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Yeni Opel Mokka
Baştan Aşağı Değişti

Yeni Opel Mokka Türkiye’de
365 bin 900 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuldu.
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Yeni BMW 4 Serisi Cabrio
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Yeni Jeep Compass
Türkiye’de
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
HIZ KESMİYOR

O

tomobilden Gazetesi’nin yeni
sayısı çıktı. 2021 Temmuz
ayında da dikkat çeken
Otomobilden, geniş içeriği
ve farklı modellerle dikkat
çekiyor. 293’üncü sayımızda şu detaylar var:

Alfa Romeo, yeni Giulia GTA’yı tanıttı.
Giulia GTA, tasarım, mekanik mükemmellik
ve sürüş keyfini ortaya koyuyor. 540 HP güç
üreten Alfa Romeo GTA, litre başına 187 HP ile
sınıfının en iyi litre başına güç değerini ortaya
koyan 2,9 V6 Bi-Turbo motorla hayat buluyor.

Yeni Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış
tasarımı, gelişmiş teknolojileriyle dikkat
çekiyor. 1.5 litre motor 160 beygir gücüyle gün
sayıyor.

Elektrikli MINI Cabrio yola çıkmaya
hazırlanıyor. Borusan Otomotiv’in
Türkiye distribütörü olduğu MINI, MINI
ELECTRIC’ten sonra ikinci tamamen elektrikli
modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.
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Yeni Opel Mokka Türkiye’de satışa sunuldu.
Sadece benzinli motor seçeneğiyle satışa
sunulan Yeni Mokka’nın 3 farklı donanım
seçeneği olacak. Araç, 365 bin 900 TL’den
başlayan fiyatlarla satışa sunulurken yüzde 100
elektrikli versiyon Mokka-e 2022’de gelecek.
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SUV ve coupe formuyla dikkat çeken
Renault Arkana, hibrit motorla dikkat çekiyor.
Modele, yeni E-TECH 145 hibritin yanı sıra
12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor
eklendi.

Citroen C5 ile dikkat çekiyor. Daha önce
SUV olarak dikkat çeken C5 Aircross’a şimdi
de kardeş geliyor. C5 X ile dikkatleri toplayan
marka, station wagon ile SUV birleşimini bir
arada sunuyor.
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Otomobilden Gazetesi’nin 293’üncü sayısını
keyifle okumanız dileğiyle.
Opel yeni Grandland modelini de ‘Opel
Vizör’ tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniledi.
Yeni kompakt SUV ayrıca, içten yanmalı
motorlara ek olarak dört tekerlekten çekişli
şarj edilebilir hibrit güç-aktarma çözümü ile
de kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü
sunuyor.

294’üncü sayımızı merakla bekleyiniz...
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Yasaklarda gevşeme ile Otomotiv
sektöründe tam toparlanma başladı!

2

021 yılının ilk beş ayını pandemi
yasakları sebebiyle sıkıntılı geçiren
otomotiv sektöründe Haziran
ayı ile birlikte tam toparlanma
başladı. Sektörün zorlu bir dört
ay geçirdiğini ifade eden Otomol CEO’su
Uğur Sakarya “17 Mayıs itibarıyla kademeli
gevşeme sürecinin başlamasıyla önce servis
girişlerinde daha sonra da ikinci el satışlarında
ciddi bir toparlanma başladı. Sene başında
yılın ilk yarısının zorlu geçeceğini ama yılın
ikinci yarısı itibarıyla ciddi toparlanma
olacağını öngörmüştük. Haziran ayı itibarıyla
beklediğimiz hareketlilik başladı” diye konuştu.
Otomol CEO’su Uğur Sakarya, 2021 yılının
beklendiği gibi zor başladığını ancak pandemi
yasaklarının kademli gevşetilmesi ve aşı
sürecinin hızlanmasıyla haziran ayı itibarıyla
ciddi bir toparlanma yaşandığını belirtti.
Uğur Sakarya yaptığı değerlendirmede, “Sene
başında yılın ilk yarısının zorlu geçeceğini ama
yılın ikinci yarısı itibarıyla ciddi toparlanma

olacağını öngörmüştük. 2021 yılının ilk
yarısı beklediğimiz gibi zorlu geçti. Sıfır araç
satışları kampanyaların etkisi ve tüketicinin
alt ÖTV baremlerindeki araçlara yönelmesiyle
öngördüğümüzden daha iyi gitse de, ikinci
el satışları ve satış sonrası hizmetlerde ciddi
daralma oldu. İkinci el otomobil satışları geçen
sene Kasım ayından itibaren dibe vurmuştu.
Özellikle genç ikinci el diye ifade ettiğimiz 0-5
yaş arası otomobillerde satışlar %70 daralmıştı.
17 Mayıs’tan itibaren pandemi yasaklarının
gevşetilmesiyle talepte hızla artış başladı, altı
aydır satılmayan araçlar satıldı. Haziran ayında
ikinci el otomobil satışlarının yılın ilk çeyreğine
göre üç kat arttığını gözlemliyoruz. Sene
sonuna kadar bu temponun devam edeceğini,
sıfır araçlarda arz durumuna göre daha da
hızlanabileceğini öngörüyoruz. Otomobil
fiyatları da taleple paralel iki aydır artış
gösteriyor” ifadelerini kullandı.
“FIYATLAR IKI AYDIR YÜKSELIYOR”
İkinci el otomobil fiyatlarının iki aydır
yükseldiğini ifade eden Otomol CEO’su
Uğur Sakarya “2020 yılı Kasım başında zirve
noktasına çıkan ikinci el otomobil fiyatları,
o tarihten sonra %10-12 kadar düşmüştü.
Ancak son iki aydır artan taleple beraber
fiyatlar yükselmeye başladı. Başta D ve E
segment premium araçlar olmak üzere, fiyatlar
hala geçen yıl seviyesine gelmemiş olsa da,
kurlardaki artış ile birlikte yaz döneminde fiyat
artışları devam edecektir” dedi.

“SERVISLERDE REKOR ARAÇ GIRIŞI”
Otomol CEO’su Uğur Sakarya, “Satış
sonrası servis operasyonlarını özellikle hafta
sonu yasakları çok ciddi etkiledi. Araçlar
çok daha az km kat ettiği için servis bakım
aralıkları uzadı, servis girişleri ve dolayısıyla
ciroları %30 civarında düşüş gösterdi. Ancak
17 Mayıs sonrası cumartesi günlerinin serbest
bırakılması ve hafta içi kapanma saatinin
uzatılmasıyla servislerimizde ciddi bir artış
oldu. Haziran ayı itibarıyla Otomol olarak
servislerimizde araç girişi ve ciro gerçekleşmesi
açısından geçen yılın dahi üzerine çıkarak rekor
seviyeye ulaştık. 1 Temmuz itibarıyla yasakların
tamamen kalkması ve mobilitenin artması, hem
servis girişlerinde hem de otomobil satışlarında
artışı destekleyecektir” dedi.

Elektrikli MINI Cabrio yola çıkıyor
Elektrikli MINI Cabrio yola çıkmaya hazırlanıyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu
MINI, MINI ELECTRIC’ten sonra ikinci tamamen elektrikli modelini 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

E

lektrikli MINI Cabrio
yola çıkmaya hazırlanıyor.
Borusan Otomotiv’in Türkiye
distribütörü olduğu MINI,
MINI ELECTRIC’ten sonra
ikinci tamamen elektrikli modelini 2025
yılında tanıtmayı planlıyor. 2030 yılında tüm
modellerinin tamamen elektrikli olacağını
açıklayan MINI, gelecekteki model skalası
için çizdiği rotanın merkezine elektrifikasyon
stratejisini koyuyor. Bu stratejinin ilk adımını
ülkemizde de başarılı satış rakamlarına ulaşıp,
Ocak-Eylül 2020 döneminde en çok satılan
tamamen elektrikli otomobil olma başarısını

gösteren MINI ELECTRIC ile atan MINI,
ikinci adımını Yeni MINI Cabrio ile atmayı
planlıyor. Premium küçük sınıfta tek üstü açık
dört koltuklu model olan MINI Cabrio’nun
başarı öyküsünü devam ettirmeyi hedefleyen
MINI, yeni nesil tamamen elektrikli MINI
Cabrio’yu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.
YENİ MINI AİLESİ GELİYOR
MINI geçtiğimiz aylarda MINI 3 Kapı,
MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini
kapsamlı olarak yenilemişti. Sürüş keyfi ve
etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni
MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde
Türkiye’deki MINI tutkunlarıyla buluşacak.

ÜSTSÜZ ELEKTRİKLİ
1992’de Birmingham’daki İngiliz
Otomobil Fuarı’ndaki MINI Cabrio prototipi
halkta coşkulu tepkilere neden olduktan
sonra, ilk kez klasik MINI’ye cabrio bir
versiyon da eklenmiş oldu. Artık MINI
hayranları tipik MINI sürüş keyfini üstü açık
olarak da yaşayabiliyordu. Go-kart hissi ve
açık hava keyfini birleştiren MINI’nin üstü
açık dört koltuklu modeli, 2004 senesinde
dünyanın en çok satılan üstü açılır otomobil
olma başarısını gösterdi. Dikkat çeken
tasarımı ve zengin standart donanımlarıyla
MINI Cabrio, yaklaşık otuz yıl önce başlayan
başarı öyküsünü sürdürüyor.
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Yeni Opel Mokka baştan aşağı değişti
Yeni Opel Mokka Türkiye’de satışa sunuldu. Sadece benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Yeni
Mokka’nın 3 farklı donanım seçeneği olacak. Araç, 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa
sunulurken yüzde 100 elektrikli versiyon Mokka-e 2022’de gelecek.

Y

eni Opel Mokka Türkiye’de satışa
sunuldu. Sadece benzinli motor
seçeneğiyle satışa sunulan Yeni
Mokka’nın 3 farklı donanım
seçeneği olacak. Araç, 365
bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa
sunulurken yüzde 100 elektrikli versiyon
Mokka-e 2022’de gelecek. Yeni Mokka,
markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör’e ve
tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip olan
ilk model olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
130 beygirlik benzinli motorla dikkat çeken
ünite 1.2 litrelik turbo. AT8 otomatik şanzıman
kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Elegance,
GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı
donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor.
365 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR
Yenilikçi tasarımını zengin renk ve jant
seçenekleriyle tamamlayan yeni Mokka’da
ayrıca, Türkiye’de bir ilk olarak siyah renkli
kaput opsiyonu da bulunuyor. Yeni Opel
Mokka Türkiye’de 365 bin 900 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunuluyor. Opel Türkiye Genel
Müdürü Alpagut Girgin, “Tasarımıyla tamamen
yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle
de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli
Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka’nın,
yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük
katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam
satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde
15’inin yeni Mokka’dan gelmesini hedefliyoruz.
Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde
kuvvetli bir role sahip olacak. Markamıza yeni
müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak.
Yeni Mokka, Crossland ve Grandland’den
oluşan SUV üçlemesi Opel’i SUV pazarında
ilk 5 içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka
ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde
bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Bu
kapsamda, Mokka-e 2022’nin ikinci yarısından
itibaren Türkiye’de olmasını planladığımız bir
ürün” değerlendirmesinde bulundu.
350 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
Başarılı modelin ikinci nesli her açıdan
güçlü ve yenilikçi bir görünüm sunuyor.
Opel, yeni Mokka ile markayı adeta yeniden
keşfediyor. 4,15 metre uzunluk ile kompakt
boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve 350
litre bagaj hacmine sahip olan yeni Mokka,
2020’ler boyunca yeni Opel modellerinin neye
benzeyeceğini açık, net ve cesur bir şekilde
gözler önüne seriyor.

