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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli dönüşüm beklenenden daha hızlı
başladı. Çeşitlilik her geçen gün artarken en ulaşılabilir modelleri bir araya getirdik
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Elektrikli
dönüsüme
.
hazır mıyız?

O

tomotiv sektöründe elektrikli
araç dönüşümü hızlı bir şekilde
cereyan ediyor. Hiç beklenmeyen
modeller teker teker Türkiye pazarına
girereken, satışlar da bir o kadar buna
entegre şekilde artış gösteriyor. Fakat
alt yapı buna ne kadar hazır? Özellikle
büyükşehirler bu konuda biraz daha
şanslıyken, hem şarj istasyonları hem
de şarj süreleri büyük soru işareti.
Ülkenin birçok noktasında hızlı denilen
şarj noktaları 50 kwh üzerine çıkamıyor.
Bu yüzden tam dolumlar şimdilik 1
saatin üzerinde. Ayrıca son elektrik
zamları da maliyetleri sert vurdu. Hızlı
şarj noktalarında dakika maliyeti 3
liranın üzerine çıktı. Şimdilik tek avantaj
bakım ve servis maliyeti kaldı.
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YAYIN TÜRÜ: AYLIK DİJİTAL DERGİ
Oto Gündem’in Tüm hakları Ali Yıldırım’a
aittir. Bu dergide yer alan haber, görsel ve
makele izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Yazı ve fotoğrafların tüm sorumluluğu Oto Gündem’e
ilanların sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir. Oto Gündem
TPE tarafından tescillenmiştir. İzinsiz kullanılması suçtur
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Otomotiv sektöründe edindiği 40 yılın üzerindeki
tecrübenin sonucu olarak müşterilerine otomotiv
satış sonrası hizmetler alanında birçok çözüm sunan
RS Otomotiv Grubu, oto servis hizmetlerine yönelik
faaliyet gösteren RS Servis, boyasız onarım
çözümleri sunan RS Boyasız Onarım ve Türkiye'de ilk
ve tek MR Cihazlı ekspertiz hizmetini veren
RS Oto Ekspertiz ile müşterilerine, Türkiye geneline
yaygın olarak kaliteli, profesyonel ve ekonomik
hizmet alma imkanını sunuyor.
| rsotomotivgrubu
www.rsotomotivgrubu.com
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Elektrikli C4 357 km
menzille geliyor

C

itroen e-C4 modelini sonbaharda
Türkiye pazarına sunmayı hedefliyor. C4’ün yüzde 100 elektrikli
modeli olarak dikkat çeken model,
hatrı sayılır bir menzille geliyor. e-C4, 357
kilometre menziliyle günlük kullanım dışında
uzun yolculukları da desteklerken, Charge
My Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini
kolaylaştırıyor. Toplam C4 satışları içinde
kısa sürede yüzde 35’lik paya erişen tamamen elektrikli e-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde
Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf
pazarında lider konumuyla öne çıkarken,
Hollanda'da ikinci sırada yer almasıyla dikkat

çekiyor. Araç 136 beygir güç 260 NM’de tork
değeri sunuyor. 100 kw şarj istasyonlarında
araç 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor.
Aynı güçte istasyonda 10 dakikalık şarjla 100
kilometre yol gidiliyor. Şarj hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryayı %80'den %100'e
şarj etmek, %0'dan %80'e şarj etmekten
daha uzun sürüyor. Ayrıca kullanıcı sadece
daha kısa şarj süresinin keyfini çıkarmakla
kalmıyor bunun yanında örneğin Fransa'daki hızlı şarj ağlarının çoğunda şarj maliyetleri
dakikalarla hesaplandığından finansal olarak
da avantaj sağlıyor.

Yenilenen dış görünümü, son teknoloji ileri sürüş destek sistemleri, şehir içinde
ve arazideki eşsiz performansı ile D-Max, hayallerin için yeniden tasarlandı.
IsuzuDmaxTR | d-max.com.tr
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D-Max modellerinin resmi ortalama CO2 emisyonu (715/2007/EC) 191-197 g/km, ortalama yakıt tüketimleri ise 7,2-7,5 l/100 km arasındadır. D-Max modelleri 5 yıl boyunca 100.000 kilometre
garanti kapsamındadır. Detaylı bilgi d-max.com.tr ve satış bayileri üzerinden edinilebilir. İlanda yer alan aracın donanımları ile satışta olan araçların donanımları farklılık gösterebilir.
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İhracat başarısı
ödül getirdi

