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Şarj İstasyonlarına Kamudan Düzenleme!
Tüm dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak altyapıdaki
çalışmalar ve gelişmeler de devam ediyor.

T

ürkiye’deki birçok şarj
operatörüne altyapı sağlayan ve
250 şarj noktasıyla ülkenin en
yaygın şarj ağlarından birisine
sahip olan Sharz.net, dünya iklim
değişikliği sorununa karşı alınan en önemli
önlemlerden birinin, içten yanmalı yakıt
teknolojisine bağlı olan motor teknolojisinin
değiştirilmesi olduğunu vurguladı. Sharz.
net Genel Koordinatörü Ece Şengönül,
“Hali hazırda ülkemizde 24 milyon taşıt
var ve yaklaşık 18 milyon karayolu taşıtının
tükettiği yakıt 21 milyon ton. Özetle, yeraltı
kaynaklardan yer üstüne çıkarılan 21 milyon
ton fosil yakıt, atmosfere salınıyor. Bir
oda içinde içten yanmalı motora sahip bir
otomobil çalışırken 3 dakika canlı kalamayız.
Atmosferimiz sonsuz büyüklükte değil ve bu
kadar fazla atık gazın salınması sebebiyle
artık kendi kendini yenileyemiyor.” ifadelerini
kullandı.
TÜKETİCİ KORUNACAK
Araştırmalara göre iklim değişikliği ve
hava kirliliği problemlerinin çözümüne katkı
sağlayacak adımlardan biri olan elektrikli araç
kullanımının
yaygınlaşması
sonucunda
Türkiye’de
2030 yılında 1
milyon elektrikli
aracın trafikte
yer alması ve
20.000 şarj
istasyonu olması
bekleniyor.

Sharz.net Genel
Koordinatörü Ece Şengönül,
“Elektrikli araç sürücülerinin
artık istasyonlardan
akaryakıt alır gibi enerji alma
alışkanlıkları değişecek. Birçok
noktada araçlarını şarj etme
şansına sahip olacaklar. Bu
kapsamda da kamunun şarj
istasyonlarının hangi şartlarda
kurulacağını, standartlarının
ne olacağını belirleyerek,
tüketici haklarının korunması
ve sektörde güvenliğin
sağlanması çok önemli.” dedi.
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Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye’de
Mercedes-Benz CLS, güncellenen tasarımı ve yeni sunulmaya başlanan donanımlarıyla 4
kapılı coupé akımının öncü temsilcisi olmayı sürdürüyor.

Y

eni Mercedes-Benz CLS, 2.0
litrelik turbo dizel motora sahip
CLS 300 d 4MATIC, 3.0 litrelik
turbo dizel motora sahip CLS 400
d 4MATIC modellerine ek olarak,
3.0 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS
53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı
itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor. 435 bg
(320 kW) güç üretimi ile Mercedes-AMG CLS
53 4MATIC+, sportif performans ve yüksek
verimliliği bir arada sunuyor.
SADECE 300 ADET ÜRETİLECEK
Yeni Mercedes-Benz CLS, 2021 itibarıyla
çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma
kavuştu. Özellikle yeni radyatör ızgarası
ve tamponuyla ön kısım, dört kapılı coupé
modelin dinamizmini daha da güçlü
kılıyor. Ayrıca iç mekân, ilave deri döşeme
kombinasyonları ve yeni nesil direksiyon simidi
ile iyileştirildi. Entegre marş alternatörüne
sahip yeni nesil dizel motor seçeneği, ürün
çeşitliliğini daha da zenginleştiriyor. Türkiye’de
satışa sunulan 265 bg’lik Mercedes-Benz CLS
300 d 4MATIC AMG ve 330 bg’lik MercedesBenz CLS 400 d 4MATIC AMG’ye ek olarak,
435 bg’lik Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+,
ürün gamının en sportif ve en özel versiyonu
olarak öne çıkıyor. Daha önce devreye alınan;
gelişmiş sürüş yardım sistemleri, MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgieğlence sistemi ve ENERGIZING Konfor
güncellemeleri ile CLS, zaten teknolojik olarak
son derece güncel bir otomobildi.
ETKİLEYİCİ TASARIM
CLS bir coupé olarak, tüm roadster ve
cabriolet modellerle birlikte MercedesBenz’in rüya otomobilleri kategorisine giriyor.
Tercihini CLS’den yana kullanan müşterilerin
öncelikli satın alma nedeni tasarım. Sportiflik
bu segmentin en önemli önceliklerinden biri.
CLS, AMG dış mekan tasarım konseptiyle
sportifliğini daha da vurguluyor. Bu versiyonda
AMG tasarım unsurları devreye giriyor.

Siyah “A-Wing”e sahip AMG’ye özel
ön tampon, gümüş-krom ön eklenti ve
dikey desteklerle parlak siyah aerodinamik
kanatçıklara sahip sportif, dikkat çekici hava
girişleri bunlardan bazıları. AMG tasarımlı
yan marşpiyeler ve AMG bagaj üstü spoyleri,
diğer görsel özellikler olarak öne çıkıyor.
AMG dış mekan tasarım konseptiyle çift renk
görünümlü tremolit gri veya parlak siyah, çok
kollu 20 inçlik AMG jantlar seçilebiliyor. Tüm
versiyonlarda yeni bir ön ızgara devreye giriyor.
Mercedes-Benz deseni (parlak krom yüzeyli üç
boyutlu yıldız deseni), krom ek parçasına sahip
parlak siyah çıta ve entegre Mercedes Yıldızı, bu
ızgaranın özellikleri olarak öne çıkıyor. Metalik
spektral mavisi, CLS’nin yeni renk seçeneği
olarak sunuluyor.
YENİLİKLER İÇ MEKANDA
Son derece gösterişli ve iddialı dış
görünümün yanı sıra iç mekan da yenilendi.
Açık damarlı kahverengi ceviz ağacı ve gri
dişbudak ağacı olmak üzere orta konsol için
iki yeni kaplama seçeneği sunuluyor. Deri
koltuk seçenekleri de yenilendi. Neva grisi/
magma grisi ve sienna kahvesi/siyah olmak
üzere iki yeni renk kombinasyonu sunuluyor.
Yine güncelleme kapsamında nappa deri
çok işlevli yeni bir direksiyon simidi devreye
giriyor. Direksiyon kolları, zarif, gümüş-krom
çerçeveli parlak siyah olarak uygulanırken,
vites değiştirme kulakçıkları gümüş-krom
olarak sunuluyor. Sürücü, sürüş yardım
paketi (opsiyonel donanım) kapsamında,
DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif
Direksiyon Yardımcısı tarafından destekleniyor.

Direksiyon simidi, sürücünün ellerini
algılamak için kapasitif teknolojisini kullanıyor.
Direksiyon simidi çemberinde iki bölgeli bir
sensör yüzeyi bulunuyor. Direksiyon simidinin
önündeki ve arkasındaki sensörler, direksiyon
simidinin kavrama halinde olup olmadığını
algılıyor. Artık, sürüş yardım sistemlerine
aracın kontrol altında olduğunu bildirmek için
bir direksiyon hareketi gerekmiyor. Bu, yarı
otonom sürüşte kullanım kolaylığını artırıyor.
GÜÇLÜ VE VERİMLİ DİZEL
MOTORLAR
2.0 litre dizel motora sahip CLS 300 d
4MATIC yarı hibrit teknolojisiyle donatılıyor.
Dört silindirli dizel motor, ikinci nesil entegre
marş-alternatörü ve 48 Volt besleme ile
donatılıyor. Motor 195 kW (265 bg) güç ve
20 bg anlık elektromotor desteğini kullanıma
sunuyor. Fren enerjisi geri-kazanım sistemi
dışında motoru stop eden “süzülme fonksiyonu”
ile bu motor son derece verimli bir seçenek
olarak öne çıkıyor. Elektrik sistemi ayrıca
klima sistemi için bir elektrikli soğutucu
kompresörün kullanılmasına olanak sağlıyor.
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Citroen’den Yeni Yol Arkadaşı: Ami
Citroën, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor.

1

00 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan
ve bu süre içerisinde ikonik bir marka
haline gelen Citroën, her ulaşım
gereksimlerine çözüm üretme ilkesiyle
yenilikleri ortaya koymaya devam
ediyor. Hem ürünleriyle hem de hizmetleriyle
kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran marka,
geçmişten gelen bu geleneğini tamamen
elektrikli Ami – 100% ëlectric ile geleceğe
taşıyor. Mart 2019’da Cenevre Otomobil
Fuarında Ami One Concept otomobilini tanıtan
ve tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Citroën,
sadece bir yıl içinde bu projeyi tamamen
elektrikli Ami – 100% ëlectric ile seri üretim
aşamasına getirdi ve şimdi de Türkiye yollarına
çıkarttı.
ÇEVRECİ BİR MOBİLİTE ÇÖZÜMÜ
Scooter, bisiklet veya toplu taşıma gibi
ulaşım araçlarına etkin bir alternatif ve makul
maliyetli bir çözüm, dijital dünyaya yönelik
çözümler, şehir merkezlerine kolay erişim
ve benzeri özellikleri karşılayan Ami – 100%
ëlectric her yaştan günümüz tüketicisinin şehir
içi ulaşım gereksinimine pratik ve çevreci bir
yanıt olarak öne çıkıyor. Ulaşım dünyasında bir
benzeri daha bulunmayan Ami – 100% ëlectric
ile Citroën, ulaşımı herkesin erişimine sunma
felsefesine uygun olarak benzersiz bir tamamen
elektrikli ulaşım deneyimi sağlıyor.
16 YAŞTAN İTİBAREN HERKES İÇİN
MOBİLİTE
Dengeli yapısı ve 45 km/s maksimum hızı
ile Ami, şehir içi kullanımlarda güven veriyor
ve kolay bir kullanım sunuyor. Eğlenceli
etkinlikler için gençler, kısa geziler için genç
yetişkinler veya her yaştan hareketli bir
hayatı olanlar tarafından kullanılabileceğini
vurgulayan Selen Alkım, “Citroën Ami’nin en
önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından
itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun
bir çözüm olarak öne çıkması. Ami, evden
işe günlük gidiş gelişler için ideal bir çözüm
olarak öne çıkıyor. Vites kolu veya debriyaj
olmadığından Ami kolay ve pratik bir kullanım
sunuyor” dedi.

2022 İLK ÇEYREKTE SON TÜKETİCİYE
Yepyeni modelin Türkiye satış stratejisi
hakkında da bilgiler paylaşan Selen Alkım,
“Türkiye’de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde
100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan
Ami’nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara
satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir
satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta
özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle
de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye
yani bireysel müşterilerimize direkt perakende
olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar
aylarında başlayacak” bilgisini verdi.
KOMPAKT, KULLANIŞLI VE KIVRAK
Ami – 100% ëlectric kentsel kullanımı
hedefleyen bir ulaşım çözümü. Bu nedenle
sadece özgün ve çekici bir görünüme sahip
olmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece
kompakt boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 14
inç büyüklüğündeki tekerlekler kullanım ve
manevra kolaylığı için köşelere yerleştirilmiş
durumda. 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre
genişlik ve 1,52 metre yükseklik ile boyutlar da
kullanım ve manevra kolaylığını destekliyor.
7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile
manevra yapma imkânı sunuyor.
TEK ŞARJ İLE 75 KİLOMETRE SÜRÜŞ
İMKÂNI
Ami -100% ëlectric, 45 km/saat’e kadar
hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı
bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği
yüksek tork değeri sayesinde henüz ilk hareket
anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört
tekerlekli bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli
güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir
sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce
ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75
kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline
ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme
gereksinimini karşılıyor.

5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç
zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı
kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj
edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj
için üç saat yeterli oluyor.
STANDART PRİZDE 3 SAATTE %100
ŞARJ
Citroen Ami’yi şarj etmek için yolcu
kapısının içinde bulunan entegre kabloyu,
standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı
telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak
yeterli oluyor.
Sadece 3 saat
içinde %100 şarj
olabilen Citroen
Ami ile özel
şarj istasyonu
ihtiyacı da son
buluyor.
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Toyota 2030’a Kadar 30 Elektrikli Model Sunacak
Toyota Başkanı Akio Toyoda’nın düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyaya duyurulan
stratejiyle birlikte önemli bir elektrikli araç atağı başlıyor.

T

oyota yaptığı basın toplantısında
2030 yılına kadar binek ve
ticari segmentinde 30 bataryalı
elektrikli araçtan oluşan bir ürün
gamı oluşturacak. Toplantıda
ise, tamamen yeni bZ4X dahil olmak üzere
önümüzdeki dönem araçları temsil eden ve
pazara sunulmaya hazırlanan 16 tam elektrikli
model gösterildi. Başkan Akio Toyoda aynı
zamanda 2030’da global olarak yıllık 3.5
milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Toyota uzun zamandır elektrik motorlu
araçlara yatırım yaparak müşterilerine en
uygun çözümleri sunmaya devam ediyor.

HEDEFLER BÜYÜK
Global olarak 100’ün üzerinde sadece içten
yanmalı motorlu, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt
hücreli elektrikli model sunan Toyota, 170
ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz
26 yılda yaklaşık 1 trilyon yen yatırım yapan
Toyota, 19 milyon adetten daha fazla batarya
üretimi gerçekleştirdi. Toyota, daha gelişmiş,
yüksek kaliteli ve daha ulaşılabilir bataryalar
için yatırımı da 2 trilyon yene çıkarma kararını
açıkladı.

ALTERNATİFLER OLACAK
Toyota bataryalı elektrikli araçların yanı
sıra yakıt hücreli hidrojen motorlu araçları ve
hidrojenli içten yanmalı motor gibi alternatif
çözümleri de geliştirmeye devam ediyor.
Basın toplantısında sergilenen araçlar giderek
genişleyen bZ (beyond Zero) ürün gamı
hakkında ipuçları verdi. bZ4X ile başlayan
ürün gamı global olarak giderek genişleyecek.
bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin
kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV,
bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden
oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda
genişletecek. Toyota aynı zamanda tam
elektrikli ürün gamını life style ürünleriyle de

genişletecek. Bunlar içerisinde elektrikli spor
otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller
ve ticari araçlar yer alacak. Tüm bu strateji
kapsamında Toyota, Batı Avrupa’da 2035’e
kadar yeni araç satışlarında CO2 emisyonunu
yüzde 100 oranında düşürmeyi planlıyor.
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VavaCars Türkiye’ye Yatırımı Sürdürüyor
VavaCars, 2022’yi yatırım yılı ilan etti. 2022’de Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme
merkezlerini açmaya hazırlanan şirketin toplam yatırım tutarı 200 milyon dolara ulaşacak.