Marka bu tasarım anlayışını ‘saf, hassas
ve temel unsurlara odaklanmış’ şeklinde
tasvir ediyor. Yeni Mokka’nın tasarımı; kısa
ön ve arka çıkıntılar, kaslı ve geniş bir duruş,
mükemmel gövde orantıları ve detaylarla dikkat
çekiyor. Opel Vizör, tıpkı tam boy bir kask gibi
yeni Opel yüzünü tamamen kaplıyor ve araç
ızgarasını, farları ve yeniden tasarlanan Opel
Şimşek logosunu tek bir ögede bütünleştiriyor.
Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm
modellerini süsleyecek yeni Opel Şimşek
logosu, daha ince halkalar, daha zarif bir
duruşla Opel Vizör’deki yerini alıyor. LED
farlar veya bu sınıfta benzersiz olan yeni nesil
IntelliLux LED® matrix farlarla tamamlanan
Opel Vizör, ileri teknolojileri bir araya getirme
fikriyle 2020’li yıllar boyunca tüm Opel
modellerinin ayırt edici özelliği olmaya devam
edeceğini ortaya koyuyor.
İÇ MEKANDA DİJİTALLİĞE AĞIRLIK
VERİLMİŞ
Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde hem
tamamen dijital hem de odaklanmış ileri
teknoloji ürünü Opel Pure Panel kokpit ile
tanışıyor. İki adet geniş ekrandan oluşan Pure
Panel, mimarisi gereği çok sayıda düğme ve
kumandayı gereksiz kılıyor. Sistem en güncel
dijital teknolojileri kullanıma sunarken, az
sayıda düğme, kumanda alt menülere gerek
kalmadan dijitalleştirme ve tamamen sezgisel
kullanım arasındaki doğru dengeyi sağlıyor.
Yeni Mokka’daki Pure Panel kokpit, Opel’in
yenilikçi teknolojileri müşterilerin hayatını
kolaylaştırmak için nasıl kullandığını da gözler
önüne seriyor. Yeni Mokka’da 7 inç renkli
dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo,
10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst
seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı
multimedya seçenekleri sunuluyor. Ekranlar,
yeni Opel Pure Panel ile entegre olup sürücüye
dönük olacak şekilde konumlandırılıyor.
Böylelikle, 12 inçe kadar uzanan bir dijital
gösterge paneli sağlanıyor.

ŞİMDİLİK SADECE BENZİNLİ
Yeni Mokka, yüksek verimlilik seviyesine
sahip çoklu enerjili platform CMP (Ortak
Modüler Platform) üzerinde yükseliyor. Bu
sistem, içten yanmalı motorların yanı sıra
batarya elektrikli güç-aktarma sistemlerinin
de bir arada üretilmesine olanak sağlıyor.
Model, ülkemizde ise 130 HP gücünde ve
230 Nm maksimum torka sahip 1.2 litrelik
turbo beslemeli benzinli motor seçeneğiyle
satışa sunuluyor. 130 HP’lik motor, 0-100
km/s hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor
ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor. NEDC
normuna göre 100 kilometrede ortalama
4,9 lt yakıt tüketip, 111 g/km CO2 emisyon
değerine ulaşıyor. Yeni nesil benzinli motor
ayrıca, aracın hafif yapısı ile günlük kullanımda
akıcı ve rahat bir sürüş sunuyor. Bu motora,
uyarlanabilir vites programları ve Quickshift
teknolojisine sahip AT8 otomatik şanzıman
eşlik ediyor. Sürücü isterse direksiyondaki vites
değiştirme kulakçıkları ile manuel olarak da
vites değiştirebiliyor.
SİYAH KAPUT OPSİYON
Yeni Mokka ülkemizde Elegance, GS Line
ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım
seçeneğiyle satışa sunuluyor. Opel, GS Line
donanım seviyesiyle ilk kez Mokka’nın daha
sportif versiyonunu sunuyor. Bu versiyonde, üçrenkli siyah 18 inçlik hafif alaşım jantlar, siyah
tavan, siyah yan aynalar ve SUV tasarımında
önde ve arka tampon altı kaplamaları sportif
bir görünümü beraberinde getiriyor. Sürücüler
için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak
tanıyan yeni Mokka’da
6 farklı renk seçeneği,
çift renk tavan ve
Türkiye’de bir ilk
olarak siyah renkli
kaput opsiyonu
bulunuyor.
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Tenis turnuvasına aslan damgası
Peugeot 2021 Roland-Garros Turnuvası’nda ulaşımı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç
filosuyla sağlayacak.

3

8 yıldır üst üste “Roland-Garros”
Fransa Açık Tenis Turnuvası’nın
resmi ortağı olmaya devam eden
PEUGEOT, etkinliğin bu yılki
ayağında bir ilki gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda PEUGEOT; turnuvada yer alacak
oyuncuların, VIP misafirlerin ve yetkililerin
tüm ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan
oluşan bir filoyla sağlayacak. Turnuvada görev
alacak olan toplam 162 PEUGEOT modelinin,
üçte ikisi şarj edilebilir hibrit modellerden
oluşurken, geriye kalan üçte birlik kısmı ise
elektrikli modeller kapsıyor. PEUGEOT’nun
turnuvada yer alacak filosu içerisinde; yeni
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED,
PEUGEOT 508 HYBRID, PEUGEOT SUV
3008 GT HYBRID, PEUGEOT SUV e-2008,
PEUGEOT e-TRAVELLER, ve PEUGEOT
e-EXPERT yer alıyor. Böylelikle PEUGEOT;
Fransa Açık Tenis Turnuvası’nı, dünyada
tamamen elektrikli ulaşımla ilişkilendirilen
türünün ilk spor etkinliği haline getiriyor.
YENİLİKLERLE DOLU BİR YIL
PEUGEOT, dünyanın en sevilen spor
organizasyonlarından olan “Roland -Garros”
Fransa Açık Tenis Turnuvası’ndaki iş
ortaklığında, 38 yılı büyük bir yenilikle geride
bırakıyor. Teknolojik ve çevreci araçların önde
gelen üreticisi PEUGEOT, bu yılki turnuvada
bir ilki gerçekleştirerek turnuvaya katılan
oyuncular, VIP konuklar ve tüm yetkililerin
ulaşımını, tamamı elektrikli araçlardan oluşan
bir filoyla gerçekleştirecek. Üçte ikisi şarj
edilebilir hibrit ve üçte biri tamamı elektrikli
araçlardan oluşan toplam 162 adet PEUGEOT
modeli, Roland-Garros’un en çevreci ulaşım
ağına sahip spor organizasyonu olarak
anılmasına katkı sağlayacak.

PEUGEOT’nun bu yılki etkinlikte
görev alacak olan çevreci filosu, 2019 yılı
ile kıyaslandığında 7,5 kat daha düşük bir
değerle, araç başına ortalama sadece 22,7 gr/
km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.
Emisyonlardaki bu önemli azalma,
PEUGEOT’nun turnuva lokasyonu olan
Porte d’Auteuil Bölgesi’nin hava kalitesini
koruma konusundaki hassasiyetini de
vurguluyor. Turnuva aynı zamanda, düşük
CO2 emisyonuna sahip çevreye duyarlı
araçlar açısından PEUGEOT ürün gamının
çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Etkinlikte
PEUGEOT’nun marka elçiliğini ise Profesyonel
Tenisçiler Birliği sıralamasına göre günümüz
tenis dünyasının 1 numarası olan Novak
Djokovic üstleniyor. Roland-Garros kortlarında
maça çıktığında PEUGEOT ismini polo
yaka tişörtünde taşıyacak olan Djokovic,
turnuvanın başında yayınlanmaya başlayacak
olan 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED’e
özel reklam kampanyasında da rol alacak.
PEUGEOT ise Peugeot-Garros ile olan
ortaklığının bir parçası olarak, turnuva boyunca
özel bir platformda yeni 508 PEUGEOT
SPORT ENGINEERED SW (Station Wagon)
versiyonunu sergileyecek.
SÜREÇ HIZLANDI
PEUGEOT SPORT ENGINEERED giyim
koleksiyonu, mevsime uygun tasarımıyla sportif
bir görünüm sunuyor. Kep düzgün çizgileriyle
beyzbol şapkası esintisi taşıyor ve KDV dahil
39 Euro’dan satışa sunuluyor. Polo yaka tişört
dar kesimli yapıya sahip. İki
malzemeli örme tişörtün gövdesi
pike dikiş ve kolları yosun
dikişiyle işlenmiş olarak dikkat
çekiyor. Konuyu değerlendiren
PEUGEOT CEO’su Linda
Jackson, şarj edilebilir hibrit,
elektrikli ve çevreci araçlara
geçişleri konusundaki
kararlılıklarını turnuvada bir kez
daha vurguladıklarını belirterek,
“PEUGEOT, son iki yıl içinde
düşük ve sıfır emisyonlu araçları
piyasaya sürme sürecini önemli
oranda hızlandırdı.

Bu yılın sonunda ürün gamımızdaki
araçların %70’i elektrikli olacak. Ve 2025
yılına kadar, tüm PEUGEOT ürün gamında
elektrikli alternatifi olacak” dedi. PEUGEOT’un
yeni marka kimliğinin geniş bir kitleye
duyurulması konusunda da turnuvanın önem
taşıdığının altını çizen Jackson, “PEUGEOT
markası yaklaşık 40 yıldır deneyim, cazibe
ve duyguları harekete geçirme olmak üzere,
kendi değerlerini tenis dünyasıyla birleştiriyor.
Roland Garros turnuvası sırasında tüm kıtaları
kapsayan yüz milyonlarca televizyon izleyicisine
yeni PEUGEOT logomuzu tanıtmaktan gurur
duyuyoruz” şeklinde konuştu.
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Citroen C5’e kardeş geliyor

Citroen C5 ile dikkat çekiyor. Daha önce SUV olarak dikkat çeken C5 Aircross’a şimdi de kardeş
geliyor. C5 X ile dikkatleri toplayan marka, station wagon ile SUV birleşimini bir arada sunuyor.

F

ransız üretici Citroen, aileyi
büyütmeye devam ediyor. Daha
önce C5 Aircross ile dikkat çeken
marka şimdi de C5 X’i tanıtmaya
hazırlanıyor. Önceki nesline göre
baştan aşağı değişen Yeni Citroen C5 X, bir
station wagon ve SUV’un birleşimiyle dikkat
çekiyor. Sedan ile station wagon gövde tiplerini
harmanlayan özgün gövde orantılarıyla büyük
hacimli otomobil oldu. Hem benzinli hem
de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan
yeni model, modernlik, statü ve inovasyon
ifade ediyor. Citroën Advanced Comfort aktif
süspansiyonun dünya tanıtımı ile tamamen
yeni bir sayfa açıyor. Lounge tarzındaki iç
mekan Advanced Comfort koltuklarla gelişmiş
bir konfor seviyesi ve özellikle ikinci sıradaki
yolculara son derece geniş ve ferah bir yaşama
alanı sunarak benzersiz bir yolculuk deneyimi
sunuyor. Büyük bir özenle şekillendirilen ve
545 litre hacim kullanıma sunan bagaj station
wagon müşterilerinin de gereksinimlerini
karşılıyor. Günlük elektrikli sürüş ile ë-Comfort
özelliğini birleştiren şarj edilebilir hibrit
versiyon huzurlu bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR SİSTEM
Araç içindeki huzur ve rahatlık hissi
otomobilin kullanımını kolaylaştıran
teknolojilerle daha da artıyor. Genişleyen
Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, otoyol sürüş
asistanı gibi sürücü üzerindeki yükü azaltan
sürüş destek sistemleri veya 12 inçlik HD
dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence
sistemi, doğal ses tanıma ve tablet benzeri
kişiselleştirilebilir ekran gibi teknolojiler
bunlardan bazıları. Citroën otomobillerinin
sihirli halı etkisini yeniden yaratmak ve tüm
engellerin, çukurların, tümseklerinin ve diğer
yol bozukluklarının üstesinden gelmek için
Citroën Advanced Comfort süspansiyon devreye
giriyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda
Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyon ile
süspansiyon çözümü bir adım ileriye taşınıyor.
Üç farklı modu ile Progressive Hydraulic
Cushions® süspansiyonun çalışma karakteri
yol şartlarına göre uyarlanabiliyor. 225 HP güç
üreten sistem, tamamen sessiz, titreşimlerden
arındırılmış. ZEV sürüş modunda 50 km
menzile imkan tanıyor. Maksimum 135 km/s
hıza imkan tanıyan sistem böylece çoğu
kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini
karşılıyor. Evde veya halka açık şarj
noktalarında şarj etmek koşuluyla kullanıcı
hafta boyunca sıfır emisyonlu sürüşle tamamen
çevreci bir sürüş keyfini sürebiliyor.
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Yeni BMW 4 Serisi Cabrio Türkiye’de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, şık ve sportif modeli Yeni BMW 4
Serisi Cabrio 1.290.400 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Y

eni BMW 4 Serisi Cabrio, ilk kez
35 yıl önce yollarla buluşan BMW
3 Serisi Cabrio’nun başlattığı
köklü bir geleneği temsil ediyor.
Sportif ve üstü açık sürüş keyfinin
yanında Böbrek Izgaraları, büyük hava girişleri
ve ince farları Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun
karakterini yansıtırken, öne doğru alçalan
kaputu modelin çarpıcı görünümüne katkıda
bulunuyor. Arka tekerlek davlumbazlarının
hatları ve üç boyutlu şekillenen yüzeyleri,
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’ya özellikle tavan
açıkken geniş ve kaslı bir görünüm veriyor.
Bu görünüm, ince stop grubuyla daha da
güçleniyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’yu
karakterize eden sportif zarafet, kabin
tasarımında da kendini belli ediyor. Sürücü
merkezli kokpit ve opsiyonel olarak tercih
edilebilen dijital gösterge paneli, otomobilin
teknolojik altyapısına dikkat çekiyor. Otomatik
olarak öne ve arkaya hareket edebilen kemer
sistemine sahip spor ön koltuklar, standart
olarak Vernasca deri döşeme ve koltuk
ısıtmasıyla geliyor.

