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Murat Berkel

HYUNDAI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Ani matrah
artışı
bazı modellerin
sonu oluyor

RANGE ROVER
Yeni Range Rover 3.0 litrelik Hybrid motoru ve dudak uçuklatan
5.5 milyon liralık fiyat etiketiyle 2022'de yola çıkmaya hazırlanıyor.

SUV
EGEMENLİĞİ

Sedan otomobilin
pabucu dama atıldı

1.6 MİLYONLUK 'X'
BMW iX 425 kilometrelik
menzille yola çıkmaya
hazırlanıyor

Konfor ve
tasarımda
zirve:

Yeni SL

HONDA

orta
sınıfa
Accord ile
geri
döndü

TEST: Alfa Stelvio Veloce Q4 / Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi EAT8 / Kia Stonic
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Matrah
matrah yok
bam bam bam...

M

atrah artışıyla birlikte otomotiv
sektörü iç pazarda fiyat nefesi
alırken, artan kur ve TL'deki değer
kaybı yapılan artışı anlamsız kıldı.
Fiyatlar yeniden yönünü yükselişe
çevirirken, 3 ayda eski fiyatlardan eser
kalmadı. Bugün B segmenti dolu bir
otomobil için bile ödenen paralar deyim
yerindeyse servet niteliğinde. Hatta
kimi modellerde bir otomobil bize bir
otomobil de vergiye gidiyor. Sistem
değişmediği sürece ne otomobil fiyatları
ne yerinde duracak ne de zamların ardı
arkası kesilmeyecek.
Yeni sayımızı keyifle okumanız
dileğiyle....
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1.6

milyonluk
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BMW iX

Elektrikli mobilite alanında yeni bir hamle yapan BMW, bu
alandaki amiral gemisi olacak yeni modeli iX için sipariş almaya
başladı. 326 beygirlik gücüyle dikkat çekici bir performans
vadeden otomobil, 425 kilometrelik de menzil vadediyor

B

orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW’nin
elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi yeni BMW iX, xDrive40
modeli ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcı-

ları’nda sergilenmek için gün sayıyor. Kasım ayından itibaren yollarla buluşmaya
hazırlanan yeni iX xDrive40 için ön sipariş
süreci bmw.com.tr’deki tasarlayıcı (Konfigüratör) üzerinden başladı.
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1.6 milyon liradan başlıyor
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BMW tutkunlarının kendi zevk ve tercihlerine göre kişiselleştirebildikleri yeni iX
1 milyon 632 bin 300 liradan başlayan liste fiyatıyla online olarak rezerve edilebiliyor. BMW’nin elektrikli mobilitedeki vizyonunu temsil eden ve bu alandaki en
ileri eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında
yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili
0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam
şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü
ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar
yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.
Türkiye’de ilk defa Autoshow Mobility 2021 Fuarı’nda otomobil severlerin be-
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BMW iX

ğenisine sunulan Yeni BMW iX, inovatif çizgileriyle ve kaslı gövdesiyle SAV segmentine yeni bir yorum getiriyor. Geniş böbreklerin sembolize ettiği yeni BMW
tasarımı, iX’te inovatif bir gelişimi daha kullanıcısına sunuyor. Tüm elektronik
sürüş sistemlerini bir arada toplayan geniş böbrekler, 24 saat içerisinde ve oda
sıcaklığında kendi kendini iyileştirebilen teknolojisiyle de farkını ortaya koyuyor.
Yeni iX’in kabin tasarımı ise sadece kullanıldığı zaman işlevlerini ortaya çıkaran
“Shy Tech” teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. Kabin içinde markanın ilk defa kullandığı, koltuk yapısına entegre edilen hoparlör seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca BMW’nin “RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE” (Yeniden Düşün,
Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)” yaklaşımına bir örnek olarak doğal ve
geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımı, iX’in üretim sürecinde sürdürülebilirliğe verilen önemi gösteriyor.
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Standart olarak sunulan BMW Live Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü,
Sky Lounge Panorama Cam Tavan, BMW Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim
Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima yanında Sürüş Asistanı Professional ve Park
Asistanı Plus, gibi gelişmiş donanım içeriği ile otomobil, kullanıcılarına üst düzey
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BMW iX

konfor ve kişiselleştirilmiş bir deneyimi bir arada yaşatıyor. Yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan ve seri üretim araçlarda ilk kez sunulan
12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran yeni BMW iX xDrive40 tutkunlarını heyecanlandırıyor.
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Aşin Otomobil

KIŞ GELDI

çatlaklara
patlaklara
dikkat
Otomobilleri kış aylarına
hazırlamanın vakti geldi. Öncesinde
belirli noktalara dikkat edilmesinin
gerekliliğini ifade eden Aşin
Otomobil Genel Müdürü Okan
Erdem “Havaların soğumasıyla en
büyük problem akülerde ortaya
çıkıyor. Mevsim değişimlerinde
hortum ve contalarda yırtılma ve
çatlamalar soğutma ve yağlama
sisteminde kaçakların önünü
açabiliyor” dedi.
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M

evsimlerin değişmesiyle
birlikte araçlarda yavaş
yavaş kışlık moda geçiyor.
Premium araçlara servis
hizmeti veren Aşin Otomobil, yeni
mevsimde otomobil sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak pratik tavsiyeler
paylaştı. Her yeni kış mevsiminin, bir
önceki kış şartlarına göre daha zorlu
geçtiğini ve otomobillerin daha sık kullanıma bağlı olarak bakım ihtiyaçlarının arttığını dile getiren Aşin Otomobil
Genel Müdürü Okan Erdem, özellikle
ani hava değişimlerinin lastikten motor yağına otomobillerin birçok noktasına olumsuz etki ettiğine dikkat çekti.

SOĞUK HAVA EŞİTTİR EKSİ BASINÇ
Uzmanlar, mevsim geçişlerinde lastiklerdeki havanın basıncının ani sıcaklık düşüşleri
yüzünden düştüğünü ve düşük basıncın yürüyen aksama ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. “Haftada bir gün lastik basınçlarını kontrol etmek, gerektiğinde uygun fiyata satın
alabileceğiniz kompresörlerle ya da benzin
istasyonlarında üreticinin önerdiği basınca
yükseltmek, sürücüleri lastik ve yürüyen aksam masraflarından kurtaracaktır. Artık bir-

KIŞIN TEK MARŞ YETMEYEBİLİR

Yazın kolaylıkla çalışan otomobillerin kışın “tek marşta” çalışmaması önemli bir
sinyal olabilir. Zira zayıf bir akü, soğuk
havalarda otomobilin çalışması için gerekli olan elektriği üretemez. Servis kontrollerinde akünün şarj oranının kontrol

çok modern otomobilde TPMS adı verilen
Lastik Basıncı Kontrol Sistemi bulunsa da,
doğru basınç değerlerinin sisteme girildiğinden emin olmak gerekiyor. Depodaki kışlık
lastiklerinizin diş derinliği ve üretim tarihini
de önden kontrol etmekte fayda var.” uyarısında bulunan Erdem, düşük basıncın direksiyonun ağırlaşmasına, yol tutuş dengesinin
bozulmasına ve fren mesafesinin uzamasına sebep olduğuna da değiniyor.
edilmesini şiddetle tavsiye eden Aşin
Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem,
aracını 10 günden fazla kullanmayacak
sürücülerin, en az 1 kez 20 dakikalık bir
sürüş yaparak aküyü şarj edebileceğini
ifade ediyor.
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KISA KISA...

En iyi
işverenler
arasına girdi

AŞIN OTOMOBIL
GENEL MÜDÜRÜ
OKAN ERDEM

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

T

üm Avrupa’ya yayılma hedefiyle
Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika
ve Lüksemburg’da arka arkaya
distribütör atamalarını gerçekleştiren Ford Otosan’ın ağır ticari araç
markası Ford Trucks, Batı Avrupa’daki
stratejik büyümesini şimdi de Avrupa’nın
en büyük ağır ticari pazarı olan Almanya’ya adım atarak sürdürüyor. Avrupa’daki büyüme yolculuklarına hız kesmeden
devam ettiklerini vurgulayan Ford Trucks
Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan,
“Uluslararası pazarlarda yerli üretimle
büyüyen, global ağını hızla genişleten
Ford Trucks olarak, ülkemizi yurtdışında
en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda; Avrupa’daki büyüme
planlarımızda stratejik öneme sahip
Almanya’da, müşterilerimizi ITOY ödüllü
çekicimiz F-MAX ve en verimli taşıma çözümleri sunan modellerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

T

oyota’nın başarılı yetkili satıcısı ve
servisi Toyota Plaza Aktoy, faaliyete geçtiği 3 yıl içinde layık görüldüğü ödüllere yenilerini ekledi. 2018
yılından bu yana İstanbul Avcılar’da hizmet veren Toyota Plaza Aktoy, Great Place To Work tarafından bu yıl düzenlenen
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” yarışmasında ikincilik ödülü ile birlikte yine Great
Place To Work tarafından Bölge ve Özel
Ödüller Yarışması “Üretim Kategorisinde”
birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Toyota Plaza Aktoy ayrıca, Toyota bayilerinin 2020 yılı performans değerlendirilmesinde de ‘Üstün Başarı Ödülü’, ‘Müşteri
Memnuniyeti Satış Ödülü’ ve ‘Müşteri
Memnuniyeti Satış Sonrası Ödülü’ olmak
üzere 3 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Küçükoğlu Holding
İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, “En iyiyi hedefleyerek
yola çıkmıştık; şimdi geldiğimiz noktada
Great Place To Work tarafından layık görüldüğümüz 2 ödül ile bu çalışmalarımız
taçlandı. Bu ödüller, motivasyonumuzu
daha da artırıyor” dedi.
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e-drive TURKEY

BURCU UCA

G

Elektrikli araç
14

tutkunları bu fuarda
çarpılacak

Türkiye’nin ilk
elektromobilite fuarı
e-drive TURKEY gün
sayıyor. 9 Aralık’ta
kapılarını açacak olan
fuarda teknoloji ve
elektrikli araç tutkunları
bir araya gelecek. 4
gün sürecek fuar 12
Aralık 2021’e kadar açık
olacak. Fuar, İstanbul
Yenikapı'daki Dr. Mimar
Kadir Topbaş Sanat ve
Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirilecek.

elecek tahmin edilenden hızlı geliyor.
Özellikle son yıllarda hayatımıza yer
etmeye başlayan elektrikli araçlar, tüketicilerin de radarında. Bu alanda alt
yapı çalışmaları hızla devam ederken, şarj ağları
da günden güne güçleniyor. Sistemi daha iyi
anlatmak ve çevre dostu mobilite çözümlerini
bir araya getirmek için Türkiye’de ilk kez elektrikli araç fuarı yapılıyor. Bu alanda dikkat çeken
Türkiye›nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı
e-drive TURKEY, ziyaretçileriyle buluşmak üzere
gün sayıyor. İstanbul’un ulaşımı en kolay ve en
merkezi noktalarından biri olan Yenikapı’da organize edilecek fuarda elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman
üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim
sistemleri geliştiricileri, otomobilden scooter’a
kadar farklı elektrikli araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile buluşacak.

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

ELEKTRiK
desteğiyle gelecek
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Ford Focus
Ford, etkileyici
tasarımı, ileri
teknolojileri
ve elektrikli
versiyonlarıyla dikkat
çeken yeni Focus’u
tanıttı. Daha konforlu,
etkileşimli ve sürüş
keyifiyle öne çıkmayı
hedefleyen araç, 48
volt EcoBoost Hibrit
motoru ve yeni 7
ileri Powershift
otomatik şanzıman
kombinasyonuyla
iddialı

