
Bakanlığı’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.

19

YENİLİK • 1 - 30 NİSAN 2021

Bayon ile SUV ailesi tamam
Hyundai yeni Bayon modelini tanıttı. Markayı B-SUV segmentinde temsil edecek olan araç, zengin bir
donanım listesine sahip. Modelin ismi ise Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan geliyor.

H

yundai markasını B-SUV
segmentinde temsil edecek
olan yeni Bayon tanıtıldı.
Türkiye’de üretilmesi
planlanan model, kompakt
bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun
bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca,
gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite
çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan
otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla
karşılayabiliyor. Hyundai’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.
ÜÇ PARÇALI AYDINLATMA GRUBU
Hyundai Bayon, rakiplerine göre çok
daha farklı bir tasarım özelliklerine sahip.
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. 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. SUV gövde tipine uygun bir
şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar,
BAYON’da donanım seviyesine göre 15, 16 ve 17
inç çapında veriliyor.
10.25 İNÇ EKRAN
BAYON, 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.
411 LİTRELİK BAGAJ
Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı
var. BAYON böylece kompakt boyutlarına
rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor.
Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde
yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik
de unutulmuyor. SUV otomobilin uzunluğu
4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği
de 1.490 mm. BAYON, 2.580 mm dingil
mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi
sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada
oturan yolcular son derece rahat bir sürüş
deneyimi yaşamış oluyorlar.
HİBRİT MOTORLA GELDİ
Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor
ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük
CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo
beslemeli motorlar, 48 voltluk hafif hibrit
teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. Böylece,
daha da gelişmiş yakıt tasarrufu ve verimlilik
sağlanıyor. Ayrıca, sürüş koşullarına göre valf
açma ve kapama süresini düzenleyen Sürekli
Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine
de yer veriyor. 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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Yeni C-Serisi dijital lansmanla tanıtıldı
Mercedes-Benz C-Serisi, 2021 yılı itibarıyla yeni nesline kavuşuyor. Yeni araç, tüm motor
seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel arka
aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında ısıtma fonksiyonu gibi yenilikleriyle seleflerinden ayrılıyor.

T

amamen yenilenerek çok sayıda
ilki bünyesinden barındıran
Yeni Mercedes-Benz C-Serisi,
düzenlenen dijital dünya
lansmanı ile tanıtıldı. Duyusal
sadelik tasarım anlayışına göre şekillendirilen
Yeni C-Serisi, geleneksel Sedan formuyla
Premium D-Segmenti’nin yıldızı olmayı
sürdürüyor. 6 derece kadar eğimli yapısıyla
sürücü odaklı ve sportif bir görünüm sağlayan
yüksek çözünürlüklü LCD ekranlar iç mekan
mimarisini ön plana çıkartıyor.
F1 EKİPLERİYLE GELİŞTİRİLMİŞ
Yeni S-Serisi’nden aktarılan ikinci nesil
MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi)
bilgi-eğlence sistemi, çok daha gelişmiş
komutları algılıyor ve öğrenmeye devam
ediyor. Tamamı 4 silindirli, benzinli ve dizel
motorların tümünde 9G-TRONIC otomatik
şanzıman standart olarak sunularak manuel
şanzıman seçeneğine son veriliyor. MercedesBenz C-Serisi, 2021 yılı itibarıyla yeni nesline
kavuşuyor. Model tarihinde pek çok ilki
bünyesinde barındıran W206 kasa kodlu
C-Serisi, ilk olarak arka tasarımında bagaj
kapağına da taşırılan stop lambaları, tüm motor
seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart
olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel
arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında
ısıtma fonksiyonu gibi yenilikleriyle
seleflerinden ayrılıyor. Yeni C-Serisi’nde, ilk
aşamada 170 ile 265 beygir aralığında, tamamı
dört silindirli benzinli ve dizel motorlardan
oluşan güç üniteleri, ikinci nesil entegre marş
jeneratörüne (ISG) sahipler. Mercedes-AMG
Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirilen
yeni turbo beslemesi ile çok daha verimli olan
motorlar, her zamankinden düşük emisyon
oranlarını karşılayabiliyorlar. Yeni C-Serisi
kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil
aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla son
derece dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor.
DİĞER ÖNEMLİ MBUX ÖZELLİKLERİ
İsteğe bağlı donanım olarak “Artırılmış
gerçekliğe sahip navigasyon” sunuluyor. Bir
kamera, araç önündeki görüntüyü yakalıyor
ve bunu orta ekranda gösteriyor. Ayrıca
video görüntüsüne; trafik işareti, dönüş
yönlendirmesi veya şerit değiştirme önerisi
gibi sanal nesneler, bilgiler ve işaretler entegre
ediliyor.

Bu özellik, şehir içindeki navigasyon
yönlendirmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca isteğe
bağlı olarak ön camda renkli bir sanal gösterge
paneli sunuluyor. Bu ekran sürücüye, motor
kaputunun yaklaşık 4,5 m uzağında havada
asılı gibi duran 23x8 cm boyutunda sanal bir
görüntü gösteriyor. Yeni C-Serisi’nde 20 beygir
ek güç ve 200 Nm fazladan tork kullanıma
sunan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne
(ISG) sahip dört silindirli benzinli motor (M
254), ilk kez kullanıma sunuluyor. Enerji geri
kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da
katkısıyla benzinli motor çok daha verimli
bir yapı ortaya koyuyor. Mercedes-Benz, M
254 ile ilk kez dört ve altı silindirli benzinli
ve dizel motorlardan oluşan modüler
motor ailesinin tüm yeniliklerini bir araya
getiriyor. NANOSLIDE silindir kaplaması,
CONICSHAPE silindir honlaması ve doğrudan

motor üzerinde egzoz gazı arındırma işlemi
bunlardan bazıları. Yeni turbo beslemesi,
Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle
birlikte geliştirildi. Teknolojinin seri üretime
aktarılması, performans ve verimlilik
konularında tamamen yeni standartlar
belirliyor. C 300’de, 27 beygir anlık ek güç
(overboost) sağlanabiliyor.
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27 aday ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için yarışacak
Yılın Otomobili seçiminin gelenekselleştiğini söyleyen OGD Başkanı Ufuk Sandık, “Bu yıl da daha
önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacağız” dedi.