258 BEYGİR GÜCÜNDE
2.0 litrelik güçlü BMW TwinPower Turbo
motor, 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreterek
markanın genlerinden gelen performanslı
sürüşe olanak sağlıyor. Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’nun verimli motoruyla kusursuz bir
uyum içerisinde çalışan 8 ileri Steptronic
şanzıman, konforlu ve hızlı vites geçişleriyle
sürüş keyfine katkıda bulunuyor.

ÜSTÜ AÇILABİLİR
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun yenilenen
tavanı, hem görsel hem de teknik açıdan
standartları belirliyor. Hardtop tavanın
işlevselliği ve konforu, kumaş tavanın klasik
sportif tasarımıyla bir araya geliyor. Hassas
bir şekilde üretilen softtop tavan, içeriden ve
dışarıdan bakıldığında Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’ya kusursuz bir görünüm kazandırıyor.
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun softtop
tavanı, düz tasarımıyla aerodinamiğe katkı
sağlarken, daha hafif yapısıyla da otomobilin
performansını artırıyor. Bu özellik sayesinde
içerideki yol ve rüzgar gürültüsü önemli
ölçüde azalırken, soğuk havaya karşı yalıtım
sağlanabiliyor. 50 km/s hızla yol alırken bile
tek bir düğmeye basılarak 18 saniye içerisinde
tavan açılıp kapanabiliyor. Tavan açık bir
şekilde yol alırken konfor ve sürüş keyfini
maksimuma çıkarmak için Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’da sürücüler için çok sayıda yüksek
kaliteli donanım sunuluyor. Standart olarak
sunulan rüzgar koruyucusu kabin içerisindeki
hava akışını dikkatlice yönlendirirken, tavan
kapalı olduğundaysa kolaylıkla çıkarılabiliyor.
Yine standart olarak sunulan ön koltuk
başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, düşük dış
sıcaklıklarda konfor hissini artırıyor. Elektrikli
olarak ayarlanabilen spor koltuklar standart
olarak yer alırken, koltuklarda soğutma özelliği
opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca, Yeni BMW
4 Serisi Cabrio’da üç bölgeli otomatik klima
kontrolü de standart olarak bulunun özellikler
arasında.

16 HOPARLÖRLÜ KONSER SALONU
Türkiye’de Edition M Sport donanım
yapısıyla sunulacak olan Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio, kullanıcılarına alışılmış BMW
sürüş keyfiyle beraber en modern teknolojik
sistemleri sunuyor. 12,3 inç tamamen
dijital gösterge paneli ve 10,25 inç bilgieğlence ekranını içeren BMW Live Cockpit
Professional’ın yanı sıra, Apple CarPlay ve
Android Auto fonksiyonlarına sahip Akıllı
Telefon Arayüzü ve Kablosuz Şarj Sistemi
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da standart olarak
sunuluyor. Isıtmalı Direksiyon ve 16 hoparlörlü
üst düzey Harman/Kardon Ses Sistemi de
standart olarak sunularak Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’nun kusursuz bir sürüş deneyimi
yaşatmasını sağlıyor. Yüksek donanım
seviyesine ek olarak yeni nesil aydınlatma
sistemiyle sürüş güvenliğini artıran BMW
LaserLight, sürüş koşullarına adapte olabilen
Adaptif M Süspansiyon sistemi ve anahtarsız
girişe olanak sağlayan Konfor Erişim Sistemi
gibi donanımlar
da opsiyonel
olarak tercih
edilebiliyor.

Türkiye’de yılın otomobili Fiat Egea Cross
OGD tarafından 2016 yılından bu yana yapılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışması sonuçlandı.
Bu yıl 6’ncı kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden
Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi.

T

ürkiye’de yaklaşık 6 yıldır
gerçekleşen yılın otomobili
ödülü bu senede sahibini
buldu. Otomotiv Gazetecileri
Derneği (OGD) “Türkiye’de
Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi bu
yıl Fiat Egea Cross’un oldu. Yarışmanın
finalinde OGD üyesi 76 otomotiv
gazetecisinden toplamda 3290 puan alan
Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı. OGD’nin
bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında
bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın
Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı”
ödülü de Land Rover Defender’a verildi.

OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil
arasından tasarımını beğendikleri üç finalist
arasından en fazla oyu alan Land Rover
Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık,
Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının
tüketiciler için yol gösterici özelliğinin
bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti.

Egea Cross’un birinci olarak seçilmesinden
sonra Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da
yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin
verdiği bu karardan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Aytaç, sözlerine şöyle
devam etti; “Egea’nın hikayesi uzun ve bizim
için çok değerli. Egea’nın arkasında çok büyük
ve yetkin bir ekip var.”
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Yeni Jeep Compass Türkiye’de
Yeni Jeep Compass Türkiye’de yola çıktı. Yaklaşık 500 bin liralık başlangıç fiyatıyla dikkat
çeken araç lansmana özel 459 bin liralık etiketle sunulacak.

Y

eni Jeep Compass; Türkiye’de
satışa sunuldu. Compass; 80 yıllık
köklü Jeep mirasını teknolojik
özellikleri ve DNA’sındaki
becerileriyle tamamlanıyor. Jeep
Marka Direktörü Özgür Süslü yılı, geçen seneye
oranla yüzde 20’lik büyüme ve 5 bin 300 adetlik
satış ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
Jeep markası ile 2020 yılında %100’e yakın
büyüme yakaladıklarını sözlerine ekleyen Süslü,
ayrıca Jeep markasının satışlarını, Avrupa’da
2009 yılından günümüze 6, Türkiye’de ise
10 kat artırarak; en çok büyüyen marka
olduğunun da altını çizdi. Özgür Süslü “Son
dört yılda otomobil pazarındaki ağırlığı yüzde
22’den, yüzde 31’e yükselen SUV pazarında
konumunuzu güçlendirerek yolumuza devam
ediyoruz.” dedi.

COMPASS’IN PERFORMANSI BU YIL
GÜÇLENECEK
“Bu sene 2 bin adet Compass satışı
gerçekleştirerek, kompakt SUV segmentinin en
iyi oyuncusu olacağız” diyen Süslü; yenilenen
Jeep Compass’ı dört farklı donanım seviyesiyle
satışa sunduklarını da sözlerine ekledi. Süslü;
“Yenilenen Compass, Longitude, Limited, S
Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonundan
oluşan gam ile lansmana özel 459 bin 900
TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda
yerlerini alıyor. Kompakt SUV sınıfındaki
modelimiz Compass’ın satış adetlerini, 2017
yılından günümüze 10 katına çıkarttık.
Markamızın pazarda büyümesine önemli
katkıda bulunacak olan Compass’tan bu sene 2
Bin adet satış gerçekleştirerek, bu sınıfın en çok
satan Premium oyuncusu olmayı hedefliyoruz.
Compass en iyi satış performansını bu yıl
gösterecek” diye konuştu.

DIŞ TASARIMDA YENİ DETAYLAR
Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Özarpacı
ise yenilenen modelin tasarım ve teknolojik
öğeleri hakkında bilgi verdi. Özarpacı “Jeep
Compass’ın markanın ruhunu yansıtan 7’li
ızgarasının formunda yapılan değişiklik,
araca 3D bir görünüm kazandırdı. Yeni krom
çerçeveli ızgara ve yeni ön tampon tasarımıyla;
Compass, bir önceki nesline göre daha kaslı
ve daha güçlü bir görünüm kazandı. Tasarımı
değişen Bi-Xenon farlar ise yerlerini daha
yüksek enerji verimliliği sağlayan Led farlara
bıraktı. İç mekandaki konfor ve teknoloji
öğeleri ise aracın şık ve aynı zamanda zamanın
ruhunu yakaladığını da gösterecek şekilde
tasarlandı. Yenilenen Compass; günlük hayatın
ulaşım gereksinimi ve zorlu yol koşullarındaki
kullanım gereksinimlerini en iyi şekilde
karşılıyor ve böylece markanın “istediğin yere
git, özgürce yaşa” felsefesine sadık bir yapı
sergiliyor” dedi.
ARTIK DAHA GÜVENLİ
Yenilenen Compass, ADAS otonom sürüş
güvenlik sistemleri ile donatılıyor. Trafik İşareti
Tanıma, yoldaki trafik işaretlerini arabanın ön
camındaki kamerayla tespit ederek aracın 10.25
inçlik full dijital gösterge paneline yansıtıyor.
Aracın hızını otomatik olarak uyarlayan Akıllı
Hız Asistanı; Sürücü Yorgunluk Asistanı, Yaya
ve Bisiklet Tanıma gibi özellikler; Compass’ta
güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.
1.3 LİTRELİK BENZİNLİ VE HİBRİT
Yenilenen Compass’ta 1,3 litrelik ve 150
HP’lik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik
şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın
PHEV versiyonunda ise 1,3 litrelik motorun
gücü 240 HP’ye çıkıyor. PHEV Compass’ta altı
vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD
dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola
aktarıyor.

4 FARKLI DONANIMI VAR
Yenilenen Jeep Compass zengin bir ürün
çeşitliliği ile sunuluyor. Longitude, Limited,
S Limited ve 80’inci Yıl Özel versiyonu olmak
üzere dört farklı donanım seviyesi bulunuyor.
Longitude versiyonunda Mavi Dikişli Kumaş
Koltuklar ve Longitude versiyonundan
itibaren standart sunulan kablosuz şart özelliği
bulunuyor. Longitude donanımında ayrıca 7
inçlik TFT gösterge paneli, 8,4 inçlik UConnect
ekran ve full led ön farlar, ADAS özellikleri de
standart olarak sunuluyor. Limited donanım
seviyesinde Tekno Deri/Kumaş Koltuklar’ın
yanı sıra; uzun far asistanı, 10.1 inçlik Uconnect
ekran, 10,25 inçlik full dijital gösterge paneli de
standart olarak sunuluyor.
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Toyota’nın arazi avcısı şekil değiştirdi
Toyota, Yeni Land Cruiser 2021 yaz ayından itibaren yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa
sunulacak. Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve
3.3 litre dizel motorla destekleniyor.

T

oyota, Yeni Land Cruiser 2021
yaz ayından itibaren yaklaşık 130
ülke ve bölgede satışa sunulacak.
70 yıllık geçmişi, 170 ülkede
ve bölgede 10 milyondan fazla
satış adediyle birlikte Land Cruiser, “her yere
gidebilme, araç içerisindekileri güvenli ve
sağlam bir şekilde geri getirebilme” unvanını
daha ileriye taşıyor. Motor, şanzıman ve
platform tamamen yeni olmakla birlikte Land
Cruiser’ın mühendisliği, yol ve en zor arazi
şartlarında daha iyi performans gösterecek
şekilde geliştirildi. Dünyada ilk kez LC’de yer
alan teknolojiler dahil olmak üzere birçok
geliştirmeyle birlikte Land Cruiser hiçbir
şeyden ödün vermeden daha da iddialı hale
getirildi.
YOLDAN ÇIKSA BİLE GÜVENLE GERİ
DÖNECEK
Toyota bu anlayışla birlikte yeni TNGA
mimarisini kullanarak ilk defa çerçeve üstü
gövde tasarımıyla GA-F platformu üzerine
bu aracı inşa etti. Bu sayede sıra dışı bir offroad kapasitesiyle beraber gövde sertliği ve
daha yüksek dinamiklik elde edildi. Yeni
teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ağırlık
azaltıldı, ağırlık merkezi alçaldı ve güvenlik
daha geliştirildi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU
Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre
200 kg daha hafifleşti. Dakar Rallisi deneyimi
olan pilotlarla test edilen yeni süspansiyon
sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip
olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü
için kolay kontrol edilmesini sağladı. Dünyada
ilk kez yeni Land Cruiser’da yer alan Elektronik
Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi
(E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin
elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki
yol tutuşu iyileştiriyor. Yeni Land Cruiser
300, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile
donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek
zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın
etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor.
Çoklu Arazi Seçim sistemi zemin yüzeyinin
durumuna karar vererek otomatik olarak en
uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu
sağlıyor.

