
HAZİRAN 2022 YIL: 6 SAYI  77

OLTAj KAVGASIOLTAj KAVGASIVV PATRON KATINDA PATRON KATINDA 
  Elektrikli otomobiller gün geçtikçe çeşitliliğini arttırıyor. İlk başta  
 minik otomobillerle başlayan serüven, patron katına kadar
çıktı. BMW i7 ve Mercedes EQS bunlardan sadece biri. 
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Türkiye'de yaşanan yüksek kur ve 
yüksek vergi sorunu otomobil 

fiyatlarını bugüne kadar görülmemiş bir 
hızla zirveye taşıdı. Artan kurla birlikte 
yükselen vergi matrahları yeni bir 
otomobil sahibi olmayı artık orta sınıf için 
bile yok etti. Daha geçen yıla kadar en 
ucuz otomobil için 140 bin liraları telafuz 
ederken, bugün aynı otomobile 300 bin 
lira bile yetmiyor. Son dönemde kurda 
yaşanan hareketlilik vergi sistemini de 
işlevsiz bırakırken, Mayıs 2022'de yüzde 50 
vergi dilimi de oyun dışı kaldı. Artık satılan 
otomobillerin yüzde 75'inden fazlası 
yüzde 80'lik vergi diliminde yer alırken, 
matrahlarda da acil bir güncelleme 
yapılması gerekiyor.  

Vergi sistemi 

islevsiz

ucuzun da

adı kaldı

.
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İLK
YARIŞI İÇİN
9X8

GÜN SAYIYOR

Peugeot 9X8, yaklaşık 1 yıl önce 
konsept olarak kamuoyuna ta-
nıtılmıştı. Çok değil 5 ay kadar 
önce ise ilk pist testi yapıldı ve 

ardından TEAM Peugeot TotalEner-
gies, Güney Portekiz’deki Portimão’da 
heyecan verici yeni dayanıklılık yarışçısı 
Peugeot 9X8’i tanıttı. Dört tekerlekten 
çekişli hibrit elektrikli Hypercar, tem-
muz ayında İtalya’nın Monza kentinde 
yapılacak 2022 FIA Dünya Dayanıklı-
lık Şampiyonası’nın (FIA WEC) 4’üncü 
ayağında ilk defa yarışa çıkmaya artık 
hazır. Araç, Peugeot SPORT uzmanları 
tarafından geliştirilen güç-aktarma sis-
temine sahip dört tekerlekten çekişli 

bir yarış prototipi. 2,6 litre, bi-turbo, 
520 kW (707 beygir), V6 içten yanmalı 
motor (ICE) arka tekerlekleri ve yük-
sek performanslı 200 kW (272 beygir) 
elektromotor ön tekerlekleri harekete 
geçiriyor. Motor gibi, silisyum karbür 
tabanlı invertör Marelli ile, yüksek vol-
tajlı, 900 voltluk batarya, TotalEnergies/
Saft ile ortaklaşa geliştirildi. Bununla 
birlikte Michelin’den alınan Hypercar 
sınıfının düzenlemelerine uygun lastik-
ler 9X8’in muazzam gücünü yola akta-
rıyor. Sadece 1030 kilogram ağırlığıyla 
birlikte 90 litrelik yakıt deposunda To-
talEnergies’in yüzde 100 yenilenebilir, 
Excellium Racing 100 yakıtı kullanılıyor.
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özel seriyle 
kutluyor Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, 

BMW M markasının 50’nci yılına özel olarak sınırlı 
sayıda 50th Year M Edition tasarım paketli otomobil 
üretti. Sadece 3 Serisi, yeni 4 Serisi Gran Coupe ve 5 

Serisi modellerinde sunulan 50th Year M Edition tasarım pa-
keti; otomobillerin sportif karakterlerini güçlendirmekle kalmı-
yor, bambaşka bir sürüş deneyimi de vadediyor. 

BMW’nin yüksek 
performanslı 
modellerinin 
toplandığı M 

ailesi, 50’nci yılını 
özel bir seri ile 

kutluyor. 3 Serisi, 
4 Gran Coupe ve 5 
Serisi’nde sunulan 

yeni 50th Year M 
Edition, bambaşka 
bir sürüş deneyimi 

vadediyor

50’NCI
YAŞINI
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Harman Kardon’la geliyor
BMW’nin en yeni tasarım dilinin öncü mo-
deli konumunda bulunan; simgeleşmiş 
BMW 3 Serisi, üç farklı tasarım paketine 
ek olarak sınırlı sayıda üretilen 50th Year 
M Edition ile daha fazla M ruhunu dışarıya 
yansıtıyor. Çamurluklarda yer alan M lo-
golarına ek olarak otomobilin ön ve arka 
kaputu ile jantlarında 50’nci yıla özel hazır-
lanmış; kırmızı, mavi, beyaz renkleri barın-
dıran BMW logosu ile dikkat çeken BMW 
320i Sedan 50th Year M Edition, BMW 
Laserlight teknolojisi ile donatılmış BMW 
Individual Shadow Farları, Parlak Siyah Dış 
Kaplamaları ve Aynalarının yanı sıra 19 inç 
M Jantları ve M Sport fren diskleriyle öne 
çıkıyor. Otomobilin sürüşünü standart bir 
BMW’den, M markasının geliştirdiği spor 
bir otomobile yaklaştıran Adaptif M Süs-
pansiyon ve Değişken Spor Direksiyon ile 
M Sport Tasarımlı Koltuklar birlikte sunu-

luyor. Performansla birlikte konforunu da 
düşünen sürücüler için BMW, 50th Year M 
Edition tasarım paketinde Harman Kardon 
Ses Sistemi ile Kablosuz Şarj ve Bağlantı 
Sistemlerine de yer veriyor. Yeni BMW 4 
Serisi Gran Coupé 50th Year M Edition’ın 
etkileyici dış tasarımı, Adaptif M Süspansi-
yon ve M Sport Koltuklarla teknik açıdan 
da destekleniyor. Tüm bunlara ek olarak 
Harman Kardon Ses Sistemi, Konfor Erişim 
Sistemi, Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemi 
ile Karbon Fiber İç Kaplama da tasarım 
paketinde sunulan özellikler arasında öne 
çıkıyor. Sportif business sedan otomobi-
lin zirvesi konumunda olan BMW 5 Serisi, 
dinamik ama sade tasarımıyla her yaştan 
kullanıcının gönlünde taht kurmayı ba-
şaran bir otomobil. BMW 5 Serisi Sedan 
sahip olduğu sportifliği daha da ileriye 
çıkaran yeni tasarım paketiyle performans 
tutkunu kullanıcıları odağına alıyor.

Daha fazla M ruhu
BMW’nin en yeni tasarım dilinin öncü 
modeli konumunda bulunan; simge-
leşmiş BMW 3 Serisi, üç farklı tasarım 
paketine ek olarak sınırlı sayıda üretilen 
50th Year M Edition ile daha fazla M ru-
hunu dışarıya yansıtıyor. Çamurluklarda 
yer alan M logolarına ek olarak otomo-
bilin ön ve arka kaputu ile jantlarında 
50’nci yıla özel hazırlanmış; kırmızı, 
mavi, beyaz renkleri barındıran BMW lo-
gosu ile dikkat çeken BMW 320i Sedan 
50th Year M Edition, BMW Laserlight 
teknolojisi ile donatılmış BMW Individual 
Shadow Farları, Parlak Siyah Dış Kapla-
maları ve Aynalarının yanı sıra 19 inç M 
Jantları ve M Sport fren diskleriyle öne 
çıkıyor. Otomobilin sürüşünü standart 
bir BMW’den, M markasının geliştirdiği 
spor bir otomobile yaklaştıran Adaptif 
M Süspansiyon ve Değişken Spor Di-
reksiyon ile M Sport Tasarımlı Koltuklar 
birlikte sunuluyor. Performansla birlikte 
konforunu da düşünen sürücüler için 
BMW, 50th Year M Edition tasa-
rım paketinde Harman Kar-
don Ses Sistemi ile Kablo-

suz Şarj ve Bağlantı Sistemlerine de yer 
veriyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé 
50th Year M Edition’ın etkileyici dış tasa-
rımı, Adaptif M Süspansiyon ve M Sport 
Koltuklarla teknik açıdan da destekle-
niyor. Tüm bunlara ek olarak Harman 
Kardon Ses Sistemi, Konfor Erişim Sis-
temi, Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemi 
ile Karbon Fiber İç Kaplama da tasarım 
paketinde sunulan özellikler arasında 
öne çıkıyor. Sportif business sedan oto-
mobilin zirvesi konumunda olan BMW 
5 Serisi, dinamik ama sade tasarımıyla 
her yaştan kullanıcının gönlünde taht 
kurmayı başaran bir otomobil. BMW 
5 Serisi Sedan sahip olduğu sportifliği 
daha da ileriye çıkaran yeni tasarım pa-
ketiyle performans tutkunu kullanıcıları 
odağına alıyor.
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şimdi daha konforlu

umperJ
Karavan

Konfor konusunda referans haline gelmiş olan Citroën, yepyeni bir 
konsept ile bambaşka bir konfor seviyesini müşterilerine sunuyor. 
Citroën yetkili bayilerinden Jumper modelini satın alan tüketiciler, 
Jumper modelini zahmetsizce karavana çevirebiliyor. Jumper, sun-

duğu üst düzey konforu, kusursuz tasarımı, geniş iç hacmi ve yüksek yük-
leme alanı ile karavan hayatı için de ne kadar uygun ve konforlu bir model 
olduğunu böylece ortaya koyuyor. Sınıfında fark dikkat çeken konforu ve 
17 metreküpe varan yükleme kapasitesiyle rakiplerinden ayrılan Jumper, 
aynı zamanda mobil ofis ortamı yaratan aksesuar seçenekleri de sunuyor. 
4 farklı uzunluk, 3 farklı dingil mesafesi ve 3 farklı yükseklik ile Jumper, en 
uygun olan boyutun seçilmesine olanak tanıyor. İki kanatlı bagaj kapıları 

96 derece veya 180 derece açılma açısıyla kolay bir yükleme sunarken 
akıllı bir bağlantı sistemi tarafından açıldığı açıda sabit tutuluyor. 

İsteğe bağlı iki adet sürgülü yan kapı ile yükleme ve boşaltma 
işlemleri her zaman kolaylaşıyor. Jumper, 2.2 litrelik BlueHDi 

dizel motorlarıyla birleştiriyor. Yakıt tüketimi ve emisyon 
salım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunan 

yeni nesil motorlar güç aralıkları 120 ile 165 bey-
gir arasında değişen üç farklı motor seçene-

ğiyle tercih edilebiliyor.
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Ferrari 296 GTB
üstünü açtı 

Ferrari, Berlinetta Spider’ın son evrimi olan 296 GTS’in tanıtımını gerçekleştirdi. 
Orta-arkadan motorlu yeni araç, sürüş keyfini yeniden tanımlayarak 296 GTB 
modelini tamamlıyor ve hem limitlerde hem de günlük kullanımda safkan Ferrari 
sürüşünü vadediyor. 296 GTS’nin motoru, aynı zamanda başarılar ve yeniliklerle 

dolu 75 yıllık köklü geçmişe sahip Ferrari’nin tarihindeki ‘yeni V6 çağını’ da müjdeliyor. 
296 GTS, “Şahlanan At” logosunu taşıyan, yol tipi bir Spider’da kullanılan ilk 6 silindirli 
motor olan ve 296 GTB’deki gibi 122 kW (167 beygir) elektromotorla desteklenen yeni 
663 beygirlik 120 derece V6 ile donatılıyor. Daha önce hayal edilemeyen performans 

seviyeleri yaşatan V6 motor, elektrikli motorla birlikte 830 beygirlik toplam güç kullanı-
ma sunuyor. MGU-K (Motor Jeneratör Ünitesi, Kinetik) adı verilen elektromotor Formula 
1’den uyarlanıyor. 296 GTS’nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemi, pedal tepki sürelerini 
sıfıra indiriyor ve tamamen elektrikli modda (eDrive) 25 kilometrelik menzil sağlıyor. İş-
levsel tasarımının yanında yolculara konfor da sağlayan RHT (Açılabilir Hard Top) tavan 
ise şık ve sportif tasarımıyla öne çıkıyor. RHT (Açılabilir Hard Top) tavan sisteminin hafif 
yapısı, kullanıcısına 45 km/s hıza kadar sadece 14 saniyede açma veya kapama olanağı 
sunuyor. 
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voltaj
kavgası