A

nadolu Isuzu son olarak Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)
tarafından OSD Başarı Ödülleri
kapsamında “2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD
üyesi” olma başarısını göstererek ödüle
layık görüldü. Anadolu Isuzu 2021 yılında
ihracatta kaydettiği %148’lik artışla bu ödülün sahibi oldu. Ödülü almaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Anadolu Isuzu
Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak dünyada büyüme
hedefimiz doğrultusundaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2021 yılını büyük bir
başarıyla tamamladık. Yurt dışında mevcut
pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken yeni
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pazarlara açıldık. Kazandığımız önemli ihaleler kapsamındaki araç teslimatlarını tam
zamanında gerçekleştirdik. Midibüs segmentindeki ‘ihracat şampiyonu’ unvanımızı
18 yıldır gururla taşıyoruz. İlk tam elektrikli
otobüs modelimiz NovoCITI VOLT’un Fransa’ya ihracatını gerçekleştirdik. Otomotiv
sektörünün en önemli kuruluşlarından olan
Otomotiv Sanayii Derneği’nden başarılarımızı taçlandıran bu değerli ödülü almış
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
2021’deki başarımıza çalışmalarıyla katkıda
bulunan ve 2022 yılında daha yüksek başarılara ulaşma hedefiyle çalışan Anadolu Isuzu ailesinin tüm üyelerine ve paydaşlarımıza
teşekkür ediyorum.”
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Sharz.net

2030’A
KADAR

istasyon
sayısı
20 bine
ulaşacak

Elektrikli araçların hızlı
dönüşümü şarj istasyonu
ataklarını da beraberinde
getiriyor. Sharz.net’in
Genel Koordinatörü Ayşe
Ece Şengönül “Bugün
Türkiye’de yaklaşık 7 bin
araç ve bu araçlara hizmet
veren 2 binin üzerinde şarj
istasyonu mevcut. 2030
yılında 1 milyon elektrikli
araç ve yaklaşık 20 bin
şarj istasyonu olması
bekleniyor” dedi.
8

T

üm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçlarda hızlı bir dönüşüm gerçekleşiyor.
Bugün bakıldığında Türkiye’de yaklaşık 7 bin
araca 2 bin istasyonun şarj hizmeti verdiğini söyleyen Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece
Şengönül “Türkiye’de şu anda aktif olan ve halka açık
yaygın hizmet veren 4 farklı şarj istasyon ağı işletmecisi çalışmakta; elektrikli araç sayılarının artmasına bağlı
olarak yeni şarj istasyon ağı işletmecileri de yatırımlara başladı. Yine yatırım hazırlığında olan yatırımcılar
da mevcut. Şarj istasyon ağı işletmecisi olabilmek için
elektrikli araç şarj ünitelerinin halka açık alanlarda kurulması ve elektrikli araç kullanıcılarına elektrik ikmali
yapabilmelerine olanak veren yazılım teknolojileri,
mobil uygulamalar ve ödeme sistemleri kurulmaları
gerekiyor” şeklinde konuştu.

Şarj istasyonu maliyeti minimum 20 bin euro

“Hızlı şarj istasyonu için kurulacak şarj ünitelerinin maliyeti, ünitenin şarj hızı kapasitesine göre, 20.000 Euro ile 150.000 Eurolara arasında değişiyor. Ünitelerin çekeceği elektriği sağlamak için gereken elektrik alyapı maliyeti ise ünitenin gücüne göre 3000 Euro
ile 10.000 Euro arasında değişiyor” diyen Ayşe Ece Şengönül “Bugün Türkiye’de yaklaşık
7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 2 binin üzerinde şarj istasyonu mevcut. 2030
yılında 1 milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor” dedi.
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TEST-BMW iX3

PREMiUM

SUV’da

10

büyütmek istiyor

Alman üretici BMW, i3 ile başladığı elektrikli otomobil
serüvenine yaklaşık 10 yıl aradan sonra iX3 ile devam etti.
Markanın ikinci tam elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan
model mevcut X3’ün üzerinde yükselerek fenomen segment olan
SUV’da dikkat çekmeyi başardı. Aracın menzili de 460 km.
11
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TEST-BMW iX3