3.5 LİTRELİK BENZİNLİ V6
Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri,
yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre
dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da
yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi.
Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre
yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2
emisyonu salımı elde edildi.

PSA servisleri 9 günde 27 bin araç ağırladı

P

SA Servisleri tam kapanma
döneminden çıkılan ilk iki
haftada yoğun günler yaşadı.
Groupe PSA Türkiye Parça
ve Servisler Genel Müdürü
Mehmet Akın, “Birçok kişi bakım ve
servis ihtiyacını erteledi. 17 Mayıs’tan
itibaren Türkiye genelinde servislerde
ciddi bir yoğunluk yaşandı. Groupe PSA
Türkiye Parça ve Servisler olarak 17-28
Mayıs aralığında, 9 iş günü gibi kısa bir
süre içerisinde 27 bin adetten fazla aracı
ağırladık” dedi.
PSA Servisleri tam
kapanma döneminden çıkılan ilk iki haftada
yoğun günler yaşadı. Pandemi önlemleri
çerçevesinde uygulanan tam kapanma
döneminde çalışmasına ara veren otomotiv
yedek parça ve servis sağlayıcıları, önlemlerin
esnetildiği 17 Mayıs itibariyle oldukça yoğun
günler yaşadı. Tam kapanma dönemi boyunca
onarım, parça ve servis ihtiyacı olan araçlar
geçtiğimiz süreç boyunca servislere akın etti.

Konuyla ilgili bilgiler veren Groupe PSA
Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü
Mehmet Akın, “Bu dönemde, kapanma
süresince zorunluluk dahilinde hareket eden
araçlardan bakım ve servis ihtiyacı gelen
araçlara kadar önemli sayıda araç servislere
gelemedi. Birçok kişi bakım ve servis ihtiyacını
erteledi. 17 Mayıs’tan itibaren de Türkiye
genelinde servislerde ciddi bir yoğunluk
yaşandı. Groupe PSA Türkiye Parça ve
Servisler olarak 17-28 Mayıs aralığında, 9
iş günü gibi kısa bir süre içerisinde 27 bin
adetten fazla aracı ağırladık. 2021 yılının
ilk dört aylık günlük servis girişi ortalama
verisine oranladığımızda bu yüzde 45‘lik bir
artış demek. Ayrıca, Türkiye genelinde hizmet
veren çok markalı bakım ve onarım markamız
Eurorepar Car Service’ın günlük servis
girişi ortalamaların yüzde 50 üzerine çıktı”
değerlendirmesinde bulundu.
YOĞUNLUK BAYRAMA KADAR
SÜRECEK
Pandemi önlemleri doğrultusunda
uygulanan hafta sonları kısıtlaması nedeniyle
servis ihtiyacı olan araçların taleplerinin
sürekli ertelendiğini dile getiren Mehmet
Akın, “Servisleri oldukça yoğun bir yaz dönemi
bekliyor.

Özellikle
Haziran
ayından itibaren
hafta sonları
kısıtlamalarının
kalkmasıyla araç
girişlerinin daha
da artmasını
bekliyoruz.
Söz konusu
yoğunluk Kurban Bayramı’na kadar
sürecektir. Bizim tavsiyemiz sürücülerin
Kurban Bayramı’na kadar araçlarına ait
servis ve bakım ihtiyaçlarını tamamlaması
yönünde. Bununla beraber, görünmeyen
problemlere karşı Check-Up yaptırmayı
mutlaka tavsiye ediyoruz. Stellantis’e bağlı
Groupe PSA Türkiye çatısı altında yer alan
Peugeot, Citroen, Opel ve DS kullanıcıları
için ise Check-Up hizmetini tamamen
ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu markaları
kullanan müşterilerimiz diledikleri zaman
servislerimize
gelerek detaylı
Check-Up
yaptırabilir ve
güvenle yola
çıkabilirler”
diye konuştu.
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Alfa Romeo GTA, Giulia ile geri döndü
Alfa Romeo, yeni Giulia GTA’yı tanıttı. Giulia GTA, tasarım, mekanik mükemmellik ve sürüş
keyfini ortaya koyuyor. 540 HP güç üreten Alfa Romeo GTA, litre başına 187 HP ile sınıfının
en iyi litre başına güç değerini ortaya koyan 2,9 V6 Bi-Turbo motorla hayat buluyor.

A

lfa Romeo Giulia GTA ve GTAm,
marka tarihinin en başarılı
modellerinden biri olan Giulia
Sprint GTA’nın 1960’larda
geliştirildiği Balocco Test
Pisti’ndeki Autodelta Atölyesi’nde tanıtıldı.
Yeni Alfa Romeo Giulia GTA, İtalyancada
“hafifletilmiş” anlamında kullanılan Alleggerita
kelimesi otomobil tarihinin efsanelerinden
biri ve marka tarihinin önemli kilometre
taşlarından biri olan 1965 Giulia GTA’ya (Gran
Turismo Alleggerita) bir anlamda tekrar hayat
veriyor. Alfa Romeo Giulia GTA, aynı zamanda
111 yıl önce kurulan markanın, performans ve
touring dünyasının köklerine dönüş niteliği
de taşıyor. Alfa Romeo, sertifikalandırılmış ve
numaralandırılmış olarak sınırlı sayıda üretilen
Giulia GTA ve GTAm versiyonları için sipariş
almaya başladı. Giulia GTA’nın ağırlığını
azaltmak için karbon fiber ve kompozit
bileşenler yoğun olarak kullanıldı.
540 BEYGİR GÜCÜNDE
Ultra hafif malzemelerle tasarlanan ve
Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg’a kadar
ağırlık avantajına sahip olan Giulia GTA,
540 HP güç üreten Alfa Romeo 2,9 V6 BiTurbo motorla hayat buldu. Giulia GTA,
hem pistteki tur zamanı hem de hızlanma
açısından olağanüstü performans ortaya
koyuyor ve Launch Mode sistemi ile 0’dan
100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede ulaşıyor.
Alfa Romeo mühendisleri, aerodinamiği ve
yol tutuşu iyileştirmek için çok çalıştı ve 1965
Giulia GTA ile aynı yaklaşımı kullanarak
karbon fiber ve kompozit bileşenleri yoğun
olarak kullandı ve otomobilin ağırlığını azalttı.

1

Aynı zamanda aerodinami alanında Sauber
Engineering’in Formula 1 teknik uzmanlığı
ile sağlanan sinerji ile otomobilin yere basma
kuvveti artırılarak iyileştirildi. Giulia GTA’nın
aerodinamik iyileştirmeleri kapsamında yeni
ve GTAm versiyonunda 4 kademeli olarak
ayarlanabilen arka spoyler devreye alındı.
Yine GTAm versiyonunda kullanıma sunulan
aktif ön lip, pist kullanımında 40 mm’ye kadar
uzatılabiliyor. Karbon fiber arka difüzöre
entegre edilen titanyum Akrapovič ortadan
çıkışlı egzoz sistemi ile bir sedanda ilk kez
kullanılan merkezi tek bijona sahip 20 inçlik
jantlar ve Pilot Sport Cup 2 Michelin lastikler
versiyona özel diğer özellikler olarak öne
çıkıyor. Giulia GTA’nın rüzgar tünelindeki
kapsamlı testler sadece aerodinamik eklentileri
beraberinde getirmekle kalmadı, aynı zamanda
özel olarak geliştirilen tamamen kapalı bir alt
gövdeyi beraberinde getirdi.
AERODİNAMİYE ZAMAN HARCANMIŞ
GTA ve GTAm’de ayrıca yüksek hızlardaki
yol tutuşu arttıran yeni hava çıkış kanalları da
bulunuyor. Giulia GTAm’deki aerodinamik
çözüm, daha önce kendi sınıfında referans
noktası olan Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla üç
kat daha iyi sonuç veriyor.

Modelin yol tutuşu daha da iyileştirmek
için geliştirilen süspansiyon sisteminin ön iz
genişliği 25 mm ve arka iz genişliği ise 50 mm
arttırıldı ve ön ve arka süspansiyon bağlantıları
da yenilendi. Süspansiyon ve direksiyon
sisteminde yapılan iyileştirmeler tüm yol
yüzeylerinde konforu olumsuz etkilemeden
daha yüksek viraj alma hızı ve yüksek hız
stabilitesi sağlıyor. Motorun performansını
arttırmak için piston soğutma sistemini ve
piston kollarınının revize edildiği GTA’nın,
Giulia Quadrifoglio’da 510 HP güç üreten
tamamı alüminyum Alfa Romeo 2.9 V6 BiTurbo motoru, Alfa Romeo mühendislerinin
iyileştirmeleri sayesinde 540 HP güç üretir hale
getirildi.

Rusya’nın lüks yerlisinde Türk imzası

0 yıl önce Rusya’ya taşıyan ve Rusya
Federasyonu’na bağlı Tataristan
Cumhuriyeti Alabuga Serbest
Ekonomik Bölgesi’nde 2014’te seri
üretime başlayan Coşkunöz Holding,
Rusya’nın prestij projelerinden biri olan Aurus
otomobillerinin üretiminde ana üreticiler
arasında yer aldı. Lüks segmentte yer alan
Aurus otomobillerinin seri üretimi, 31 Mayıs
Pazartesi günü Tataristan’da düzenlenen
görkemli törenle başladı. Törene Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, video konferans
yoluyla katılarak destek mesajı verdi. Tataristan
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya
Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis
Manturov, otomobilin üreticisi konumundaki
Sollers Ford ortak girişiminden Aurus Genel
Direktörü Adil Şirinov’un da bulunduğu açılış
törenine Coşkunöz Holding’i temsilen de CEO
Erdem Acay katıldı. Aurus projesi, Rusya
Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü
NAMI’nin öncülüğünde hayata geçirildi.

NAMI aynı zamanda projenin büyük hissedarı
konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri’nden
Emirates Tawazun Fonu’nun yatırımcı ortak
olarak dahil olduğu projenin üretimini ise
Ford Sollers üstlenmiş durumda. Aurus projesi
kapsamında limuzinden sedana, SUV’den
minivana kadar farklı kategorilerde araç
üretilmesi planlanıyor. Üretiminin ilk etapta
yüzde 70, sonraki aşamada yüzde 80’ler oranında
ihraç edilmesi hedeflenen otomobillerin çok
yakında görücüye çıkması bekleniyor.
BİZİM İÇİN PRESTİJDEN DE ÖTE
Aurus’un seri üretime geçmesi hakkında
yorum yapan Coşkunöz Holding CEO’su
Erdem Acay, yeni projenin kendileri için
prestij açısından büyük anlam taşıdığına
dikkat çekiyor. “Coşkunöz
olarak bu yatırımın
içinde yer almaktan
büyük bir mutluluk ve
gurur duyuyoruz. Bu çok

önem verdiğimiz
bir proje” diyerek
sözlerine başlayan
Acay, şöyle devam
ediyor: “Alabuga
Serbest Ekonomik
Bölgesi’nde
konumlandığımızda,
otomotiv sektörünün rotasını bu bölgeye
yönelteceğini öngörüyorduk. Burada Ford ile
başlayan üretim maceramıza yeni markaları
da ekleyerek bölgenin önde gelen tedarikçileri
arasında yer aldık. Prestijinin yanı sıra tarihi
açıdan da bu denli önemli bir proje içinde yer
almak, bizim için heyecan verici oldu. Bölgede
konumlanan Coşkunöz Alabuga şirketimiz ile
Aurus marka araçların limuzin, SUV, MPV
modelleri için bütün kalıp ve seri sac parça
üretimini biz yapacağız. Bu otomobillerin,
otomotiv piyasasına güçlü bir oyuncu olarak
gireceğini ve lüks araç kategorisinde rekabeti
yeniden şekillendireceğini düşünüyoruz.”
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Yeni Opel Grandland ‘X’siz geliyor
Opel yeni Grandland modelini de ‘Opel Vizör’ tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniledi. Yeni
kompakt SUV ayrıca, içten yanmalı motorlara ek olarak dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir
hibrit güç-aktarma çözümü ile de kullanıcılara daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor.