KATINDAKATINDA
Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet, Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet, 
patron katına da sıçradı. BMW’nin i7 modeliyle patron katına da sıçradı. BMW’nin i7 modeliyle 
makam otomobili kavramını en çevreci halde makam otomobili kavramını en çevreci halde 
sunarken en büyük rakibi Mercedes-EQ da EQS sunarken en büyük rakibi Mercedes-EQ da EQS 
ile liderliği gözüne kestirdiile liderliği gözüne kestirdi

Patron
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Otomotiv pazarındaki deği-
şim hızı, teknolojinin gelişim 
hızıyla paralel ilerliyor. Kısa 
bir süre önce hayatımıza 

giren elektrikli otomobil kavramı, gü-
nümüzde her sınıf ve segmentte ağır-
lığını hissettirmeye başladı.
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Patronlar sıraya girdi
Vergi avantajı ve teşviklerle dünyada hızla 
büyüyen elektrikli otomobil pazarı, Türki-
ye’de de payını artırmaya başladı. İlk adım-
larını kompakt sınıfla atan sektör, artık iri 
bir SUV ya da küçük sınıf bir HB isteyenlere 
de seçenekler sunabiliyor. Bu alandaki hızlı 
ilerleyiş ve şarj süresiyle olmasa da batarya 
boyutlarıyla daha kullanılabilir hale gelen 
elektrikli otomobiller, patronların bile ilgisini 
çekmeyi başardı. Buna kayıtsız kalamayan 
otomotiv devleri, aralarındaki rekabeti lüks 

sınıf sedan pazarına da taşımaya başladı. 
Kısa bir süre önce, patron sınıfı olarak tarif 
edilen premium lüks segmentte Alman dev-
leri modellerini yollara çıkarmaya başladı. 
Bu kapsamda Borusan Otomotiv, yeni nesil 
BMW 7 Serisi’ni İstanbul›da tanıttı. İlk etapta 
tamamen elektrikli i7›nin 2023›ün ilk çey-
reğinde satışa çıkacağını söyleyen Borusan 
Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 
“Günümüz kurlarına göre elektrikli i7›nin fi-
yatı ortalama 4,5 milyon liradan başlayacak. 

Elektrikliden sonra gelecek olan geleneksel 
motora sahip 740d xDrive modeli ise elekt-
rikliye göre daha da pahalı olacak. Daha 
pahalı olmasının sebebi ise vergi sistemi. 
Elektriklide yüzde 60 olan vergi içten yan-
malı motorda yüzde 220’ye çıkıyor. Sipariş 
konusunda ise adeta patronlar sıraya girdi” 
dedi. WLTP normlarına göre 625 kilomet-
reye varan menzil sunan bu modeli ön ve 
arka aksta yer alan iki elektrik motoru ha-
reket ettiriyor. Toplamda 544 beygir güç 

ve 745 nm tork üreten i7 xDrive60, DC şarj 
istasyonunda yüzde 10’dan yüzde 80 dolu-
luğa sadece 34 dakikada ulaşabiliyor. Yeni 7 
Serisi ailesinin tamamen elektrikli en perfor-
manslı modeli i7 M70 xDrive ise 660 beygir 
güç çıkışıyla ve 1000 nm’den fazla torkuyla 
daha ileri vadede ürün gamındaki yerini 
alacak. Alman üreticinin en büyük rakibi ise 
çok da uzağında değil. Alman lüks otomotiv 
üreticisi Mercedes-Benz, elektrikli araçlarda 
da ezeli rakibini rahat bırakmıyor.
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Mercedes-EQ ismini verdiği elektrikli araç 
serisinin en büyüğü olan EQS, adeta lüks 
segmenti yeniden tanımlıyor. ‘Elektrikli 
otomobillerin S-Serisi’ olarak tanımlanan 
EQS, aynı zamanda Mercedes’in sıfırdan 
geliştirdiği üst sınıf elektrikli araçlara yöne-
lik modüler mimariye dayanan ilk model 
olmasıyla da dikkat çekiyor. Elektrik ve lüks 
segmentin dönüm noktası araç, ilk aşama-
da EQS 580 4MATIC versiyonuyla satışa 
sunuldu. Mercedes-Benz Otomobil Pazar-
lama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü 

Emre Kurt, “EQC ile başladığımız elektrikli 
otomobil yolculuğumuza EQS ile devam 
ediyoruz. Üretiminin ilk aşamasından iti-
baren yeni bir platformda geliştirilen EQS, 
elektrikli otomobil vizyonumuzun amiral ge-
misi konumunda. Bu yeni platform sayesin-
de, otomotivde yaşanan büyük değişimdeki 
rolümüzü güçlendiriyor, markamızın 136 
yıldır sürdürdüğü öncülüğü devam ettiri-
yoruz. ‘Dünya, bu senin için’ sloganıyla Tür-
kiye’de satışına başladığımız EQS, alışılmış 
Mercedes-Benz lüksünden, konforundan 

ve güvenliğinden taviz verilmeden, elektrikli 
bir otomobilin nasıl olması gerektiğini; 600 
km’yi rahatlıkla aşabilen (649 km) tamamen 
elektrikli menzili ve yüksek akıma sahip hızlı 
şarj istasyonlarında sadece 15 dakikada 
yaklaşık 300 kilometrelik menzil sunabilme-
siyle kanıtlıyor” dedi. 385 beygir güç ve 855 
nm tork üreten araç, 0’dan 100 km/s sürate 
4.3 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı saat-
te 210 kilometre olan araç, 2 bin 585 kilog-
ram ağırlığa sahip. 649 kilometreye (WLTP) 
varan menzil ve 385 kW’a (523 beygir) 

varan güç üretimiyle EQS’in güç-aktarım sis-
temi, S-Serisi segmentindeki kullanıcıların 
gereksinimlerini karşılıyor. Tüm EQS versi-
yonlarının arka aksında bir elektrikli güç-ak-
tarma sistemi (eATS) bulunurken, 4MATIC 
versiyonlarının ön aksında da bir eATS 
bulunuyor. EQS, çok daha yüksek enerji 
yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalarla 
sunuluyor. İki bataryadan daha büyük olanı, 
107,8 kWh enerji kapasitesine sahip. Bu ra-
kam, EQC’ye kıyasla yaklaşık yüzde 26 daha 
yüksek bir kapasite anlamına geliyor. 
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15 dakikada 300 kilometre
EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometre-
ye kadar (WLTP) menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj yeterli oluyor. EQS, evde veya hal-
ka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılarak, AC ile 11 kW’a kadar şarj edilebi-
liyor. AC şarj özelliği için 2022 yılı içerisinde 22 kW opsiyonu da sunulacak Ayrıca konuma 
ve batarya tasarrufu sağlayan şarj gibi işlevlere bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirile-
bilen çeşitli akıllı şarj programları bulunuyor.
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errariF 'nin
BU 

başka bir örneği yok

italyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari’nin ‘özel projeler’ serisine ekle-
nen, son üye SP48 Unica tanıtıldı. Tasarımının her aşamasına dahil olan kök-
lü bir Ferrari müşterisi için hayata geçirilen ve sadece bir adet üretilecek olan 
özel model, yarış ruhu ve hız tutkusunu tamamen yeni bir boyuta taşıyor. 

SP48 Unica, markanın yenilikçi ve tutku dolu değerlerini koruyor ve mevcut bir 
modeli büyük bir ustalıkla dönüştürmesini de yansıtıyor. Flavio Manzoni önder-
liğindeki Ferrari Tasarım Merkezi’nde hayata geçirilen ve F8 Tributo platformu 
üzerine yükselen iki kişilik spor Berlinetta, gergin çizgileri ve agresif duruşu ile 
feyz aldığı orijinal modelden ayrışıyor. SP48 Unica’nın tasarımında ayrıca yeni-
den tasarlanan farları ve yeniden konumlandırılan fren havalandırma girişleri, 
ona ön bölümde “Ok” yaklaşımını yansıtan yüzünü kazandırıyor. Ön ızgara ve 
motor hava girişlerinin tamamen yeniden tasarlanabilmesi için prosedürel-pa-
rametrik modelleme ve 3-Boyutlu prototipleme tekniklerini kullanılan SP48 Uni-
ca’nın mükemmel 3-Boyutlu ızgaraları da benzersiz ifadesine katkı sağlıyor. 
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Kızıl-turuncu renk hakim
SP48 Unica’nın genel tasarımını karo-
serinde uygulanan grafik çözümler ız-
garalarla bütünlük sağlıyor ve etkiliyor. 
Siyahtan gövde rengine geçiş özellikle 
camlar, tavan ve motor kaputunda ken-
dini gösteriyor. Ön tarafın çarpıcı vizör 
etkisi, yan camların küçültülmesi ve arka 

camın ortadan kaldırılmasıyla daha da 
güçlendirilerek SP48 Unica’nın tek par-
çadan şekillendirilmiş gibi görünmesini 
sağlıyor. Tasarımda tavanın orta kısmı ve 
ayrıca hava girişini andıran grafik desen 
dikkat çekiyor. Sadece akıcı ve dinamik bir 
tasarım ortaya koymakla kalmayan SP48 

Unica’nın tasarımı, özgün bir aerodinamik 
denge sunuyor ve sistemin tüm soğutma 
gereksinimlerini de karşılıyor. Ön tam-
pondaki ve arka spoylerin altındaki motor 
soğutma kanallarına ait hava girişleri F8 
Tributo’nun tasarımından ayrışıyor. SP48 
Unica’nın, arka camı hariç F8 Tributo’nun 

kabin mimarisini genel olarak koruyan 
kokpiti, şık, sportif ve agresif kişiliğini yan-
sıtan renk ve kabinin büyük bölümünde 
kullanılan siyah Alcantara malzemeyle 
bütünleniyor. Bunun altında dış renkle 
uyumlu kızıl-turuncu kumaş bir alt kat-
man da bulunuyor. 
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Yenilenen
FiESTAFiESTA

hibritiyle iddialı

Ford’un en sevilen modellerinden Fiesta, yenilenen tasarımı, ha-
yatı kolaylaştıran teknolojileri ve hibrit motor seçeneğiyle satışa 
sunuldu. B-HB pazarının önemli oyuncularından Fiesta; Titinium 
ve ST araçlarını da 2022 yılı içerisinde müşterileriyle buluştura-

cak. 426 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni araç, 
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. Fiesta ailesinin geçmişten 
beri daha fazla seçenek, kalite ve teknoloji arayan müşterilerin bek-
lentilerini karşıladığını belirten Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yü-
cetürk, makyajlanan Fiesta’nın çarpıcı dış tasarımı ve dinamik çizgisi ile 
mevcut modellerden ayrılırken, sahip olduğu yüksek fonksiyonellik ve 
hibrit seçeneği ile segmentinde öne çıkacağını söyledi. Yücetürk, “Ford 
Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla stil, daha 
fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu sürücülerini 
memnun etti. Şimdi makyajlanan Yeni Ford Fiesta göz alıcı tasarımı ve 
hayatı kolaylaştıran yenilikleri ile öne çıkıyor. EcoBoost hibrit motorun 
kusursuz performansı da Fiesta tutkunlarını çevre dostu, akıllı ve sür-
dürülebilir bir geleceğe çağırıyor” diye konuştu.
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200 beygirlik ST
Yeni Fiesta’da Style modelinde 1.1 litre 75 beygir 5 ileri manuel motor seçeneği, 
Titanium modelinde 1.0 litre 125 beygir Ecoboost Hibrit 7 ileri otomatik ve ST mo-
delinde ise 1.5 litre 200 beygir benzinli 6 ileri manuel olmak üzere toplam 3 farklı 
motor-şanzıman alternatifi bulunuyor. Sürdürülebilir bir gelecek ve kullanım ma-

liyetlerini düşürme hedefiyle tasarlanan Ecoboost Hibrit motor tekno-
lojisi, performanstan ödün vermeden, düşük karbondioksit emisyonu 

sunuyor. EcoBoost Hibrit Powershift şanzıman daha fazla vites hassa-
siyeti, hafif tasarımı ve gelişmiş çift kavraması ile özellikle şehir için-

de 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 kazanılma-

sına ve depolanmasına 
imkan veriyor. 