2

019 yılında İstanbul merkezli olarak
kurulan ve kendi iş modeliyle
yatırımlarına hız kesmeden devam
eden VavaCars, üçüncü yılında
yatırım atağına geçti. VavaCars,
2022 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki
IRC (Inspection And Reconditioning Center)
yatırımlarıyla Türkiye’nin en büyük muayene ve
araç yenileme merkezlerini devreye alacak.
AVRUPA’NIN 4’ÜNCÜSÜ KONUMUNDA
İkinci el araç pazarında “anahtar teslim”
ve “en güvenilir” işlem platformunu oluşturma
hedefiyle yola çıktıklarını belirten VavaCars
CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt,
yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi:
“VavaCars olarak Petrol Ofisi iş birliği ve
güvencesiyle Türkiye’de bulunmak bizim
için oldukça önemli bir avantaj. Türkiye; 50
milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el araç
pazarıyla Avrupa’da İngiltere, Fransa ve
Almanya’nın ardından dördüncü konumda
yer alıyor. Türkiye’nin potansiyelini yüksek
olarak değerlendiriyor ve gelecek vaat eden bir
pazar olarak görüyoruz. Bu nedenlerle 2022’de
Türkiye’ye yapacağımız yatırımı artırma kararı
aldık. Türkiye’den doğan bir marka olarak
büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz.”
“OYUNUN KURALLARINI
DEĞİŞTİRECEĞİZ”
Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılacak yeni
merkezler kanalıyla yurt geneline yayılmayı
hedeflediklerini söyleyen Lawrence Merritt,
sözlerine şöyle devam etti: “Yeni açılacak
merkezlerle ikinci el araç alım-satımında
anahtar teslim şeklinde tüm hizmetleri tek elde
birleştiriyoruz. Türkiye’de 100 bin metrekarelik
bir alanda yapacağımız yatırımla, en büyük
muayene ve araç yenileme merkezi olacağız.
VavaCars’tan alınacak bir araç, Türkiye’de
bir müşteri için olabilecek en iyi ikinci el araç
olacak. IRC yatırımlarımızla birlikte 2022’deki
toplam yatırım rakamımız 200 milyon doları
bulacak. Bu yatırımla daha önce böyle bir tesis
bulunmayan Türkiye’de, oyunun kurallarını
değiştirerek tüketiciler için çıtayı yükseltmiş
olacağız.”

“SEKTÖRDE EN BÜYÜK YATIRIMA
İMZA ATACAĞIZ”
Sektörde şimdiye kadar yapılmış en büyük
yatırıma imza atacaklarını ifade eden Lawrence
Merritt, yatırımın içeriği hakkında şu bilgileri
verdi: “Muayene ve optimize edilmiş üretim
hatlarını test ederek; yıkama, kalite kontrol,
mekanik servis, çürüme/balans, lastik servisi,
boya/gövde, boyasız onarım servisi, kuaför
servisi, fotoğraf stüdyosu gibi istasyonları
tek çatı altında birleştiriyoruz. Açılacak yeni
merkezlerde; satışı yapılan ikinci el araçlar,
VavaCars’ın uzman ekibi tarafından tam
donanımlı bir servise tâbi tutularak bakımları
yapılacak. İkinci el araçlar, kullanıcısına en
yüksek standartta ve tamamen yenilenmiş
şekilde sunulacak.”
“YAPAY ZEKA İLE DAHA İYİ
DENEYİMLER YARATACAĞIZ”
Türkiye’de öncüsü oldukları bir iş modeliyle
hizmet verdiklerini ifade eden Lawrence
Merritt, şöyle konuştu: “Müşterilerimize,
dijitalleşmenin ve teknolojinin tüm
imkanlarından yararlanarak üst düzey bir
hizmet sunuyoruz. Tam otomatik fotoğraf
teknolojileri, RFID ile araç ve süreç takibi,
girdap akımı frenleme teknolojisi kullanılan
istasyonlarımızda, test ve yol simülasyon
cihazlarımız yapay zeka tabanlı simülasyon
teknikleriyle donatılmış durumda. Zaman
kazandırıcı, güvenli ve profesyonel
hizmetimizin yapısında; yapay zeka ve otomatik
öğrenme sistemleri oluşturarak daha iyi ürünler
ve deneyimler yaratmayı hedefliyoruz.

Örneğin müşterilerimizin araçlarına daha
hızlı ve daha objektif bir değerleme sağlamak
adına eski analog sistemi, otomatik öğrenme
algoritmaları ile değiştirerek ekspertiz sürecini
önemli ölçüde kısaltıyoruz. Her zaman inovatif
ve hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunmaya
devam edeceğiz.”
“BİN KİŞİYE İSTİHDAM
SAĞLAYACAĞIZ”
Yeni yatırımlarıyla genç istihdamına da
önemli bir katkı yapacaklarını açıklayan
Lawrence Merritt, “Türkiye, yaş ortalaması
32 olan, değişimi kucaklamaya ve daha
iyi bir yaşam sürdürmeye istekli, genç bir
nüfusa sahip. Bunların yanı sıra Türkiye’de
müşteri bağlılığını sağlamak için harika bir
yetenek havuzu olduğunu düşünüyoruz.
VavaCars olarak son teknolojilerin kullanıldığı
yatırımımızla sektörde katma değer yaratacağız
ve genç istihdama katkı sağlayacağız. Şu anda
280 olan çalışan sayımızı gelecek yıl bin kişiye
çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.
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Elektrikli Araçların Yaygınlaşması Enerji İhtiyacını Artıracak!
Ülkemizde, 250 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden
Sharz.net, elektrikli araç dünyasındaki hareketliliğe dair açıklamalarda bulundu.

T

ürkiye’de elektrikli araç çağının
başlaması ile elektrik ihtiyacının
artacağını vurgulayan Sharz.
net Genel Koordinatörü Ayşe
Ece Şengönül “Örneğin tek
başına bir villanın anlık maksimum elektrik
ihtiyacı yaklaşık 10 kW diyelim, elektrikli
araç şarja takılınca ilave olarak 7 kW daha
enerji çekecektir; evin elektrik altyapısının
buna yeterli gelemediği durumlarda elektrik
dağıtım şirketinden güç artışı talebi ihtiyacı
oraya çıkacaktır. Ya da bir AVM’nin elektrik
ihtiyacının 400 kW olduğunu düşünelim.
Otoparktaki 20 adet elektrikli otomobilin 22
kW ile aynı anda şarja başlaması ile ilave 440
kW güç çekilince AVM’nin kendine elektriği
yetersiz kalabilecektir.” ifadelerini kullandı.

konularda teşviklerin getirilmesi son derece
önemli ve kaçınılmaz bir gerçek. Ülkemiz doğal
kaynaklardan enerji sağlamak için adeta bir
cennet. Bu imkanlar doğru kullanıldığı takdirde
enerji konusunda dışa bağımlılıkta ortadan
kalkacaktır.” dedi.
“AKARYAKITTA İTHALAT AZALIRSA
KALKINMA HIZIMIZ ARTAR”
Elektrikli araçların yaygınlaşması ile enerji
probleminin ortaya çıkacağını ve bu enerjinin
doğal kaynaklardan sağlanmasının önemini
vurgulayan Sharz.net Genel Koordinatörü
Ayşe Ece Şengönül ayrıca “Akaryakıtın dış
ülkelerden ithal edilmesine harcanan bütçe,

doğal kaynaklardan enerji elde etmek için
harcanırsa, ülkenin kalkınma hızı da artabilir.”
yorumunu yaptı.

GELECEKTE ELEKTRİK ALTYAPISI
YETERSİZ KALABİLİR
Uzmanlar tarafından elektrikli araçların
önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması ile beraber
ülkede ciddi bir elektrik problemininin baş
göstermesi kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Bu
konuda doğal kaynaklardan yararlanabilineceği
konusunda görüş veren Sharz.net Genel
Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Elektriğin
ülkemizde bolca olan rüzgar, güneş ve su
gibi doğal kaynaklardan elde edilmesi ve bu

Michelin’den 25. Yıla Özel Kampanya

M

Michelin Türkiye, 25’inci yıla özel bir kampanya düzenledi.

ichelin yetkili
bayilerinden, Euromaster
servis noktalarından ve
michelin.com.tr üzerinden
31 Aralık 2021 tarihine
kadar 4 adet Michelin lastik satın alanlar, 600
TL’ye varan araç bakım ve servis hizmetinin
yanı sıra, çekilişe katılarak çeşitli hediyeler
kazanma imkanına kavuşuyor. Kampanya
kapsamında bir kişiye çift kişilik Paris tatili,
25 kişiye Trendyol’dan 5 bin TL’lik hediye
çeki, 250 kişiye bibendum peluş oyuncak ve
kampanyaya kayıt olan ilk 2 bin 500 kişiye
Michelin kupası hediye edilecek.

Lastik sektöründe “uzun ömürlü
performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden
son kilometreye kadar yüksek performans ve
güvenli sürüş sunarak yeni nesil teknolojiler
tasarlayan Michelin’in, 31 Ocak 2022 tarihine
kadar kış kampanyası devam ederken, Michelin
Türkiye’nin 25’inci yılına özel ek bir kampanya
daha devreye alındı. Bu ek kampanyaya göre
31 Aralık 2021 tarihine kadar Michelin yetkili
bayilerinden, Euromaster servis noktalarından
ve michelin.com.tr üzerinden 4 adet Michelin
lastik satın alanlar; Paris tatilinden, 5 bin TL’lik
hediye çekine, Bibendum peluş oyuncaktan
kupaya kadar hediye kazanma şansı yakalarken,

600 TL’ye varan araç bakım ve servis
fırsatından da yararlanabilecek.
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“Şoförlerin E-Ticarete Geçişi Tedarik Zincirinde Risk Faktörü”

M

Motor AŞİN, Avrupa’daki şoför krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

otor AŞİN CEO’su Saim
Aşçı, Avrupa genelinde baş
gösteren şoför krizinin gıda,
imalat ve enerji sektörlerini
olumsuz etkilediği gibi
yedek parça ve otomotiv satış sonrası pazarında
da tedarik sorunlarına neden olduğunu
belirtti. Aşçı “Avrupa’daki şoför krizi tedarik
probleminin oluşmasına neden oluyor. Şoförlük
mesleği desteklenmediği müddetçe her
sektörde aksamalar hatta durmalar meydana
gelecektir. Şu anda Avrupa’da yaşanan şoför
krizinin yakın gelecekte ülkemizde de görülme
ihtimali var. Öyle ki, hızlı gelişim gösteren
e-ticaret sektörüne doğru çok ciddi bir geçiş söz
konusu. Şoförler daha iyi şartlarda çalışmak
adına e-ticaret platformlarında kurye olmayı
tercih ediyor. Bu durumun gelecekte yedek
parça ve otomotiv satış sonrası pazarına
yansıması, otomotiv sektöründeki tedarik
zincirini uzun vadede dar boğaza sokabilir.”
dedi.
OLUMSUZ ETKİLİYOR
Şoför krizinin yedek parça ve otomotiv
satış sonrası sektöründe yaratacağı olumsuz
etkilere değinen Motor AŞİN CEO’su Saim
Aşçı “Avrupa’da yaşanan şoför krizi, kısa
zaman içinde otomotiv tedarik zincirinde de
aksaklıklara yol açacaktır.

Hissedilir boyutlara ulaştığında, servislerde
araç bakım ve onarımı için gerekli parçaların
geç gelmesine hatta krizin daha da büyümesi ile
gelememesine dahi yol açabilir. Örneğin kaza
yapan bir araç uzun süre serviste kalır. Bunun
sonucunda da tüketiciler mağdur olur.” dedi.
SIFIR ARAÇ ÜRETİMİNİ DE ETKİLİYOR
Salgın ile beraber sıfır araçlardaki stok
problemi çığ gibi büyüyor. Çip ve hammadde
krizi sebebi ile sıfır araç üretimi oldukça
yavaşlamış durumda. Uzmanların çip ve
hammadde sorununa bir de tedarikteki
aksamalar eklenince, üretimin belirli ülkelerde
aylarca durma noktasına gelebileceğini söyleyen
Aşçı, “Sıfır araç almak artık çok zorlaştı.
Bayiden sipariş veren bir kişi, stok problemi
nedeniyle aylarca sıra bekliyor. Uzun zamandır
çözülemeyen çip krizine bir de hammadde
problemi eklendi. Eğer şoför krizi otomotiv
sektörüne keskin bir şekilde sıçrarsa, üretimde
bir de tedarik problemleri ortaya çıkar. Bu da
sıfır araç almayı katbekat güç hale getirir.” dedi.
BENZER SORUNLAR OLACAK
Avrupa’nın önemli ülkelerinden biri
olan Almanya’da her yıl 30 bin şoför emekli
olurken, sadece 15 bin şoför direksiyona
geçiyor. Avrupa’nın mevcut durumu
değerlendirildiğinde ise veriler, toplamda 150
bin kişilik şoför açığı olduğunu gösteriyor.
Konuya dair görüşlerini paylaşan Aşçı,
“Sorunun kökenine inilerek istihdam
sağlayacak projelerin bulunması şart. Avrupa,
şoförlerin meslek şartlarını iyileştirip, istihdamı
arttıracak adımları atmazsa kriz daha da ciddi
bir boyut kazanacaktır. Ülkemize bakıldığında
ise, şu anki mevcut durum bizlerin ihtiyacını
anlık olarak karşılıyor. Fakat Avrupa’nın şoför
çağrısı, Türkiye’de bu mesleği icra edenlerin
ilgisini çekiyor.

Ülkemizde 800 bin ticari araç varken,
700 bin şoför olması akıllara soru işaretleri
getiriyor.” İfadelerini kullandı.
TERCİHLER DEĞİŞİYOR
Krizin oluşmasındaki başlıca sebeplerden
birinin de şoförlerin çalışma şartlarındaki
düşük standartlar olduğu belirtiliyor; özellikle
maaşlarının düşük olması, farklı alanlara geçiş
yapmalarına neden oluyor. Benzer problemlerin
son 1,5 yılda ülkemizde de dikkat çekici
boyutlara ulaştığını vurgulayan Aşçı, “Şartlar
düzeltilmediği müddetçe global anlamda bu
krizin tam anlamıyla çözülmesi beklenmemeli.
Özellikle salgının gündeme gelmesi ile
birlikte, ülkemizde e-ticaret sitelerine olan
rağbet arttı. Online alışveriş imkanı sunan bu
e-ticaret sitelerinde de kurye ihtiyacı doğdu.
Şartlarından memnun olmayan birçok şoför,
maaşların daha yüksek olması sebebi ile bu
alanda çalışmaya başladı. Ülkemizdeki tedarik
zincirinde önemli bir göreve sahip olan bu
meslek grubunun e-ticarete geçişi, önemli
bir risk faktörü olarak değerlendirilmeli.”
açıklamasını yaptı.
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Yenilikçi IONIQ 5 Zirveye Doğru Koşuyor
COTY 2002’ye adını yazdıran IONIQ 5, tamamen elektrikli bir model olarak rakipleri
karşısında ter dökecek.