O

tomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD), tarafından bu yıl
6’ncısı düzenlenecek olan
“Türkiye’de Yılın Otomobili”
seçimi için aday modeller
belli oldu. Otomotiv konusunda uzman
gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9
Nisan’da yapacağı oylama sonucu 27 aday
arasından belirlenecek 7 finalist otomobil
12 Nisan tarihinde açıklanacak. OGD
üyelerinin oylarıyla belirleyeceği 7 finalist
otomobil arasından en fazla puan alan finalist,
Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci
olan otomobil için ödül töreni ise Haziran
ayında gerçekleştirilecek. Bu yıl 6’ncı kez

düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi
için belirlenen aday otomobiller şu şekilde
sıralanıyor; “Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe,
BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat
Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai
i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover
Defender, Mercedes-Benz EQC, MercedesBenz GLA, Mercedes-Benz GLB, MercedesBenz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke,
Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur,
Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda
Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60”
BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLACAK
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık,
altıncı kez düzenlenecek “Yılın Otomobili”
seçiminin gelenekselleştiğini belirterek “Bu yıl
da daha önceki yıllarda olduğu gibi heyecan
dolu bir çekişmeye şahit olacağız” diye konuştu.
“Türkiye’de Yılın Otomobili 2021” Bridgestone,
Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve
TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Özel servislere benzersiz uygulama
“Ustaya Özel” dijital platformu, “En iyi yağ, en özel ustayla buluştu” sloganıyla TOTAL ve ELF
madeni yağlarını tercih eden ustalara özel ayrıcalıklar sunuyor.

T

ürkiye’de 31 yıldır madeni yağ
üretimi ve pazarlaması alanında
faaliyet gösteren Total Turkey
Pazarlama, araç bakım ve
onarım ustalarının önceliklerini
göz önüne alarak onlara sektörde benzeri
olmayan özel bir deneyim sunmayı hedeflediği
mobil uygulama ve web sitesini hayata geçirdi.
“Ustaya Özel” dijital platformu, “En iyi yağ,
en özel ustayla buluştu” sloganıyla TOTAL
ve ELF madeni yağlarını tercih eden ustalara
özel ayrıcalıklar sunuyor.
SÜRPRİZ HEDİYELER
İster mobil uygulama ister web sitesi
üzerinden kullanılabilen platform, ustalara
özel kampanyalar ve nitelikli hizmetler
sağlıyor. Ustalar, kampanya dönemlerinde
yaptıkları madeni yağ alımlarından yağ
puanı kazanıyor, puanlarını uygulamada
takip edebiliyor ve kazanılan bu puanlarla
bir sonraki siparişlerini ücretsiz alabiliyorlar.
Galeri ve forum alanında yaptıkları
profesyonel içerik paylaşımları ve katıldıkları

yarışmalardan ise aktivite puanı kazanıyor,
aktivite puanlarını hepsiburada.com hediye
çeklerine dönüştürerek diledikleri ürünü
ücretsiz alabiliyorlar. Dahası platformu
takip eden, nitelikli içerikler paylaşan ve
uygulamanın farklı özelliklerini aktif olarak
kullanan ustalar, haftalık ve aylık usta
sıralamasında zirveye yerleşip sürpriz hediyeler
de kazanabiliyor. Ayrıca bu platform sayesinde
ustalar, Türkiye’nin dört bir yanındaki diğer
“Ustaya Özel” program üyesi ustalarla iletişim
kurup bilgi alışverişinde bulunabiliyor veya
zorlu teknik konularda TOTAL tarafından
sağlanan danışmanlardan destek alabiliyorlar.
TOTAL Teknik Servisler ekibi ve Türkiye’nin
önde gelen uzman eğitmenleri tarafından
özenle hazırlanan eğitim videoları ve
sürekli güncellenen teknik içeriklere de
her an saniyeler içinde mobil telefonlarıyla
ulaşabiliyorlar.
HEDEF 10 BİN ÜYE
Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji
Direktörü Fırat Dokur, “Hedefimiz TOTAL ve
ELF markalarıyla madeni yağlar alanındaki
global uzmanlığımıza, Türkiye’deki inovasyon
ve teknolojiyi değerlendirme kabiliyetimizi
de katarak değerli bir platform ortaya
çıkarmaktı, bugün bu hedefimizi gerçekleştirip
portföyümüzün önemli bir bölümünü teşkil
eden özel servislerde çalışan değerli ustalara
böyle ayrıcalıklı bir uygulama sunabildiğimiz
için heyecanlı ve gururluyuz.

Yakın zamanda uygulamayla bağlantılı
olarak devreye alacağımız “TOTAL Servis
Bul” web sitesi ile son kullanıcıları da “Ustaya
Özel” program üyesi servislere yönlendirerek
ekosistemdeki tüm kullanıcılara önemli bir
hizmet daha sağlamaya başlayacağız, tüm
bu özellikleri, farklı kullanıcı gruplarını,
web ve mobil kullanım arayüzlerini, ticari
faydaları, eğitim ve danışma olanaklarını,
yarışmaları ve belki de en önemlisi tüm
bunları yaparken eğlenceli bir kullanıcı
deneyimi vadedildiğini göz önüne aldığımızda
Ustaya Özel uygulaması Türkiye’de madeni
yağlar alanında ilk ve tek, bu sebeple belli
illerde pilot seviyesinde canlıya alınmasına
rağmen yalnızca birkaç hafta
içinde bine yakın üyeye ulaştı,
2021 sonuna kadar 2 bin
500’den fazla özel serviste 10
binden fazla üyeye ulaşmayı
hedefliyoruz, önümüzdeki
yıllarda bu sayı katlanarak
artmaya devam edecek” dedi.
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Hyundai’den geleceğe yönelik MPV
Hyundai, yeni ve modern tasarıma sahip MPV modelinin detaylı görsellerini paylaştı. İç mekan
kullanımına ağırlık veren Hyundai, birinci sınıf sitile sahip ferah bir araç üretecek. STARIA,
aerodinamik silueti, panoramik camları ve LED teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

H

yundai Motor Company,
2021’in ilk yarısında
tanıtmayı planladığı yeni
MPV modeli STARIA’dan
daha fazla görsel paylaştı.
Hyundai, yakın zamanda üreteceği bu modelle
hem aileler hem de ticari işletmeler için özel
çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da
son derece önemli bir model olan STARIA, üst
düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı
bir bakış açısı getiriyor.
UZAY GEMİSİNE BENZİYOR
STARIA’nın dış tasarımı, sade ve modern
çizgilerden oluşuyor. Uzaydan bakıldığında,
gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni
MPV’nin tasarımına da ilham kaynağı oldu.
Önden arkaya doğru uzanan akıcı tasarım,
burada modern bir ambiyans oluşturuyor.
STARIA’nın ön tarafında ise yatay gündüz
farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca
uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor. Şık
desenlere sahip geniş ızgara, otomobile
sofistike bir görünüm kazandırıyor. Hyundai,
aracın modern görünümünü zirveye çıkarmak
için ön kısmı aynı gövde rengi ile hazırlamış.
Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş
panoramik camlar, genel görüşü destekliyor.
Bu camlar araca genişlik hissi sağlıyor ve