T

ürkiye pazarında uzun
bir süredir farklı elektrikli
modellerle boy gösteren
Alman üretici BMW, i3 ile
başladığı elektrikli otomobil serüvenine yaklaşık 10 yıl aradan sonra
iX3 ile devam etti. Markanın ikinci
tam elektrikli otomobili olma unvanını taşıyan model mevcut X3’ün
üzerinde yükselerek fenomen segment olan SUV’da dikkat çekmeyi
başardı. Mevcut X3’ten tasarım
anlamında çok farklı olmayan modelin en çok dikkat çeken noktası
tamamen kapalı olan ön böbrek
ızgarası. Daha çok arazi değil de
yüksek pozisyonda sessizlik sunan
modelin menzili de azımsanmayacak derecede. İnce yapıya sahip
yeni nesil yüksek voltajlı bataryası
sayesinde ağırlık merkezi, kardeşi BMW X3’e kıyasla 7.5 santimetre daha yere yakın olan Yeni
BMW iX3, dinamik ve üstün bir yol
tutuş sunuyor. Standart olan adaptif süspansiyon sayesinde değişken yol koşullarında bile güvenlik
ve konfordan ödün vermeyen Yeni
BMW iX3, ARB çekiş sistemi sayesinde yumuşak zeminlerde dahi
şaşırtıcı bir çekiş gücü sağlıyor.

12
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TEST-BMW iX3

Büyük piyano siyahı böbrek tasarımı
Dış tasarımıyla mevcut X3’ten çok farklı olmayan iX3’ün dikkat çeken tek yanı ön tasarımı. İ böbrek ızgaralarını kullanan model, güçlü elektrikli duruşu destekliyor. Büyük
ızgaraların ortalarında piyano siyahı detaylar tasarım eklentileriyle de dikkat çekiyor.
Alt tarafta büyük hava girişleri var. Otomobilin tampon dahil tüm hatları elinden gel-
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diğince oval olarak tasarlanmış. Bu sayede model ekonomik olma yolunda da büyük
adımlar atıyor. 20 inç jantlarla dikkat çeken araç, çamurluk detaylarıyla SUV tasarımını
destekliyor. 3 boyutlu LED arka stoplar sportif duruşu desteklerken, mavi difüzörler
araç hakkında ufak ipuçları veriyor.

15
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İç tasarımında kullanılan mavi renkli detaylar, Yeni BMW iX3’ün elektrikli sürüş keyfine
vurgu yapıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve şık tasarlanmış yüzeyler premium bir iç ambiyans yaratmayı başarmış. Ön ve arka alanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 12.3
inçlik dokunmatik ekran üzerinden araç hakkında birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Spor
tasarımlı koltuklarla araç, sürüşü daha konforlu bir hale getiriyor. Yeni 3 kollu M direksiyon üzerinden birçok kısa yola ulaşmak mümkün. Araçta sunulan sürüş modları hem sürüş karakterini hem de menzili belirliyor. Özellikle spor modda gaza dokunduğunuz anda
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TEST-BMW iX3

koltuğa yapışmak an meselesi. Çevikliğiyle de dikkat çeken araç, fazla menzil için ECO modunu da sunmuş. 510 litrelik bagaj hacmi ise koltuklar yatırıldığında 1560 litreye çıkıyor.
Yeni BMW iX3 zengin donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı,
Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı
Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses
Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

17
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Menzili 460 kilometre
Klasik elektrikli modellere göre, oldukça
başarılı bir menzil sunabilen iX3 performans ve verimliliği bir araya getirmiş.
Sadece arkadan çekişli olan araç, 286
beygir güç ve 400 NM’de tork değerine sahip. Saatte sınırlandırılmış olarak
maksimum 180 km hız yapan model,
0-100 km/s için 6.8 saniye yetiyor. Fabrika verisi olarak 100 km’de 18 elektrik
tüketimi gerçekleştiren model, 80 kWh
batarya kapasitesine sahip.
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TEST-BMW iX3

150 kw şarj ile 10 dakikada 100 km
BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada
yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşıyor.
Sadece 34 dakikada piller yüzde 80 oranında
şarj oluyor. Fakat bunun için 150 kw’lik hızlı şarj
noktası lazım. 50 kw şarj istasyonlarında yaklaşık
2 saat beklemek gerekiyor. 11 kw’lik wallbox ile
de 7,5 saat yüzde 100 dolum için yetiyor. Klasik
BMW sürüş stilini sağlayabilen model, hızlanama
süresinde de avantajını kullanıyor. Aracın fiyatı
ise şimdilik 2 milyon liranın üzerinde.