I

ONIQ 5, COTY 2022 için aday
gösterilen 39 yeni model arasından
seçildi. Daha sonra finallere kalan
otomobil, tasarımı, teknolojisi ve
elektrikli motor performansı ve
menziliyle otoritelerin dikkatini çekti. IONIQ
5, satışa sunulmasından sadece altı ay sonra
da Almanya’da “Yılın Otomobili” seçildi. Bu
başarısını Avustralya’da da devam ettiren
otomobil, “Yılın Elektrikli Otomobili” ve ayrıca
genel kategoride de “Yılın Otomobili” seçildi.
ÖZELLİKLERİYLE ÖN PLANDA
Önümüzdeki yıl Türkiye’de de satışa
sunulması planlanan IONIQ 5, Hyundai Motor
Grubu’nun elektrikli modeller için geliştirdiği
platformu olan Elektrikli Global Modüler
Platform (E-GMP) üzerine inşa edilmiş.
Kullanıcılar IONIQ 5’i 58 kWh veya 72,6
kWh olmak üzere iki farklı seçenekle tercih
edebiliyor. Yenilikçi otomobil, dört tekerlekten
veya arkadan itişli olmak üzere iki farklı çekiş
sistemiyle de sunuluyor.

WLTP’ye göre arkadan çekişli ve 72,6
kWh’lik versiyon, tek bir şarjla maksimum
olarak 481 kilometre sürüş menziline sahip.
IONIQ 5, güçlü bir performans ve ultra
hızlı şarj sunmasıyla da öne çıkıyor. Araç,
800V şarj teknolojisi sayesinde hızlı DC şarj
istasyonlarında sadece 18
dakikada yüzde 10’dan yüzde
80’e kadar şarj edilebiliyor.
Ayrıca, sürüş sırasında
veya park halindeyken
dizüstü bilgisayarlar veya
e-scooter’lar gibi herhangi
bir elektronik cihaza güç
sağlamak ve şarj etmek
için Araç Yükleme (V2L)
teknolojisi kullanılabiliyor.
Yılın Otomobili (COTY),
otomotiv endüstrisinin
en çok rağbet gören
ödüllerinden birisi olarak
sektörde oldukça önemli bir
yere sahip.

Avrupa çapında 23 ülkeden 61 kıdemli
otomobil gazetecisinden oluşan jüri üyesi,
listeye giren modelleri tasarım, teknoloji, yol
performansı ve fiyat/performans dengesi gibi
kriterleri baz alarak değerlendiriyor.

Yeni Astra, 2022 İlkbaharında Türkiye’de
Opel’in altıncı nesli ile dünya prömiyerini gerçekleştirdiği efsanevi kompakt modeli Yeni Astra,
sahip olduğu estetik ve benzersiz “made in Germany” tasarım detaylarıyla göz dolduruyor.

E

fsanevi kompakt model, altıncı
nesliyle duyguları harekete
geçirirken, iç ve dış tasarımıyla
da dikkatleri üzerinde topluyor.
İlk göz temasında büyüleyici
bir etki bırakmak üzere dizayn edilen yeni
Astra’nın görsel özellikleri, geliştirme ve
tasarım ekip üyelerinin çeşitli sunumlarıyla
YouTube üzerinden otomobil severlerle
buluşuyor. Her açıdan gerçek bir tasarım
simgesi olarak öne çıkan yeni Astra’nın
detayları, baş mühendis Mariella Vogler’in
ardından renk ve döşeme tasarımcısı Ilka
Höbermann’ın videosuyla zenginleşiyor.
Video; yeni Astra’nın yüksek düzeyde nasıl
bağımlılık yaptığını, ayrıntılara gösterilen
özenle ve alışılmışın dışındaki düşünme
yaklaşımıyla, nasıl Opel’in tasarım simgesi
haline geldiğini göstermesi açısından önem
taşıyor.
İDDİALI VE YALIN
Altıncı nesil Opel Astra’nın estetik ve
benzersiz “made in Germany” tasarımında,
ekibin yüzde 50’sinin kadın üyelerden
oluşması önemli bir rol oynuyor. Otomobilin
dış tasarım öğelerine bakıldığında markanın
yeni yüzü olan Opel Vizör, tıpkı Mokka,
Crossland ve Grandland SUV modellerinde
olduğu gibi yeni Astra’da da dikkatleri
çekiyor. Bu yeni yüz, Opel’in temelinde
yer alan dış tasarım öğesi “Opel Compass”
felsefesini devam ettiriyor. Söz konusu
tasarım felsefesinde, kaputtaki keskin
kıvrım ve gündüz sürüş farlarının kanat

şeklindeki grafiği gibi dikey ve yatay eksenler,
ortadaki Opel şimşek logosu ile kesişirken,
dikey olarak konumlandırılan stop lambaları
altıncı nesil Astra’nın arka bölümünde kendini
gösteriyor. Yeni Astra’nın normalden daha
geniş görünmesini sağlayan ve aracın ön
cephesini boylu boyunca kaplayan Vizör, ultra
ince Intelli-Lux LED® farlar gibi teknolojileri
kusursuzca bir araya getiriyor. Bagaj
kapağındaki şimşek logosu, aynı zamanda bagaj
açma mandalı olarak da görev yapıyor.
GELECEĞİ YANSITIYOR
Tüm geliştirmeler sonucunda, altıncı nesil
Astra ile birlikte tasarım ve konforda atılımı
temsil eden özel bir iç mekan ortaya çıkıyor.
Bu kapsamda en ileri teknolojilerle oluşturulan
işlevsel tasarım ve dijital kokpit, markanın
yenilikçi Alman teknolojisinin yansıması
olarak yeni Astra’da konumlanıyor. Astra’nın
tamamen dijital kokpiti, aracın versiyonuna
bağlı olarak, biri 10 inç olmak üzere iki adet
geniş ekran ve sürücü yan havalandırma
ızgaralarının birleşimiyle bütünleşik bir
görünüm sergiliyor. Pure Panel kokpitin cam
göstergeleri sayesinde Astra sürücü ve yolcuları,
“görsel detoks” temasına uygun olarak yeni
insan-makine ara yüzünü sezgisel olarak
kullanabiliyor. Ultra modern kokpit, yolcuların
kendilerini güvende
hissettiği, aynı zamanda
eğlenceli deneyimlere
olanak tanıyan bir
atmosfer sunuyor.

ESTETİK VE İŞLEVSEL İÇ MEKAN
Yeni Astra’nın tasarım ekibi, aracın iç
dizaynında kullanılan renkler ve döşemelerin
seçiminde, doğru denge kavramı üzerine
odaklandı. Direksiyon simidinin ortasındaki
Opel Şimşek logosundan, opsiyonel olarak
Alcantara veya Napa deri ile de sunulan AGR
onaylı ergonomik koltukların kumaşlarına
ve dikişlerine kadar her bir benzersiz ayrıntı,
Opel’in renk ve döşeme tasarımcılarının
imzasını taşıyor. Ilka Höbermann yeni
Astra’nın iç mekanıyla ilgili çalışmalarını
ise, “Bu malzemeler için en iyi çözümleri
bulmak için alışılmışın dışında düşünmek
zorundaydık. Gerçekten çok farklı ve çeşitli
renkler, dokular, grafikler ve desenler
sunuyoruz. Aslında, hepsini bir araya
getirmek, en büyük zorluk oldu. Büyük bir
yap-boz gibi. Hoş bir kontrast veya denge elde
etmek için farklı heyecan verici malzemeleri
birleştiriyoruz” ifadeleriyle açıklıyor. En aza
indirgenen zarif kumandalar, mat alüminyum
bilgi-eğlence çerçeveleri ve tüm diğer özel
vurguların Astra’ya çok büyük değer kattığını
ekliyor.
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Yeni BMW 420i Gran Coupé Türkiye’de
BMW’nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli Yeni BMW 420i Gran Coupé,
Türkiye’de satışa çıktı.

B

MW Coupé ve Cabrio
versiyonlarının tanıtılmasının
ardından BMW tutkunlarının
merakla beklediği Yeni BMW
420i Gran Coupé; sürüş
dinamikleri, keskin hatları, şık tasarımı
ve iç mekandaki premium detayları ile
kullanıcılarına büyüleyici bir sürüş deneyimi
sunmak üzere yollara çıkmaya hazırlanıyor.
BOYUTLARI BÜYÜDÜ
Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin özgür
karakteri, dış tasarımında da kendini belli
ediyor. 4783 mm uzunluğu, 1852 mm genişliği
ve 1442 mm yüksekliğiyle Yeni BMW 420i
Gran Coupé, bir önceki nesline göre 143 mm
daha uzun, 27 mm daha geniş ve 53 mm daha
yüksek. Ayrıca 2856 mm uzunluğundaki aks
mesafesi de önceki jenerasyona göre 46 mm
daha uzun olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni
BMW 420i Gran Coupé ile genişleyen 4 kapılı
coupé tasarımı, kullanıcılarına iç mekânda
daha cömert ve çok yönlü bir alan sunuyor.
470 litrelik bagaj hacmine sahip modelin arka
koltukları katladığında ise bu hacim 1290
litreye kadar çıkabiliyor.
TASARIMI ETKİLEYİCİ
Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin geniş
yekpare böbrek ızgarası ön tasarımının en
önemli unsuru olarak kendini gösteriyor.
Böbrek ızgarasının yanlarında yer alan
LED farlar modelin modern görünümünü
kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak BMW
Laserlight da tercih edilebiliyor. Estetik
L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış
LED stopları ile Yeni BMW 420i Gran Coupé
çarpıcı dış tasarımını tamamlıyor. Yeni BMW
420i Gran Coupé’nin keskin çizgilere sahip göz
kamaştıran yan profili, sportif ve bir o kadar da
zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda,
çerçevesiz kapı camları, yere yakın ve kaslı
gövdesi Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin sportif
unsurları arasında yerini alıyor.
YÜKSEK PERFORMANS
Yeni BMW 420i Gran Coupé; 170 bg güç
ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli
verimli benzinli motoruyla BMW genlerine
yakışır bir performans ortaya koyuyor.

Ortalama 8.1-7.3 lt/100 km yakıt tüketim
verisine sahip olan model; 8.6 saniyede 0’dan
100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni BMW 420i Gran
Coupé’nin neredeyse 50:50 olan dengeli ağırlık
dağılımı ve üstün aerodinamik detayları yol
tutuş yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıyor.
Gövde yapısındaki güncellemeler ve geliştirilen
aerodinamik özellikler modelin sürtünme
katsayısını bir önceki jenerasyonuna göre 0.02’i
azaltarak 0.26 seviyesine taşıyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP İÇ
MEKAN
En son teknolojileriyle dikkat çeken Yeni
BMW 420i Gran Coupé’de BMW Live Cockpit
Professional standart olarak sunuluyor.
12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve
10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü
multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit
Professional hem göze hem de kullanışlılığa
hitap ediyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé’de
bulunan BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde
sürücüler multimedya ekranının temalarını
özelleştirebiliyor, BMW Akıllı Kişisel Asistan’a
ulaşabiliyor.

Türkiye’de M-Sport tasarım seçeneğiyle
satılacak olan Yeni BMW 420i Gran Coupé,
sportif görünümlü dış parçalarının yanında,
kullanıcısına standart olarak Elektrikli Cam
Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Sürüş Asistanı
ve Park Asistanı gibi üst düzey konfor ile
kullanışlılığı bir arada sunuyor.
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Kendini Şarj Edebilen İlk Tam Hibrit Mazda Tanıtıldı!
Mazda ürün gamına ilk kez kendini şarj edebilen tam hibrit bir model dahil oldu.

M

azda özellikle şehir içi
sürüşlerde sıfır emisyon
değeri ve sessizlik sunabilen
EV modunda tamamen
elektrikli olarak çalışan
Mazda2 Hybrid, 1,5 litrelik 93 HP güç üreten
benzinli motoru ve 59 kW’lik elektrikli motor
desteğiyle 116 HP güç üretiyor. Paris İklim
Anlaşması çerçevesinde, 2030 yılına kadar
tüm ürün gamındaki CO2 seviyesini yüzde 50
azaltmayı hedefleyen Japon otomotiv devinin
yeni sürdürülebilirlik stratejisinde Mazda2
Hybrid, önemli bir görev üstlenecek.

EMİSYON SIFIR
Elektriklileşmenin hız kazandığı
bugünlerde, Mazda’nın küçük sınıftaki ürün
yelpazesine yepyeni bir model daha eklendi.
Markanın ilk kendini şarj edebilen tam hibrit
modeli Mazda2, Toyota Motor Corporation ile
hali hazırda var olan işbirliğinin bir meyvesi
olarak dikkat çekiyor. Tamamen elektrikli
sürüşe imkan veren EV modu, özellikle şehir içi
sürüşlerde emisyon değerlerini sıfıra indirirken,
sessiz ve pürüzsüz yolculuklara imkan tanıyor.
1490 cc hacmindeki benzinli motoru 93
HP, elektrikli motoru ise 59 kW güç üreten
Mazda2 Hybrid, toplamda 116 HP güç verisine
erişiyor. 0’dan 100 km/s hıza 9,7 saniyede
ulaşan otomobilin son hızı 175 km/s olarak
açıklanıyor.
DÜŞÜK TÜKETİM
WLTP normlarında 100 km’de 3,8-4,0
litre gibi etkileyici yakıt tüketim verilerine
ulaşan küçük Mazda, gaza basılmadığında ve
frenlemelerde ortaya çıkan kinetik enerjiyi

yüksek performanslı bataryasında depolayarak
harici bir şarja ihtiyaç duymuyor. Normal
sürüşlerde ise optimum performans için işletim
sistemi, benzinli motor ve elektrikli motor
arasında güç dağılımını akıllıca gerçekleştiriyor.
Küçük sınıfta olmasına karşın 2560 mm’lik
aks mesafesiyle 4 yetişkin için ferah bir yaşam
alanı sunan Mazda2 Hybrid, 286 litrelik bagaj
hacmiyle de ihtiyaçları karşılıyor. Euro NCAP
testlerinde 5 yıldıza layık görülen model,
Avrupa pazarında 2022 yılının bahar aylarında
satışa sunulacak. Mazda2 Hybrid’in Türkiye’de
satışa çıkacağı tarih ise henüz belli değil.

Dacia Spring’e Bir Ödül Daha
Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST Jürisi tarafından “2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En
İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)” ödülüne layık görüldü.

3

2 Avrupa ülkesinden
gazetecilerden oluşan
AUTOBEST jürisi,
2022 Avrupa’da Satın
Alınabilecek En İyi
Otomobil olarak Dacia Spring’i
seçti. Jüri, Dacia Spring’i açık ara
en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil
olarak oyladı. AUTOBEST
jürisi 21 yıllık tarihinde ilk kez
tamamen elektrikli bir aracı
kazanan olarak belirledi.
%100 ELEKTRIK VE %100
DACIA
Mart 2021’in sonunda
tanıtılan Dacia Spring, 43 bin
adedin üzerinde sipariş aldı.
Bu başarının çok önemli bir
nedeni var. Spring, tamamen
elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor,
ulaşılabilir kılıyor ve kullanıcılara
ihtiyacı olabilecek her şeyi
(navigasyon, klima, elektrikli
camlar, akıllı telefon yansıtma
vb.) Avrupa’da benzersiz bir
fiyata sunuyor. Kompakt SUV
görünümünün altında; dört
kişilik geniş ve ferah bir iç
mekan, verimli ve güvenilir bir
elektromotor ve 305 km’ye varan
menzil (WLTP Şehir döngüsü –
WLTP Karma döngüde 230 km)
yatıyor.
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Yeni Tiguan Allspace Satışa Sunuldu
Tiguan’ın, uzun versiyonu Tiguan Allspace yenilenen makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa
sunuldu.