F

ord, etkileyici yeni bir tasarıma, yakıt verimliliği sağlayan elektrikli güç aktarma
organlarına, kişiselleştirilmiş ve sürüş deneyimini daha keyifli hale getiren ileri bağlantı ve sürücü destek teknolojilerine sahip yeni
Ford Focus’u ilk kez tanıttı. Ford’un “insan odaklı” tasarım felsefesinin yeni yorumuyla Focus’un
dış tasarımına daha fazla güven ve cesaret getirilirken Titanium, ST-Line ve Active versiyonları
daha belirgin bir yaklaşımla geliştirildi.
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Her versiyon kendi kişiliğini ifade eden benzersiz stil detayları ve artan teknik özellikler
sunuyor. Yeni Ford Focus, genişletilmiş Vignale paketiyle de mükemmel lüks ve seçkin tasarım detayları sunuluyor. Yeni Focus, Ford’un yeni nesil SYNC 4 teknolojisini şimdi daha
çok müşteriyle tanıştırıyor. Segmentinin en büyüğü yeni bir 13,2 inç yatay dijital ekranla
desteklenen SYNC 4, kapsamlı sürüş ve konfor özellikleriyle kullanımı kolaylaştırmak için
tasarlanan sezgisel bir ara yüz içeriyor. Focus’ta ilk kez sunulan ileri sürücü destek teknolojileri arasında Kör Nokta Asistanı3 yer alıyor. Arkadan yaklaşan araçlar için sürücünün
kör noktasını takip eden asistan, çarpışma olasılığı algılarsa sürücüyü uyarmak ve şerit
değiştirme manevrasından caydırmak için ters yönde direksiyon hareketi uygulayabiliyor.
Yeni Focus, yakıt tasarrufu sağlayan EcoBoost Hibrit 48 volt motor ve 155 beygire kadar
güce sahip otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. 7 ileri, çift debriyajlı Powershift
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Ford Focus

otomatik şanzıman, özellikle şehirlerde dur-kalk trafikte sürüşü kolaylaştırırken Focus’un
bilinen sürüş keyfine hibrit güç aktarma sisteminin elektrik destekli performansıyla katkıda bulunuyor. Ford ayrıca, yeni Focus’un SW (station wagon) versiyonunun yük hacmini
1,653 litreye yükselterek pratik kullanımı geliştiriyor. Müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak yeni bir ıslak alan, kolay temizlenen paspas ve yan yüzeyler ile yük alanının basit ve
etkin bir şekilde düzenlenmesi için bir dikey ayraç sunuluyor. Ayrıca, geniş hacimli pratik
bir beş kapılı hatchback seçeneği de bulunuyor. Ford, ayrıca Ford Performance tarafından geliştirilen yeni Focus ST versiyonunu da tanıttı. Sportif yeni bir dış görünüm ve alaşımlı jant tasarımları, baş döndürücü Yeşil renk seçeneği ve kurum içinde geliştirilen yeni
Performans Koltuklar içeren Focus ST’nin yüksek performanslı EcoBoost benzinli motor
ile beş kapılı ve SW seçenekleri sunulmaya devam ediyor.
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Yeni Focus’un daha çok çeşitliğe sahip güç aktarma organları serisinde, 20 yıldan uzun
süredir Focus’un cazibesinin önemli bir parçası olan, verimliliği, rafine stili ve bilinen
sürüş keyfini yeni boyutlara taşıyan elektrikli seçenekler yer alıyor. Yeni Focus’un 125
beygir ve 155 beygir güç seçenekleri bulunan 48 volt hafif hibrit 1.0 litre EcoBoost
Hibrit güç aktarma organı altı vitesli manuel şanzımanıyla 5.1 litreden başlayan WLTP
yakıt verimliliği sağlıyor. Standart alternatörün yerini kayış tahrikli entegre marş/
jeneratörün (BISG) aldığı hibrit güç aktarma organı normalde frenleme sırasında
kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve özel bir lityum iyon batarya paketinde depolanmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir motor olarak da hareket edebilen BISG, aynı
viteste daha uyumlu hızlanma için güç aktarma organından sağlanan toplam torku
artırmak veya yakıt verimliliğini artırmak için motorun gerektirdiği iş miktarını azaltmak
amacıyla tork desteği veriyor. Yeni Focus ayrıca Ford’un 125 beygir güç seçenekli 1.0
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Ford Focus

litre EcoBoost motoruyla da sunuluyor. Araçta sunulan yeni Kavşak Asistanı 3 paralel
şeritlerde karşıdan gelen araçlarla çarpışma olasılıklarına karşı öndeki yolun izlenmesi
için Focus’un ön kamerasını radarla birlikte kullanıyor. Sistem, yol işaretlerine veya
diğer unsurlara ihtiyaç duymadan, ayrıca geceleri farlar açıkken çalışabiliyor. Dur-Kalk
ve Şerit Hizalama gibi özellikler içeren Adaptif Hız Kontrolü3 trafiğin stresini azaltmaya yardımcı oluyor. Aktif Frenleme özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı3 sürücülerin
araçlar, yayalar ve bisikletlilerle çarpışmadan kaçınmasına veya darbeyi hafifletmeye
yardımcı olurken Aktif Park Asistanı3 yalnızca bir düğmeyi basılı tutarak tam otomatik
park manevralarını etkinleştirmek için vites seçimi, hızlanma ve frenleme işlemlerinin
yapılmasını sağlıyor. Yeni Focus modellerinde sunulan Arka Yolcu Uyarısı, yolculuğun
başlangıcında arka kapılar açıldığında, arka koltukların kontrol edilmesini hatırlatarak
sürücülerin araçta çocuk veya evcil hayvan bırakmamalarına yardımcı oluyor.
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Ford Focus

Yeni Focus ST de sahnede

Ford, ayrıca hatchback ve SW gövde stilleriyle sunulan ve Ford Performance tarafından geliştirilen güçlü EcoBoost benzinli ve EcoBlue dizel motor seçenekli yeni Focus
ST’yi de ilk kez tanıttı. Yeni Focus ST’ye güç veren 2.3 litre EcoBoost benzinli motor
280 beygir ve 420 nm tork üretiyor ve gecikme önleme teknolojisine sahip ikiz kaydırmalı turbo şarj ile destekleniyor. Standart olarak sunulan altı vitesli manuel şanzıman, devir eşleştirme teknolojisine sahip olup isteğe bağlı olarak, X paketiyle daha
yumuşak ve tutarlı vites küçültme sağlanabiliyor. Ayrıca vites değiştirme kollu yedi
vitesli otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.
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Accord
Honda orta sınıfa

ile geri döndü

Honda, sedan ürün gamını genişletme hedefini yeni
Accord ile tamamladı. Honda Türkiye, Civic’ten sonra
Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Accord ile D
segmentine güçlü bir geri dönüş yapmış oldu
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Honda Accord

H

onda Türkiye, prestijli
sedan mirasını 40
yılı aşkın süredir devam
ettiren Accord ile D segmentine yeniden giriş yaptı. 2021 yılında 30 bin
adetlik hedef ile kendi satış rekorunu
kırmaya hazırlanan Honda Türkiye,
bu hedefi doğrultusunda ürün gamını güçlendirmeye devam ediyor.
Honda Türkiye sedan segmentindeki
başarılı temsilcisi Civic’ten sonra geçtiğimiz ay B segmentinde satışa sunduğu City ve şimdi de yeni Accord ile
her segmentte sedan seçeneği sunma hedefine de ulaşmış oldu.

25

otogundem.com.tr

26

SAYI 72 KASIM 2021

Honda Accord
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Honda Accord

Zaman tanımıyor

Honda Accord Türkiye lansmanında konuşma yapan Honda Türkiye Başkanı Takuya
Tsumura, genişleyen ürün gamının yanı sıra marka yatırımları ile büyüme adımları da attıklarını belirtirken Türkiye pazarında daha da güçlenme hedeflerinin altını çizdi. Başkan
Tsumura, “Daha önce bahsettiğim gibi ‘Honda’yla Gelecek’ mottosu bizim için çok önemli. Bu noktadan yola çıkarak satış ağımızı, iş süreçlerimizi ve tüm iletişim kanallarımızı
geliştiriyoruz. Birincil amacımız ise tabii ki Honda dünyasında daha mutlu müşteriler yaratabilmek. Özellikle Covid-19 döneminde yüz yüze iletişimin zorluklarını yaşarken dijital
çözümlere odaklandık. Dijitalleşme yatırımlarımız burada büyük bir role sahip oldu. Müşteri memnuniyeti için ayrıca ürün gamımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken değişen müşteri tercihleri, rakipler, çevresel ihtiyaçlar, pazar dinamikleri
gibi birçok parametreyi gözden geçirdik ve tüm bu çalışmalar ışığında Accord’un yeniden
Türkiye’de olması gerektiğine karar verdik. En uygun özellik ve donanımlardaki Accord’u
üretmek için ise Ar-Ge ekibi sadece Türkiye şartlarına göre bir model yarattı.
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Biz de bugün bu modeli büyük bir güvenle Türkiye pazarına sunuyoruz” dedi. Honda
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Türkiye’nin yeni yapılanmasından
bahsetti. 2021 yılının Honda Türkiye için çok ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Kılıçer,
“hem yeni başlangıçlar hem de rekorlarla bizim için iddialı bir yıl olacak” dedi. Yeni genel
müdürlük binasında Honda Türkiye’nin Satış & Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetler, Honda Akademi, Motosiklet Gelişim Merkezi ve Lojistik birimleri ile hizmet vereceğini belirten
Kılıçer, yeni ürün gamı ile pazarda daha güçlü bir yere sahip olacaklarını belirtti. Accord’un
10’uncu nesli daha alçak ve geniş duruşu, daha hafif ve sağlam yapısı, çekici görünümü ve
dinamik sürüş sunan motor performansı ile dikkat çekiyor. 10’uncu nesil Honda Accord,
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Honda Accord

“Her Yönüyle Prestijli” konsepti altında geliştirilirken güçlü, kaliteli ve dinamik bir performans; çekici ve gelişmiş teknolojiler ile sınıfının standartlarını belirleyen üst düzey kaliteli
sedan olmak üzere üç kilit kavrama odaklanıldı. Honda mühendisleri tarafından Accord’un
10’uncu nesli geliştirilirken; tasarım ve performansın her noktasında “Mutlak Güven” hedeflendi. Detaylı çizgiler ve tasarıma gösterilen özen, gelişmiş sürüş dinamikleri, üstün
malzeme kalitesi ve gelişmiş yakıt verimliliği olmak üzere karakteristik Accord nitelikleri
korunurken; yeni nesilde, duyguları harekete geçiren daha çekici bir tasarım ve üst düzey
kalite sunuluyor. Yeni nesil Honda Accord; bugüne kadar üretilen en çarpıcı Accord tasarımına sahip olması dışında üstün sürüş keyfiyle de segmentinde iddiasını güçlendiriyor.
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Honda Accord

190 beygir güç üretiyor
n Yeni Accord’ta 1,5 litrekik VTEC Turbo motor sunuluyor. 190 bey-

540 bin liradan başlıyor

Estetik iç ve dış tasarımı, gelişmiş Honda teknolojileri içeren multimedya sistemi, Honda SENSING güvenlik donanımları ve sınıfında tek olması ile öne çıkan Uzaktan Motor
Çalıştırma özelliği ile yeni Accord, sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor. Honda
Accord’un Executive donanım paketi 540 bin liralık fiyatı ve Executive+ donanım seçeneği ise 561 bin liralık fiyatı ile satışa çıkacak. Yeni Accord; Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal
Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneği Honda bayilerinde yerini aldı.
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gir güç ve 260 nm tork üreten benzinli ünite, gücünü Sürekli Değişken Şanzıman (CVT) ile ön aksa iletiyor. Araç bu kombinasyonla
0-100 km/s ivmelenmesini 8.9 saniyede tamamlıyor ve saatte 190
kilometrelik son hız vadediyor. Araç, 7.3 litrelik (WLTP) ortalama tüketimiyle de iddialı. Honda Accord’da orta konsoldaki vites kolunun
yanında bulunan yeşil bir ECO düğmesi standart olarak yer alırken;
ECO modunu etkinleştirmek için düğmeye basıldığında, gaz kullanımı ve klima ayarları yakıt verimliliğini artırmak için değiştiriliyor.
Diğer sürüş modu olan SPORT ise yine Accord’un orta konsolunda
yer alan bir düğme ile etkileştiriliyor. SPORT modu seçildiğinde ise
Accord daha çevik ve daha eğlenceli bir sürüş sunuyor.
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Ani matrah
artışı bazı
modellerin
SONU
OLUYOR

Mevcut vergi sisteminin bir
an önce değişmesi gerektiğini
söyleyen Hyundai Türkiye Genel
Müdürü Berkel, “Ani matrah
artışlarından dolayı bazı
spektlerde sıkıntı yaratıyor.
Bazı araçları üretimden
kaldırmak zorunda kalıyor.
Sil baştan bir sistemin
oluşturulması
gerekiyor” dedi

O

tomotiv sektörü zorlu bir viraj
içinde. Yüksek kurla birlikte
mevcut vergi sistemi sektörü iyice belirsizliğin içine itti.
Ağustos ayında gerçekleşen matrah

34

artışının bile Ekim 2021’e bakıldığında
hükmü kalmadı. Bunun üzerine pandemiyle birlikte tanıştığımız çip krizi tedarik
sürelerini yok etti ve olmayan araca talep patladı.