19

otogundem.com.tr

SAYI 76 MAYIS 2022

Çinli
20

hacim avcısı

TEST-SKYWELL ET5

Elektrikli araçlar daha yaygın hale geldikçe
yeni markalar da oraya çıkıyor. Yakın bir
zamanda Türkiye pazarına dahil olan Skywell de
bunlardan biri. Çinli üretici ET5 modeliyle D-SUV
segmentinde ilk elektrikli olma özelliğini sunuyor.
Aracın menzili ise yaklaşık 520 kilometre.
21

otogundem.com.tr

T

SAYI 76 MAYIS 2022

üm dünyada hızla yayılan elektrikli araçlar, artık bir devrin de sonunu getiriyor. Dizel motorlar neredeyse yok olmaya yüz tutarken, elektrikli modellerin
çeşitliliği de artmaya başladı. İlk başlarda oldukça kötü tasarımlarla ortaya
çıkan araçlar şimdilerde ise daha niş bir tasarımla dikkat çekiyor. Satış adetleri arttıkça bu alanda farklı markalar da pazara giriş yaptı. Türkiye pazarında ilk kez
boy gösteren Skywell de bunlardan sadece biri. Pazara Ulubaşlar Grubu’yla giriş yapan marka, Ulu Motor ile Skywell’in distribütörü oldu. Böylece Skywell’in yüzde yüz
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TEST-SKYWELL ET5

elektrikli modeli ET5’i geçtiğimiz kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu. Skywell
ET5, tam bir SUV tasarımıyla dikkat çekerken oldukça heybetli bir yapıya da sahip.
Aracın uzunluğu neredeyse 4.7 metre, genişliği de 1.9 metrenin üzerinde. L2.5 seviyesinde otonom sürüş özelliklerine sahip olan elektrikli Skywell, ön çarpışma ikaz
sistemi, tabela okuma fonksiyonu ile yüksek hız ikazı, tüm hızlarda adaptif cruise
kontrol ACC, şerit koruma, bütünleşik sürüş asistanı, otomatik park ve uzun/kısa
fark arasında otomatik geçiş fonksiyonu ile donatılmış.
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Tasarım tarafında oldukça niş bir görünüme sahip olan model, LED detaylarla zenginleştirilmiş. Önde ve arkada yer alan LED far ve stop grupları yer alıyor. Özellikle arka kısımda
bagaj kapağını komple kaplayan LED şerit, marka logosuyla birlikte geceleri çok dikkat çekiyor. Aracın iç mekanına girdiğimizde bizi kocaman bir alan karşılıyor. Ön ve arka bölümde sunulan yaşam alanı oldukça geniş. İç hacimde 4 bölgeli otomatik klimaya yer verilmiş.
Ayrıca 12,3 inç’lik LCD sürücü gösterge ekranı sürüş koşullarını ekrana yansıtıyor. Sesli
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TEST-SKYWELL ET5

komuta sahip 12,8 inç dev dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, konsolun ortasına konumlandırılmış. Sekiz hoparlörlü surround ses sistemi, dört USB bağlantı noktası, bluetooth bağlantısı ve çok işlevli deri direksiyon da modelde yer alan özelliklerden. Koltuk döşemeleri
de deridir, sürücü koltuğu ise hem sürücü hem de ön yolcu koltukları için ısıtmalı elektrikli
yükseklik ayarına sahip. Arka koltuklar 60:40 oranında katlanabiliyor. Aracın bagaj hacmi
de 467 litre.
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TEST-SKYWELL ET5

520 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Skywell ET5’in kalbinde yüzde 100 elektrikli motor yer alıyor. Araç tam şarjla aktarılanlara
göre, 520 kilometre menzili var. Versiyona göre, aracın menzili NDEC ölçümlerine göre
410 kilometreden başlıyor. Araç 204 beygir gücünde, 320 Nm de tork üretiyor. 0’dan 100
kilometreye 7.9 saniyede ulaşan araç, saatte maksimum 150 kilometre hız yapıyor. Bu hız
üretim tarafında sınırlandırılmış olarak geliyor. Öte yandan Skywell oldukça konforlu bir
otomobil. İç mekanda oldukça başarılı konfor sunabilen ET5, sert hareketlerde hacminin
verdiği ağırlıkla oldukça yatma eğilimine sahip. Hızlı şarj noktalarında yarım saatte yüzde
80 seviyesine kadar dolan Skywell ET5, AC tipi şarj noktalarında yüzde 100 kapasite için
11 saate ihtiyaç duyuyor. 100 km’de ortalama 17,2 kWh tüketim gerçekleştiren model,
hemen hemen 50 liraya karşılık geliyor.
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TEST-SKYWELL ET5

