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Toyota’nın Şehirli SUV’u
Yaris Cross Türkiye’de

Toyota’nın zengin SUV geçmişini
ve pratik otomobiller konusundaki
deneyimini bir araya getiren Yaris
Cross, Türkiye’de satışa sunuldu.
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Didem Aras: “Eki̇ p Çalişmasi
ve Yöneti̇ mi̇ ne İnaniyor

Hyundai TUCSON, 2022
Türkiye’de Yılın Otomobili
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OTOMOBİLDEN GAZETESİ
BU AY NELER YAŞANDI!

Y

oğun bir lansman trafiğinde
geçen bir ay ile sizlerleyiz.
Birbirinden farklı yeni
modellerin tanıtıldığı bu ayda
yeni neler var?
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MERCEDES GLC TAZELENDİ
Son 2 yılın dünyada en çok satılan
Mercedes-Benz modeli olan GLC, tamamen
yenilendi ve daha dinamik bir karaktere
büründü.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLTECRÜBE
EDEN SAYISI AZ!
Ülkemizde 300 şarj noktasıyla
geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü
şirketlerinden Sharz.net, elektrikli
otomobillerde farkındalık seviyesinin tüketiciler
nezdinde çok düşük seviyelerde olduğunu
belirtti.
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O’DA ARTIK HİBRİT
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SUV KERVANINA KATILDI!
Toyota’nın zengin SUV geçmişini ve pratik
otomobiller konusundaki deneyimini bir araya
getiren Yaris Cross, Türkiye’de satışa sunuldu.

ARTIK DAHA GÜÇLÜ!
Dünyanın önde gelen Japon otomobil
üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli
S-CROSS’u Türkiye’de satışa sundu.
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STANDARTLARI O BELİRLEYECEK
Yeni Opel Grandland modern ve cesur
tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün
Alman teknolojileriyle sınıfında standartları
belirlemeye hazırlanıyor.
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EN GÜÇLÜ HİBRİT SUV
Hyundai’nin popüler C-SUV modeli
TUCSON, güçlü ve ekonomik hibrit
versiyonuna kavuştu. 44 kW’lik elektrik
motoruyla kombine edilen 1.6 T-GDI benzinli
ünitenin maksimum gücü 230 PS.
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“10 bin Sürücüden Sadece 3’ü Elektrikli Otomobili Tecrübe Edebildi”
Ülkemizde 300 şarj noktasıyla geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden Sharz.net, elektrikli
otomobillerde farkındalık seviyesinin tüketiciler nezdinde çok düşük seviyelerde olduğunu belirtti.

T

ürkiye’ deki birçok şarj istasyon
ağı işletmecisine yazılım ve
donanım teknoloji altyapısı
sağlayan ve 300 şarj noktasıyla
ülkenin yaygın şarj ağlarından
birine sahip olan Sharz.net, tüketicileri
aydınlatacak bilgiler paylaştı. Elektrikli
otomobiller konusunda Türkiye’nin henüz
yolun başında olduğunu, ancak önümüzdeki
2 yıl içinde büyük bir ivme kazanacağını
söyleyen Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe
Ece Şengönül, “Elektrikli otomobil konusunda
sürücülerin aklında halen birçok soru işareti
var, ancak endişe duyulacak tüm hususlar
artık ortadan kalkıyor. Bu otomobillere ilgiyi
artıran ise lüks ve premium markalar oluyor.
Elektrikli otomobile yapılacak olası bir ÖTV
teşviği ise pazara önemli bir can suyu olur.
Ayrıca Türkiye’nin otomobili TOGG’un satışa
çıkmasını heyecan ile bekliyoruz.” dedi.

“YOLDA KALMA İHTİMALİ”
ARTIK YOK
“Bugün yalnız akaryakıt istasyonlarında
yakıt alınabilmesine karşılık, elektrikli araçlarla
akaryakıt istasyonu yerine birçok farklı
alternetif yerde enerji alma imkanına sahibiz.”
diyen Şengönül, elektrikli araç sürücülerinin
yüzde 60’ının konut alanlarında ve iş yerlerinde
park halindeyken otomobillerini şarj ettiğine
dikkat çekti. Geri kalan yüzde 40’lık kesimin
halka açık şarj istasyonlarında araçlarını şarj
ettiğini dile getiren markanın başındaki isim,
birçok sürücünün çok nadir olarak şehirler
arası yol yaptığını, ancak bu yolculuklarda
da yolda kalma ihtimalinin artık kalmadığını
söyledi ve ekledi: “Şehirlerarası yollarda hızlı
şarj istasyonları aktif olarak hizmet veriyor,
ancak şu an için sayısı kısıtlı; özellikle İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük şehirler
arasında yeterli şarj istasyonu ağı mevcut olup
Sanayi Bakanlığı teşvik kapsamı da göz önünde
bulundurulduğunda, 1 yıl içerisinde 1500 adet
ekstra şarj istasyonu hayatımıza girecek.”
MENZİLLER HER GEÇEN YIL
UZUYOR
Elektrikli otomobillerle ilgili en büyük
endişenen halen yolda kalma riski olduğunu
dile getiren Sharz.net Genel Koordinatörü

Ayşe Ece Şengönül “Sürücülerin çok önemli bir
kısmı elektrikli otomobilleri tecrübe etmediği
için halen yolda kalma endişesi taşıyorlar. Oysa
bugün elektrikli otomobillerin menzili ortalama
350 km seviyesinde ve büyük şehirlerdeki
taksiler bile günde ortalama 200 km kullanım
yapmakta.” yorumunda bulundu.
60 DAKİKA SÜREDE DOLUM
OLABİLİYOR
Türkiye’de hali hazırda yaklaşık 2000
üzerine şarj istasyonu dışında her elektrikli araç
sürücüsünün ev ve işyerlerine şarj istasyonu
kurdurduğunu hatırlatan Şengönül, “Gerekli ön
çalışma sonrasında evinize ya da işyerinize bir
şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirebiliyoruz.
Değişkenlik gösterse de istasyon kurulum
maliyeti 20 bin TL ile 25 bin TL arasında
bir seviyede. Ortalama bir elektrikli araç, 70
kW’lik bataryasını evde yüzde yüz şarj ile 200
TL’ye doldurabiliyor ve ortalama 300 km yol
alabiliyor. Bu durumda kilometrede ortalama
0,6 TL harcamış oluyor. Bugün yine ortalama
bir benzinli otomobilin 45 litrelik deposunun
1250 TL’ye dolduğu ve ortalama 550 km
yol alabildiği göz önünde bulundurunca
kilometrede 2,2 TL harcayacağını göz önünde
bulundurunca, en ekonomik alternatif elektrikli
otomobil oluyor. Ayrıca elektrikli otomobilin
servis ihtiyacı da 3 kat azalıyor. Örneğin en
basiti elektrikli araçlarda motor freni etkisiyle
fren balataları 60.000 km’de bir değişiyor.”
dedi.
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Toyota’nın Şehirli SUV’u Yaris Cross Türkiye’de
Toyota’nın zengin SUV geçmişini ve pratik otomobiller konusundaki deneyimini bir araya
getiren Yaris Cross, Türkiye’de satışa sunuldu.

B

-SUV segmentinin iddialı yeni
temsilcisi Yaris Cross, lansmana
özel 667.800 TL’den başlayan
fiyatlarla Toyota plazalardaki
yerini aldı. B-SUV segmentindeki
tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross
Hybrid ise, 702.600 TL’den başlayan fiyatlara
sahip.
HER YOLCULUKTA İDEAL YOL
ARKADAŞI
Toyota’nın yeni modeli Yaris Cross,
markanın SUV tasarım dilini güçlü ve dinamik
hatlara sahip olan bir görünüme taşıdı.
Günlük sürüşler için ideal bir yol arkadaşı
olma hedefiyle tasarlanan Yaris Cross, şehirli
SUV tarzını yeniden keşfetti ve rakiplerinden
ayrılan kaslı bir tasarımla Toyota SUV ailesinde
yerini aldı. Yaris Cross’un dış tasarımında
dikkat çeken diğer unsurlar arasında LED
ön farlar, LED ön sis farları, 17 inç’e kadar
tercih edilebilen alüminyum alaşım jantlar,
panoramik cam tavan, LED arka farlar ve sıralı
efektli arka sinyal lambaları oldu.

GENİŞ HACİM
Geniş iç hacmi ve cam tavan opsiyonuyla
ferah ve aydınlık sürüş deneyimi sunan Yaris
Cross, Yaris hatchback modeline göre 95 mm
daha uzun, 20 mm daha geniş ve 240 mm daha
uzun olarak tasarlandı. 2,560 mm ölçüsüyle
Yaris hatchback ile aynı aks aralığına sahip
Yaris Cross’un 170 mm yerden yüksekliği
bulunuyor. SUV tasarımına destek veren bu
yükseklik, aynı zamanda sürücüye daha iyi bir
görüş açısı sunuyor.
HANGİ MOTOR VE DONANIMLA
GELİYOR?
Toyota’nın yeni SUV’u Yaris Cross,
Türkiye’de 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit
olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa
sunuldu. Benzinli versiyonlar; Dream, Dream
X-Pack, Flame X-Pack; hibrit versiyonlar
ise Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve
Passion X-Pack donanım seçenekleriyle tercih
edilebiliyor. Toyota Yaris Cross, 1.5 litre hibrit
ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle birlikte
hem yüksek sürüş keyfi hem de düşük tüketim
sağlıyor. 4. nesil hibrit teknolojisine sahip Yaris
Cross, B-SUV segmentindeki tek tam hibrit.
Yüzde 40 termal verimliliğe sahip üç silindirli
1.5 litre Hybrid Dynamic Force motor, elektrik
motoruyla kombine ediliyor. Düşük devirlerde
de yüksek güç ve tork sunacak şekilde
tasarlanan motor, hibrit sistem ile kombine
edildiğinde 116 PS güç ve 120 Nm tork sağlıyor.
Birleşik WLTP değerlerine göre 4.6 lt/100 km
tüketim ve 105 gr/
km CO2 emisyon
değerine sahip.
Yaris Cross Hybrid,
Toyota’nın tüm
hibritlerinde olduğu
gibi e-CVT otomatik
şanzımanı kullanıyor.

GÜVENLİK STANDART
Toyota, her modelinde olduğu gibi yeni
modeli Yaris Cross’ta da güvenlikten ödün
vermedi ve standartlarını daha ileriye taşıdı.
Toyota Safety Sense 2.5 aktif güvenlik
ve sürücü asistan sistemleri, Yaris Cross
modelinde standart olarak sunuluyor. Yaya
ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma
Önleyici Sistem, tüm hızlarda çalışan Adaptif
Hız Sabitleyici, Akıllı Şerit Takip Sistemi ve
Otomatik Yanan Uzun Farlar hem güvenliği
hem de konforu ön planda tutuyor. Bununla
birlikte Toyota ürün gamına Yaris ile birlikte
katılan Ön Orta Hava Yastıkları ve Kavşakta
Çarpışma Önleme Sistemi Yeni Yaris Cross’u
güvenlikte eksiksiz bir otomobil yapıyor.
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Otokoç Otomotiv ve Koç Digital’den Geleceğin Otomotiv
Teknolojilerine Ortak Yatırım
Türkiye’nin ileri analitik ve nesnelerin interneti odaklı teknoloji şirketi KoçDigital ile Türkiye’nin lider
mobilite şirketi Otokoç Otomotiv’den yeni bir proje daha hayata geçiyor.