Röportaj

Fiyat arttıkça vergi de artıyor

Konu hakkında otogündem’e özel
açıklamalarda bulunan Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, vergi sistemi ve yüksek kuru yorumladı.
Aslında tüketicilerin TL’nin değerini
korumaya çalıştıklarını anlatan Berkel,
bunu ya kurla ya da araçla yapmaya
çalıştıklarını söyledi. Pandemiden
önce 100 bin liralık araçların artık
200 bin lira üzerinde olduğunu belirten Berkel, gelirlerinin aynı şekilde
artmadığını vurguladı. Yüksek kurun
otomotiv sektörünün de işine gelmediğine dikkat çeken Berkel “Mevcut
vergi sistemi herkesi zorluyor. Bizi de
müşteriyi de zorluyor. Ani matrah artışlarından dolayı bazı spektlerde sıkıntı yaratıyor. Bazı araçları üretimden
kaldırmak zorunda kalıyor. Sil baştan
bir sistemin oluşturulması gerekiyor.
Ama maalesef devlet ayağında bu
anlamda bir çaba ve çalışma yok. Birçok parça kurla geliyor. Zam yapmak
zorunda kalıyoruz. Kurdaki hızlı değişimden dolayı euro bazında sattığımız
araç gelene kadar kur çıkıyor aradaki
zararı nasıl kapatacağız? Mecburen
artışa gidiyoruz” dedi. Zaman zaman
kârdan bile feragat ettiklerine değinen Berkel şöyle konuştu: “Önceki
sene ÖTV’de değişimden dolayı talep
artışından dolayı fazla sipariş verdik.
Aniden ÖTV tekrar yükseldi. 4 ay zarar ettik. Biz kurdaki her değişimden
kâr etmeye çalışmıyoruz. Gelen malı

yerine koymaya çalışıyoruz. Geçmiş
yıllarda kur sabit olduğu için yüzde 1
falan zam yapardık.” Gelirlerin düştüğünü ifade eden Berkel, artık araç satışının yüzde 50’lik ÖTV diliminde olan
modellerde döndüğünü söyledi. Berkel “İnsanlar şimdi gelir olmadığı için
yüzde 50 dilimindeki araçlara yöneldi.
Herhangi bir marka da yüzde 50 diliminde olmayan yerli aracı biraz daha
fazla üretmeye başladı. Bizde i10, i20
ve Bayon ağırlıklı olarak yüzde 50 diliminde olduğu için biraz rahatladık.
Şimdi kur artsa bile risk ortadan kalktı. Bugün ÖTV matrah güncellemesi
yapmasalardı çoğu araç yüzde 80
ÖTV’lik dilime girecekti. Kurla beraber
işçilik de ucuzladı ve neredeyse Çin’in
altına düştü. Arz talebi karşılayamadığı için otomotivde 2. el ve sıfır arasında fark kalmadı” diye konuştu. Aracın
fiyatı arttıkça vergisi de artıyor. Yüzde
80 ÖTV’li modellere değinen Murat
Berkel “Bu oran geçildiği zaman fiyat
ciddi oranda artıyor. A, B veya C segmentinden araç alan müşteri profili
belli. Bu sınıfta araç alan müşteri çok
fazla para ödemek istemiyor. Ya da
bütçesine uymuyor. Ağırlıklı talep A,
B ve C’nin büyük kısmında yüzde 50
ÖTV’yi geçmeyen segmentte oluyor.
Bugün almadığınız ürün yarın zamlanabiliyor. Kurun artmasını en çok istemeyen sektör biziz. Çünkü en çok biz
etkileniyoruz” dedi.

35

otogundem.com.tr

SAYI 72 KASIM 2021

Röportaj

5 yıllık planlar tarih oldu

Çip krizinden dolayı şu an araç stoklarının neredeyse yok olduğuna
değinen Murat Berkel “Fabrika neyi
üretebileceğini söylüyor. Bizde talep
olduğu için alabiliriz diyoruz. Başa
baş stoklarla gidiyoruz. Ne geliyorsa gidiyor. Tabi bütün modellerde
böyle değil. Piyasa şu anda yüzde
50 ÖTV dilimindeki araçlar üzerinden dönüyor. Burada da yerli üretici
avantajlı konumda. Yüzde 80 ÖTV
olanlar biraz daha yavaş. Mesela
elimizde Tucson var. Fakat eskiden
stok demeyeceğimiz 300-500 adede stok demeye başladık. Otomotiv
son 2 yıldır inanılmaz bir yatırım
aracı olarak kullanılmaya başlandı”
diye konuştu. Çip krizi ve tedarik
sorununda fabrikanın İzmit’te olmasından dolayı avantajlı olduklarını
söyleyen Berkel şöyle devam etti:
“Fabrikayla yakın temas içindeyiz.
Oluşan değişikliklere göre aksiyon
alabiliyoruz. Otomatik vites araç
üretemediği zaman benim haberim
oluyor. Biz de otomatik talep eden
pazarların boşluğunu doldurup ve
siparişimizi artırıp o araçları yurt içine çekiyoruz. Planda olmayan araçları da satıyoruz. Piyasalardaki sıkıntıdan dolayı 5 yıllık planlar yıllıktan
aylığa, aylıktan günlüğe düştü. Şimdi
de anlık değişebiliyor. Günde 3 defa
üretimle ilgili planlama değişebiliyor.
Eskiden 5 yıllık planın saniyesi hatta salisesi belliydi. Şimdi maalesef
parça tedarik sorunu ve çip krizi bu
durumu tersine çevirdi. Pazarın nereye gideceği nasıl şekilleneceğini
bilmenin imkânı yok artık.”
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Avrupalının
bakmadığı
Türkiye’de
kapış kapış
n Hyundai Assan fabri-

kasının İzmit’teki konumundan dolayı avantajlı
olduğuna değinen Murat
Berkel, tedarik sorunu
yaşamadıklarını belirtti.
Üretim tarafından örnek
veren Berkel “Hyundai’nin İzmit fabrikası Avrupa için üretilen araçlarda
ön kamera şartı bulunuyor. İç piyasada böyle
bir zorunluluk yok. Ön
kamerada tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa’nın
istediği 5 bin aracın anca
3-4 bini üretilebiliyor.
Artan bin adetlik ön kamerasız aracı Türkiye’de
öyle bir zorunluluk olmadığı için biz rahatlıkla alabiliyoruz. Böylece iç piyasada sıkıntı yaşamıyoruz.
Temmuz, ağustos, eylül
ve ekim böyle gittik” ifadelerini kullandı.

İzmit’ten beklentinin üstünde araç aldık

n Hyundai’nin hedeflerini hemen hemen tutturduğunu anlatan Murat Berkel sözlerini

şöyle tamamladı: “Biz hedeflerimizi geçen seneyle kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 60’ın
üzerinde artış yaşadık. Pazar yüzde 36 daralırken biz artış kaydettik. Şu ana kadar 29 bin
araç sattık. Temmuz, Ağustos ve Eylül olmak üzere 3 aylık dönemde bizim pazar payımızı
yaklaşık yüzde 8 civarıydı. İzmit fabrikamızdan beklentimizin çok üzerinde araç aldık. Talepte bulunduk desteklediler. Biz normal planlarımızın üzerinde araç talep ettik. Pazarda
olası çip krizinde artı yaratırız diye ve yarattık. Pazar payımız 3 aylık dönemde yüzde 8, yıllık süreçte yüzde 5,3 oldu. Geçen sene 3,7 idi. Biz düşen pazarda elimizde araç olduğu için
küçülen pazarda büyüdük.”
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Toyota Aygo X

AygoX

Yeni Crossover’ına
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ismini verdi
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apon otomotiv devi Toyota, şehirler için tasarlanan tamamen yeni A segmentindeki crossover modeline Aygo X ismini verdi. Segmentinde eşsiz bir
model olacak Aygo X, X harfiyle genişleyen SUV ürün gamına gönderme
yapıyor. Aynı zamanda 2014’te tanıtılan ikinci nesil Aygo ile birlikte modelin
imzası haline gelen “X” harfi bu modelde de devam ettiriliyor. Toyota’nın TNGA
GA-B platformu üzerine yapılan Aygo X, ilk kez Kasım ayında gösterilecek. Aygo
modeli, 2005’ten bu yana Toyota’nın en ulaşılabilir modeli olarak genç ve eğlenceli karakteri sayesinde müşteriler tarafından takdir edilmeye devam ediyor.
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Toyota Aygo X

Segmente yeni boyut

Toyota Avrupa’nın Ar-Ge merkezinde geliştirilen araç Avrupa’da tasarlanan
ve üretilen bir model olarak öne çıkıyor. Yeni Yaris ve Yaris Cross’ta kullanılan,
büyük beğeni toplayan GA-B platformuna sahip olacak Aygo X, Avrupa müşterilerinin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Aygo X’in üretimi Toyota’nın Çekya’daki Kolin fabrikasında gerçekleştirilecek. Toyota’nın Avrupa’daki
büyümesine önemli katkılar sağlayan bir model olacak Aygo X, aynı zamanda
segmentine de yeni bir boyut kazandıracak.
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Lüks
SUV

pazarında çıtayı
yükseltecek

42

Range Rover

Land Rover, lüks
SUV’u Range Rover’ın
beşinci neslini
tanıttı. Bugüne
kadar tasarlanan en
sofistike Range Rover
olarak nitelendirilen
araç, 2022 yılında
Türkiye’de satışa
sunulacak

Z

amansız tasarımı, moda ve trendlere
yön veren detaylarıyla SUV araç sınıfında lüksün sembolü olan Range Rover,
beşinci nesliyle de lüksü kullanıcılarına
yaşatmaya devam ediyor. Yeni Range Rover,
zarafeti ve öncü teknolojileriyle sınıfında yeni
bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.
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Yeni araç, 3 litre hacmindeki 350 beygir güç üreten, Mild Hybrid teknolojili
dizel motoruyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında standart ve uzun aks
aralığı seçenekleri ile 2022 yılında yerini alacak. HSE ve Autobiography’ye ek
olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi
ile de sunulacak. Yeni Range Rover’ın Türkiye’deki anahtar teslim başlangıç
fiyatı ise 5 milyon 468 bin lira olacak. Land Rover’ın modern tasarım felsefesi
doğrultusunda yeni Range Rover’da görülen sofistike yüzey ve çizgiler; gözü
yormayan, yalın ve modern bir görüntü sunarken aynı zamanda aracın 0,30
cd’lik sürtünme katsayısına da katkıda bulunuyor. Markanın MLA-Flex olarak
adlandırdığı esnek modüler mimarisi, kullanıcısına daha geniş yaşam alanıyla
birlikte daha dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca Land Rover’ın Entegre Şasi Kontrol Sistemi, bugüne kadar Land Rover’ın geliştirdiği en yetenekli
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Range Rover

ve teknolojik şasi olma özelliğine de sahip. Yeni Range Rover’ın lüks iç mekanı,
kullanıcılara sakin ve konforlu bir ortam sunmak amacıyla en iyi malzemeler
ve en yeni teknolojilerle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Türkiye’de satışa
sunulacak olan Yeni Range Rover’da yumuşak dokulu, üst düzey kaliteye ve
konfora sahip olan Semi-Aniline deri döşeme standart olarak sunulacak. Yeni
Range Rover, Land Rover’ın ödüllü Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisini şimdiye
kadar sahip olduğu en büyük dokunmatik ekranla bir adım ileriye taşıyor. İç
mekanın mimari hafifliğini somutlaştıran 13,1 inçlik kavisli ekran, tüm ana araç
fonksiyonlarının kontrolünü sağlıyor. Ön koltukların arkasına monte edilmiş
ayarlanabilir 11,4 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekranlar ile yeni Arka
Koltuk Eğlence Sistemi, arka koltuklarda yolculuk yapanlar için uzun seyahatleri keyifli hale getiriyor. Arka Koltuk Eğlence Sistemi, Yeni Range Rover’ın First
Edition ve Uzun Aks Aralığı (LWB) versiyonlarında standart, diğer donanım
paketlerinde ise opsiyonel olarak sunuluyor. Bu ekranları ve aracın arka bölümünde yer alan birçok özelliği kontrol etmek için 8 inç boyutunda Dokunmatik Ekran Kumandası da bulunuyor. Autobiography ve First Edition
donanım paketlerinde Executive Sınıf Koltuklar ile birlikte standart
olarak sunulan bu kumanda paneli, HSE donanımında ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
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Range Rover

Konser salonu gibi
Yenilenen araç içi eğlence ve bilgilendirme sistemi Kablosuz Apple CarPlay özelliğini de kullanıcısına sunuyor. Bu özelliğe ek olarak Wireless Şarj ve Head-Up Display
de Yeni Range Rover’ın öne çıkan standart özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Range
Rover’ın modern ve şık tasarımlı iç mekanı isteğe göre ayarlanabilen 30 farklı renk
seçeneğiyle daha ferah bir atmosferi kullanıcısına sunuyor. Yeni Range Rover, en iyi
ses deneyimini yaratmak için Autobiography ve First Edition donanım paketlerinde
1.600W gücünde Meridian Signature Ses Sistemini kullanıyor. Üçüncü nesil Aktif
Gürültü Önleme Sistemi, kabine iletilen yol ve motor seslerini izler, 35 adet hoparlör
aracılığıyla yol sesini azaltarak kabin içerisinde daha sessiz bir ortam sağlar.
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Range Rover

Daha ileriyi görecek
Yeni Range Rover sahip olduğu üst düzey
konfor ve lüksü, gelişmiş teknolojik donanımlarıyla da destekliyor. Bu donanımlar arasında
en dikkat çekici olanlardan biri de Dijital LED far
teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde farlar, yaklaşık 500
metrelik alanı aydınlatarak daha geniş bir görüş alanını
kullanıcısına sunuyor. Dijital LED far teknolojisi, milyonlarca mikro aynadan oluşan
bir filtre kullanarak ışık hüzmesini istenilen noktaya yüksek çözünürlükle iletiyor. Yeni
araç, Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro ile lüks SUV segmentine yenilik getiriyor. Dual-NanoeTM X teknolojisini kullanan sistem, kokuları ve virüsleri önemli ölçüde azaltırken, PM2.5 Kabin Hava Filtrelemesi ile hava kalitesini de en üst seviyeye çıkarıyor.
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SEDAN

otomobilin
pabucu
dama
atıldı
50

Güncel haber

SUV modellerin
yükselişi durmuyor.
Çip krizi, kurdaki
artış ve yükselen
fiyatlara rağmen
SUV satışları
fren yapmadı
ve geçtiğimiz
ay itibariyle
sedan modelleri
geride bırakarak
Türkiye’de en çok
satılan gövde tipi
olmayı başardı