MOBİL SERVİS HİZMETİ VAR

Skywell bayisi aynı zamanda yetkili servis olarak konumlandırılıyor. Arıza ve yedek
parça teminini Ulu Motor gerçekleştiriyor. Mobil servis araçları rutin bakım hizmetleri
mobil ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.
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SUV'un en ucuzu
Elektrikli

30

olmaya geldi

TEST-MG ZS EV

Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a bağlı
olarak faaliyetlerini yürüten MG ZS EV,
SUV tasarımıyla beğeni topluyor. Motoru
besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263
kilometre menzile olanak tanıyor. Araç DC
şarjla sadece 40 dakikada bataryasını yüzde
80 seviyesine kadar şarj ediyor.
31
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lektrikli otomobillerin satışı her geçen gün artarken, pazara farklı oyuncular da dahil olmaya başlıyor. Bu konuda hemen hemen uzman olan Çin, farklı tasarımdaki
yüzde 100 elektrikli modelleri birbiri ardına sıralıyor. Temelleri İngilizlere dayanan
MG’de bunlardan biri. Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a bağlı olarak faaliyetlerini
yürüten MG ZS EV, SUV tasarımıyla beğeni topluyor. Geçen yıl Nisan ayında Türkiye pazarına da dahil olan model, yaklaşık 1 yıllık serüvenini geride bıraktı. Güncellenmiş farlarla
birleştirilen yeni ön kısım, daha akıllı bir ön ızgara, yeni bir arka tampon ve yenilenmiş bir
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TEST-MG ZS EV

renk paleti araç aslında mevcut içten yanmalı seçeneklerden çok da farklı değil. Ön ızgara
üzerinde yer alan büyük MG logosunun altında asılda şarj prizi saklanıyor. Otomobilin
profili boyunca uzanan düzgün yüzeyler alt gövdedeki girinti ve güçlü omuz çizgisi ile
hareketlilik kazanırken belirgin çamurluk kemerleri dinamizmi güçlendirmiş. Sportif görünümü destekleyen 17 inçlik modern tasarımlı jantlar aerodinamik yapılarıyla otomobilin
menziline de yardımcı oluyor. 4.314 mm uzunluğa, 1.809 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip ZS EV kompakt boyutlu çevik ve dinamik bir SUV olarak karşımıza çıkıyor.
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TEST-MG ZS EV

İç mekan oldukça ferah

Aracın içine batığımızda ise bizi öncelikle geniş bir hacim karşılıyor. Ön ve arka
kısımda yaşam alanı panoramik açılabilir cam tavanla birlikte oldukça ferah. İyi
bir baş ve diz mesafesi sunan otomobil,
448 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Yeni
10,1 inç bilgi-eğlence dokunmatik ekranı
yine de bir gelişme. Girişlere biraz daha
hızlı tepki verebilir, ancak menüler yeterince açık. Navigasyon, klima kontrolü,
uyarlanabilir hız kontrolü ve diğer MG
pilot sürücü yardımı özelliklerine sahip
olan aracın, ısıtmalı koltukları bile var.
Elektrikli deri koltuklar hem sürücü hem
de yolcular için konfor sunarken, SUV
araçlara özgü yüksek oturma pozisyonu
yola hakim bir sürüş sağlıyor.
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TEST-MG ZS EV

Menzili 263 kilometre
MG ZS EV, 143 beygir (105
kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 kilometre
menzile olanak tanıyor. 0-100
km/s ivmelenmesi 8,1 saniye
olan yeni MG ZS EV, DC şarjla
sadece 40 dakikada bataryasını yüzde 80 seviyesine kadar
şarj ediyor. Kullanıcısına ev
veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı yüzde 100 şarj
seviyesine 7 saatte ulaşma
olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim
gibi duruyor. Ön aksın üzerine
monte edilen sabit mıknatıslı
senkron elektrik motoru 353
Nm anlık tork sağlıyor ve 143
PS’ye eşdeğer 105 kW güç
üretiyor. Ön tekerleklere aktarılan güç ile MG ZS EV, 8,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 140 km/s
azami hıza ulaşıyor.
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TEST-MG ZS EV