P

roje kapsamında KoçDigital,
Otokoç Otomotiv’in “Bağlantılı
Araçlar ve Araç Paylaşımı” Projesi
için Türkiye’nin Nesnelerin
İnterneti yönetim sistemi
“Platform360” üzerinde geleceğin Bağlantılı
Araç uygulamalarını geliştiriyor. Bağlantılı Araç
projesi ile beş yıl içerisinde, Otokoç Otomotiv
ve iştiraklerine ait 45 binden fazla aracın tek bir
merkezden yönetimi hedefleniyor.

kadar araç dâhilindeki tüm telemetri verisini
merkezdeki farklı sistemlere anlık olarak
aktarabiliyor. Aynı zamanda sistemin mobil
ve web uygulamaları ile sürücüler, şirket
yöneticileri ve filo sahipleri bu verileri anlık
olarak yönetebiliyor. Kullanıcılar kullandıkları
ara yüzler aracılığıyla, bir araçtan binlerce
aracı tek bir uygulama üzerinden izleyebiliyor
ve sürücüler ile araç filosunun ihtiyaçlarından
anında haberdar olabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE KONUŞAN ARAÇLAR
Bağlantılı Araç (Connected Car) hızlı,
uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir yazılım ve
donanım altyapısı
ile bugünün iletişim
protokolleri (Edge,
4.5G, IP, Bluetooth vb.)
üzerinden araçların
merkezle konuşmasını
sağlıyor. Bağlantılı
Araç, araçların mekanik
sistemlerinden sürücü
alışkanlıklarına

SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ
YÜKSELİYOR
Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç
Otomotiv olarak, teknolojiyi merkeze
konumlayan projelerde yer almayı çok
önemsediklerini belirten Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İnan
Ekici, “Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde
sahip olduğu tecrübe, yenilikçi teknolojilerle
desteklendiğinde sektörün ekonomiye sağladığı
katma değer güçleniyor ve ülkemizin dünyanın

en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine
hizmet ediyor. Otomotiv sektöründeki
potansiyel büyüme alanları deneyim ve doğru
teknolojik alt yapı ile birleştiğinde Türkiye
için çok önemli bir avantaja dönüşüyor.
KoçDigital ile hayata geçirdiğimiz Bağlantılı
Araç (Connected Car) projesi de hem
sektörümüzün hem de Otokoç Otomotiv’in
ileri dijitalleşme vizyonuna büyük katkı
sağlamakla birlikte faaliyette bulunduğumuz 9
ülkede 100 bini aşan araç filomuzun tamamını
sistem ile entegre hale getireceğiz. Amacımız,
İnovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile,
ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak
müşterilerimizin memnuniyetini en üst
seviyede tutmak.” dedi.

Türkiye Otomotiv Madeni Yağ Pazarının Lideri: Castrol

P

Castrol, Türkiye’de odaklandığı pazar segmentlerinde liderliğini sürdürüyor.

etrol Sanayi Derneği’nin
(PET-DER) açıkladığı ilk çeyrek
sonuçlarına göre Castrol, madeni
yağ pazarının toplam büyüme
oranından yaklaşık 6 kat fazla
büyüdü. Türkiye’den yönetilen Türkiye,
Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesi Çin’i
de geçerek hacimsel olarak en çok ve en hızlı
büyüyen pazar oldu.
PAZAR PAYI ARTTI
Dünyanın önde gelen madeni yağ
markalarından Castrol, büyüyen madeni
yağ sektöründe odaklandığı segmentlerde
Türkiye’deki liderliğini güçlendirerek
sürdürüyor. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından düzenli olarak açıklanan

pazar payı
raporuna göre
Castrol, 2022’nin
ilk çeyreğinde, bir
önceki döneme
göre pazarın
toplam büyüme
oranından yaklaşık
6 kat fazla büyüdü.
Gösterdiği yüzde
19,2’lik büyüme
ile hem toplam
madeni yağ
pazarında hem
de otomotiv
pazarında payını
en çok artıran
şirket olan
Castrol, otomotiv
pazarında liderliğe
yükseldi.
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Yeni Suzuki S-CROSS Türkiye Yollarına Çıktı!
Dünyanın önde gelen Japon otomobil üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli
S-CROSS’u Türkiye’de satışa sundu.

G

üçlü ve iddialı yeni yüzüyle,
S-CROSS, akıllı hibrit
teknolojisine sahip motor
sistemi, yakıt verimliliği, yüksek
performansı, Allgrip 4x4 çekiş
sistemi, en güncel güvenlik donanımları ile
yeniden doğdu. Günümüzün modern SUV
kullanıcılarının gereksinimlerini tam anlamıyla
karşılamak üzere tasarlanan Yeni S-CROSS,
kusursuz tasarımıyla ve yüksek işlevselliğiyle
dikkat çekiyor. Suzuki’nin boyutları büyüyerek
ve güçlenerek yollara çıkan SUV modelinin
4x2 versiyonu 759 bin TL’lik başlangıç fiyatına,
AllGrip 4x4 versiyonu ise 819 bin TL başlangıç
fiyatına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

ALLGRIP 4X4
BSuzuki’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
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.
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.

GÜÇLÜ SUZUKİ AKILLI HİBRİT SİSTEMİ
Yakıt verimliliğini daha da üst düzeyde
sunabilmek için 48V hafif hibrit sistemle
donatılan yeni S-CROSS, normal sürüş
koşullarında, elektromotorla içten yanmalı
motoru destekleyerek yakıt tüketimini
düşürüyor. Güç gereksiniminin olduğu sürüş
koşullarında sistem torku artırıyor ve tork
hassasiyetini iyileştiriyor. Böylece daha canlı ve
daha akıcı bir sürüş elde ediliyor.
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Tamamen Elektrikli Mercedes-EQ Dünyasında Yeni Soluk
Tamamen elektrikli Mercedes-EQ ailesinin heyecan verici yeni üyesi EQA, Mayıs 2022
itibarıyla Türkiye’de.

M

arkanın yenilikçi ruhunu
taşıyan EQA, öngörülü
çalışma stratejisinden
akıllı yardımcılara kadar
pek çok özelliği sayesinde
sürücüye farklı alanlarda destek sunuyor. EQA,
yakın bağı olan GLA’nın tüm özelliklerini
verimli bir elektrikli güç aktarma sistemiyle
taşıyor. Mercedes-EQ markasının elektrikli
güç aktarma sistemleri ve araç yazılımı gibi
alanlardaki liderlik hedefine giden yolda EQA
kilit rol oynuyor.
HEYECAN VERİCİ ÖZELLİKLER
Mercedes-Benz’in başarılı kompakt
otomobil ailesinin üyesi olan EQA, GLA
ile arasındaki yakın bağ sayesinde serinin
tüm heyecan verici özelliklerini verimli bir
elektrikli güç-aktarma sistemiyle sunuyor. Yeni
EQA, Almanya’nın Rastatt ve Çin’in Pekin
kentlerinde üretilirken batarya sistemleri de
Mercedes-Benz’in yan kuruluşu Accumotive
tarafından sağlanıyor. Polonya Jawor’daki
batarya fabrikası da kompakt Mercedes-EQ
modelleri için batarya sistemleri üretmeye
hazırlanıyor. EQA, Mercedes-EQ’nun elektrikli
güç-aktarma sistemleri ve araç yazılımı
alanlarındaki liderlik hedefinde de değerli
bir konumda. Otomobil, Mercedes-Benz’in
e-ulaşımı müşteri ihtiyaçlarına göre nasıl
yorumladığını anlamak için önemli ipuçları
veriyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEĞİ
292 BG güce sahip, dört tekerlekten çekişli
bir EQA modeli Türkiye’de sunuluyor. EQA
350 4MATIC, WLTP’ye göre 422 kilometre
menzile sahip. Araç gövdesinin zemininde
yer alan ve yapısal bir görev de üstlenen çift
katlı lityum iyon batarya, 66,5 kWsa enerji
içeriğine sahip. Markaya özgü gürültü ve
titreşim konforunu karşılamak için elektrikli
güç-aktarma sistemini şasi ve gövdeden izole
eden önlemler uygulandı. İlerici tasarım ve
sezgisel kullanım gibi iki önemli özellikle öne
çıkan EQA ile kompakt segmentte günlük
kullanım gereksinimlerini karşılayan gelişmiş
bir menzile sahip tamamen elektrikli bir
Mercedes sunuluyor. Markanın tüm araç
segmentleri için elektrikliye giden yolda önemli
bir araç olan Yeni EQA’da, elektrikli zekâ ve
navigasyon gibi akıllı destek işlevleri araçları
mobil asistana dönüştüren MBUX’a entegre
ediliyor. Ayrıca EQA, ileri teknoloji ürünü ve
sürdürülebilir elektrikli güç-aktarma sisteminin
Mercedes-Benz’in temel güvenlik değeri ile
nasıl harmanlandığını da gösteriyor.
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SKODA’nın Yenilenen KAROQ Modeli Türkiye‘de
SKODA ürün atağına yenilenen KAROQ modeliyle devam ediyor. Türkiye’de satışa sunulan KAROQ
SUV modeli, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla SKODA Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

S

KODA’nın kısa zamanda büyük
başarı toplayan KAROQ modeli,
markanın son tasarım diliyle
yenilendi. Konforlu sürüşü,
pratikliği, performansı ve verimli
motoruyla öne çıkan KAROQ, tasarımıyla daha
etkileyici hale getirildi. C SUV segmentinde
sunduğu özelliklerle öne çıkan KAROQ, full
LED matrix ön far grubu, yeni ön-arka tampon
tasarımı, yeni ön panjur tasarımı, arkada
uzatılmış tavan spoyleri, gümüş tavan rayları
ve yeniden tasarlanan dinamik sinyalli LED
arka far grubu ile ilk bakışta dikkat çekmeyi
başarıyor. Yenilenen KAROQ, panoramik
açılabilir cam tavan ve 17-19 inç aralığında
değişen aerodinamik özellikli jantlarla da tercih
edilebiliyor. Yenilenen KAROQ, 150 PS güç
üreten 1.5 TSI benzinli motor ile satışa sunuldu.
Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimine
sahip olan motor, 7 ileri DSG otomatik
şanzımanla eşleştirildi. Direksiyonda bulunan
vites kulakçıkları ve sürüş modu seçenekleri ise,
sürüş keyfini artırıyor.
DAHA FAZLA TEKNOLOJİ VE KONFOR
İLE GELDİ
KAROQ modeli, güçlü teknolojik
donanımlarıyla iddiasını daha da artırmayı
başardı. 5 farklı temaya sahip 10.25 inç dijital
gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya
ekranı, kablosuz Apple CarPlay bağlantı
özelliği, kablosuz şarj fonksiyonu ve 10 farklı
renge sahip LED iç ambiyans aydınlatması
gibi özellikler öne çıkıyor. Bununla birlikte
yeni KAROQ elektrikli bagaj kapağı ve
sanal pedal, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı
direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız
giriş ve çalıştırma sistemi, arka yolcular için
havalandırma çıkışları gibi birçok donanımla
tercih edilebiliyor.

KAROQ SPORTLINE İLE SPORTİF
RUH
SKODA, aynı zamanda KAROQ Sportline
modelini de 954 bin 900 TL fiyat ile Türkiye’de
satışa sundu. Daha sportif bir tasarıma sahip
olan KAROQ, pratiklikten ödün vermeden
sportiflik isteyen sürücüleri hedefliyor. KAROQ
Sportline’ın kendine has tasarım unsurları
arasında daha sportif ön-arka tampon tasarımı,
siyah çerçeveli ön panjur, siyah ayna kapakları,
özel Sportline koltuklar ve döşemeler yer alıyor.
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Opel SUV Yeni Grandland Türkiye’de!
Yeni Opel Grandland modern ve cesur tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman
teknolojileriyle sınıfında standartları belirlemeye hazırlanıyor.

Y

enilenen Crossland ile başlayan,
geçtiğimiz yıl satışa sunulan
Mokka ile devam eden cesur
ve yalın tasarım dili, yeni
Grandland’de de kendine yer
buluyor. Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure
Panel kokpit ile donatılan yeni Grandland,
sınıfında standartları belirliyor. Edition,
Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı
donanım seçeneği, 130 HP gücündeki 1.2
litrelik turbo benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor
seçenekleriyle tercih edilebilen yeni Grandland,
tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik
şanzımanı standart olarak sunuyor. Yeni Opel
Grandland, 809.900 TL’den başlayan fiyatlarla
Opel showroom’larında yeni sahiplerini
bekliyor.

KENDİNDEN EMİN GÖRÜNÜM
Yeni Opel Grandland’in modern tasarımı,
cesur ve yalın çizgilerle ilk bakışta kendini
gösteriyor. İlk etapta markanın yeni tasarım
ögelerinden biri olan ‘Opel Vizör’ ön cephede
dikkatleri çekiyor. Grandland ismi ve şimşek
logosu ise diğer SUV modellerinde olduğu
gibi bagaj kapağının ortasında konumlanıyor.
Gövde renginde tamponlar, çamurluklar ve
kapı korumaları, genel tasarımı tamamlayıcı
özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Alp Beyaz,
Kuvars Gri, Elmas Siyah, Vertigo Mavi ve Yakut
Kırmızı olarak 5 farklı gövde rengi seçeneğine
sahip yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan
seçeneği de sunuluyor.
VERİMLİ 130 HP’LIK BENZİNLİ VE
DİZEL MOTORLAR
Yeni Grandland,
hem turbo benzinli
hem de dizel motor
seçenekleriyle tüketicilere
farklı alternatifler
sunuyor. Yüksek
verimliliğiyle sınıfında
fark yaratan 1.2 litrelik
turbo benzinli motor,
ürettiği 130 HP güç ve
alt devirlerden itibaren
sunduğu 230 Nm tork
ile hem performans hem
de verimliliğiyle öne
çıkıyor. Turbo benzinli
ünite Grandland’i, 0’dan
100 km/s hıza 10,3
saniyede çıkartırken; 100
kilometrede ortalama 6,4
– 6,6 lt yakıt tüketip, 144
- 149 g/km CO2 emisyon
değerine ulaşıyor.