V

olkswagen, popüler SUV modeli
Tiguan’ın uzun versiyonu Tiguan
Allspace’i güncelledi. 2017’deki
lansmanından bu yana dünya
genelinde 1,5 milyon adetlik bir
satış rakamına ulaşan Tiguan Allspace, yeni
sürüş destek ve akıllı bilgi eğlence sistemleriyle
şimdi daha verimli, daha yenilikçi ve daha
teknolojik. Yeni nesil sürüş destek ve konfor
sistemleri, akıllı bilgi-eğlence sistemi, yüksek
verimlilik seviyesine sahip motor seçeneği,
yedi kişiye kadar yaşam alanı ve 1.920
litreye kadar bagaj alanı sunan Yeni Tiguan
Allspace iddiasını devam ettiriyor. Kapsamlı
donanımıyla Tiguan Allspace, modern ve çok
yönlü bir SUV olarak aileler için mükemmel bir
yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.
YEDİ KOLTUKLU TİGUAN ALLSPACE
Tiguan’ın “Long Wheel Base” (LWB)
versiyonu olan Allspace, 2017 yılında tanıtıldı
ve bugüne kadar toplam 1,5 milyonluk bir
satış adedine ulaştı. Dünya genelinde satılan
tüm Tiguan‘ların yarısından fazlası Allspace
versiyonu ile tercih ediliyor. Yeni Tiguan
Allspace ferah iç mekanı sayesinde hem ön hem
arka yolculara oldukça geniş bir alan sunuyor.
Beş veya 7 koltuklu seçeneği ile satışa sunulan
modelde, arka koltuklar ve üçüncü sıradaki
bağımsız koltuklar kullanım gereksinimine
bağlı olarak kolayca katlanabiliyor. Yeni Tiguan
Allspace’teki tüm oturma sıraları katlandığında
5 koltuklu model 1.920 litreye, isteğe bağlı
olarak sunulan 7 koltuklu model ise 1.775
litreye kadar bir yükleme hacmi sunuyor.
VERİMLİ MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni Tiguan Allspace’de sunulan turbo
beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor yüksek
verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. 7 vitesli
DSG şanzımanla sunulan 150 PS gücünde 1,5
litre TSI motor Aktif Silindir Yönetimi (ACT)
teknolojisiyle donatılmış.
YENİ RENK SEÇENEKLERİ
Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx
Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi
yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı
renk seçeneği ile satışa sunuluyor.
DİJİTALLEŞTİRİLMİŞ İÇ KOKPİT
Yeni nesil Tiguan Allspace, yüksek
performanslı üç bölgeli otomatik klima “Air
Care Climatronic” ile kalite algısını bir üst
seviyeye taşıyor.

Tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları,
orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda
paneli üzerinden kontrol ediliyor. Dokunmatik
ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki
kumandaların yerini almış. Yeni kumandalar
sezgisel kullanıma kolay bir yapı sunuyor.
Ayrıca, klima panelinin hemen altında erişimi
kolay bir noktada bulunan iki adet aydınlatmalı
USB-C bağlantı noktası da günlük hayatı
kolaylaştırıyor.
OTONOM SÜRÜŞ DESTEK SISTEMLERI:
IQ.DRIVE
Volkswagen’in son teknoloji sürüş asistan
sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE,
kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan
teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin
en gelişmişi olarak Tiguan Allspace’de
isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom
Sürüş Asistanı “Travel Assist” sayesinde
sıkışık ve yoğun trafik koşullarında ve durkalk trafikte bile keyifli ve konforlu bir sürüş
sağlanıyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel
Assist” dışında Yeni Tiguan Allspace’de Acil
Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif

Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger
Protection System”, yaya algılama özelliğine
sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif
Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı
“Side Assist” gibi asistan sistemleri opsiyonel
olarak sunuluyor.
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Yeni Trend: Eldeki Otomobili “Sıfırlamak”!

Türkiye’nin en büyük özel oto servis ağı RS Servis, ikinci el ve sıfır kilometre araç pazarında
yaşanan gelişmelerin satış sonrasına yansımasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O

tomobil üretiminde yaşanan
aksaklıklar, sıfır kilometre
araçlardaki tedarik sorunu
ve döviz kurundaki radikal
yükseliş, ikinci el araç
pazarındaki tüm dengeleri değiştirmeye devam
ediyor. Ezberlerin bozulduğu bir süreçten
geçen sektörde, satış sonrasında da hareketli
günler yaşanıyor. Sadece 1 yıl önce, pandemi ile
birlikte hayatımıza giren kısıtlamalar ve evden
çalışma modellerinin araçların trafiğe daha az
çıkmasına ve bakım-onarımların aksatılmasına
sebep olduğuna dikkat çeken RS Servis CEO’su
Ünal Ünaldı, yılın üçüncü çeyreğinde bu
durumun ciddi manada değiştiğini ifade etti.
TERCİHLER FARKLI
Otomobil fiyatlarındaki sürekli hale gelen
yükselişin, birçok araç sahibinin elindeki aracı
yeni bir araçla değiştirme düşüncesinden
vazgeçirdiğini vurgulayan Ünaldı, “Çok sayıda
kullanıcı, birkaç ay içinde satmayı düşündüğü
araca birkaç sene daha binme kararı aldı.

Yeni bir araca ulaşmanın maliyeti arttığı için,
ellerindeki aracı koruma yoluna gidiyorlar.
Kompakt sınıf, 2012 model dizel-otomatik
bir otomobiliniz var diyelim, 2017 modeliyle
değiştirmek isterseniz ortalama 120 bin TL
ek bütçeye ihtiyacınız var. Fakat kapıdaki
aracın kaportadan mekaniğe, iç mekandan
kozmetiğe birçok eksiğini giderip 20 bin TL
gibi bir rakama sıfırlayabiliyoruz. Orta sınıf bir
otomobil için yine 200 bin TL, lüks segmentte
ise 400-500 bin TL daha ekleme yapmanız
gerekiyor. Her araç için bu rakamlar değişken
olsa da üstüne ekleyeceğiniz bütçenin yüzde
15-20’si ile eldekini sıfırlayabilirsiniz. Satarken
de TL bazında hiçbir kaybınız olmuyor, hatta
değer kazanıyor.” açıklamasını yaptı.
ÖZEL SERVİSİN AVANTAJI TSE VE
GARANTİYLE BELLİ OLUR
İkinci eldeki alışkanlıkların da oto
ekspertiz sektörünün gelişmesiyle değiştiğini
belirten Ünaldı “10-15 sene öncesini sektör
temsilcileri ve tüketiciler çok iyi hatırlayacaktır.
Eskiden masrafı olan araç gözden düşer
satışa çıkarılırdı. Bugün hemen her araç oto
ekspertizden geçerek satılıyor ve ekspertizde
tüm eksikler ortaya çıkıyor.” açıklamasını yaptı.
Ayrıca “Şu anda 65 bin araç onarımı yapan
tamirhane ve servis merkezi mevcut. Bu sayının
1.500’e yakını yetkili servis, 4 bini özel oto
servisi, 60 bine yakını tamirhane olarak hizmet
veriyor. 4 bin özel oto servisinden, sadece
812’sinin TSE 12047 ve 709’unun TSE 13168
belgesi mevcut.

Burada dikkat edilmesi gereken şey şu:
Vatandaşın yüksek standartlarda hizmet
alması adına TSE belgeli ve garantili özel
servisleri tercih etmesini şiddetle öneriyoruz.
Türkiye’deki 57 şubemizde başlattığımız
araç sıfırlama hareketimizden tüm otomobil
sahipleri faydalanabilir.” dedi.

Doğru Ekipman Tüketicinin Cebini Korudu!

Türkiye çapında 300 noktada hizmet veren oto ekspertiz ve check-up markası Pilot Garage, ikinci
el otomobil alımı ve satımı yapacak tüketicileri aydınlatacak bilgiler paylaştı.

H

atalı ve yanlış ölçüm yapan
boya ölçüm makineleri ve
dyno sistemleri yüzünden
alıcı ve satıcıların
mağduriyet yaşadığını
söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü
Cihan Emre “Şimdiye kadar TSE ve HYB
belgesi olmayan onlarca şirketin yetki
belgesinin iptal edilmiş durumda. Bu
yapılarda maalesef maliyetleri düşük tutmak
için yüzde 70 daha ucuz olan kalitesiz
ekipmanlar kullanılıyor. Boyalı parça boyasız
çıkabiliyor, yürüyen aksamdaki problemler
tespit edilemiyor. 20 yıldır Konya’da üretimini
yaptığımız ekipmanlar ile ülke ekonomisine
katkı sağlarken, doğru ekipmanlarla
gerçekleştirilen detaylı kontroller sayesinde
tüketicilerin
de cebini
koruduğumuz
için mutluluk
duyuyoruz.”
dedi.

DAHA İYİ PERFORMANS VERİSİ
Bu duruma yatırımcılar tarafından bilinçli
olarak göz yumulduğuna dikkat çeken Pilot
Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre,
ekspertizde en önemli hususun güven olduğuna
dikkat çekti. Emre “Örneğin dyno verilerinin
birçok ekspertiz noktasında hatalı olduğunu
biliyoruz. Maliyet sebebiyle daha az ağırlığa
sahip tamburlarla ve kötü yazılımlarla araç
ölçümü yaparak hatalı verilere ulaşan çok fazla
ekspertiz şirketi var, bu şirketlerin hepsinin
yetki belgesi iptal edilecek, onlarcasının da
iptal edilmiş durumda. Günün sonunda
araç kullanıcılarına doğruluğu olmayan bilgi
veriliyor. İstisnasız, kondisyonu birbirinden çok
farklı olan her araçta bu firmalar yüzde 93-95
motor gücü verisi alarak insanları yanıltıyor.
Bisiklet koysanız
bu veriyi veriyor.
Ya da boyalı parça
boyasız çıkabiliyor,
yürüyen aksamdaki
problemler tespit
edilemiyor.

Kalitesiz ekipmanlardaki
en büyük problem
ölçümdeki tutarsızlık.
Maalesef sektörde TSE
belgesine sahip şirket oranı
halen çok düşük. Bu durum
tüketicilerin kandırılması
anlamına geliyor.”
açıklamasını yaptı.
İTHALATI AZALTTIK
Pilot Garage’ın oto ekspertiz sektöründe
kurumsallaşma ve standartların
yükselmesinde önemli bir misyon edindiğini
dile getiren Emre “20 yıldır Konya ilimizde
üretimini yaptığımız ekipmanlar ile ülke
ekonomisine katkı sağlarken, bu alandaki
ithalatı da tam yüzde 70 oranında azaltmış
oluyoruz. Ayrıca doğru ekipmanlarla
gerçekleştirilen detaylı kontroller sayesinde
tüketicilerin de cebini koruduğumuz için
mutluluk duyuyoruz. Ekspertiz şirketleri artık
araç alıcıları ve satıcıları arasında bir güven
noktası görevini taşıyor.” dedi.
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Yeni SKODA Karoq Ortaya Çıktı
Skoda ilk kez tanıtılmasının ardından dört yıl geçen Karoq modelini yeniledi.

M

arkanın tasarım dilini
evrimleştiren marka,
yeni sürdürülebilir
materyaller kullanıyor.
Karoq aynı zamanda yeni
teknolojileri ve daha verimli motorlarıyla öne
çıkıyor. ŠKODA markasının en çok tercih
edilen modellerinden biri olan Karoq, yarım
milyondan daha fazla satış adedi elde ederek
markanın büyümesine önemli katkılar sağladı.
ŠKODA bu başarıyı devam ettirmek adına
KAROQ’un tasarımını daha modern hale
getirdi, aerodinamik performansını geliştirdi ve
aracı son teknoloji asistan sistemleriyle donattı.
DAHA ŞIK VE DAHA AERODİNAMİK
TASARIM
Škoda’nın tasarım dili gelişmeye devam
ederek Karoq’un çok daha çekici bir SUV
halini gelmesini sağladı. Yeni tasarım unsuları
arasında daha geniş altıgen ön panjur, daha
ince ön-arka far grubu, aerodinamik olarak
optimize edilen alaşım jantlar, ön tamponda
hava girişleri ve yeni arka spoyler yer alıyor.
Bu sayede Karoq daha şık görünürken, rüzgar
direnç katsayısında da yüzde 9’luk bir iyileşme
sağlandı.

TEKNOLOJİK AYRINTILAR
Karoq Full-LED Matrix farlar ve daha
geliştirilmiş asistan sistemleriyle birlikte yeni
teknolojiler de sunuyor. Aracın kabininde
ise daha fazla sürdürülebilir materyal ve
konfor bulunuyor. Yeni opsiyonel Eco paketi,
vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden
yapılmış koltuk döşemelerine sahip. Bununla
birlikte LED ambiyans ışıklandırmaları ve araç
içerisindeki yeni dekoratif detaylar görselliği
daha ileriye taşıyor. Yenilenen Karoq’da artık
sürücü koltuğunun yanı sıra ön yolcu koltuğu
da elektrikli olarak ayarlanabiliyor. 10.25 inç’lik
Sanal Kokpit ile tercih edilebilen Karoq’da
merkezi dokunmatik ekran, araç içi yolcuların
otomobilde sunulan tüm sistem opsiyonlarına
hükmedebilmesi sağlanıyor.

Arka koltuklar normal konumdayken
521 litre bagaj hacmi sunan Karoq, koltuklar
katlandığında 1,630 litre hacme sahip oluyor.
Ülkemizde Aktif Silindir Teknolojisine sahip 1,5
TSI 150 PS motor ve DSG Otomatik Şanzıman
ile sunulacak yenilenen Karoq, geniş iç hacmi,
yüksek seviyede pratikliği ve dikkat çekici
tasarımıyla SUV segmentindeki en iddialı
modellerden biri olmaya devam edecek.
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Lexus Hidrojen Motorlu ROV Buggy Konseptini Tanıttı
Premium otomobil markası Lexus, 3. kez gerçekleştirilen Kenshiki Forumu’nda yeniliklerini sergiledi.

A

vrupa’da 2025’e kadar 20
yeni veya yenilenmiş model
lansmanıyla iddialı bir büyüme
planına sahip olan Lexus,
satışlarını yaklaşık iki katına
çıkararak 130 bine ulaştırmayı planlıyor. Bu
büyümeyle birlikte 2025’te Lexus’un Avrupa’da
pazar payının yüzde 3’ü aşması bekleniyor.
Kenshiki Forumu’nda yeniliklerini aktaran
marka, yeni NX450 plug-in modelini ve ROV
Konsepti buggy aracını da gösterdi.
LEXUS’TAN YOL DIŞINDA LÜKS
EĞLENCE: ROV BUGGY
Lexus’un yol dışı eğlence aracı, doğayı lüks
bir yaşam tarzı ile keşfetme imkanı sağlıyor.
Lexus’un cesur tasarımını ve üstün işçiliğini
yansıtan araç, hidrojenli sıfıra yakın emisyonlu
sürüşüyle yarının off-road eğlencesinin nasıl
olacağını gösteriyor. Lexus’un ilk hidrojen
motorunu kullanan Lexus ROV konsepti,
markanın sürüş eğlencesinin her yere
taşınabileceğini göstererek, bunu ekstrem arazi
yeteneğiyle birleştiriyor. Açık süspansiyonları,
koruma kafesi ve çamurlu yollar için off-road
lastiklerle tamamlanan aracın uzunluğu 3,120
mm, genişliği 1,725 mm ve yüksekliği 1,800
mm oldu.
YÜKSEK LEXUS KALİTESİ VE İŞÇİLİĞİ
Yeni konsept araç bir buggy’de daha önce
görülmemiş derecede yüksek kaliteyi, Lexus
işçiliğiyle ortaya koyuyor. Lüks detaylar
arasında deri direksiyon simidi, dikkat çekici
vites kolu ve zorlu arazi şartlarında konfor
sağlayan süspansiyonlu koltuklar yer alıyor.
Koltuklar dayanıklı sentetik deri ile kaplandı.
Zorlu arazi sürüşü için ilk Lexus hidrojen içten
yanmalı motorlu aracı, kalite, sağlamlık ve
dayanıklılık beklentilerini tamamen karşılıyor.

