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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
SON ÇEYREKTE HIZ KESMİYOR

O

tomobilden Gazetesi’nin
yeni sayısıyla dikkat çekiyor.
Yılın son çeyreğinde de hız
kesmeyen Otomobilden, Kasım
ile birlikte 2021’e hazırlanıyor.
Otomobilden, fark yaratan yapısıyla 297’ncı
sayımızda şu detaylar var:
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1-30 KASIM 2021
Tuana Medya
Otomobilden Gazete
Otomobil Dünyasının Nabzı

Hyundai Assan’ın İzmit’te ürettiği hot
hatch modeli i20 N, İngiltere’de performans
şovu yaptı. Dünyanın en hızlı 26 otomobilinin
katıldığı test sürüşünde birinci olan i20 N,
şampiyon unvanı aldı.
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun ‘6C Villa
d’Este’ özel serileri tanıtıldı. Marka mirasını
bu modeler ile yansıtırken, ikonik 6C 2500 SS
‘Villa d’Este modeline de hatırlatma yapıyor.
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Honda’nın zamana meydan okuyan sedan
modeli yeni AccordD segmentine hızlı bir
giriş yaptı. Lansmanında detaylı incelediğimiz
Honda Accord ne kadar başarılı?

BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki
amiral gemisi Yeni BMW iX, xDrive40 modeli
ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda
sergilenmek için gün sayıyor.
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Citroen, tasarım çizgileriyle fark yaratan
yeni modeli e-C4 ile dikkat çekiyor. Elektrikli
olarak sunulacak model şimdiden pazarda
merak konusu haline geldi.
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Ford, etkileyici tasarımı, ileri teknolojileri
ve elektrikli versiyonları ile heyecan verici
Yeni Ford Focus’u tanıttı. Model ST ve Station
Wagon versiyonlarıyla dikkat çekiyor.

2021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı
olan Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes-AMG
Petronas Takımı pilotu Valtteri Bottas kazandı.
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80 yıldır, konfor ve üst düzey off-road
deneyimini birlikte yaşamayı isteyenlerin
tercihi olan Jeep, Renegade 4xe ile karşınızda.
Model ülkemizde 705 Bin TL’lik anahtar teslim
fiyatı ile satılıyor.
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Lüksün Simgesi Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi Türkiye’de
Autoshow 2021’de Türkiye lansmanı yapılan Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, Ekim
ayından itibaren satışa sunuldu.

Y

eni Mercedes-Maybach S-Serisi,
önden bakıldığında krom
süslemeleri, özgün tasarıma
sahip uzun motor kaputu ve
karakteristik ön ızgara gibi
unsurlarıyla göze çarpıyor. Yeni MercedesMaybach S-Serisi’nin krom kaplamalı dikey
sütunlara sahip radyatör ızgarası, otomobilin
uzaktan bakıldığında hemen fark edilmesine
katkı sağlıyor. MAYBACH ismi, ızgaranın
krom çerçevesinde zarif bir şekilde yer alıyor.
Arka kapılar, diğer S-Serisi modellerine
göre daha büyük; ayrıca C sütununda sabit
bir üçgen pencere de bulunuyor. Yine, C
sütunundaki Maybach marka logosu ayrıcalıklı
dünyaya vurgu yapıyor. Yeni MercedesMaybach S-Serisi, elektrikli arka kapılarla da
donatılabiliyor.
TEKNOLOJİ ÖN PLANDA
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, çift
renk uygulamasıyla daha da özel bir görünüm
kazanıyor. İsteğe bağlı donanımlar arasında
yer alan iki rengi birbirinden ayıran çok özel
bir çizgi bulunuyor ve bu çizgi, en yüksek kalite
standartlarına göre elle uygulanıyor. Sunulan
bir diğer bir donanım ise, DIGITAL LIGHT
far teknolojisi. DIGITAL LIGHT, her farda 1,3
milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve
yönlendiren son derece parlak üç LED’li bir ışık
modülüne sahip.
KONFOR STANDART
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nin iç
mekanı Mercedes-Benz S-Serisi’nin tamamen
yenilenmiş iç mekan tasarımına dayanıyor.
Gösterge paneli, orta konsol ve kol dayama,
“havada süzülüyor” hissi veren bir görünüm
sunuyor. Beş adede kadar ekran sunulabilen
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde yüksek
teknolojili bir kumanda merkezi olarak görev
alan 12,8 inçlik OLED merkezi medya ekranı
standart donanım olarak sunuluyor. Trafikteki
diğer paydaşların görselini üç boyutlu olarak
canlandıran, belirgin derinlik ve gölge efektiyle
dikkat çeken 12,3 inçlik 3 boyutlu dijital
gösterge ekranı da başka bir ayrıcalık olarak
sunuluyor.

Kişiye özel ekran modunda sunulan
gösterge ekranı görünümü, Yeni MercedesMaybach S-Serisi’nin özel konumuna ve
statüsüne vurgu yapıyor. Markanın ruhuna
uygun olarak kadran göstergelerinin çevresi de
“Rose Gold” olarak uygulanıyor.
ŞOFÖR PAKETİ
Maybach ile sunulan sol ve sağ taraftaki
konforlu koltuklar ve Şoför Paketi, Yeni
Mercedes-Maybach S-Serisi’nin ideal bir araç
olduğunu kanıtlayan özelliklerden bazıları.
Konforlu koltuklarda yolcu, koltuk minderini
ve sırtlığı birbirinden bağımsız olarak
ayarlayabiliyor. Ön koltuktaki ayak desteğini ve
elektrikli uzatılabilir bacak desteğini kullanarak
uyku için en uygun yatma yüzeyi oluşturuluyor.
En üst seviyede rahatlık için ayağın ayar
aralığı, önceki seriye göre yaklaşık 50 mm
uzatıldı. Ayrıca “Arka Koltuk Konfor Paketi”
kapsamında da baldır desteği için masaj özelliği
sunulurken arka koltuktaki boyun ve omuz
ısıtması ise bir başka konfor unsuru olarak öne
çıkıyor.
VERİMLİ BİR SÜRÜŞ İÇİN GELİŞMİŞ
GÜÇ AKTARIMI
Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde
kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz
portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik
desteğini ikinci nesil entegre bir marş
jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında
içten yanmalı motora 15 kW’a kadar güç
desteği veriyor, sabit hızlı sürüşlerde “süzülme”
fonksiyonunu destekliyor, start-stop özelliğini
daha konforlu hale getiriyor ve de sürüş
sisteminin genel olarak daha verimli olmasını
sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm
versiyonlar da standart olarak sunuluyor.

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde
9G-TRONIC otomatik şanzıman, ISG
ile entegrasyon için daha da geliştirildi.
Elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman
soğutucusu, şanzımanın içine veya üzerine
taşındı. Bir elektrikli soğutucu kompresör
kullanıldığı için ISG ile birlikte iki parça kayışlı
tahrik düzeni devreden çıkartıldı. Bu sayede
motor çalışmadığında da (start-stop ve süzülme
fonksiyonu) iç mekanı verimli ve konforlu bir
şekilde iklimlendirilebiliyor.
ÜSTÜN KONFOR VE ÜSTÜN SÜRÜŞ
ÖZELLİKLERİ
Sürekli ayarlanabilir amortisör sistemi
ADS+ ile AIRMATIC havalı süspansiyon,
tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.
Sürücü, DYNAMIC SELECT üzerinden
motor-şanzıman, ESP®, yürüyen aksam
ve direksiyonun karakteristiğini ayrı ayrı
değiştirebiliyor. İlgili ayarlar, merkezi medya
ekranın altındaki kumanda düğmesi üzerinden
sağlanıyor. DYNAMIC SELECT ayrıca
tamamen sürüş konforuna odaklanan bir
MAYBACH sürüş programını da kullanıma
sunuyor. Sunulan arka aks yönlendirmesi
özellikle şehir içindeki manevra kabiliyetini
arttırıyor. Arka aks yönlendirme özelliği
ile dönüş çapı iki metreye kadar azalıyor.
Sunulan aktif E-ACTIVE BODY CONTROL
yürüyen aksam, bir stereo kamera yardımıyla
yol yüzeyini tarıyor ve yol yüzeyindeki
dalgalanmaları düzeltiyor. Sistem ayrıca
olası bir yandan çarpma durumunda aracı
yükselterek ek koruma da sağlıyor. Darbe,
özellikle aracın alt kısmındaki dirençli yapı
elemanlarına yönlendirildiğinden yolcular
üzerindeki stres azaltılıyor.
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Honda, Accord ile D Segmentine Hızlı Bir Dönüş Yapıyor
Honda’nın zamana meydan okuyan sedan modeli yeni Accord, Executive ve Executive+
donanım seçenekleriyle 16 Ekim 2021 tarihinde Türkiye’de satışa sunuldu.

H

onda’nın Civic’ten sonra
Honda ürün gamındaki
en uzun ömürlü modeli
olan Accord’un 10’uncu
nesli Türkiye yollarına
çıkıyor. Prestijli sedan mirasını 40 yılı aşkın
süredir devam ettiren Accord ile Honda
Türkiye, sedan ürün gamını yeni modelleri ile
güçlendirirken; D segmentine iddialı bir geri
dönüş yapıyor. Honda Accord’un Executive
donanım paketi 540 bin TL fiyatı ve Executive+
donanım seçeneği ise 561 bin TL fiyatı ile
satışa sunulurken; Platin Beyaz, Meteor Gri,
Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4
farklı rengi seçeneği ile yeni Accord, 16 Ekim
2021 tarihinde Honda bayilerinde tüketicilerle
buluşuyor.
GÜÇLÜ TASARIM
Yeni Accord daha uzun, geniş gövdesi ve
alçak tavan çizgisi ile güçlü bir dış tasarım
sunarken; birbiriyle uyumlu ve keskin tasarım
çizgileri ile öne çıkıyor. Krom kanat şeklinde ön
ızgara ile far tasarımı ve keskin havalandırma
ızgaralarıyla karakteristik Honda yüzü yeni
Accord nesline daha dinamik, modern ve cesur
bir duruş kazandırıyor. Yeni nesil Accord’un
gövdesi yaklaşık yüzde 15 oranında yüksek
dayanımlı çelikten imal edilirken; bu modelde
ilk kez yapısal yapıştırıcı tekniği kullanılıyor.
Accord’un dış tasarımında parlak süsleme ve
ışık borusu şeklindeki LED stop lambaları
güçlü ve dinamik görünümü destekliyor.

GENİŞ İÇ MEKAN
Accord’un iç tasarımı; yalın, zarif görünümü
ve prestij hissiyle sınıfının standartlarını
yeniden belirlemeye hazırlanıyor. Dokunma
hissi uyandıran yumuşak yüzeylere sahip yeni
ön konsol 3 katmanlı tasarımı ile öne çıkarken;
yanlara doğru kıvrılarak kapı panelleriyle
bütünleşen mimari, güvenlik hissini artırıyor.
Karakteristik Honda tasarım yaklaşımının
bir parçası olarak Accord’daki tüm önemli
sistemler ve kumandalar sürücünün kolayca
erişebileceği bir yere konumlandırılıyor. En sık
kullanılan sistemlerin kumandaları direksiyon
simidine entegre edilirken; ultra ince 7 inç
TFT sürücü ekranı, sağ taraftaki büyük hız
göstergesi ile birlikte sürüşle ilgili birçok
önemli bilgiyi okunaklı bir şekilde iletiyor.
Karakteristik Honda iç tasarım unsuru olan
Soft-Touch vites kumandası da iç mekanın
kalite algısını yükseltiyor.
GÜÇLÜ MOTOR
Yeni Accord’un 1,5 litre VTEC Turbo
motoru; 5.500 d/d’de 190 PS (140 kW) güç
ve 1.600-5.000 d/d aralığında 260 Nm
tork üretiyor. E85 yakıtı ile uyumlu motor,
yüksek yakıt verimliliği ile öne çıkıyor. Yeni
Accord, 164 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu
ve birleşik yakıt tüketimindeki 7,3 lt/100
km (WLTP) değerleri ile fark yaratıyor.
Motorda kullanılan sodyum dolgulu egzoz
supapları yakıt emisyonunu azaltıyor, yakıt
verimliliğinin ve gücün artmasına yardımcı
oluyor. Honda Accord’da orta konsoldaki
vites kolunun yanında bulunan yeşil bir
ECO düğmesi standart olarak yer alırken;
ECO modunu etkinleştirmek için düğmeye
basıldığında, gaz kullanımı ve klima ayarları
yakıt verimliliğini artırmak için değiştiriliyor.
Diğer sürüş modu olan SPORT ise yine
Accord’un orta konsolunda yer alan bir düğme
ile etkileştiriliyor. SPORT modu seçildiğinde ise
Accord daha çevik ve daha eğlenceli bir sürüş
sunuyor.

ÜSTÜN GÜVENLİK DONANIMLARI
Yeni Accord, 4 kanallı ABS’ye sahip 4
tekerlekten disk frenleri, Elektronik Fren
Güçlendiricisi ve her bir tekerlek üzerindeki
dinamik yüke bağlı olarak fren kuvvetini önden
arkaya otomatik olarak oranlayan Elektronik
Fren Dağıtımı (EBD) işlevlerini içeriyor. Araç
Denge Destek Sistemi’nin (VSA) bir işlevi olan
Fren Asistanı, Elektrikli Park Freni (EPB) ile
Frende Tutma özelliği sürücüye ani duruşlarda
ve fren durumlarında konfor sağlarken; Çevik
Sürüş Asistanı tüm versiyonlarda ilk dönüş
tepkisini ve viraj alma kabiliyetini iyileştirmek
için frenleri devreye alıyor. Belirli bir eğim
algıladığında otomatik olarak çalışan Yokuş
Kalkış Desteği sayesinde sürücüler konforlu bir
sürüş deneyimi yaşıyor. Yeni Accord’da sunulan
i-SRS Sistemi, önden çarpışmanın şiddetine
bağlı olarak optimum yolcu korumasını
sağlamak, çarpma kuvvetinin ve olası kafa
yaralanmalarının etkisini azaltmak için ön
hava yastığını ve emniyet kemeri ön gergisini
kontrol ediyor. Sistem ayrıca bir hava yastığı
veya ön gerginin etkinleşmesinin ardından
tüm kapılara kilit açma sinyali gönderirken;
perde hava yastıkları ve fünyeler, yan camların
üzerindeki tavan alanında bulunuyor.
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Yeni Ford Focus Karşınızda!
Ford, etkileyici tasarımı, ileri teknolojileri ve elektrikli versiyonları ile heyecan verici
Yeni Ford Focus’u tanıttı.