Dizel tarafında ise verimliliği ve yüksek
torkuyla ön plana çıkan 1.5 litrelik motor,
tüketicilere sunuluyor. 130 HP güç ve 300
Nm tork değerlerine sahip motor, Grandland’i
0’dan 100 km/s hıza 11,5 saniyede ulaştırırken,
100 kilometrede ortalama 5,1 – 5,2 lt yakıt
tüketip, 133 - 138 g/km CO2 emisyon değerine
ulaşıyor. Yeni nesil motorlar, aracın hafif
yapısı ile günlük kullanımda akıcı ve rahat bir
sürüş sağlıyor. Bu motorlara, uyarlanabilir
vites programları ve Quickshift teknolojisine
sahip AT8 otomatik şanzıman eşlik ediyor.
Sürücü isterse direksiyondaki vites değiştirme
kulakçıkları ile manuel olarak da vites
değiştirebiliyor.
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ARAS: “EKİP ÇALIŞMASI VE YÖNETİMİNE İNANIYORUM”

Ü

niversite yıllarında beri iş hayatı
içerisinde olan ve medya, lüks
tüketim ve sağlık gibi farklı
sektörlerde çalışan Koçaslanlar
Holding Pazarlama ve İş
Geliştirme Direktörü Didem Aras, Koçaslanlar
Holding grup şirketlerinden olan ve Renault
ve Dacia markalarının yetkili bayisi olan
Koçaslanlar Motorlu Araçlar’a Genel Müdür
olarak atandı. Yeni görevine başlayan Didem
Aras ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Gelin Didem Aras’ın kariyer yolculuğu,
çalışma ilkeleri ve gelecek planlarını yakından
inceleyelim.
KISACA KENDINIZ VE KARIYER
YOLCULUĞUNUZDAN BAHSEDER
MISINIZ?
27.11.1980 Bursa doğumluyum. İlk orta
ve lise eğitimimi Bursa’da tamamladım.
Lisans eğitimimi Kocaeli Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde, ilk yüksek lisansımı Bilgi
Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde
tamamladım. İkinci yüksek lisansımı
da Çukurova Üniversitesi Yönetim ve
Organizasyon MBA olarak devam ettirdim.
Medya, lüks tüketim ürünleri ve sağlık
sektöründe İletişim ve Pazarlama Yöneticiliği
yaptım. 1.5 yıldır otomotiv sektöründeyim.
KARIYERINIZIN EN BÜYÜK DÖNÜM
NOKTASI NEDIR?
İlk dönüm noktası, medya sektöründen
büyük bir sağlık grubuna iletişim ve pazarlama
yöneticisi olarak geçmek. Özellikle sağlıkta
iletişim, pazarlama ve kurum yönetimi adına
uzmanlaşmak oldu. İkinci dönüm noktası ise
sağlık sektöründen, otomotiv sektörüne geçmek
oldu.
ÇALIŞMA HAYATINIZDAKI
BENIMSEDIĞINIZ ILKELER VE
ÖNCELIKLERINIZ NELERDIR,
IŞ HAYATINDA YAŞADIĞINIZ
SORUNLARIN ÜSTESINDEN NASIL
GELIYORSUNUZ?
Kesinlikle ilk olarak söyleyebileceğim
“Disiplin”. Kişinin öncelikle kendi öz disiplini,
sonrasında organizasyon içinde sahip olması
gereken bir disiplin anlayışı olması gerektiğini
düşünüyorum. Yöneteceğim işin öncelik ve
stratejilerini benimseyerek iş planını ve zamanı
doğru planlayarak sürdürülebilir yönetim
anlayışı oluşturmak, ve tabi ki bunu etkin bir
iletişim ile yapmak; ayrıca duygu ve tutkularımı
işe yansıtmak en temel noktalar diyebilirim.

YILLARDIR EĞITIMINI ALDIĞINIZ
VE BAŞARILI BIR ŞEKILDE ICRA
ETTIĞINIZ POZISYONDAN, DAHA
FARKLI SORUMLULUKLAR VE
GÜÇLÜKLERI OLAN BIR POZISYONA
GEÇIYORSUNUZ. BU DURUMUN
YARATABILECEĞI SORUNLAR VE
ÜSTESINDEN GELME HAKKINDA NE
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Benim zaten savaşçı bir ruhum var.
Dolayısıyla karşıma çıkan tüm sorunları işimin
bir parçası olarak görür ve bununla mücadele
etmekten büyük keyif alırım. Çünkü insanın
zorlandığı nokta, gelişmeye başladığı noktadır.
Ekip çalışmasına ve yönetimine inanan bir
kişi olarak Benim için doğru bilgi ve iletişim
ile çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur diye
düşünürüm. Bu sebeple sürekli öğrenmeye
devam etmeliyiz. Bilgi en büyük güçtür.
5- İYI BIR YÖNETICI OLABILMEK IÇIN
BIREYSEL BAŞARININ YANINDA IYI
BIR EKIPLE DE ÇALIŞMANIN ÖNEMLI
OLDUĞUNU SÖYLEYEBILIRIZ. SIZCE IYI
BIR EKIBIN ÖZELLIKLERI NELERDIR?
Kesinlikle bir başarı varsa bu ekiple olan,
ekipteki herkesin rolünü doğru gerçekleştirdiği,
yöneticinin lider olduğu organizasyonlarda
gerçekleşir. Bir ekipte öncelikle yönetici
liderlik özelliklerine sahip, duygusal zekası
ve adalet duygusu yüksek birisi olmalıdır.
Süreçler şeffaf ve hedefler smart olmalıdır.
Yetki ve sorumluluk doğru orantısını da çok
değerli bulurum. Herkesin aslında kendi işinin
yöneticisi gibi olmasını, sorumluluğunu ve tabi
ki ödülünü almasını çok önemserim.
KOÇASLANLAR MOTORLU
ARAÇLAR’DA NE GIBI YENILIKLER
YARATMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
GELECEK PLANLARINIZDAN
BAHSEDER MISINIZ?
Görevimiz şirketimizin ve temsil ettiğimiz
markaların, hedeflerini, müşteri ve çalışan
memnuniyetini sağlayarak içinde bulunduğu
pazardan yüksek pazar payları elde etmeyi
sağlayarak kalıcı sürdürülebilir organizasyon ve
yönetimi sağlamaktır. Marka değerine inanan
biri olarak tüm çalışmalarımızın merkezine,
temsil ettiğimiz markaların ve şirketimizin
marka değerini yukarıya taşıyacak çalışma
modellerini ve duyarlılığını sergileyeceğiz.
Ticari hedeflerimiz dışında iç ve dış müşterinin
mutlu olduğu bir yapı inşa etmek, ayrıca dijital
dönüşüme zamanında geçmek diğer planım
diyebilirim.

GENÇLER IÇIN IŞ HAYATINA
YÖNELIK KARIYER HAYATLARINDA
NELER TAVSIYE EDERSINIZ?
Öncelikle sevdiği ve ilgisi olduğu işi
yapmalarını öneririm. Burada kişilik yapıları
da önemli bir etken. Herkesin iyi yaptığı bir
şey vardır. Önce aile, sonra gençler bunu
keşfetmeli. Zaten iyi yaptığınız işte kariyer
kendiliğinden oluşmaktadır.
KARIYERINIZIN BAŞINDAKI
KENDINIZLE BUGÜN BIR ARAYA
GELME IMKANINIZ OLSAYDI O GÜNKÜ
DIDEM ARAS’A NELER SÖYLERDINIZ?
Ben hep hayallerimin ve tutkularımın
peşinden koştum. Cesur kararlar aldığım ve
bunların arkasında durarak güçlendiğimi
hissettiğim zamanlar da oldu. Kendimi hep iş
kadını, iyi bir yönetici hayal eder hatta gözümde
resmederdim. Sanıyorum bu gönülden
isteğim doğrultusunda ilahi plan tarafından
yolum oluşturuldu. Elbette bu yolun başında
“Tecrübe” yoktu. Tecrübe bu yolda düşe kalka
oldu. Hiç pes etmedim. Bu yol bana ne zaman
neyi öğrenmem gerektiğini gösterdi. Kendime
ve yoluma güvendim. Şükrettiğim ise bundan
20 yıl önceki Didem’in heyecanını her yeni
projede hissetmek olmuştur. O günkü Didem’de
tek sabit kalan bu heyecan ve tutku oldu.
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Ford’un İkonik Modeli İlk Kez Hibrit Versiyonuyla Türkiye’de
Ford’un ikonik modeli Focus, yepyeni çarpıcı tasarımıyla segmentindeki liderliğini daha da
güçlendirmek üzere Türkiye’ye geliyor.

2

4 yıl önce pazara sunulduğunda
“Yılın Otomobili” seçilen ve o
günden bu yana imza attığı ilklerle
segmentinde yeniliklerin öncüsü
olan Ford Focus, 2018 yılında
yollara çıkan 4. nesli ile seviye 2 otonom
sürüş deneyimini sunan ilk model olmuştu.
Makyajlanan Yeni Ford Focus ise çarpıcı
yeni dış tasarımı, teknolojileri, konfor ve
fonksiyonelliği ile öne çıkarken, ilk kez hibrit
opsiyonuyla haziran ayında yollarda yerini
almaya hazır.
DAHA MODERN, DAHA DİNAMİK VE
ETKİLEYİCİ TASARIM
Makyajlanan Yeni Ford Focus’ta ön
tasarım tamamen yenilendi. Yeni ön tasarımda
güncellenen tampon, ızgaralar ve paneller,
entegre sis lambalı çarpıcı LED far kümesi ve
yeni şekilli arka farlar ile Yeni Focus çarpıcı
bir görünüm sunuyor. Bu haliyle daha yüksek
ve kaslı bir algı yaratan araç, detay tasarım
çizgileriyle çok daha dinamik bir enerjiye
kavuşuyor.

Tek parça ön ızgara daha büyük, mat ve
parlak materyallerden oluşurken, özellikle dikey
kesit detaylarıyla dikkat çeken ızgaranın krom
çerçevesi şık tasarımı daha da belirginleştirerek
araca seçkin bir hava katıyor. Arka tasarımda
da yine kaslı yapı destekleniyor. Model yazısı
doğrultusunda başlayarak yan çizgiye taşan ve
omuz çizgisine paralel uzanan far tasarımı ve
ön sis farına benzer şekilde uzanan reflektörler
makyajlanan Yeni Ford Focus’ta da korunuyor.
Dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi,
oldukça rekabetçi ve ferah bir fonksiyonel
depolama alanı sağlıyor.
KÜÇÜK HACİMLİ HİBRİT SEÇENEK
Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L
Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana
sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost
Hibrit motor, verimliliği artırmak için 48
volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç
vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20’ye
varan oranda artırıyor. Üst serilerde HB ve
SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile
sunulan hibrit güç grubu, elektrik motoru
sayesinde yüksek
tork üretebiliyor.
Daha kısa sürede
daha yüksek hızlara
çıkma imkanı sunan
bu teknoloji, düşük
hızlarda içten yanmalı
motorun devre dışı
bırakılmasıyla aynı
tipteki motorlara
sahip serilere göre
önemli yakıt tasarrufu
imkanı sağlıyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman
seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium
serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6
ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri
ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve
gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS
EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman
seçeneği bulunuyor. 8 vitesli şanzıman; daha
fazla vites oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift
kavraması ile kesintisiz ve sarsıntısız vites
değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS
motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman
ise Titanium Active ve St-Line’da 5 Kapı ve
SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
Makyajlanan Yeni Ford Focus; sedan,
hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk
safhada TrendX serisi ile otomobil tutkunlarına
haziran ayında merhaba diyecek, devamında
daha ileriki günlerde Titanium, Active, ST
Line donanım seviyeleri ile Türkiye’de satışa
sunulacak. Yeni Focus, 587.500 TL ’den
başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış
fiyatı ile Ford Türkiye yetkili bayilerinde
müşteriler ile buluşacak.
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Yeni Mercedes-Benz GLC, Dijital Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı
Son 2 yılın dünyada en çok satılan Mercedes-Benz modeli olan GLC, tamamen yenilendi ve
daha dinamik bir karaktere büründü.