Lexus, karbon nötr hedeflere ulaşmak için
çalışmalar yaparken aynı zamanda eğlence
tutkusundan da ödün vermiyor. ROV Konsepti
içten yanmalı motorun heyecan verici sesini
sunarken, hızlı yanan hidrojenin getirdiği
ani tork artışından da faydalanıyor. Lexus’un
bu eğlenceli arazi aracı, 1.0 litre hidrojenli
motordan güç alıyor. Benzinli motor gibi
çalışan hidrojenli motor, yüksek basınçlı
tankında sıkıştırılmış hidrojeni barındırıyor
ve bunu direkt hidrojen enjeksiyonuyla hassas
bir şekilde motora aktarıyor. Daha da dikkat
çekici olanı Lexus’un yeni hidrojen motoru,
sürüş sırasında göz arı edilebilir miktarda
motor yağı yakılarak sıfıra yakın emisyon salımı
gerçekleştiriyor.
PLUG-IN HİBRİT NX 450H+
Lexus, Kenshiki Forumu 2021’de markanın
ilk plug-in hibrit modeli NX 450h+’ı da
gösterdi. Lexus’un 15 yıldan daha uzun süredir
hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan
ilk plug-in hibrit modeli, performansı ve
tasarımıyla dikkat çekiyor. Lexus’un NX
modeli henüz showroomlara dahi varmadan
büyük bir satış başarısı yakaladı. Şimdiden
10 binin üzerinde ön sipariş alan Lexus NX,
markanın yeni dönemine başarıyla başlamasını
sağlayacak.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEĞİ
Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’de de
satışa sunulacak 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 450h+ toplam güç
olarak 309 PS 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.
Sadece elektrikli olarak 135 km/s hıza kadar
çıkabiliyor. Bununla birlikte NX 450h+’ın
bataryası, 230 V/32 A bağlantı ve araçtaki
6.6 kW şarj sistemiyle 2.5 saat civarında
doldurulabiliyor.
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Alfa Romeo Ödüle Doymuyor

Alfa Romeo, ödül almaya devam ediyor. Bu kez markanın iddialı modeli Giulia GTAm
ödüle layık görüldü.

M

arkanın sınırlı sayıda
üretilen modeli Giulia
GTAm Auto Bild Sportscars
okuyucu oylarıyla ‘İthal
Sedan ve Station Wagon’
kategorisinde “2021 Auto Bild Sportscars”
seçildi. Giulia GTAm, İtalyan markanın
tarihindeki en başarılı yarış otomobillerinden
biri olan ‘1965 Giulia Sprint GTA’ya atıfta
bulunuyor.
BÜYÜK ÖDÜL ONUN
Alfa Romeo Giulia GTAm’nin, 540 HP’lik
motor gücüyle birleşen kusursuz İtalyan
tasarımı, Auto Bild Sportscars okuyucuları
tarafından ödüle layık görüldü. Alfa Romeo’nun
şimdiye kadar ürettiği en güçlü otomobil olan
Giulia GTAm, okuyucuların oylarıyla toplam
109 güncel spor otomobil modeli arasında
“2021 Auto Bild Sportscars” seçildi ve ‘İthal
Sedan ve Station Wagon’ kategorisinde birinci
oldu. Okuyucular, geçen sene de Alfa Romeo
Stelvio Quadrifoglio’yu ödüllendirmişti.

SADECE 500 ADET ÜRETİLİYOR
Sadece 500 adet üretilen Giulia GTA’nın
ünlü kısaltması “Gran Turismo Alleggerita”
hafifleştirilmiş “Grand Tourer” anlamına
geliyor ve markanın tarihindeki en efsanevi
otomobillerden biri olan 1965 Giulia
Sprint GTA’ya atıfta bulunuyor. Ultra hafif
malzemeler kullanılarak üretilen Giulia GTAm,
Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg daha hafif
ve 540 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorun
modifiye edilmiş bir versiyonu ile donatılıyor.
Bu da 187 HP/lt ile sınıfının en iyi spesifik
güç üretimi anlamına geliyor. Giulia GTAm
pistteki tur sürelerinde olduğu kadar hızlanma
açısından da olağanüstü bir performans
sergiliyor.

Giulia GTAm; Sauber Engineering ile
Alfa Romeo arasındaki sinerjiyle; doğrudan
Formula 1’den aktarılan teknik bilgi
kullanılarak özel olarak geliştirilip üretilmiş
olmasıyla da farkını ortaya koyuyor.

“Lüks Otomobilim Var Diye Yaz Lastiğine Güvenmeyin”
Hava şartlarının iyiden iyiye zorlaştığı kış aylarına girdiğimiz dönemde, Aşin Otomobil, lüks
araç sahipleri için bazı uyarılarda bulundu.

B

irçok lüks araç sahibinin lastik
konusunda yeterli bilince
sahip olmadığını söyleyen
Aşin Otomobil Genel Müdürü
Okan Erdem “Milyonlarca
TL’ye satın aldığınız premium bir araç,
zeminle tek ilişkisi olan lastikler sebebiyle
fonksiyonsuz hale gelebiliyor. Özellikle
arkadan itişli otomobillerde bu durum daha
net ortaya çıkıyor. 7 derecenin altındaki her
hava şartında sürücülerin kış lastiğine geçiş
yapması gerekiyor. Bu yüzden kar lastiği
değil, kış lastiği olduğunu tekrar belirtmekte
fayda var.” dedi.
YETERİNCE BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ
Premium araçlara servis hizmeti veren
Aşin Otomobil, yeni mevsimde otomobil
sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak önemli
uyarılarda bulundu. Küresel ısınmanın
etkisiyle her yeni kış mevsiminin daha zorlu
geçtiğini ifade eden Aşin Otomobil Genel
Müdürü Okan Erdem, kış lastiği konusunda
lüks araç sahiplerinin halen yeterince bilgi
sahibi olmadığını belirtti.

7 DERECENİN ALTINDA ETKİSİZ
Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı
ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında,
yaz lastiğinin içinde barındırdığı maddelerin
özelliğini kaybettiğini dile getiren Erdem
“Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor
diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm
hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş
dengesini bozuyor, fren mesafesini uzatıyor.
Dört tekerlekten çekişli de olsa kış lastiği
kullanarak kendinizi, sevdiklerinizi ve trafikteki
diğer kullanıcıları koruyabilir, aynı zamanda
otomobilinizin potansiyelini kaybetmeyerek
keyifli sürüşler yapabilirsiniz.” dedi. Özellikle
arkadan itişli otomobillerde ESP sisteminin
de faydasız kalacağının altını çizen markanın
başındaki isim, “Daha zorlu şartlar için
bagajınızda bir zincir seti bulundurmak hiç
beklemediğiniz bir anda hayatı kolaylaştırır.
Sürücülerin aynı zamanda reflektör ve çekme
halatı bulundurmasını tavsiye ediyoruz.

Genel kanının aksine lastik basınçlarını
düşürmek yerine 1-2 PSI kadar artırmak
iyi olacaktır. Rot ve balans ayarlarını da
servislerinde kontrol ettirmeleri yürüyen
aksam, jant ve lastiklerin ömrünü uzatır.”
şeklinde konuştu.
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Yeni Suzuki S-CROSS: Daha Çekici, Daha Güçlü, Daha 4x4
Dünyanın önde gelen Japon üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli S-CROSS’un
dünya prömiyerini online bir tanıtım ile gerçekleştirdi.

S

uzuki, yenilenen SUV modeli ile
sınıfında dengeleri değiştirmeye
hazırlanıyor. Dünya prömiyerini
gerçekleştirdiği yeni S-CROSS ile
bir SUV modelinde aranan tüm
özellikleri bir arada toplayan Suzuki, cesur
tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün gücü,
verimliliği ve işlevselliği ile rakiplerine göz dağı
veriyor. 50 yılı aşkın süredir dünya çapında
nam salan SUV tecrübesini yepyeni modeli
S-CROSS’ta mükemmelliğe ulaştıran marka,
lider Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemiyle de
dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun
yanı sıra 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid
motoruyla hem gücü hem de verimliliği en üst
düzeyde sunmayı başarıyor.
HER KOŞULDA EN İYİ PERFORMANS:
ALLGRIP 4X4
Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği
dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş
moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit
olarak isimlendirilen dört sürüş modu ile Yeni
S-CROSS tüm koşullarda en iyi performansı
sunmayı başarıyor. Allgrip dört tekerlekten
çekiş sistemi, iki aks arasındaki tork miktarını
ayarlıyor ve dört sürüş modunu ESP, motor
gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre
sistemlerin desteği ile optimize ediyor.

GÜÇLÜ SUV TASARIMI ILE GÖZLER
ÜZERİNDE
Yeni S-CROSS, henüz ilk göz temasından
itibaren güçlü bir SUV görünümü sergiliyor.
Dış ve iç tasarımda detaylara gösterilen
özen ona güçlü ve kendinden emin bir araç
görünümü kazandırıyor. İlk görüşte güçlü
tasarım vurgusunu karşısındakine hissettiren,
S-CROSS’un piyano siyahına boyanmış, büyük
ve heybetli ön ızgarası, krom çıta üzerine
yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanıyor.
Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemeler
yeni S-CROSS’un agresif SUV görünümüne
destek oluyor. Ön ve arka LED aydınlatma
birimleri teknolojik ve modern bir görünüm
kazandırırken, köşeli çamurluk kemerleri yan
tasarıma güçlü bir güven duygusu kazandırıyor.
Buna ek olarak yeni SUV model sunduğu 8
farklı renk seçeneği ile farklı zevklere sahip
kullanıcılara da hitap etmeyi başarıyor.

YALIN VE KULLANIŞLI İÇ MEKAN
Güçlü bir dış görünüme sahip olan yeni
S-CROSS içeride ise zengin donanımıyla
dikkat çekiyor. Keyifli ve konforlu bir deneyim
sunarken macera duygusunu da yansıtmayı
hedefleyen yeni model, her bir detayıyla
ferahlık ve konfor sunuyor. Ortada sentetik
deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik
deri koltuklar aracın SUV doğasını tamamlıyor.
Kokpit ise güçlü ve gelişmiş görünümüyle
benzersiz bir ergonomi vaat ediyor. Büyük
gösterge paneli, üç boyutlu tasarımıyla
modern ve kaliteli bir görüntü sergiliyor.
Apple CarPlay®, Android Auto™, sesli komut
ve eller serbest Bluetooth® görüşme olmak
üzere en güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt
tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit
Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında
farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre
görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de
görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve
vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi
ayrıntılarla ileri teknoloji iç mekânı kendine
özgü bir hale getiriyor.
YÜKSEK KONFOR
Geniş iç mekânından esnek bagaja kadar
farklı SUV kullanıcılarının gereksinimlerini
karşılamak üzere tasarlanan yeni S-CROSS, 5
yetişkin için geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor.
Ön yolculara sunulan oturma konforu, daha
fazla rahatlık için koltuk sırtlığının konumunu
ayarlama seçeneğine de sahip olan arka
koltuk yolcularının konfordan ödün vermesini
gerektirmiyor. Kabin, yolcuların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere birçok depolama alanı ve
olanaklarla donatıldı.

AİLENİN TÜM ÜYELERİ İÇİN GENİŞ
BAGAJ
Geniş bagaj VDA ölçüm normuna göre
430 litre hacim kullanıma sunuyor. 60:40 iki
parça halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları
kadar farklı konumlarda kullanılabilen bagaj
zemini de kullanım amacına uygun esnek bir
yapı sunuyor. Varılacak hedef ne olursa olsun
yeni Suzuki S-CROSS beş yetişkin ve bagajını
sırtlayacak alanı ve konforu kullanıma sunuyor.
VERİMLİLİK VE PERFORMANS BİR
ARADA
Yeni S-CROSS, yüksek torklu sahip 1.4
Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli
motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo
besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına
yönlendirerek alt devirlerde yüksek tork üretimi
sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken
aynı zamanda verimliliği de en üst seviyede
sunuyor. Direkt enjeksiyon sistemi, gelişmiş
performans ve verimlilik için yakıt miktarını,
zamanlamasını ve basıncını optimize ediyor.
Elektrikli emme değişken supap zamanlaması
(VVT), soğutulmuş egzoz gazı devridaimi
(EGR) ve yüksek sıkıştırma oranı sayesinde
verimlilik artıyor.

21

SEKTÖRDEN • 1 - 31 OCAK 2022

Castrol EDGE’den EuroLeague ve EuroCup’a Destek
Castrol EDGE, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Avrupa’nın en prestijli iki basketbol
organizasyonu olan EuroLeague Basketball ve EuroCup’ın içerik partneri oldu.

F

utbol dünyasında başarılı
sponsorluklar yürüten Castrol;
Avrupa’daki basketbol
taraftarlarının da coşkusuna ortak
olmak amacıyla EuroLeague
Basketball ve EuroCup’ın içerik partnerliğini
üstlendiğini duyurdu. Bu iş birliği kapsamında;
2021-2022 ve 2022-2023 sezonları boyunca
spor severler tarafından yapılacak oylamalarla
ve sıvı titanyum ile güçlendirilmiş Castrol
EDGE’in desteğiyle her hafta ligin “baskı
altında gerçek performansını ortaya çıkaran
oyuncuları” seçilecek. Ayrıca, mücadeleyi
kazanma baskısının yoğun biçimde hissedildiği
basketbol arenasında performansını katlayan
sporcular sosyal medya aracılığıyla paylaşılacak.

GERÇEK PERFORMANS
Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta
Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz,
yeni iş birliğine ilişkin şunları söyledi:
“Müsabakalardaki baskı hissinin oyuncu için
adeta itici bir güce dönüştüğü bu heyecan verici
karşılaşmaların stratejik parçası olmaktan
gurur duyuyoruz. Castrol olarak yüzyılı aşkın
süredir işimiz; sıvı mühendisliği ve yıllar içinde
edindiğimiz deneyimle basınç altında dahi
en iyi performans gösteren madeni yağları
üretmek.
Basketbolda takımı başarıya götüren ‘baskı
altında bile gerçek performansı ortaya koymak’
gibi birçok öge bizim işimizde de tamamıyla
geçerli.”