40 dakikada yüzde 80 şarj
ZS EV, hızlı şarj özelliği ile 50 kW kapasiteli bir DC şarj istasyonunda sadece 40 dakikada
yüzde 80 seviyeye şarj edilebiliyor. ZS EV, evde standart bir 7.4 KW ev tipi şarj cihazı ile
yaklaşık 6 saatte tam şarj edilebiliyor. Araç, acil durumlarda standart 3 pinli bir fişle de şarj
edilebiliyor. ZS EV’nin Comfort ve Luxury olmak üzere her iki versiyonunda da sunulan
MG Pilot, Aktif Acil Durum Freni özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sistem, 20 km/s’in
altındaki hızlarda otomobil, bisiklet veya yaya olması bir çarpmayı önlemek için otomatik
olarak fren yapıyor ve 20 km/s’in üzerindeki hızlarda kaza olasılığını veya etkisini azaltıyor.

38

760 bin liraya satılıyor
Araçta 3 farklı sürüş modu bulunuyor. Ekonomik, normal ve sportif. Farklı sürüş modları,
yol koşullarına göre ihtiyacınız olan çekiş gücü ve kavramayı sağlıyor. Aynı zamanda şarjın
verimliliği de artış gösteriyor. Tek donanım olan MG ZS EV Luxury donanımla 760 bin liralık etikete sahip.
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Krizler

Normal
gelmeye
başladı

HABER-CITROEN

Citroen Türkiye’nin son dönemdeki atağı için İstanbul’a
gelen Citroen CEO’su Vincent Cobée, sektörün şu anki
durumunu değerlendirdi. Cobee “Korkarım ki artık krizler
normal gelmeye başladı. Bugün çip tedarikinde sorunlar,
yarın hammadde eksikliği, lojistik sorunlar, önümüzdeki
yıllarda bambaşka sorunlara evirilebilecek krizler gündeme
gelecektir. Çip tarafında önümüzdeki seneye kadar çok
büyük bir gelişim beklemediğimizi
söylemem gerekiyor” dedi.

T

üm dünyayı kasıp kavuran pandemiyle birlikte otomotiv sektöründe zorlu bir dönem başladı. Birçok ülkede
üretim, tedarik ve teslimat süreleri askıya alınınca bu
zamana kadar çok adını duymadığımız çip sorunu bütün planları alt üst etti. Özellikle bu dönemde tüketiciler araç sahibi olmaktan
çok can derdine düşünce çip tedarikçileri yönünü daha teknolojik aletlere çevirdi.
Elektronik aletlerin karlılığının daha yüksek olması çipin yönünü iyice değiştirdi. Dünyadaki gelişim hakkında Oto Gündem’e özel açıklamalarda bulunan Citroen CEO’su
Vincent Cobée, krizin gidişatını değerlendirdi.
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HABER-CITROEN

ÇİP TEDARİĞİNDE SORUN SÜRÜYOR

Türkiye’de bir araya geldiğimiz Cobée, otomotiv endüstrisinde 20 yıllık bir deneyiminin
olduğunu vurgulayarak “Sektöre ilk girdiğimde 11 Eylül saldırıları yeni yaşanmıştı. 2008
krizini, 2011’de depremi, tsunami ve nükleer krizleri de gördüm. Son üç sene içerisinde de
az önce konuştuğumuz, Kovid-19, çip krizi, hammadde ve savaş krizlerini de yaşadım. Korkarım ki artık krizler normal gelmeye başladı ve istisna olmanın dışına çıktı. Bunun normal
hale gelmeye başladığını görebiliriz” dedi. Bugün çip tedariğinde yaşanan sorunların devam ettiğini dile getiren Cobée, krizlerin bitmeyeceğinin mesajını vererek “Bugün çip tedarikinde sorunlar, yarın hammadde eksikliği, lojistik sorunlar, önümüzdeki yıllarda bambaşka sorunlara evirilebilecek krizler gündeme gelecektir. Çip tarafında önümüzdeki seneye
kadar çok büyük bir gelişim beklemediğimizi söylemem gerekiyor. Bunun en önemli nedeni ise çip imalatının süresinin uzun olması. Çip üretimi kapasitesini artırmak için önemli bir
süreye ihtiyacımız oluyor. Çip endüstrisi için elektronik alet pazarı otomotiv endüstrisine
oranla daha yüksek kâr getiren bir sektör. Bu nedenle otomotiv ikinci planda kalıyor. Bu
noktada biraz daha zaman gerektiğini belirtmem gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ÇOK CİDDİ BÜYÜDÜK