Y

eni Ford Focus, müşterilere
etkileyici bir tasarım dili sunarken
daha konforlu, etkileşimli ve
sınıfının lideri sürüş deneyimi
yaşatıyor. 48 volt elektrikli
EcoBoost Hibrit motor, yeni yedi vitesli
Powershift otomatik şanzımanla kullanımı
daha rafine ve keyifli hale getirirken yakıt
verimliliğini de artırıyor.S unulan yeni nesil
teknolojiler arasında 13,2 inç ekrana sahip,
SYNC 4 akıllı iletişim ve eğlence sistemi ve
Ford Dinamik LED Ön Far Sistemleri yer
alıyor.

ETKİLEYİCİ TASARIM
Yeni bir kaput tasarımı sayesinde ön
tarafta yükseklik arttırılarak seri genelinde
daha büyük görsel bir varlık sağlanırken,
Ford’un “mavi oval” arması büyüyen üst
ızgaranın ortasına taşınıyor. Yeni LED farlar
tüm yeni Focus modellerinde standart olarak
sunulurken şimdi alt hattın daha sade ve zarif
bir şekilde tasarlanmasına izin veren entegre
sis farı içeriyor. Böylece amaca uygun, belirgin
bir ışık imzası yaratılıyor. Beş kapılı ve SW
modellerinde premium görünüm için daha
koyu arka far camı yer alıyor. Üst seri LED
arka farlar ise daha koyu bir orta bölüm ve göz
alıcı ışık deseni ile yeni bir iç tasarıma sahip
bulunuyor. Ford Performance esintili ST-Line
versiyonun sportif karakteri, eşsiz orantıya
sahip trapez üst ızgara kullanılarak sunulurken,
daha geniş yan açıklıklar boyunca parlak siyah
bal peteği yüzey ve daha derin bir alt ızgarayla
destekleniyor. ST-Line modellerinde ayrıca yan
paneller, arka difüzör ve gizli bir arka spoyler
bulunuyor. Maceracı ruhlu Active versiyon
ise daha güçlü bir görünüm için SUV tasarım
detaylarından ilham alıyor. Daha geniş bir üst
ızgarada öne çıkan dikey hatlar yer alırken
daha derin bir alt ızgara ve daha uzun yan
açıklıklar, artan sürüş yüksekliğini ve siyah
gövde kaplamasını tamamlıyor. Yeni Focus’ta
genişletilmiş bir Vignale paketinin sunulması
sayesinde Titanium, ST-Line ve Active modeller
için lüks özellikler sağlanabiliyor. Vignale
versiyonda, artırılmış donanım seviyeleri
ve iç mekan tasarımının yanı sıra gövde
rengi yerine üst ızgarada ve yan açıklıklarda
saten kaplamalar ve özel alaşımlı jantlar gibi
seçenekler bulunuyor. Yeni Focus serisinde beş
yeni alaşımlı jant tasarımı sunuluyor.

GÜÇ VE VERİMLİLİK BİR ARADA
Yeni Focus’un daha çok çeşitliğe sahip
güç aktarma organları serisinde, 20 yıldan
uzun süredir Focus’un cazibesinin önemli bir
parçası olan, verimliliği, rafine stili ve bilinen
sürüş keyfini yeni boyutlara taşıyan elektrikli
seçenekler yer alıyor. Şimdi daha fazla Focus
sürücüsü, 5.2 l/100 km’den başlayan WLTP
yakıt verimliliği sunan ve 117h/km’den başlayan
CO2 emisyonlu yedi vitesli Powershift otomatik
şanzıman seçeneğinin tanıtılmasının ardından
yeni Focus’un EcoBoost Hibrit motorlarının
sağladığı yakıt verimliliği ve performanstan
yararlanabilecek.
KOKPİT HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
Yeni Focus, konforlu ve bağlantılı bir sürüş
deneyimi için Ford’un en ileri konfor ve sürüş
teknolojilerini kesintisiz bir şekilde entegre
ediyor. Yeni SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemi,
sürücülerin davranışlarından bilgi edinmek
ve zaman içinde daha doğru öneriler ve arama
sonuçları sunmak için gelişmiş bir makine
öğrenimi algoritması kullanıyor. SYNC 4,
yeni bir 13,2 inç merkezi dokunmatik ekranla
destekleniyor. Sistemin sezgisel ara yüzü de
sürücülerin ihtiyaç duydukları uygulama, bilgi
veya kontrole birkaç dokunuşla erişebilmesini
sağlıyor. Yeni dokunmatik ekran, daha önce
fiziksel düğmelerle çalıştırılan ısıtma ve
havalandırma gibi işlevler için kontroller de
içeriyor; böylece daha sade görünümlü bir orta
konsol tasarımı ortaya çıkıyor. Sistem ayrıca
Apple CarPlay ve Android AutoTM uyumlu
ve kablosuz bağlanma özelliği sayesinde akıllı
telefon işlevleri ile SYNC 4 arasında kesintisiz
entegrasyonu mümkün kılıyor.
YENİ FOCUS ST DE İLK KEZ TANITILDI
Ford, ayrıca hatchback ve SW gövde
stilleriyle sunulan ve Ford Performance
tarafından geliştirilen güçlü EcoBoost benzinli
ve EcoBlue dizel motor seçenekli yeni Focus
ST’yi de ilk kez tanıttı. Yeni Focus ST, yüksek
performanslı karakterini daha da vurgulayan
cesur bir dış görünüme sahip. Detaylar arasında
bal peteği şekilli üst ve alt ön ızgaralar, geniş
yan açıklıklar, yan paneller ile alt hat ve arka
tavanda aerodinamik olarak optimize edilmiş
spoyler yer alıyor. Yeni 18 inç alaşımlı jant
standart, 19 inç jantlar ise isteğe bağlı olarak
sunuluyor. Focus ST’nin iç mekanında Ford
Performance mühendislerinin yüksek düzeyde
destek ve konfor sağlamak için geliştirdiği yeni
Performans Koltuklar bulunuyor.

Önde gelen omurga sağlığı kuruluşu Aktion
Gesunder Rücken e.V. (AGR) (Daha Sağlıklı
Sırtlar Kampanyası), koltuklara onay vermiş
bulunuyor. Dört yönlü ayarlanabilir bel desteği
de içeren on dört yönlü elektrikli koltuk
ayarı, sürücülerin ideal sürüş pozisyonlarını
bulmalarına yardımcı olurken standart koltuk
ısıtması konforu artırıyor. Yeni Focus ST’ye güç
veren 2.3 litre EcoBoost benzinli motor 280 PS
ve 420 Nm tork üretiyor ve gecikme önleme
teknolojisine sahip ikiz kaydırmalı turbo şarj
ile destekleniyor. Standart olarak sunulan
altı vitesli manuel şanzıman, devir eşleştirme
teknolojisine sahip olup isteğe bağlı olarak,
X paketiyle daha yumuşak ve tutarlı vites
küçültme sağlanabiliyor. Ayrıca vites değiştirme
kollu yedi vitesli otomatik şanzıman seçeneği de
bulunuyor.
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Renault, Konsept Otomobiliyle Ödüle Layık Görüldü
Renault konsept otomobil modelleri MORPHOZ ve Renault 5 Prototype ile iki ödüle
layık görüldü. Renault 5 Prototype, Car Design Review dergisinin düzenlediği yarışmada
“Yılın Konsept Otomobili” seçildi.

R

enault 5 Prototype, Mart 2020
ile Mart 2021 arasında otomobil
üreticileri tarafından sunulan
konsept otomobillerle girdiği
yarışın sonucunda, prestijli Car
Design News dergisi tarafından “Yılın Konsept
Otomobili” seçildi. R5 Prototype modelinin,
bu önemli ödülün sahibi olmasının Renault
Tasarım ekibi için özel bir önemi olduğunu
vurgulayan Renault Tasarım Başkan Yardımcısı
Gilles Vidal, “Otomobil uzmanlarından ve
en büyük otomobil imalatçılarının tasarım
yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından bu
ödüle layık görülmek çok gurur verici. Seri
üretimde dış tasarıma %90 oranında sadık
kalınacağı da düşünüldüğünde, Renault 5
Prototype modeline karşı beğeniden ve ilgiden
çok mutluyuz” dedi. Renault’un elektrikli
otomobilleri Avrupa’da yaygınlaştırmaya
dönük isteğini ortaya koymak için tasarladığı
Renault 5 Prototype, efsane modelin popüler
ve temel özelliklerine sahip yapısıyla öne
çıkıyor. Renault 5 Prototype, Renault’un
zamandan bağımsız lider otomobillerinden
birini, %100 elektrikli modern bir dokunuşla
geleceğe taşıyor. Renault 5 Prototype modelden
hareketle üretilecek seri üretim modelin
2024’te satışa sunulması planlanıyor.

“CREATIV’EXPERIENCE” ÖDÜLÜNÜ
KAZANDI
Yeni Macan’ın dış tasarımı daha keskin
Uluslararası Otomobil Festivali Grands
Prix ödüllerinde motor sporları, mimari,
moda, tasarım, kültür ve medya üyelerinden
oluşan uzman bir jüri ekibi yılın en iyi ve
etkileyici otomobil projelerini değerlendirerek
ödüllendirdi. Bu yıl 36’ncısı verilen ödül
kapsamında, Renault MORPHOZ, en yenilikçi
konseptin ödüllendirildiği Creativ’Experience
ödülünün sahibi oldu. 29 Eylül Çarşamba
günü düzenlenen gecede Renault Tasarım
Direktörü Laurens van den Acker, ödülü teslim
aldı. Renault Tasarım Direktörü Laurens van
den Acker, “Renault olarak yaratıcılığımız
dolayısıyla ödüllendirilmiş olmaktan gurur
duyuyoruz. Bu ödülü, otomobil dünyasının
geleceğini yansıtan bu proje için çalışan ekipler
adına alıyorum” dedi.

Renault MORPHOZ, 2025 sonrasına dönük
Renault’un kişisel ve paylaşılabilir mobilite
vizyonunu temsil eden fütürist bir araç olarak
öne çıkıyor. İttifakın CMF-EV elektrikli
modüler platformundan faydalanılan modelde,
çok sayıda güç ve otonom kapasitenin yanı
sıra iç hacim ve bagaj hacmi konfigürasyonu
sunuluyor.

“TOGG 5 Yıl İçinde Satış Sonrası Ekosistemini Hızla Dönüştürecek”
Yedek parça ve otomotiv satış sonrası sektöründe faaliyet gösteren Motor AŞİN, Türkiye’nin yerli
otomobil projesi TOGG’a ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İ

lk otomobilin seri üretim
bantlarından çıkıp yollarla
buluşmasının ardından, elektrikli
otomobillerin ihtiyacı olan tüm
altyapının büyük bir ivmeyle ülke
çapında gelişeceğini vurgulayan Motor AŞİN
CEO’su Saim Aşçı, “Bu proje için çalışan
binlerce mühendis içinde çok nitelikli 500’e
yakın mühendis projenin yarınına imza
atmak üzere üstün gayretle çalışıyorlar.
2023 yılına kadar kademeli olarak toplam
4 bin 300 kişilik istihdam sağlanması
hedefleniyor. Yazılım, otonom, elektrik gibi
teknik konularda uluslararası standartları
yakalamaya çalışıyorlar. Ülkemizin böyle
gecikmiş olan bir projeye start vermesini, canı
gönülden destekliyoruz.

BU BİR MİLAT
Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, 2019
yılında lansmanı yapılan TOGG’un, ülkemiz
adına otomotivde bir milat olduğunu belirtti.
Türkiye’nin dünya çapında bilinen Toyota,
Hyundai, Fiat, Ford ve Renault gibi markalara
üretim yaptığını; fakat aynı zamanda, arka
planda bu üretimlerin dışında birçok otomobil
markasına yedek parça desteği sağladığını dile
getiren Aşçı; ülkemizin özellikle binek araç
üretimi konusunda hali hazırda güçlü bir insan
kaynağına ve tecrübeye sahip olduğunu söyledi.
“TOGG İLE SATIŞ SONRASI 2 KAT
BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP”
Ülkemiz otomobil endüstrisinde yedek
parça sektörünün her yıl ortalama 3 Milyar
Euro’dan fazla ihracat gerçekleştirdiğine
de değinen Motor AŞİN CEO’su Saim
Aşçı, yerli üretim otomobillerin pazarın
gelişmesinde büyük rol oynadığını ekledi
ve sözlerine: “TOGG projesi kapsamında
üretilecek otomobillerin ihtiyaç duyacağı
tüm komponentleri geliştirecek, OEM ve
eşdeğer parça statüsünde üretim kabiliyetine
sahip birçok yerli markayla pazarın 2 kat
büyüme potansiyeli var. Karoserden yürüyen
aksama, janttan şanzımana, camdan lastiğe,
bataryaya, motor ve şanzımana her alanda

parça geliştirebilen ve üretebilen yerli
markalarımız mevcut. Bu nedenle üretime
geçişle birlikte girişimin maksimum 5 sene
içinde otomotiv satış sonrası ekosistemini ve
yedek parça sektörünü hızla dönüştüreceğini
öngörüyoruz.” şeklinde devam etti.
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Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Özel Serileriyle Karşınızda
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun ‘6C Villa d’Este’ özel serileri tanıtıldı. Alfa Romeo
DNA’sının zarafet, sportiflik gibi bileşenlerine atıfta bulunan özel versiyonlar; marka mirasını
yansıtırken, ikonik 6C 2500 SS ‘Villa d’Este modeline de hatırlatma yapıyor.