Bursa’nın En Çok Engelli İstihdamı Sağlayan Şirketi: Tofaş
Tofaş, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 verileri baz
alınarak; “Bursa’nın En Çok Engelli İstihdamı Olan Şirketi” olarak belirlendi.

T

ofaş, T.C. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Bursa
Çalışma ve İş Kurumu
tarafından “Bursa’nın En Çok
Engelli İstihdamı Sağlayan
Şirketi” olarak belirlendi. Tofaş’a, 2020 ve
2021 yılı verilerine dayanarak Bursa’nın ve
Türkiye’nin engelli istihdamına sağladığı
destek ve “Engelli Destek Teknolojisi
Projelerini En Çok Uygulayan Şirket” olması
sebebiyle, teşekkür belgesi takdim edildi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Feyzullah Eren Türkmen ve heyetini Tofaş
Fabrikası’nda ağırlamaktan ve ödül almış
olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten
İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler
Direktörü Orçun Sarıca, “Tofaş olarak uzun
yıllardan bu yana engelli bireylerin yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesine destek olmak
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Engelli haklarını tanımayı sadece kanuni
bir yükümlülük olarak görmüyor, kurumsal
bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.
Bursa’nın en çok engelli istihdamı sağlamış
fabrikası olarak, toplam 209 çalışanımızla
uzun yıllardır omuz omuza çalışıyoruz. Engelli
çalışanlarımızdan 171’i, üretim hatlarımızda
aktif olarak görev alıyor. En eski çalışanımız
ise 1992 yılında Tofaş’ta işe başladı ve halen
bizimle çalışmaya devam ediyor. Bu konuda
tüm sanayicilerin sorumluluk üstlenmesi
gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

TOFAŞ’IN ENGELSİZ HAYATA
KATKILARI SÜRÜYOR
Tofaş, engelli bireylerin hayatını
kolaylaştırmaya ana faaliyet alanından başladı.
2016 yılından bu yana devrede olan “Fiat
Engelsiz Hareket” sosyal sorumluluk hareketi
ile engelli bireylere yönelik farkındalığı
artırmayı hedefleyen şirket, “Herkesin Güvenli
ve Özgürce Seyahat Etme Özgürlüğü Olmalı”
fikri ile hayata geçirdiği “Fiat Engelsiz Hareket”
ile güvenli araç kullanımı ve konforlu seyahat
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor, engelli
bireylerin ve ailelerinin hareket özgürlüğüne
destek olmayı amaçlıyor. Fiat ürün gamında
yer alan modellerde; engelli bireylerin araç
kullanımı için gereken kit ve aparatları
sunuyor. 2017 yılında engelli bireylerin
sosyal hayatlarına dokunmak için Bursa’daki
Tofaş Spor Salonu’nda “Engelsiz Tribün”
uygulamasını oluşturan Tofaş, aynı sene
Dünya Engelliler Günü’nde “Haydi Maça Gel”
sloganıyla tribünü kullanıma açtı.

Tofaş Spor Salonu’ndaki “Engelsiz
Tribün” Türkiye’deki tüm basketbol sahaları
içinde öncü uygulama olmasıyla da dikkat
çekiyor. Tofaş’ın engelli bireyler için
devreye aldığı projeler temelinde engelli
çalışanların yanı sıra tüm engelli bireylerin
hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Bu bakış açısıyla, 2019 yılında Türkiye
çapındaki işitme engelli bireylerin rahatlıkla
kullanabileceği “İyiye İşaret Platformu”
nu hayata geçiren Tofaş, bu platformla,
ülkemiz genelindeki işitme engellilerin
Türkçeyi daha etkin kullanabilmelerinin
yanında okuma-yazmalarını geliştirmeleri
ve günlük hayatlarındaki iletişimde sıkıntı
yaşamamalarına katkı sunmayı sürdürüyor.
https://engelsizhareket.fiat.com.tr web sitesi
üzerinden, ülkemizdeki tüm işitme engelli
bireylerin ücretsiz olarak yararlanabileceği
İyiye İşaret platformunda, kelimeler ve cümle
içinde kelime kullanımları, görsel, işaret dili
ve yazılı olarak videolar halinde izlenebiliyor.
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Peugeot 308 Beşinci Kez Finalde

Otomobilin Oscar’ı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde Yeni
PEUGEOT 308 (Hatchback ve SW), finalistler arasına girdi.

2

3 farklı ülkeyi temsil eden 61 COTY
(Avrupa’da Yılın Otomobili) jüri
üyesi, Yeni PEUGEOT 308’i 39
aday otomobil içerisinden son 7
finalist arasına seçti. Bu prestijli
yarışmada bir PEUGEOT modeli, son 9 yıl
içinde 5. kez finalistler arasında yer aldı. 2022
Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi 28 Şubat’ta
İsviçre’nin Cenevre şehrinde açıklanacak. Yeni
PEUGEOT 308, Avrupa’da Yılın Otomobili
(COTY) ödüllerinde Fransız üreticinin
geleneğini sürdürüyor. Kusursuz özellikleri ile
dikkatleri üzerine toplayan PEUGEOT 308,
2013 yılından bu yana yarışmanın finallerine
kalmayı başaran 5. PEUGEOT modeli oldu.
PEUGEOT bundan önce; 2019 sonunda 208
ile, 2018 sonunda 508 ile (Hatchback ve SW),
2016 sonunda SUV 3008 ile ve önceki nesil 308
(Hatchback ve SW) ile 2013 sonunda finalist
olmuştu. Bu adaylıkların ise 3’ünden ödülü
kazanarak ayrılmıştı. Avrupa’da Yılın Otomobili
Ödülü’nü 2020’de PEUGEOT 208, 2017’de
PEUGEOT SUV 3008 ve 2014’te PEUGEOT
308 (Hatchback ve SW) modelleri kazanmıştı.
Fransız üretici, bu yıl da yeni PEUGEOT 308
modeli ile 39 aday arasında son 7 finalistten bir
tanesi olmayı başardı.

YALNIZCA BİR ‘YILIN OTOMOBİLİ’
KAZANANI VAR
Otomotiv endüstrisinin en önemli
ödüllerinden birisi olan Avrupa’da Yılın
Otomobili (COTY) yarışmasında kategori, alt
bölüm veya sınıf ayrımı yapılmıyor. Her yıl
yalnızca bir model, Yılın Otomobili olmaya
hak kazanıyor. Jüri, 23 Avrupa ülkesinden
61 üyeden oluşuyor. Her biri ilk oylamada,
39 katılımcıdan oluşan kapsamlı listeden
oylamasını yapıyor ve yedi finalist belirleniyor.
Katılımcıların ve finalistlerin listesine Yılın
Otomobili web sitesi https://www.caroftheyear.
org/ üzerinden ulaşılabiliyor. 2022 Yılın
Otomobili Ödülü’nün sahibi 28 Şubat’ta
Cenevre’de (İsviçre) açıklanacak.
ŞİMDİDEN 24.000 ADETLİK SİPARİŞ
ALINDI
C segmentinde yer alan yeni PEUGEOT
308, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla
aileyi yeniledi. Ekim ayının sonuna kadar
Avrupa genelinde 24.000’in üzerinde sipariş
alındı. Bu siparişlerin %22’si ise yepyeni şarj
edilebilir hibrit versiyondan oluştu. Baştan
aşağı yenilenen modelin etkileyici tasarımı ilk
görüşte otomobil severleri kendisine hayran

bırakmayı başarıyor. Bunun yanı sıra yeni
PEUGEOT 308, geniş iç mekân tasarımıyla
da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan
sunuyor. Yeni PEUGEOT 308, önde dikey
imza şeklindeki LED aydınlatmaları ve arkada
üç pençeli stop tasarımı ile PEUGEOT’nun
DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel
i-Cockpit® (kompakt direksiyon simidi,
yükseltilmiş gösterge ekranı ve yapılandırılabilir
düğmelere sahip merkezi dokunmatik ekran)
ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin
gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden
model, benzinli ve dizel motorlarıyla en
yüksek verimliliği sunarken, 180 ve 225 hp’lik
seçeneklerle tercih
edilebilen şarj edilebilir
hibrit versiyonuyla da
göz dolduruyor.

Toyota’dan Görme Engelliler İçin Büyük Proje
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., “herkes için hareket özgürlüğü” amacıyla işitme engellilerden
sonra görme engelliler için de “engelleri ortadan kaldıran” ses odaklı teknolojiyi kullanıma aldı.

S

es odaklı teknoloji ile görme
engelliler, web sitesine
ulaşarak veya iOS telefon/
tablet uygulamasını indirerek
Toyota’nın ürün ve hizmetlerine
ulaşabilecekler. Toyota’nın Türkiye’deki bütün
yetkili satıcı ve servislerine kolaylıkla erişip,
modeller ile ilgili her türlü bilgiyi alabilecekler
ve olası sorunlarını çözebilecekler. Yapılan
çalışmalarla Toyota, BlindLook platformunda
yer alan markalar arasına da girerek Görme
Engelsiz Marka (EyeBrand) sertifikasını
almaya hak kazandı. Toyota, BlindLook
platformunda yer alan markalar arasına da
girerek Görme Engelsiz Marka (EyeBrand)
sertifikası ile birlikte Dünya Engelliler
Günü’nde “EyeBrand” ödülünü de aldı ve
otomotiv sektöründe bu ödüle layık görülen
ilk marka oldu.

BOZKURT “TOYOTA ÖNCÜ
MARKADIR”
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın
otomobil teknolojilerinde olduğu gibi insan
hayatını kolaylaştıran her yenilikte öncü rol
üstlendiğini de belirterek şunları söyledi;
“Bir mobilite şirketi olma yolunda emin ve
kararlı adımlarla ilerleyen Toyota otomotiv
endüstrisi ile birlikte insana dokunan ve
topluma fayda sağlayacak yenilikleri sunmak

için 85 yıldır aralıksız çalışıyor. Hedefimiz;
herkesin özgürce hareket ettiği bir dünyada
her türlü engele rağmen verilen hizmetler
ile toplumsal entegrasyonu sağlamaktır.
Bu çerçevede ülkemizde de bir dizi çalışma
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Duyma
engelliler için geliştirdiğimiz çözümlere şimdi
de görme engelliler için devreye aldığımız
çözümleri ekledik. Bununla beraber, “Her
bayi birer engelsiz tesis” yaklaşımımızla,
bayilerdeki fiziksel şartları iyileştirerek
Toyota Engelsiz Plazaları oluşturduk. Bu
yönde 360 derece değerlendirerek iyileştirme
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toyota işte
tam da burada engelleri yıkmak ve herkes
için eşit mobiliteyi sağlamak amacıyla üzerine
düşeni gerçekleştirmekten büyük mutluluk
duymaktadır.”

MOBİLİTE İLE “ENGELSİZ” BİR
DÜNYA
Dünya üzerinde 7’den 77’ye herkesin
özgürce hareket ettiği bir dünya için
“mobilite şirketine” dönüşme kararı alan
Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle
müşterilerinin her zaman yanında olduğunu
kanıtlamaya devam ediyor. “Mobilite”
kavramı çerçevesinde Toyota, engellilerin,
hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı
kişilerin, yaşlıların, en küçüğünden en
büyüğüne tüm bireylerin özgür, rahatça ve
keyif alarak hareket etmelerini sağlayacak
yüksek teknolojiye sahip ürünler sunmayı
amaçlıyor.
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Toyota’nın Güvenlik ve İleri Seviye Asistan
Sistemleri, T-Mate İsmini Aldı
Toyota, araçlarında en yüksek güvenlik standartlarını sunmaya devam ediyor.

G

üvenlik konusuna her zaman
önem veren Toyota, tüm
güvenlik ve ADAS sistemleri
için yeni bir şemsiye isim olarak
Toyota T-Mate’i kullanmaya
başladı. Toyota T-Mate, hassas park etmeden
şehir içinde ve otoyolda sürüşe kadar birçok
farklı sürüş ortamında güvenliği artırmak için
tasarlanmış geniş bir fonksiyon yelpazesini
içeriyor. Güvenlik teknolojileri; sensörlerin,
radarların ve kameraların sadece aracı değil
aynı zamanda çevredeki trafiği ve çevreyi
taramasıyla evrimleşiyor. Bu sayede sürücüyü
potansiyel tehlikelere karşı uyarıyor ve
gerektiğinde frenlemeyi, yönlendirmeyi ve gaz
kontrolünü kullanarak kazaları önlüyor veya
şiddetini azaltıyor.

FARKLI SENARYOLAR KOMBİNE
EDİLDİ
T-Mate, Toyota Safety Sense’i ile sürüşü
daha güvenli ve kolay hale getirmesinin yanı
sıra farklı senaryolarda araçtaki tüm yolcuları
ve diğer yol kullanıcılarını koruyan aktif sürüş
ve park asistanları sistemlerini kombine ediyor.
Toyota, T-Mate ile birlikte bir dizi inovasyona
ve geliştirmeye sahip son nesil Toyota Safety
Sense’in tanıtımını da gerçekleştiriyor. Ön
Çarpışma Önleyici Sistem, artık ilk defa düşük
hızlarda Hızlanmayı Önleme ve Kavşakları
Kesme Trafik Asistanı fonksiyonlarının yanı
sıra geliştirilmiş Karşıdan Gelen Trafiği
Algılama ve Kavşak Dönüş Asistanı ile
sunuluyor.

EMPATİ ÖN PLANDA
Toyota Safety Sense’in diğer yeni özellikleri
arasında Acil Sürüş Durdurma Sistemi
(EDSS) ve her zaman uygulamaların güncel
kalmasını sağlayan Uzaktan Güncelleme
(OTA) fonksiyonları da bulunuyor. T-Mate
ile sunulan paketler, model ve donanıma
göre değişiklik gösteriyor. Toyota T-Mate’in
pazarlama kampanyası ise bir grup arkadaş
içerisinde zorlu durumlarda her zaman
yardıma yetişen empatik bir karakterle birlikte
gerçekleştirilecek. Bu karakterin özellikleri
aynen T-Mate’in özellikleri gibi akıllıca, hızlı
düşünen ve her zaman yardıma hazır olan bir
karakter olacak.

“Sigorta Sektörüne Yeni Bir Soluk Getiriyoruz”

Müşteriyi “en doğru sigorta ürününe, en uygun fiyatla ulaştırma” anlayışı ile yola çıkan
Sigortambir, sigortaya dair oluşan tüm ihtiyaçları tek bir platformda tüketicilerle buluşturuyor.