T

üm dünyada etkisini gösteren çip
krizi Türkiye’yi de
olumsuz etkiliyor.
İthal ağırlıklı olan otomotiv
pazarında yeni modeller
belirlenen tarihten oldukça geç geliyor. Hatta
yapılan matrah artışlarıyla
birlikte ucuz otomobile
ulaşmak isteyen tüketici,
bayilere akın edince planlanan teslimatlar oldukça
gecikmeli olarak yapılıyor.
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Güncel Haber

Hafif ticari pazarı frene bastı
Bugün bir bayiyi sıfır araç için aradığınızda
2022’ye bile tarih veriliyor. Artan kur ve
faiz üçgeninin yanında çip sorunu da pazarı olumsuz etkiliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil
ve hafif ticari araç toplam pazarının Eylül
2021’de yüzde 36,9 daraldığını açıkladı.
Geçen yıla göre küçülen pazar 57 bin 141
adet oldu. Eylül ayında otomobil satışları
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,1
azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif
ticari araç pazarı da yüzde 28,9 azalarak
13 bin 733’e düştü. Öte yandan otomotiv
pazarında tercihler her geçen gün değişirken, SUV araçların tercihi ön plana çıktı.
Türkiye’nin her defasında sedan ülkesi
olduğu lanse edilirken bu kural artık
bozuldu. Yaklaşık 10 yıllık zaman
süreci zarfında SUV araçların hem
çeşitliği hem de tercihi arttı. 4×2
modellerin yerden yükselmesiyle birlikte araçlar, pazarda kısa sürede geniş yer
tuttu. ODD verilerine göre, Eylül 2021’de
SUV modeller sedan araç tiplerini satışta
ilk kez geçti. Böylece sedan egemenliğini
HB modellerden sonra kırmış oldu. 17
bin 68 adetlik satışla liderlik koltuğuna
oturdu. Sedan araç satışları ise aynı dönemde 14 bin 398 adet olarak gerçekleşti. Eylül 2020’de, pazardan yüzde 44
pay alan sedan araçların satışı yüzde 33’e
gerilerken, SUV’ların payı aynı dönem
içinde yüzde 27’den yüzde 39’a çıktı. Satış adetlerine göre daralan pazarın en
az kaybedeni yine SUV’lar oldu. 2021 yılı
ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 13,1 oranında artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı. Otomobil satışları da 2021
yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre
yüzde 11,9 oranında artarak 434 bin 800
adet olurken, hafif ticari araç pazarı da
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yüzde 17,5 artarak 123 bin 345 adede
ulaştı. ODD, otomobil ve hafif ticari araç
pazarının, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,3 azaldığını açıklarken,
otomobil pazarının da 10 yıllık Eylül ayı
ortalama satışlara göre yüzde 7,2 azalış
gösterdiğini bildirdi. ODD verilerine göre,
hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Eylül ayı
ortalama satışlara göre yüzde 11,6 azaldı.
Türkiye otomobil pazarı motor tipinde
benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.
Ocak-eylül döneminde benzinli otomobil satışları 287 bin 288 adetle pazardan
yüzde 66,1 pay alırken, dizel otomobil
satışları 87 bin 415 adetle yüzde 20,1 pay,
hibrit otomobil satışları 36 bin 824 adetle
yüzde 8,5 pay ve oto gazlı otomobil satışları da 21 bin 713 adetle yüzde 5 pay aldı.
Ayrıca bu dönemde bin 560 adet elektrikli
otomobil satışı gerçekleşti.
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Güncel haber

Benzinlinin payı %69’a çıktı
Eylül ayında da tablo dikkat çekti. Benzinli araçlar geçen yılın aynı ayına göre, pazardaki payını yüzde 55’ten yüzde 69’a çıkardı. Hem markaların satışları durdurması
hem de tercihlerin değişmesi bunda etkili oldu. Yılların hâkimi dizeller ise neredeyse

54

yok olmaya yüz tuttu. Geçen yıl yüzde 38 olan dizel araçların payı yüzde 15,6’ya düştü. Otogazlı araçların da tercihi bu dönemde artarken, hibritin pazar payı yüzde 9’a,
elektrikli araçların ise yüzde 0,8’e çıktı.
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Toyota

elektrik akımına

X

Toyota bz4X

bZ4

ile yakalanacak

Toyota, bataryalı elektrikli
araçları için hazırladığı bZ
ürün ailesinin ilk üyesi olan
bZ4X’i dünyaya tanıttı. 450
kilometreden fazla menzil
vadeden yeni araçta 4
tekerlekten çekiş seçeneği
de sunulacak
56
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Toyota bz4X

T

oyota, tamamen yeni bZ4X’in dünya prömiyeriyle birlikte tanıtımını gerçekleştirdi. bZ4X,
markanın bataryalı elektrikli araçları olan bZ
ürün gamının ilk modeli olarak öne çıkıyor. Bu
yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak
tasarımı ve teknolojisi geliştirilen üretim
versiyonu bZ4X, Toyota’nın en baştan
itibaren bataryalı elektrikli olarak
geliştirdiği ilk modeli oldu.
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Toyota bz4X

İki farklı güç seneceği
Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu. Toyota’nın
elektrikli araçlardaki 25 yıllık batarya teknolojisi deneyimi sayesinde bZ4X modelinde de dünyaya öncülük eden kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik elde edildi. bZ4X,
71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu
lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor. 150 kW
elektrik motorundan güç alan elektrikli
model, önden çekişli versiyonunda 204
beygir güç ve 265 nm tork üretiyor. 0-100
km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X’in,
maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı.
Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5
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beygir ve 336 nm tork değerine sahip
ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.7
saniyede gerçekleştirebiliyor. Tek pedallı
kullanım özelliği ise frenin enerji rejenerasyonunu artırarak sürücüye sadece gaz
pedalını kullanarak hızlanma ve yavaşlama imkanı veriyor. Toyota, elektrikli araçlardaki uzmanlığını ortaya koyarak bataryayı 10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün
sonrasında dahi orijinal performansın
yüzde 90’ını verecek şekilde geliştirdi.
Verimli ve etkili ısıtma sistemi sayesinde
sıfırın altındaki sıcaklıklarda dahi güvenilirliğini koruyan batarya, 150 kW hızlı şarj
sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30
dakika civarında erişebiliyor.
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Bununla birlikte bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle maksimuma
çıkarılabiliyor. Bu paneller, sıfır emisyon ve sıfır maliyetle güneş enerjisinden
elektrik üreterek aracın bataryasını dolduruyor. Toyota güneş panellerinin
yıllık olarak 1800 kilometre sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri
sürüş sırasında veya park halindeyken
enerji depolayabiliyor. Toyota
bZ4X, dinamik özellikleriyle
öne çıkarken yeni platform sayesinde uzun bir
aks aralığı ve geniş bir
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Toyota bz4X
kabin yaşam alanı elde edildi. Geniş ve konforlu bir SUV
olan bZ4X, aynı zamanda dört çeker sürüşü sayesinde
her aksta yer alan elektrik motorlarıyla sınıfının öncüsü off-road performansı sunuyor. Akıcı ve güçlü dış
tasarımı aracın elektrikli ve SUV tarzını vurgularken
yeni model yelpazesinin “çekiç başlı” ön tasarım şekli güçlü duruşun altını çiziyor. Aracın kabini ise İsveççe
bir kelime olan ve “tam yerinde” anlamına gelen “lagom”
temasıyla tasarlandı. Bir oturma odasının konforunu ve
ferahlığını yansıtan kabin, panoramik tavan ve yumuşak
malzemelerle tamamlanıyor. Alçağa konumlandırılan ince gösterge paneli ise ferahlık hissini
artırıyor ve daha iyi bir görüş açısı
sağlıyor. 7 inçlik TFT gösterge
paneli ise direksiyon hattının hemen üzerine
yerleştirilerek sürücünün minimum göz
hareketiyle verileri
okumasını sağlıyor.
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Toyota bz4X

452 litrelik bagaj alanı

Uzun aks aralığı tüm yolcular için sınıfının öncüsü diz mesafesi ile aynı zamanda yükleme alanında da iddialı bir
hacim sağlıyor. Koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor. Toyota bZ4X, dış ölçülerine bakıldığında e-TNGA platformunun getirdiği tasarım
avantajlarını da ortaya koyuyor. RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4’e göre 160 mm daha uzun
ölçülere sahip. Aracın genel çevikliği sınıfının öncüsü 5.7
metrelik dönüş yarıçapı ile de kendisini gösteriyor.
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Şarj altyapısı
66

için güçlerini
BIRLEŞTIRDILER

ABB Türkiye

ABB E-mobilite, Lilium’un hızlı şarj altyapısını
geliştirme ve tedarikini üstlenecek ABB
MegaWatt hızlı şarj altyapısı, bataryaların yaklaşık
30 dakikada tamamen şarj edilmesini sağlayacak

A

BB E-mobilite ve bölgesel elektrikli havacılıkta dünya lideri Lilium N.V.
(NASDAQ: LILM) (“Lilium”), Lilium’un yüksek hızlı bölgesel havacılık ağı için
şarj altyapısı sağlamaya ve 2024’te bu altyapının ticari lansmanını yapmaya yönelik planlarını duyurdu. Lilium, Florida, Almanya ve Brezilya’da ağlar
oluşturmayı planladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında ABB, elektrikli havacılıkta
ihtiyaç duyulan sefer hızını sağlamak adına gereken MegaWatt hızlı şarj altyapısının
geliştirilmesi, denenmesi ve tedarikini üstlenecek.
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Bataryaları yaklaşık 30 dakika içerisinde tamamen, 15 dakika içerisinde ise
yüzde 80’e kadar şarj edecek şekilde tasarlanan ABB şarj noktaları, Lilium’un
küresel vertiport ağının dört bir yanında her gün uçak başına 20-25 seferi
mümkün kılıyor. Yedi koltuklu Lilium jetinin ilk etapta 250 kilometre menzile
ve saatte ortalama 282 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. ABB E-mobilite
Divizyonu Başkanı Frank Muehlon: “Lilium’un sürdürülebilir havacılığı büyütme
misyonunun, ABB’nin küresel pazar uzmanlığı, e-mobilite ve şarj altyapısındaki
liderliğiyle birleştirilmesi, hem çevre için hem de yolcular için büyük bir kazanım. Birçok elektrikli ‘araç’ üreticisi tarafından benimsenen şarj standartlarının
tamamını karşılamak açısından bu ortaklığı önemli bir adım olarak görüyoruz.
ABB E-mobilite, yeni MegaWatt şarj standardını destekleyerek otomobil ve
kamyonlardan deniz taşıtlarına, maden araçlarına ve şimdi de havacılığa kadar
tüm ulaşım yollarında elektrifikasyonun önünü açıyor.” 2019 yılında ticari havacılık operasyonlarının neden olduğu küresel karbon emisyonu, 2013 yılından
bu yana yüzde 29’luk bir artışla toplamda 918 milyon tona ulaştı¹. Bu toplam
emisyonun 780 milyon tonuna, yani yüzde 85’ine yolcu taşımacılığının neden
olduğu düşünüldüğünde taşımacılığın karbonsuzlaştırılması, iklim değişikliğiyle

68

ABB Türkiye

mücadele ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına oldukça kritik
bir adım. Lilium CEO’su ve Kurucu Ortağı Daniel Wiegand: “Havacılığın karbonsuzlaştırılmasının hem acil hem de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.
Doğru şarj altyapısına sahip olmamız, hızlı ve verimli şarj sayesinde yüksek hızlı
bölgesel havacılık ağımızın hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak.
Elektrikli havacılıkta şarj standartlarını belirlemek için elektrifikasyon ve yazılımda onlarca yıllık deneyime sahip ABB ile çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

Ağır taşıtlarda kullanılabilecek
Bölgesel havacılık ağı, birçok park yerinin ve yüksek güçlü şarj noktalarının
bulunacağı vertiportlardan oluşacak. Bu ortaklık kapsamında geliştirilecek
MegaWatt Şarj Sistemi (MCS), 1000 kW’a kadar doğru akım (DC) şarjına olanak tanırken, kamyon ve otobüs gibi elektrikli ağır taşıtlarda da kullanılabilecek. ABB ve Lilium, bu sistemi geliştirirken birlikte çalışabilirliği destekleyen
standartlar çerçevesinde ilerlemeyi hedefliyor.
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Alfa Romeo

ALFA
ROMEO
1960’LARI
ÖZLEYENLERI
UNUTMADI
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talyan premium otomobil üreticisi Alfa Romeo, 2021 yılındaki lansman dönemini Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri ile devam ettiriyor. Marka, 1960’larda
müzik, sanat ve modanın öne çıktığı Londra merkezli kültürel akım olan ‘Swinging Sixties’ döneminin en güzel örneklerinden ikonik GT 1300 Junior’ı, Giulia ve
Stelvio GT Junior özel seri versiyonlarıyla yeniden yollara döndürüyor. 1960’ların
ikonu GT 1300’den ilham alan özel seriler, mayıs ayında pazara sunulan ve 500
adet üretilen Giulia GTA/GTAm ve Giulia ile Stelvio ‘6C Villa d’Este’ özel versiyonla-
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Alfa Romeo

rını takiben satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri ve sportif versiyonlar, ‘Veloce’ donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giulia ve Stelvio’nun ‘GT Junior’ sınırlı özel versiyonunda 2,2 litre turbo dizel 210 beygir veya 2,0 litre 280 beygir
turbo benzinli olmak üzere iki farklı dört silindirli motor seçeneği bulunuyor. Güç,
8 vitesli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor.
Ayrıca 2.0 litre, 280 beygirlik Giulia’da arkadan itiş seçeneği de bulunuyor. Özel versiyonlar, dikkat çekici tasarım detaylarıyla da farkını ortaya koyayor.
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Alfa Romeo