A

lfa Romeo Giulia ve Stelvio
‘6C Villa d’Este’ özel serileri
tanıtıldı. Markanın mirasından
izler taşıyan ve zarafetini gözler
önüne seren özel seri; markanın
özgün modellerinden biri olarak anılan 6C
2500 SS Coupé’ye de gönderme yapıyor. “Etna
Kırmızısı” gövde renkleri ile dikkat çeken Alfa
Romeo Giulia ve Stelvio ‘6C Villa d’Este’ özel
serileri, sınırlı sayıda üretilecek.
İÇ MEKAN ÖZEL TASARLANDI
Alfa Romeo Giulia ve Stelvio’nun
özel versiyonlarının iç mekânı, sürücü
ve yolculara üstün sürüş keyfi ile konfor
sağlıyor. Elektrikli ve ısıtmalı bej renkli deri
koltukların bulunduğu kabin içerisinde, ön
koltuk başlıklarında ve kabin içerisinde seriye
özel ‘6C Villa d’Este’ işlemeleri bulunuyor.
Her iki modelde de otomatik şanzıman
için direksiyona entegre alüminyum vites
değiştirme kulakçıkları standart olarak
sunuluyor. Giulia’da arkadan itişli 200 HP
gücünde 2.0 litrelik Turbo benzinli motor
seçeneği bulunuyor. Stelvio’da ise 280 HP
gücündeki 2.0 litrelik motor tercih edilebiliyor.
Otomobillerin dış tasarımında dikkat çekici
“Etna Kırmızısı” özel gövde rengi dışında, krom
yan cam çerçeveleri yer alıyor. Stelvio’da beş
delikli 21 inç ve Giulia’da ise 19 inçlik alaşım
jantlar görsel etkiyi güçlendiriyor.

Özel serilerde; Seviye 2 ADAS sistemleri,
dinamik kılavuz çizgilerine sahip geri görüş
kamerası, ön ve arka sensörler, kablosuz şarj ve
elektrikli bagaj kapağı paketi standart olarak
sunuluyor.
‘VILLA D’ESTE’ DEN ALINAN İLHAM
Toyota’nın yeni SUV modeli Yaris Cross,
üAlfa Romeo ve “Villa d’Este” arasındaki bağ,
markanın doğum yeri olan Milano ile dünya
genelinde İtalyan mükemmelliğinin vitrini
olarak kabul edilen Como Gölü arasındaki
bağa dayanıyor. Otomotiv dünyasının seri
üretime geçişinden; Concorso d’Eleganza
dönemine kadarki süreci yansıtan Villa d’Este;
Alfa Romeo’nun pek çok modeline fotoğraf
çekimleri ve etkinlikte ev sahipliği yapmış
olmasıyla da biliniyor.

6C 2500 SS ‘VILLA D’ESTE’
6C 2500 SS ‘Villa d’Este’, gövdeden ayrı bir
merdiven şasisi ile üretilen son Alfa Romeo
modellerinden biriydi. Her biri diğerinden
farklı, kullanıcısının isteklerine uygun olarak
sadece 36 model üretildi. 6C 2500 SS ‘Villa
d’Este’nin İtalyan mühendisliği, kusursuz işçilik
ve detaylara gösterilen özeni yansıtan mirası
bugün de tüm Alfa Romeo modellerinde devam
ediyor ve “Made in Italy” vurgusunu yansıtmayı
sürdürüyor.

Osram’dan Sahteciliğe Karşı Güven Programı
Ürün korsanlığı sahte ve orijinal arasındaki farkı tespit etmeyi oldukça zor bir hale getirdi. Yüksek
teknoloji şirketi ams osram, sahte ürün satışının önüne geçmek için web sitesi üzerinden hızlı ve
kolay bir biçimde ürün kontrolü yapılabilecek online araç geliştirdi.

T

eknolojik ürünler, insanların
ve toplumların yaşam kalitesini
iyileştirmeyi hedefliyor. Bu
ürünlerin sahte ve taklit ürün
çıkması halinde ise tüketici hem
maddi hem de manevi olarak zarara uğruyor.
Osram tarafından sahte ürün satışının önüne
geçmek için hayata
geçirilen uygulama
ile tüketicilerin
aldığı ürünler sahte
mi, taklit mi hızlı
bir biçimde ortaya
çıkıyor.

‘’EMİN OLMAK İÇİN İKİ ADIM’’
Yüksek teknoloji şirketi Osram, sahte ürün
satışının önüne geçmek için www.osram.com.
tr web sitesindeki güven programı üzerinden
hızlı ve kolay bir biçimde ürün kontrolünde
bulunuyor. ‘’Emin olmak için iki adım’’
sloganıyla hareket eden Osram, çevrimiçi
olarak kolaylıkla satın alınan ürünlerin orijinal
olup olmadığını kullanıcılara bildiriyor.
BASİT BİR İŞLEM İLE SONUCA
VARILIYOR
Sistem, satın alınan ürünün üzerindeki
7 haneli kodun girilmesi ya da QR kodun
okutulması ile işleme giriyor.

Etiket kodunun doğrulanması ile birlikte
istenen verilerin kontrol edilmesi gerekiyor.
Alınan ürün ile Osram verilerinin uyuşması
gerekiyor. Yapılan bu basit işlem ile birlikte
ürünün orijinal olup olmadığı da rahatlıkla
ortaya çıkmış oluyor.
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Ford’dan Gelecek İçin Yeni Reklam Filmi
Heyecan verici yeni teknolojiler, sürdürülebilir bir dünya ihtiyacı ve müşteri beklentilerinin
hızla değişmesi ile otomotivde yepyeni trendler hayatımıza giriyor.

Y

eni marka söylemi
“Gelecek=Gerçek” ile bugün
ve gelecek arasındaki farkı
kapatarak, sunduğu teknolojilerle
geleceği bugünden yaşatmayı
amaçlayan marka, önümüzdeki dönemde
araç portföyünde de daha sürdürülebilir
teknolojilere, otonom ve bağlantılı özelliklere
sahip modellerin rol oynayacağı gelecek
sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ford
Türkiye, geleceğin teknolojilerini bugünden
yaşatma marka vaadiyle, yenilikçi teknolojiler
ile hayatını kolaylaştırmak isteyen ve
gelecek için heyecan duyan kişilere Ford
teknolojilerinin tüketicileri bugünden geleceğe
hazırladığını, geleceği yaşattığını vurgulayan
bir kampanya kurguladı. ‘Gelecek Gerçek’
mesajı etrafına kurulan reklam filminde, gerçek
gelecek teknolojilerinin Ford ile bugünden
mümkün olduğu vurgulanıyor. Punch BBDO
tarafından hazırlanan kampanyanın reklam
filmini Norr Film’den Sir Fred yönetti. Filmin
görüntü yönetmenliğini The Impossible,
The Imitation Game, Jurassic World: Fallen

Kingdom filmleriyle bilinen Oscar Faura
yaptı. Film için Tears For Fears’ın efsane
şarkısı Mad World, Pedro Macedo Camacho
tarafından tekrar düzenlenirken, şarkıyı
Hans Zimmer’in vokalistlerinden Tina Guo

seslendirdi. Filmin çekimleri dört gün sürerken,
İstanbul’un gelecek dünyası, uluslararası video
sanatçılarımızdan Mert Kızılay’ın katkılarıyla
Anima tarafından iki ay süren bir çalışma ile
hayata geçirildi.

Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası Final Yarışları Başladı
ABB Türkiye’nin Sürdürülebilirlik ve E-Mobilite’ye dikkat çekmek hedefiyle sponsor olduğu
şampiyonanın ilk final ayağı 1 Ekim Cuma günü, Monaco E-Prix Pistinde start aldı.

A

BB Formula E, kaynakların
korunması ve düşük karbonlu
bir gelecek için teknolojinin
sınırlarını zorlayan bir
platform işlevi görüyor ve
temiz mobilitenin küresel olarak daha fazla
benimsenmesinin teşvik edilmesine dikkat
çekme hedefi taşıyor. Dünyadaki E-Mobilite
yarışında ABB pazara sunduğu Yeni Terra
360 şarj cihazı ile piyasadaki en hızlı şarj
deneyimini sunmaya başladı. Hepsi bir arada
özellikli Elektrikli Araç (EA) şarj ünitesi
yeni Terra 360 ile dört araç aynı anda şarj
edilebiliyor.
YOUTUBE’DAN CANLI YAYIN
Dünyanın en hızlı EV şarj cihazı aynı
zamanda tekerlekli sandalye erişimine
uygun ve sürücülerin minimum çabayla
hızlı ve kolay şekilde şarj etmesine yardımcı
olan ergonomik kablo yönetim sistemine
sahip. Hava kirliliğinin azaltılması ve iklim
değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak
amacıyla elektrikli mobilitenin ve alternatif
enerji çözümlerinin geliştirilmesine dikkat

çeken ABB Formula E Türkiye Dijital
Şampiyonası final yarışları 1 Ekim Cuma günü
Saat 21.00’den itibaren eRacing Academy
YouTube kanalından Serhan Acar ve Jason
Tahincioğlu’nun anlatımları ile canlı olarak
ilenebilecek.
14 GÜN SÜRECEK
Şampiyonanın final yarışlarında en hızlı
24 E-Spor yarışmacısı sürüş deneyimini
birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış
simülasyonu) platformu üzerinden online
olarak mücadele edecekler. Şampiyona finalleri
1 Ekim’de başlayıp 14 Kasım’da sona erecek. İlgi
ile takip edilen ABB Formula E - Türkiye Dijital
Şampiyonası’nda heyecan içinde geçecek final
mücadelelerinin son iki haftasının koşulacağı

7 ve 14 Kasım tarihlerinde iki yarış
koşulacak. ABB Formula E - Türkiye
Dijital Şampiyonası 14 Kasım Pazar günü
gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.
“HEYECANLA İZLEYECEĞİZ”
ABB Türkiye İletişim Müdürü Hakan
Güney, “Elektrikli araçların hızlı şarjında
dünya lideri olarak düşük karbonlu bir
toplumun tesis edilmesinde kilit rol oynayan
bir marka olarak eRacing Academy’nin
organizasyona destek vermeyi anlamı bulduk.
Şampiyonanın heyecanla tamamlanan
eleme aşamalarından sonra final yarışlarına
sıra geldi. En hızlı 24 yarışmacının çıkış
çizgisinden başlangıçlarını heyecanla
izleyeceğiz.’ dedi.

16

1 - 30 KASIM 2021

• SEKTÖRDEN

Doksanların Mazda Modelleri Kült Klasiklere Dönüştü!
Japon otomobil kültürünü ülkemiz topraklarına kazandıran doksanlı yılların ikonik Mazda
modellerinden bazıları bugün 30 yaşını geride bırakırken, sürücülerine ilk günkü gibi yol
arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.

Y

eni nesil otomobiller yüksek
teknoloji ürünü bağlantı
özellikleri, dokunmatik ekranlı
multi medya sistemleri, gelişmiş
güvenlik donanımları ile artık
farklı bir boyut kazansa da; ilk nesil Mazda
MX-5, Mazda 323F (HB) ve Sedan, Mazda 121
gibi modeller, yalın ve kaliteli iç mekanları,
mekanik sürüş kabiliyetleri ve sağlam
yapılarıyla kült klasikler dünyasına ismini
altın harflerle yazdırıyor. Tam 30 yıl öncesine,
1991 yılına geri döndüğümüzde, otomobil
tutkunlarını klasik otomobil statüsüne hak
kazanan birçok Mazda modeli bekliyor olacak.
Prestij ve statünün sembolü olarak doksanlı
yıllarda ülkemizin sokaklarını süsleyen bu
otomobillere ilk günkü halleriyle bugün de
rastlamak mümkün oluyor. Otonom sürüş,
dokunmatik ekranlar, akıllı telefonların
ancak bilim kurgu filmlerinde görülebileceği
o yılların Mazda modelleri, 2021 yılının
dünyasında farklı bir deneyimin kapılarını
aralıyor. Sürüşün gerçek bir yeteneğe ihtiyaç
duyduğu ilk nesil Mazda MX-5 NA, Mazda
323F (HB), Mazda 323 Sedan, Mazda 121,
Mazda 626 gibi modeller, sağlamlıkları, kalite
seviyeleri, yalın iç mekanlarıyla bugün genç
klasikler dünyasında kendilerine güçlü bir yer
ediniyor. Otomobil tutkunlarının kişiliğini dışa
vuran bu otomobiller, otomobil kulüpleriyle
sosyalleşmeye ve farklı bir kültüre kapı açtığı
gibi, düşük bakım ve yürütme maliyetleriyle
ekonomik bir alternatif haline de geliyor.