Y

eni platformları ile ilgili olarak
önemli açıklamalarda bulunan
Sigortambir Genel Müdürü
Kürşat Köz, “Geleneksel
sigortacılık çözümlerini bir
kenara bırakarak tamamen tüketicilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlanmış
ürünler sunuyoruz. Tüm alternatiflerin bir
arada olduğu platformumuzda en uygun
fiyat ile hiç sigorta ürünü almamış veya
zorunluluk sonucu ürünü almış olan ve
bizim “sigortasız” olarak tanımladığımız
kitleye sigorta bilincini aşılamak en büyük
hedefimiz. Ülkemizin, sektörümüz açısından
yüksek potansiyel barındıran güçlü bir pazar
olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımla 2023
yılının sonuna kadar 1 milyon tüketiciye
dokunacağız.” dedi.
TÜKETİCİLERE HİZMET VERİYOR
Sigorta sektöründeki önemli girişimlerden
biri olarak dikkat çeken ve kendilerini
“Yeni Nesil Insurtech Platformu” olarak
tanımlayan Sigortambir, en uygun fiyatla, bol
seçeneği bir çatı altında toplayan yapısıyla
tüm kanallardan tüketicilere hizmet veriyor.
Sigortacılığın yıllar içerisinde sınırlı ve
yavaş bir büyüme eğiliminde olduğuna
dikkat çeken Sigortambir Genel Müdürü
Kürşat Köz, “Sigortambir olarak sektöre
farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz

ve dijital dünyaya yeni bir soluk getiriyoruz.
Sigortanın günümüz dünya dinamiklerinde
zorunlu bir ihtiyaç olduğu algısını oluşturarak
dönemin gerekliliklerine anlık, rasyonel ve
çevik karşılıklar vereceğiz. Böylece sigorta
ürününü sosyal yaşamın vazgeçilmezi kılacağız.
Çoğunlukla sadece zorunlu sigorta poliçelerinin
yenilenmesinden ibaret sektöre dinamizm
katacağız ve yeni kitleler kazandıracağız.” dedi.
PANDEMİDE BÜYÜME EVRESİNE GEÇTİ
Özellikle geride bıraktığımız son iki yılda
yaşadığımız yangın, heyelan, dolu gibi afetlerin
yanı sıra içinde bulunduğumuz pandemi
döneminin tüketicilere sigortanın öneminin
farkına varılmasını sağladığını vurgulayan
Köz, “Pandemiyle birlikte, hiç olmadığı
kadar sigortaya önem verilmeye başlandı. Bu
çok sevindirici. Bizler de sigorta bilincinin
toplumumuzda daha yüksek seviyelere
ulaşmasını istiyoruz. Pandemi gerçeğiyle sigorta
sektörü de yeni bir nitelikli büyüme evresine
geçmiş oldu.” açıklamasını yaptı.
SİGORTA BİLİNCİ OLUŞTURMAK
Müşteri memnuniyetinin önemini
dile getiren Köz, “İş süreçlerimizi sürekli
geliştireceğiz. Müşterilerimizin her an yanında
olup onları en iyi biz tanıyacağız. Hayatlarını
kolaylaştırırken beraber kazanacağız.” şeklinde
konuştu. “ Önce “sigortasızlardan” kastımızı

ifade edelim. Biz kimlere
“sigortasız” diyoruz?
Zorunlu sigorta yaptıran,
yenilemelerini bilinçsizce
ve mecburen yapanlara biz
“sigortasızlar’’ diyoruz. Bu
bağlamda sektörün genel
bir fotoğrafını çektiğimizde
mevcut sigortalıların önemli bir kısmının
“sigortasızlar” diye tanımladığımız bu gruptan
oluştuğunu görüyoruz. Yani, sahip olduğu
poliçenin kendisine sunduğu faydaların
farkında olmayan, sadece zorunlu olduğu için;
kendilerine dayatılan sigorta ürünlerini satın
alan ve yenileyen tüketicilerden bahsediyoruz.
Sigortambir olarak; müşterilerimizi tanıyıp
ihtiyaç ve beklentilerine en uygun ürün
ve hizmetleri, kurumsallığın getirdiği
profesyonellikle sunuyoruz. En büyük kaybı,
maalesef nüfusumuzun büyük bir oranına
denk gelen bankacılık ve sigortacılıkla hiç
ilişki kurmamış tüketicilerde görüyoruz.
Sigortambir’in de odak noktası işte bu
tüketiciler. Sigortalı olmanın avantajlarını
her platformda anlatarak, insanları gerçek ve
bilinçli “sigortalı” seviyesine taşımak istiyoruz.
Bu alanın göz ardı edilen bir de sosyolojik
boyutları var. Tüm bu hedefler doğrultusunda
2023 yılına kadar 1 milyon “sigortalıya” çok
kanallı bir strateji ile ulaşacağımızı biliyoruz.”
dedi.
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Peugeot 3008’den Rekor Satış

Peugeot’un SUV pazarındaki büyük başarısının önemli pay sahiplerinden bir tanesi olan SUV
3008, 1 milyon adetlik üretime ulaştı.

D

ünyanın önde gelen otomotiv
markalarından Peugeot,
dünya çapında ve Türkiye’de
sürdürdüğü SUV başarısının
en önemli modellerinden
bir tanesi olan Peugeot SUV 3008’in 1
milyonuncusunu banttan indirdi. SUV 3008,
bir milyon sınırını geçerek çok önemli bir
kilometre taşına imza attı. Avrupa ve Çin’de
üretilen otomobil, 2017 Yılın Otomobili
ödülü de dahil olmak üzere dünyanın farklı
bölgelerindeki otomobil uzmanlarının ve
tüketicilerin gönüllerini kazanarak dünya
genelinde 76 ödül alırken, 1 milyonuncusu
Fransa Sochaux fabrikasının hattından törenle
indirildi.

SEGMENT LİDERLİĞİNİ KORUYOR
Peugeot SUV 3008, Fransa pazarında
satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi
segmentinde lider konumunda bulunuyor.
Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde
ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Portekiz’de
ilk, İtalya ve İspanya’da ise ikinci olup Güney
Avrupa pazarında da güçlü duruş sergiliyor.
Modelin satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına
gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen
pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya
ve Mısır bulunuyor. Peugeot SUV 3008,
ülkemizde geçtiğimiz yılı toplam SUV pazarı
lideri olarak kapatan markanın 2021 Ekim
ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe
ulaşmasında Peugeot SUV 2008 ile birlikte
en önemli rolü oynayan modeller arasında
yer alıyor. Peugeot SUV 3008 modelinin
global satışlarının %80’inden fazlası otomatik
şanzımanla tercih edilirken yaklaşık %38’i üst
donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine
çekiyor.

Bu da Peugeot markasının sınıf atlama
stratejisinin bu modelde ne kadar olumlu
ilerlediğini doğrular nitelikte bir gösterge
olarak öne çıkıyor.

Mazda Esnek Üretim Modeliyle Geleceğe Hazırlanıyor!
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Mazda, Japonya Hofu Fabrikası’nda
gerçekleştirdiği yeniliklerle üretim kabiliyetini artırdı.

H

2 üretim hattında yapılan
geliştirmeler sayesinde
Japon üretici; aynı
anda, aynı seri üretim
hattında farklı modelde
otomobiller ve motor tiplerini üretebilecek.
Anlık ihtiyaçlara birkaç gün içinde hızlı bir
şekilde adapte olabilen, markanın çok yönlü
çözüm stratejisinin bir parçası olan esnek
modellemeye sahip üretim hattı, 2022 yılında
gün yüzüne çıkacak bir dizi SUV modeline de
ev sahipliği yapacak.
DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ
Japon otomotiv devi Mazda, hali hazırda
Mazda6 ve Mazda CX-5 modellerinin
üretildiği H2 üretim hattında, elektrikli güç
aktarma organlarına da sahip olacak geniş
ürün gamını üretebilecek kapasiteye ulaşmak
adına kapsamlı değişikliklere gittiğini
duyurdu. Yeni modellere ve değişen taleplere
hızlı bir şekilde yanıt verebilen bu gelişmiş
üretim modellemesi, Mazda’nın Monotsukuri
adını verdiği yenilikçi inovasyon yaklaşımının
en son örneği olarak adlandırılıyor.

İHTİYACA GÖRE ÜRETİM
Mazda’nın çok yönlü çözüm stratejisinin
önemli bir ayağı olan geliştirmeler sonucunda,
üretim hattı değişen ihtiyaçlara göre
şekillendirilebiliyor. Bu sayede aynı hat
üzerinde büyük veya küçük platformlu, içten
yanmalı veya elektrikli motorlu, enlemesine
ya da uzunlamasına motor yerleşimine sahip
otomobiller üretilebilecek. İleriye dönük karma
üretim felsefesi, aynı zamanda 2022 yılında
tanıtılacak SUV modellerine de hayat verecek.
STRATEJİYE GÖRE KURGU
Yeniden düzenlenen üretim hattının
kalbini, çapraz dolly bandı modellemesi
oluşturuyor. Yeni yapıda sabit konveyör
bantları ve askılarına yer verilmiyor ve hat
fiziksel olarak özgür kılınıyor. Sabit bantlar
ve askıların yerine zeminle aynı hizada
bulunan paletlere yer veriliyor ve bu paletler
“dolly silindirler” vasıtasıyla hareket ediyor.

Sabit üretim hattına göre çok daha hızlı
şekillendirilebilen bu üretim hattına gelecekte
daha fazla bölüm eklenerek kapasite
genişletilebiliyor. Kolay hareket eden paletli
yapı sayesinde çalışanların daha serbest
bir alana kavuştuğunu dile getiren Mazda
Motor Corporation Kıdemli Genel Müdürü
Takeshi Mukai, Hofu Fabrikası’nın yarısından
fazlasının yeni stratejiye göre kurgulandığını
belirtiyor. Yatırım maliyetlerini yüzde 10
düşüren bu strateji, geleneksel montaj hattını
geliştirme sürecinin 5’te 1’i kadar zaman
alıyor.
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Motor Aşin 50’nci Yaşını Kutluyor!
İlk adımlarını 1971 yılında atan, “insana değer” vizyonu ile cesur adımlarla Türkiye’nin en köklü yedek
parça ve otomotiv satış sonrası şirketlerinden biri haline gelen Motor AŞİN, bu yıl 50’nci yaşını kutluyor.

H

er parçada biz varız”
mottosuyla, yepyeni bir
kurumsal kimlik ve logoyla
zamanın ruhunu dijitalleşme
ve inovasyonla yakalamayı
hedefleyen Motor AŞİN, bugün 200’den
fazla premium yedek parça markasının ana
distribütörlüğünü yapıyor. Sektör temsilcileri
ve tedarikçileriyle gerçekleştirilen 50’nci yıl
buluşmasında konuşan Motor AŞİN CEO’su
Saim Aşçı, “50 yıl sadece bir sayıdan ibaret
değil, bize göre bir ömürden fazlası. 50 yıl önce
Türkiye’nin nüfusu 30-34 milyonken, şimdi 83,
84 milyonları konuşuyoruz. 50 yıl önce yaklaşık
1960’larda her 100 kişiden 3 kişiye 1 otomobil
düştüğü bir dönemden şu anda Avrupa’da her
2 kişiden 1 kişiye, Türkiye’de her 6-7 kişiden
1 kişiye otomobil düşecek şekilde bir gelişim
var. Dünyada inanılmaz bir dönüşüm var.
Önümüzdeki 50 yıl, bundan önceki 50 yıla göre
5 kat, 10 kat hızlı değişim gösterecek. İnanın
bundan sonraki 5 yıl geçmişteki yüzyıldan
daha değerli, daha hızlı olacak. Dolayısı ile
bu dönüşüme, bu değişime bir şekilde adapte
olmak gerekiyor. Bizler de 2021 yılını değişim
yılı ilan ettik.” dedi.

DEĞİŞİME ADAPTE OLMALI
Sektör temsilcileri ve tedarikçileriyle bir
araya gelen Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı,
50’nci yıl buluşmasında yaptığı konuşmada
“50 yıl sadece bir sayıdan ibaret değil, bize göre
bir ömürden fazlası. 50 yıl önce Türkiye’nin
nüfusu 30-34 milyonken, şimdi 83, 84
milyonları konuşuyoruz. 50 yıl önce yaklaşık
1960’larda her 100 kişiden 3 kişiye 1 otomobil
düştüğü bir dönemden şu anda Avrupa’da her
2 kişiden 1 kişiye, Türkiye’de her 6-7 kişiden
1 kişiye otomobil düşecek şekilde bir gelişim
var. Dünyada inanılmaz bir dönüşüm var.
Önümüzdeki 50 yıl, bundan önceki 50 yıla göre
5 kat, 10 kat hızlı değişim gösterecek. İnanın
bundan sonraki 5 yıl geçmişteki yüzyıldan
daha değerli, daha hızlı olacak. Dolayısı ile
bu dönüşüme, bu değişime bir şekilde adapte
olmak gerekiyor. Bizler de 2021 yılını değişim
yılı ilan ettik.” açıklamasını yaptı.

DİJİTALLEŞME VE İNOVASYON
2012’de dünyadaki önemli bir satın alma
grubu olan TEMOT-TATCOM ortaklığına
dahil olduklarını ve dış dünyaya açılarak global
pazarda da söz sahibi olmaya başladıklarını dile
getiren Aşçı, “Bugün 200’den fazla premium
markanın ana satıcılığını, distribütörlüğünü
yapıyoruz. Yeni döneme yeni kurumsal
kimliğimiz ve logomuzla giriş yapıyoruz. Dedik
ki vazgeçemeyeceğimiz yegane unsur güvendir.
Vazgeçemeyeceğimiz tek şey inovasyondur.
Vazgeçemeyeceğimiz tek şey zorla olsa da
dijitalleşmedir. Vazgeçemeyeceğimiz şey
otomotivin evrildiği güncel noktadır ve
elektriklileşme sürecidir.Yeni logomuzdaki
kırmızı renk, bu elektriklileşme sürecine de
atıfta bulunuyor.” dedi.

Doğan Trend Otomotiv Uğur Sakarya’yı Bünyesine Dahil Etti!
Doğan Trend, gelecek büyüme planlarını desteklemek adına organizasyonel yapısını da
güçlendirmeye devam ederek önemli bir ismi bünyesine dahil etti. Otomotiv sektörünün tecrübeli
profesyoneli Uğur Sakarya, Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’ten Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak Doğan Trend ailesine katıldı.

D

oğan Holding çatısı altında
faaliyet gösteren Doğan
Trend Otomotiv; bir
yandan mevcut markalarını
geliştirirken diğer yandan
yeni markalarıyla büyümeye devam ediyor.
2021 senesinde marka portföyüne MG
markasını katan, son 6 ayda elektrikli
otomobil pazarında %15’in üzerinde bir pay
elde eden Doğan Trend Otomotiv, yine aynı
dönemde KYMCO ve Silence e-motosiklet
markalarını ülkemizde satışa sunarak
elektrikli dönüşümde öncü rol alma iştahını
göstermişti. Bu noktada nitelikli yönetim
yapısını daha da güçlendirmeyi hedefleyen
Doğan Trend Otomotiv, otomotiv sektörünün
deneyimli isimlerinden Uğur Sakarya’yı
Perakende Operasyonları, Araç kiralama
ve Suvmarket’ten sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak bünyesine dahil etti.