Bir dönemin özeti
Her iki modelin de sportif iç mekanlarında, özel dikişlere ve koltuk başlığında özel ‘GT
Junior’ işlemesine sahip elektrikli ayarlanabilir deri ön koltuklar yer alıyor. Özel seri versiyonların kabin içerisinde ön konsolda 1960’ların şık GT 1300 Junior silueti de yer alıyor. Stelvio’da beş kollu 21 inçlik; Giulia’da ise 19 inç hafif alaşım jantlar göze çarpıyor.
Giulietta ve Stelvio ‘GT Junior’ özel seri versiyonlarında iddialı ‘Lipari Ochre’ gövde renginin yanı sıra L2 ADAS sistemleri, arka park sensörleri, kablosuz şarj ve otomatik açılan
elektrikli bagaj kapağı gibi opsiyonel donanımlar bulunuyor. Otomobil tarihine adını
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yazdıran GT 1300 Junior, 1966’dan 1976’ya kadar üretildi ve üretimde kaldığı 10 yılda
yaklaşık 100 bin adet satıldı. Bertone gövdeli ve 89 beygir motora sahip Giulia Sprint
GT’ye benzeyen GT 1300 Junior, çok kısa bir süre içerisinde, hayallerin ulaşılabilir kabul
edildiği 60’ların otomobili olarak kendini kanıtladı. GT 1300 Junior, Alfa Romeo’nun karakteristik özelliği olan güzellik ve işlevsellik arasındaki dengenin çarpıcı bir örneğiydi.
Bu yüzden de markanın hafif ama güçlü formlarla bir tasarımın elçisi olan GT 1300 Junior reklamlarında ‘otomobilinizle her gün bir zafer’ spotunu kullanılıyordu.
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Brisa

Türkiye lastik sektörü lideri
Brisa, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UNGC) girişimi olan CEO
Water Mandate’in destekçileri
arasına katıldı

CEO
WATER

MANDATE

IMZACISI OLDU
B
ridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri
Brisa, dünyanın karşı karşıya
olduğu su sorunuyla mücadele
etmek için iş dünyasının küresel liderleri
tarafından Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olarak oluşturulan
CEO Water Mandate imzacısı oldu. CEO
Water Mandate imzacılarının, su yönetimi
konusunda kapsamlı bir yol haritası oluş-
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turması bekleniyor. Brisa, su tasarrufu ve
raporlaması ile öncü şirketler arasında
alıyor. 2020’de ise Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu CDP Karbon
Saydamlık Projesinin 5.kez Türkiye İklim
Değişikliği Lideri ve 2.kez Su Lideri oldu.
Son olarak CEO Water Mandate destekçileri arasına katılarak Türkiye’de CEO
Water Mandate imzacısı olan 8 şirketten
biri oldu.

Kararlılığımızı belirttik

Brisa bu atılımla sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarına yönelik kararlı tutumunu
bir kez daha ortaya koymuş oldu. Brisa CEO’su Haluk Kürkçü konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim krizi ile mücadelede kolektif harekete katkı
sağlamayı görev biliyoruz. Son 15 yıldır somut projelerle, çevre odaklı, toplumsal ve yönetişim sistemleri kurarak istikrarlı bir sürdürülebilirlik programı yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde kaynakların etkin kullanımı ve karbon ayak izimizi azaltacak önlem ve aksiyonları
hızla hayata geçirirken, küresel organizasyonlara dahil olarak kararlılığımızı teyit ediyoruz.
CEO Water Mandate imzacısı şirketlerden biri olarak, su yönetimini kapsamlı ve kapsayıcı
bir biçimde, şeffaflıkla ele alma konusundaki kararlığımızı bir kez daha belirtmiş olduk.”
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Dacia

Dacia
Spring

2022
Auto Best
finalinde

D

acia Spring, Auto Best’in “Avrupa’da Satın Alınabilecek 2022 Yılının En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2022)” yarışmasında finalist olarak seçildi. Mart
ayında pazara sunulan otomobil, Dacia markasının elektrik devrimini gözler
önüne seriyor. Avrupa’da tüm temel donanımlar dahil (navigasyon, klima,
elektrikli camlar ve daha fazlası) rakipsiz bir fiyata sunulan Dacia Spring elektrikli ulaşımı
herkes için ulaşılabilir kılıyor. Maceracı görünümü, 4 tam boy koltuğu ve neredeyse 300
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litrelik bagajı ile şehirli rakiplerinin çoğundan çok daha fazlasını sunuyor. Çok yönlü şarj
seçenekleri ve şehir içinde 305 kilometreye varan menzili (WLTP karma döngüde 230
kilometre), onu şehir içindeki günlük kullanımlar için mükemmel bir elektrikli otomobil
haline getiriyor. Auto Best’in 32 Avrupa ülkesinden 32 gazetecilerden oluşan jürisi, önümüzdeki haftalarda 6 finalist arasından Best Buy Car Europe 2022’yi seçecek ve kazanan Aralık 2021’in ortasında açıklanacak.
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Mazda

Doksanların
Mazda'ları
kült
klasiklere
dönüştü!
Mazda, yıllara meydan okuyan
modelleriyle otomotiv tarihine
adını altın harflerle yazdırdı. Bir
çok modeli 30 yaşını dolduran
markanın ikonik modelleri,
sağlamlığı ve sürüş keyfiyle
bugün bile iddialı
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J

apon otomobil kültürünü ülkemiz topraklarına kazandıran
doksanlı yılların ikonik
Mazda modellerinden bazıları bugün 30 yaşını geride
bırakırken, sürücülerine ilk
günkü gibi yol arkadaşlığı
yapmaya devam ediyor.
Yeni nesil otomobiller
yüksek teknoloji ürünü
bağlantı özellikleri, dokunmatik ekranlı multi medya
sistemleri, gelişmiş güvenlik
donanımları ile artık farklı
bir boyut kazansa da; ilk
nesil Mazda MX-5, Mazda
323F (HB) ve Sedan, Mazda
121 gibi modeller, yalın ve
kaliteli iç mekanları, mekanik sürüş kabiliyetleri ve
sağlam yapılarıyla kült klasikler dünyasına ismini altın
harflerle yazdırıyor.
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Tam 30 yıl öncesine, 1991 yılına geri döndüğümüzde, otomobil tutkunlarını klasik otomobil statüsüne hak kazanan birçok Mazda modeli bekliyor olacak. Prestij ve statünün
sembolü olarak doksanlı yıllarda ülkemizin sokaklarını süsleyen bu otomobillere ilk günkü halleriyle bugün de rastlamak mümkün oluyor. Otonom sürüş, dokunmatik ekranlar,
akıllı telefonların ancak bilim kurgu filmlerinde görülebileceği o yılların Mazda modelleri,
2021 yılının dünyasında farklı bir deneyimin kapılarını aralıyor. Sürüşün gerçek bir yeteneğe ihtiyaç duyduğu ilk nesil Mazda MX-5 NA, Mazda 323F (HB), Mazda 323 Sedan,
Mazda 121, Mazda 626 gibi modeller, sağlamlıkları, kalite seviyeleri, yalın iç mekanlarıyla
bugün genç klasikler dünyasında kendilerine güçlü bir yer ediniyor. Otomobil tutkunlarının kişiliğini dışa vuran bu otomobiller, otomobil kulüpleriyle sosyalleşmeye ve farklı
bir kültüre kapı açtığı gibi, düşük bakım ve yürütme maliyetleriyle ekonomik bir alternatif
haline de geliyor. Otomobilseverler için klasik modellerin çekiciliği, tasarımları ve sadeliğinden gelir; Mazda›nın yüksek hacimli seri üretim modellerinde dahi bugün bu özelliklerle karşılaşılabiliyor. Japon markanın Avrupa ve Türkiye›de sağlamlığıyla ün salması ise
elbette tesadüf değildi. Mazda3›ün selefi iki adet 323, Hiroşima›dan 15 bin kilometre yol
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Mazda

kat ederek, hiçbir arıza vermeden tam zamanında 1977 Frankfurt Otomobil Fuarı›ndaki
tanıtımlarına ulaşmıştı. Zaman içerisinde bu dayanıklılık ve çok yönlülük, 1991 yılında
Mazda 323›e Almanya›nın en çok satan ithal Japon modeli unvanını kazandırdı. Tıpkı
MX-5 gibi açılıp kapanabilen pop-up farlarıyla Türkiye›de 7›den 70›e herkesin beğenisini
kazanan 323F, aile kullanımına yönelik 5 kapılı spor bir coupe otomobildi. Sedan versiyonu da kompakt boyutları, bütünleşik stop grubu, lüks donanım özellikleri ve malzeme
kalitesiyle prestijin sembolü olmuştu. Ralli parkurlarındaki başarısını yollara aktaran 3
kapılı, 185 beygir güç üretebilen turbo beslemeli benzinli motorlu modelse dört tekerlekten çekiş sistemi ve kilitli diferansiyeliyle koleksiyoncular tarafından halen büyük rağbet görüyor. Doksanların büyük sedan modelleri arasında, ülkemizdeki sürücülere şehir
otomobili kavramını sevdiren Mazda 121, 1991 yılında ilk kez yollarla buluşmuştu. Halen
modern görünümünü koruyan bu küçük sedan, zeki tasarımı sayesinde çok geniş bir
yaşam alanı sunuyordu. İçeriden veya bagajdan katlanabilir arka koltuklarıyla bagajı genişleyebilen 121›de, önden arkaya ya da arkadan öne açılabilen, çok havalı bir elektrikli
kanvas tente de satın alınabiliyordu.

83

otogundem.com.tr

SAYI 72 KASIM 2021

Mazda

Yok satan otomobil!
Belki de Japon üreticinin ruhunu ve felsefesini ondan başka tek başına sırtlayabilen
bir model daha yoktur. 50›li ve 60›lı yılların uygun fiyatlı roadster otomobillerinden
ilham alarak 'Jinba Ittai' ilkesine göre geleneksel insan-makine sürüş ilişkisini somutlaştıran MX-5, 1990'da Avrupa›da ve ülkemizde satışa sunulduğu ilk haftalarda
tam anlamıyla yok satmıştı ve satın almak isteyenler 1991 yılına kadar beklemek
zorunda kalmıştı. Saflığı, sağlamlığı ve güvenilirliği ile Mazda›nın övgü kaynağı olan
NA, kısa zamanda otomobil koleksiyonlarında aranan modeller arasındaki yerini
aldı. Güncel ND serisi MX-5›te ilk nesilden çok fazla ayrıntı bulunmasının arkasında
da, NA serisine duyulan sevgi ve tutku saklı.
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DS

DS kompakt

HB pazarına
Yeni DS 4’e
Türkiye’den
ciddi bir talep
olduğunu söyleyen
DS Automobiles
Türkiye Marka
Direktörü Berk
Mumcu, “2022
yılında DS 4 için
beklentilerimizin
üzerinde bir taleple
karşılaşacağımızı
tahmin
edebiliyoruz.
Bu da bizleri
sevindiriyor ve
heyecanlandırıyor”
dedi

dönüyor

D

ünya çapında pazar payı yükselişte olan karlı bir
marka olarak dikkat çeken DS Automobiles, DS 4 ile
gelişimine hız katmaya hazırlanıyor. Kompakt premium segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için tasarlanan DS 4, modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback olmak üzere iki
gövde şeklinden etkilenerek biçimlendirilmesiyle farklılaşıyor.
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Kademeli olarak Avrupa pazarlarında 2021 yılının son çeyreğinden itibaren satışına başlanacak olan DS 4, 2022 yılında ülkemizde de satışa sunulacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, “DS Automobiles
modelleri, gerek donanım gerekse konfor özellikleri açısından bulunduğu sınıf içerisinde
kullanıcılarına daha çok özellik vaadediyor. Bunu, şu anda Türkiye’de satışta olan DS 7
Crossback ve DS 7 Crossback E-TENSE modellerimizde görebilirsiniz. DS 4 de aynı şekilde
kompakt premium hatchback sınıfında sunduğu özellikler ve DS Automobiles’in beraberinde getirdiği ayrıcalıklar göz önüne alındığında rekabetçi olacak. Belirttiğimiz gibi 2022
yılında DS 4’ü Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz” dedi. Türkiye’de hem satış rakamları
hem DS STORE sayısı hem de ürün yelpazesi olarak büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Mumcu, “Marka olarak önceliğimiz her zaman müşteri deneyimi ve memnuniyeti
üzerine kurulu. Satışı ise daima bir sonuç olarak görüyoruz. Bu noktada, talebe göre
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hareket edip araçlarımızı hızlı bir şekilde müşterilerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz.
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; DS 4 için Türkiye’den ciddi bir talep var. 2022 yılında DS 4
için beklentilerimizin üzerinde bir taleple karşılaşacağımızı tahmin edebiliyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor ve heyecanlandırıyor” diye konuştu. DS 4 boyutlarıyla ilk bakışta dikkatleri
üstüne topluyor. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine ev
sahipliği yapan 720 milimetrelik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve
1,47 metrelik yüksekliği otomobile etkileyici bir görünüm ve akılda kalıcı bir görkem katıyor. Ön tasarım yeni, özgün aydınlatma grubu tasarımıyla karakterize edilmesiyle farklılaşıyor. Oldukça ince farlarda, matrix ve adaptif ışıklandırmayı bir araya getiren DS MATRIX
LED VISION sistemi bulunuyor. Farlar ek olarak her iki tarafta iki LED hattından, (toplam
98 LED›den) oluşan gündüz farlarını da içinde barındırıyor. Arkada ise, lazer kabartmalı
balık pulu efekti ile yeni nesil özgün tasarımlı aydınlatma grubu bulunuyor.
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DS
Şarj edilebilir hibrit