modellerinde dahi bugün bu özelliklerle
karşılaşılabiliyor. Japon markanın Avrupa ve
Türkiye’de sağlamlığıyla ün salması ise elbette
tesadüf değildi. Mazda3’ün selefi iki adet
323, Hiroşima’dan 15.000 km yol kat ederek,
hiçbir arıza vermeden tam zamanında 1977
Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki tanıtımlarına
ulaşmıştı. Zaman içerisinde bu dayanıklılık
ve çok yönlülük, 1991 yılında Mazda 323’e
Almanya’nın en çok satan ithal Japon modeli
unvanını kazandırdı. Tıpkı MX-5 gibi açılıp
kapanabilen pop-up farlarıyla Türkiye’de 7’den
70’e herkesin beğenisini kazanan 323F, aile
kullanımına yönelik 5 kapılı spor bir coupe
otomobildi. Sedan versiyonu da kompakt
boyutları, bütünleşik stop grubu, lüks donanım
özellikleri ve malzeme kalitesiyle prestijin
sembolü olmuştu. Ralli parkurlarındaki
başarısını yollara aktaran 3 kapılı, 185 HP güç
üretebilen turbo beslemeli benzinli motorlu
modelse dört tekerlekten çekiş sistemi ve kilitli
diferansiyeliyle koleksiyoncular tarafından
halen büyük rağbet görüyor.
ŞEHİR OTOMOBİLLERİNE İLHAM
VEREN MAZDA 121
Doksanların büyük sedan modelleri
arasında, ülkemizdeki sürücülere şehir

BİR GENÇ KLASİK: MAZDA 323F
Otomobilseverler için klasik modellerin
çekiciliği, tasarımları ve sadeliğinden gelir;
Mazda’nın yüksek hacimli seri üretim

otomobili kavramını sevdiren Mazda 121, 1991
yılında ilk kez yollarla buluşmuştu. Halen
modern görünümünü koruyan bu küçük
sedan, zeki tasarımı sayesinde çok geniş
bir yaşam alanı sunuyordu. İçeriden veya
bagajdan katlanabilir arka koltuklarıyla bagajı
genişleyebilen 121’de, önden arkaya ya da
arkadan öne açılabilen, çok havalı bir elektrikli
kanvas tente de satın alınabiliyordu.
MAZDA RUHUNU TEK BAŞINA TEMSİL
EDEN MAZDA MX-5
Belki de Japon üreticinin ruhunu ve
felsefesini ondan başka tek başına sırtlayabilen
bir model daha yoktur. 50’li ve 60’lı yılların
uygun fiyatlı roadster otomobillerinden ilham
alarak “Jinba Ittai” ilkesine göre geleneksel
insan-makine sürüş ilişkisini somutlaştıran
MX-5, 1990’da Avrupa’da ve ülkemizde satışa
sunulduğu ilk haftalarda tam anlamıyla yok
satmıştı ve satın almak isteyenler 1991 yılına
kadar beklemek zorunda kalmıştı. Saflığı,
sağlamlığı ve güvenilirliği ile Mazda’nın övgü
kaynağı olan NA, kısa zamanda otomobil
koleksiyonlarında aranan modeller arasındaki
yerini aldı. Güncel ND serisi MX-5’te ilk
nesilden çok fazla ayrıntı bulunmasının
arkasında da, NA serisine duyulan sevgi ve
tutku saklı.

BMW Geleceğe Hitap Eden IX Ön Siparişe Açıldı

B

MW’nin elektrikli mobilitedeki
vizyonunu temsil eden ve
bu alandaki en ileri eDrive
teknolojisine sahip Yeni
BMW iX xDrive40’ın ön ve
arka akslarında yer alan elektrik motorları
326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken,
otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1
saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre
tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip
Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş
hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş
deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj
istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100
km menzil üreten bataryalar yalnızca 40
dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna
erişiyor. Yeni BMW
iX pratik BMW
Wallbox kullanılarak
da tam doluluğa 8
saatten kısa sürede
ulaşıyor.

KENDİ KENDİNİ ONARAN TEKNOLOJİ
Türkiye’de ilk defa Autoshow Mobility
2021 Fuarı’nda otomobil severlerin beğenisine
sunulan Yeni BMW iX, inovatif çizgileriyle ve
kaslı gövdesiyle SAV segmentine yeni bir yorum
getiriyor. Geniş böbreklerin sembolize ettiği
yeni BMW tasarımı, iX’te inovatif bir gelişimi
daha kullanıcısına sunuyor. Tüm elektronik
sürüş sistemlerini bir arada toplayan geniş
böbrekler, 24 saat içerisinde ve oda sıcaklığında
kendi kendini iyileştirebilen teknolojisiyle de
fark yaratıyor.
BENZERSİZ KABİN TASARIMI
Yeni BMW iX’in kabin tasarımı ise sadece
kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran
“Shy Tech” teknolojik yaklaşımını yansıtıyor.
Kabin içinde BMW’nin ilk defa kullandığı,
koltuk yapısına entegre edilen hoparlör
seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca
BMW’nin “RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE,
RE:CYCLE” (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden

Kullan ve Geri Dönüştür)” yaklaşımına bir
örnek olarak doğal ve geri dönüştürülmüş
malzemelerin yaygın kullanımı, iX’in üretim
sürecinde sürdürülebilirliğe verilen önemi
gösteriyor.
STANDART DONANIMIYLA FARK
YARATIYOR
Standart olarak sunulan BMW Live
Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü,
Sky Lounge Panorama Cam Tavan, BMW
Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim
Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima yanında
Sürüş Asistanı Professional ve Park Asistanı
Plus, gibi gelişmiş donanım içeriği ile
otomobil, kullanıcılarına üst düzey konfor
ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi bir arada
yaşatıyor. Yeni nesil BMW İşletim Sisteminin
bir parçasını oluşturan ve seri üretim
araçlarda ilk kez sunulan 12.3 ve 14.9 inçlik
kombine BMW Kavisli Ekran Yeni BMW iX
xDrive40 tutkunlarını heyecanlandırıyor.
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Türkiye’nin İlk Elektromobilite Fuarı 9 Aralık’ta Kapılarını Açıyor!
“Türkiye’nin ilk elektromobilite fuarı” e-drive TURKEY, 9 Aralık’ta teknoloji meraklıları ve
elektrikli araç tutkunlarıyla buluşacak.

G

eleceğe yön verecek elektrikli
araçlar dünyasının tek çatı
altında buluşacağı “Türkiye’nin
ilk elektromobilite fuarı” e-drive
TURKEY, 9 Aralık’ta teknoloji
meraklıları ve elektrikli araç tutkunlarıyla
buluşacak. 9-12 Aralık 2021 tarihleri
arasında, İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar
Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirilecek fuarda elektrikli ve hibrit
otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan
araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları,
batarya ve ekipman üreticileri boy gösterecek.
ELEKTRİKLİLER SERGİLENECEK
Çevre dostu mobilite çözümlerinin bir
araya geleceği, Türkiye’nin ilk Elektrikli
ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY,
ziyaretçileriyle buluşmak üzere gün saymaya
başladı. İstanbul’un ulaşımı en kolay ve en
merkezi noktalarından biri olan Yenikapı’da
organize edilecek fuarda elektrikli ve hibrit araç
üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri,
ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar
arası iletişim sistemleri geliştiricileri,
otomobilden scooter’a kadar farklı elektrikli
araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile
buluşacak.

E-DRIVE TURKEY FUAR DIREKTÖRÜ
BURCU UCA
Covid-19 önlemleri kapsamında, güvenli
bir ortamda gerçekleştirilecek Elektrikli
ve Hibrit Araçlar Fuarı ile ilgili olarak
açıklamada bulunan e-drive TURKEY
Fuar Direktörü Burcu Uca “Kısa bir sürede
hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline
gelecek elektromobilite kavramı konusunda
ülkemizdeki farkındalığı artırmayı ve
nihai tüketici seviyesindeki satın alma
tercihlerinde e-mobilite doğrultusunda
yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Bu
projeyle aynı zamanda ülkemizdeki üreticiler,
distribütörler, tedarikçiler, servis sağlayıcıları
ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri
de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Ulaşım
sektöründe geleceği bugünden görme fırsatını
yaratacak e-drive TURKEY fuarına herkesi
bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

MG’nin Gelecek Mobilite Vizyonu!
İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), gelecekte kentsel ulaşımın
nasıl daha keyifli olacağını gösteren yeni konsept modeli MAZE’i tanıttı.

S

AIC Design Advanced London
ekibi tarafından geliştirilen
MG MAZE, İngiltere merkezli
tasarım stüdyosunun üçüncü
yıl dönümüne özel olarak
tasarlanmasıyla dikkat çekiyor. Kompakt
bir forma ve futuristik tasarıma sahip olan
konsept otomobil, tamamen panoramik bir
çevre manzarası sunan açık kokpit düzeni
ile kullanıcılarına gerçek bir oyun deneyimi
hissiyatı sunuyor. MG, SAIC Design’ın üçüncü
yıl dönümünü kutlamak ve geleceğin kentsel
mobilite vizyonunu yansıtmak için tasarladığı
MG MAZE konseptinin örtüsünü kaldırdı.
MG MAZE, yeni nesil otomobil kullanıcılarını
hedefleyen futuristik bir konsept otomobil
olarak öne çıkıyor. “Çık & Oyna” (Get Out &
Play) sloganıyla mobilite ve oyunu bir araya
getiren konsept, kullanıcıların heyecana
olan cesur tutkusuyla şekillendi. Eğlenceli
ve çevik yapıdaki konsept otomobil, her

yaştan ve kültürden farklı ilgi alanlarına
sahip kullanıcılara keyifli bir ulaşım deneyimi
sağlamayı amaçlıyor.
“DİJİTALE GEÇİŞ DURDURULAMAZ”
MG Advanced Design Tasarım Direktörü
Carl Gotham; “MAZE ile MG’nin hayran
kitlesi ve takipçilerinden yola çıkarak
otomobil topluluğunun geleceğinin nasıl
görünebileceğine odaklanmak istedik. Dijitale
geçiş durdurulamaz, bu yüzden bu dijital alanı
fiziksel alana bağlayan ve bize sürüşte gerçek
zevki veren bir konsept yaratmak istedik”
dedi. Gotham sözlerine, “MG MAZE pandemi
sürecinde sosyal hayatımızdaki kısıtlama
ve sınırlamalara bir tepki olarak doğdu. Bu
konsepti insanların dışarı çıkıp şehirlerini
‘Mobil oyun’ deneyimine benzer bir şekilde
keşfetmelerini sağlayacak bir platform olarak
kullandık” diye devam etti.

Oyun, Keşif ve Macera olmak üzere üç
temel ilke esas alınarak geliştirilen MG
MAZE, gelecek nesillere yeni bir ulaşım
deneyimi sunmak için tasarlandı. Kompakt
forma ve futuristik tasarıma sahip olan
konsept otomobil, tamamen panoramik bir
çevre manzarası sunan açık kokpit düzeni
ile kullanıcılarına gerçek bir oyun deneyimi
hissiyatı sunuyor. Polikarbon malzemeden
üretilen gövdenin üst kısmı yukarıya doğru
açılarak yolcuların aracın ön tarafından
koltuklara oturmasını sağlıyor. MG MAZE
modelinde kullanıcılar akıllı telefonlarını
kumanda arayüzü ve anahtar olarak
kullanabiliyorlar. Araca telefonları ile giriş
yapabilen kullanıcılar aynı zamanda araç
içerisindeki gelişmiş dijital kullanıcı arayüzü
sayesinde telefonlarındaki görüntüleri
ve dijital içerikleri aracın camlarına
yansıtabiliyorlar.
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Şarj Edilebilir Hibrit Renegade Türkiye’de
80 yıldır, konfor ve üst düzey off-road deneyimini birlikte yaşamayı isteyenlerin tercihi olan
Jeep, elektrifikasyon planı dahilindeki ürünlerini dünya yollarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

B

u kapsamda markanın küçük
SUV segmentinde yer alan
ilk modeli olmasıyla dikkat
çeken Renegade’in PHEV
versiyonu Türkiye’de sipariş
üzerine satışa sunuluyor. Ülkemizde sınıfının
tek şarj edilebilir hibrit modeli olarak öne
çıkan Renegade, düşük yakıt tüketimi ve
emisyon değerleriyle, çevreye çok daha duyarlı
olduğunun ve Jeep® markasının efsanevi arazi
kabiliyeti ile performansını birleştirdiğinin
altını çiziyor. Renegade 4xe, ülkemize 705
Bin TL’lik anahtar teslim fiyatı ve S-Limited
donanım seviyesiyle; sipariş üzerine getirilecek.
ÇEVREYE DUYARLI VE TUTUMLU
HİBRİT SÜRÜŞ
Renegade 4xe’nin altı vitesli otomatik
şanzımanlı 1,3 litrelik turbo benzinli
motorunda; 240 HP güç üretim kapasitesi
bulunuyor. Renegade 4xe, biri önde ve
biri arka aksta olmak üzere 60 HP’lik
elektromotorla eşleştirilen ve 11,4 kWh
batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş
olanağı da sunabiliyor. 4X4 performansını
güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek
zorlu arazi koşullarındaki kabiliyetini yeniden
yaratan aracın önünde konumlandırılan
180 HP’lik içten yanmalı motor, 60 HP’lik
elektrikli motorla birlikte toplam 240 HP’lik
güç üretiyor. Bu motor kombinasyonu,
teknoloji ve güvenlik özelliklerini, bataryanın
sürüş sırasında sadece içten yanma motor
tarafından iletilen tahrik ile şarj etmesini
sağlayan e-save modu ile hareket halindeyken
akü şarj etmeye devam eden e-costing
fonksiyonuyla birleştiriliyor. 2 saatten kısa
sürede şarj imkânı sunan easyWallbox ile
halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Renegade
4xe ile kullanıcılara sunuluyor. Renegade
4xe; verimlilik, performans ve sorumluluk
kavramlarını temsilen tıpkı diğer elektrikli

Jeep modellerinde olduğu gibi mavi renkli
bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor. Şarj
edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır
emisyonlu tamamen elektrikli sürüş olanağı
sunan Renegade 4xe, tamamen elektrikli
sürüş modundaki 50 km’lik sürüş menziliyle
de günlük şehir içi kullanım için ideal bir
yapı sunuyor. Üstün yakıt verimliliği sunan
Renegade 4xe, 100 km’de hibrit modda yaklaşık
2.1 litre tüketimi sağlarken; 50 gr/km’den
az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını
gösteriyor. Elektrikli güç aktarma sistemi
tarafından üretilen yüksek tork değeri, her türlü
arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş
kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork
üretirken elektrikli motor 250 Nm’lik torku
kullanıma sunuyor. 0 100 km/s hızlanmasını
7.1 saniyede tamamlayan Renegade 4xe, hibrit
modda 200 km/s’ye; tam elektrikli sürüşte ise
130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor.
ZENGİN İÇ DONANIM VE SÜRÜŞ
MODLARI
Renegade 4xe’de yer alan; şarj, sürüş
verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar
ve daha birçok durumla ilgili tüm bilgileri
içeren 8,4 inç UconnectTM Navigasyon sistemi,
Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon
entegrasyonuna da izin veriyor. Şarj seviyesi
ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi
batarya bilgilerini aktaran Renegade 4xe’ye özel
renkli 7 inç TFT ekran gösterge panelindeki
teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. İç
mekânda üst seviyede konfor sunan Renegade
4xe’de otomatik klima ve Çift Bölgeli Otomatik
Sunroof, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden
Çarpma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz
Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Trafik
İşareti Tanıma Sistemi, Elektronik Park
Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Ön- Arka Park
Sensörleri ve Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma gibi
donanımlar da standart olarak sunuluyor.