ciddi anlamda içerideki ferahlığı artırıyor.
“Hanok” olarak bilinen geleneksel Kore mimari
tarzı, STARIA’nın iç mekanında kendisini
fazlasıyla gösteriyor. Araç içindeki yolcuların
dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi
yaşamalarını sağlıyor. Arka kısımdaysa göz
alıcı diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları
bulunuyor. Geniş bir cam ile desteklenen arka
kısımda sade ve saf bir görünüm bulunuyor.
Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca
yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı oluyor.
Bu sebeple, yükleme eşiği düşük seviyede
bırakılmış.
BİRİNCİ SINIF İÇ MEKAN
Dış tasarımında uzaydan etkilenen
STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin
salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir
konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş
panoramik pencerelere sahip yenilikçi tasarım

mimarisi, araç içindekilere ferah ve sakin bir
ortam sunuyor. Sürücü odaklı kokpitte 10,25
inç dijital gösterge ve dokunmatik orta ön panel
bulunuyor. Düğme tipi elektronik vites kolu ile
modern hava devam ettirilirken aynı zamanda
sürücü için engelsiz bir düzlük oluşturuluyor.
STARIA Premium versiyonunda ise kusursuz
mobilite deneyimini yaşatacak çeşitli ek
donanımlar var. Araç içerisinde 11 koltuk
(normal versiyonda 7) bulunurken, hepsinde
de tek dokunuşla çalışan rahatlama ve gevşeme
modu bulunuyor. Böylece yolcunun ağırlığına
göre koltuk yumuşayarak günlük stres alınırken
ayrıca uzun yolculuklarda rahatlık sağlanmış
oluyor. Yüzyüze seyahat imkanı tanıyan bu
koltuklar, 180 derece dönme özelliğine de
sahip. Ayrıca, Premium versiyonda 64 farklı
renge sahip ambiyans aydınlatması da var.
Hyundai STARIA’nın dünya prömiyeri, 2021
yılının ilk yarısında gerçekleştirilecek ve daha
sonra satışa sunulacak.

Performans tutkunlarına özel seri
BMW’nin yüksek performansı, baştan çıkarıcı tasarımla birleştiren Yeni BMW M3 Competition
Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé modelleri Türkiye’de yollara çıkıyor.

Y

eni BMW M3 Competition Sedan
ve Yeni BMW M4 Competition
Coupé, 8 ileri M Steptronic
şanzımanla yollarla buluşuyor.
Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş
keyfini doruklara çıkaran her iki modelin de
kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine
sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor
yer alıyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan
ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 510
bg yüksek performanslı BMW M TwinPower
Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motoru ve
motor sporlarından uyarlanan çeşitli hareketli
ve yürüyen aksam teknolojilerini içeriyor. Yeni
BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW
M4 Competition Coupé, 0’dan 100 km/s hıza
3,9 saniyede ve 0’dan 200 km/s hıza ise yalnızca
12,5 saniyede ulaşıyor.

ÜSTÜN YOL TUTUŞU
Saf performanslı sürüş keyfini, üstün yol
tutuş kabiliyeti ile birleştiren Yeni BMW
M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4
Competition Coupé’de Adaptif M süspansiyon
standart olarak yer alıyor.

Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler
arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş
Kontrolü ile standart olarak tercih edilebilen M
Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen
yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın
kontrollü bir şekilde kayması için müdahale
eşiğini belirleyebiliyor.

YOLA GÖRE SÜRÜŞ MODU
Yeni BMW M3 Competition Sedan ve
Yeni BMW M4 Competition Coupé ‘nin orta
konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile
mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi
yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca,
gösterge paneli ve BMW Head-Up Display’deki
ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile
ayarlamak mümkün oluyor. ROAD ve SPORT
modlarının yanı sıra, M Drive Professional
özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.

TEKNOLOJİ STANDART
Yeni BMW M3 Competition Sedan ve
Yeni BMW M4 Competition Coupé, etkileyici
performans özelliklerinin yanı sıra, dış tasarımda
motor sporlarından ilham alan çizgileri
geçmişinden gelen nostaljik detaylarla birleşiyor.

Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken
Böbrek Izgara’lar, bal peteği şeklindeki büyük
hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif
marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha
agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve
dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı
vurgulayan özellikler arasında yer alıyor. Yeni
BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW
M4 Competition Coupé’de BMW Live Cockpit
Professional’ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge
ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek
çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak
sunuluyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ile
navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri,
durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3
boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı
yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence
sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay
bağlantılarını da destekliyor.
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Yenilenen Discovery Türkiye’de satışta
Sınıfının en iyi arazi kabiliyetini lüks ve konfor ile birleştiren Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli
motoruyla yollara çıktı.

B

orusan Otomotiv’in Türkiye
distribütörü olduğu Land
Rover’ın premium SUV’u Yeni
Discovery, güçlü ve verimli
2.0 litrelik benzinli motoru
ile 1.370.267 liradan başlayan fiyatlarla
onlinesatis.landrover.com.tr adresinden
satışa sunulmaya başlandı. Sınıfının en iyi
arazi kabiliyetini lüks ve konfor ile birleştiren
Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoruyla
yollara çıktı.
EN YETENEKLİ 7 KİŞİLİK SUV’LARDAN
Yeni Discovery’nin 300 beygir güç ve 400
Nm’lik tork sunan dört silindirli Ingenium
motoru, performans ve verimliğiyle ön plana
çıkıyor. Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi
ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü
kullanım sağlayan Yeni Discovery, dünyadaki
en yetenekli yedi koltuklu premium SUV’lardan
biri olmaya devam ediyor. Yeni Discovery’nin
özgün karakteri ve optimize edilen oranları,
otuz yılı aşkın süre boyunca tasarım
evriminin geldiği son noktayı temsil ediyor.

Farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz
aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları sofistike
bir görünüm sağlarken, yenilenen ön tampon
yan havalandırma kanallarıyla da dinamik bir
görünüm yaratıyor. Yeni Discovery’nin arka
tasarımında ise bagaj kapağında yer alan yeni
parlak siyah panel ve LED stoplar modelin sade
ve şık tasarımını tamamlıyor. Yeni Discovery,
kullanıcılarına Land Rover’ın en son teknoloji
Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuyor. Hızlı
ve arayüzü ile tamamen yenilenen orta konsol,
bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında
büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı
içeriyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneline
sahip Yeni Discovery’de, sürüş bilgilerini
doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren
ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up
Display opsiyonel olarak sunuluyor.
STANDARTLARI BELİRLEYEN
FONKSİYONELLİK
Discovery ailesinin genlerinde var olan
fonksiyonelliği daha da ileriye taşıyan Yeni
Discovery, HSE donanım seviyesinde standart
olarak sunulan ve ayak hareketini algılayabilen
otomatik bagaj kapağıyla 2.485 litrelik yükleme
alanına erişebilmeyi kolaylaştırıyor. Yine
HSE donanım seviyesinde standart olarak
gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar
açıkken bile 258 litrelik bir alan sunan bagaj,
güç çıkışlarıyla tüm yolcuların elektronik

cihazlarını şarj etmesine imkan tanıyor.
Opsiyonel Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi,
merkezi dokunmatik ekran kullanılarak oturma
düzeninin zahmetsizce yapılandırılabilmesine
izin verirken, ikinci nesil “Activity Key” anahtarı
ise macera tutkunlarına isteğe bağlı olarak
sunuluyor. Yeni Discovery, dokunmatik ekrana
sahip yeni nesil anahtarı ve anahtarın üzerinde
bulunan dijital saat ile de dikkatleri üzerine
çekmeye devam ediyor. Terrain Response
teknolojisi ile Yeni Discovery, her türlü sürüş
koşuluna otomatik olarak uyum sağlayacak
şekilde kendini hazırlarken, yeni “Wade Modu”
ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu
sağlıyor.

MG’den elektrikli model atağı
MG ZS EV modelinin Türkiye’de satışa sunulmasına çok az bir zaman kala, Avrupa
pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil %100 elektrikli premium SUV
modeli Marvel R Electric de tanıtıldı.

D

oğan Trend Otomotiv
CEO’su Kağan Dağtekin
yeni modelin tanıtımıyla
ilgili olarak, “MG markası
Avrupa pazarına girdiği 2019
yılından bu yana yüksek teknolojiyi çekici
tasarım ve yüksek donanımla birleştiren,
elektrikli mobilitede akılcı seçim olarak öne
çıkıyor. Dinamik, yüksek sürüş keyfi sunan
otomobilleriyle Avrupalı tüketicilerin kalbini
kısa zamanda kazanan MG, yeni modelleriyle
dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de tüm
ürün ve marka gamımızı hızla yeni teknoloji
ve trendlere uygun hale getirmeye çalışıyoruz.
Yeni model Marvel R bu anlamda hem MG
markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu
dönemde bize güç verecek. Diğer yandan
Doğan Trend Otomotiv olarak karbon izini
düşürmeyi önemseyen müşterilerimize
sunacağımız harika bir SUV modeli olacak.
Hem premium hem hayranlık uyandıran
performanslı Marvel R’ı Türkiye’ye özellikle
2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene
başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda

sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz”
açıklamasında bulundu.
YENİLİKÇİ TASARIM
Marvel R Electric, MG’nin “Evolution
Design” (Evrimsel Tasarım) diliyle tasarlandı.
MG’nin en yeni modeli teknolojiyle duyguyu
birleştiren bir araç olarak dikkat çekiyor.
Modern ve sade tasarım çizgisini yüksek
teknolojiyle harmanlayan Marvel R Electric;
üst sınıf SUV pazarına yeni bir nefes getiriyor.
MG Marvel R Electric 4.674 mm uzunluğa,
1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe
sahip. 2.800 mm’lik aks mesafesi ile içeride
geniş bir yaşama alanı sunuyor. Marvel R
Electric, yüksek teknolojiyi öne çıkaran dış
tasarımını aracın iç mekanına da yansıtan
19,4 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inçlik
dijital gösterge paneline sahip. 357 litrelik
bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla
1.396 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca, ZS EV
modelinde olduğu gibi MG Pilot sistemiyle en
üst seviyede aktif güvenliği de kullanıcısına
sunuyor.

MG Marvel R Electric, tasarım,
donanım ve performansın yanı sıra
rekabetçi bir fiyata uzun bir menzil ve hızlı
şarj yetenekleri sunan bir elektrikli SUV
olarak öne çıkıyor. Marvel R Electric, 400
kilometrenin (WLTP) üzerindeki menziliyle
kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla
karşılıyor. 11 kW kapasiteli yerleşik şarj
cihazına (on-board charger) sahip olan
Marvel R Electric, AC şarjda da aracın hızlı
bir şekilde şarj edilmesine olanak sağlıyor.
Bunun yanında aracın bataryası hızlı şarj
(DC) ile %80 seviyeye sadece 30 dakikada
ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına
sahip iklimlendirme kontrolü sayesinde düşük
sıcaklıklarda dahi optimum şarj performansı
sağlayabiliyor.
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Citroen’de direksiyona Alkım geçti
Stellantis Groupe şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën markasında 11 Mart
2021 tarihi itibariyle geçerli olacak önemli bir pozisyonun ataması gerçekleşti.

C

itroën markasının, Türkiye’de
satış, pazarlama, parça ve servis
operasyonlarının Groupe PSA
Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’in
liderliğinde yönetilmeye başlandığı
ilk günden itibaren, markanın Pazarlama
Direktörü olarak görev alan Selen Alkım , 11
Mart 2021 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Genel
Müdürü olarak, Groupe PSA Türkiye Başkanı
Olivier Cornuaille’a bağlı görevine devam edecek.
Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille,
Selen Alkım’ı yeni görevinde şu sözleriyle tebrik
etti; “Citroën markasının son dönemde gösterdiği
başarılı yükselişinin önemli bir parçası olan
Selen Alkım, güçlü bir otomotiv geçmişine sahip
bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Citroën
Türkiye ekibi ve güçlü bayi ağımız ile yeni başarılar
elde edeceklerine inancım tam.” Citroën Türkiye
Genel Müdürlüğü görevine atanan 1980 doğumlu
evli ve 1 çocuk annesi olan Selen Alkım, St.Joseph
Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra,
üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.
2005 yılında Paris’te yüksek lisansını tamamlayan
Selen Alkım, yaklaşık 15 yıldır süren otomotiv
kariyerine 2006 yılında Satış Sonrası Hizmetler
Departmanı’nda başladı. Kariyeri boyunca farklı
otomotiv markalarının, Ürün, Statejik Planlama
ve Pazarlama fonksiyonlarının yöneticiliğini yapan
Selen Alkım, 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana
Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.

İş Bankası’ndan Çevreci Taşıt Kredisi Kampanyası!
İş Bankası’ndan Çevreci Taşıt Kredisi ile doğa dostu 0 km elektrikli ve hibrit otomobillere Sharz.
net ile 300 TL değerinde elektrik şarj dolumu hediye! Üstelik kredi tahsis ücreti alınmayacaktır.