EMP2 platformunun yeni türevi, kullanışlılık ya da bagaj hacminden taviz vermeden yeni nesil şarj edilebilir hibrit güç ünitesine ev sahipliği yapmak
üzere oluşturulmuş. Turbo beslemeli 180 beygir gücü sunan dört
silindirli benzinli motor, 110 beygir gücü sunan elektrik motoru
e-EAT8 elektrikli otomatik şanzımanla bir araya getirilerek
sistem olarak 225 beygir gücüne ulaşıyor. Araç elektrikli
sürüş modunda 50 kilometreden fazla menzil sağlıyor.
PureTech 130, 180 ve 225 beygir gücü sunan benzinli
modeller ve 130 beygir gücü sunan BlueHDi dizel seçeneklerin tümü 8 ileri oranlı tam otomatik şanzımanla
kombine edilmiş.
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Yılın Küçük
Otomobili Ödülü
Yeni Fiat 500’ün

Fiat 500

Y

eni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün ödül koleksiyonu büyümeye devam
ediyor. Şimdiden çok sayıda uluslararası ödül alan ve Avrupa›nın önde gelen
elektrikli şehir otomobili olan 500, bu kez de İngiltere’de her otomobilin kendi
segmentinde en iyi otomobil seçildiği News UK ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” ödülüne layık görüldü. News UK unvanına sahip otomotiv gazetecileri ve
tüketiciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Fiat 500’e verilen ödül, otomobilin İngiltere’de aldığı 10’uncu ödül oldu. Pazara sunulduğu Mart 2020’den beri, Fransız
Otomobil Ödülleri’nde “Yeşil Otomobil”, Driving Electric’te “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” seçilen 500 ayrıca Alman “auto motor und sport” dergisi tarafından “2020 En İyi Tasarım” ödülü ile uluslararası “Red Dot Tasarım Ödülleri”nde “En İyi
Tasarım Konsepti” ödüllerini aldı. Yeni Fiat 500, Avrupa’da şehir otomobili segmentinde
yaklaşık yüzde 28’lik pazar payı ile en çok satılan ilk otomobil, 12 ülkede şehir otomobili
pazarında lider ve İtalya’da tamamen elektrikli araç pazarında en çok satılan otomobil oldu. Ayrıca, Avrupa, İsrail ve Brezilya lansmanlarından sonra, ilk küresel, tamamen
elektrikli şehir otomobili olma yolunda hızla ilerliyor.
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Land Rover

B

orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü
üstlendiği Land Rover’ın üstün off-road teknolojisi ve ikonik tasarımıyla efsaneleşen modeli
Land Rover Defender, James Bond’un son filmi
No Time To Die’da maceranın dozunu üst seviyelere
taşıyor. Land Rover Defender’ın aksiyon dolu sahnelerinin yer aldığı No Time To Die filmi 1 Ekim’de vizyona
girdi. Land Rover Special Vehicle Operations ekibi,
“Bond: No Time to Die” filminde kullanılan Defender
araçlardan iham alarak tasarladığı Defender V8 Bond
Edition’ı da duyurdu. Land Rover Defender V8 Bond
Edition, sahip olduğu 007 detayları ve şimdiye kadar
üretilen en güçlü Defender modellerinden biri olma
özelliğiyle öne çıkıyor. James Bond serisinin 25.’inci filmi “No Time to Die” çekimlerinde kullanılan Land
Rover Defender 110 X P400 modeli, Santorini
Siyahı rengiyle beyaz perdede göz kamaştırıcı bir performans sergilerken 3 litre 6
silindirli motoru mild hibrit teknolojisiyle bir araya gelerek 400 beygir
güç ve 550 Nm tork üretiyor.

J

Yeni
Defender’a

ames Bond

DOKUNUŞU
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Land Rover

300 şanslı kişiye özel

Filmde kullanılan aracın 20 inç boyutunda siyah renkli jantları ve ağır zemin koşullarına göre tasarlanmış
off-road lastikleri ve monokok gövdesi de Land Rover
Defender V8 Bond Edition’a ilham veren diğer özellikler
arasında yer alıyor. Land Rover Special Vehicle Operations
tasarım ekibi tarafından “No Time to Die” için özel olarak tasarlanan Land Rover Defender V8 Bond Edition, kendine has
007 tasarım detayları, 5 litre V8 silindirli 525 beygir güç üreten motoru Xenon Mavisi ön fren kaliperleri, parlak siyah arka fren kaliperleri ve 22 inç Luna Gloss Black alaşım jantları içeren Genişletilmiş Black
Pack ile standart modelden farklılaşıyor. Film boyunca en zorlu arazi koşullarında test edilen ve beklentilerin ötesindeki performansıyla öne çıkan Land Rover Defender 110 modeli, performanslı motoru sayesinde
0’dan 100 km/s hıza sadece 5,4 saniyede ulaşıyor. Klasik siyah rengi
ve güçlü off-road karakteriyle Defender V8 Bond Edition yalnızca
300 adet üretilecek. Limitli sayıda üretilecek olan Land Rover
Defender V8 Bond Edition’dan Türkiye’ye de
yalnızca bir adet gelecek.

96

97

otogundem.com.tr

SAYI 72 KASIM 2021

Emira
ile yeni

Lotus

bir yolculuğu
başlıyor
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Lotus

i

ngiliz asıllı spor otomobil üreticisi Lotus, başarı hikayesini yeni bir ikonla devam ettiriyor: Lotus Emira. Egzotik süper otomobil görünümü, günlük kullanılabilirliği ve
sınıfının en iddialı yol tutuş yeteneğiyle Emira, markaya özgü sürüş dinamikleriyle
konforlu bir sporcu vadediyor. Markanın ‘geleneksel düşünceyi de alt üst eden bir
otomobil’ hedefiyle geliştirdiği Emira, oldukça şık bir görünüme sahip. İnce farlar, kaputtaki havalandırmalar ve kapıların arkasındaki hava girişleri gibi oldukça dikkat çekici detaylarla şekillendirilen yeni araç, markanın daha önce tanıttığı elektrikli hiper otomobili
Evija’dan ilham alınarak tasarlanmış. Lotus Emira için Türkiye’den ön sipariş alımları başladı. 2022 yılı baharında ilk teslimatlarına başlayacak olan otomobil, premium markalar
ile birlikte dünyada yarışacak. Vergisiz etiketinin 75 bin euro (yaklaşık 770 bin lira) olması
beklenen otomobilin fiyat bilgisi ay sonunda netleşecek
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Lotus

2 farklı motor seçeneği

Araçta iki farklı motor seçeneği sunulacak. İlk seçenek olan 2.0 litrelik turbo beslemesi
benzinli ünite, Mercedes-Benz raflarından alınmış. 360 beygir güç ve 430 nm tork üretiyor. Markanın diğer modellerinde de kullanılan ikinci seçenek ise, Toyota’nın kompresör
destekli V6 motoru. Bu seçenek de 400 beygir güç ve 430 nm tork üretiyor. Her iki motorda da, manuel şanzımanın yanı sıra, tam otomatik ve çift kavramalı otomatik şanzıman
seçenekleri sunulacak. Aracın en hafif haliyle ağırlığının 1405 kilogram olması beklenirken,
her iki motor seçeneğinde de 0-100 km/s ivmelenmenin 4.5 saniyeden kısa sürede gerçekleştirecek. Araç, saatte 290 kilometrelik son süratiyle de dikkat çekiyor. Aracın iç
dizaynında koltuklar, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha fazla konfor için
tasarlanmıştır. İsteğe bağlı olarak, 12 konumlu elektrikli ayarlı premium spor
koltuklarla değiştirilebilecek. Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonuna sahip bilgi-eğlence sistemi için 10,25 inç dokunmatik ekranla birleştirilmiş 12,3 inç tam dijital sürücü ekranını barındırıyor. Yüksek teknoloji ürünü gösterge panelinin önceki
modellere kıyasla Emira’nın gerçekten parlayan iç
tasarımını gözler önüne seriyor.
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MG ZS EV

MG ZS EV
ikinci elde de
çok iddialı

MG’nin elektrikli modeli MG ZS EV, pazardaki başarısını
özel bir ödülle süsledi. Model, İngiliz ‘What Car?’ tarafından
düzenlenen 2021 Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde ‘En İyi
Kullanılmış Elektrikli Kompakt SUV’ seçildi
104

İ

ngiliz asıllı MG markasının yüzde 100 elektrikli modeli MG ZS EV, Avrupa’nın önde
gelen otomobil dergisi İngiliz ‘What Car?’ tarafından düzenlenen 2021 Elektrikli
Otomobil Ödülleri’nde ‘En İyi Kullanılmış Elektrikli Kompakt SUV’ seçildi. Türkiye’de
Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği markanın, Avrupa’da 2019 yılında satışa sunduğu yüzde 100 elektrikli B SUV modeli, özellikle ‘fiyat-performans konusunda rakipsiz’
olması nedeniyle büyük övgü toplayarak başarıya ulaştı.
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MG ZS EV

Avrupa’da bir yolculuğa çıktık
Elektrikli ve hibrit modellerin
kendi segmentlerinde analiz
edilmesinin ardından ödüle
uzanan MG ZS EV, kompakt
SUV segmentinde satın alınabilecek en iyi kullanılmış elektrikli
otomobil olarak nitelendi. Ödül
süreci ise elektrikli araçlar hakkındaki en doğru tavsiyeyi tüketicilere verebilmek adına, pazarda bulunan her bir yüzde 100
elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir
hibrit (plug-in hybrid) otomobil
modelinin detaylı incelenmesiyle gerçekleşti. Bu süre zarfında
tüm adaylar farklı kategorilerde
gruplandırıldı ve her kategoriden tek birinci çıkacak şekilde
puanlama gerçekleşti. Süreç boyunca, uzman heyet tarafından
kullanılmış elektrikli otomobiller
de incelendi. Bu sayede, kullanıcıların bütçelerine uygun fiyat
aralığında, almayı düşündükleri
elektrikli otomobillerden hangisinin en iyi olduğunun anlaşılması
sağlanmış oldu. Tüm dünyada
en hızlı büyüyen araç segmentinin şarj edilebilir elektrikli otomobiller olması, “What Car?” dergisinin ödüllerine de yansıyarak
“kullanılmış elektrikli otomobil”
kategorisinin oluşmasını sağladı.

Bu kategorideki ilk ödülün MG
ZS EV’ye verilmesi ise İngiliz MG
için ayrı bir önem taşıyor. MG
ZS EV modeli yine bu yıl içerisinde, Belçika’daki Flaman Otomobil Birliği’nin (VAB) “2021 Yılının
Aile Otomobili” seçimlerinde
“Elektrikli” kategorisinin kazananı olmuştu. MG ZS EV’nin bu
başarılarını değerlendiren MG
Motor Europe CEO’su Matt Lei,
“Yeni bir üretici ve yeni bir marka
olarak Avrupa’da bir yolculuğa
çıktık. Ürünlerimizin Avrupa’da
şimdiden büyük bir coşkuyla
karşılandığını görmek çok güzel” açıklamalarında bulundu.
MG’nin şık tasarımlarıyla dikkat
çeken ve ileri teknolojiyle donatılan elektrikli modelleri yüksek
kalite standartlarına sahip, sınıfının en güvenilir otomobilleri
arasında yer alıyor. Modeller,
aynı zamanda tüketiciye ulaşılabilir fiyatlarla sunuluyor. Tüm
bu özellikler MG’nin “akıllı seçim”
olma özelliğinin temelini oluşturuyor. Elektrikli otomobilleri ulaşılabilir kılma hedefiyle stratejiler
geliştiren marka; “What Car?”
dergisinden almış olduğu ödülle,
başarılı stratejisini ikinci el pazarına da taşımış oluyor.

7 yıl garantiyle yollarda
MG’nin “akıllı” konsepti, sadece
otomobil modellerini değil; aynı
zamanda müşteri deneyimlerini
de kapsıyor. Bu doğrultuda MG
müşterisi, kendisini her zaman
güvende hissettiren koşullarla çevrelenmiş bir deneyimle
otomobiline sahip oluyor. Euro
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NCAP’ten 5 yıldıza sahip olan
MG ZS EV; Türkiye’de MG ValueGuard geri alım garantisinin
yanında, standart 7 yıl-150 bin
kilometrelik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı
ile benzersiz bir satın alma süreci sunuyor.