RENEGADE 4XE’NİN ARAZİ
BECERİLERİ
Renegade 4xe; 27,7 derecelik yaklaşma açısı,
28 derecelik uzaklaşma açısı, 17,6 derecelik tepe
açısı, 20 cm yerden yükseklik gibi değerlerle
sınıfının en iyi arazi becerilerini sergiliyor.
19 inç Granit – kristal alaşımlı jantlarla
235/45R19 lastikler, zorlu arazi koşullarına
karşı göğüs geriyor. Renegade 4xe, Jeep Active
Drive Low ve dört farklı sürüş moduna sahip
Jeep Selec-Terrain çekiş kontrol sistemi ile
birlikte çalışıyor. Selec-Terrain, üstün arazi
becerilerini destekleyen “Yokuş İniş Kontrolü”
özelliğini de içeriyor. Sürücü, Selec-Terrain
üzerinden zorlu arazi koşullarının üstesinden
gelmek için ideal sürüş modunu seçebiliyor.
Günlük sürüşler için ideal olan standart Auto
mod, sürekli çekiş yönetimi sağlıyor. Sport
modu, sportif sürüş performansı için hem
elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru
kullanıyor. Snow modu ise yolda ya da arazide,
karla kaplı düşük tutunma seviyesine sahip
yüzeylerde kullanılıyor. Sand/Mud maksimum
tutuş sağlamak için çamur veya kum gibi
düşük tutunma seviyesine sahip yüzeylerde
kullanılıyor.
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Sıvı Mühendisliğinde Bölgenin Üretim Üssüyüz
Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, Türkiye’de atağa kalktı. Pandemi
sonrasında elde ettiği büyüme ile 2021’nin ilk yarısında Türkiye’de çok dereceli motor yağı
pazar payını yüzde 31’e çıkaran Castrol, Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke oldu.

D

ünyanın en çok bilinen
madeni yağ markası Castrol’ün
Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Direktörü Ayhan Köksal ile
Pazarlama Direktörü Nilay
Tatlısöz, sektörde ve Castrol dünyasında
pandemi sonrası dönemi değerlendirdi. Çevrim
içi düzenlenen basın toplantısında pandemi
gölgesinde geçen 2020 ve küresel toparlanma
yılı 2021’i değerlendiren Ayhan Köksal, sektörle
ilgili bilgi verdi.
PERFORMANSIYLA ÖN PLANDA
Ayhan Köksal, pandeminin dünyadaki
her ülke gibi Türkiye’yi de etkilediğini
vurgulayarak, 2020 ve 2021’de
Castrol’ün performansı hakkında şunları
söyledi:“Türkiye’de Castrol olarak kazanan
taraftayız. Pandemiden çok şey öğrendik.
Dönemin en önemli ihtiyacı empatiydi. Sadece
çalışanlarımıza değil tüm paydaşlarımıza, iş
ortaklarımıza ve müşterilerimize bu yaklaşım
ile maddi ve manevi birçok destek sağladık.
Onların işlerini, çalışanlarını ve kendilerini
koruyabilmeleri adına cesur adımlar attık.
Bu sayede 2020 yılında Castrol dünyasında
hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Çift
dereceli motor yağlarında pazar payımızı ilk 6
ayda yüzde 3’ün üzerinde büyüterek yüzde 31’e
taşıdık. Yine hem binek araç hem ağır vasıta
hem de endüstriyel yağlar segmentlerinde
pazar payımızı eş zamanlı artırarak liderliğimizi
sürdürüyoruz. Bu büyüme ile Castrol’ün
dünyada
performansıyla
öne çıkan
ülkelerinden
biri
durumundayız.

Türkiye, Çin‘den sonra en çok büyüyen
ikinci pazar. Ayrıca dünyadaki en büyük beşinci
pazarız.”
GEMLİK’E 30 MİLYON DOLAR YATIRIM
Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden
biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık
90 milyon litre madeni yağ ürettiklerini ifade
eden Köksal, “İşimiz sıvı mühendisliği. 120 yılı
aşkın süredir dünyanın hareket etmesine katkı
sağlıyoruz. Castrol’ün dünyadaki inovasyon ve
fikir üretim merkezlerinden biriyiz. Gemlik,
Avrupa tesisleri arasında hem lokasyon hem
kapasite artırımı uygunluğu hem de üretim
maliyetlerimizin rekabetçi olması sebebi ile
yatırımları artırmaya karar verdiğimiz bir
tesis. Gelecek 5 yıl içinde fabrikaya toplam
30 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz.
Böylece kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 milyon
dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde
tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı
daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi
büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız
ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan
ve Litvanya’yı da ilave ederek toplam 24
ülkeye ihracat yapmaya başladık. Bölgemizin
madeni yağ üssüyüz. Castrol Türkiye’yi Castrol
dünyasında eşsiz bir örnek ve büyük bir güç
haline getirdik. Türkiye, Castrol dünyasında
üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında
gelişmekte olan birçok ülkenin önüne geçerek
Çin’den sonra en stratejik ikinci pazar
konumunda” diye konuştu.
YÜZDE 90’ININ BİR NUMARALI
TERCİHİ CASTROL
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya
Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, Türkiye’de
65 yıldan fazladır faaliyet gösteren bir marka

olarak tüm paydaşların, endüstriden otomotive
tüm müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde
gözlemleyerek ve geliştirdikleri teknolojik
yenilikleri ortaya koyarak yağın ötesinde hizmet
vermeyi hedeflediklerini ve bunun da karşılığını
gördüklerini belirtti. Nilay Tatlısöz, 2021’de
gerçekleştirilen Marka Sağlığı Araştırması’na
göre ustaların bir numaralı tercihinin bu sene
de Castrol olduğunu söyleyerek sözlerine devam
etti: “Binek otomobil bakım ve onarımı yapan
yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi
ve ustalarıyla gerçekleştirilen araştırmada,
katılımcıların yüzde 90’ı birinci veya öncelikli
olarak Castrol’ü tercih ediyor. Yüzde 53’ünün
birinci tercihi olması da Castrol’ü en yakın
rakibinden 2 katından fazla öne çıkarıyor”
diyerek özellikle madeni yağ seçiminin ustalara
bırakıldığında Castrol’ün ilk tercih olduğunu
vurguladı. Tatlısöz araştırmada “Aklınıza ilk
gelen madeni yağ markası” sorusuna da son
tüketicilerin yüzde 42’sinin ilk marka olarak
Castrol yanıtını verdiğini, bunun da marka
bilinirliği konusunda yaptıkları çalışmaların
sonucu olduğunu vurguladı.

Formula 1 - 2021 Türkiye Grand Prix Valtteri Bottas
İstanbul’da Kazandı
2021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes-AMG
Petronas Takımı pilotu Valtteri Bottas kazandı.

B

ottas, bu sezonun ilk yarış
zaferine İstanbul’da imza attı.
2021 Formula 1 sezonunun
on altıncı yarışı olan Türkiye
Grand Prix’sini MercedesAMG Petronas pilotu Valtteri Bottas

kazanırken, Lewis Hamilton yarışı beşinci
sırada tamamladı. Yarışın en iyi tur süresine
imza atan Valtteri Bottas 26 puan alırken,
Lewis Hamilton yarışı 10 puan ile tamamladı.
Mercedes-AMG Petronas Takımı kazanılan bu
zaferle puanını 433.5’e yükseltti.
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Hyundai i20 N Top Gear Hız Haftası Şampiyonu Oldu
Hyundai Assan’ın İzmit’te ürettiği hot hatch modeli i20 N, İngiltere’de performans şovu yaptı.
Dünyanın en hızlı 26 otomobilinin katıldığı test sürüşünde birinci olan i20 N, şampiyon unvanı aldı.

H

yundai i20 N, dünyaca ünlü
İngiliz otomobil dergisi
ve TV programı Top Gear
tarafından gerçekleştirilen
Hız Haftası test sürüşü
etkinliğinde en keyifli ve en etkileyici otomobil
olarak seçildi. Derginin ünlü test pilotu Stig
ve editörü Chris Harris liderliğinde yapılan
etkinliğe 26 yüksek performanslı model davet
edildi. Aralarında 1.000 beygirlik süper sporlar,
ultra hafif, iki koltuklu egzotik modeller
kadar yüksek torka sahip elektrikli coupe
otomobillerin de yer aldığı test sürüşlerinde
Hyundai i20 N kendinden daha güçlü rakipleri
arasında sportif görüntüsü ve dinamik sürüş
özellikleriyle dikkat çekti. Meşhur Dunsfold
pistinde en iyi performansı gösteren i20 N,
böylelikle Top Gear Hız Haftası’nın 2021
şampiyonu seçildi. Hız Haftası (TG Speed
Week), birkaç gün boyunca süren ve kapsamlı
testlere verilen geleneksel bir isim. Hyundai
i20 N, pistin en zor virajları kadar uzun
düzlüklerinde gösterdiği keskinliği, rijit yapısı,
hızlanması, yol tutuşu ve fren kabiliyeti ile
pilotlardan tam puan aldı. Aynı zamanda
en uygun fiyatlı model olmasına rağmen
kendinden kat kat daha pahalı modellerden
daha çok ilgi uyandırıcı ve günlük kullanıma
uygun yapısıyla da öne çıktı.

I20 N: EN KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ
N MODELİ
Hyundai i20 N, B segmentinin popüler
modeli i20’nin başarısını Hyundai N’nin
sportif ve sürüşü eğlenceli ruhuyla birleştiriyor.
Kuruluşu motor sporlarına dayanan N
Departmanı, Avrupalı tüketiciler için merakla
beklenen bir hot-hatch üretirken aynı zamanda
dünya ralli şampiyonasında yarışan WRC
otomobilinin gelişiminde de i20 N modelinden
ilham alıyor. En küçük N modeli olmasına
rağmen, motor sporlarından gelen tasarım,
otomobilin güçlü ve dayanıklı potansiyelini
vurguluyor. Hyundai’nin ikinci hot-hatch
modeli olan i20 N, daha iyi bir yol tutuşu ve
sürükleyici bir sürüş deneyimi için ton başına
171 PS’lik güç ile sınıfında lider bir güç-ağırlık
oranı sunuyor. Beş kapılı performanslı model,
son teknoloji bağlantı, bilgi-eğlence ve gelişmiş
güvenlik özellikleriyle de günlük kullanıma son
derece uygun bir otomobil. Hyundai i20 N, i10,
i20 ve BAYON ile birlikte Hyundai Assan İzmit
tesislerinde üretilerek 40’tan fazla ülkeye ihraç
ediliyor. Hyundai i20 N, yakın bir zamanda

Türkiye’de de satışa sunularak performans
meraklısı otomobil tutkunları ile bir araya
gelecek.
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Citroen e-C4 2022 Yılında Türkiye’de
Avrupa’da elektrikli kompakt hathback sınıfının iddialı modeli ë-C4 türkiye için gün sayıyor!

K

ompakt hathback sınıfında
kendine özgü tasarımıyla fark
yaratan yeni Citroën C4’ün
%100 elektrikli versiyonu ë-C4,
2022 yılının ilk çeyreğinde
Türkiye’de satışa sunulacak. Citroën’in Türkiye
yollarıyla buluşturacağı ilk %100 elektrikli
otomobil modeli olacak olan ë-C4, Avrupa’da
elektrikli araç pazarının iddialı modelleri
arasında yer alıyor. Öyle ki, yılın ilk altı ayında
Avrupa kompakt elektrikli hatchback sınıfından
aldığı %8’lik payla Avrupa’nın en çok satan
üçüncü modeli ë-C4 oldu. Sahip olduğu özgün
tasarımı, segmentinin çok ötesinde teknolojik
özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkatleri
çeken ë-C4’te 100 kW (136HP) gücünde
tamamen elektrikli bir motor bulunuyor.
ë-C4’ün verimli bataryaları toplamda 350
kilometre sürüş menzili sunuyor.