T

ürkiye’ye yılın son çeyreğinde GLC
220 d 4MATIC olarak gelmesi
planlanan yeni GLC’nin motor
seçeneklerinde hibrit özellikler
dikkat çekiyor. Yeni GLC’nin
yeni ön cephesi, doğrudan radyatör ızgarasına
bağlanan farları ve standart AVANTGARDE
dış tasarımının bir parçası olan yeni radyatör
ızgarasıyla aracın genişliği vurgulanıyor. Yeni
GLC, 70 litrelik artışla 620 litreye ulaşan
bagaj hacmiyle daha fazla iç mekan, 0,02
Cd’lik iyileştirmeyle 0,29 Cd değerine ulaşılan
aerodinamiğiyle daha fazla verimlilik ve akustik
konfor sunuyor.
DİJİTAL KOKPİT
Yeni GLC’nin yüksek standartları her
ayrıntıda kendini gösteriyor. Yeni nesil MBUX
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgieğlence sistemi, onu daha dijital ve akıllı
hale getiriyor. Sürücü ve merkezi ekrandaki
parlak görüntüler, araç ve konfor işlevlerini
kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. İki LCD ekran,
yapılandırılmış ve net bir bilgi sunumu ile
bütünsel, estetik bir deneyim sunuyor. Tam
ekran navigasyon, sürücüye mümkün olan
en iyi rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca
navigasyon için MBUX Artırılmış Gerçeklik
opsiyonu da sunuluyor. Bir kamera, aracın ön
bölgesini kaydediyor. Merkezi ekran hareketli
görüntüleri gösterirken örneğin trafik işaretleri,
yön tabelaları, şerit değiştirme önerileri ve ev
numaraları gibi sanal nesneleri, bilgileri ve
işaretleri üst üste getiriyor.

İÇ MEKAN: MODERN, SPORTİF LÜKS
Ön konsol yalın bir tasarıma sahip. Üst
kısım, uçak motorlarını andıran yuvarlak
havalandırma çıkışlarıyla kanat benzeri bir
profil ortaya koyuyor. Alt kısım uyumlu bir çizgi
ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. Sürücüye
ait 12,3 inç (31,2 cm) büyüklüğündeki yüksek
çözünürlüklü LCD gösterge ekranı havada
yüzüyor gibi görünürken, 11,9 inçlik (30,2
cm) merkezi ekran da yine orta konsolun üst
kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor. Ön
konsol gibi, ekran da hafifçe sürücüye dönük
duruyor.

GÜNLÜK KULLANIM KOLAYLIĞI
Yeni GLC boyutlarıyla daha da dinamik ve
güçlü bir SUV görünümünü sunuyor. 4.716 mm
uzunluğu ile önceki modele göre 60 mm daha
uzun ve 4 mm daha alçak. İz genişliği önde
6 mm (1.627 mm) ve arkada 23 mm (1.640
mm) artırıldı. Aracın genişliği ise 1.890 mm
olarak kaldı. Bagaj hacmi, daha büyük arka
çıkıntıdan yararlanarak 70 litre artışla 620
litreye ulaşıyor. Bu, günlük sürüşün yanı sıra
aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma
noktasında farklılık yaratıyor. EASY-PACK
bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bagaj
kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki
düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu
kullanılarak açılabiliyor.
MOTORLAR: ELEKTRİK DESTEKLİ
DÖRT SİLİNDİRLİ MOTORLAR
Şarj edilebilir hibrit veya 48 volt destekli
entegre marş jeneratörü ile yeni GLC sadece
hibrit olarak sunuluyor. Motor seçenekleri
güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular
Engines) motor ailesinden oluşuyor. Bu
motorlardan dördü, entegre ikinci nesil marş
jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru
destekleyen yarı hibrit sisteme sahip. Diğer
üç motor ise 100 kW ek elektrik gücü ve 100
kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunan
tam hibrit sisteme sahip. Motoru destekleyen
48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek
veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde
yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında ISG
sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir
şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü
tarafından neredeyse algılanmadan işlevini
yerine getiriyor.
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Şehir Ford Fiesta’yı Takip Edecek

Yeni Ford Fiesta benzersiz tasarımı, hayatı kolaylaştıran teknolojileri ve hibrit dahil olmak
üzere birbirinden farklı model seçenekleri ile Türkiye’ye geldi.

H

er daim sunduğu teknolojiler
ile B segmentinin önde gelen
modellerinden Yeni Ford
Fiesta, üç donanım seviyesi
ile satışa çıktı. Giriş donanım
olarak konumlanan Style, üst donanım olarak
konumlanan Titanium ve performans aracı
olarak konumlanan ST donanımı, kullanıcıları
için güvenliği ve sürüş keyfini artıracak pek çok
özellik barındırıyor.
KENDİNE ÖZGÜ ÇİZGİLER TAŞIYOR
Makyajlanan Yeni Fiesta’ya karşıdan
bakıldığında ön tampon tasarımının değiştiği,
bununla beraber ön ızgara tasarımının
tamamen yenilendiği, daha büyük ve belirgin
hale geldiği görülüyor. Ortasında konumlanan
Ford’un “mavi oval” amblemi ise, siyah
görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor.

Yeni standart LED ön farlar Yeni Ford
Fiesta’nın modern tasarım detaylarını şık
ve yatay çizgileriyle tamamlıyor. Ayrıca üst
donanımlara geçtikçe opsiyonel olarak sunulan
uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan
Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı
yol ve hava koşullarında daha net görüş için
uyarlanabiliyor. Her bir Yeni Ford Fiesta
donanımını kendine has, özel bir tasarım dili
ile sunulurken donanımların karakteristik
özelliğine göre değişen ön tampon ve ızgara
tasarımları, bireysel stili yansıtıyor. Style
modelinde tamamen yenilenen ön ızgara daha
büyük ve belirgin hale gelirken ortasında
konumlanan Ford logosu, siyah görünümlü
ön ızgarayı tamamlıyor. Titanium modelinde
yan havalandırma ızgaraları, belirgin yatay
levhalar ve krom çerçeveye sahip ön ızgara
bulunurken Ford Performansı’ndan ilham alan
ST modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal
peteği görüntüsünde, parlak siyah renkte yeni
ön ızgara yer alıyor.
3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ
Yeni Fiesta’da Style modelinde 1.1L 75
PS 5 ileri manuel motor seçeneği, Titanium
modelinde 1.0L 125PS Ecoboost Hibrit 7 ileri
otomatik ve ST modelinde ise 1.5L 200PS
benzinli 6 ileri manuel olmak üzere toplam 3
farklı motor-şanzıman alternatifi bulunuyor.

Sürdürülebilir bir gelecek ve kullanım
maliyetlerini düşürme hedefiyle tasarlanan
Ecoboost Hibrit motor teknolojisi,
performanstan ödün vermeden, düşük
karbondioksit emisyonu sunuyor. EcoBoost
Hibrit Powershift şanzıman daha fazla vites
hassasiyeti, hafif tasarımı ve gelişmiş çift
kavraması ile özellikle şehir içinde dur-kalk
trafikte, kesintisiz ve akıcı bir sürüş sağlıyor.
EcoBoost Hibrit modellerde standart jeneratör
yerine Kayış Tahrikli Entegre Jeneratör
(BISG) kullanılması da fren ve yavaşlama
sırasında azalan enerjinin geri kazanılmasına ve
depolanmasına imkan veriyor. İlk safhada Style
serisi ile otomobil tutkunlarına merhaba diyen
Yeni Ford Fiesta, Titinium ve ST araçlarını da
2022 yılı içerisinde müşterileriyle buluşturacak.
Makyajlanan Yeni Fiesta, 426.500 TL ’den
başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış
fiyatı ile Mayıs ayında satışa sunuluyor.

Stellantis Türkiye Satış Sonrasında Hedef Büyüttü!
Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yapılan Automechanika
İstanbul 2022 fuarına ilgi çekici standı ve farklı markalarıyla katılım sağladı.

F

uara Eurorepar Car Service,
Eurorepar Yedek Parça ve
Parça Dağıtım Ağı Distrigo
markalarıyla katılan Stellantis
Türkiye Parça ve Servisler
Genel Müdürü Mehmet Akın, “Satış sonrası
hizmetlere yönelik önemli hedeflerimiz ve
net bir stratejimiz var. Stellantis Türkiye
olarak sadece bünyemizde barındırdığımız
Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarımıza
odaklanmıyoruz, pazarda yer alan tüm
markaların tüm modellerinin bakım ve
onarımına da talibiz. Bu bağlamda da
Automechanika bizim için önemli bir fuardı.
Kendimizi bu sektörün paydaşlarına iyi
anlattığımız ve stratejimizi paylaştığımız bir
etkinlik oldu” değerlendirmesinde bulundu.
3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE HEDEF
Automechanika İstanbul 2022 fuarına
katılımlarının markaları için çok önemli
olduğunu vurgulayan Stellantis Türkiye
Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet
Akın, fuarda farklı yatırımcılarla ve yedek
parça ticaretiyle uğraşan katılımcılarla
buluştuklarını belirtti. Değerlendirmesine
Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’in
hedefleri ile devam eden Mehmet Akın,
“Nisan ayı ODD raporuna göre, Stellantis

Türkiye olarak yetkili servislerimizde araç
girişimizdeki artış sektör ortalamasının
yüzde 50 üzerinde gerçekleşti. Hedefimiz bu
rakamları çok daha yukarılara taşıyarak hem
yatırımcılarımızın finansal devamlılığına katkı
sağlamak hem de müşterilerimize kesintisiz
ve üstün bir hizmet sunmak” derken, sözlerini
şöyle sürdürdü, “Satış sonrası hizmetlere
yönelik önemli hedeflerimiz ve net bir
stratejimiz var. Stellantis Türkiye olarak sadece
bünyemizde barındırdığımız Peugeot, Citroën,
DS ve Opel markalarımıza odaklanmıyoruz,
pazarda yer alan tüm markaların tüm
modellerinin bakım ve onarımına da talibiz.
Bu bağlamda Eurorepar yedek parça ürün
gamımız en büyük avantajımız. Bu sene
20. yılını kutladığımız bu ürün gamında
özellikle bakım parçalarında birçok markaya
üstün kalite ve performansı uygun fiyatlarla
sunabiliyoruz. 15 bin adetin üzerinde referansla
her gün genişleyen bir ürün gamına sahibiz.
Genişleyen ürün gamımızda yerli üreticileri
de tercih ederek hem ülke ekonomisine
katkı sağlıyor, hem de bu parçaların farklı
ülkelere de ihracatına zemin hazırlıyoruz. Bu
açıdan Automechanika bizim için önemli bir
fuardı. Kendimizi bu sektörün paydaşlarına
iyi anlattığımızı, stratejimizi paylaştığımızı
düşünüyoruz. Diğer taraftan Eurorepar Car

Service olarak bugün Türkiye genelinde 50
ilde 100’ün üzerinde servisimiz bulunuyor.
Stellantis Türkiye Eurorepar Car Service
olarak orta vadeli hedefimiz bu hizmet
noktalarını üç katına çıkarmak. Bu tarz
fuarlarda 28 ülkeden 5700’den fazla hizmet
noktasına sahip bir ağın parçası olmayı
arzulayacak, kurumsallaşmak ve işini
büyütmek isteyen yatırımcılarla tanışmak
da bizim için son derece önemliydi” diyerek
sözlerini tamamladı.
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230 Beygirlik Hyundai TUCSON “Hybrid” Şimdi Türkiye’de
Hyundai’nin popüler C-SUV modeli TUCSON, güçlü ve ekonomik hibrit versiyonuna kavuştu.
44 kW’lik elektrik motoruyla kombine edilen 1.6 T-GDI benzinli ünitenin maksimum gücü 230 PS.