O

pel Yeni Grandland modelini
tanıttı. Dikkat çekici yeni
marka yüzü ‘Opel Vizör’ü
SUV ailesinin üyeleriyle
buluşturmaya devam ediyor.
Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez
yeni Mokka’da tam anlamıyla karşımıza çıkan
iddialı ve dinamik tasarım özellikleri, yeni
Grandland ile devam ediyor. Güçlü tasarım dili,
dijital kokpit ve yüksek Alman teknolojileriyle
donatılan 3 güçlü SUV, Opel’in bu sınıftaki
iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni
Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi
teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla yollara
çıkmaya hazırlanıyor.

S

OPEL VİZÖR
Yeni Opel Grandland’ın iddialı tasarımı
net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini
gösteriyor. Markanın yeni tasarım ögelerinden
biri olan ‘Opel Vizör’ ön cepheye yayılıyor.
Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj
kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde
renginde tamponlar, yan paneller ile parlak
siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma
kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı
özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni
Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği
de sunuluyor.

SON BAHARDA GELECEK
Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV
modeli için yurt dışı satış fiyatlarını açıklayacak
ve yeni Grandland’i siparişe açacak. Almanyda
Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel
Grandland, sonbaharda sevenleriyle buluşacak.

Elektrikli Megane E yola çıkıyor

ıfır emisyona giden yolda önemli
bir kilometretaşı niteliğindeki
Renault eWays etkinliklerinde
gösterilen Megane eVsion,
Renault’nun C segmentinde
elektrikli araçlara yönelik ilk adımının
habercisiydi. Konseptten Megane E-Tech
Electric modeline dönüşen otomobil ile
Renault, A segmentinde Twingo E-Tech
Electric ve B segmentinin en çok satanı
Zoe’den oluşan elektrikli binek otomobil
gamını güçlendiriyor. CMF-EV platformunda
üretilen tamamen yeni Megane E-Tech
Electric, 160kw (217bg) elektrikli motora ve
WLTP verilerine göre 450 km’ye kadar sürüş
menzili sağlayan 60 kwh batarya grubuna
sahip. MeganE (telaffuzu: “megan e”) olarak
da adlandırılan otomobil nihai siluetiyle
tanıtılırken, Renault mühendisleri bu yaz
yollarda 30 adet üretim öncesi otomobili
kullanacak. Douai fabrikasında üretilen tüm
üretim öncesi otomobillerde özel bir Renault
Design deseni yer alacak. Yeni ve ikonik
Renault logosunun çizgilerinden oluşan
bu tasarım, göz kamaştırıcı bir kamuflaj
yaratıyor.
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Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de yola çıkmaya hazır
Yeni Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış tasarımı, gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor. 1.5 litre
motor 160 beygir gücüyle gün sayıyor.

Y

eni Jaguar E-PACE Türkiye’de
yola çıkmaya hazırlanıyor.
Yenilenen ön farlar tasarımda ilk
göze çarpan detayların başında
geliyor. Yine aracın arka tarafında
da kullanılan tam LED stop grubu, Yeni Jaguar
E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini
yansıtıyor. R-Dynamic paketinde parlak siyah
alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi
var. “Kontrast Diamond Turned” kaplamalı
jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım
paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı
tercih edilebiliyor.

İÇ MEKAN I-PACE’DEN TANIDIK
Yeni Jaguar E-PACE’in kabini, malzeme
kalitesi ve konfor donanımlarıyla sınıfında
standartları belirliyor. İç mekanın kalbinde
konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç
kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro
bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya
sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de
parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle
ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı iç mekanda
bulunan yeni vites seçici, “kriket topu dikişi”
ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle
lüks hissiyatını artıyor. Tamamen Elektrikli
Jaguar I-PACE’den tanıdığımız yeni direksiyon
tasarımı, metal vites değiştirme kanatçıklarına
da sahip.

1.5 LİTRELİK HİBRİT DESTEKLİ
BENZİNLİ
Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın Premium
Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor.
1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor,
verimli Ingenium motor ailesinin en yeni
üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor,
mükemmel verimlilik ve yakıt tüketimine
katkıda bulunan düşük sürtünme seviyeleri
ile yüksek performans sağlıyor. Mild Hybrid
teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği
160BG gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik
şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama
8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, Yeni
Jaguar E-PACE’i 10,3 saniyede 0’dan 100 km/s
hıza ulaştırabiliyor.
4 FARKLI SÜRÜŞ MODUNA SAHİP
Yeni Jaguar E-PACE, yol koşullarına
bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak
seçilebilen “Comfort”, “Eco”, “YağmurBuz- Kar” ve “Dynamic” modlarına sahip

Jaguar Sürüş Kontrolü’nü standart olarak
sunuyor. Yeni vites seçicinin yanında
konumlandırılan bir düğmeyle, Yeni Jaguar
E-PACE’in direksiyon, şanzıman, gaz pedalı
ve “Uyarlanabilir Süspansiyon” kalibrasyonları
yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor. Yeni
Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan
Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine
sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro
bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç
HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın
üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve
basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler
çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha
rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi
Apple Carplay® desteğini de standart olarak
sunuyor. Ek olarak standart olarak sunulan
kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı
telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini
sağlıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı,
gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital
gösterge tamamlıyor.

SUV ve coupe birleşimi: Renault Arkana

S

UV ve coupe formuyla dikkat
çeken Renault Arkana, hibrit
motorla dikkat çekiyor. Modele,
yeni E-TECH 145 hibritin
yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3
TCe 160 benzinli motor eklendi. Mart
ayında Avrupa lansmanı gerçekleştirilen
Yeni Renault Arkana, şimdi E-TECH 145
hibrit motor ile maksimum sürüş keyfi
sunuyor. Modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile
donatılmış tam hibrit çözümü, fişe takmayı
gerektirmeksizin elektrik enerjisinin tüm
avantajlarını sağlıyor. Tasarım, genişlik
ve teknolojiden ödün vermeyen SUVcoupe modelinin direksiyonunda tamamen
elektrikli modda WLTP standartlarında
şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80’ine
ulaşılabilirken, sessizlik ve konfor hissi dikkat
çekiyor. Kullanım koşullarına bağlı olarak,
tam elektrikli sürüş modu menzili 3 km’yi
bulabiliyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.8 LİTRE
Doğrudan Formula 1 araçlarından
uyarlanan devrim niteliği taşıyan E-TECH
teknolojisi ve özellikle geleneksel bir SUV
araçtan yüzde 25 daha verimli olan 0,72’lik
SCX gibi otomobil aerodinamiğindeki
inovasyonlar sayesinde, Yeni Renault Arkana
E-TECH Hibrit yalnızca 4,8 l/100 km* tüketim
ve 108 g CO2/km emisyona sahip. Kaliteyi ön
planda tutan Renault Arkana, verimlilik için
ise ferahlığından taviz vermiyor. C segmentinde
benzersiz olan SUV- Coupe, E-TECH hibrit
sistemini arka aksta barındırıyor. Böylece
kompakt yapısı sayesinde iç yanmalı motor
versiyonlarla aynı iç hacmini sunuyor.
160 BEYGİRLİK RS
LİNE
E-TECH 145 hibrit
motora ek olarak
Renault Arkana 1.3 TCe
benzinli ürün gamını
12V mikro hibrit sistemi
ile birlikte sunarak,
ekonomi, esneklik ve
sürüş keyfini bir araya
getiriyor. Mart ayından
bu yana görülen TCe 140
versiyonun ardından,
Arkana modellere ikinci

ve daha güçlü bir 12V mikro hibrit benzinli
ürün gamı eklendi. Bu yeni versiyonda, 1.3
litrelik motor 160 bg sunuyor ve yalnızca 5,7
l/100km tüketime ve 130g CO2/km emisyon
değerlerine sahip. Ortalama yakıt tüketimini
%8 ve CO2 emisyonlarını %8,5 azaltan bu
12V mikro hibrit teknolojisi gözle görülür bir
katkı sunuyor. Renault Arkana aynı zamanda
tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte
yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle
sunuluyor. Müşteri tarafından Multi-Sense ile
(my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre
dışı bırakılabilen bu işlev, 30 ve 140 km/sa
hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2
emisyonunu 4 gram daha azaltıyor.
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Ilgaz Korkmaz Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü oldu
Sabancı Grubu bünyesindeki TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürlüğü görevine, Ilgaz Korkmaz
atandı. Korkmaz, Şubat 2019 tarihinden bu yana BRİSA Perakende ve Özel Müşteriler Satış
Direktörü olarak görev yapıyordu.

2

019 tarihinden bu yana Sabancı
Grubu bünyesindeki Brisa
Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’de Perakende ve
Özel Müşteriler Satış Direktörü
olarak görev yapan Ilgaz Korkmaz, 1 Haziran
2021 itibarıyla Temsa Motorlu Araçlar
Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

görevine atandı. ODTÜ Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun
olduktan sonra aynı üniversite ve bölümden
1999 yılında yüksek lisans derecesini alan Ilgaz
Korkmaz, 2014 yılında Koç Üniversitesi’nden
Executive MBA derecesini aldı. Korkmaz, iş
hayatında TÜBİTAK UZAY, Mikes Mikrodalga
Elektronik Sistemler (ABD) ve RMK
Maine’de çeşitli görevlerde bulundu. Sabancı
Topluluğu’na Aralık 2013 yılında katılan
Korkmaz, 2013-2019 yılları arasında Sabancı
Holding bünyesinde, Komatsu, Volvo Trucks
ve Crown markalarının distribütörlüğünü
yürütmekte olan Temsa İş Makinaları A.Ş.’de
İş geliştirme ve Endüstriyel Ürünler Satış Grup
Müdürü ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
olarak görev aldı. 25 Şubat 2019 tarihinden
bu yana da Brisa’da Otopratik ve Propratik

hızlı bakım zincirleri, Otopratik markalı yedek
parça ve akü, Bandag kaplama ve LassaBridgestone-Dayton-Kinesis markalı tüketici
ve ticari lastiklerin özel müşteriler, filo, kamu,
zincir mağaza ve perakende satış kanallarından
sorumlu olarak Perakende ve Özel Müşteriler
Satış Direktörü görevini yürütmekteydi.

Dacia vites yükseltti
Dacia, 1968 yılındaki kuruluşu, 1999’da Renault Grubu tarafından satın alınması ve günümüze
gelinceye kadar çok önemli bir yol kat etti. Artık uluslararası bir kimlik kazanan Romanya
markası, en uygun fiyatlara en temel özellikleri sunma formülüyle başarıya ulaştı.

G

eçtiğimiz 15 yılda gelenekselin
dışına çıkan yaklaşımıyla
Dacia, akılcı bir tüketime
dönük yaklaşımıyla geniş bir
hedef kitleye hitap ediyor.
44 ülkede 7 milyondan fazla müşterisi olan
marka, zamana ayak uydurmak için sürekli
olarak dönüşmeye devam ediyor. 1968 yılında
tüm Romanya vatandaşlarına modern,
sağlam ve ekonomik otomobiller sunmak
hedefiyle yola çıkan Dacia’nın isminde,
günümüz Romanya bölgesinin eski ismi olan
“Dacia”dan ilham alındı. 1999 yılında Louis
Schweitzer önderliğinde Renault Grubu’na
katılan marka, yeni hedeflere giden yolu da
açmış oldu.
İLK SIÇRAMA 2004 YILINDA LOGAN
İLE BAŞLADI
Markanın tarihindeki bu yeni sıçrama
2004 yılında modern, dayanıklı ve hepsinden
önemlisi erişilebilir aile sedan otomobili
Logan modelin lansmanıyla gerçeğe
dönüştürüldü. İlk olarak gelişmekte olan
pazarlar için tasarlanan ve 5 bin Euro gibi
rakipsiz bir fiyatla satışa sunulan model,
2005 yılında batı Avrupa da dahil olmak
üzere büyük bir ticari başarıya imza attı.