350 KİLOMETRELİK MENZİL
Mayıs ayında kompakt hatchback sınıfına
iddialı bir giriş yapan yeni modeli C4’ü
Türkiye’de satışa sunan Citroën, aynı modelin
tamamen elektrikli versiyonunu çok yakında
Türkiye yollarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Citroën’in %100 elektrikli modeli ë-C4,
2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa
sunulacak. SUV sınıfına özgü tasarım öğeleri,
segmentinin çok ötesinde teknolojik özellikleri
ve üst seviye konforuyla dikkatleri çeken
ë-C4’te 100 kW (136HP) gücünde tamamen
elektrikli bir motor bulunuyor. ë-C4’ün verimli
bataryaları toplamda 350 kilometrelik sürüş
menzili sunuyor. Citroën’e özgü Kademeli
Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi®
teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni
ë-C4, Citroën Advanced Comfort® programı
kapsamında
da sürüş
konforunu
maksimum
seviyeye
çıkarıyor.

İLK ÜÇ SIRADA
SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini
bir hatchback otomobilin zarif ve dinamik
karakteriyle harmanlayan ë-C4, elektrikli
kompakt hatchback sınıfında Avrupa’nın en
rekabetçi modelleri arasında bulunuyor. Öyle
ki, ë-C4, yılın ilk altı ayında ulaştığı %8’lik
segment payıyla Avrupa’daki elektrikli kompakt
hatchback segmentinde üçüncü sırada yer
alıyor. Öte yandan, tamamen elektrikli ë-C4
Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde de başarılı
satış rakamlarına ulaştı. İlk altı ayda elektrikli
kompakt hatchback segmentinde %28,5 ile
İspanya’da ikinci olan ë C4, %22 segment payı
ile Fransa’da üçüncü ve %14,6 segment payı ile
İtalya’da üçüncü model olarak iddiasını ortaya
koydu.

Yeni Nesil NX ile Lexus için Yeni Bir Dönem Başlıyor
Premium otomobil üreticisi Lexus, ikinci nesil NX modelinin tanıtımını bir test sürüşüyle
gerçekleştirdi. Yeni NX, Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere Mart ayından
itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

L

exus markasının tasarımda
gideceği yeni yönü ortaya koyan,
dinamik performans ve teknoloji
açısından ileriye doğru bir adım
atan NX, ilk nesilde olduğu gibi
yeni nesilde de yenilikçi bir yaklaşımla öne
çıkıyor.
“BEĞENİSİNİ KAZANACAĞIZ”
NX modelinin Türkiye pazarına
gelişiyle birlikte markanın iddiasını daha
da artıracağını ifade eden CEO ve Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Yeni
NX modelimizi önümüzdeki yılın ilk
çeyreğinde pazara sunduğumuzda hem
D SUV segmentinde hem de premium
segmentte iddiamızı daha da artıracağız. Yeni
NX sizlerin de gördüğü gibi marka adına
yeni bir dönemi temsil ediyor ve markanın
geleceğini şekillendirecek modellerden
biri olacak. Bu model Türkiye’de adetsel
olarak büyümemizde önemli katkılarda
bulunacak ve ana modellerimizden biri haline
gelecek. Lexus’un Avrupa’da ve Türkiye’deki
yolculuğunda etkin rol oynayacak NX, gelecek
yıl elimizin daha da güçlenmesini sağlayacak.
Türkiye’de hibrit
ve plug-in hibrit
yani şarjlı hibrit
seçenekleriyle
satışa sunulacak
olan Yeni NX’in,
premium segment

kullanıcılarının da büyük beğenisini
kazanacağına inanıyoruz. Bununla birlikte filo
firmalarının da markamıza ilgisi büyük ve yeni
NX için ön sipariş görüşmelerine şimdiden
başladık” dedi.
LEXUS’UN İLK PLUG-IN HİBRİTİ: NX
450H+
Yeni nesil NX ile birlikte Lexus’un
plug-in hibrit versiyonu da satışa sunulacak.
Lexus’un 15 yıldan daha uzun süredir hibrit
teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk
plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ ismiyle
sahneye çıkıyor. NX 450h+’ın hibrit sistemi,
dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru,
134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka
elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik
motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen
18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli
bataryasından güç alıyor. Arkada yer alan
elektrikli motor, E-Four teknolojisiyle dört
çeker sürüş sağlıyor.
NX PLUG-IN’DE YÜKSEK VERİMLİLİK
VE GÜÇ
NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP
üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını
6.3 saniyede tamamlıyor. Bu yüksek
performansa karşın WLTP ölçümlerine göre
CO2 emisyonu 20-26 g/km ve ortalama yakıt
tüketimi 0.9-1.1 lt/100 km değerleri ile sınıfının
en iyi değerlerini sunuyor. Lexus’un elektrikli
motorlar konusundaki köklü geçmişi, NX’in

sınıfının lider elektrikli sürüş kapasitesine
sahip model olarak öne çıkmasını sağlıyor.
NX ortalama olarak karma tüketimde
69-76 km elektrikli menzile sahipken şehir
içerisinde versiyona göre 98 kilometreye
kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor.
Bununla birlikte NX 450h+’ın bataryası,
230 V/32 A bağlantı ve araçtaki 6.6 kW şarj
sistemiyle 2.5 saat civarında doldurulabiliyor.
NX’İN DAHA VERİMLİ VE
PERFORMANSLI HİBRİTİ: NX 350H
NX ürün gamının bir diğer seçeneği olan
tam hibrit NX 350h, dördüncü nesil Lexus
hibrit teknolojisi ile hibrit performansını
ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıyor.
NX 450h+ plug-in hibrit ile aynı 2.5 litre
motora sahip olan araç, 244 HP ile ilk nesil
NX300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç
üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az CO2
salımı gerçekleştiriyor. Bu sayede performansı
artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7.7
saniyede tamamlıyor.
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Michelin’den Büyük Kampanya
Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, yetkili bayilerinden, Euromaster servis noktalarından ve
michelin.com.tr üzerinden lastik satın alan müşterilerine, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 600 TL’ye
varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

L

astik sektöründe “uzun ömürlü
performans’’ stratejisiyle ilk
kilometreden son kilometreye
kadar yüksek performans ve
güvenli sürüş sunarak yeni nesil
teknolojiler tasarlayan Michelin’in, kullanıcıları
memnun edecek kış kampanyası başladı. 15
Eylül 2021 tarihinde başlayan ve 31 Ocak 2022
tarihine kadar devam edecek olan kampanya
kapsamında; Michelin’den tek seferde dört
adet binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili
lastiklerinden alan müşteriler, araç bakım
ve servis fırsatından yararlanmış olacak.
Kampanya kapsamında, 15 jant Michelin yaz
lastiği satın alan müşteriler 250 TL’lik araç
bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 15
jant kış ve Michelin CrossClimate lastiklerinde
ve 16 jant yaz lastiği alımlarında 350 TL, 16

jant kış ve Michelin CrossClimate lastiklerinde
ve 17 jant ve üzeri Michelin yaz lastiği satın
alımlarında 450 TL, 17 jant ve üzeri Michelin
CrossClimate ve kış lastiği alımlarında ise 600
TL değerindeki indirimden yararlanmış olacak.
BÜYÜK FIRSAT
Michelin yetkili satıcıları, Euromaster
servis noktaları ve michelin.com.tr üzerinden
tek seferde dört adet Michelin lastik satın alan
sürücüler, rot-balans ayarı, lastik montajı, lastik
oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin
yanı sıra motor yağı ve filtre değişimi, fren
sistemi bakımı, silecek değişimi, akü değişimi,
ön takım onarımı, klima gazı dolumu, ilave
lastik garantisi ve cam tamiri gibi araç
bakım hizmetleri için 600 TL’ye varan servis
indiriminden faydalanabilecek.

Borusan Araç İhaleden Büyük Başarı
Yolculuğuna Türkiye’nin ilk çok markalı 2. el araç yeniden pazarlama şirketi olarak başlayan, yenilikçi
iş modelleriyle bugün kurumlardan bireylere uzanan kapsamlı bir hizmet sunan Borusan Araç İhale,
kuruluşunun 20. yılını kutluyor.

B

orusan Grup şirketlerinden
Borusan Araç İhale, ihale yolu
ile üye bayilerine 2. el araç
sağlayan iş modeli ile başlayan
serüvenini, 7/24 İhale, 7/24
Fiyat ve Otonakit alt markalarıyla birlikte
güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bugüne kadar
33 bin metrekarelik Gebze tesisinde ve
Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 5 binden
fazla fiziki ihale ile şirket, 230 binden fazla
aracın satışına olanak sağladı. Borusan Araç
İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu,
Borusan Araç İhale olarak haftalık olarak
2 binin üzerinde aracın operasyonunu
üstlendiklerini söylerken, Türkiye genelinde
11 binin üzerinde alıcı üyeye ulaştıklarını ve 2
binin üzerinde kurumsal tedarikçi ile iş birliği
gerçekleştirdiklerini belirtti.
TÜRKİYE’DE BİR İLK
Borusan Araç İhale’nin fiziki ve online
olmak üzere çoklu satış kanalına sahip
sektördeki tek şirket olduğunu belirten
Barutcuoğlu, şirketin alt markaları ve
gelecek yatırımları hakkında şunları söyledi:
“Türkiye’nin ilk çok markalı 2. el araç yeniden
pazarlama şirketi olmanın getirdiği deneyimi
ve gücü son yıllarda dijitale de taşıdık.

İç operasyonlarımızdan saha yönetimine,
ekspertiz alanından finansal süreçlere tüm
yapılanmamızı dijital dönüşümle yeniden ele
aldık İşimizin temelini oluşturan ve kurumları
merkezine alan fiziki ihalenin yanı sıra
Türkiye’nin her yerinde bulunan oto galerilere
özel 7/24 İhale platformunu hayata geçirdik.
Bireysel kullanıcıları odağımıza aldığımız
Otonakit ise gerçekleşmiş satış kayıtlarına ve
en güncel pazar verilerine dayanarak en doğru
fiyatlamayı kullanıcılara sunuyor. Beklenmedik
sürprize olanak tanımayan platformumuz
ile kullanıcıların hızlı bir şekilde araçlarını
satın alıyor ve ödemeleri nakit olarak anında
yapıyoruz. Özellikle 2. elde olumsuz durumların
yaşanmaması adına şirketlerin ve bireylerin
tüm süreçlerde yanlarında yer alacak, onlara
güven verecek kurumlarla hareket etmesi büyük
önem taşıyor. Borusan Araç İhale olarak sahip
olduğumuz deneyim, kaliteli insan kaynağımız
ve teknolojilerimizle müşteri memnuniyetini
tam 20 yıldır en üst seviyede sağlamaktan
gurur duyuyoruz.”
2. ELDE BÜYÜME BEKLENİYOR
Sene içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir ve
Çanakkale’de gerçekleştirdikleri fiziki ihaleler
ve online kanallar ile hedefledikleri satış
rakamlarına ulaştıklarına söyleyen Barutçuoğlu,
otomotiv sektörü ile ilgili olarak ise şu
değerlendirmede bulundu; “Otomotiv sektörü
özellikle pandeminin erken dönemlerinde
en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı.
Salgının derinliği, uzunluğu ve ekonomik
etkileri öngörülemediğinden insanlar
kapanma döneminde
kullanamayacakları bir
mala yüklü miktarda

para harcamak istemediler. Geçen yıl ilk
dalga sonrasında ise önemli bir geri dönüş
yaşandı. İzleyen dönemde yeni dalgalar
oldukça sektörün durma ve hızlanma şeklinde
döngüsel bir seyir görüldü. Sıfır araç sektörü
2018 ve 2019’da 620 bin ve 479 bin adetlik
satışlarla ardışık 2 yıl küçülme yaşamıştı.
2020’de ibre terse döndü ve sektör yılı ciddi
772 binin üzerinde bir araç satışı ile kapadı.
2021’in ilk 8 ayında da artış trendi devam
ediyor. 501 bin adetle geçen yıla göre yüzde
24 büyüme söz konusu. 2. el ise pandemi
döneminde oldukça hareketliydi. Geçen yıl 9.2
milyon adet devir-tescil işlemi yapıldı bunun
yaklaşık 8 milyonu binek ve hafif ticari araç
oldu. Pandemiye rağmen yüzde 5’in üzerinde
bir büyüme kaydedildi. Önümüzdeki süreçte
sıfır araç tedariğinde aksamaların devam
etmesi durumunda burada oluşan talebin
kısmen 2. ele kayacağını öngörmek mümkün.
2. el sektörünün geçen yılın bir miktar
gerisinde gitmekle birlikte yıl sonunda bu
açığı kapatabileceğini ve büyüme yaşayacağını
öngörüyoruz.”
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Continental Inovasyonla Geçen 150. Yılını Kutluyor
Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, 150. yılında da çıtayı yükseltmeye
devam ediyor. İlk otomobilin üretiminden 10 yıl 6 ay önce kurulan Continental, geçmişten
geleceğe uzanan yolculuğunda dünyanın mobiliteye olan yaklaşımını da değiştiriyor.

1

871 yılında yumuşak kauçuk ürünler
ve kauçuklu kumaşlar üretmek
üzere kurulan Continental, o günden
bugüne 150 yıldır inovasyon ve
fark yaratan yenilikleriyle dolu
yolculuğuna devam ediyor. Şirket, 150. yılında
da endüstriler arasındaki engelleri ortadan
kaldırarak nasıl bu kadar uzun süredir
başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.
Continental’in bir buçuk asırlık başarı öyküsü
yazdığını söyleyen Continental Türkiye Genel
Müdürü Ali Okan Tamer, “8 Ekim 2021‘de
Continental’in kuruluşunun 150. yıldönümünü
kutladık. Bu kutlama vesilesiyle Continental’in
bir buçuk asra yayılan başarısını, yıllar içindeki
değişimini ve 150 yıllık büyüme hikayesini
de anma şansımız oldu. Mobiliteye olan
tutkumuz ve 150 yıllık köklü tarihimiz bizi
bugün olduğumuz konuma yani alanında öncü
uluslararası bir teknoloji haline getirdi. Bugüne
kadarki tüm başarılarımızla gurur duyuyoruz“
dedi.
OTONOM SÜRÜŞTE ÇARPICI FİKİRLER
Mobilite, kurulduğu günden beri
Continental’in kalp atışları oldu. Continental,
Şeffaf Treyler, Gelişmiş Radar Sensörleri ve
yenilikçi Başüstü Göstergeleri gibi ödüllü
ürünlerle otomobilleri daha akıllı ve verimli
hale getiriyor. Günümüzde Continental,
otonom sürüşü destekleyen yeni teknolojiler
üzerinde çalışmaya devam ediyor.