K

ampanya 16 - 31 Mart
tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanyaya dahil model
araç alıcısı müşterilerin İş
Bankası’ndan kullanacağı
bireysel taşıt kredileri için geçerlidir.
Kampanya kapsamında kullandırılacak
bireysel taşıt kredilerinden kredi tahsis ücreti
alınmayacaktır. Kampanyaya hak kazanan
müşterilerimizin 300 TL değerindeki
hediye elektrik şarj dolumu kullanabilmesi
için Sharz uygulaması üzerinden SMS ile
kendilerine iletilen kullanıcı kodu ve şifre
bilgilerini uygulamada yer alan Profil veya
Giriş Yap alanlarına girerek tanımlamaları
gerekmektedir, girişin tamamlanmasının
ardından Sharz uygulaması üzerinde

belirtilen istasyonlardan şarj işlemleri
gerçekleştirilebilecektir. Halihazırda Sharz
uygulamasında üyeliği olan müşterilerin bilgi
güncellemesi için Sharz.Net Çağrı Merkezini
araması yeterli olacaktır. Şarj işlemleri için
son kullanım tarihi 31.12.2021’dir, bu tarihe
kadar tek seferde veya farklı seferlerde şarj
dolum işlemi yapılması mümkündür. Farklı
seferlerde yapılacak dolum işlemlerinden
sonra kalan bakiye bilgisi Sharz uygulaması
profil alanından takip edilebilecektir.
SHARZ.NET ÇAĞRI MERKEZI
NUMARASI = 0850 811 7275
T. İş Bankası A.Ş ve EVS A.Ş firması
kampanyayı durdurma
veya değiştirme
hakkını saklı tutar.
Kampanya detayları için
ayrıntılı bilgi: https://
www.isbank.com.tr/
kampanyalar/cevrecitasit-kredisi-kampanyasi
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Yüzde 100 elektrikle sahneye çıktı
İlk olarak Hyundai’nin hibrit modeli olarak tanınan Ioniq marka olma yolunda ilk ürününü sergiledi.
Ioniq 5 olarak sahneye çıkan model, yüzde 100 elektrikli ve çevre dostu malzemelerle üretildi.

H

yundai’nin ilk markası olarak
yola çıkan Ioniq ilk ürününü
verdi. Ioniq 5 ismiyle yola
çıkan model, mobiliteye
yeni bir soluk getiriyor.
Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki
ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının
öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde
farkındalık yaratmak için geçtiğimiz aylarda
IONIQ adıyla bir alt marka yaratmıştı.
Hyundai Motor Company, online bir dünya
prömiyeriyle tanıttığı IONIQ 5’i kompakt bir
CUV olarak lanse ediyor. Sadece bataryalı
elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ,
Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu
E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform)
kullanıyor.
SADE FORMLA DİKKAT ÇEKİYOR
Panel boşluklarını en aza indiren bu
kapaklı kaput ve yatay formdaki ön tamponla
beraber, IONIQ 5’te kusursuz bir aydınlatma
teknolojisine yer veriliyor. V şeklindeki
gündüz farları (DRL) yine U şeklindeki küçük
piksellere sahip farlarla kombine ediliyor.
Böylece, ön kısımda üstün bir aydınlatma
teknolojisi kadar estetik harikası bir görsellik
elde ediliyor. IONIQ 5’in iç mekanında
da “Fonksiyonel Yaşam Alanı” teması var.

Koltuklar ile birlikte kokpit de 140 mm’ye
kadar hareket edebiliyor. Universal Island
adıyla somutlaşan hareketli iç mekanda
bataryalar için düz bir zemin sağlanırken ayrıca
kullanıcıların konforuna göre mekan genişliği
isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor. IONIQ 5,
ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında
yaklaşık 1.600 litreye kadar bir yükleme alanı
sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken 531
litre bagaj alanı sağlayarak günlük kullanımda
oldukça ideal bir yükleme kapasitesi sunmuş
oluyor.
480 KM MENZİL
IONIQ 5, performanstan ödün vermeden
her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun
bir elektrikli otomobil konfigürasyonu
sunuyor. Kullanıcılar, 58 kWh veya 72,6 kWh
olmak üzere iki pil paketi seçeneğini tercih
edebiliyorlar. Ayrıca, yalnızca arka motorlu
veya hem ön hem de arka motorlu olmak üzere
iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim
yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde
üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda
185 km/s’lik azami hıza ulaşılabiliyor. Elektrik
motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde
225 kWh (301 hp) ve 605 Nm torkluk bir güç
çıkışı bulunuyor. IONIQ 5, 72.6 kWh pil ile
desteklenirken, dört tekerlekten çekiş (AWD)

seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle
beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2
saniyede çıkabiliyor. IONIQ 5, iki tekerlekten
çekiş (2WD) ve 72,6 kWh pil kombinasyonuyla
da ortalama olarak 470-480 km arası (WLTP)
bir menzile ulaşabiliyor.
18 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400
V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor.
Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere
ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra
standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor.
Teknolojik otomobil, 350 kW’lık bir şarj
cihazıyla beraber yalnızca 18 dakikada yüzde
10’dan yüzde 80’e kadar şarj edebiliyor.
WLTP’ye göre IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km
menzil elde etmek için aracı sadece beş dakika
şarj etmeleri gerekiyor. Bu da kalabalık şehir içi
trafiğinde sahibine üstün biir kullanım kolaylığı
anlamına geliyor. IONIQ 5 sahipleri, diledikleri
zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını
veya elektrikli kamp ekipmanlarını V2L
işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında
fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca,
sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka
bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor. Bir
nevi powerbank mantığıyla çalışan otomobil,
kendi.

Ulaşılabilir elektrikli olmak için gelecek
Dacia’nın elektrikli mobiliteyi herkes ve her tür kullanım için erişilebilir hale getirdiği Yeni Spring,
Fransa’da devlet teşvikli 12.403 Euro’dan başlayan fiyatlarla 20 Mart’tan itibaren ön siparişe çıkıyor.