İkinci el fiyatına sunulan bu yeni araç, otomobil
pazarında devrim yarattı. 2008 ise Dacia’nın
Renault Grubu altındaki ikinci büyük lansmanı
olan Sandero’nun satışa sunulmasına sahne
oldu. Model ayrıca markanın en büyük ticari
başarısına da imza attı. Sandero, sunduğu
birçok avantaj arasında yer alan bir üst segment
seviyesindeki iç hacim, çok yönlü yapısı ve
uygun fiyatı ile, Avrupa’da bireysel satışlarda
zirveye oturdu.
UYGUN FİYATLI SUV DUSTER
2010 yılında Dacia, pazardaki en uygun
fiyatlı SUV aracı sunarak bir kez daha kuralları
değiştirdi. Çekici bir dış tasarım ve erişilebilir
bir fiyatla sunulan Duster, ciddi bir ticari
başarıya imza attı. Hikâyenin devamında
Avrupa pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli
otomobil Spring ile yeni bir devrim geliyor.
SUV görünümlü şehir otomobiliyle Dacia
bir kez daha kuralları değiştirerek elektrikli
mobiliteyi herkesin erişebileceği bir noktaya
getiriyor. Yıllar içinde marka, müşteri
taleplerine uyum sağlarken, bir yandan da
kendi kimliğine sadık kaldı. Zamana eksiksiz
ayak uyduran ve akıllı teklifleriyle tüketicilerin
karşısına çıkan Dacia böylece, etkisi çok olan
ünlü Dacia buluşmalarında bir araya gelmekten
keyif alan bir topluluk ortaya çıkardı.

FİYAT PERFORMANS MODELLERİ
Yıllar geçtikçe zamanın gerekliliklerine
uygun olarak daha modern otomobiller
üreten Dacia, başarıyı getiren felsefesi
rakipsiz fiyat performans dengesinden
ödün vermiyor. Tasarımdan satışa ve
üretimden taşımaya kadar marka her
adımda maliyetleri optimize etme stratejisine
sadık kalıyor. Böylece müşterileri sadece
ihtiyacı olan özellikler için ödeme yapmış
oluyor. Dacia’nın en büyük hedefi, temel
müşteri ihtiyaçlarına odaklanan geriş ürün
gamıyla ve etkili işletme modelleriyle yeni
pazarlarda başarı yakalamak. Bunu yaparken,
özellikle C segmentinde pazar ve ürünler de
zenginleşecek. Ocak 2021’de Renaulution
stratejik planının sunumunda lansmanı
gerçekleştirilen
Bigster
Concept, Dacia
serisinin yeni
ufuklara doğru
genişlemesini
müjdeliyor.
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Fiat Egea yine zirvede
En çok satılan otomobil namını elden bırakmaya Fiat Egea, ilk 5 ayda da zirveden inmedi. Egea
Model Ailesi’nin yanında Doblo ile Fiorino modellerinin de performansıyla dikkat çeken marka 2021
yılının ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 47 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile yüzde 15’lik
Pazar payı elde etti.

E

n çok satılan otomobil namını
elden bırakmaya Fiat Egea,
ilk 5 ayda da zirveden inmedi.
Fiat markası, toplam pazarda
sürdürdüğü liderliğini, mayıs
ayında da korudu. İlk 5 ayda, hem otomobil
ve hem de toplam otomotiv pazarının
en çok tercih edilen markası oldu. Egea
Model Ailesi’nin yanında Doblo ile Fiorino
modellerinin de performansıyla dikkat çeken
marka 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirdiği
47 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile
yüzde 15’lik Pazar payı elde etti. Lansmanından
bugüne Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli
olan Egea Sedan’ın satış adedi mayıs ayında
5 bin 250 adet olurken, Egea Cross dahil tüm
model ailesinin 5 aylık satış rakamı ise 31 bin
615 adet olarak gerçekleşti.

LANSMANINDAN BU YAN 300 BİN
ADEDİ AŞTI
Mayıs ayında toplam otomotiv pazarının
yüzde 18’lik kısmını tek başına Fiat markasının
oluşturduğunu vurgulayan Fiat Marka
Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılının Ekim
ayında satışa sunduğumuz Fiat Egea, liderliğini
sürdürüyor. Egea model ailemiz, lansmanından
bu yana toplam 300 bin adeti aşan bir satış
başarısı elde etti.” açıklamasında bulundu.
YERDEN YÜKSELDİ ZİRVEYİ ALDI
Aileye yeni katılan Egea Cross’a da çok
kuvvetli bir talep olduğunu aktaran Aytaç
“Yenilenen Egea Ailesi, kendi segmentinin en
üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunuyor.
Tüm versiyonlara üst donanım seviyesi de
dahil olmak üzere dengeli bir talep var. Mayıs
ayında Egea Cross da segmentinde lider
durumda. Türk
tüketicisinin
çok beğendiği
Cross’a olan
ilginin artarak
devam edeceğine
inanıyoruz.” dedi.

TİCARİ ARAÇTA DA EN ÇOK TERCİH
EDİLEN MARKA
İlk beş ayda olduğu gibi mayıs ayında
da Fiat markasının satışlarının da yine
yüzde 96’sının yerli üretimden oluştuğuna
dikkat çeken Aytaç, “Yenilenen Fiat
Egea’nın başarısının yanında hafif ticari araç
modellerimizin de performansımıza çok önemli
bir katkısı var. Fiat Professional Ailesi’nin
Tofaş’ta üretilen üyeleri Doblo, Fiorino, birllikte
sınıflarının önde gelen modelleri olmayı
sürdürüyorlar. Uzun yıllardır tüketicinin
beğenisini kazanan Fiat Doblo ve Fiorino ile
minivan segmentinin de en çok tercih edilen
markası olduk.” diye konuştu.

BMW iX son çeyreği bekliyor
Yüzde 100 elektrikli BMW iX yola çıkmaya hazırlanıyor. Markanın elektrikli ilk SAV modeli
olmaya hazırlanan araç, xDrive50 ve xDrive40 seçenekleriyle yılın son çeyreğini bekliyor.

Y

üzde 100 elektrikli BMW iX yola
çıkmaya hazırlanıyor. Markanın
elektrikli ilk SAV modeli olmaya
hazırlanan araç, xDrive50 ve
xDrive40 seçenekleriyle yılın
son çeyreğini bekliyor. Güçlü iki elektrikli
motoru ve BMW xDrive elektrikli dört çeker
sistemi ile en ileri teknolojileri barındıran
BMW iX, minimalist tasarımıyla da
otomotiv dünyasında yeni bir çağ başlatmaya
hazırlanıyor. Sürüş keyfi, çok yönlülük,
sürdürülebilirlik ve lüksü yeniden yorumlayan
BMW iX, xDrive50 ve xDrive40 olmak üzere
yüksek menzilli iki farklı versiyonu ile yollara
çıkacak. WLTP normlarına göre tam şarj
ile sürücülerine yaklaşık 630 km’lik menzil
sunan BMW iX xDrive50, 523 bg güç ve 765
Nm tork üretirken 0’dan 100’e yalnızca 4.6
saniyede ulaşabiliyor. WLTP normlarına göre
tam şarj ile yaklaşık 425 km yol giden BMW
iX xDrive40 ise 326 bg güç ve 630 Nm tork
değerleriyle 0’dan 100’e 6.1 saniyede ulaşıyor.
BMW iX xDrive40, BMW iX’in DC hızlı şarj
altyapısı sayesinde
yaklaşık 35 dakikada
yüzde 80 doluluğa
ulaşırken, on dakikalık
şarjla yaklaşık 120 km
sürüş menzili sunuyor.

KÜÇÜK ÇİZİKLERİ KENDİ ONARIYOR
İnovatif çizgileriyle Spor Aktivite Aracı
(SAV) segmentine yeni bir yorum getiren BMW
iX, kaslı dış oranları, akıcı tavan çizgisi ve
azalan yüzey kaplamasıyla sürüş keyfini günlük
kullanım ve uzun yolculuklarda benzersiz
bir deneyime dönüştürüyor. BMW’nin yeni
tasarım dilinin sembolü geniş Böbrek Izgara
ise tüm elektronik sürüş asistan sistemlerini
barındırmasının yanı sıra oda sıcaklığında 24
saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi
kendini iyileştirme teknolojisiyle de fark
yaratıyor. Uzunluk ve genişlik bakımından
BMW X5 ölçülerinde olan BMW iX, kavisli
tavan yapısı ve yüksekliğiyle BMW X6’yı
anımsatırken, geniş tekerlek jantları sayesinde
BMW X7 ile benzerlik gösteriyor.
GÖLGELENDİRMELİ PANORAMİK CAM
TAVAN
BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan
BMW iX’in içindeki ferahlığı ve ambiyansı
önemli oranda geliştiriyor. Panoramik cam
tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi
bir çapraz destek olmadan tüm iç mekanı
kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar
kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine
sahip. Cam tavan, iç mekanı doğrudan güneş
ışığından korumak için tek bir düğmeye

basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik
Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip.
Lamine cam yapı, hem ultraviyole ışınlarına
karşı optimum koruma hem de mükemmel
bir akustik konforu standart olarak
sunabiliyor. Cam tavan, bir iç kaplamaya
sahip olmak yerine, otomotiv endüstrisinde
iç mekanı gölgelendirmek için PDLC
(Polimer Dağılımlı Sıvı Kristal) teknolojisini
kullanan türünün tek örneği olarak dikkat
çekiyor. BMW iX, standart olarak araç içi
sıcaklığını ve havalandırma ayarlarını hem
arkadaki yolcular hem de sürücü ve ön taraf
için ayrı ayrı kontrol edilebilmesini sağlayan
dört bölgeli klima sistemiyle geliyor. BMW
iX’te standart olarak sunulan Harman
Kardon Surround Ses Sistemi, yedi bantlı
ekolayzır, 655 watt ses gücü ve otomobilin
dinamik performans seviyesine bağlı ayarı ile
mükemmel bir ses kalitesi sağlıyor.
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Citroen C5 Aircross ile gaza bastı
Citroen’in kompakt SUV modeli C5 Aircross, 1.6 litrelik benzinli motoru ve zengin donanım listesiyle
öne çıkıyor. 180 beygirlik ünite, sürüş keyfini artırırken tüketimde de sürücüsünü üzmüyor.

C

itroen, kompakt SUV’ların
önlenemez yükselişine kayıtsız
kalmadı. Markanın en iri SUV
modeli olan C5 Aircross, markaya
özgü tasarım detaylarıyla
çok uzaktan bile bir Citroen olduğunu belli
ediyor. Geniş ve yüksek motor kaputu,
renkli tasarımlı Airbumpları, şık alaşım
jantları ve kaslı hatlarıyla sınıfının en sportif
tasarımlarından birine sahip olan otomobil,
iri boyutlarına rağmen oldukça yumuşak ve
rahat bir kullanıma sahip. Dışarıdaki sportif
görünüm iç mekânda yerine şık ve kaliteli
bir ambiyansa bırakıyor. Dikey konumlu
havalandırma ızgaraları, 12.3 inçlik ekrana
sahip kişiselleştirilebilir dijital göstergeler,
bolca eşya gözü ve kaliteli döşemeler son derece
şık bir ambians oluşturuyor.

HER YERİ YUMUŞAK
Araçta neredeyse her yerde yumuşak dokulu
kaplamalar kullanılıyor. Progressive Hydraulic
Cushions süspansiyon sistemi ve Advanced
Comfort koltuklar sayesinde konfor seviyesi
oldukça yüksek. İri boyutlanın hakkını iç
mekanda da veren C5 Aircross, son derece ferah
bir yaşam alanı sunuyor. Aynı genişlik, bagaj
konusunda da geçerli. Koltukların konumuna
göre 580 litre ile 720 litre arasında değişen
bagaj hacmi sınıfının en iddialılarından.

230 milimetrelik yerden yükseklik araca iniş
binişleri biraz zorlaştırsa da yüksek oturma
pozisyonu ve geniş camlar, ferahlığı zirveye
çıkarıyor.
ORTALAMA TÜKETİMİ 5.7 LİTRE
Araçta kullanılan 1.6 litrelik benzinli ünite,
180 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 1505
kilogramlık otomobile iyi bir performans
sağlayan motor, 8 ileri otomatik şanzıman
sayesinde oldukça esnek yapıda. Gücünü ön
aksa ileten motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate
8.2 saniyede ulaştırıyor. Saatte 216 kilometrelik
maksimum hız da beklentileri karşılıyor.
Benzinli ünitenin tüketim değerleri de oldukça
iddialı. Fabrika verilerine göre ortalama
tüketim 5.7 litre. Bizim kullanımımız da yol
bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.6 litre
oldu. Donanım listesi oldukça uzun tutulan
otomobil, sınıfının en iyi fiyat/performans
sunan modelleri arasında yer alıyor.
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Seat Ateca’ya yüz nakli
SEAT, kompakt SUV modeli Ateca artık sadece 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor.
DSG şanzımanla kombine edilen SEAT Ateca, düşük tüketim ve sportifliği bir arada sunuyor.