otogundem.com.tr SAYI 77 HAZİRAN 2022

30 31

Ford



Türkiye’de satışa çıktı

kişilik
STARIA9
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Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, Türkiye’de satışa sunuldu. STARIA ile hem ai-
leler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunan marka, mobilite açısından 
da atak yapıyor. Ticari modellere tasarım açısından farklı bir boyut getiren Hyun-
dai, STARIA ile 9 kişilik konforu bir arada sunuyor. Son teknolojinin çarpıcı ve fütü-

ristik bir tasarımla birleşmesini simgeleyen araç, günlük rutin işlerdeki görevlerini sorunsuz 
bir şekilde yerine getirirken, aile kullanımında da maksimum fayda sağlıyor. Hyundai Assan 

Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai markasının tüm dünya çapında büyük bir değişim 
ve gelişim içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Dünyanın en hızlı büyüyen markala-
rından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine 
yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka 
olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu 
STARIA ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz.”
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3+3+3 oturma düzeni
Verilen bilgiye göre, Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, 713 bin 900 liradan Türk tüke-
ticisinin beğenisine sunuldu. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik 
ön ve arka klima ve geri görüş kamerası gündelik hayatı kolaylaştırırken 3+3+3 oturma 
düzeniyle de sürücü dahil tam 9 kişilik kapasiteye sahip. Bagaj kapasitesi, arka sıradaki 
koltuk öne kaydırıldığında da tam 1,303 litre hacim sağlıyor. Bu da hem aile hem de ticari 

amaçla kullanıma yeşil ışık yakmış oluyor. Araç, 2,2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri 
tork konvertörlü otomatik şanzıman ile sunuluyor. Hem ekonomik hem de performanslı 
olan bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun 
maksimum torku ise 430 nm. Önden çekişli Hyundai STARIA, yeni bir platforma ve süs-
pansiyon sistemine de sahip. 
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BBorusan Otomotiv Tür-
kiye distribütörü olduğu 
BMW’nin 7 serisini İstan-
bul’da tanıttı. İlk etapta 

tamamen elektrikli i7›nin 2023›ün 
ilk çeyreğinde satışa çıkacağını söy-
leyen Borusan Otomotiv İcra Kurulu 
Başkanı Hakan Tiftik, “Günümüz kur-
larına göre elektrikli i7’nin fiyatı orta-
lama 4,5 milyon liradan başlayacak. 
Elektrikliden sonra gelecek olan ge-
leneksel motora sahip 740d xDrive 
modeli ise elektrikliye göre daha da 
pahalı olacak. Daha pahalı olmasının 
sebebi ise vergi sistemi. Elektriklide 
yüzde 60 olan vergi içten yanmalı 
motorda yüzde 220›ye çıkıyor. Sipa-
riş konusunda ise adeta patronlar 
sıraya girdi” dedi. Yeni 7 Serisi için 

kısa bir süre sonra ön siparişleri al-
maya başlayacaklarını ifade eden Tif-
tik, “Teslimatları da 2023’ün ilk çeyre-
ğinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
X ailesinin en önemli modeli, Yeni 
X7’nin de ön gösterimini gerçekleş-
tiriyoruz. Bu aracımızın ön sipariş-
lerini de kısa bir süre sonra almaya 
başlayacağız” diye konuştu. Yeni 7 
Serisi Avrupa’da ilk etapta tamamen 
elektrikli i7 xDrive60 versiyonuyla 
satışa sunulacak. WLTP normlarına 
göre 625 kilometre menzil vadeden 
araçta ön ve arka aksta birer elekt-
rikli motor görev yapıyor. 544 beygir 
güç ve 745 Nm tork üreten araç, DC 
şarj istasyonunda yüzde 10’dan yüz-
de 80 doluluğa sadece 34 dakikada 
ulaşabiliyor.Serisi 7için sırada  

İş adamları
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Kia12 YENİ 
modelle dönüşecek
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Geçtiğimiz yıl logodan kurum kültürüne ve bayilerine kadar dönüşüm 
yolculuğuna başladığını açıklayan Kia, yeni modelleriyle 2022’de hedef 
büyüttü. Markanın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2021 yılın-
da duyurulan kurumsal dönüşüm hikayesiyle kabuk değiştirdiğini söy-

leyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Kia’nın 2027 yılına kadar 14 elektrikli 
model geliştireceği açıklanmıştı. EV6 ve yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda 
geliştirilen iki yeni model. 2021’de Kia globalde başlayan dönüşüm yolculuğuy-
la markanın logosundan sloganına kadar bir dizi değişim geçirdik. Geçen yılın 
son çeyreğinden itibaren yeni logolu araçlarımız Türkiye yollarında görünmeye 
başladı. Bayilerimizi yenileme ve yapılandırma süreci başladı. Kia’nın hedefleri 
doğrultusunda 2023 yılının sonuna kadar tüm bayilerimiz de bu değişim süreci-

ni tamamlamış olacak” dedi. 2022 yılında yeni modelleriyle ürün gamını genişletmeye 
devam edeceklerini söyleyen Ağyel, “Tedarik, üretim ve döviz kuru kaynaklı konular tüm 
sektörü etkiledi. Arz talep dengesinin üretim aleyhine bozulduğu bir dönem yaşadık. 
Buna rağmen sürdürülebilir iş modelimizi, istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz. 2022 
yılında toplamda 12 modeli Türkiye pazarında satışa sunacağız. Güçlü Üçlü olarak ko-
numlandırdığımız Picanto, Rio ve Stonic modellerimiz, Sportage’ın beşinci nesli ve So-
rento ile pazar payımızı yüzde 3’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 
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Beşinci nesil Sportage ile birlikte iddialı konumla-
rını pekiştirdiklerini söyleyen Ağyel, “SUV modelle-
rine talep her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV 
modellerinin toplam otomobil satışlarındaki payı 
yüzde 34’e ulaştı. Stonic, XCeed, Yeni Sportage ve 
Yeni Sorento ile yine iddialıyız. Yeni Sportage ile 
bu yıl C SUV segmentindeki satışlarımıza ivme ka-
zandırdık.” ifadelerini kullandı. Etkinlikte, Avrupa’da 
“2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 
modelinin haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu 
ile Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı. Kia EV6, 
WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye 
kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, Avru-
pa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi, sü-
rücünün sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 
80’e şarj edebilmesine olanak tanıyor.

EV6 haziranda geliyor
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Mercedes-EQ markasının yeni modelleri EQA ve EQB, Türkiye’de 
yollara çıkıyor. EQC, EQS ve EQE’nin ardından Türkiye pazarın-
daki tamamen elektrikli Mercedes-EQ model sayısı 5’e yük-
seliyor. Tamamen elektrikli otomobiller, yenilikçi teknolojik 

donanımlarıyla lüks ve verimliliği bir araya getiriyor. Ailenin tamamen 
elektrikli ilk kompakt otomobilleri EQA ve EQB’nin ortak özelliklerinden 
bazıları; güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemi, akıllı enerji ge-
ri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ ile tahmine dayalı navigasyon. Yeni 
otomobillerden EQA 350 4MATIC 1 milyon 533 bin, EQB 350 4MATIC ise 1 

milyon 560 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. EQA ve 
EQB’de ilk aşamada 292 beygri güç ve 520 nm tork üretebilen 2 
adet elektrikli motor, 4MATIC dört tekerlekten çekişle zemine 
aktarılıyor. Maksimum hızları 160 km/s ile sınırlandırılan oto-
mobiller, 400 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli menzil 
sunabiliyorlar. EQA ve EQB’de, 11 kw AC şarj kapasitesi ve 66,5 
kWh batarya kapasitesi bulunuyor. Tam şarjlı haldeyken EQA 350 
4MATIC 422 kilometre, EQB 350 4MATIC ise 407 kilometreye varan 
tamamen elektrikli menzil sunuyor. Yeni EQB, 5 veya 7 koltuklu 
oturma seçenekleri ile sunuluyor. Bu sayede Yeni EQB, Türki-
ye’de, tamamen elektrikli kompakt SUV’ler arasında 7 koltuk se-
çeneğini sunabilen tek otomobil unvanını elde ediyor. 
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Değişimin öncüsüyüz
Yeni otomobillerle ilgili değerlendirme yapan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Ku-
rulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz’in tamamen 
elektrikli otomobillere dair ürün ve hizmetlerine odaklanan Mercedes-EQ mar-
kasında, e-ulaşım kavramının standartlarını belirleyen çeşitliliği artırıyor; otomotiv 
dünyasındaki elektrikli dönüşümde müşterilerimizin beklentilerine göre bir yakla-
şım sergiliyoruz. Elektrikli mobilite deneyiminde EQC ile başlattığımız; EQS ve EQE 
ile 2022’de müşterilerimiz ile buluşturduğumuz çeşitliliği, EQA ve EQB ile genişle-
tiyoruz. Mercedes-EQ’nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki 
liderlik hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt araçlarımızla ulaşılabilir lüks 
kavramını sağlıyoruz. İki yeni modelimizin katkısıyla, 2022’deki tamamen elektrikli 
ürün seçeneklerini artırıyor ve bu değişimin öncüsü olmayı sürdürüyoruz” dedi. 
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Renault, yenilenen 
Trafic ailesini tüm 
versiyonlarıyla 
Türkiye’de satışa 

sundu. Panelvan ve Com-
bi 5+1’de sunulan düz vi-
tes versiyonların yanı sıra; 
Trafic Combi 5+1 ve Trafic 
Combi 8+1’de sunulan 
otomatik vites seçenek-
leri, pazardaki artan oto-
matik vites talebine cevap 
vererek Renault’nun ticari 
araç pazarındaki iddiasını 
artıracak. 421 bin liradan 
başlayan lansmana özel 
fiyatlarıyla satışa sunulan 
araçta ayrıca 100 bin li-
raya 12 ay 0,99 faiz fırsatı 
da sağlanıyor. Renault 
MAİS Genel Müdürü Berk 
Çağdaş, “Türkiye’nin en 
çok tercih edilen binek 
otomobil markası Renault 

olarak, bu gücümüzü ha-
fif ticari araç pazarına da 
yansıtmak için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Geçti-
ğimiz eylül ayında Türkiye 
pazarına sunduğumuz 
Yeni Express’in ardından 
Yeni Trafic modelinin de 
yenilenmesi, ürün gamına 
eklenen otomatik vitesli 
ve 8+1 koltuklu versiyon-
larıyla ticari araç pazarın-
daki iddiamızı daha da 
yukarılara taşımak istiyo-
ruz” dedi. Yeni Trafic ailesi, 
2.0 litrelik Blue dCi motor 
seçeneğiyle tüketicilerle 
buluşuyor. Combi 5+1 ve 
Combi 8+1 versiyonların-
da EDC şanzıman seçe-
neğiyle sahip olunabilen 
Yeni Trafic, versiyona göre 
150 ve 170 beygirlik güç 
sunuyor.

Renault
Trafic 

ailesi yenilendi 
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Hem
makyaj

yaptı
HEM EĞLENCEYİ
ARTTI
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İngiliz asıllı lüks otomo-
bil üreticisi Rolls-Royce 
Motor Cars, Phantom 
Series II’e bazı deği-

şiklikleri hayata geçirdi. 
Sekizinci nesliyle yollara 
çıkacak yeni Phantom, bu 
yıl tasarım değişiklikleri ve 
potansiyel olarak önemli 
bir bilgi-eğlence sistemi 
yükseltmesi ile güncellendi. 
Markanın amiral gemisi, 
yeni bir ısmarlama başya-
pıt olan Phantom Platino 
ile anılıyor. Araçta sunulan 
yeni Rolls-Royce Connec-
ted özelliği ise, Phantom’u 
markanın özel üyelerinin 
uygulaması Whispers’a so-
runsuz bir şekilde bağlıyor. 
Rolls-Royce Motor Cars CE-
O’su Torsten Müller-Ötvös, 
yeni aracı şöyle yorumladı: 
“Rolls-Royce ürünleri geniş 
bir kullanım ömrüne sahip-
tir ve sonuçta iyi tat, güzellik 
ve lüks mükemmelliğin za-
mansız ifadeleri haline gelir. 
Yeni Phantom Series II için 
yaptığımız ince değişiklikle-
rin tümü, en ince ayrıntısına 
kadar düşünüldü ve titizlik-
le uygulandı. Sir Henry Roy-
ce’un kendisinin dediği gibi, 
‘Küçük şeyler mükemmelliği 
yaratır, ancak mükemmellik 
küçük bir şey değildir.’”
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Derinin yanında kumaş kaplama 
Farlar, karmaşık lazer kesimli çerçeve yıldız ışıkları ile süslenmiş, bu da içerideki Starlight 
Headliner ile görsel bir bağlantı oluşturuyor. Phantom’un gece varlığına daha fazla sürp-
riz ve zevk katıyor. Yan profilde Phantom, Rolls-Royce’un imzası niteliğindeki kısa ön te-
kerlek çıkıntısını, uzun dingil mesafesini ve geniş c sütununu koruyor. İkincisi yolcular için 
daha fazla mahremiyet sağlıyor. Phantom Series II’nin tanıtımını kutlamak ve Rolls-Roy-
ce’un ısmarlama kabiliyetini göstermek için marka, imrenilen ve değerli metal platinin gü-
müş-beyaz kaplamasından adını alan yeni bir Ismarlama şaheseri Phantom Platino’yu or-

taya çıkarttı. Phantom Platino, Rolls-Royce’un, 2015 yılında elle boyanmış, el işlemeli ipek 
iç mekana sahip gerçek bir ısmarlama Phantom olan Serenity’nin lansmanı ile başlayan 
bir hikaye olan kumaş iç mekan keşfine devam ediyor. Phantom Platino’nun ön koltukları 
kaliteli Rolls-Royce deri ile kaplanırken arka koltuklar kumaşla kaplanmış. Platino’nun iç 
mekanının güzel tonları, iki farklı kumaşın birleştirilmesiyle elde edilir; biri dayanıklı ancak 
lüks görünümü için bir İtalyan değirmeninde oluşturulurken, diğeri ise parlak cilası için 
seçilen bambu liflerinden elde edilmiş.
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YENi MODELLERLE
gaza

basacak
Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlü-

ğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomo-
bil markası MG, Türkiye’deki ilk yılını tamamla-
dı. Doğan Trend Otomotiv olarak 2021 yılında 