M

erakla beklenen, pazarın
en ekonomik elektrikli
otomobili Yeni Dacia
Spring, perakende,
Business ve Cargo
olmak üzere 3 versiyon olarak tüketicilerle
buluşuyor. Yeni Dacia Spring’in perakende
versiyonunun ön siparişleri 20 Mart
itibarıyla 12.403 Euro’dan başlayan devlet
teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar
sonbaharda gerçekleştirilecek. Rakipsiz
fiyatıyla profesyonellere ve otomobil paylaşım
çözümlerine
yönelik
geliştirilen
Business
versiyonu
ise Mart
2021’den

itibaren kullanıma
sunulacak. Arka
koltuksuz 1.100 litre
bagaj hacmi ve 325 kg
taşıma kapasitesine
sahip N1 onaylı Cargo
versiyonu ise 2022
yılından itibaren
yollarda olacak. SUV
görünümüne sahip
%100 elektrikli bir
otomobil olan Yeni
Dacia Spring, WLPT
verileriyle 230 km’lik
(şehir içi 305 km)
menziliyle çoğu şehir
içi ve şehirler arası
sürüş ihtiyaçlarını
karşılıyor.
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Motoru küçüldü gücü arttı
Nissan’ı SUV segmentinde temsil eden Qashqai yeni motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.
1.3 litrelik benzinli ünite 160 beygir güçle oldukça tatmin edici.

N

issan’ın sınıf başkanı Qashqai
yeni güçlü ve benzinli motor
seçeneğiyle dikkat çekiyor.
Araç tasarımı, kompakt
ölçüleri, geniş motor ve
şanzıman seçenekleri ile crossover segmentine
ilham verdi. Tasarım ve teknolojisiyle olduğu
kadar motor seçenekleri de güncellenen araç,
hitap ettiği kitleyi de genişletmiş oldu. Bu ayki
konuklarımızdan olan yeni Qashqai, gücü ve
hacmi artırılan 1.3 litrelik benzinli motoru ve
ilk kez kullanılan 7 ileri çift kavramalı otomatik
şanzımanıyla çok iddialı bir paket hazırlamış.
İkonik V-motion ızgaranın gelecekteki tüm
modellerde görülecek geliştirilmiş şekli,
kaputun üzerinden omuza kadar uzanarak
daha sportif bir görünüme katkıda bulunuyor.
Gösterişli ön tampon ve tekerleklere doğru
uzanan çamurluklarla Qashqai daha güvenli
bir görünüm sergiliyor. Üstün kaliteli detaylara
sahip bumerang LED farlar ve arkadaki stoplar,
Qashqai’nin tasarımına hem gündüz hem de
gece farklı bir görsellik katıyor.

401 LİTRELİK BAGAJ
Yeni renk seçeneklerinden olan lav
kırmızının ve 19 inçlik alaşım jantların da
sportif tasarımı desteklediğini belirtmeliyiz.
Aracın iç mekânı genel itibariyle belirgin
bir değişikliğe uğramamış. Geniş ve ferah
iç mekânda her şey olması gereken yerde.
Malzeme kalitesi ve işçilik olarak da sınıfının
iddialı oyuncularından olan Qashqai, 401
litrelik bagajıyla rakiplerinden bir adım
geride. Markanın yeni nesil 1.3 litrelik benzinli
Qashqai motoru, tam 160 beygirlik gücüyle
dikkat çekiyor. Bize 7 ileri DCT şanzımanla
konuk olan otomobil, 270 nm’lik torkuyla da
dizelleri aratmıyor. 1315 kilogramlık ağırlığıyla
sınıfının hafif sayılabilecek modellerinden
olan Qashqai, bu kombinasyonla 0-100 km/s
ivmelenmesini 8.9 saniyede tamamlıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.4 LİTRE
Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 5.4 litre. Bizim kullanımımızda yol
bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 6.1 litre
oldu. Güce göre oldukça iddialı olan tüketimi
sakin kullanımda fabrika verilerine kadar
düşürmek mümkün.
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Sandero Stepway ile yerden yükseldi
Dacia’nın en uygun otomobili olan Sandero yenilendi. Stepway ile yerden yükselen model, yeni nesliyle
SUV segmentine giriş yaptı. 1.0 litrelik motorla gelen model şimdilik dizel motora da son verdi.

T

ürkiye’nin en ulaşılabilir
otomobillerinden bir olan Dacia
Sandero yeni yüzüne kavuştu.
Sandero Stepway ile dikkat çeken
marka, yeni nesil küçük hacimle
motoru ve iddialı tasarımıyla dikkat çekiyor.
Markanın daha önce crossover olarak yollara
çıkardığı model, yeni nesliyle artık B-SUV
segmentinde geçiş yaptı. Oldukça sportif bir
tasarıma kavuşan yeni Sandero Stepway, tam
bir küçük SUV gibi görünüyor. Artık standart
Sandero’dan daha yüksek bir karoserle sunulan
yeni araç, kardeşinden 11 milimetre daha uzun
ve yerden de 39 milimetre daha yüksek. 201
milimetreye çıkarılan yerden yükseklik, bir üst
sınıf bazı modelleri bile yakalıyor.
LED GÜNDÜZ FARLARI GELDİ
Prestige donanımıyla konuk olan araçta
artık LED gündüz farları ve Y ışık imzalı
LED farlar kullanılıyor. Yeni ön panjur,
arazi kaplamaları ve şık jantlar da aracın
tasarımını daha iddialı hale getiriyor. Aracın
arka bölümü de aynı şekilde şık ve prestijli
hissettiriyor. Aracın iç mekanı da tamamen
yeni. Duster’dan alınan klima kumandaları,
yeni 8 inçlik multimedya ekranı, turuncu
renkli havalandırma ızgarası detayları, konsolu

kaplayan kumaş döşeme ve koltuk dikişleri,
araca hem yeni hem de kaliteli hissi sağlıyor.
Rahat koltuklar ve başarılı sürüş pozisyonu,
sınıfı için geniş bir iç mekanla birlikte aracı tam
bir aile otomobili haline getirmiş. Önceki nesle
göre 90 litre büyüyen bagaj da 410 litreyle bir
üst sınıfı aratmayacak bir boyuta ulaşmış.
ORTALAMA TÜKETİMİ 5.2 LİTRE
Yeni Sandero Stepway’de artık sadece 1.0
litrelik benzinli motor seçeneği sunuluyor.
Markanın yeni 3 silindir motoru, turbo
beslemeye sahip. 90 beygir güç ve 142 nm
tork üreten motor, artık CVT tipi şanzımanla
kombine ediliyor. Sakin kullanım sevenlere
konforlu bir sürüş vadeden bu yeni
kombinasyon, 1197 kilogramlık otomobile
yeterli çekiş gücünü sağlıyor. 0-100 km/s
ivmelenmesini 14.2 saniyede tamamlayan
araç, saatte 163 kilometre sürate ulaşabiliyor.
Küçük hacimli motor, asıl hünerini tüketim
değerlerinde sergiliyor. Fabrika verilerine göre
aracın ortalama tüketimi 5.2 litre. Bu rakama
çok da zor değil. Bizim ağırlıklı olarak şehir
içinde gerçekleştirdiğimiz denemelerimizde yol
bilgisayarına yansıyan 6.0 litrelik ortalama da
yeterince başarılı.
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MASTERCARD ve SHARZ.NET‘ten
Elektrikli araç dünyasına bir yenilik