I

spanyol otomobil üreticisi SEAT,
sportif sürüş özelliğini tüm
modellerinde sergiliyor. Markanın en
küçük aracından SUV modellerine
kadar tüm araçlarına işlenen bu DNA,
zengin donanım ve makul fiyatla birleştirilerek
satışlarda da belirgin bir ivme yakalandı.
Pazarın en iyi fiyat/performans markalarından
olan SEAT, SUV modeli Ateca’yı benzinli motor
egemenliğinden kurtardı.

İç mekandaki sade çizgiler, donanımına özel
olarak kaplamalar ve spor alcantara koltuklarla
farklı olduğunu hissettiriyor. Kalite ve işçiliğin
iyi seviyede olduğu iç mekanda kullanışlılık
da oldukça başarılı. İyi bir sürüş pozisyonu
vadeden kokpitte sunulan yaşam alanı yeterince
ferah. 510 litrelik bagaj da geniş ve kullanışlı.
Ateca modellerinde yer alan SEAT sürüş profili
sistemi, Eko, Konfor, Spor ve Kişisel ayarlarına
sahip.

YENİ LED DETAYLAR
Markanın kendini kanıtlamış 1.5 litrelik TSI
motoru makul tüketim değerlerine imza atsa
da, tam bir dizel pazarı olan Türkiye’de artık
tek seçenek sunuluyor. Yeni kombinasyonuyla
konuğumuz olan Ateca, başarılı özelliklerini
benzinli motorla da göstermeyi başarıyor. Şık
ve sportif tasarımıyla öne çıkan araç, sınıfının
en dikkat çekici modeli olmasa da en iddialı
araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Tüm
aydınlatmaları LED’lerle sağlanan araç, gündüz
olduğu kadar gece de kendisine belli etmeyi
başarıyor. Şık tasarım, iri boyutları gizlemekte
başarılı oluyor. 4.36 metrelik uzunluğu, 1.84
metrelik genişliği ve 1.62 metrelik yüksekliğiyle
tam bir kompakt SUV olan Ateca, 2.64 metrelik
aks aralığıyla iç mekan genişliği konusunda da
soru işareti bırakmıyor.

150 BEYGİRLİK TSI
Ateca Xcellece’de kullanılan yeni motor,
1.5 litrelik TSI’dan başkası değil. Markanın ve
grubun en başarılı ürünlerinden olan benzinli
ünite, 150 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor.

Gücünü ön aksa iletme göreviyle 7 ileri çift
kavramalı otomatik şanzıman DSG’ye verilmiş.
Bu kombinasyon, 1333 kilogramlık otomobili
0’dan 100 km/s sürate 9.1 saniyede ulaştırıyor.
Maksimum hızı saatte 202 kilometre olan
araç, ara hızlanmalarda da yeterince çevik.
Sessiz çalışma karakteri ve akıcı hızlanmasıyla
beğenimizi kazanan motor, düşük tüketimiyle
de keyif veriyor. Fabrika verilerine göre aracın
ortalama tüketimi 5.6 litre. Bizim elde ettiğimiz
ortalama değerse 7 litre oldu.
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Sadece hibrit değil benzinli de ideal
Toyota, yeni nesil Corolla sedan ile dikkat çekmeye devam ediyor. Hibrit ile teknolojiyi bir araya
getiren marka uzun yıllardır Türkiye’de dizel motor satışına son verdi. Yeni 1.5 litrelik benzinli
motorla beğeni toplayan marka, yakıt konusunda oldukça cimri.

T

oyota, yeni nesil Corolla sedan
ile dikkat çekmeye devam
ediyor. Hibrit ile teknolojiyi
bir araya getiren marka uzun
yıllardır Türkiye’de dizel motor
satışına son verdi. Yeni 1.5 litrelik benzinli
motorla beğeni toplayan marka, oldukça
cimri. Tamamen yenilenen araç, Premium
tasarım ve donanım özellikleriyle birlikte hibrit
ürün gamının yanında sadece benzinli motor
sunuyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni
Corolla, benzinli motoru ve zengin donanım
listesiyle dikkat çekiyor. Yeni tasarımıyla
premium modelleri andıran Corolla, bugüne
kadarki en şık kıyafetlerini giymiş. Yatay ve
dikey dizgilerin kullanıldığı otomobil, basık
ve geniş görünüyor. Geniş ön ızgara ve dik
konuklu LED aydınlatmalar, araca farklı bir
tasarım kazandırmış. Arka bölümde de şık
çizgiler devam ediyor. Aracın iç mekânı da
tamamen yenilenmiş. Çift renkli tasarım, iç
mekân ferahlığını artırdığı gibi yeni döşemeler
ve kaliteli dikişler, premium algıyı destekliyor.
Rahat koltuklar ve yeterince ferah iç mekân,
bilindik Corolla özelliklerinden.

123 BEYGİRLİK BENZİNLİ
Corolla’da benzinli ve elektrik motorları
birlikte çalışıyor. Bize konuk olan 1.5
litrelik benzinli motorun gücü 123 beygir.
0’dan 100 km/s sürate 12.1 saniyede ulaşan
aracın maksimum hızı ise saatte 190
kilometre. Otomatik vites ile kombine edilen
konuğumuzun vites geçişleri de gayet sessiz.
Fabrika verilerine göre aracın ortalama
tüketimi 5.8 litre. Bizim denemelerimizde
7 litrelik ortalama yakalasak da 6 litrelik
ortalamaya düştüğümüz bile oldu.
ZENGİN DONANIMLA GELİYOR
Tüm Corolla modelleri bağımsız, çift
salıncaklı arka süspansiyon sisteminden
yararlanıyor. TNGA GA-C platformuna geçiş ile
gövde rijitliği yüzde 60 iyileştirilen Corolla’nın
ağırlık merkezi ise 1 cm yere yaklaştırılmış.
Toyota Corolla, giriş seviyesinden itibaren hız
sabitleyici, araç içi acil çağrı sistemi, lastik
basınç uyarısı, 8 hava yastığı gibi güvenlik
sistemlerini standart sunarak iyi iş çıkarmış.

Modellerin tamamında tüm güvenlik
donanımlarını içeren Safety Sense standart
olarak geliyor.
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Kia XCeed ile yerden yükseldi
Kompakt hatchback model Ceed’e operasyon yapan Kia, modeli yerden yükseltti.
Boyutlarını büyüttü ve XCeed ismini aldı. Geleneksel SUV’lara alternatif olarak geliştirilmiş.

G

üney Koreli otomotiv
üreticisi KIA, C sınıfındaki
başarılı oyuncusu Ceed’i
yerden yükseltti. Türkiye’de
Anadolu Grubu çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren markanın Avrupalı
sürücüler için ürettiği yeni XCeed, SUV
konforunu hatchback sportifliği ve sürüş
özellikleriyle buluşturuyor. Bu ay konuğumuz
olan yeni XCeed, baz modelin tasarım
özelliklerini adeta zirveye taşıyor. Hatchback
kardeşinden 85 milimetre uzun, 26 milimetre
geniş ve 48 milimetre daha uzun olan XCeed,
çok daha heybetli görünüyor. Aracın yerden
yüksekliği de 44 milimetre artırılmış. Standart
Ceed ile tamamen farklı bir tasarıma sahip
olan yeni araç, çok daha sportif ve şık çizgilere
sahip. Marka tasarıma öyle mesai harcamış
ki, XCeed’in farlarını bile değiştirmiş. Araçta
sunulan LED ön farları, 3D arka LED farlar
eşlik ediyor. Markanın geleneksel SUV’lara
modern bir alternatif olarak yollara çıkardığı
araç, gerçekten de dikkat çekici bir seçenek
olarak öne çıkıyor.

SUV DETAYLARINA SAHİP
Araç, çamurluk kaplamaları ve gümüş
renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor.
Aracın iç mekanı da farklılıklar içeriyor. 12.3
inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli,
10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya
ekranı, standart sunulan yarı deri koltukları,
panoramik sunroof’u, sesli komut ile müzik,
mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve
Android Auto uyumlu teknolojisiyle sınıfının
en donanımlı modelleri arasında yerini alıyor.
İç mekanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah.
426 litrelik bagaj da yeterli seviyede.

1.6 LİTRELİK DİZEL
Yeni XCeed, bize 1.6 litrelik dizel motor
seçeneğiyle konuk oldu. 136 beygir güç ve
320 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift
kavramalı otomatik şanzıman DCT ile ön aksa
iletiyor. Bu kombinasyon, 1365 kilogramlık
otomobili 0’dan 100 km/s sürate 10.1 saniyede
ulaştırıyor. Saatte 198 kilometrelik maksimum
hız da beklentileri karşılıyor. DCT’nin hızlı
çalışma yapısı, ara hızlanmaları da etkili
hale getiriyor. XCeed yerden yüksek yapısına
rağmen; özel süspansiyon ayarı, daha kompakt
dış boyutları, daha düşük ağırlık merkezi
ve azaltılmış toplam kütlesi sayesinde SUV
ailesine göre çok daha dinamik ve sportif bir
sürüş tarzı vadediyor.

28

1 - 31 TEMMUZ 2021 • TEST

Yeni Yaris daha zengin geldi
Toyota’yı 1999 yılından beri temsil eden Yaris, yeni yüzüne kavuştu. Daha dinamik bir tasarıma sahip
olan model tam bir şehir otomobili olarak dikkat çekerken, oldukça zengin bir donanıma da sahip oldu.

J

apon üretici Toyota’yı küçük
sınıfta temsil eden Yaris yenilendi.
Daha dinamik bir tasarıma sahip
olan araç tam bir şehir otomobili
olarak dikkat çekiyor. 1999 yılında
ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi
yaklaşımıyla öne çıkan Yaris, dördüncü
nesliyle de birçok ilke imza atıyor. Toyota’nın
TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris;
tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi
ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye
hazırlanıyor. Yoğun şehir içi yollarda çevik
bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris,
aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek
kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı
teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle
birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı
başarıyor. Yeni nesil Yaris, ilk nesilden itibaren
sahip olunan pratikliği, çeviklik ve duyulara
hitap eden bir tasarımda buluşturuyor.

Enerjik bir tasarıma sahip olan yeni Yaris, her
zaman hareket etmeye hazır bir görünüme
sahip. Koşmaya hazırlanan atletlerden ve
atılmaya hazır güçlü bir boğadan ilham alarak
tasarlanan Yaris, yeni GA-B platformunun
getirdiği avantajlarla birlikte hem daha sıra
dışı bir tasarıma hem de içeride daha geniş bir
yaşam alanına sahip oldu. Aracın uzunluğu
4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil
mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla
yaşam alanı elde edildi.
ÜÇ SİLİNDİRLİ BENZİNLİ MOTOR
Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre
benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu.
Bize ise 1.5 litrelik benzinli seçenekle konuk
oldu. 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli
motoruyla da 125 beygir güç ve 153 Nm
tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel
şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih
edilebilecek. Bize otomatik şanzımanla konuk
olan model tüketimde de iddiasını koruyor. Bu
motor otomobile 10.2 saniyelik 0-100 km/h
hızlanma süresi ve 180 km/h maksimum hız
sağlıyor. Yakıt tüketimi ortalaması 6.5-7.0
lt/100 km civarında. Sakin sürüşlerde 5 litre
seviyelerini yakalamak mümkün.
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Yeni yüzüyle kalite algısı arttı
Yeni Renault Megane, yepyeni özellikleri ile yola çıktı. Yeni nesil donanımlar ve konfor özellikleriyle
zirveyi hedefleyen yeni araç, yeni TCe benzinli motoruyla da verimli bir sürüş vadediyor.