önemli adımlarla büyüme yolunda adımlar attıklarını 
vurgulayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan 
Dağtekin, “Doğan Trend Otomotiv olarak uzun 
vadeli stratejimizi elektrikli mobilite etra-
fında örüyoruz. Otomobil, motosiklet, 
bisiklet ve scooter’larımızla elektrikli 
mobilite ürün portföyü en geniş 
firma olduk. MG de bu kapsam-
da en önemli markalarımızdan 
bir tanesi haline geldi. Markanın 
da ilk yüzde 100 elektrikli modeli 
olan ZS EV, ülkemizde satışa çık-
tığı günden itibaren çok başarılı 
bir satış grafiği yakalayarak Türki-
ye’nin en çok satan ilk 5 elektrikli 
otomobili arasına girme başa-
rısını da gösterdi. 2021 yılında 
bir önceki yılın elektrikli otomobil 
satışlarının yüzde 38’ine denk gelen 319 
adetlik satışı yalnızca MG ZS EV modelimizle 
yakalamayı başardık. Amacımız 2022 yılında da tüm 
markalarımızda ve işlerimizde kararlılıkla büyümeye 
devam etmek” dedi.
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ZS EV son çeyrekte  
ZS EV’nin yenilenen modeli hakkında da açıklamalarda bulunan 
Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorum-
lu Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Bir yıl içerisinde MG 
Ailesi de büyüdü ve büyümeye devam edecek. Türkiye genelin-
de dokuz ayrı şehirde 13 MG yetkili satıcısı bulunmakta. 2021 
Mayıs ayında tek model ile yola çıkıldı ve ilk senesinde kendi 
segmentinde lider oldu. Özellikle markanın 100. yılı olan 2024 
senesinde çok büyük sürprizler duyurmaya hazırlanıyoruz” dedi. 
MG’nin 1’inci yıl kutlama etkinliği kapsamında ilk kez sergilenen 
yeni ZS EV hakkında da bilgi veren Soysal, “Ülkemizde yüzde 100 
elektrikli denilince ilk akla gelen modellerden olan ZS EV’nin yeni 
modeli, kapasitesi yükseltilen batarya paketi sayesinde 440 kilo-
metre olan WLTP menzilini şehir içinde 550 kilometreye kadar 
çıkartabiliyor” dedi. Önceki versiyonda 140 km/s olan azami hız 
ise yeni MG ZS EV’de 175 km/s’ye yükseldi. İngiltere’de de yılın 
otomobili seçilen MG ZS EV’nin mevcut modele göre ilk bakışta 
fark edilen en büyük farklılıklarını ise gövde rengi ön ızgarası 
ve tasarımı yenilenen full led farlar oluşturuyor. 

otogundem.com.tr SAYI 77 HAZİRAN 2022

62 63

MG



Kuzey
Kutbu’ndan

GÜNEY KUTBU’NA 
GİDECEK Nissan, Kuzey Kutbu’n-

dan Güney Kutbu’na 
dünyanın ilk tama-
men elektrikli sürüş 

macerasını üstlenmek için İngiliz 
maceracı Chris Ramsey ile or-
taklığını duyurdu. Mart 2023’te 
yola çıkacak olan kutup nokta-
ları gezisinde Chris Ramsey ve 
Nissan Ariya e-4ORCE ekibi, -30 
derece ile 30 derece arasında 
değişen tahmini sıcaklıklarla, çe-
şitli bölgeler ve kıtalar arasında 
27 bin kilometreden fazla se-
yahat edecek. Ramsey, Antark-
tika’ya geçmeden önce Kuzey 
Kutbu’ndan Kuzey, Orta ve Gü-
ney Amerika’ya doğru ilerlerken 
herhangi bir araçla kutuptan 
direğe giden ilk kişi olacak. Rota-
da, dünyanın en zorlu, acımasız 
ve yine de güzel manzaraların-
dan bazıları aşılacak. Karla kaplı 
buzul manzaralarından tehlikeli 
dağ tırmanışlarına ve uçsuz bu-
caksız çöl kum tepelerine kadar 
Nissan Ariya kutup noktaları 
macerası, nefes kesici ve keşfe-
dilmemiş bölgelerden geçecek.
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 AFiat 500 

Dijital Sanat 
Sahnesi’nde

Elektrikli
C4
sonbaharda 
geliyor

Yeni Fabia’nın 
tasarımına
tam not 

Hasarlı
camlarını Q4 
e-tron’da 
kullanacak

Türkiye’de
batarya
onaracak 

Fiat markasının ikonik modeli 500, 
uluslararası dijital sanat sahnesin-

deki yerini aldı. Fiat 500 bu kez de 
sanatçı Ron Arad’ın NFT dünyasında-
ki ilk girişimi olan ve sanat platformu 
Shifting Vision’da yayınlanan ‘Rever-
se Again’ müzayedesindeki dijital 
eserlerinin baş kahramanı ve ilham 
perisi oldu. Üretildiği her dönem 
boyunca değişimin sembolü olan 
Fiat 500, ‘Reverse Again’nde kolek-
siyonerlere NFT teknolojisiyle sunu-
luyor. Ron Arad’ın koleksiyonundaki 
her eser, sanatçı ve FIAT arasındaki 
bağı da vurguluyor. Tasarımcının üç 
boyutlu çalışmasında, çarpışma testi 
simülasyonları için kullanılan sanal 
modellemeler iş birliğini yansıtıyor. 
‘Reverse Again’ aynı zamanda Ron 
Arad’ın ‘Cinquino’ya olan tutkusunu 
göstermek için Casa 500’ün kalıcı 
koleksiyonuyla da bağlantılı kur-
gulanmış olmasıyla dikkat çekiyor. 
Geçmişle günümüz, fiziksel ve dijital 
tasarım arasında bir süreklilik oluş-
turan projede, sanat ve teknolojinin 
bütünleşmesinin yanında sanatın 
yeni sınırı olan NFT ekosistemi de 
birbirine bağlanıyor.

Çevresel kaygılara sunmuş 
olduğu yenilikçi çözümlerle 

otomotiv dünyasında dikkatleri 
üzerine çeken Citroen, C4’ün ta-
mamen elektrikli versiyonu olan 
e-C4’ü sonbaharda ülkemizde 
satışa sunmaya hazırlanıyor. Yüz-
de 100 elektrikli Ami modelinin 
ardından pazarda yerini alacak 
e-C4 ile elektrikli mobilite hamle-
sini devam ettirecek olan marka, 
mobilite dünyasının her alanına 
değen ve herkesin erişimine uy-
gun ulaşımı sunma hedefini yaka-
lama yolculuğuna hız kesmeden 
devam ediyor. e-C4, 357 kilomet-
relik (WLTP döngüsü) menziliyle 
günlük kullanım dışında uzun 
yolculukları da desteklerken, 50 
kWsa bataryayı 100 kW DC şarj 
gücüyle birleştirerek rakiplerinin 
çoğundan daha iyi şarj süreleri 
sunuyor.  

Skoda’nın Türkiye’de de satışa sunulan 
yeni modeli Fabia, yeni neslinde de ulus-

lararası ödüller almaya devam ediyor. 2008 
ve 2015 yıllarda prestijli Red Dot Ödülü’nü 
kazanan FABIA, bu geleneği dördüncü nes-
linde de sürdürdü. Red Dot Ödülleri jürisi, 
tüm adayları fonksiyonellikten, ergonomiye 
ve sağlamlığa kadar sayısız kriterle değer-
lendirdi. FABIA’nın sportif tasarımı ve geniş 
iç hacmi jürinin büyük beğenisi topladı ve 
böylece markaya ürün tasarımı kategorisin-
de 17’nci kez bu prestijli ödülü kazandırdı. 
Dünyanın en tanınmış ve en prestijli tasa-
rım yarışmalarından biri olarak öne çıkan 
Red Dot Ödülü jürisi ise, profesörler, tasa-
rımcılar, gazeteciler ve danışmanlar dahil 
23 ülkeden 48 kişiden oluşuyor. Dördüncü 
nesil Fabia segmentindeki en geniş yaşam 
alanını sunarken aynı zamanda etkileyici 
tasarımı ve atletik duruşuyla da dikkat çe-
kiyor. Ön panjura kadar uzanan köşeli LED 
teknolojili ön farlar ve arka tarafta Bohemia 
kristal sanatından ilham alan LED aydınlat-
malar gibi özel detaylar da, aracın tasarım 
unsurlarını oluşturuyor.

Audi hasarlı ve tamiri mümkün olmayan 
otomobil camlarını geri dönüştürüp yeni 

otomobillerde kullanıma olanak sağlayacak 
pilot bir projeye başladı. Halen sadece şişe ve 
yalıtım malzemesi gibi ürünlerde kullanılmak 
üzere geri dönüştürülebilen otomobil cam ve 
sunrooflar, proje sayesinde tekrar otomobil-
lerde yararlanılabilecek camlara dönüşecek. 
Sürecin başarılı olması durumunda geri dö-
nüştürülmüş bu plaka cam, Audi’nin Q4 e-tron 
serisinde kullanılacak. Bu kapsamda Audi ve 
iştirakleri; Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain 
Glass ve Saint-Gobain Sekurit çalışıyor.

Porsche, Türkiye’nin ilk batarya onarım 
merkezini Porsche Yetkili Satıcı ve Servisi 

Doğuş Oto Kartal’da hizmete açtı. Porsche 
Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Sü-
leyman Bulut Ejder, “Bu tesis diğer ülkelere 
de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir 
elektrikli araç bataryasına, alt parçalarına ka-
dar onarım hizmeti verebiliyoruz. Arıza veya 
kaza durumunda değişmesi gereken batar-
yalar için maliyetleri azaltacak, onarım süre-
lerini kısaltacağız. Porsche ekibi olarak edin-
diğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis Audi, 
Volkswagen, SEAT, CUPRA ve Skoda markala-
rına da hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi. 
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Yenilenen Skoda, ürün atağına yenilenen 
Karoq modeliyle devam edi-
yor. Türkiye’de satışa sunulan 
Karoq SUV modeli, 809 bin 

900 liradan başlayan fiyatlarla yetkili 
satıcılardaki yerini aldı. Araç, Elite, 
Prestige ve Sportline olmak üzere üç 
donanım seviyesiyle müşterilerle bu-
luştu. C SUV segmentinde sunduğu 
özelliklerle öne çıkan araç, full LED 
matrix ön far grubu, yeni ön-arka 
tampon tasarımı, yeni ön panjur tasa-
rımı, arkada uzatılmış tavan spoyleri, 
gümüş tavan rayları ve yeniden ta-

sarlanan dinamik sinyalli LED arka far 
grubu ile ilk bakışta dikkat çekmeyi 
başarıyor. Yenilenen Karoq, panora-
mik açılabilir cam tavan ve 17-19 inç 
aralığında değişen aerodinamik özel-
likli jantlarla da tercih edilebiliyor. Ye-
nilenen Karoq, 150 beygir güç üreten 
1.5 litre TSI benzinli motor ile satışa 
sunuldu. Yüksek performans ve dü-
şük yakıt tüketimine sahip olan mo-
tor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla 
eşleştirildi. Direksiyonda bulunan 
vites kulakçıkları ve sürüş modu seçe-
nekleri ise, sürüş keyfini artırıyor.