Ö

deme teknolojileri lideri
Mastercard, nakitsiz ve
sürdürülebilir bir ekonomi
için projelerini tek tek
hayata geçiriyor. Elektrikli
araç sürücüleri SHARZ markalı şarj
istasyonlarında Mastercard’ın ödeme altyapısı
olan Masterpass teknolojisi ile birlikte, kart
bilgilerini girmeden kayıtlı kartları ile ödeme
yapabilecekler.Elektrikli araç şarj sistemleri
teknolojisinde Türkiye de öncülük yapan
ve hızla büyümekte olan SHARZ.NET ile
Mastercard arasında yapılan çalışmada
elektrikli araç sürücülerine Masterpass’e
kayıtlı kartları ile SHARZ mobil app üzerinden
araçlarını şarj edebilme ve ödeme yapabilme
teknolojisini hayata geçirdi.Elektrikli araç
sürücüleri, self servis çalışan elektrikli şarj
istasyonlarında araçlarını şarj etmek için
Şarj istasyon operatörlerinin kendilerine
gönderdiği RFID kartları kullanarak araçlarını
şarj edebilmektedir. Sharz ve Masterpass
beraber yaptıkları geliştirme ile sürücülerin
araçlarında kart taşıma zorunluluğu olmadan
cep telefonu üzerinde şarj edebilme olanağı
sağlayarak digital ödeme sistemini elektrikli
araç dünyasında hayata geçirmiş oldular.

Nakitsiz bir dünya yaratmayı hedefleyen
Mastercard, finansal katılımı arttırmak, dijital
ödemelerde güvenlikten ödün vermeden
müşterilerine paha biçilemez deneyimler
sunmak için teknolojiyi bir araç olarak
kullanıyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR
Elektrikli araç sürücüsü SHARZ app’ini
telefonuna yükledikten sonra telefon numarası
üzerinden Masterpass’te kayıtlı kartları
sorgulanıp güvenlik adımı ardından kayıtlı
kartlarını Sharz app’te listeleyebiliyor.
Şarj etme sırasında, mobil app üzerinden
“şarj başlat” tuşuna basılarak, Şarj ünitesi
üzerine yapıştırılmış bir karekod okutuluyor.
Böylece
müşterinin hangi
istasyonda olduğu
tespit edilerek
Masterpass
üzerinden alınan
ödeme onayı
ile şarj cihazı
otomatik olarak
çalışıyor.

SHARZ, Edirne’ den Artvine kadar
yaygın bir şarj ağı alt yapısı ile elektrikli araç
sürücülerinin Türkiye de seyahat edebilmelerini
sağlamaktadır.
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Yıldızlı seri üstünü açtı

Alman üretici Mercedes-Benz E Serisi’ni tamamladı. Ailenin tümünü yenileyen marka, coupe ve
cabriolet seçeneklerini de elden geçirdi. Üstsüz yıldızlı model, 2 litrelik benzinli motorla iddialı ve
258 beygir güç üretiyor.

M

ercedes-Benz E Serisi
ile dikkat çekerken,
sporcu versiyon cabrio da
yenilendi. Daha sert bir
tasarıma sahip olan model,
yeni ön ve arka LED farlarla dikkat çekiyor.
Ön ızgara ve ön tamponda da değişiklikler
gerçekleşirken, Edition 1 AMG versiyonunda
da sporcu detaylar yer alıyor. Maksimum
ayrıcalık ve konfor için tasarlanan Yeni
E-Serisi Cabriolet AMG, hayatı kolaylaştıran
özelliklerle donatıldı. Artırılmış gerçekliğe
sahip navigasyon, Burmester surround ses
sistemi, geniş ekranlı kokpit ve kablosuz cep
telefonu şarj fonksiyonu teknolojik bileşenleri
oluştururken, otomatik bagaj kapağı kapatma
sistemi, kapı kapama yardımcısı (Vakumlu
kapılar) ve güneş koruma paketi, sürücü ve
yolcular için maksimum konfor sunuyor.
ÜSTÜ 10 SANİYENİN ALTINDA
AÇILIYOR
Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, Cabriolet
versiyonunda da yeni nesil sürüş yardım
sistemlerini devreye aldı. Kısa sürede üstünü
açabilen model, kesintisiz sürüş keyfini de bir
araya getiriyor.

Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler
yardımıyla Eller Direksiyonda Denetimi
(Sürücünün ellerinin direksiyonda olup
olmadığı denetliyor) yapıyor. DISTRONIC,
Aktif Takip Yardımcısı yol koşullarına göre
hızı uyarlıyor. Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif
Direksiyon Yardımcısı ve Sürüş Yardım Paketi
bulunan modellerde, Dönüş ve Çapraz Trafik
Fonksiyonu ve Araçtan Çıkış Uyarı sistemiyle
güvenlik daha da ileriye taşınıyor. Fonksiyonları
geliştirilen Park Paketi, 360° kamera sistemi
ile yandan görünüm özelliği sunuyor. Ayrıca
otomatik park fonksiyonu paralel ve dikey park
dışında ilk kez taralı alanlarda da çalışıyor.
İç mekân da daha fazla konfor sunmak üzere
güncellendi. Standart olarak iki adet 12,3 inçlik
geniş ekranlı kokpit, LINGUATRONIC akıllı
sesli komut sistemi ve artırılmış gerçekliğe
sahip navigasyon ile birlikte MBUX kullanıma
sunuluyor.
258 BEYGİR GÜCÜNDE
Yeni Mercedes-Benz E Serisi Cabriolet’nin
kaputunun altında 2.0 litrelik güçlü bir turbo
motor var. Bu motorun gücü maksimum
258 beygir iken, torku da 370 NM olarak
hesaplanmış.

Araç 0’dan 100 kilometre hıza 6.4 saniyede
ulaşıyor. Maksimum saatte 250 kilometre hız
yapan model bütün gücü arka tekerleklere
iletiyor. Araç tüketim konusunda da oldukça
iyi. Güçlü turbo motora
rağmen 100 kilometrede
ortalama tüketim 7-8
litre aralarında değişiyor.
Özellikle süzülme
modunun da tüketime
faydası büyük.
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Nissan Juke baştan aşağı değişti
Nissan’ı 11 yıldır B-SUV’da temsil eden Juke yeni yüzüne kavuştu. Makyajla birlikte yeni bir
motor seçeneğine de kavuşan model de artık tek seçenek 1.0 litrelik benzinli.