K

Halen kapalı pistlerde test aşamasında
olan CUbE - “Continental Urban Mobility
Experience” - yolcuları istedikleri yere güvenli
bir şekilde ulaştırmak için bir akıllı telefon
uygulaması ile etkinleştirilebiliyor. Ayrıca,
araştırmacılar otoyolda otomatik sürüş ve
otoparkta otomatik rehberlik potansiyelini
araştırıyorlar. Sürücüye olan ihtiyacın ortadan
kalkması, otomobil iç aksamı ilgili fikirlere de
ilham veriyor: Continental mühendisleri, aracın
içini oturma odası kadar rahat ve davetkâr bir
mekâna dönüştürebiliyor.
MOBİLİTEYE UYGUN LASTİKLER
Continental, araçları yola bağlayan lastikte
de lider konumda. Kauçuk endüstrisinde
öncü olan Continental, 1892’de bisikletler
için pnömatik lastikler üretmeye başladı. Bu
yeni tip lastik, kaldırım taşlarının üzerinden
geçmeyi güvenli ve konforlu hale getirdi.
125 yılı aşkın bir süre sonra, Continental
Lastikleri günümüzün mobilitesi için lastikleri
baştan tasarlamaya devam ediyor. Bugün,
Continental’in dünya rekorları kırdığı elektrikli
araçlar da buna dâhil. Elektrikli bir kamyonun
Continental lastikleri ile şarj molası vermeden
kat ettiği en uzun mesafe GUINNESS Dünya
Rekorları™ arasına da girdi. Bu elektrikli
kamyon, DPD Switzerland ve Futuricum iş
birliği ile otoyolda seyredilen hızlarda yaklaşık
10 saatlik kesintisiz sürüşe denk gelen toplam
682,88 mil yol kat etti.

Kışa Girmek İçin Otomobiliniz Hazır Mı?

üresel ısınmayla birlikte
her geçen yıl daha çetin
geçen kış ayları öncesinde
belirli noktalara dikkat
edilmesinin gerekliliğini ifade
eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan
Erdem “Havaların soğumasıyla en büyük
problem akülerde ortaya çıkıyor. Mevsim
değişimlerinde hortum ve contalarda yırtılma
ve çatlamalar soğutma ve yağlama sisteminde
kaçakların önünü açabiliyor. Sürücülerin
kendi kendilerine yapacakları basit kontroller
dışında kış öncesi otomobillerine kapsamlı bir
servis kontrolü yapılmasını tavsiye ediyoruz.
Kış gelmeden önleminizi alın.” dedi.
LASTİK BASINÇLARINA DİKKAT!
Uzmanlar, mevsim geçişlerinde
lastiklerdeki havanın basıncının ani
sıcaklık düşüşleri yüzünden düştüğünü
ve düşük basıncın yürüyen aksama ciddi
zararlar verdiğini belirtiyor. “Haftada bir
gün lastik basınçlarını kontrol etmek,
gerektiğinde uygun fiyata satın alabileceğiniz
kompresörlerle ya da benzin istasyonlarında
üreticinin önerdiği basınca yükseltmek,
sürücüleri lastik ve yürüyen aksam
masraflarından kurtaracaktır.

Artık birçok modern otomobilde TPMS
adı verilen Lastik Basıncı Kontrol Sistemi
bulunsa da, doğru basınç değerlerinin
sisteme girildiğinden emin olmak gerekiyor.
Depodaki kışlık lastiklerinizin diş derinliği
ve üretim tarihini de önden kontrol etmekte
fayda var.” uyarısında bulunan Erdem, düşük
basıncın direksiyonun ağırlaşmasına, yol tutuş
dengesinin bozulmasına ve fren mesafesinin
uzamasına sebep olduğuna da değiniyor.
AKÜNÜZ YARI YOLDA BIRAKMASIN
Yazın kolaylıkla çalışan otomobillerin kışın
“tek marşta” çalışmaması önemli bir sinyal
olabilir. Zira zayıf bir akü, soğuk havalarda
otomobilin çalışması için gerekli olan elektriği
üretemez. Servis kontrollerinde akünün şarj
oranının kontrol edilmesini şiddetle tavsiye
eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan
Erdem, aracını 10 günden fazla kullanmayacak
sürücülerin,
en az 1 kez 20
dakikalık bir
sürüş yaparak
aküyü şarj
edebileceğini
ifade ediyor.

DÜZENLİ ZEMİN
KONTROLÜ
YAPIN
Yazın
kolaylıkla çalışan
otomobillerin
Düzenli kontrol ve
bakımları aksatılan
otomobillerde,
sistemli şekilde
arızalar ardı
ardına geliyor.
Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise
yine hava sıcaklığının düşmesiyle sertleşen
contalar ve hortumlar oluyor. Soğutma sıvısı
ve motor yağı kaçaklarını pratik bir yöntemle
sürücülerin izleyebileceğini söyleyen Erdem
“Park ettiğiniz alandan aracınızı aldıktan
sonra zemine bakın; eğer yapışkan ya da
farklı renkte bir sıvı tespit ederseniz soğutma
sıvısı ya da motor yağı kaçağınız olabilir.
Düşük soğutma suyu ve yağ seviyesi, motor
revizyonu ya da tamamen değişmesine kadar
yüksek maliyetli üzücü işlemlere sebep oluyor.
Böyle bir durumla karşılaşmamak adına araç
sahiplerinin genel kontrol için kış etkisini
hissettirmeden servis ziyaretinde bulunmasını
tavsiye ediyoruz.” diyor.
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Geniş Ailelere Özel Mercedes GLB

Alman üretici Mercedes-Benz’i kompakt sınıfta temsil eden GLB, yüzünü gösterdi.
Görünümünden daha fazla bir iç hacim sunan araç, düşük hacimli benzinli motorla dikkat
çekiyor. Araç hem 5 hem de 7 kişiye yıldızlı konfor sunuyor.

M

ercedes-Benz’i kompakt
sınıfta temsil edecek olan
GLB, gün yüzüne çıktı. SUV
segmentinde boy gösterecek
olan model, zengin motor
gamıyla birlikte geliyor. Segmentinin neredeyse
en büyük boyutlarına sahip olan araç, geniş iç
hacim sunuyor. 2829 mm’lik dingil mesafesi
B-Serisi’nden 10 cm daha fazla olan GLB’nin
uzunluğu 4634 mm, genişliği 1834 mm ve
yüksekliğiyse 1658 mm. Ön konsol tasarımı
güncel A ve B Serisi ile benzeşen GLB’nin hem
5 kişilik, hem de 7 kişilik oturma kapasitesi
sunan versiyonları var. 5 kişilik versiyonlarda
560 lt olan bagaj hacmi, arka koltukların
yatırılması ile 1755 lt oluyor. GLB’nin 4Matic
adlı dört tekerlekten çekişli versiyonlarında
alınan “Off-Road Engineering Package” ile
aracın arazi yetenekleri geliştirilebiliyor.
7 KİŞİLİK AİLELERE ÖZEL
Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm
ile bu sınıftaki en yüksek değeri sunuyor.
967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst
seviye bir oturma konforu sunuyor. Arka
koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak
ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi esnekliği
sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak

arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri
kaydırılabiliyor; böylece ihtiyaç doğrultusunda
arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya
bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun
ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi
toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.
İç mekânda sürücüyü tek parçadan oluşan
bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor.
Otomobilin geneline hâkim olan güçlü karakter
diğer detaylarda da devam ediyor. Ön yolcu
tarafını ve orta konsol kenarlarını süsleyen
silindir görünümlü alüminyum süslemeler ve
kapı panelinde yatay tutma kolu gibi detaylar,
iç mekâna off-road ruhu yüklerken sağlam,
güçlü ve eğlenceli bir hava kazandırmış.
HACİM KÜÇÜK İŞLEV BÜYÜK
Araçta görev yapan, 1.33 cc’lik turbo
beslemeli motor tam 163 HP güç ve 250 Nm
tork üretiyor. 52 litrelik yakıt deposu olan
aracın tüketimi de oldukça iyi. Ağırlığına göre,
oldukça düşük tüketime sahip olan GLB, 100
km’de ortalama 5.5 – 6 litre seviyelerinde
tüketim gerçekleştiriyor. Bizim kullanımızda
da yol bilgisayarına 7.5 litrelik tüketim
değeri yansıdı. Gelişmiş radar ve kameralarla
donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye
kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında

kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Önde
McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu
bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor
odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve
beraberindeki yolculara yüksek sürüş konforu
sunuyor. İsteğe bağlı donanım olarak tercih
edildiğinde sertliği seçilebilen bir süspansiyon
devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC
SELECT, sürüş karakteri seçim fonksiyonu
üzerinden
seçtiği Konfor,
ECO, Sportif ya
da Kişisel sürüş
modlarının yanı
sıra süspansiyon
karakterini de
seçebiliyor.
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Arazideki Premium İsim BMW X1

BMW, X modellerinin en küçüğüyle bile SUV kullanım hissini sunmayı başarıyor. Küçük hacimli
dizel motoruyla yeni X1, düşük tüketimi, konforlu sürüşü ve yol tutuş yeteneğiyle tam bir BMW.

A

lman lüks otomobil üreticisi
BMW, özellikle son dönemde
ürün gamını ciddi oranda
genişletti. Bu genişleme
hareketinden markanın X
ön ismiyle satışa sunduğu SUV modeller
de nasibini aldı. X modellerinin en küçük
temsilcisi olan X1’i 2010’da pazara sunan
marka, yeni nesliyle yollarda boy gösteren
X1’de vergi avantajlı benzinli ve dizel
motor seçenekleri sunarak, aracı ulaşmayı
kolaylaştırıyor. Tam bir kompakt SUV gibi
görünen X1, tasarımı ve tasarruflu motor
seçenekleriyle pazardaki iddiasını artırdı.
BMW ŞIKLIĞI
Bu ayki konuklarımızdan olan yeni X1,
şık ve sportif bir SUV’nin nasıl görünmesi
gerektiğini gözler önüne seriyor. Yüksek ve
kavisli motor kaputu, klasikleşen BMW böbrek
ızgarası, geniş hava girişine sahip ön tamponu,
gümüş tampon koruyucu kaplaması ve farların
altına yerleştirilen sis farlarıyla çekici bir
tasarıma sahip. M paketle birlikte gelen sportif
detaylar da aracın albenisini artırıyor. Arka
bölümde kavisli bagaj kapağı, profile taşan far
grubu, renkli tampon koruyucusuyla sportif
tasarımını tamamlıyor. Büyük jantlar da sportif
tasarımın olmazsa olmazlarından.

KALİTELİ İÇ MEKAN
Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda
yerini kaliteye bırakıyor. Yüksek oturma
pozisyonuna sahip koltuklar, kısa baldır
desteğine rağmen oldukça rahat. Malzeme ve
işçilik kalitesi bakımından sınıfının zirvesindeki
kokpitte herşey yerli yerinde. Markanın
birçok modelinde kullanılan joystick tipi vites,
X1’de yerini daha uzun kollu bir şanzımana
bırakmış. İç mekanda çok ferah bir yaşam
alanı oluşturmayı başaran Alman üretici,
iç mekandaki genişliği, az da olsa artırmayı
başarmış. Üstelik arka koltukların ileri geri
hareket edebiliyor olmasıyla bagaj veya yaşam
alanını genişletmek mümkün. A 505 litrelik
bagaj hacmi de oldukça kullanışlı. BMW X1,
Türkiye’de 2 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor.
Bize konuk olan 1.5 litrelik dizel motor,
sadece 2 çeker olarak satılıyor. 3 silindirli
turbo beslemeli 1.5 litrelik dizel ünite, 116
beygir güç ve 270 nm tork üretiyor. Markanın
başarısını kanıtlamış otomatik şanzımanıyla
kombine edilen motor, 1575 kilogramlık araca
yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s
ivmelenmesini 11.5 saniyede tamamlayan
araç, saatte 190 kilometre hıza kadar nefesini
tutabiliyor. Performans olarak yeterli olan
motora, şanzımanın hızlı ve sarsıntısız geçişleri
de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

TÜKETİM REKORTMENİ
Orta sertlikteki süspansiyon sistemiyle
donatılan araç, yol tutuş yeteneğiyle de dikkat
çekiyor. Sınırlarını zorlayana kadar izinden
çıkmayan araç, dengeli yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomobilin otoyol sürüşü de viraj performansı
da oldukça
başarılı. Fabrika
verilerine göre
aracın ortalama
tüketimi 4.8
litre. Aracı
kullandığımız
süre boyunca
yol bilgisayarına
yansıyan rakam
5.9 litre oldu.
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Citroen C3 Aircross Artık Daha Olgun
SUV modeller ülkemizde oldukça trend. Citroen’de bu trende uymak için Aircross isimli modeller
çıkarmaya devam ediyor.C3 ile sükse yapan marka, bu modelinde Aircross versiyonunu çıkardı.
Başarılı olan modelin iddiası sürsün diye onu makyajladı. Peki eskisi gibi başarılı mı?