SATIŞA SUNULDU 
KAROQ
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Combi’ye
yeni SCOUT versiyonu

Superb Skoda’nın niş modeli Superb Combi 
Scout, Türkiye’de satışa sunuldu. Su-
perb’in station wagon karosere sa-
hip Combi’nin karizmatik Scout ver-

siyonu, 1 milyon 144 bin 900 liralık etiketiyle 
showroomlarındaki yerini aldı. Bozuk Yol 
Paketi’ne sahip olan Superb Combi Scout 
iç ve dış tasarımıyla standart modelden 
ayrılıyor. Superb’in şıklığını farklı bir nokta-
ya taşıyan Combi Scout, standart modele 
göre yerden 15 milimetre daha fazla sürüş 
yüksekliğine sahip. 165 milimetre yerden 

yüksekliğe sahip aracın zorlu yol koşullarına 
meydan okuyan tasarım unsurları arasında 
gümüş rengi ön ve arka tampon koruyu-
cuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, 
siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna 
kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 
inç jantlar gibi özellikler yer alıyor. Superb 
Combi Scout’da görev yapan 1.5 litrelik TSI 
ünite, 7 ileri DSG şanzımanla sunuluyor ve 
150 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s ivme-
lenmesini 9.3 saniyede tamamlayan otomo-
bilin son hızı ise saatte 214 kilometre.
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kilometre
menzilli hibrit geliyor 

12671267
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SKYWELL markasının Türkiye tem-
silcisi Ulu Motor, markanın yepyeni 
modeli ile pazara girmeye hazırlanı-
yor. SKYWELL’in yeni hibrit modeli 

HT-i, 116 beygir güç ve 135 nm tork üre-
ten bir motorun yanı sıra 130 kW (yaklaşık 

177 beygir) güç ve 300 nm tork üreten bir 
elektrikli motora sahip. 33 kW/h’lik batarya 
kapasitesine sahip model, tamamen elektrik 
modunda 200 kilometreye varan bir yol ka-
tedebiliyor. BYD’nin DM-i hibrit teknolojisine 
sahip SKYWELL HT-i, bu özelliğiyle toplamda 

1.267 kilometreye varan bir menzile sahip. 
Yeni modelin eylülde yollara çıkacağını söy-
leyen SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut 
Ulubaş, “Yüzde 100 elektrikli modelimiz ET5, 
Türkiye’de çok yüksek bir ilgi gördü. Üstün 
teknolojik özellikleri, yüksek menzili ve fiya-

tıyla dikkatleri üzerine çeken modelimiz şim-
diden 350 adetin üzerinde satış gerçekleş-
tirdi. Yeni modelle de marka olarak daha da 
güç kazanacağız. Yüksek menzilli elektrikli 
güç üniteli modellerimizle Türkiye pazarın-
daki büyümemizi sürdüreceğiz” dedi. 
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kullanıcıları
aracını ucuza şarj 
edecek

SKYWELL
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Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor distribütörlüğü ile Türkiye pazarına 
çok hızlı bir giriş yapan ve Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılanan SK-
YWELL, müşterilerine yenilikler sunmayı sürdürüyor. Batarya teknolojisi, 520 
kilometreye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleriyle dikkat çe-

ken otomobil, 8 yıl 150 bin kilometre batarya garantisiyle de öne çıkıyor. SKYWELL, ZES 
(Zorlu Energy Solutions) ile imza attığı ortaklık ile müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. 

Kasım ayı itibarıyla markanın elektrikli SUV modeli ET5’i Türkiye pazarına sunan marka, 
müşterilerine özel kart seçeneği ve indirim imkânı sunuyor. Markanın SKYHOUSE ismini 
verdiği showroomlarında DC hızlı şarj istasyonları kurarak müşterilerin servisine açan 
ZES aynı zamanda özel SKYWELL logolu kartları da kullanıma sunuyor. SKYWELL logolu 
ZES kartları ile şarj noktalarından araçlarına enerji yüklemesi yapan müşteriler özel indi-
rim imkânına da sahip oluyor.
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ayak uyduramıyor
KURA 

ÖTV sistemimiz
Alman asıllı otomotiv üretici-

si Opel, kompakt SUV modeli 
Grandland’i yenileyerek Türki-
ye’de satışa sundu. Aracın Tür-

kiye lansmanında konuşan Opel Türkiye 
Genel Müdürü Alpagut Girgin, bu yıl hedef-
lerinin 45 bin adedin üzerine çıkmak oldu-
ğunu söyledi.

Her 4 araçtan 3’ünün yüzde 
80’lik vergi seviyesinde 

olduğunu söyleyen Opel 
Türkiye Genel Müdürü Alpagut 

Girgin, “Bu demektir ki alt 
baremlerimiz çalışmıyor. 

Yani işlevi yok. Sistem 
kurdaki değişikliğe, ekonomik 
parametrelerdeki değişikliğe 

yanıt veremiyor” dedi.
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Adapte olmakta zorlanıyoruz
Mayıs ayında yaklaşık 4 bin adet satış yaptıklarını 
ifade eden Girgin, “Bu adet biraz aşağı veya biraz 
yukarı yönlü değişebilir. Gemide araçlarımız var ge-
lecek olan. Şu an tüm araçlarımız sahipli. Mayısta 
pazar açısından 62 bin beklentimiz var. 2022 paza-
rını ise 765 bin olarak tahmin ediyoruz. Biz 45 bin 
adedin üzerinde bir satış gerçekleştireceğiz. Bu da 
demektir ki geri kalan kısımda yaklaşık 32 bin adet-
lerde satışımız daha var. Tedarik konusunun şu anki 
planlarımıza uygun gitmesi durumunda hedefimizi 
hiçbir sorun yaşamadan gerçekleştirebiliriz” dedi. 
Kur dalgalanmasının otomobil fiyatlamasında ken-
dilerini zorladığını ifade eden Girgin, “Buna göre re-
aksiyon vermek çok kolay gözükse de mevcut vergi 
sistemiyle kurla ilgili karar alırken döviz bazında çok 
zorluk çıkarıyor. Kurun yüksek ya da düşük olması 
değil, ana sorun değişkenlik. Adapte olmakta açık-
çası zorlanıyoruz” diye konuştu. Türkiye’deki otomo-
bil vergi sisteminin ihtiyaçlara cevap vermediğinin 
altını çizen Girgin, şöyle devam etti: “Yüzde 80’lik 
birimde satılan araçların oranı yüzde 75’e dayanmış. 
Muhtemelen mayıs ayında yüzde 80-85 olacak. Bu 
demektir ki alt baremlerimiz çalışmıyor. Yani işlevi 
yok. Sistem kurdaki değişikliğe, ekonomik paramet-
relerdeki değişikliğe yanıt veremiyor. Motor hacmini 
dikkate alan bir vergi sisteminin çok çağdaş bir yapı 
olduğuna ben inanmıyorum. Sürekli pansumanla 
ve beklenti ile ilerlemek çok kolay yönetilebilir bir 
durum değil.” Otomotiv sektöründe ‘yatırım aracı 
oldu’ cümlesini son dönemde her gün duyduklarını 
ve sahadan aldıkları bilginin de bunu teyit ettiğini 
söyleyen Alpagut Girgin, “Şu an insanlar birikimlerini 
koruma yolunda altın, gayrimenkul ve araç yatırımı 
yapıyorlar. Gayrimenkul için makas biraz açıldı son 
dönemde. Otomobilin bir kısmı hala daha ulaşıla-
bilir. Son 1 yıl içerisinde araç alan önemli bir kesim 
ulaşımını sağlamak için otomobil almıyor. Şu an ikin-
ci, üçüncü ve hatta dördüncü aracını yatırım ve bi-
rikimini koruma amaçlı alan müşteri oranımız arttı. 
Ben Opel’de olanları biliyorum. Ama tüm sektörde 
de böyle bir durum söz konusu. ‘Araç alalım. Yatırı-
mımızı, birikimimizi bu yolla koruyalım. Çok güvenli 
liman’ yaklaşımı var mı? Evet var” diye konuştu.
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809 bin liradan başlıyor
Yeni Grandland, Türkiye’de Edition, Elegance ve 
Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçe-
neği ile satışa sunuldu. 809 bin 900 liradan baş-
layan fiyatlarla satışa sunulan araçta 1.2 litrelik 
benzinli ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleri 
yer alıyor. 130 beygir güç üreten motorlar, 8 ileri 
otomatik şanzımanla gücünü ön aksa iletiyor. 
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Robotaxi 
hayali 
gerçek 
oluyor 

Hidrojenli 
mobiliteyi 
hızlandırıyor

Opel'in 
yeni CEO’su 
Huettl oldu

Bu Fiat
500 ‘ses’iyle 
iddialı

Hyundai Motor Company, tek-
noloji alanındaki yatırımlarının 

ve çalışmalarının karşılığını almaya 
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl IAA 
Mobility Fuarı’nda tanıttığı sürücü-
süz taksi konseptiyle büyük yankı 
uyandıran Hyundai, bu projeyi 
şimdi de hayata geçirmenin gu-
rurunu yaşıyor. Sürücüsüz olarak 
kendi kendine gidebilen tamamen 
elektrikli IONIQ 5 temelli Robotaxi, 
markanın gelecek vizyonundan da 
kesitler sunmuş oluyor. Bu doğ-
rultuda, sürücüsüz araç teknoloji-
lerinde dünya lideri markalardan 
biri olan Motional ile ortaklaşa 
geliştirilen otomobil, 2023 yılından 
itibaren ilk olarak Amerika Las Ve-
gas’ta hizmete başlayacak ve daha 
sonra dünyadaki diğer büyük şe-
hirlerde aktif olarak insan taşıya-
cak. Araç, gövdesine yerleştirilen 
30’dan fazla sensör aracılığıyla 
tamamen kendi kendine hareket 
edebiliyor.  

Toyota, çevreci hidrojen tek-
nolojisini desteklemek ve 

ileriye taşımak adına çalışmala-
rını ara vermeden sürdürüyor. 
Bu kapsamda Toyota, Air Liqu-
ide ve CaetanoBus ile entegre 
hidrojen çözümleri geliştirmek 
amacıyla mutabakat imzaladı. Bu 
anlaşma, hem hafif hem de ağır 
ticari araçlarda hidrojen kulla-
nımını hızlandırmak için altyapı 
geliştirme çalışmalarını ve yeni 
araç filolarını içeriyor. Üç şirketin 
imzaladığı iş birliği, taşımacılığın 
karbondan arındırılmasına katkı 
sağlama ve çoklu mobilite çö-
zümleri sunma amacını yansıtı-
yor.

Stellantis çatısı altında üstün Alman tek-
nolojisi ve çağdaş tasarımları ile fark 

yaratan Opel’de yeni bir dönem başlıyor. 
Alman üreticinin mevcut CEO’su Uwe Ho-
chgeschurtz’un Stellantis’in Genişletilmiş 
Avrupa Operasyon Direktörü olarak atan-
masının ardından Opel/Vauxhall CEO’su 
olarak yerine Florian Huettl geldi. Opel Au-
tomobile GmbH Denetim Kurulu tarafından 
yeni Opel/Vauxhall CEO’su olarak atanan 45 
yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibariyle 
iki markanın liderliğini üstlenecek. Opel/Va-
uxhall’ın Satış ve Pazarlama Müdürü göre-
vini yürüten Florian Huettl, Maxime Picat’ın 
sorumluluklarını devralacak olan Uwe Ho-
chgeschurtz’un yerini aldı. Uwe Hochgesc-
hurtz, 1 Eylül 2021 tarihinde Opel/Vauxhall 
CEO’su olarak görevine başlamıştı. Bu süre 
boyunca Opel/Vauxhall’ın elektrikliye geçiş 
ve dijitalleşme hamlesine ivme kazandırdı.

Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün, 
sınırlı sayıda üretilecek olan ‘La Prima by 

Bocelli’ versiyonu tanıtıldı. Dünyaca ünlü tenor, 
Maestro Andrea Bocelli, müzisyen Matteo 
Bocelli ve JBL iş birliği ile yenilikçi bir premium 
ses sistemini kullanıcılarına sunmaya hazırla-
nan “La Prima by Bocelli”, JBL “Sanal Mekanlar” 
teknolojisiyle donatılan dünyanın ilk şehir oto-
mobili olarak da farkını hissettirecek. FIAT’ın 
ikonik ürün gamının tepe noktasını oluşturan 
modelde standart olarak sunulan ve Bocelli ta-
rafından desteklenen JBL Premium Audio; 320 
W ses gücüyle teknik ve performans açısından 
olduğu kadar, sezgisel kullanım özellikleriyle 
de en üst seviyede ses deneyimi yaşatacak. 
FIAT CEO’su ve Stellantis Global CMO’su Olivier 
Francois “Elektrikli ürün gamımızın tepe nok-
tasını oluşturan yeni 500 La Prima’nın büyük 
başarısı, müşterilerimizin kesinlikle premium, 
İtalyan ve ikonik bir ürün arzu ettiğini anla-
mamızı sağladı. Bu nedenle, Maestro Andrea 
Bocelli ile bir elektrikli otomobilin sessizliğini 
artırarak mümkün olan en iyi ses deneyimini 
ortaya çıkardık” dedi. 
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SALON
KONFORUNU Fransız lüks otomobil üreticisi DS, ürün 

gamını büyük bir sedanla genişletiyor. 
Markanın lüks sedanı DS 9, geniş iç hac-
miyle olduğu kadar yüksek konfor sevi-

yesi, dikkat çekici tasarımı ve güçlü motor se-
çenekleriyle pazara hareketlilik kazandıracak.otomobile taşıyor

DS’in en yeni oyuncusu DS 9, kalite ve işçiliğe verilen özenle
lüks sedan pazarında rekabeti artırıyor. Konfor seviyesiyle bir üst 

sınıfı aratmayan otomobil, 225 beygirlik benzinli motoruyla da 
performans/tüketim dengesini sağlıyor
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Dikkat çekici tasarım
Daha ilk bakışta farklı olduğunu his-
settiren otomobil, rekabetin yoğun 
olduğu orta sınıfta liderliği gözüne kestirdi. 
Aracın büyüklüğünü hissettiren hatlar ve kes-
kin çizgilerin bir arada yer aldığı genel tasarım 
oldukça estetik. Son derece şık olan DS ACTIVE 
LED VISION farlar, kilit açıldığında 180 derece dönüş 
yaparak görsel bir şölen sunuyor. Geniş ön kaput, iri 
hava girişli ön ızgara ve geniş tampon aracın Premium tasa-
rımının önemli işaretleri arasında. Logodan başlayıp ön cama 
kadar uzanan krom çizgi gibi araca yaklaştığınızda yuvasından çı-
kan gizli kapı kolları da tasarıma ayrı bir hava katıyor. Arka tasarım da 
tıpkı ön bölüm gibi oldukça şık. Dikkat çekici far grubu, krom kaplı egzoz 
çıkışları ve yatık arka cam, aracı aerodinamik bir tasarım kazandırıyor. Dı-
şarıdan elit olan tasarım iç mekanda yerini kalite ve işçiliğe bırakıyor. Boydan 
boya tek bir parça gibi tasarlanmış kokpitte, uçak kokpitlerini andıran göstergeler, farklı 
modlara sahip. Kokpitin tepesindeki BRM imzalı analog saat, aracın çalıştırdığınızda or-
taya çıkarken inci şeklindeki dikişler de standart bir otomobilde olmadığınızı belli ediyor. 
Üst seviye otomobillerde rastladığımız gece görüşü ise, adeta kapkaranlık ortamlarda 
önünüzü görmenizi sağlıyor. Sistemin çalışma başarısı ve yayaları algılama yeteneği öv-
güyü hak ediyor. Kokpitin tamamını kaplayan deri döşeme, koltuklarda oldukça yumuşak 
bir hisse sahip. Böylece marka, bulut üstünde süzülme hissini vermeyi başarmış. Zaten 
aracın yumuşak ayarlı süspansiyon sistemi de bu konfor seviyesini destekliyor. Isıtma ve 
masaj fonksiyonlarına sahip koltuklar, dokumantik ekrandan da kontrol edilebiliyor. Tabii 

aracın hem ön hem arka koltuklarında oturanlar için çok geniş bir yaşam alanı sunuldu-
ğunu söylememize gerek bile yok. 510 litre olarak belirtilen bagaj da oldukça olduğun-
dan daha geniş hissettiriyor. DS 9, Türkiye’de 1.6 litrelik PureTech benzinli ve hibrit motor 
seçenekleriyle sunuluyor. Bize konuk olan 4 silindirli turbo beslemeli versiyon, 8 ileri 
otomatik şanzıman EAT8 ile gücünü ön aksa iletiyor. Turbo besleme sayesinde 225 bey-
gir güç ve 300 nm tork üreten motor, kısa oranlara sahip şanzımanla uyum içerisinde. 
Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s sürate 8.1 saniyede ulaşıyor ve saatte 236 
kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da yeterince atik olan otomobil, 
küçük hacmin avantajını tüketimde de kullanıyor. 
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Ortalama tüketim 5.6 litre
Fabrika verilerine göre otomobilin ortalama tüketimi 5.6 litre. Bizim kullanımımızda yol bil-
gisayarına yansıyan ortamaysa 7.4 litre oldu. DS 9, 1 milyon 360 bin liradan başlayan fi-
yatlarla satışa sunuluyor. Premium rakipleriyle benzer seviyedeki bu fiyat, bize konuk olan 
Opera donanım seviyesiyle 1.5 milyon lirayı aşıyor. Sunduğu üst düzey konfor, teknolojik 
donanımlar ve güçlü motoruyla DS9, sınıfının iddialı oyuncuları arasında yerini alıyor. 

otogundem.com.tr SAYI 77 HAZİRAN 2022

94 95

TEST-DS 9



Egea’ya

çok yakıştı
hibrit

Bursalı Egea ailesinin de artık 
hibrit versiyonu var. 1.5 litrelik 

yeni nesil turbo beslemeli 
benzinli motorla birlikte 

sunulan hibrit sistem, 7 ileri 
otomatik şanzımanın sürüş 

konforu ve elektrik motorun 
sessiz ve çevreci özelliklerini bir 

araya getiriyor

İtalyan otomotiv üre-
ticisi Fiat’ın Türkiye 
kadar Avrupa’da da 
önemli satış rakam-

larına ulaştığı Egea ailesi, 
hibrit motor seçeneğine 
kavuştu. Sınıfının olduğu 
kadar Türkiye’nin de en 
çok satılan otomobille-
rinden olan Egea Sedan, 
yeni hibrit versiyonuyla 
hem yeni bir motor se-
çeneği hem de farklı bir 
sürüş hissi sunmayı ba-
şarıyor.
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Yüzde 100 elektrikle harekete başlıyor
Yakın dönemde tasarımı güncellenen Egea 
ailesi, artık çok daha şık görünüyor. Yeni far-
lar, logo ve tampon tasarımıyla daha alımlı 
hale getirilen otomobil, 17 inçlik elmas 
kesim jantlarıyla da sportif bir görünüm 
vadediyor. Yeni hibrit versiyonu dışarıdan 
bakıp anlayabilmek için ön çamurlukların 
üzerindeki Hybrid logosuna bakmak ge-
rekiyor. Bunun dışında aracın versiyona 
hakkında bilgi veren detay bulunmuyor. 
Aracın iç mekanı da küçük dokunuşlarla 
yenilenmiş. Şık ve ele iyi oturan deri direk-
siyon simidi ve bolca tuşa sahip. Fakat tuş-
ların büyük tasarlanmış olması, kullanışlılığı 
artırıyor. Aracın 7 inçlik renkli bilgi ekranın-
dan izlenebilen pil durumu, akımın anlık 
kullanımı ve geri kazanımı, yeterince açık ve 
kullanımı kolaylaştırıyor. İç mekandan kar-
deşleriyle aynı kokpiti paylaşan hibrit ver-
siyon, aracı özgü geniş iç mekan ve ferah 
yaşam alanı özelliklerini de koruyor. Egea 
hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt 
harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda 
kalkış yapabilmesine ve park edebilme-
sine olanak sağlıyor. Sistem, sadece 
elektrik motorun gücü ile yoğun ve 
sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz 
pedalına basmadan ilerleyebiliyor. 
Aracın frenleme ve ayak gazdan 
çekilerek gerçekleşene enerji geri 
kazanımı oldukça iyi çalışıyor. Hib-
rit sistemde, 1.5 litrelik T4 Firefly 
isimli benzinli ünite görev yapıyor. 
Turbo desteğiyle 130 beygir güç 
ve 240 nm tork üreten motor, 15 

kw elektrik motorunun ürettiği extra 55 nm 
tork ile talep edildiğinde benzinli motora 
tork takviyesi yapabiliyor. Gücünü 7 ileri 
otomatik şanzımanla ön aksa ileten motor, 
performans olarak da oldukça başarılı. Araç 
bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelen-
mesini 8.6 saniyede tamamlıyor ve saatte 
196 kilometrelik son süratiyle de sınıfının 
iddialı oyuncuları arasında yerini alıyor. 
Hızla dolan batarya sayesinde performan-
sın devamlılığı da sağlınmış. Hibrit motor, 
performansına rağmen ortalama 5.0 litrelik 
tüketimiyle de yeterince cimri olduğunu 
kanıtlıyor. Bizim kullanımımızda da yol bil-
gisayarına yansıyan 5.8 litrelik ortalamayı, 
daha da düşürmek zor değil. Araçta kullanı-
lan tatlı sert süspansiyon sistemi, konfor 
ile yol tutuş dengesini sağlıyor. 
Aracın genel olarak sürüşü 
oldukça keyifli. 
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Fiat Egea Sedan, 329 bin 900 liradan 
(1.4 litre benzinli, 95 beygir, Easy) 

başlayan fiyatlarla satılıyor. Hibrit 
versiyonda ise bu fiyat 574 bin 900 
liraya yükseliyor. Bu fiyat, aynı do-
nanıma sahip dizel-otomatik versi-
yondan 30 ila 40 bin lira daha yük-
sek. Zengin aktif ve pasif güvenlik 

donanımlarına sahip hibrit versiyon, 
bu fiyat farkını hak edecek kadar 

konforlu ve keyifli bir sürüş vadedi-
yor. Egea HB’nın başlangıç fiyatını 

368 bin 400 lira olarak belirlemiş. Bu 
aynı zamanda konuğumuzun fiyatı.  

Fiyatı 500 bin liranın üzerinde
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Dünya otomotiv tarihinin en çok satılan 
modellerinden olan Toyota Corolla, her 
yeni jenerasyonuyla selefinin başarı gra-
fiğini yükseltmeyi başarıyor. Türkiye’de 

de en çok beğenilen modellerden olan Corolla 
Sedan, dizelleri aratmayan 1.5 litrelik motoruyla 
yollarda boy gösteriyor.konforu

KOMPAKT
sedanda Corolla 

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği yeni nesil Corolla, şık 
görünümü ve işçilik kalitesiyle öne çıkıyor. Araçta sunulan 
1.5 litrelik benzinli üniteyse konforu desteklerken, yeterli 
performansı makul tüketimle sunmayı da başarıyor.