N

issan’ı B-SUV segmentinde
temsil eden Juke, baştan aşağı
yenilendi. İlk çıkışından on
bir yıl sonra, yeni bir yola
çıkan model, kuralları yeniden
belirliyor. Yeni nesil Nissan Juke, keyifli sürüş
özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli
gövdesi ile performans ve teknolojiyi bir arada
sunuyor. Yeni Juke, Tekna, Platinum, Platinum
Perso ve Platinum Premium olmak üzere 4
farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor.
Modelin nesline özel olan farlar yeni araçta
da hala yerini koruyor. Fakat yeni LED’lerle
birlikte oldukça güçlü görünüyor. Nissan Juke,
genişleyen boyutları ve sportif tasarımıyla
dikkat çekiyor. Platinum paketten itibaren
sunulan 19 inç alaşımlı jantlar sunuluyor.
B-SUV sınıfında yeni standartlar belirlemek
üzere geri döndü. Lansman rengi olan yeni
gün batımı kırmızısı rengini de ürün gamına
ekleyen Nissan Juke, Türkiye’de 11 farklı renk
seçeneği var. LED ön farlar, LED gündüz
sürüş farları dikkat çekiyor. LED arka stopları
standart olarak sunan Yeni Nissan Juke,
Nissan’ın V-Motion ön ızgarasına eşlik eden
yeni Y-şekilli ön farlara da sahip.

BAGAJ HACMİ 422 LİTREYE ÇIKTI
İç mekanda da birçok yenilik göze
çarparken yaşam alanı azda olsa artmış. Bagaj
kapasitesi yüzde 20 arttırılarak 422 litreye
çıkmış. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı
dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla
konfor sağlayan Nissan Juke; 7” gelişmiş
sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve kapı
içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme
malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart
mono-form koltuklar ve Alcantara® yarı deri
koltuk döşemeleri ile birleşerek araçta seçkinlik
hissini artırıyor. Özellikle orta paketten itibaren
standart olarak sunulan ön koltuk ısıtma
sistemi sayesinde yolculukları daha keyifli bir
hale getiriyor. Yeni Juke iki farklı kumaş iç
döşeme ve iki farklı süet / deri iç renk paketi ile
sunuluyor.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR
Aracın kalbinde artık tek motor seçeneği
yer alıyor. 1.0 litrelik benzinli motorla dikkat
çeken araç, yeterli performansı sağlıyor. 3
silindirli benzinli motor 117 beygir güç ve
180 NM tork üretiyor. Test konuğumuz olan
7 ileri DCT şanzımanla araç, geçişleri de
fena değil. Araç 0-100 km/s hızlanması 11.8
saniyede gerçekleşiyor. Yeni Nissan Juke’un
fabrika verilerine göre son hızı 180 km/s
olarak kayıtlara geçmiş. Fabrika verilerine göre
ortalama yakıt tüketim değeri olarak 5.2 litre
olarak belirtildi. Testimiz boyunca ise ortalama
tüketim 6 litrenin üzerinde oldu. 3 farklı
sürüş modu (Eco, Standart, Spor) sayesinde
sürücüler, sürüş seçeneklerini ihtiyaca göre
değiştirebiliyor ve yolculuklarından bu sayede
keyif alıyor.
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Peugeot’nun SUV’u dişlerini çıkardı
Peugeot 3008 modelini elden geçirdi. Yüz nakli gerçekleştirilen model artık aslan dişlerini de
çıkardı. Hem dizel hem de benzinli motorlarla dikkat çeken araç, SUV yeni bir görsel şölen sunuyor.

F

ransız otomotiv devi Peugeot, yeni
nesil 3008 ile tasarımda çıtayı bir
hayli yukarıya taşıdı. Yollardaki
en şık araçlardan olan yeni 3008,
dizel motor seçeneğiyle olduğu
kadar benzinli versiyonuyla da iddialı. Sportif
GT donanımıyla çok daha heybetli görünüyor.
Peugeot, 3008’in tasarımını diğer yepyeni
ürünleriyle daha uyumlu hale getirmenin yanı
sıra, herhangi bir 2020 otomobili için zorunlu
olan güvenlik teknolojileriyle de tamamladı.
Görsel olarak, 2017 Yılın Otomobili ödülünü
kazanan otomobil, şimdi tamamen yeniden
tasarlanmış bir ön yüze sahip. Yeni tam LED
arka farlar, yeni gövde renkleri ve yeni bir
“Balck Pack” seçeneği ile de sunuyor. Bu
arada, i-Cockpit 10 inç yüksek çözünürlüklü
dokunmatik ekranla birlikte artık gelmeye
başladı. 3008 ayrıca yeni çerçevesiz ızgarası,
renkli taban plakası ve entegre sis lambalarını
da bu modelde sunuyor. Arka stoplar da artık
şeffaf bir füme camla kaplanıyor.

GECE GÖRÜŞ SEÇENEĞİ GELDİ
Dış tasarımdaki iddialı çizgiler, iç mekanda
farklı bir boyutta. Markanın i-Cockpit adını
verdiği küçük çaplı direksiyon simidi ve
sürücüye dönük konsol, iç tasarımı türünün
en iyileri arasına yerleştiriyor. Piyano tuşlu
kumanda birimleri, 10 inçlik dokunmatik
ekran, piyano siyahı konsol ve kablosuz şarj
sistemi, aracın teknolojik altyapısına işaret
ediyor. Gece Görüş fonksiyonu gibi bir dizi
akıllı teknolojiye de artık sahip. Joystick tipi
vites kolu çok şık ve hemen yanında eşyalar için
bolca yer ayrılmış. İç mekanda hem ön hem
arka bölümde yeterince ferah hacim sağlanmış.
520 litrelik bagaj da oldukça geniş.
130 BEYGİRLİK DİZEL
Yeni nesil 3008’de benzinli ve dizel motor
seçenekleri sunuluyor. Bize konuk olan 1.5
litrelik BlueHDİ ünite, 130 beygir güç ve
300 nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik
şanzımanla kombine edilen dizel ünite, son
derece dengesi ve esnek bir yapıda. Şanzımanın
hızlı geçişleri, 1429 kilogramlık otomobilde ara
hızlanmaları da sorunsuz hale getiriyor. 0-100
km/s ivmelenmesini 11.5 saniyede tamamlayan
aracın ulaşabildiği maksimum süratse saatte
189 kilometre olarak belirlenmiş.

Fabrika verilerine göre 4.1 litrelik ortalama
tüketim gerçekleştiriyor. Bizim kullanımımızda
elde ettiğimiz ortalamaysa 5 litre seviyeleri
oldu.