H

yundai için sadece bir evrim
değil, aynı zamanda bir
tasarım devrimi anlamına
gelen TUCSON, geçtiğimiz
yıl benzinli ve dizel motor
seçenekleriyle satışa sunulmuş ve kısa sürede
segmentinin en çok satılan modellerinden biri
olmuştu. Hyundai TUCSON şimdi de alternatif
yakıt ekonomisi için hibrit motor seçeneği
ile satışa sunuluyor. Kullanışlı özelliklere,
şık ve sportif tasarıma ve hibrit teknolojine
sahip otomobilin tavsiye edilen satış fiyatı ise
1.210.000 TL.
KENDİNE HAS TASARIM
“Sensuous Sportiness” tasarım kimliğine
göre tasarlanan ilk Hyundai SUV modeli olan
TUCSON, parametrik gizli farları ve gündüz
LED farlarıyla karanlıkta bile kusursuz bir
aydınlatma ve dış görünüm sunuyor. Güçlü
bir ilk izlenim sağlayan ön farlar, aracın
ızgarasına yerleştirilmiş. Farlar kapatıldığında
da aracın önü tamamen siyah ve koyu bir hale
dönüşüyor. En son teknolojiye sahip, yarım
aynalı aydınlatma teknolojisi sayesinde DRL’ler
açıldığında ızgaranın koyu krom görünümü,
mücevher benzeri şekillere dönüşerek göz
alıcı bir hale dönüşüyor. TUCSON’un sofistike
ve ferah iç mekanı, düzenli şekilde organize
edilmiş bir evin odasına benziyor.

Orta ön panodan arka kapılara kadar sürekli
akıcı, ikiz gümüş renkli çizgiler, birinci sınıf
plastik ve deri kaplamalarla birleştirilmiş.
MODERN KOKPİT
TUCSON, kullanıcılara gelişmiş ve
tamamen özelleştirilebilir bir dijital deneyim
sağlarken özellikle 10,25 inç dokunmatik
multimedya ekranıyla konsolun merkezini
belirgin şekilde dolduruyor. Krell imzalı
8 hoparlörle desteklenen multimedya
sisteminde müzik dinlemek ise oldukça keyif
verici. Tam dokunmatik ekranlı bir konsola
sahip ilk Hyundai modeli olan TUCSON, iç
mekandaki yüksek kaliteli yumuşak dokunuşlu
malzemeleriyle de görünümünü ve hissiyatını
yeni bir seviyeye yükseltiyor. Havalandırma
ızgaraları ise kapılardan başlayıp orta konsola
doğru akıyor.
230 BEYGİRLİK HİBRİT
Benzinli 1.6 litre T-GDI motor, dünyanın
ilk Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD)
teknolojisine sahip.

CVVD, motor performansını ve yakıt
verimliliğini optimize ederken aynı zamanda
çevre dostu bir sistem demek. Valf açılma
süresini değiştirebilen sistem, performansı
yüzde 4, yakıt verimliliğini yüzde 5 arttırırken
emisyonları da yüzde 12 azaltıyor. Daha fazla
performans ve daha az emisyon için geliştirilen
1.6 litre turbo motor, tek başına 180 beygir
güç üretiyor ve 44 kW’lik elektrik motoruyla
birleşerek toplamda da 230 beygir güce
ulaşıyor. Bu performanslı gücü yere HTRAC
dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran
TUCSON hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri
tam otomatik tipi tercih ediyor.
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İlk 7 Koltuklu ve Tamamen Elektrikli Kompakt SUV
Türkiye’de Yollara Çıkıyor
Mercedes-EQ markasının 7 koltuklu yeni üyesi EQB, ailelerin ulaşım ve taşıma ihtiyaçlarına
çözüm sunuyor.

T

amamen elektrikli Premium
bir kompakt SUV olan EQB,
Türkiye’de kendi segmentinde
7 koltuk opsiyonu sunan ilk
otomobil. 4684 mm uzunluk,
1834 mm genişlik ve 1667 mm yüksekliğiyle
geniş iç hacim sunan EQB’nin bagajı, ikinci
sıradaki koltukların öne kaydırılmasıyla 190
litreye varan artış sağlayabiliyor. İster büyük
bir çekirdek aile, isterse küçük bir geniş aile
için olsun; Mercedes-Benz’in 7 koltuklu yeni
otomobili EQB, ailelerin farklı gereksinimlerini
karşılarken taşıma ihtiyaçlarına da çözüm
sunuyor. Bu özellikleriyle elektrikli otomobiller
arasında özel bir konumda bulunan EQB’nin
üçüncü sıradaki iki koltuğu, 1,65 metreye
kadar olan yolcular tarafından rahatlıkla
kullanılabiliyor. Ayrıca bu koltuklara çocuk
koltuğu da takılabiliyor.
KARAKTERLİ ELEKTRİKLİ TASARIM
ESTETİĞİ
Yeni EQB, Mercedes-EQ’nun “Progressive
Luxury” özelliğini keskin ve karakteristik bir
şekilde yorumluyor. Merkezi yıldıza sahip
karakteristik Mercedes-EQ siyah panel ızgara,
özgün bir görünüm sergiliyor. Ön ve arkadaki
kesintisiz ışık şeridi Mercedes-EQ araçlarının
tamamen elektrikli dünyasının bir başka
ayırt edici tasarım özelliği olarak öne çıkıyor.
Yatay bir fiber optik şerit, tam LED farların
gündüz sürüş farlarını birbirine bağlayarak
gündüz ya da gece hemen ayırt edilebilen
özgün bir görünüm ortaya koyuyor. Büyük bir
özenle şekillendirilen farların içindeki mavi
renkli vurgular, Mercedes-EQ’nun imzasını
pekiştiriyor.

İÇ MEKÂN TASARIMI
Bireysel olarak yapılandırılabilen MBUX,
güçlü bilgisayar, parlak ekranlar ve grafikler,
kişiselleştirilebilir sunum, tamamen renkli
head-up display, artırılmış gerçeklik ve öğrenen
yazılımı ile navigasyon ve “Hey Mercedes”
anahtar kelimesiyle etkinleştirilen sesli komut
sistemi gibi avantajlar sunuyor. Gösterge
panelindeki ve bilgi-eğlence ekranındaki
bilgiler, yüksek çözünürlüklü ekranlar
sayesinde kolayca okunabiliyor. Sadece görsel
sunumu ile dikkat çekmekle kalmayan sistem
sezgisel bir kullanım sunuyor. Bilgi-eğlence
ekranındaki Mercedes-EQ menüsü de şarj
seçenekleri, elektrik tüketimi ve enerji akışı ile
ilgili içeriklere ulaşmak için kullanılabiliyor.
Gösterge panelindeki sağ ekran, devir
göstergesi değil bir “watt ölçer”. Üst kısım güç
yüzdesini, alt kısım ise geri-kazanım seviyesini
gösteriyor. Sol taraftaki gösterge, hedefe bir
şarj molası olmadan ulaşılıp ulaşılamayacağını
göstermek için kullanılabiliyor. Renkler sürüş
koşullarına göre değişiyor.
GÜÇLÜ VE VERİMLİ
EQB 350 4MATIC’in arka aksında yeni
sürekli tahrikli senkron motora sahip eATS
bulunuyor. Son derece kompakt tasarlanan
sistemin sürekli tahrikli senkron motorunda,
AC motorun rotoru sabit mıknatıslarla
donatılıyor.

Mıknatıslar ve dolayısıyla rotor, stator
sargılarındaki dönen alternatif akım alanını
takip ediyor. Rotor, statorun manyetik alanıyla
aynı hızda döndüğü için motora senkron
deniyor. Frekans, güç elektroniğinin frekans
invertörlerine sürücü tarafından talep edilen
hız oranında uyarlanıyor. Bu tasarım; yüksek
güç yoğunluğu, yüksek verimlilik ve yüksek güç
üretimi tutarlılığı gibi avantajlar sağlıyor.
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Türkiye’de Yılın Otomobili Hyundai Tucson
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’
yarışması sonuçlandı.

O

tomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD) tarafından bu yıl
7’ncisi düzenlenen ve tüm
aşamalarında büyük heyecan
yaşanan “Türkiye’de Yılın
Otomobili” yarışmasının birincisi Hyundai
Tucson oldu. İstanbul Park’ta düzenlenen
yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv
gazetecisinden toplamda 3710 puan alan
Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. “Yılın
Tasarımı” kategorisinde birinciliği BMW 4
Serisi Gran Coupe kazanırken bu yıl ilk kez
verilen “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Fiat
Egea Hybrid Lansmanı, “İnovasyon” ödülünü
ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat
kazandı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI
“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının
ilk etabında; 38 aday otomobil arasından
jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan
7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı.
Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş,
ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları,
güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı”
gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan
geçirildi. “Yılın Otomobili”ni belirleyen ikinci
etapta ise Citroen C4, Honda Civic, Hyundai
Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan
Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant
finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen
Hyundai Tucson “Yılın Otomobili” logosunu
bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında
kullanabilecek.
İKİNCİ KEZ ÖDÜL
Yılın Otomobili Ödülü’nü alırken Hyundai
Assan Genel Müdürü Murat Berkel yaptığı
konuşmada bu ödülü ikinci kez kazanmaktan
büyük mutluluk duyduklarını belirterek
“Kazanmış olduğumuz bu ödül için tüm OGD
üyelerine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda
bu yarışmada emek gösteren diğer tüm rakip
marka temsilcilerini de yürekten kutluyorum.”
şeklinde konuştu.
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Yeni Bmw 4 Serisi Gran Coupé’ye Otomotiv Gazetecileri Derneği’nden
“Yılın Tasarımı” Ödülü
BMW’nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli Yeni BMW 420i Gran Coupé, “Türkiye’de
Yılın Otomobili” yarışmasında bu yıl ikinci defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülüne layık görüldü.

O

tomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD)’nin bu sene 7.’sini
düzenlediği Türkiye’de Yılın
Otomobili yarışması heyecan
ve çekişme dolu bir akşama
sahne oldu. 2021’de ilk defa verilen “Yılın
Tasarımı” ödülü bu yıl ikinci kez konusunda
uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin
tasarımını beğendiği modeller için yaptığı
oylamayla belirlendi. Yeni BMW 4 Serisi Gran
Coupé, göz kamaştıran etkileyici tasarımıyla
Hyundai Tucson ve Cupra Formentor’un önüne
geçerek 2022’de “Yılın Tasarımı” ödülünün
sahibi oldu.

Togg’un Avrupa’nın En Temizi Olan Gemlik’teki
Boyahanesinde Provalar Başladı
2022 yılının son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihazını banttan indirmeye hazırlanan
Togg, Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumunu tamamlayarak, C-SUV gövdesinde
boyasız denemelere başladı.

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, seri üretime adım adım yaklaşıyor.
Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları,
akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir Fabrikadan
Daha Fazlası” olarak tanımlanan Togg
Gemlik Tesisi’ndeki boyahane kurulumu da
tamamlandı. 5 gr/m2’den az “uçucu organik
bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın
9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de
1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan
boyahanede boyasız denemelere de başlandı.

Renk denemeleri öncesi son kontrollerini
tamamlayan ekipler, ilk C-SUV gövdesinde
boyasız provalarını gerçekleştirdi. Gemlik
Tesisi’ndeki boyahanede bir sonraki aşamada
ilk boyalı deneme yapılacak.
TEK PLATFORM 5 FARKLI MODEL
“Doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir
teknoloji’ için yola çıkan Togg, 2022 yılının son
çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Togg’da,
homologasyon testlerinin tamamlanmasının
ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda
C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara
çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan
ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de
aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5
modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5
farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet
araç üretmeyi planlıyor.
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Maserati’nin Yeni SUV’u ‘Grecale’ Temmuz’da Türkiye’de
Ülkemizde Tofaş çatısı altındaki FerMas tarafından temsil edilmekte olan Maserati markası
için yeni bir atılımı ifade eden Grecale, konfor ve lüksü performans ile birleştirecek.