B

ursa’da üretilen Renault Megane
sedan, yeni nesliyle tüketicinin
de ilgisini çekmeyi başardı. İlk
nesliyle rakip tanımadan uzun
süre Türkiye’nin en çok satılan
otomobili olmayı başaran Megane sedan, yeni
nesliyle de ilk 9 ayda pazar lideri. Üst donanım
seçeneğine sahip 1.3 litrelik benzinli otomatik
versiyonuyla konuğumuz oldu. Radikal far
tasarımıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken
marka, kaslı görünümü ve sportif çizgileriyle
oldukça çekici. Yeni LED Pure Vision farlarıyla
adeta markaya yeni bir imza kazandıran model,
arka bölümde de bu ayırt edici özelliğini devam
ettiriyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise
araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.
Aracın iç mekanı oldukça kaliteli. Yeni Megane
Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli
ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9,3
inç multimedya ekranı, konsolu daha modern
bir görünüme kavuşturuyor. Elektrikli
ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu
artıran yenilikler arasında yer alıyor. Bu ekranı
kullanmayı öğrenmek için biraz karıştırmak
gerekiyor.
TEKNOLOJİYLE UYUMLU
Daha akıcı ve yeni ara yüzü ile Renault
EASY LINK multimedya sistemi, Apple
CarPlay ile uyumlu sisteme sahip. Eco,
Comfort, Sport ve MySense olarak 4 farklı

sürüş moduna sahip Renault MULTI-SENSE
teknolojisi, sürüş deneyimini daha kapsayıcı bir
hale getiriyor. Yeni Megane Sedan’a sezgiselliği
artıran, ergonomi için ayarları sadeleştiren
yeni ortam renkleri de geldi. Gösterge
panelinin dijital ekranları, Eco modunda yakıt
tüketimi ve Sport modunda performans gibi
widget’lar ile özelleştirilebilen bir alan sunuyor.
Araçta ayrıca, yeni nesil güvenlik ve konfor
donanımlarından Stop & Go özellikli Adaptif
Cruise Control, Aktif Acil Fren Destek Sistemi,
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Auto-Hold
özelliği, Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı
Sistemi gibi sistemler görev yapıyor.

1.3 LİTRELİK BENZİNLİ
1.3 litrelik TCe benzinli motor ise 140 beygir
6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC
çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle
buluşuyor. Bize 7 ileri otomatik versiyonla
konuk olan model oldukça sessiz çalışıyor.
240 NM torka sahip olan araç oldukça canlı.
Aracın maksimum hızı ise saatte 208 kilometre
olarak hesaplanırken, 0’dan 100 kilometre
hıza da yaklaşık 9,8 saniyede ulaşıyor.
Tüketim konusunda da rakiplerinden ayrılan
model 100 kilometrede ortalama 5,3 litrelik
yakıt tüketimine sahip. Bu değerler manuel
versiyondan daha iyi. Yol tutuş konusunda
da ihtiyaçları
karşılayabilen
model darbeleri
emmede
de oldukça
başarılı.
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MG ZS EV SUV ile elektriği bir araya getirdi
MG uzun bir aradan sonra Türkiye’deki ilk modelini tanıttı. Yerden yükselerek Türkiye pazarına
yeniden adım atan MG, yüzde 100 elektrikli ve SUV tasarımıyla dikkat çekiyor.

U

zun yıllardır Türkiye’de
boy gösteren MG hep spor
tasarımı ve iki kişilik cabrio
karoseriyle hatırlanıyordu.
Türkiye’de çok kısa satışı süren
bu modeller uzun bir aradan sonra Doğan
Trend bünyesinde yeninden Türkiye’ye adım
attı. Fakat bu sefer geleceğe yatırım yapan MG,
elektrikli ve SUV tercihini bir araya getirdi.
Kompakt SUV boyutlarıyla dikkat çeken araç,
markanın ilk yüzde 100 elektrikli modeli
oldu. ZS EV, markanın Avrupa pazarında
büyüme planları kapsamında ülkemizde
de satışa sunuldu. 394 bin TL’den başlayan
anahtar teslim fiyatıyla dikkat çeken ZS EV,
Türkiye’nin en ulaşılabilir %100 elektrikli
SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla
klasik SUV’lerden farkı olmayan araç
oldukça iyi duruyor. MG logosunun üzerine
basıldığında, zekice gizlenen şarj bağlantı
noktası ortaya çıkıyor. LED teknolojisine sahip
göz formundaki gündüz sürüş farları ve arka
stop lambaları ZS EV’ye özgün bir görünüm
kazandırıyor. Sportif görünümü destekleyen
17 inçlik modern tasarımlı jantlar aerodinamik
yapılarıyla otomobilin menzilini artırıyor. 4.314
mm uzunluğa, 1.809 mm genişliğe ve 1.620 mm
yüksekliğe sahip ZS EV kompakt boyutlu çevik
ve dinamik bir SUV. ZS EV’ye özgü Bosphorus
Mavisi gibi zengin, iddialı renkler, otomobilin
aerodinamik gövdesini ve dinamik karakterini
daha da vurguluyor.

263 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
MG ZS EV, çağdaş bir SUV tasarımını
en güncel elektrikli araç teknolojisiyle
harmanlıyor. MG ZS EV, 143 beygir güç ve 353
Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip.
Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263
km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100
km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS
EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını
%80 seviyesine kadar şarj etme olanağı
sunuyor. Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir
AC şarj cihazından aracı %100 şarj seviyesine
7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV,
şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne
çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve
gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım
seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS),
ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap
verirken menzilinin de kontrol edilmesine
olanak tanıyor.
448 LİTRELİK BAGAJI VAR
Ailelerin kullanımı düşünülerek geliştirilen
şık, pratik bir elektrikli SUV olan MG ZS
EV, hafta sonu gezileri ve sportif etkinlikler
dahil olmak üzere ailelerin tüm ihtiyaçlarını
karşılayan bir yapıya sahip. Sunduğu geniş
iç mekanıyla MG ZS EV sınıfının en ferah
araçlarından biri olarak öne çıkıyor. MG ZS
EV, segment lideri seviyesindeki diz mesafesi
arka koltuktaki yolcular için sunduğu ek 55 mm
omuz mesafesi ve segment ortalamasının 80
mm üzerindeki arka tavan yüksekliğiyle hem
sürücü hem de yolcular için benzersiz bir sürüş
deneyimi sunuyor. Düz bir zeminin sağladığı
ek alan sayesinde sunulan, orta konsolun
altındaki saklama alanı gibi çözümler kullanım
kolaylığını destekliyor. Segmentindeki SUV
modellerden ortalama 60 litre daha büyük
448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini
sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor spor

ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için
bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan
arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116
litreye (DPA) kadar ulaşıyor.
TEKNOLOJİK VE ZENGİN DONANIM
Kokpit içinde ise yumuşak malzemeler
ve kontrast tonlar çekici bir ortam yaratıyor.
3-boyutlu formlar, metalik ve krom yüzeyler
ve karbon dokular iç mekana dinamik bir hava
kazandırıyor. Luxury donanım versiyonunda
sunulan 1.2 m2’lik alana sahip panoramik ve
açılır cam tavan daha aydınlık ve daha ferah
bir iç mekanı beraberinde getiriyor. Döner
Vites Seçim Kumandası MG ZS EV’nin iç
mekanına seçkin bir hava katıyor. Eko, Normal
ve Sport sürüş modları sayesinde sürücünün
aracın kullanım tarzını ve menzilini belirlemesi
mümkün kılınıyor. 8 inçlik geniş dokunmatik
ekran; Apple CarPlay™ ve Android Auto™
uyumluluğu ile konfor ve kullanım kolaylığı
sunuyor. Ergonomik çok fonksiyonlu direksiyon
simidi ek kullanım kolaylığı sunuyor. Çok açılı
radarların akıllı bir kombinasyonunu kullanan
MG Pilot, hem sıkışık şehir trafiğinde hem de
uzun yolculuklarda en iyi yol arkadaşı olarak
öne çıkıyor. Şerit Takip Asistanı (LKA), yol
çizgilerini takip ederek ZS EV’yi güvenli bir
şekilde şeridinde tutuyor. Sürücünün istem dışı
olarak şeridin dışına çıkması halinde, Şeritten
Çıkma Uyarı ve Önleme Sistemi, aktif olarak
müdahale etmeden önce sürücüyü uyarıyor.
MG Pilot, aracın yol dışına çıktığını tespit
ettiğinde de müdahale ediyor. Acil Durum Şerit
Takip sistemini devreye alan MG Pilot, aracın
yolda kalmasını sağlamak için direksiyona
müdahale ediyor. 360 derece radar sistemi,
ayrıca aracın yan şeritteki bir araca doğru
yönelmesini de algılıyor ve olası bir kazayı
önlemek için müdahale ediyor.
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Tüm dikkatler onda: Yeni 208 GT Line
Fransız üretici Peugeot uzun bir aradan sonra 208 modelini baştan aşağı yeniledi. Yeni nesille birlikte
artık benzinli motora ağırlık veren modelde dizele oranla daha fazla donanım seçeneği sunuluyor.

P

eugeot 208 yeni tasarımıyla dikkat
çekiyor. Yeni nesliyle baştan
aşağı yenilenen modelin de artık
aslan dişleri var. Ağabeyi 2008
ile hemen hemen aynı iç mekanı
paylaşan 208, tasarımıyla tüm dikkatleri
üzerine topluyor. Yaklaşık 8 yıldır aynı karoseri
kullanan 208 ufak makyajlarla 2020’yi bitirdi.
Daha sporcu bir görünüme kavuşan modelin
donanımı da full+full. Aracın tasarımını
incelediğimizde özgün ve karakteristik bir
yapıya sahip olduğunu görmek mümkün.
Heybetli ve iyice aşağıya doğru uzanan büyük
radyatör ızgarası kadar üç parçalı aslan
pençesine sahip full LED ön farlarla test
konuğumuzda yer alıyor. GT Line versiyon ile
konuğumuz olan modelde arka stoplar da LED
olarak geliyor. Tek parça olarak tasarlanan ön
tampon, ortasında ‘Aslan’ logosu ve tek parça
devasa büyüklükte radyatör ızgarasıyla dikkat
çekiyor. Aynı zamanda dinamik tasarımlı stop
lambalarının arasını bagaj kapağını boydan
boya kaplayan parlak siyah bir bagaj bandına
yer verilmiş.
İÇ MEKANDA SPORTİF DETAYLAR
Aracın iç mekanı da komple elden
geçirilmiş. Direksiyonun başına geçildiğinden
itibaren en ince ayrıntısına kadar değişim
başlamış. Konuğumuz olan GT Line versiyonda
3-Boyutlu yükseltilmiş gösterge ekranı yer
alıyor.

i-Cockpit ve yarı otonom sürüş gibi gelişmiş
sürüş destek sistemlerine de yer verilen
araç, boyutlarına göre de oldukça ferah bir
tasarıma sahip. Arka koltuklarda baş ve diz
mesafesi sınıf standartlarında iken, malzeme
kalitesi de yüksek tutulmuş. İç mekânda
Adamit dikişli siyah tavan döşemesi, 8 farklı
ambiyans aydınlatma seçeneği, spor yarı deri
yarı kumaş koltuklar ve alüminyum pedallara
yer verilmiş. 208, Drive Assist ve bünyesinde
barındırdığı yeni ve segmentin en iyi sürüş
destek sistemleriyle otonom sürüşe giden
yolu açıyor. EAT8 ile sunulan Dur&Kalk
fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
(ACC) öndeki aracı belirlenen bir mesafeden
takip etme olanağı sunuyor. Dur&Kalk
fonksiyonu kullanılan sürüşlerde durma
süresinin 3 saniyenin altında olması halinde
motoru yeniden çalıştırma fonksiyonu otomatik
çalışıyor ve araç kendi gaza basarak yolculuğa
devam edilmesini sağlıyor.

8 İLERİ OTOMATİK
Aracın kalbinde ise markanın ve PSA’nın
diğer üyelerinden tanıdık motor seçeneklerine
yer verildi. Elden geçirilen motor seçenekleri
arasında 3 farklı benzinli motor versiyonu
var.1.2 litrelik benzinli motorla konuğumuz
olan Peugeot 208’in gücü 130 beygir iken
torku da 230 Nm olarak belirlenmiş. Oldukça
iyi hızla bilen ünite 0’dan 100 kilometreye 8,9
saniyede ulaşıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla
kombine edilen aracın maksimum hızı da saatte
207 kilometre olarak belirlenmiş.