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su
Kağan Dağtekin; “2 yıl kadar önce; Doğan
Grubu’nun değerleri paralelinde, yeni
vizyonuna destek olabilecek bir otomotivmobilite yol haritası çizdik. Otomotivdeki ana
trendleri yakalayan sürdürülebilirlik ve kalite
konusuna önem veren markalar ile 360 derece
güler-yüzlü hizmetleri birleştirmek istiyoruz.
Distribütörlüklerimizin yanı sıra perakende
ve ikinci el markalarımız da oyun planımızın
önemli bir parçası. Bu işlerimizi, bugüne dek
önemli kurumlarda tecrübesini ispatlamış,
değer ve fark yaratmış bir profesyonele emanet
etmekten ötürü çok mutluyuz” dedi.
UĞUR SAKARYA KIMDIR?
İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
mezunu olan Uğur Sakarya, 20 yıllık otomotiv
geçmişi ile sektörde önemli bir yere sahiptir.
Mühendislik ile başladığı kariyerinde otomotiv
sektörüne ilk adımını 2000 senesinde Tofaş
Satış Sonrası Bölge Müdürü olarak Koç
Grubu’nda atmıştır. 2004’te Otokoç Şube
Müdürü olarak devam eden kariyerinde, ilk üst
düzey yöneticilik tecrübesini 2011’de Otokoç
Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı olarak
kazanmıştır. Ardından 2014 yılında Borusan
Oto Genel Müdürü olarak Borusan Otomotiv
Grubu’na geçiş yapmış, 2018 yılında ise BMWMINI Türkiye Genel Müdürü olmuştur.

Otomotiv sektöründe danışmanlık da yapan
Uğur Sakarya, 2019 senesinde VavaCars’ın
Kurucu Genel Müdürü olarak girişimcilik ve
e-ticaret tecrübesi edinmiş, son olarak 202021 yıllarında Otomol Genel Müdürü olarak
görev yapmıştır.
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Güç ve Ekonomi Bir Arada

Fiat’ın başarılı modellerinden olan Egea, gerek tasarımı gerekse verimli motorlarıyla dikkat çekiyor.
Test sayfalarımıza 1.6 litre dizel motoruyla katılan model ekonomik yanını sürdürüyor mu?

F

iar Egea tasarım olarak fazlasıyla
ilerledi. Keskin hatlar ile kombine
edilmiş bütün yapı, özellikle
alınabilen sportif donanım
eklentileriyle de bir adım daha
öne taşınabiliyor. Ön tampon ve yan eklentiler
sportif tasarımı desteklerken, arkada ki
difizör tasarımı da sportifliğe katkı sağlayan
ayrıntılardan.
KOKPİT NASIL?
Kokpitte daha modern hava bizleri
karşılıyor. İlk olarak dikkat çeken orta
konsoldaki multimedya sistemi dokunmatik
olarak kontrol edilebiliyor. Gösterge paneli
bilgilendirme konusunda başarılıyken, artık
bir devrime ihtiyacı olduğunun sinyallerini
bize veriyor. Eşya gözü konusunda vitesin önü,
arkası ve kapı içleri oldukça cömert. Arkada
sunulan baş ve diz mesafesi sedan kadar olmasa
da başarılı.

HEM GÜÇLÜ HEM EKONOMİK
Dizel motorda şu an sadece manuel
şanzıman ile satılan Egea HB, 130 Hp güç
ve 320 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s
hızlanmasını model 9.8 saniyede tamamlıyor.
Modelin maksimum hızı 208 Km/s. Tüketimi
ise 4.5 litre.

YALITIM NASIL?
Egea eski nesillerine göre yalıtım
konusunda çok fazla kademe kat etti. Sadece
otoban hızlarında yol sesini alan model, üst
devirlerde dizel motorun gürültülü yapısına
engel olamıyor.
GÜVENLİK ÖNEMLİ
Tasarımı kadar güvenlikte de etkileyici
donanımlar barındıran model, müşterileri
etkilemeye devam ediyor. Trafik işaretleri
tanıma sistemi, şerit asistanı, çapraş trafik
uyarı sistemi, otomatik acil durum fren
destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi
etkileyici donanımlardan sadece bir kaçı.
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En Havalı Egea: Cross
Fiat’ın başarılı modellerinden olan Egea,tasarım anlamında müşterileri etkilemek için Cross
versiyonunu ortaya çıkardı. Segmentinin lideri olabilecek mi?

E

gea tasarım olarak fazlasıyla
ilerledi. Cross versiyon ile de bu
ilerleyiş desteklendi. Tasarımda
standart modele göre çok az
farklar var. Ek olarak standart
versiyona göre yerden sadece 4 cm daha
yüksek. Ekstra olarak Cross logoları otomobile
farklı bir hava katmış. Modelin daha güçlü
görünmesi için çamurluk kenarlarında dodikler
kullanılmış.
KOKPİT NASIL?
Kokpitte daha modern hava bizleri
karşılıyor. HB karoser ile kokpit neredeyse
aynı. İlk olarak dikkat çeken orta konsoldaki
multimedya sistemi dokunmatik olarak kontrol
edilebiliyor. Gösterge paneli bilgilendirme
konusunda başarılıyken, artık bir devrime
ihtiyacı olduğunun sinyallerini bize veriyor.
Eşya gözü konusunda vitesin önü, arkası ve
kapı içleri oldukça cömert. Arkada sunulan baş
ve diz mesafesi sedan kadar olmasa da başarılı.
İç mekanda farklılık olarak Cross versiyona özel
bazı detayların daha çok olmasını isterdik.
GÜÇLÜ BENZİNLİ MOTOR
Modelde 1.0 litre Firefly motor yer alıyor.
100 bg güç ve 190 nm tork üretiyor. 0-100
Km/s hızlanmasını model 12.2 saniyede
tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 183
Km/s.

YALITIM NASIL?
Egea eski nesillerine göre yalıtım
konusunda çok fazla kademe kat etti. Sadece
otoban hızlarında yol sesini alan model, üst
devirlerde dizel motorun gürültülü yapısına
engel olamıyor.
GÜVENLİK ÖNEMLİ
Tasarımı kadar güvenlikte de etkileyici
donanımlar barındıran model, müşterileri
etkilemeye devam ediyor. Trafik işaretleri
tanıma sistemi, şerit asistanı, çapraş trafik
uyarı sistemi, otomatik acil durum fren
destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi
etkileyici donanımlardan sadece bir kaçı.
YOL TUTUŞ NASIL?
Yüksek karoser yapısı sebebiyle standart
versiyona göre gövde salınımı yapan model,
hafif arazi kullanımlarında avantajlarını size
fazlasıyla sunuyor.
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Togg’da Üretim Hatlarının Kurulumu Başladı
Togg, ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlanıyor.

F

ikri ve sınai mülkiyeti yüzde
100 Türkiye’ye ait küresel bir
marka ortaya çıkarmak ve Türk
mobilite ekosisteminin çekirdeğini
oluşturmak hedefiyle yola çıkan
Togg, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği
‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasından bu yana
aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini bir basın
toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

SÖZLERIMIZI TUTTUK, YOLUMUZA
EMIN ADIMLARLA DEVAM EDIYORUZ
Togg’un Gemlik Tesisleri’nde, üretim hattı
kurulumu çalışmaları başlamış olan gövde
binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Togg
CEO’su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde
yol aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
“Akıllı cihazımızı geliştirirken verdiğimiz her
sözün arkasında durarak, yolumuza emin
adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 yerlilik
oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini
Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine
çıkmayı hedefliyoruz. ‘Marmara Bölgesi’nde
üretim yapacağız’ dedik, Gemlik’i mobilitenin
kalbi yaptık. ‘Akıllı cihazımız değil, üretimimiz
de temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en temiz
tesislerini kurduk. ‘Pandemiye rağmen gecikme
olmaz’ dedik, tesislere başlama tarihimizde
şaşma olmadı, planlarımız çerçevesinde
ilerliyoruz.

İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı
belirtmiştik, yeni yılın ilk haftalarında
sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve
operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık.
‘Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız
hazır’ dedik, Ankara’da Teknoloji Araştırma
Merkezimizi, Gebze’de prototip atölyemizi
hayata geçirdik. ‘Fiziki testlere 2021 üçüncü
çeyrekte başlayacağız’ dedik, başladık. 3 boyutlu
modellerle simülasyonları tamamladık. Araç
güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini
bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme
ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye’de
üreterek, test merkezlerine gönderdik. ‘Küresel
oyuncu olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg
Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına
başladık. ‘2022 sonunda bataryamız yerli
olacak’ dedik, Farasis ortaklığında Siro’yu
kurduk. Geçtiğimiz yıl tam bu zamanda,
‘2021 Ekim ayında ekipman kurulumuna
başlayacağız’ dedik, başladık. Hızlı ve yaygın alt
yapı oluşumuna destek için Togg Akıllı ve Hızlı
Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık.”
GEMLIK TESISI’NDE ROBOTLAR
GÖREV BAŞINDA
‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan
Togg Gemlik Tesisleri’nde inşaatının başladığı
18 Temmuz 2020’den itibaren öncelikle zemin
güçlendirme çalışmaları yapıldığı anlatan M.

Gürcan Karakaş,
toplam 1 milyon
200 bin metrekare
açık alan üzerine
inşa edilen tesislerin
toplam 44 bin adet
zemin güçlendirme
kolonu üzerine inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık
2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim
birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de
tamamlanmasının planlandığını ve şu an
itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandı.
CES’TE DÜNYA SAHNESINE
ÇIKIYORUZ
Bir teknoloji şirketi olarak otomotiv
fuarlarına katılmadıklarını hatırlatan
Karakaş, 5-8 Ocak tarihlerinde, dünyanın
en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES
2022’de (Consumer Electronics Show) yer
alacaklarını söyledi. Fuara, Togg’un gelecek
vizyonunu gösteren akıllı cihazla katılacaklarını
belirten Karakaş, “Akıllı cihazımızı Turkish
Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka
yolculuğumuza “sanal konvoy” ile tüm
dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te
dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik,
bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli
özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility®
kavramımızı anlatacağız” dedi.
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Aileler İçin Biçilmiş Kaftan

Station Wagon ülkemizde sedan karoser kadar çok sevilmese de, geniş hacim isteyenlerin
ilk tercihleri arasında. Peki diğer avantajları neler?

F

iat Egea tasarım konusunda
özellikle son nesilde fazlasıyla
beğeniliyor. Gerek sportif yapısı
gerekse dinamik hatları modeli
fazlasıyla albenili kılıyor. Keskin
hatlar ile kombine edilmiş bütün yapı, Station
Wagon karoserle birlikte çok güzel kombine
edilmiş. Ön tampon ve yan eklentiler sportif
tasarımı desteklerken, arkada ki difizör tasarımı
da sportifliğe katkı sağlayan ayrıntılardan.
Model bagaj alanı olarak ise 550 litre bir alan
sunuyor. Bu değer ile model ailenin en fazla
hacim sunan versiyonu oluyor.

Arkada sunulan baş ve diz Hatchback
karoserden çok daha iyi. Bagaj hacmi isteyenler
içinse model biçilmiş kaftan oluyor.

KOKPİT NASIL?
Kokpitte daha modern hava bizleri
karşılıyor. Ailedeki tüm karoser seçeneklerinde
iç mekan neredeyse benzer. İlk olarak dikkat
çeken orta konsoldaki multimedya sistemi
dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Bu
ekran geri görüş kamerası olarak da hizmet
verebiliyor. Gösterge paneli bilgilendirme
konusunda başarılıyken, artık bir devrime
ihtiyacı olduğunun sinyallerini bize veriyor.
Eşya gözü konusunda vitesin önü, arkası ve
kapı içleri oldukça cömert.

YALITIM NASIL?
Egea eski nesillerine göre yalıtım
konusunda çok fazla kademe kat etti. Sadece
otoban hızlarında yol sesini alan model, üst
devirlerde dizel motorun gürültülü yapısına
engel olamıyor.

HEM GÜÇLÜ HEM EKONOMİK
Dizel motorda şu an sadece manuel
şanzıman ile satılan Egea HB, 130 Hp güç
ve 320 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s
hızlanmasını model 10.5 saniyede tamamlıyor.
Modelin maksimum hızı 200 Km/s. Tüketimi
ise 4.6 litre. Model tüketim ve güç eğrisini
fazlasıyla iyi sunuyor. Ancak Sedan karoser
kadar dinamizmi burada hissetmek zor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ
Tasarımı kadar güvenlikte de etkileyici
donanımlar barındıran model, müşterileri
etkilemeye devam ediyor. Trafik işaretleri
tanıma sistemi, şerit asistanı, çapraş trafik

uyarı sistemi, otomatik acil durum fren
destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi
etkileyici donanımlardan sadece bir kaçı.
YOL TUTUŞ NASIL?
Hatchback, sedan ve cross versiyona
göre model şaşırtıcı bir şekilde özellikle
virajlarda fazlasıyla
güven veriyor.
Orta sertlikteki
süspansiyonlar
başarılı çalışıyor.
Üst hızlarda
direksiyon his kaybı
yaşasa da, tatmin
edici bir performans
sunuyor.
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Daha Teknolojik Daha Konforlu

Sedan sever bir ülkeyiz. Fiat’ın başarılı modellerinden olan Egea, gerek tasarımı gerekse
verimli motorlarıyla dikkat çekiyor. Birde bunu sedan karoserde sunarak gönülleri kazandı mı?

E

gea tasarım olarak fazlasıyla
ilerledi. Keskin hatlar ile
kombine edilmiş bütün yapı,
sedan karoserle birlikte çok güzel
kombine edilmiş. Ön tampon ve
yan eklentiler sportif tasarımı desteklerken,
arkada ki difizör tasarımı da sportifliğe katkı
sağlayan ayrıntılardan. Model bagaj alanı
olarak ise 520 litre bir alan sunuyor. Bu Station
Wagon karoserden sonra sunulan en büyük
bagaj hacmi.
KOKPİT NASIL?
Kokpitte daha modern hava bizleri
karşılıyor. Ailedeki tüm karoser seçeneklerinde
iç mekan neredeyse benzer. İlk olarak dikkat
çeken orta konsoldaki multimedya sistemi
dokunmatik olarak kontrol edilebiliyor. Bu
ekran geri görüş kamerası olarak da hizmet
verebiliyor. Gösterge paneli bilgilendirme
konusunda başarılıyken, artık bir devrime
ihtiyacı olduğunun sinyallerini bize veriyor.
Eşya gözü konusunda vitesin önü, arkası ve
kapı içleri oldukça cömert. Arkada sunulan baş
ve diz Hatchback karoserden çok daha iyi.

HEM GÜÇLÜ HEM EKONOMİK
Dizel motorda şu an sadece manuel
şanzıman ile satılan Egea HB, 130 Hp güç
ve 320 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s
hızlanmasını model 9.6 saniyede tamamlıyor.
Modelin maksimum hızı 212 Km/s. Tüketimi
ise 4.3 litre. Bu değerler ile model ailenin en iyi
hızlanan ikinci modeli oluyor. Tüketim verisiyle
de 1.3 litrelik sedan versiyondan çok az farkla 2.
Sırada yer alıyor.
YALITIM NASIL?
Egea eski nesillerine göre yalıtım
konusunda çok fazla kademe kat etti. Sadece
otoban hızlarında yol sesini alan model, üst
devirlerde dizel motorun gürültülü yapısına
engel olamıyor.
GÜVENLİK ÖNEMLİ
Tasarımı kadar güvenlikte de etkileyici
donanımlar barındıran model, müşterileri
etkilemeye devam ediyor. Trafik işaretleri
tanıma sistemi, şerit asistanı, çapraş trafik
uyarı sistemi, otomatik acil durum fren
destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi
etkileyici donanımlardan sadece bir kaçı.