M

aserati’nin pek çok
modeli gibi adını bir
rüzgârdan alan yeni SUV’u
“Grecale” Türkiye’de satışa
sunuluyor. 2021 yılını
yüzde 100 büyüme ile Türkiye Pazarı’nın
En Hızlı Büyüyen Markası olarak kapatan
Maserati, Orta-Sınıf Lüks SUV sınıfındaki yeni
oyuncusu Grecale ile 2022 yılında da Pazar
performansını iki katından fazla artırmayı
hedefliyor. Türkiye’de son dönemde önemli
bir atılım içerisinde olan Maserati, Ghibli ve
Levante Hybrid modellerinin yanında Grecale
ile pazardaki varlığını daha da güçlendirecek.
“İLK YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ SUV”
Temmuz ayından itibaren Türkiye yollarıyla
buluşacak olan Grecale, 530 beygirlik V6
dışında 300 ve 330 beygirlik iki hibrit motor
seçeneğiyle tüm gereksinimleri karşılayacak.
Grecale ailesine 2023 yılında Maserati tarihinin
“ilk yüzde 100 elektrikli SUV”u “Folgore”nin
katılmasıyla da ürün gamı tamamlanacak.
Lüks otomobil pazarında en fazla kadın
tüketiciye sahip segment olan Orta-Sınıf
Lüks SUV segmentine Grecale ile adım atan
Maserati, böylelikle Türkiye’de daha fazla kadın
kullanıcıya hitap edecek. Grecale aynı zamanda,
sporu ve yüksek performansı seven; dinamik
bir yaşam tarzına sahip kullanıcıların da tercihi
olacak. Ülkemize 100 adetlik kota ile gelecek
olan Maserati Grecale, 3.250.000 TL’lik
başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

ÜÇ FARKLI VERSİYON
Grecale’nin tasarımı, Maserati’nin MC20
ile başlattığı ve her yeni modeli diğerlerinden
ayıran yeni bakış açısını yansıtıyor. Kabin
içinde göze çarpan görsel öğeler arasında
geleneksel Maserati saati yer alıyor. Grecale’nin
dış tasarımı da onu Maserati’nin geleneksel
tasarı anlayışına sadık ve modern bir otomobil
olduğunun altını çiziyor. Otomobilin önünde
konumlanan alçak ve heybetli ızgarası ve
karbon fiber kullanımlarıyla vurgulanan
kıvrımlı gövde profili dikkat çekiyor. Aracın
arka kısmında Giugiaro 3200 GT’den ilham
alan bumerang stili lambalar ve tasarımdaki
coupé etkisi tıpkı bir spor otomobil hissi
uyandırıyor. Böylelikle Grecale daha da çarpıcı
bir görünümüne kavuşuyor.

Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak
üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece
Trofeo’da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere
beş farklı sürüş modu Grecale’nin karakterini
kullanım gereksinimlerine uygun bir hale
getirmesini sağlıyor.

0-100 KM/S 3.8 SANİYE
Grecale; GT, Modena ve Trofeo olmak üzere
üç farklı versiyon ve temayla satışa sunuluyor.
Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild
hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş
minimalizm temasıyla birleştiriyor. Bu versiyon
tüm kullanıcılara ve onların dinamizmine, ilgi
alanlarına ve aynı zamanda sürekli kendini
kişiselleştiren bir tasarım arayışına
hitap ediyor. Grecale Modena, dört
silindirli 330 beygirlik yarı hibrit
sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap
ediyor. Daha fazla performans
isteyenler için üretilen Grecale
Trofeo ise 0-100 km/s hızlanmasını
3,8 saniyede tamamlıyor ve 285
km/s’lik azami hıza ulaşabiliyor.
Grecale Trofeo, 530 beygirlik güçlü
V6 motorun sağlamış olduğu üstün
performansla, daha çok güç ve
adrenalin meraklılarına hitap ediyor.

Yeni Citroën C5 Aircross Konfor Standartlarını Yeniden Belirliyor
Yollara çıktığı 2019 yılında sınıfına yeni konfor standartları getiren Citroën C5 Aircross
SUV, yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor.

K

onfor ve modülerlik açısından
referans noktası olan C5
Aircross SUV, yollara çıkmaya
başladığı 2019 yılından
bu yana 85 ülkede satışa
sunulurken, 245.000’i Avrupa’da olmak
üzere 325.000 adedin üzerinde satış başarısı
yakaladı. Verimli motor seçenekleri, gelişen
teknolojisi ile çarpıcı yeni dış tasarımıyla
sınıfının en popüler modeli olarak başarısını
devam ettirmeye hazır olduğunu gösteren
yeni Citroën C5 Aircross SUV ise markanın
efsane modellerinin üretildiği Rennes
fabrikasında bantlardan inmeye başladı.
KONFOR VE MODÜLERLİKTE
STANDARTLARI BELİRLİYOR
Yeni C5 Aircross SUV, modern ve
dinamik tasarımıyla daha güçlü ve özgün
bir duruş kazanırken, konfor ve modülerlik

açısından sınıfının standartlarını belirlemeye
devam ediyor. Yeni Citroën C5 Aircross
SUV’yi rakiplerinden ayıran Citroën Advanced
Comfort® süspansiyon, Citroën Advanced
Comfort® koltuklar, geniş iç hacim ve
benzersiz modülerlik dışında Otoyol Sürüş
Asistanı gibi sürüş destek teknolojilerinden
oluşan kombinasyon, her yolculuğu sakin
ve rahatlatıcı bir deneyime dönüştürüyor.
Bununla birlikte Citroën’e özel Progressive
Hydraulic Cushions® süspansiyonlar, yoldaki
bozuklukları kusursuzca absorbe ederken,
yolcuların benzersiz bir konfor düzeyi ile
seyahat etmelerini sağlıyor. Yeni C5 Aircross
SUV, segmentte kızaklı, yatırılabilir ve geri
çekilebilir üç adet bağımsız arka koltuk sunan
tek SUV olarak farkını ortaya koyuyor. Bu
gelişmiş modülerlik seviyesini 580 litre ile
720 litre arasında olan sınıfının en geniş bagaj
hacmi tamamlıyor.

EFSANELERİN ÜRETİLDİĞİ FABRİKA
Rennes fabrikası, Citroën tarihinde özel
bir yere sahip. Kısa süre önce 60’ıncı yılını
kutlayan fabrika, 1961 yılında Ami 6 ile
üretime başladı. Fabrika yıllar içinde başta
GS, BX, XM, C5 ve C6 olmak üzere daha
birçok Citroën modelini üretti. İlk C5 Aircross
SUV üretimi Mart 2018’de başladı. Yeni
modelin üretiminin başlaması, Citroën ile
Rennes fabrikası arasındaki bağı biraz daha
güçlendiriyor.
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Toyota bZ4X ile Tam Elektrikli Dünyasında İddialı bir Model Sunuyor
Toyota, tamamen yeni ilk yüzde 100 elektrikli modeli bZ4X ile sıfır emisyonlu araçlar
dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor.

T

am elektrikli model bZ4X’in
basın test sürüşünde açıklamalar
yapan Toyota Türkiye Pazarlama
ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar
Bozkurt, “Yeni elektrikli
modelimiz, Toyota’nın 30 yıla dayanan
elektrikli araç geliştirme çalışmalarının bir
meyvesi olarak öne çıkıyor. Toyota’nın tam
elektriklileri yüksek verimliliği ve eşsiz batarya
kullanım garantisiyle yine segmentine öncülük
yapacak konumda olacak. Markamız, “Beyond
Zero” stratejisiyle karbon nötre giden yolda
ihtiyaca göre hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam
elektrikli ve yakıt hücreliler olmak üzere en
uygun çözüm alternatiflerini sunmaya devam
ediyor.
GÜÇLÜ MOTORLAR
Toyota, uzun yıllara dayanan elektrikli
araç geliştirme çalışmaları sayesinde yüksek
verimliliğe sahip güçlü elektrik motorları üretti.
Aynı zamanda enerji verimliliği yönetimiyle
de menzili maksimuma çıkarmayı başardı.
Bu deneyimini bZ4X modelinde ortaya koyan
Toyota, bZ4X’te önden çekişli ve dört çeker
elektrik motoru seçenekleri sunuyor.
0-100 KM/S 7 SANİYE
Önden çekişli bZ4X, hızlı tepkiler veren
150 kW elektrik motoruyla donatıldı. 204 PS
güç ve 266 Nm tork üreten aracın 0-100 km/s
hızlanması 7.5 saniye ve maksimum hızı 160
km/s olacak. Dört çeker bZ4X ise, önde ve
arkada 80 kW motorlarla donatıldı. Maksimum
gücü 218 PS olan ve 337 Nm tork üreten dört
çeker bZ4X, 0-100 km/s hızlanmasını 6.9
saniyede gerçekleştiriyor.

Ön ve arka motorların kullanımı ortalama
güç tüketimini daha verimli hale getirecek
şekilde ayarlandı. Düşük tork gereken
sürüşlerde sadece öndeki motorlardan güç
alıyor.
10 YIL VEYA 1 MİLYON KİLOMETRELİK
BATARYA GARANTİSİ
Toyota’nın tam elektrikli SUV’u bZ4X,
yüksek yoğunluğa sahip 96 hücreli lityum iyon
bataryaya sahip. 71.1 kWh kapasiteli bataryanın
çalışma aralığı ise -30 ve +60°C. Toyota’nın
ilk su soğutmalı sistemine sahip bataryayı
kullanan bZ4X, her hücrenin ideal bir şekilde
soğutulmasıyla güç verimliliğini koruyor.
Verimli ve etkili çalışan ısıtma pompası dahil
ısıtma sistemi de, sıfırın altındaki sıcaklıklarda
bataryaları ideal çalışma aralığında tutuyor.
Batarya konusundaki üstünlüğüne güvenen
Toyota, kapsamlı bakım programlarıyla
bataryanın 10 yıla veya 1 milyon kilometre
sürüşe kadar en az yüzde 70 kapasiteye
sahip olacağı garantisini veriyor. 1 milyon
kilometrelik sürüş ise 2200 defa bataryayı
sıfırdan tam dolu hale getirmek veya 10 yıl
boyunca her 2 günde bir defa şarj etmeye eş
değer olarak gösteriliyor.

TEK ŞARJLA 516 KM’YE KADAR
MENZIL
Toyota bZ4X’in Avrupa versiyonu düşük
sıcaklıklarda dahi hiçbir sorun yaşamadan
şarj edilebilecek şekilde tasarlandı. Batarya
güvenlikten veya hizmet ömründen ödün
vermeden hızlı şarj özelliğiyle doldurulabiliyor.
Buna göre, 150 kW hızlı şarj sistemiyle
yüzde 80 kapasiteye 60 dakika civarında
ulaşılabiliyor. bZ4X’in resmi WLTP ölçümü
performansı, aracın menzil konusunda iddialı
olduğunu kanıtlıyor. Önden çekişli model, 7
km/kW verimlilik oranıyla 516 km’ye kadar yol
alabiliyor. Dört çeker versiyon ise 6.3 km/kW
verimlilik oranıyla 470 km menzile sahip.
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Dacia’nın Yeni Görsel Kimliği Tüm Ürün Gamına Yayılıyor
Dacia yeni marka kimliğini, temel tasarım öğelerini koruyarak tüm ürün gamına yansıtıyor.
Yeni Dacia logosu ve yeni renkler tüm Dacia modellerinde kendini gösteriyor.

S

adece bir tasarım değişikliğinin
ötesindeki bu yenilik, Dacia’nın
başarı öyküsünün ardındaki güçlü
değerlere dayanıyor ve markanın
geleceğe yönelik vizyonunu
somutlaştırıyor.
EN GÜÇLÜ ÖZELLİĞİ
Yeniden tasarlanan ve artık beyaz olarak
kullanılacak olan yeni Dacia logosu, ön
ızgaranın ortasında yer alıyor ve markanın
yeni kimliğinin en güçlü özelliğini temsil
ediyor. Bir zincirin halkaları gibi minimalist
çizgilerle birbirine kenetlenen ‘D’ ve ‘C’ harfleri
yeni tasarımın güçlü ve sade yaklaşımını
yansıtarak tamamen yeni bir logo oluşturuyor.
Yeni tasarım hem yakından hem de uzaktan
hemen fark edilebilen ve kolayca tanınan bir
marka imajı oluşturuyor. Yeni logo ayrıca her
bir jant göbeğinin ortasında da bulunuyor.
Yeni Dacia yazısı ise, her modelin arka
panelinde ve direksiyon simidinde kullanılıyor.
Tasarım gereği minimalist olan yazıda, her
bir harf bütünlüğü bozmadan zarif bir şekilde
birbirinden ayrılıyor.

AYNI DNA, YENİ MOMENTUM
Önümüzdeki dönemde genişleyen ürün
gamına iki yeni model daha ekleyecek olan
Dacia, %100 elektrikli Spring ve çok yönlü
C segmenti aile otomobili olan Jogger ile
ürün gamını tamamen yenileyecek. Yeni
marka kimliğinin lanse edilmesiyle markanın
yenilenme süreci zirveye ulaşıyor. Baştan aşağı
her şeyi değiştiren Dacia, markanın özüne
sadık kalmaya devam ediyor. Markanın temel
ilkesini, müşterilerin beklentilerine yanıt
veren ancak sadece gerekli olana odaklanan
araçlar üretmek oluşturuyor. Dacia modelleri
her şeyden önce sağlam, güvenilir ve çok
yönlü kullanıma uygun özellikleri ile kendini
gösteriyor. Yeni marka kimliği ile doğadan
ilham alan Dacia, ‘’Haki’’ rengini ilk defa
kullanıma sunuyor ve doğayla olan yakın
bağlarının altını çiziyor. Dacia, özellikle akıllı
çözümler üretmek ve otomotive yenilikçi
düşünme yaklaşımları getirmek üzere hareket
ediyor. Bu, krom kaplama ve doğal deri gibi
malzemelerin kullanımını aşamalı olarak
kaldırmak anlamına geliyor.