S

UV segmenti ülkemizde fazlasıyla
popüler. Burada markalar
birbirinden farklı modeller
ile yarışıyor. C3’te Aircross
versiyonuyla bu segmentte başarılı
işler çıkardı. Şirin yapısıyla dikkat çeken model,
makyaj ile birlikte artık daha oldun görünüyor.

Bunun yanında ek olarak otomobilde koltuk
ısıtma opsiyonu sunulmuş. Kör nokta uyarı
sistemi ve kablosuz şarj opsiyonu makyaj ile
birlikte gelen detaylardan. Koltuklar oldukça
geniş minderler ile birlikte geliyor. Opsiyon
olarak alacağınız deri koltuklar ile iç mekanın
şıklığını arttırabiliyorsunuz.

OLGUN TASARIM
Tasarım konusunda C3 Aircross eskisine
göre artık daha olgun görünüyor. Özellikle
ön yüzde yuvarlak olan ana far grubu yerini
gündüz farları gibi ince bir yapıya bırakmış.
Artık LED far opsiyonu ile gelen model,
özellikle gece sürüşlerinde aydınlatma
konusunda çok başarılı. Makyaj ile gelen yeni
jant ve gövde rengi seçenekleri, otomobilin
albenisini yükseltiyor. Arka bölümde stopların
iç grafikleri değişmiş. Bagajda da 410 litrelik
alan sunan model, arkadaki sürgülü koltuklar
ile bu alanı 530 litreye kadar çıkarabiliyor.

EKONOMİ SORUMLUSU
Citroen C3 Aircorss 2 farklı motor seçeneği
ile geliyor. 1.2 litre benzinli ve 1.5 litrelik dizel
motorlar performans olarak kağıt üzerinde
iddialı. Dizel motor ile konuk olan C3 Aircross,
ekonomi konusunda yüzleri güldürüyor. 1.5
litrelik motor 130 bg güç ve 300 nm tork değeri
sunuyor. Otomatik şanzıman ile kombine
edilen model 0-100 hızlanmasını 9.6 saniyede
tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise 4 litre
olarak fabrika verilerine geçmiş. Model ile hiç
zorlanmadan 5 litre ortala tutturulabiliyor.

KOKPİTTE BÜYÜK DEĞİŞİM YOK
Kokpite geçtiğimizde döşemelerin
değiştiğini net bir şekilde görüyoruz. Orta
konsoldaki ekran büyütülmüş ve büyük bir
çerçevenin içerisine yerleştirilmiş.

GÜVENLİK ÖN PLANDA
Modelde güvenlik fazlasıyla ön planda.
Kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk algılama,
çarpışma uyarı sistemi, aktif güvenlik sistemi
gibi donanımlar modelin bu konuda iddialı
olduğunun altını bir kez daha çiziyor.
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Dizel Ekonomisine Hibrit Takviyesi!
Hyundai kona ile uzunca bir süre segmentinde iddialı modellerden oldu. Makyaj ilebirlikte bu
iddiasını sürdürmek isteyen model, hibrit teknolojinin de gücünü arkasına alarak ekonomi de
olan iddiasını da bir adım daha öne taşımak istiyor. Peki ne kadar ekonomik?

Y

eni Kona ile dikkat çekiyor. Yeni
modelle birlikte dizel hibrit
seçeneğine de kavuşan araç, hem
tüketimde hem de performanstan
ödün vermiyor. 136 beygirlik 1.6
litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif
hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele
oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi
sağlıyor.

ARTIK TASARIM OLARAK DAHA
İDDİALI
Hafif bir makyaj operasyonu geçiren
modelde ön ve arkadaki tasarım yenilikleri,
makyajlanan Kona’ya daha şık bir görünüm
kazandırdı. Yeni ön tasarımı, sportif detaylara
sahip. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu,
modele güçlü bir görünüm verirken aynı
zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir
şekilde bitiyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş
lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm
sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da
plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir
şekilde bağlanıyor. Yeni Kona, boyutları
itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha
uzun ve daha geniş.

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREN
İÇ MEKAN
Yeni Kona’nın iç mekanı öncekinden
daha sportif ve daha modern bir görünüm
ifade edecek şekilde tasarlanmış. Aracın
gövdesindeki şıklık ve aktif bir yaşam tarzına
sahip müşterilerin ilgisini çekecek sağlam
duruş, kabinde de rafine bir görünümle devam
ediyor. Müşteri talepleri doğrultusunda,
elektrikli park freni donanım tablosundaki
yerini alırken ayrıca yeni ortam ambiyans
aydınlatma teknolojisi de orta bardak
tutucuyu, yolcu ve sürücü yan ayak bölmesini
aydınlatarak aracın sportif ve modern yaşam
tarzı karakterini vurguluyor.
TEKNOLOJİ ÖN PLANDA
Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve
alüminyum kaplamalı hava delikleri de daha
yüksek bir kalite ve zarafet seviyesi oluşturuyor.
İlk kez Yeni i20’de karşımıza çıkan 10,25 inçlik
dijital bilgi ve eğlence ekranı, Yeni KONA’da
da Elite donanım seviyesinde sunuluyor.
Yüksek kaliteli bu ünite, bölünmüş ekran işlevi
ve Bluetooth bağlantısı ile birlikte sunuluyor.
Hyundai KONA ayrıca, daha alt donanım
seviyelerinde ise 8 inç bilgi ekranı sunuyor.

SÜRÜŞ MODLARI DA VAR!
Yenilenen KONA, Eco, Comfort ve Sport
olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. Bu
özelliği sayesinde farklı sürüş keyfi sunarak
kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış
oluyor. Seçilen sürüş moduna göre gösterge
panelinin grafik temasını da değiştiriyor.
MAKSİMUM EKONOMİ YAPTIRAN
KOMBİNASYON
Hyundai KONA, hem sportif hem de
çevre dostu üç yeni motor seçeneği ile geliyor.
KONA’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel
motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi
sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık
yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen
dizel motoru ile KONA, performansı kadar
verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.
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Kışın Yolculuğun Keyfini Goodyear İle Sürün
Türkiye’de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihinde başlıyor. Dünyanın lider
lastik üreticilerinden Goodyear, sadece ticari araçlar için değil hususi tüm araçlar için de çok
önemli olan kışın doğru lastik kullanma konusunda sürücüleri uyarıyor.

T

ürkiye’de Kasım 2012’de
yürürlüğe giren yönetmelikle
1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri
arasında yük ve yolcu taşıyan
bütün ticari araçlara kış lastiği
takma zorunluluğu getirildi. Buna göre şehirler
arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için
kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık’ta
başlayacak. Konuyla ilgili olarak bir açıklama
yapan Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri
Direktörü Ertan San “Mevcut yönetmelikle
birlikte kış lastiği kullanma farkındalığının
artması sevindirici, ancak sadece yönetmelik
kapsamında zorunlu tutulan araç sürücülerinin
değil, hususi araçlar dahil tüm sürücülerin
öncelikle kendi
can ve mal
güvenlikleri
için kış mevsimi
koşulları
altında kış
lastiği seçmeleri
ve kullanmaları
büyük önem
taşıyor” diye
konuştu.
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Segmentinde Rakip Tanımıyor
Peugeot, B sınıfındaki crossover modeli 2008’i yeniledi. Yeni tasarımıyla tüm dikkatleri
üzerine toplayan yeni araç, daha önce dizel motoruyla konuğumuz olmuştu. Peki ya benzinli
versiyon nasıl?

F

ransız otomotiv üreticisi
Peugeot, yeni 2008 ile küçük
SUV pazarına bomba gibi bir
giriş yaptı. Etkileyici tasarımı,
zengin donanımları ve sürüşüyle
yeni 2008, sportif bir SUV’nin nasıl olması
gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

İDDİALI TASARIM
Aslan dişli formunu ilk gördüğümüz model
olan 2008 fazlasıyla çekici görünüyor. Gündüz
aydınlatmaları ile model iddiasını bir çıta daha
yukarı taşıyor. Geniş hava girişleri sportifliği
aktarırken, yandaki dodikler otomobilin sportif
havasını tetikliyor. Arka bölümde de iddiasını
sürdüren model, aslan pençesini andıran
stoplarıyla bir vuruş daha yapıyor kalplere.
İŞLEVSEL KOKPİT
Yeni 2008, düz inen burun tasarımı ve
yüksek motor kaputuyla tam bir SUV gibi
görünüyor. Şık tasarımıyla gözünü zirveye
çeviren araçta artık lansman rengi olan turuncu
da oldukça şık. Yeniden tasarlanan iç mekanda
piyano boyalı yüzeyler, piyano tuşlarını
andıran kumanda birimleri, küçük direksiyon
simidine sahip i-Cockpit ve hologram tipi

göstergeler, dev multimedya ekranı ve 8 farklı
renk seçeneğine sahip LED aydınlatmalarıyla
gelecekten gelmiş gibi görünüyor.Tasarıma
rağmen aracın iç hacmi oldukça geniş. Bunun
başlıca nedene, alçağa yerleştirilmiş koltuklar
ve ince yapılı koltuklar. Ayrıca açılabilir büyük
cam tavan da ferahlık hissini artırıyor. Araç,
hem baş hem diz mesafesi konusunda bir üst
segmenti aratmıyor.
GÜVENLİK STANDART
Yeni 2008’de, Mirror Link sistemi üzerinde
geliştirilen Mirror Screen ve Apple Carplay, geri
görüş kamerası, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi
ve Otomatik Park Sistemi gibi sınıfında az
görülen ekipmanlar da sunuluyor.
GÜÇLÜ BENZİNLİ MOTOR
Markanın ödüllü Puretech motorunu bu
modelde kullanıyoruz. 100, 130 ve 155 bg
seçeneklere sahip olan motorun 130 bg olan
versiyonunu teste alıyoruz. 130 bg güç ve
230 Nm tork değeri sunan motor 8 ileri tam

otomatik şanzıman ile konfor ve performansı
bir arada sunuyor. 4.8 litrelik tüketim değeri
ile de model ekonomideki başarısını bir kez
daha ispatlıyor. Yüksek performanslı motor,
ara hızlanmalarda da oldukça başarılı. Önden
çekişli araçta Spor, ekonomi ve normal
sürüş modları
sunuluyor. 155
bg gücündeki
versiyon daha
performans vaat
etse de, bu motor
bizce ihtiyaçları
karşılıyor.
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• TEST

Engebeli Arazide Bile Tam Performans!
KIA, başarılı kompakt SUV modeli Sportage’a makyajla birlikte 1.6 litre dizel otomatik
versiyon ekledi. Donanım listesi uzayan dizel otomobil, sessiz sürüşü ve düşük tüketimiyle
dikkat çekiyor.

K

IA mühendisleri, küçük
dokunuşlarla dizel Sportage
daha çekici hale gelmiş. Aracın
sportif dış tasarımı yeni ön
ve arka tamponlarla yeniden
hayat bulurken ön ve arka farlar da yeniden
yorumlanmış. Sportif tasarımı donanıma bağlı
olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar
tamamlıyor. Şık 19 inçlik alaşım jantlar yeniden
tasarlanırken çift egzoz çıkışına sahip arka
difüzör ve yeniden tasarlanan ‘buz küpü’ LED
sis farları da sportif detaylar arasında yerini
alıyor.

KALİTELİ İÇ MEKAN
Dışarıdaki sportif tasarım, iç mekanda
yerini daha sade ve şık çizgilere bırakıyor.
Kalite hissini artıran piyano siyahı kaplamalar
ve dikişli döşemeler oldukça şık görünüyor.
Son derece ferah olan kokpitte ergonomi ve
işçilikte herhangi bir sorun yok. Ele iyi oturan
direksiyon simidi ve rahat okunan gösterge
tablosu da sürüş keyfini artırıyor. Aracın ön
bölümündeki geniş alan, arkadaki yolcular için
daha da fazlasını sunuyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ
Orta sertlikteki koltuklar uzun yolculuklara
da uyum sağlıyor. 467 litrelik bagaj da arka
koltuklarını katlanmasıyla 1456 litreye kadar
genişletilebiliyor. Son derece zengin bir
donanım listesiyle sunulan otomobilin bu fiyatı
bile oldukça rekabetçi. Yenilenen Sportage,
dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme
sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran
çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı
uyarı sistemi de dahil olmak üzere markanın
en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde
barındırıyor. Araçta 7 inç büyüklüğünde
dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde
çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve
eğlence sistemi alternatifleri bulunuyor. Bu
ekranlarda Apple Car Play ve Android Auto
desteği de Elegance paketi ile birlikte standart
olarak sunuluyor.
EKONOMİ ONDAN SORULUR
Araçta görev yapan 1.6 litrelik dizel ünite,
markanın diğer modellerinden tanıdık. 136
beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 7
ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT
ile kombine ediliyor. Bize önden çekişli
versiyonuyla konuk olan otomobilin 4X4
versiyonu da var.

1530 kilogramlık otomobile yeterli gücü
sağlayan motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate
11.8 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hız ise
saatte 180 kilometre. Ara hızlanmalarda da
beklentileri karşılayan motor, tüketimde
de başarılı sonuçlara imza atıyor. Fabrika
verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4,7
litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına
yansıyan ortalama ise 6 litre oldu. Sakin ve
trafikten uzak kullanımlarda tüketimi 6 litrenin
altına düşürmek hiç de zor değil. Tatlı sert
süspansiyon sistemiyle donatılan Sportage,
konfor ve yol tutuş dengesini sağlıyor. Yerden
yüksek tasarım, sert manevralarda gövde
salınımına neden olsa da aracın tutunma
limitleri oldukça iyi seviyede. Başarılı fren
sistemi de aracın rahatlıkla dizginlenmesini
sağlıyor.