otogundem.com.tr SAYI 77 HAZİRAN 2022

102 103

TEST-Toyota Corolla



123 beygirlik benzinli
Sorunsuzluğuyla adını duyuran Corolla, 
kompakt sınıfta konforlu bir araç arayanlara 
hitap ediyor. Buna rağmen dinamik karo-
seriyle performanslı kullanıma da ‘hayır’ 
demeyen araç, markanın son dönemde 
gerçekleştirdiği sportif tasarım atılımının 
son örnekleri arasında. Şık ve agresif hat-
larıyla kompakt sınıfın en iddialı modelle-
rinden olan Corolla, LED aydınlatmaları, 
geniş hava girişine sahip sportif tamponu 
ve çekik farlarıyla oldukça şık görünüyor. 
Arka tasarımda da kaslı bir görünüm vade-

den otomobilde 17 inçlik alaşım jantlara yer 
verilmiş. Aracın iç mekanı ise şık ve kaliteli 
bir tasarıma sahip. Yeni kokpit tasarımı, 7 
inçlik TFT gösterge, geniş multimedya ekra-
nı, kablosuz şarj gibi yeni nesil oyuncaklara 
sahip. Rahat koltuklar, konforlu süspansi-
yon sistemiyle keyifli yolculuklar vadediyor. 
Aracın ön bölümünde olduğu gibi arka sı-
rada da yeterli yaşam alanı sunuluyor. 471 
litrelik bagaj ise, sınıf standartlarını yakalasa 
da, bazı rakiplerin gerisinde kalmaktan kur-
tulamıyor. Araçta görev yapan 1.5 litrelik 

benzinli ünite, sessiz ve sarsıntısız yapısıyla 
dikkat çekiyor. 123 beygir güç ve 153 nm 
tork üreten motor, değişken kademeli oto-
matik vites Multidrive S (CVT) ile kombine 
ediliyor. 1375 kilogramlık otomobile yeterli 
performansı sağlayan motor, aracı 0’dan 
100 km/s sürate 12.1 saniyede ulaştırıyor. 
Saatte 190 kilometrelik maksimum hızıyla 
da beklentileri karşılayan otomobil, ara hız-
lanmalarda da yeterli ivmelenmeyi sağlıyor. 
Fabrika verilerine göre aracın ortalama 
tüketimi 5.4 litre. Bizim elde ettiğimiz orta-

lamaysa 6.4 litre olarak gerçekleşti. Sakin 
kullanımlarda oldukça tutumlu olan mo-
tor, performans arttığında da bu özelliğini 
korumayı başarıyor. Konfor konusunda 
başarılı olan süspansiyon sistemi, dinamik 
sürüşlere de ayak uydurabiliyor. Yol tutuş 
yeteneğiyle atalarının önünde yer alan yeni 
nesil Corolla, sert manevralarda bile izine 
sadık kalmayı başarıyor. Sakin kullanımda 
sessiz kalan motor, yüksek devirlerde sesini 
yükseltebiliyor. Aracın frenleri de güven ve-
riyor.
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Makul fiyata zengin donanım 
Yeni Corolla’nın başlangıç fiyatı 456 bin 500 lira olarak be-
lirlenmiş. Bize konuk olan Passion X-Pack isimli üst dona-
nımda bu fiyat 637 bin 800 lirayı buluyor. Rakiplerle benzer 
seviyedeki bu fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. 
Aracın Passion X-Pack donanımında sunroof, akıllı telefon 
entegrasyonu, 17 inçlik alaşım jantlar, adaptif hız sabitleyici, 
LED sis farları, arka farlarda LED ışık çizgisi, anahtarsız giriş ve 
çalıştırma, otomatik farlar, katlanır aynalar, 8 inçlik multimed-
ya ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj, 3 boyut efektli 
7 inçlik renkli TFT ekran, ön cama yansıtmalı renkli gösterge 
ekranı, ses tanıma sistemi gibi uzun bir listeyle sunuluyor. 
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  OLARAK
YOLLARA ÇIKTI 

E-Sınıfı 
elektrikli

Mercedes-Benz’in elektrikli araç serisi EQ’nun 3’üncüsü
EQE, yollara çıkmaya başladı. İki farklı güç seçeneğiyle yollara

çıkmaya başlayan otomobil, çekici tasarımı, zengin
donanımı ve 613 kilometreye varan 

menziliyle dikkat çekiyor

Mercedes-EQ
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2.5 milyon liradan satışta
EQC ve EQS’in ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan EQE’nin başlangıç fiyatı 2 
milyon 557 bin 500 lira olarak belirlenmiş. Yeni EQE, ilk etapta 292 beygirlik EQE 350+ 
ve 625 beygir güç üreten Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunu-
luyor. EQE 350+’nın bataryası yaklaşık 90 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesine sahip 
olup WLTP’ye göre 613 kilometreye kadar menzil sunuyor. Otomobilin üretimi, dünya 
pazarı için Bremen’de, Çin pazarı içinse Pekin’de yapılıyor. Mercedes-EQ’nun tüm ka-
rakteristik unsurlarını taşıyan EQE, kavisli hatlar ve önde konumlandırılan kabin tasarımı 
(Cab-Forward) ile sportif, ‘amaca yönelik bir tasarım’ sunuyor. Duyusal saflık; cömertçe 
şekillendirilen yüzeyler, azaltılan ek yerleri ve kesintisiz geçişlerle yansıtılıyor. Ön ve arka 
tampon-tekerlek mesafesi kısa tutulurken, arka kısımda keskin bir spoyler ile dinamizm 
destekleniyor. Gövdeyle aynı hizada olan 19 ila 21 inçlik jantlar, kaslı omuz çizgisiyle bir-
likte EQE’ye atletik bir görünüm kazandırıyor. Yenilikçi farlar ve siyah radyatör ızgarası 
Mercedes-EQ neslinin yeni üyesi EQE’ye atletik bir yüz kazandırıyor. Sadece benzersiz 
bir görünüm sunmakla kalmayan siyah radyatör ızgarası aynı zamanda ultrason, kamera 
ve radar gibi sürüş destek sistemlerinin çeşitli sensörlerine ev sahipliği yaparak önemli 
bir sorumluluk da üstleniyor. Aracın karakteristik tasarımını yansıtan gündüz LED’lerine 
ek olarak gece sürüşünüze destek olan DIGITAL LIGHT farlar standart olarak sunuluyor. 

Çerçevesiz, coupé benzeri kapılara sahip aerodinamik siluet ve yüksek, güçlü omuz çiz-
gisi, özgün tasarım öğesi olarak öne çıkıyor. Aerodinamik ve aeroakustik olarak optimize 
edilen yan aynalar omuz çizgisine sabitleniyor. Krom vurgular, camların yay çizgisiyle 
tasarım ve silueti tamamlıyor. EQS’e göre daha kompakt olarak tasarlanan EQE, 3.120 
milimetre ile EQS’ten 90 milimetre daha kısa dingil mesafesine sahip. Yeni EQE, CLS ile 
benzer dış boyutlar ortaya koyuyor. CLS’ye benzer olarak sabit bir arka cam ve bagaj ka-
pağı bulunuyor. İç boyutlar, örneğin öndeki omuz boşluğu (+27 milimetre) veya iç uzun-
luk (+80 milimetre) açısından güncel E-Serisi’nin (213 model serisi) boyutlarından fazlası 
sunuluyor. E-Serisi’ne oranla 65 santim daha yüksek oturma pozisyonuna sahip olan 
EQE’nin bagaj hacmi ise 430 litre.
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Arka aks yönlendirme 
Dört kollu ön süspansiyon ve 
çok kollu arka süspansiyona 
sahip yeni EQE’nin süspansiyo-
nu, tasarım olarak yeni S-Serisi ile 
benzeşiyor. EQE, opsiyon olarak ADS+ 

adaptif süspansiyon sistemine sahip 
AIRMATIC havalı süspansiyon ile ter-

cih doğrultusunda donatılabiliyor. 
Standart olarak sunulan arka aks 
yönlendirme ile EQE, şehir içinde 
kompakt bir otomobil kadar yük-

sek manevra kabiliyeti sunuyor. 
10 dereceye kadar açıya sahip 

arka aks yönlendirme ile dö-
nüş çapı 12,5 metreden 10,7 

metreye düşürülüyor.
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seyahat fırsatı

Bulutların
üstünde

Citroen’in kompakt 
SUV modeli C5 Aircross, 

heybetli tasarımıyla 
olduğu kadar, konforu 

ve donanım seviyesiyle 
dikkat çekiyor. Araçta 

görev yapan küçük 
hacimli dizel motor, 

hem performans hem 
tüketimde iddialı 

Fransız otomotiv üreticisi 
Citroen, yeni modelle-
rinde kullandığı tasarım 
diliyle dikkatleri çekme-

yi başardı. Bu yeni tasarım 
anlayışı ise en çok kendini C5 
Aircross’ta belli ediyor. Mar-
kanın en iri modeli, bu handi-
kabına rağmen şık ve sportif 
görünmeyi başarıyor. Bu ay 
konuğumuz olan C5 Aircross, 
bize 1.5 litrelik dizel motoru 
ve 8 ileri otomatik şanzıma-
nıyla konuk oldu.
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Minivan gibi bagajı var 
Yüksek kaputu, geniş çamurlukları ve heybetli tasarımıyla dikkat çeken araç, tam bir kom-
pakt bir SUV gibi görünüyor. Markanın Airbump isimli koruyucu barlarıyla şekillendirilen 
yan bölümde şık jantlar, C şeklindeki c sütunu kaplaması, 3 boyutlu arka far grubu, ön ve 
arkadaki arazi araçlarını andıran tampon altı kaplamalarıyla dikkat çekici bir görünüme sa-
hip. Açılır panoramik cam tavan ve şık tavan rayları da yine sportif detaylar arasında. Aracın 
iç tasarımı da dışı gibi kendine özgü. Dikey konumlu havalandırma ızgaraları, 12.3 inçlik 
ekrana sahip kişiselleştirilebilir dijital göstergeler, bolca eşya gözü ve kaliteli döşemeler son 
derece şık bir ambians oluşturuyor. Araçta neredeyse her yerde yumuşak dokulu kap-

lamalar kullanılıyor. Marka yeni araçta, Advanced Comfort programına yer veriyor. Prog-
ressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi, Advanced Comfort koltuklar ve kolayca 
katlanan bağımsız 3 arka koltuk gibi birçok özellik kullanışlı ve konfor odaklı donanım sunu-
luyor. Sınıfının en konforlu otomobillerinden olan C5 Aircross, son derece ferah bir yaşam 
alanı sunuyor. Aynı genişlik, bagaj konusunda da geçerli. Koltukların konumuna göre 580 
litre ile 720 litre arasında değişen bagaj hacmi sınıfının en iddialılarından. Vites kolunun 
yanında yer alan Grip Control Sistemi, aracın asfalt dışında da daha kolay ilerleyebilmesini 
sağlıyor. Bu sistemin yer aldığı modellerde lastikler de M+S (çamur+kar) tipinde sunuluyor. 
Bu sayede aracın yerden 230 milimetre olan yüksekliği de daha işlevli hale geliyor. Araçta 
kullanılan 1.5 litrelik dizel ünite, 130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 1505 kilogramlık 
otomobile yeterli performansı sağlayan motor, 8 ileri otomatik şanzıman sayesinde olduk-
ça esnek yapıda. Gücünü ön aksa ileten motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.6 saniyede 
ulaştırıyor. Saatte 188 kilometrelik maksimum hız da beklentileri karşılıyor. 
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Tam bir fiyat/performans aracı
Dizel ünitenin tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika 

verilerine göre ortalama tüketim 4.2 litre. Bizim kullanı-
mımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 5.4 litre 
oldu. Citroen, C5 Aircross’u 812 bin liradan başlayan fi-
yatlarla sunuyor. Bize konuk olan üst donanımlı di-
zel-otomatik versiyonda bile fiyat en fazla 880 
bin lira oluyor. Donanım listesi oldukça 
uzun tutulan otomobil, sınıfının 
en iyi fiyat/performans su-
nan modellerinden.
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Dacia, Sandero 
modelini tek 
motor ve şanzıman 
kombinasyonuyla 
sunuyor. Araçta görev 
yapan 1.0 litrelik 
benzinli motor, 
dizelleri aratmayacak 
kadar tasarruflu. 
Araç ayrıca sınıfının 
geniş hacim sunun 
temsilcileri arasında

   DİZEL    DİZEL 
TASARRUFUTASARRUFU

SUNUYOR SUNUYOR 

Makul fiyata 
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Romen otomotiv üreticisi Dacia, B sınıfında Sandero modeliy-
le mücadele veriyor. Yeni nesille birlikte iddiasını da artıran 
araç, küçük hacimli tek benzinli motor-otomatik vites kombi-
nasyonuyla seçim yapmayı kolaylaştırıyor. 
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İç mekan oldukça ferah 
Şık bir tasarıma sahip otomobil, tam bir B 
hatchback gibi görünüyor. Geniş ön ızgara, 
hafif çekik farlar, sportif tampon ve geniş 
kaput aracın kaslı görünmesini sağlamış. 
Arka bölümdeyse profile taşan far gru-
bu, küçük cam ve geniş tamponla sportif 
görünüm pekiştirilmiş. Profilde ise 16 

inç alaşım jantlar öne çıkıyor. Geniş cam 
yüzeylerle çevrili otomobil, aslında iç me-
kandaki ferahlığın ipuçlarını vermiş oluyor. 
Sınıfının en geniş iç hacimlerinden birini 
sunan Sandero, ergonomik ve şık kokpi-
tiyle de dikkat çekiyor. 8 inçlik multimedya 
sistemini navigasyon ve akıllı telefon bağ-

lantı seçenekleriyle geliştirmek mümkün. 
Arkada oturanlar için de yeterli hacmi sağ-
layan araçta 410 litrelik oldukça geniş bir 
bagaj alanı sunuluyor. Dacia Sandero’da 
sadece 1.0 litre turbo benzinli motor görev 
yapıyor. 3 silindirli ünite, sürekli değişken 
oranlı otomatik şanzıman (CVT) ile kombi-
ne ediliyor. 90 beygir güç ve 142 nm tork 