Dacia, Renault Grubu’nun 23 Nisan
2021’deki Yıllık Genel Kurulu’nda verdiği
taahhütlerden birini kademeli olarak
uygulamaya koyarak 2023’ten itibaren, grup
içinde tüm araçlarını 180 km/s maksimum hız
ile sınırlandıran ilk marka olacak.
TÜM ÜRÜN GAMI AYNI ANDA
YENİLENDİ
Bu, otomotiv endüstrisinde muhtemelen
bir ilk. Dacia, yeni marka kimliğini tüm ürün
gamında eş zamanlı olarak devreye alıyor.
Yeni marka kimliğine sahip araçlar
Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda
sergilenecek, sonrasında kullanıcılarla
buluşacak.

SuvMarket Büyümesini Yeni Showroomlarıyla Sürdürüyor
SUV uzmanı ikinci el alım-satım platformu Suvmarket’in, konsept showroom’u Doğan
Holding CEO’su Çağlar Göğüş’ün katılımıyla İstanbul Koşuyolu’nda açıldı.

S

UV almayı düşünenlerin ilk aklına
gelen marka olmayı amaçlayan
Suvmarket, bu yeni merkezinde
özenle seçtiği araçları, itinayla
hazırlıyor, tüm bakımlarını,
hijyenik temizliğini ve teknik kontrollerini
yaparak garantili bir şekilde SUV severlerle
buluşturuyor.

Henüz 2 yılını doldurmamış bir ekip
olmamıza rağmen kararlı şekilde büyüyerek
aylık 300 araç satış hacmine ulaştık. Bu
sene 3000, önümüzdeki yıl ise 5000 adetin
üzerinde satış yapmayı hedefliyoruz. Böylece
daha şimdiden SUV almak satmak isteyenlerin
ilk aklına gelen adreslerden biri olduğumuzu
görüyoruz” dedi.

HEDEF 5000 ÜZERİNDE ARAÇ
SATMAK
Suvmarket’ten sorumlu Doğan Trend
Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Uğur
Sakarya, “Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el SUV
alış ve satış platformu Suvmarket olarak
hızlı bir büyüme
içerisindeyiz.
İstanbul ve
İzmir’deki dört
showroomumuz ve
online kanallarımız
ile SUV
segmentinin en
önemli oyuncusu
olduk.

HER MARKADAN GÜNCEL SUV
MODELLERİ
Koşuyolu showroomunda 1050 m2 kapalı
alanda hizmet vermeye başlayan Suvmarket,
her markadan ve modelden onlarca yenilenmiş
SUV’u müşterileriyle buluşturuyor. Doğan
Grubu’nun yıllardan bu yana süregelen
otomotiv deneyimi ile ilkleri bir araya getiren
Suvmarket, değişim/iade garantisi, test sürüşü,
garantili ekspertiz raporu ve değerinde takas
gibi hizmetleriyle güven verirken aynı zamanda
rakiplerinden de farklılaşıyor. Suvmarket,
özenle seçtiği araçları, itinalı bir süreç ile tüm
bakımlarını, hijyenik temizliğini ve teknik
kontrollerini yaparak, garantili bir şekilde
müşterilerine sunuyor.

HEM DİJİTAL HEM DE FİZİKSEL
PLATFORM
Güvenle seçim yapılabilen, tamamen
yenilenmiş, garantili her marka SUV’un
satışa sunulduğu Suvmarket, fiziksel
showroomlarıyla büyümesini sürdürürken
aynı zamanda dijitalleşmesiyle de tüketicilerin
ikinci el SUV’lara ulaşmasını kolaylaştırıyor.
Doğan Trend Otomobilite Perakende
Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket
Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya,
“Fiziksel showroomlarımızın yanında dijital
yatırımlarımızla da müşterilere online hizmet
veriyoruz. Müşterilerimiz suvmarket.com web
sitemizden seçtikleri araçları anında kredi
kartıyla kapora ödeyerek rezerve edebiliyorlar.
Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar
showrooma gelmeden tüm işlemlerini
hallediyor ve
araçlarını evlerine
kadar Suvmarket
özel tırı ile
gönderip teslim
ediyoruz” şeklinde
konuştu.
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Teknolojik SUV Arayanlara: Yeni Nissan Qashqai
Nissan’ın amiral gemisi olan Qashqai 3. nesline kavuştu. Tamamen yenilenen model
fazlasıyla teknolojik olan yapısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

N

issan özellikle SUV
segmentinde fazlasıyla başarılı
işler çıkarıyor. Bunu tasarım ve
teknolojinin harmanlanmasına
borçlu. Yeni nesilde de bu etki
sürdürülüyor. Ön yüze baktığımızda markanın
adeta imzası olan krom V çizgi hemen göze
çarpıyor. Bumerang formlu farlar modele
gizem katarken, geniş ön ızgara otomobilin
güçlü görünmesini sağlamış. Otomobilin her
bölümünde keskin hatlar kullanılmış. Model bu
sayede fazlasıyla dinamik görünüyor.
HAYRAN BIRAKAN KOKPİT
Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile
geliştirilen Nappa deri koltuklar öne çıkan
detaylar arasında. Her bir araç için üretimi 25
günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü
koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara
ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak
sunuyor.

Qashqai’de yenilikle birlikte ilk kez
kullanılan 12,3” genişliğindeki tamamen dijital
gösterge paneli, kişiselleştirilebilen 13 farklı
bilgilendirme ekranı seçeneğiyle gelirken, bu
ekran kablosuz Apple CarPlay altyapısına sahip
9” genişliğindeki dokunmatik bilgi-eğlence
ekranıyla birlikte iç mekanda daha dijital bir
ortam oluşmasını sağlıyor.
ARAZİDE DE KEYİFLİ
Nissan Qashqai arazide dolaşmayı
sevenler için 4x4 seçeneğini modeline
konumlandırıyor. Sürüş modları butonu ile
ayarlanan bu seçenek ile arazi üzerinde başarılı
sürüşler yapabiliyorsunuz. Bunun dışında
karlı zeminlere özel de “Kar” modu bu sürüş
seçenekleri arasında yer alıyor. CVT şanzıman
ile güzel bir birliktelik sunan sistem, zorlu
zeminlerde doğru tekere doğru güç uygulayarak
size güvenli bir Off-Road deneyimi sunuyor.
DÜŞÜK HACİMLİ GÜÇLÜ MOTOR
Model sadece 1.3 litrelik benzinli motor ile
geliyor. CVT şanzıman ile kombine edilen bu
motor 130 Hp güç ve 270 Nm tork sunuyor.

MildHibrit teknolojisini de bünyesinde
barındıran bu motor, özellikle ilk kalkışlardaki
motorun üzerine binen yükü azaltarak yakıt
tüketimini düşürme yönünde modele katkı
sağlıyor.
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Artık O da Hibrit!

Fiat’ın başarılı modellerinden olan Egea, kısa bir süre önce makyajlanmıştı. Makyaj ile birlikte
artık model hibrit seçeneği ile karşımızda.

F

iat Egea, uzun süredir markanın
lokomotif modellerindendi.
İddiasını devam ettirebilmek
için tazelendi. Tasarımda ufakda
olsa değişimler görülüyor. Ön
yüzde yaşanan far değişimi ve tampona yapılan
ufak dokunuşlar ile model iddialı görünmeyi
başarıyor. Otomobilin yan bölümünde hibrit
olduğunu belirten ibareye rastlıyoruz. Bu
logo modele şıklık katmış. Otomobilin hibrit
olduğunu daha da fazla belirten detayların bu
modelde arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni 1.5 litrelik T4 motor 130 Bg gücünde.
Bu güçlü yapısını size her koşulda hatırlatıyor.
Alt devirlerde sunduğu 240 nm tork değeri
de size fazlasıyla destek. 7 ileri otomatik
şanzıman ile kombine edilen motor performans
konusunda başarılı. Şanzıman geçişleri ise
hissedilmiyor. Modelin 0-100 km/s hızlanması
8.6 saniye. Tüketim ise 5.1 litre olarak
belirlenmiş. Burada dizel seçenek kaç yakıyor
diyebilirsiniz. Arada sadece 0.9 litrelik bir fark
ile dizel daha başarılı. Buna değer mi? Karar
sizin.

ŞIK KOKPİT
Kokpitte büyük ekran ve dijital gösterge
paneli dikkatlerden kaçmıyor. Burada da
dışarıda olduğu gibi hibrit ayrıntılar oldukça
az tutulmuş. Direksiyon ele çok iyi oturuyor
ve üzerindeki kumandalara alıştığınızda
oldukça pratik bir yapıya kavuşuyorsunuz.
Orta konsoldaki ekran üzerinden hibrit modun
takibini yapabiliyorsunuz. Koltuklar sizi iyi
sarıyor ve uzun yolculuklarda geç yorulmanıza
yardımcı oluyor.

KONFOR ODAKLI SÜRÜŞ
Hibrit seçenekte en büyük rahatlık özellikle
pilleriniz yeteri kadar dolu ise sessiz bir şekilde
otoparktan çıkabiliyor oluşunuz. Bunun
yanında yalıtım bir miktar daha iyileştirilmiş.
Yol tutuş konusunda çok iddiası olmayan
model rafine bir sürüş sağlıyor.

EKONOMİ PROFESÖRÜ
Benzinli araçlarda özellikle yakıt tüketimiyle
kullanıcıları korkutabiliyor. Ancak, burada
Fiat mühendisliğini fazlasıyla konuşturarak
hibrit seçenek ile hem çevreci hemde ekonomik
olmayı başarıyor.
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Hyundai TUCSON, 2022 Türkiye’de Yılın Otomobili
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili
Yarışması’nda birinci seçilen TUCSON, 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3.710 puan aldı.

A

lanında uzman Türk otomotiv
gazetecileri tarafından birinciliğe
layık görülen TUCSON, 64 jüri
üyesinin oylarıyla zirveye oturdu.
Satışa sunulduğu tüm pazarlarda
büyük beğeni toplayan Hyundai TUCSON,
7 finalist otomobil arasından prestijli “OGD
2022 Yılın Otomobili” unvanını kazanırken
aynı zamanda yenilikçi ve benzersiz tasarımıyla
da jüri üyelerinden en yüksek puanı topladı.
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel,
Intercity İstanbul Park Pisti’nde yapılan ödül
töreninde OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk
Sandık’ın elinden bu prestijli ödülü alırken,
yaptığı konuşmasında da tüm jüri üyelerine
ve TUCSON’u tercih eden Türk tüketicilerine
teşekkür etti.

“ÖDÜLDEN ÖTÜRÜ GURURLUYUZ”
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat
Berkel ayrıca kazandıkları ödülle ilgili olarak,
“Popüler SUV modelimiz TUCSON ile
“OGD Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü
kazanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.
Yeni teknolojiye sahip platformumuz, motor
performansımız, konforlu iç mekanımız
ve etkileyici tasarımımız ile kullanıcılarına
farkındalık yaratan bir otomobil sunuyoruz.
Türkiye’de her geçen gün artan SUV müşterileri
üzerinde güçlü bir etki bırakan TUCSON’un
kazandığı OGD Yılın Otomobili ödülü ve jüri
üyelerinin yüksek puanları, bu modelimizi
tercih edenlerin de doğru bir seçim yaptıklarını
destekliyor. Ayrıca TUCSON, yüzde 12’lik
pazar payıyla da SUV segmentindeki iddiamızı
artırmaya yardımcı oluyor” dedi. Kompakt
SUV, 1.6 T-GDI hibrit dahil olmak üzere kendi
segmentinde sunduğu benzinli ve dizel motor
seçenekleri, 4x2 ve 4x4 HTRAC güç aktarma
organları ile kullanıcılarına ayrıcalık sağlayan
üstün modellerden biri. Sofistike bir tasarıma
sahip olan TUCSON, motor performansı ve
yakıt verimliliğiyle öne çıkarken bunlara ek
olarak Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) ve
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA)
gibi sınıfının en iyisi güvenlik özellikleriyle de
ideal bir sürüş deneyimi sunuyor.
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Nissan’da Yeni Dönem Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Umut Kır Oldu
Otomotiv sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve birikimiyle Umut Kır, Nissan
Türkiye iletişimine yeni bir soluk getirecek.