107

otogundem.com.tr

SAYI 72 KASIM 2021

T
Araç

yelpazesi
geniş olan
avantajı
kapacak
Her geçen gün araç yelpazesini
genişlettiklerini söyleyen
Otomerkezi.net CEO’su Muhammed
Ali Karakaş, “Her bütçeye uygun,
birçok farklı marka ve modelde
araç seçeneği sunabilen çok yönlü
kurumsal şirketler yeni dönemde
avantajlı konuma geçecek” dedi
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Oto Merkezi

ürkiye’nin ikinci el araç
pazarındaki önemli
oyuncularından Otomerkezi.net, son olarak
Denizli bayisiyle, şube sayısını 30’a ulaştırdı. Dijitalleşme
süreçleri kadar, operasyonel
süreçlerde de yenilikçi olmanın artık otomotiv sektöründe
bir zorunluluk haline geldiğini
ifade eden Otomerkezi.net
CEO›su Muhammed Ali Karakaş, bayi sayılarının kısa sürede
artmasının tesadüf olmadığını,
yatırımcılara çok ciddi destekler sağladıklarını belirtti. Yabancı sermayeli birçok kurumsal
ikinci el markası içinde yüzde
yüz yerli sermayeli bir şirket
olarak dikkat çeken Otomerkezi.net’in, kurumsal marka pazar
payını yüzde 20’ye ulaştırmayı
hedeflediklerini vurgulayan Karakaş, “Satılan her 1000 ikinci
el araçtan 1’inin Otomerkezi.
net çatısı altından çıkmasını
amaçlıyoruz. Yeni bir Otomerkezi.net bayisi olmak isteyen
yatırımcılara verdiğimiz destekler ise çok ciddi boyutlarda. Örneğin genel merkezimiz, aracını satamayan bayiden, 30’uncu
günün sonunda satın aldığı
fiyattan satın alabiliyor, satın
almayı düşündüğü aracı, bayi
yerine yine genel merkez satın
alabiliyor ve bayi kar elde edebiliyor. Bayilerimize özel kapalı
ihalelerimizde haftalık olarak
dijital mezatlarımıza katılabiliyorlar, kredi, sigorta ürünleri ve
kiralama ürünlerinde de tüm
olanaklarımızı kullanabiliyorlar”
dedi.

Yatırım maliyetleri artıyor

Otomerkezi.net’in her geçen gün araç yelpazesini genişlettiğini ve geliştirdiğini de dile
getiren Karakaş “Her bütçeye uygun, birçok farklı marka ve modelde araç seçeneği
sunabilen çok yönlü kurumsal şirketler yeni dönemde avantajlı konuma geçecek. Sıfırdan yatırım maliyetleri gün geçtikçe artan otomotiv sektöründe bunu sağlamanın en
hızlı yolu ise mali yönü ve marka algısı güçlü, kurumsal şirketlerin bayi ağına katılmakla
mümkün olacak” diye konuştu.
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Formula 1 Türkiye

Türkiye
F1 Grand
Prix’sinin
yıldızı
BOTTAS

021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix’sini,
Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas, bu
sezonun ilk yarış zaferine İstanbul’da imza attı. 2021 Formula 1 sezonunun on altıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix’sini Mercedes-AMG Petronas
pilotu Valtteri Bottas kazanırken, Lewis Hamilton yarışı beşinci sırada tamamladı.
Yarışın en iyi tur süresine imza atan Valtteri Bottas 26 puan alırken, Lewis Hamilton
yarışı 10 puan ile tamamladı. Mercedes-AMG Petronas Takımı kazanılan bu zaferle
puanını 433.5’e yükseltti. 2021 Türkiye Grand Prix’si yarışın son anına kadar kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Intercity İstanbul Park’ta 20 pilot ve 10 takım damalı
bayrağın altından geçti.
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Elektrikli
C4 ilk
çeyrekte
geliyor

RR, Spectre
ile ‘akıma’
kapıldı

R

olls-Royce Motor Cars bugün
yaptığı tarihi bir açıklamayla, ilk
tamamen elektrikli otomobilinin
yolda test edilmesinin yakın olduğunu duyurdu. Markanın kendi uzay
çerçevesi mimarisiyle desteklenen otomobil 2023’ün 4’üncü çeyreğinde piyasaya çıkacak. 400 yıllık bir kullanım simülasyonu olacak küresel testler 2,5 milyon
kilometreyi kapsayacak. Ayrıca 2030’a kadar tüm Rolls-Royce ürünleri tamamen
elektrikli olacak. Lüks otomobil üreticisi
artık herhangi bir içten yanmalı motorlu
otomobil üretmeyecek. Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös,
“117 yıl sonra bugün, Rolls-Royce’un küresel tamamen elektrikli otomobil devrimini yükseltecek ve ilk ve en iyi süper
otomobili ortaya çıkaracak olağanüstü
yeni bir ürün için yolda test programına
başlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu bir prototip değil. Gerçek olan
bu, açıkça test edilecek” dedi.
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K

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

KISA KISA

Audi Sport’ta
Dakar
hazırlığı
MINI
koleksiyonuna
özel Pirelli

E

fsane otomobil MINI sahipleri
için yeni bir Pirelli Collezione
lastik tanıtıldı. 1950-1980 arası
üretilen dünyanın en ikonik
otomobilleri için tasarlanan Pirelli
Collezione lastik ailesi, klasik görünümle modern teknolojiyi buluşturuyor. Pirelli, ilk kez 1972’de pazara sunulan Cinturato CN54 lastiği 145/70
R12 ebadıyla yeniden geliştirdi. Bu
radyal lastik orijinale benzer bir sırt
deseni ve yanak tasarımına sahip.

D

akar Rallisi’nin başlamasına
100 gün kaldı. Audi Sport’un
Dakar ekibindeki herkes bu
100 günde ortak bir hedefe
kitlendi: asıl büyük hedefe ulaşabilmek için Hail’deki start rampasına en
iyi şekilde hazırlanmış üç araç koymak. Ralli’de, bugüne kadar yarışlarda
kullandığı teknolojik açıdan en gelişmiş araç olan RS Q e-tron ile mücadele edecek olan Audi Sport, aracın prototipini yaklaşık on iki ayda oluşturdu.
30 Haziran’da Neuburg an der Donau’da lansmanını yaptı ve şimdi lansman tarihinden 6 ay sonra; 1 Ocak
2022’de Ha’il’de (Suudi Arabistan)
verilecek starta hazırlanıyor. Bu arada Neuburg an der Donau’daki Audi
Sport tesislerinde, Dakar Rallisi’nde
mücadele edecek araçların montajı
başladı. Audi RS Q e-tron, kros yarışlarında halka açık yollardan geçmek
durumunda olduğundan, her araç, yol
onayı da aldı.
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Yeni SL
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Konfor ve
tasarımda
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Mercedes-AMG

Mercedes-AMG, yeni silahı SL Serisi’nin sahneye çıkardı. 4 litrelik AMG imzalı V8
motorla donatılan yeni araç, sportif kullanıma uygun tasarım ve donanımıyla öne
çıkıyor. Aracın kumaş tavanı ise bir düğmeyle sadece 15 saniyede açılabiliyor

A

lman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, bundan 69 yıl önce yollara
çıkarmaya başladığı SL Serisi’nin yeni neslini tanıttı. 1952’de Stuttgart’ta piyasayla
sürülen sporcu, markanın potansiyelini motorsporlarındaki başarılarla genişletme vizyonunun eseri.
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Mercedes-AMG

577 beygirlik V8
Çıkışından kısa süre sonra yarış pistlerinde önemli başarılara imza atan 300 SL,
böylece kısa sürede adını efsane modeller
arasına yazdırmayı başardı. Bu köklü geçmişin sorumluluğunu omzunda taşıyan
SL Serisi, yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni lüks performans aracını,
Mercedes-AMG tamamen bağımsız olarak
geliştirdi. Yeni 2+2 koltuklu SL, klasik kumaş
tavan ve sportif karakteriyle adeta kök-
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lerine geri dönüyor. İlk kez 4 tekerlekten
çekişli olarak yollara çıkmaya hazırlanan
SL Serisi, aktif devrilme önleyici stabilizasyona sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL
süspansiyonu, arka aks yönlendirmesi ve
isteğe bağlı olarak sunulan AMG seramik
yüksek performanslı kompozit fren sistemi
gibi yüksek teknolojili donanımlar sunuyor.
Tasarımı, markanın süperspor modellerini andıran yeni araç, performans olarak

da aynı izi takip ediyor. Aracın kaputunun
altında yer alan AMG imzalı 4.0 litrelik V8
ünite, çift turbo desteğine sahip. Şirketin
Affalterbach’taki yerinde ‘Tek Adam, Tek
Motor’ ilkesine göre tamamen elle monte
ediliyor. Araç SL 63 ve SL 55 olmak üzere
iki farklı versiyonla yollara çıkacak. 469 beygir güç ve 700 nm tork üreten SL 55, 0-60
mil/s (0-96 km/s) ivmelenmesini 3.8 saniyede tamamlıyor. SL 63’ün motoru ise 577

beygir güce sahip ve tam 800 nm tork üretiyor. Bu versiyonun ivmelenmesi ise 3.5
saniye olarak açıklanıyor. Her iki versiyonda
da AMG SPEEDSHIFT MCT 9G otomatik
şanzıman görev yapıyor. Son derece kısa
vites değiştirme süreleri ile dikkat çeken
şanzıman, yeni SL’nin gereksinimlerine özel
olarak uyarlanmış. Şanzımanda ıslak bir
kalkış kavraması, tork konvertörünün yerini
alıyor. Bu sayede ağırlık azaldığı gibi, gaz

117

otogundem.com.tr

SAYI 72 KASIM 2021

Mercedes-AMG

pedalı tepkilerinde de hassasiyet artırılmış.
Uzun geçmişinde ilk kez SL, standart olarak
aktif arka aks yönlendirmesi ile donatılmış.
Hıza bağlı olarak, arka tekerlekler ya ön tekerleklerle ters yönde (100 km/s’ye kadar)
ya da aynı yönde (100 km/s’den daha hızlı)
dönüyor. Böylece sistem hem çevik hem de
dengeli yol tutuşu sağlar - arka aks yönlendirmesi olmadan birbirine zıt özellikler. Diğer
avantajlar arasında sınırlarda daha kolay araç
kontrolü ve ön tekerlek direksiyon oranı daha
doğrudan olduğu için daha az direksiyon eforu sayılabilir. Araçta 6 farklı sürüş modu kullanılıyor. AMG DYNAMIC SELECT sürüş modları
arasında Slippery, Comfort, Sport, Sport +,
Individual ve RACE bulunuyor ve konforludan
dinamiğe kadar geniş seçenek sunuluyor.
SL 55 ve 63 Roadster’larda standart olarak
265/40 R 20 (ön) ve 295/35 R 20 (arka) lastikler bulunuyor. Tabii ki 20 ila 21 inç çapında
çok sayıda jant opsiyonu sunuluyor.
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Mercedes-AMG

Tavan 21 kilogram hafifletilmiş
Yeni SL’nin daha sportif karakteri, markanın tavan seçimini de etkilemiş. Önceki jenerasyonun metal vario tavanı,
yerine elektrikli yumuşak tavana bıraktı.
Böylece 46 kilogramlık tavan, 21 kilogram hafiflemiş oldu. Tavanın hafiflemesi, aynı zamanda aracın ağırlık merkezini
düşürerek sürüş dinamikleri ve yol
tutuşa pozitif katkı sağlıyor. Yerden ve
ağırlıktan tasarruf sağlayan Z-katlama
ile, geleneksel bir yumuşak üst bölme
kapağından vazgeçmeyi de mümkün
kılmış. Ön tavan kapağı, açık tentenin
son konumunda yüzeyle aynı hizada
olmasını sağlıyor. Yeni tavanın açma ve
kapama işlemi sadece 15 saniye sürüyor. Üstelik marka, bu işlemin saatte 60
kilometre sürate kadar gerçekleştirmeyi
de mümkün kılıyor. Bu süreç de, 11.9
inçlik dokunmatik multimedya ekranındaki bir animasyon ile gösteriliyor.
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TEST - Alfa Romeo

Alfa
Romeo
usulü

Alfa Romeo,
Stelvio’yu tasarlarken
bir SUV olduğunu
unutmuş. Etkileyici
sürüşü ve yüksek
performansıyla
otomobil, bozuk
araziden çok pistleri
arzuluyor

kompakt
SUV
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TEST - Alfa Romeo

O

tomotivin tasarım ustaları olan İtalyanlar, etkileyici otomobiller üretmekten
vazgeçmediği gibi sportif sürüş ve performans konusunda da geri adım atmıyorlar. Bu akımın en önemli temsilcilerinden biri de kuşkusuz 111’inci yaşının
tadını çıkaran Alfa Romeo. Bir yarışçı olarak doğan, sportif sürüşü ilkesi olarak
benimseyen bu marka, yeni modellerinde de takipçilerini mutlu etmeyi başarıyor.
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TEST - Alfa Romeo