üreten motor, 1174 kilogram ağırlığındaki 
otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Bu kombi-
nasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 13.4 
saniyede tamamlayan araç, saatte 169 
kilometrelik maksimum hızıyla da beklenti-
leri karşılıyor. Küçük hacimli motor, aceleci 
olmasa da bunun faydasını tüketim değer-
leriyle ortaya koyuyor. 
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435 bin liradan başlıyor
Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.9 litre. 50 litrelik depoyla menzil 1000 
kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 5.8 
litre oldu. Sakin kullanımı ödüllendiren motor, dizel motor ihtiyacını da ortadan kaldı-
rıyor. Rakiplerinden aşağı kalmayan bir donanım listesiyle sunulan otomobilin fiyatıyla 
435 bin lira ile 446 bin 900 lira aralığında. Makul fiyat da aracın cazibesini artırıyor. 
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Isuzu’nun pick-up pazarındaki başarılı oyuncusu D-Max, yenilenen 
tasarımıyla daha fazla şehirli oldu. Araçtaki küçük hacimli 

sayılabilecek dizel üniteye rağmen, arazide pek çok rakibinden 
daha fazlasını sunabiliyor 

35 dereceye
TIRMANIYOR

80 SANTİM 
SUDAN 

GEÇİYOR
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Japon otomotiv üreticisi Isuzu, pick-up segmentin-
deki iddiasını tamamen yenilenen D-Max ile bir 
kez daha ortaya koyuyor. Yeni D-Max, şehirli tasa-
rımı, küçük hacimli dizel motoru ve gelişmiş arazi 

yeteneğiyle dikkat çekiyor.
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Güvenlikte de iddialı 
4 farklı donanım seçeneğiyle yollarda boy gösteren yeni D-Max, bize V-Cross versiyonuy-
la konuk oldu. Asfalttan çok zorlu arazi şartlarını seven yeni araç, 800 milimetre sudan 
geçiş yeteneğine sahip. 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidiyle aracın of-road 
yeteneği de artırılmış. 35 derecelik tırmanma, 30.5 derecelik yaklaşma ve 24.2 derecelik 
uzaklaşma açısına sahip otomobil, asfalt kullanımı için de gelişmiş sürüş destek sistem-
lerini sunuyor. Araçta sunulan adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, 
kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş des-
tek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, 
kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima da konforu 
artıran donanımlar arasında.  Aracın iç mekanı otomobilleri aratmıyor. 9 inçlik dokun-
matik ekrana sahip multimedya sistemi yer alıyor. Geri görüş kamerasına da ev sahipliği 

yapan ekran, Android işletim sistemini kullanıyor. Geniş iç mekanda hem öne hem ar-
kada bolca yaşam alanı sunuluyor. Vites kolunun yanına yerleştirilen dairesel kumanda, 
2H (arkadan itiş), 4H (4 tekerlekten çekiş) ve 4L (ağır arazi için 4 tekerlekten çekiş) sürüş 
modlarına sahip. Aracın iç mekanında eşyalar için de yeterince alan sağlanmış. 5 farklı 
şekilde katlanabilen ve 24 derecelik açısıyla arka koltuklar da benzerlerinden kullanışlı. 
Deri döşeme kalite hissini artırırken ön koltuklarda ısıtmalı fonksiyonu da unutulmamış. 
Isuzu, D-Max’te yeni nesil 1.9 litrelik turbo beslemeli dizel motora görev veriyor. Sınıfının 
en küçük hacimli motoru olan 4 silindirli ünite, 164 beygir güç ve 360 nm tork üretiyor. 
6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 2 bin 25 kilogramlık otomobile 
yeterli performansı sağlıyor. Araç, saatte 180 kilometrelik son sürat vadediyor. Küçük ha-
cimli motorun avantajı yakıt tüketiminde kendini gösteriyor. 
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Frenler de başarılı
4 tekerlekten çekiş ve otomatik şanzımana rağmen fabrika verilerine göre aracın ortala-
ma tüketim 7.5 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz 8.8 litrelik ortalama da beklenti-
leri karşılıyor. Yeni D-Max, asfaltta sınıfının en konforlu üyelerinden olmasa da, sarsıntısız 
bir sürüş vadediyor. Performans olarak beklentileri karşılayan otomobil, konu frenler ol-
duğunda da sürücüsünü tedirgin etmiyor.
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HE
M

karizmatik
sportif Alman lüks otomotiv üreticisi 

Mercedes-Benz, adeta altın 
çağını yaşıyor. Klasik tasarım-
larıyla tanınan marka, yeni ne-

sil modelleriyle önemli rakipleriyle artık 
her alanda mücadele edebilecek kadar 
iddialı hale geldi.

Mercedes-Benz’in 
orta sınıftaki başarılı 

temsilcisi C Serisi, 
konforuyla olduğu 

kadar şık tasarımıyla 
da rakiplerine gözdağı 

veriyor. Araçta görev 
yapan küçük hacimli 

benzinli motor, ürettiği 
204 beygirlik güçle 

tasarımın hakkını veriyor 
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Kalite ön planda
Bu modellerden biri de yeni C Serisi. Markanın bugüne kadar ürettiği en iddialı C Serisi olan 
yeni jenerasyon, markanın orta sınıftaki ağırlığını artırmasını sağladı. Türkiye’de en satılan Mer-
cedes-Benz modeli olan C Serisi, bu ay bize C200 AMG 4Matic versiyonuyla konuk oldu. Yeni C 
Serisi, geriye doğru uzanan farları, geniş motor kaputu ve dev ızgarasıyla oldukça şık bir yüze 
sahip. Sportif tamponu ve krom ızgara çıtaları sürücüye aradığı prestiji sunmayı başarıyor. Ara-
cın arkasında da devam eden bu tasarım, AMG pakete özel detaylarla son derece sportif bir 
görünüm sunuyor. 18 inçlik AMG imzalı alaşım jantlar da oldukça sportif. Aracın iç mekanı ise 
tek kelimeyle kaliteli. Yükseğe konumlandırılan büyük multimedya ekranı, altından başlayıp kol 
dayamaya kadar uzanan ahşap kaplama, renkli ambians aydınlatmaları, spor direksiyon ve dev 

gösterge ekranı bir Mercedes-Benz’de olduğunuzu anlatmaya yetiyor. Rahat koltuklar, hem ön 
hem arkada yeterli yaşam alanı ve geniş bagaj da kullanışlılığı artıran öğeler arasında. Araçta 
görev yapan 1.5 litrelik benzinli ünite, turbo beslemeyle destekleniyor. Bu sayede motor 204 
beygir güç ve 300 nm tork sunabiliyor. Gücünü 9 ileri otomatik şanzımanla 4 tekerleğe birden 
aktaran otomobil, araca dinamizm ve akıcılık katıyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelen-
mesini 7.1 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 241 kilometrelik son süratiyle de iddialı. Ara 
hızlanmalarda da yeterince seri olan araç, keyifli bir sürüş vadediyor. Performansıyla beğenimi-
zi kazanan motor, tüketim konusunda da fazla müsrif değil. Fabrika verilerine göre otomobilin 
ortalama tüketimi 6.6 litre. Bizim elde ettiğimiz 7.7 litrelik ortalama da yeterince iyi bir değer. 
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1.5 milyondan başlıyor
Tatlı sert süspansiyonla donatılan otomobil, sunduğu konfor seviyesine göre oldukça iyi yol 
tutuyor. Zorlandığında bile elektronik sistemler aracın kaymasına veya izinden çıkmasına izin 
vermiyor. Aracın fren sistemi de performansı dizginlemede oldukça başarılı. Marka, Türkiye’de 
tek motor ve iki donanımla sunduğu C Serisi için fiyat aralığını 1 milyon 501 bin ile 1 milyon 
693 bin lira olarak belirlemiş.
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Geniş ve kullanışlı otomobilleriyle öne çıkan Skoda, yeni Octavia 
ile orta sınıfı zorluyor. 600 litrelik bagajı ve geniş yaşam alanıyla 
öne çıkan otomobil, elektrik destekli 1.0 litrelik e-TEC motoruyla 

boyundan büyük işler başarıyor

BOYUTLARINI
ZORLUYOR 

sınıfın 
Kompakt
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Otomotiv sektörünün ‘konforlu’ üreticilerinden Skoda, yeni 
nesil motor seçenekleriyle modellerinin iddiasını artırma-
yı başardı. Küçük hacimli olmasına rağmen elektrik deste-
ğiyle yeterli performansı sunabilen e-TEC motor, Octavia 

gibi büyük bir modelde bile iyi bir iş çıkarmayı başarıyor. 
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Heybetli görünüyor
Bu ay konuğumuz olan yeni araç, yeni nesil motor seçeneği, zengin donanımı ve konfor 
seviyesiyle dikkat çekiyor. Geniş ön ızgara, yeni LED farlar ve büyük motor kaputu, arka bö-
lümde ise şık farlar ve estetik bagaj kapağı aracın prestijli görünümü zirveye çıkarmış. 17 
inçlik alaşım jantlar ve yüksek omuz çizgisi de aracın heybetli görünmesini sağlıyor. Aracın iç 
mekanı ise tamamen yeni. İç mekanda ilk dikkat çeken nokta tuşların tamamen dokunmatik 
hale getirilmesi. İki kollu direksiyon kolunun solundaki tuşlar bile artık dokunmatik özellikte. 
Bu sayede konsol oldukça ferah bir his sunuyor. Aracın tamamen yenilenen çok kademeli 
kabin konseptinde, yüksek konfor, kalite ve teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve yolcular için 
en rahat yaşam alanını sunmak adına geliştirilen kabin, aynı zamanda şık tarzıyla da dikkat 
çekiyor. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli kadar 10 inçlik dokunmatik multimedya sistemi 

de oldukça şık ve işlevsel. Yeni vites kolu da oldukça şık tasarlanmış. Yeni model, alışıldık ge-
niş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Ön bölümde sunulan yaşam alanı oldukça 
genişken, arka bölümde sunulan ferahlık bir üst sınıfı aratmayacak kadar başarılı. Artan diz 
mesafesiyle yolculuk daha lüks hale geliyor. Octavia sedanın bagaj hacmi de 10 litre daha 
arttı. 600 litreye ulaşan bagaj aynı zamanda elektrikli. Octavia, Türkiye’de benzinli motor 
seçenekleriyle satılıyor. 1.0 ve 1.5 litrelik TSI motorlar, güçlü ve çevreci yapılarıyla dikkat çe-
kiyor. Bize konuk olan 3 silindirli ve 1.0 litrelik TSI e-TEC motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik 
şanzıman DSG ile kombine ediliyor. Küçük bir elektrik motoruyla desteklenen benzinli ünite, 
110 beygir güç ve 200 nm tork üretiyor. 1341 kilogramlık otomobil, 0’dan 100 km/s sürate 
10.5 saniyede ulaşıyor. 
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16 beygir ekstra güç
Aracın saatte 208 kilometrelik maksimum hızı da beklentileri karşılıyor. Elektrikli motor, 
kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW’ya (16 beygir) kadar destek oluyor. 
Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya 
şarj ediliyor. Bu sayede aracın ortalama tüketimi 4.3 litreyi düşürülmüş. Bizim kullanımımız-
da elde ettiğimiz 5.3 litrelik ortalama da oldukça başarılı. Yeni nesille birlikte aracın yol tutuş 
yeteneği de artırılmış. Virajlarda daha başarılı tutunma özellikleri sergileyen otomobil, sakin 
sürüşlerde de yolcularını konforuyla şımartıyor.

Son derece zengin bir donanım listesiyle satılan Octavia’nın başlangıç fiyatı 
689 bin 900 lira olarak belirlenmiş. Bize konuk olan 1.0 litrelik üst dona-
nımlı versiyonda bu fiyatı 767 bin 900 lirayı buluyor. Rakiplere göre makul 
sayılabilecek bu fiyat, geniş iç ve bagaj hacmi, tutumlu motoru ve konforlu 
bir otomobil için önemli bir ayırt edici olarak dikkat çekiyor.  

Fiyatı 690 bin liradan başlıyor
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