N

issan Türkiye Kurumsal
İletişim Müdürü pozisyonuna
otomotiv sektörünün duayen
iletişim yöneticisi Umut
Kır getirildi. Umut Kır,
01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeni
görevine başlayacak. 2021 yılından bu yana
Nissan Türkiye Pazarlama İletişimi Müdürü
olarak görev alan Umut Kır, gerçekleşen
bu atama ile Nissan Türkiye’nin Kurumsal
İletişimine yeni bir yön verecek.

STRATEJİK PROJELER YÖNECEK
Bu üst düzey atama ile birlikte Kurumsal
İletişim, Medya İlişkileri, İç İletişim gibi tüm
iletişim faaliyetlerini yürütecek olan Umut
Kır yeni pozisyonunda direkt olarak Nissan
Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e
raporlayacak. Ayrıca Nissan’ın elektrifikasyon
stratejisi ve sürdürülebilirlik hedefleri
doğrultusunda Ambition 2030, EV 36Zero,
Nissan Next, 2050 Sıfır Karbon konularında da
stratejik iletişim yönetimini sürdürecek.

Renault Group Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Görevine Saadet Alpago Getirildi
Otomotiv dünyasının en önemli iş birliklerinden Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi) ittifakı içinde gerçekleşen
bu üst düzey atama, Türkiye otomotiv sektörü açısından da önemli bir gelişme olarak kayda geçiyor.

R

enault Group Türkiye’nin
Kurumsal İletişim
Direktörü pozisyonuna,
otomotiv sektörünün
deneyimli kurumsal
iletişimcisi Saadet Alpago getirildi. 1996
yılından bu yana çeşitli firmalarda önemli
pozisyonlarda başarıyla görev alan Saadet
Alpago, 27 Haziran itibarıyla Renault
Group Türkiye’de Kurumsal İletişim
Direktörü unvanıyla çalışmaya başlayacak.

Bu atama ayrıca Alliance ittifakının yetenek
transferi anlamında da büyük önem taşımakta.
Renault Group Türkiye’nin, yeni mobilite
ekosisteminin öncüsü olmak ve Türkiye’deki
varlığını ve yatırımlarını güçlendirmek
amacıyla oluşturduğu stratejisini tüm iş
ortaklarıyla birlikte yürütmek ve duyurmak
adına önemli bir role sahip olacak Saadet
Alpago, gerekli tüm kurumsal ve medya iletişim
faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Doğan Trend Otomobilite Dünyası Genişlemeye Devam Ediyor!

O

Doğan Trend Otomotiv Grubu, mobilite kavramıyla dönüşen sektörün öncülerinden olmayı sürdürüyor.

tomotiv ve mobiliteyi aynı
çatı altında buluşturan
Doğan Trend Otomotiv,
Otomobilite konseptine sahip
dördüncü showroomunun
açılışını Maslak’ta gerçekleştirdi. Doğan Trend
Otomotiv, otomobilden, motosiklete, elektrikli
araçlardan şehir içi mobilite çözümlerine
kadar birçok farklı ve özel ürününü bir arada
görücüye çıkartıyor. Maslak Showroomunda;
Suzuki, MG ve MG Electric otomobilleri,
KYMCO, Suzuki motosikletleri ve Silence
elektrikli şehir içi mobilite ürünleri müşterilerin
beğenisine sunulacak. Bütün bunların yanı sıra
ikinci el SUV uzmanı Suvmarket satış noktası
olarak hizmet verecek.
BÜYÜK HİZMET
Açılışta konuşma yapan Doğan Trend
Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Doğan
Trend olarak, otomotiv ve mobilite ürünlerini
aynı çatı altında buluşturuyor, müşterilerimizin
hayatlarına esneklik, rahatlık ve keyif katıyoruz.

Grup olarak büyüme trendimizi
geleceğin ihtiyaçlarına yönelik sürdürürken,
bunu ‘Otomobilite’ kavramı ile yapıyoruz”
dedi. Doğan Trend Otomotiv Perakende
Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Sakarya ise, “Büyüme planlarımız
çerçevesinde 2 ay içinde 3. açılışımızı yapıyoruz.
Önce İzmir, ardından Koşuyolu ve şimdi de
Maslak şubemizi hizmete açtık. Otomotiv
sektörü açısından çok kıymetli bu plazada
tüm markalarımızın bir arada satış ve satış
sonrası hizmetlerini sunmakla birlikte ikinci el
platformumuz Suvmarket showroomu olarak
da hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.
“GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA
YÖNELİK HİZMET”
Açılış töreninde konuşma yaparak otomotiv
dünyasının hızla mobiliteye evrildiğinin
vurgusunu yapan Doğan Trend Otomotiv
CEO’su Kağan Dağtekin, “Ekip olarak, Doğan
Grubu bayrağını taşımanın sorumluluğuyla
hareket ediyoruz. Gücümüzü 60 yılı aşan
geçmişimizi temsil eden, ülkemizin en kıymetli
kurumlarından olan Doğan Grubu’ndan
alıyor, geleceğimizi yeni trendlerle örüyoruz.
Yenilikçi yaklaşımla Doğan Trend olarak,
otomotiv ve mobilite ürünlerini aynı çatı alanda
buluşturuyor, müşterilerimizin hayatlarına
esneklik, rahatlık ve keyif katıyoruz. Ülkenin
en önemli ve güzide noktalarından biri olan
Maslak’taki bu yeni tesisimiz müşterilerimiz
ve bizim için hayırlı ve uğurlu olsun.” şeklinde
konuştu.

MASLAK 4. ‘OTOMOBİLİTE’ MERKEZİ
OLDU
‘Otomobilite’ konseptinin geniş ürün
gamını ifade ettiğini vurgulayan Dağtekin,
“Otomobil, motosiklet, scooter, elektrikli
mobilite çözümleri ve elektrikli otomobiller
gibi birçok farklı markadan farklı ürünümüzü
aynı çatı altında müşterilerimize çok yalın ve
yenilikçi bir anlayışla sunmayı başarıyoruz.
Bu yeni konseptin dördüncü merkezinin
açılışını yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz”
açıklamalarını yaptı.
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Yeni Skoda Fabia İle Segment Karışacak mı?
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Skoda Fabia, daha sportif çizgileri le dikkatleri üzerine çekiyor.
Test konuğumuz olan model segmentinin en başarılısı mı?

Y

eni Fabia, atletik duruşu, sportif
çizgileri ve keskin ön-arka
farlarıyla birlikte, markanın yeni
tasarım diline sahip. Modüler
MQB-A0 platformuna geçiş
yapmasıyla birlikte aracın içi ve dışı daha da
büyüdü. 4108 mm uzunluğu ile ilk kez dört
metre sınırını aşan model, mevcut nesle göre
111 mm daha uzun. Aks aralığı 94 mm artarak
2564 mm olurken, 48 mm artışla genişliği 1780
mm’ye ulaştı.Ön ızgarası değişen modelde LED
farlar dikkatlerden kaçmıyor. Arka bölüme
geldiğimizde ise daha farklı bir stop tasarımı
görüyoruz. Gövdeden farklı difizör modele
farklılık katıyor.
GENİŞ KOKPİT ARAYANLARA
Artan boyutlar ile model iç mekanda da
genişlemiş. Önceki nesle göre 94 mm daha
uzun aks aralığıyla model, özellikle arkadaki
yolcular için daha fazla yaşam alanına sahip.
Kokpit tamamen elden geçirilmiş ve yeniden
tasarlanmış. Çift kollu direksiyon simidi
oldukça şık görünüyor. Üst paketlerden
sunulan dijital gösterge paneli oldukça şık. Orta
konsolda yer alan multimedya sistemi erişim
konusunda sorunsuz. Direksiyon üzerinde yer
alan tuşlar ile burayı yönetmek oldukça kolay.

HANGİ MOTORLAR GELİYOR?
Test konuğumuz 1.5 litrelik en güçlü motor
seçeneği ile geliyor. Bu motor 3 silindirli olarak
tasarlanmış. 150 Bg güç ve 250 Nm tork değeri
sunan model, 7 ileri çift kavrama şanzıman ile
kombine edilmiş.
GÜVENLİK ÖN PLANDA
Yeni Fabia segmentindeki en güvenli
otomobillerden biri olarak geliştirilmiş aktif
ve pasif güvenlik önlemleri sunuyor. Araçta ilk
kez Seyahat Asistanı, Park Asistanı ve Manevra
Asistanı yer alıyor. Seyahat Asistanı otomatik
yönlendirme desteği sağlarken sadece tek tuşla
aktif hale getirilebiliyor. 210 km/s hıza kadar
çalışabilen Adaptif Hız Sabitleyici, öndeki araca
göre hızını otomatik olarak ayarlıyor. Şerit
Asistanı, FABIA’nın gerektiğinde otomatik
yönlendirmeyle şeritte kalmasına yardımcı
oluyor. Geliştirilmiş Kör Nokta Algılama
Sistemi, 70 metre uzakta olan araçlara karşı
sürücüyü uyarıyor. Park Asistanı ise 40 km/s
hıza kadar çalışıyor ve direksiyonu otomatik
olarak yönlendiriyor. Manevra Asistanı, park
sırasında aracın önündeki ve arkasındaki
engelleri tespit ederek otomatik fren
uygulayabiliyor. Trafik İşaretleri Tanıma, Yaya
ve Bisikletli Algılamalı Ön Asistan da modelin
yeni özellikleri oldu.
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Amaç Şık Olmak: DS9

Son dönemde otomobiller şıklık veya sportiflik konusunda ön plana çıkar oldu. Birbiriyle
yarışan modeller içinde kıyasıya rekabet var. Bu rekabette en başarılı olan DS9 mu?

T

asarım konusu son dönemde
üreticiler için fazlasıyla önemli
hale geldi. DS9’da şık tasarıma
sahip diğer otomobiller
arasında yerini alıyor. Ön
yüze baktığımızda DS7 ile efsaneleşmiş olan
hareketli farlar dikkatlerden kaçmıyor. Kaput
boyunca uzanan krom detay otomobile farklı
bir hava katıyor. Otomobilin genelinde yuvarlak
hatlar yer alıyor. Yan bölümde kapı içine
gizlenen kapı kolları gerçekten şıklık algısını bir
kez daha ön plana çıkarıyor. Arka tasarım da
şıklık konusuna imza atılan son nokta. Difizör
tarafı sportif kılınmış ve arkadan bakıldığında
ilgi çekiyor.
ŞIKLIK ESİNTİSİ HER YERDE
Kokpitte de bu algı devam etmiş. Özgürce
söyleyebiliriz ki en kaliteli iç mekana sahip
otomobil DS9. Dokunduğunuz her yer yumuşak
veya deri malzeme ile kaplı.

Ancak bir eleştirimiz var, bazı argümanlar
aynı grupta ki Citroen ve Peugeot
modellerinden tanıdık geliyor. Bu otomobil özel
olduğu için kokpitte de özel şeyler bekleniyor.
Dijital gösterge paneli oldukça başarılı.
Grafikleri fazlasıyla iyi. Orta konsoldaki ekran
üzerinden bir çok argüman kontrol edilebiliyor.
Sadece biraz daha büyük ve dokunmatik
hassasiyetinin başarılı olmasını beklerdik.
Koltuklar sizi çok iyi sarıyor, yan ve baldır
desteği oldukça iyi. Masaj ve ısıtma opsiyonu
olan model konforunuzu fazlasıyla düşünüyor.
Arka bölümde sunulan hacim yeterli ve 3
kişinin rahatça seyahat etmesine katkı sunuyor.
GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEĞİ
3 farklı motor seçeneği ile gelen model en
güçlü versiyonda 4x4 seçeneğini bize sunuyor.
225 Bg gücünde hibrit olan versiyonda 300 Nm
tork değeri sunuluyor. Hibrit tercih etmezseniz
yine aynı güç değerlerine sahip içten yanmalı
motor ile hizmet eden bir versiyonda var. Hibrit
versiyonda 8.3 saniyede gerçekleşen 0-100
Km/s hızlanma standart versiyonda 8.1 olarak
kayıtlara geçmiş. Modelin tüketim değeri ise
5.6 litre olarak kayıtlara geçiyor. 8 ileri tam
otomatik şanzıman ise rafine bir sürüş vaat
ediyor.