Sürüş karakteri anında değişiyor
Markanın SUV pazarındaki ilk modeli olan
Stelvio, etkileyici tasarımıyla olduğu kadar
sporcu kişiliğiyle de öne çıkıyor. Dikkat çekici çizgileriyle meraklı gözlerin odak noktası
olan Stelvio, bir heykeltraşın elinden çıkmış
gibi görünüyor. Markaya özgü V biçimindeki dev ızgara, profile kadar taşan farlar
ve büyük hava girişlerine ev sahipliği yapan
tampon çok çekici. Profilden iri bir hatchback gibi görünen otomobil, 20 inçlik alaşım
jantların üzerinde yükseliyor. Arka bölümde
ise iri difüzörün uçlarına yerleştirilen ve olduğundan büyük görünen egzoz çıkışlarıyla
dikkat çekiyor. Yükseğe yerleştirilen farlar
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ve çıkıntılın bagaj, tavan spoyleriyle birlikte
sportif görünümü destekliyor. Aracın iç mekanı da dış tasarıma ayak uyduruyor. Çok
şık direksiyon, üzerindeki motor çalıştırma
butonu, yuvarlak kumanda birimleri ve 8.8
inçlik multimedya ekranı şık bir ambians
ortaya koyuyor. İç mekanda sunulan yaşam
alanı oldukça ferah. Elektrikli bagaj kapağı
açıldığında ortaya çıkan 525 litrelik hacim de
oldukça yeterli seviyede. Vites kolunun arkasında, markanın DNA sürüş modu seçicisi
yer alıyor. Dinamik, normal ve all weather
modları bulunan sistem, seçili moda göre
motorun tork eğrisini, Pre-Fill sistemiyle

frenleri, şanzıman mantığını, hızlanma tepkisini, stabilite kontrol sistemini (ESC) ve çekiş
kontrolünü (ASR) etkiliyor. Araçta görev yapan 2.0 litrelik benzinli ünite, turbo besleme
ile destekleniyor. 280 beygir güç ve 400 nm
tork üreten motor, normal koşullarda torkun yüzde 100’ünü arka aksa göndererek
arkadan itişli bir araç gibi davranıyor. Q4 sistemi, arka tekerleklerde kayma tespit ederse, torkun yüzde 50’sine kadar olan kısmını
gerçek zamanlı bir şekilde ön aksa transfer
ediyor. Bu sayede otomobil, standart bir
4x4’e göre oldukça keyifli bir sürüş vadediyor. Hafif malzemelerin bolca kullanıldığı

Stelvio’da krank mili karbon fiberden; kaput,
kapılar, tamponlar, bagaj kapağı, motor ve
süspansiyonlarsa alüminyumdan üretilmiş.
Bu sayede aracın ağırlığı 1660 kilogramda
tutulabilmiş. Bu sayede otomobil, 0’dan 100
km/s sürate 5.7 saniyede ulaşıyor ve gerçek
bir sporcu olduğunu kanıtlıyor. Saatte 230
kilometrelik son sürat de oldukça yeterli seviyede. Araçta görev yapan 8 ileri ZF imzalı
otomatik şanzıman, sportif kullanımı destekliyor. Kısa oranları ve hızlı geçişleriyle çift
kavramalı rakiplerini aratmayan şanzıman,
gerçek bir sporcunun koltuğunda olduğunuzu hissettiriyor.
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TEST - Alfa Romeo

Fiyatı
1 milyon
liranın
üzerinde
n Makyajla birlikte artık

iki donanım (Sprint ve
Veloce) seçeneğiyle motor
seçeneğiyle yollara çıkan
otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 39 bin 950 lira.
Fazladan 80 beygir güç ve
daha fazla donanım için
85 bin lira daha ödemek
gerekiyor. Premium rakipleriyle benzer olan bu
fiyata zengin bir donanım
listesi eşlik ediyor. Tarzı,
sürüş keyfi ve zengin donanımıyla araç, sınıfı için
ciddi bir alternatif olarak
dikkat çekiyor.

Tam bir viraj ustası

Ara hızlanmalarda da çevik olan otomobil
sınıfının en iyi yol tutan temsilcilerinden
biri. Yerden yüksek tasarımı rağmen yatma eğilimi göstermeyen karoser adeta
bir mühendislik harikası. Bunda iki aks
arasındaki yüzde 50/50’lik ağırlık dağılımının etkisi de yadsınamaz. Sürüşün ilk
5 dakikasında arkasını bırakmaya hevesli
gibi görünen otomobil, alışma sürecinin
ardından ne kadar dengeli ve virajları rayda gibi döndüğünü gözler önüne seriyor.
Etkileyici süspansiyon ve direksiyon siste-
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mi, ister istemez 510 beygirlik QV versiyonunu merak ettiriyor. Performansı dizginleme göreviyse kırmızı renkli kaliperlere
sahip büyük fren disklerine verilmiş. Fabrika verilerine göre otomobilin ortalama
tüketimi 7 litre. Bu güç ve ağırlıktaki bir
SUV için oldukça iyi olan bu değere ulaşmak için çok sakin bir sürüş tarzı benimsemek şart. Buna rağmen çok da dikkatli
olmayan yolculuklarımızda 11.2 litrelik
ortalamayı tutturduk. Bu rakam bile performansa göre makul seviyede.
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Test-Kia
Crossover pazarının en
sevimli oyuncularından KIA
Stonic, canlı motoru, rahat
sürüşü ve geniş iç mekanıyla
SUV’lara ciddi bir alternatif
olmayı başardı. Zengin bir
donanım listesiyle sunulan
araç, kıvrak yapısıyla şehir
hayatını kolaylaştırıyor

STONIC
ile şehre
130

yüksekten bakıyor

C

rossover modellerin yükselişi sürüyor. SUV fiyatlarının yüksekliği tüketiciyi
daha küçük alternatiflere iterken, donanım ve sürüş kapasiteleri her geçen
gün artan crossover’lar adeta altın çağını yaşıyor. Bu alandaki iddialı markalardan biri olan KIA da, Stonic ile sınıfının cezbedici oyuncularından biriyle
mücadele ediyor.
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17 inçlik şık jantlar
Marka, SUV/crossover modelleriyle, hızla
büyüyen bu segmentin aranan markalarından olmayı başardı. Bu ay konuğumuz
olan Stonic ile de iyi bir iş çıkaran marka,
küçük bir crossover’ın bile standart bir aileye yetecek yaşam alanı ve performans
sağlayabileceğini kanıtlıyor. Sportif bir
tasarım ve buna ayak uyduran capcanlı
kırmızı rengiyle dikkat çeken otomobil,

132

SAYI 72 KASIM 2021

markanın yeni nesil modellerinde kullandığı zarif ızgarası ve geniş hava girişine
sahip tamponuyla öne çıkıyor. Hafif arazi
aracı tasarımını destekleyen plastik kaplamalar, tamponun köşelerine dik olarak
yerleştirilen yuvarlak sis farları ve krom
süslemeler oldukça şık görünüyor. Gövde kiti, profilde de devam ediyor ve arazi
araçlarını andıran bir depo kapağı ve ara-

Test-Kia

ca özel 17 inçlik şık jantlarla süslenmiş.
Aracın arka tasarımında da sportif tasarım devam ediyor. Şık far grubu, krom
kaplamalar ve egzoz çıkışı, aracın havalı
yapısını destekliyor. Gövde kiti sayesinde
karoser çift renkli gibi görünüyor. 352
litrelik bagaj da yeterli seviyede. Aracın
dışındaki rengili tasarım, iç mekanda da
devam ediyor. Gövde rengi kaplamalar ve

ergonomik kokpit, sade tasarıma hareket
kazandırıyor. Aracın hem ön hem arka
koltuk sırasında sınıfının en geniş alanı
sunuluyor. Rahat koltuklar uzun yolculuklarda bile misafirlerini yormuyor. Aracın
tatlı sert olarak tanımlayabileceğimiz süspansiyon sistemi, araca yeterli seviyede
yol tutuş yeteneği sağlarken, konfora da
olumlu katkı sağlıyor.
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120 beygirlik benzinli
KIA Stonic, bize 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle konuk oldu. 3 silindirli ve turbo
beslemeli olan ünite, 120 beygir güç ve 171.5 nm tork üretiyor. 3 silindire rağmen motorun çalışma karakteri fazla sarsıntılı değil ve oldukça da sessiz çalışıyor. Gücünü 7 ileri
çift kavramalı otomatik şanzımanla (DCT) ön aksa ileten motor, 1220 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. Bu kombinasyonla otomobil, 0’dan 100 km/s sürate
10.6 saniyede ulaşırken, saatte 185 kilometrelik son süratiyle de beklentileri karşılıyor.
Benzinli ünite, sakin çalışma karakteriyle yakıt tüketiminde fabrika verilerine yakın sonuçlara imza atıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.2 litre. Bizim kullanımımızda
yol bilgisayarına yansıyan 6.5 litrelik ortalama da makul seviyede kalıyor.
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203 bin 900
liradan
başlıyor
136

n Türkiye’de 5 farklı donanım seviyesiyle yol-

lara çıkan otomobil, 203 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Zengin bir
donanım listesiyle sunulan otomobil, rakipleriyle benzer bir fiyatlandırma seviyesine sahip.
Aracın en üst donanımlı versiyonunda ise fiyat
seviyesi 324 bin 900 liraya kadar yükseliyor.
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Test-Peugeot
Peugeot’nun hafif
ticari araç pazarındaki
iddialı oyuncusu Rifter, sürüş
özellikleri ve binek araçları
aratmayan konforuyla
farklı kullanım ihtiyaçlarını
bir arada sunuyor. Araçta
kullanılan 130 beygirlik
dizel ünite, 8 ileri otomatik
şanzımanla rakiplerinden
ayrılıyor

TiCAR
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ransız otomotiv üreticisi Peugeot, Partner modeliyle büyük başarılar yakaladığı hafif ticari araç
(HTA) pazarında, Rifter ile daha da gaza bastı. Binek modelleri aratmayan tasarımı, konforlu sürüşü ve yol tutuş yeteneğiyle Rifter, bazı binek modellerle
bile yarışabilecek kadar iddialı bir otomobil.
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Test-Peugeot
3 bin 500 litreye varan bagaj
Bu hafta konuğumuz olan yeni Rifter, GT isimli üst donanım seviyesi ve yeni nesil dizel motor
seçeneğine sahip. Markanın yeni tasarım anlayışıyla şekillendirilen yeni araç, yerden yüksek
karoseri ve tasarımıyla 3008 modelini andırıyor. Markanın diz burun tasarımı, görüş açışını
iyileştirdiği gibi araca çekici bir görünüm de kazandırmış. Rifter, sadece arkadan bakıldığında
ve yandaki sürgülü kapılarıyla HTA olduğunu hatırlatıyor. Aracın iç mekanı da binek araçlara
özeniyor. Geniş orta konsolu, markanın meşhur i-cocpit’i ve dairesel vites kumandasıyla dikkat çekici bir tasarım vadediyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, tuş kalabalığını ortadan kaldırıyor. Genişlik hissi veren kokpitte ergonomi ve işçilik seviyesi de oldukça
başarılı. Aracın ikinci sırasında 3 adet tek koltuğa yer veriliyor. Geniş bir yaşam alanı sunulan
arka bölümde elektrikli camlar ve koltuk arkalarındaki portatif masalar aracın aile kullanımına da uygun olduğunu vurguluyor. Zenith cam tavan ve çevresindeki 60 litreyi bulan
saklama alanı da oldukça kullanışlı. Rifter’ın bagajı da beklendiği üzere oldukça hacimli. 775
litrelik standart alan, koltuklar yatırıldığında 3 bin 500 litreye kadar ulaşıyor. Markanın verdiği
bilgiye göre araçta bagaj dışında tam 186 litrelik saklama alanı sunuluyor. Türkiye’ye
2 farklı dizel üniteyle gelen Peugeot Rifter, bize en güçlü seçeneğiyle konuk oldu.
8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen yeni nesil 1.5 litrelik dizel ünite,
130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. Gücünü ön aksa ileten şanzımanın
geçişleri net ve sarsıntısız. Son derece atak yapıdaki motor, aracın 0’dan 100
km/s sürate 10.8 saniyede ulaştırıyor. Saatte 183 kilometre olarak açıklanan
maksimum hız da oldukça yeterli. Ara hızlanmalarda da atak yapısını koruyan
motor, sessizliğiyle de beğenimizi kazandı.
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Test-Peugeot

n Türkiye’de 243 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan

Ortalama tüketim 4.3 litre
Sınıfının en cimri oyuncularından olan Rifter’ın fabrika verilerine göre ortalama tüketimi
4.3 litre. Bu da 50 litrelik depoyla menzilin 1150 kilometrenin üzerinde olduğu anlamına
geliyor. Bizim kullanımımızda da 5.6 litrelik ortalamayı tutturan motor, sakin kullanımda
oldukça düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Aracın yol tutuş özellikleri, onu diğer
HTA’lardan ayırıyor. Son derece sessiz kalabilen iç mekan, başarılı süspansiyon sistemi
sayesinde binek araçları aratmayacak kadar konforlu. Net tepkilere sahip direksiyon sistemi, yol tutuş yeteneğinde de Rifter’ı sınıfının en iyilerinden olmasını sağlıyor.
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243 bin
liradan
başlıyor

Peugeot Rifter, son derece zengin bir donanımla sunuluyor.
Bize konuk olan GT donanımlı versiyonda fiyat 328 bin liraya kadar yükselse de, araçta bazı binek modellerde yer
almayan donanımlar bile sunuluyor. GT donanımında ESP,
6 hava yastığı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kör nokta uyarı
sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ön/arka park sensörleri,
180 derece kamera sistemi, LED gündüz farları, adaptif hız
sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar gibi
uzun bir liste sunuluyor.
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