Türkiye’nin oldukça ilginç ve bir o kadar da dinamik bir pazar olduğunu vurgulayan Vincent Cobée, pandemi döneminde Avrupa’da birçok fabrika ve showroomların kapandığını
fakat Türkiye’de tam tersi bir durum yaşandığını ifade etti. Cobée “Bu nedenle Avrupa ile
Türkiye arasındaki imalatı sürekli değiştirdik. Çok dinamik bir durum yaşandı, son iki senedeki başarımızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de o. Son 3-4 sene içerisinde Türkiye
makro ekonomik açıdan bir ikilem niteliğinde tabii ki. Son üç sene içerisinde gerek pazar
payı gerek hacim gerek imaj anlamında pek çok alanda ciddi anlamda büyüme sağladık
Türkiye’de. Bazen alım gücü ile alakalı sıkıntılar olabiliyor. Bugün burada bulunmamın asıl
sebebi Citroën Türkiye’nin performansı. Son iki sene içerisinde dünya otomotiv pazarında
ciddi düşüşler ve küçülmeler yaşandı. Citroën Türkiye bir yandan pazarın yardımıyla ama
bir yandan da kendi dayanılıkları, konuya adanmışlıkları, performansları sayesinde tam bir
zincirle büyümeyi başardı. Hem hacim hem pazar payı olarak büyümeyi başardı. O yüzden
buradayım. Bugün kompleks bir pazar var karşımızda. Bir tarafta yüksek vergiler var ve bu
da aracın fiyatının dahi üzerine çıkabiliyor. Daha fazla ürün sunarak aynı zamanda orta sınıfa da hitap edecek şekilde ürünlerimizi hazırlamalıyız” dedi.

CİTROEN TÜRKİYE BAŞARISINA GLOBAL LANSMAN ÖDÜLÜ

Haziran sonuna kadar Türkiye’yi tekrar ziyaret edeceğini söyleyen Vincent Cobée, burada
global bir lansman yapacaklarını belirtti. Model hakkında bilgi vermeyen Cobée şöyle devam etti: “Burası birçok medeniyetin doğum noktası, beşiği. Ancak yalnızca bununla kalmıyor, aynı zamanda büyük performansların olduğu bir nokta olduğu için lansmanı burada
yapacağız. Burada lanse edeceğimiz araç tam olarak Türkiye pazarına uygun bir araç olacak. Bununla birlikte aslında tüm Akdeniz havzasına, Avrupa’yla, Kuzey Afrika’yla Türkiye’ye
ve etrafındaki pazarlara uygun bir araç olacak. Dolayısıyla belki bu şekilde Türk pazarının
özüne yanıt vermiş olacağız. Aynı zamanda da ulaştırma özgürlüğünün ihtiyaçlarını ve Citroën’in yaptığı gibi bu araç sahipliğine destek vermiş olacağız.”
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Citroen’in 2038 itibarıyla sıfır karbon hedeflerinin olduğunu açıklayan Vincent Cobée “Bu,
çok büyük kurumsal bir iddia. Çünkü burada sadece emisyonla imalattan bahsetmiyorum.
Tüm tedarikçiler, aynı zamanda aracın müşteri tarafından kullanılma aşaması da buna dahil. Bunun yanı sıra, destekleyici olarak Avrupa ve Kuzey Amerika için tam elektrikliye geçiş
söz konusu. Türkiye’de de doğru çözümün ne olacağı halen bir soru işareti olarak belirsizliğini koruyor. Net sıfır karbon için veya küresel ısınma konularına çözümün ne olacağı her
yerde çok net olarak verilmiş değil. Hafif ticari araçlarda dizel motor seçeneğinin önümüzdeki 10 sene daha bir seçenek olarak kalmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.
Binek araçlarda ise dizelin geleceği aslında iki şeye bağlı, onlar da tork ve yakıt ekonomisi.
Bir de hükümetlerin regülasyonları. Biliyorsunuz geçmişte bazı skandallar yaşandı ve Avrupa’da dizelin yayılımı yüzde 25’e, yüzde 30’a düştü. Dizel satışları eskiden yüzde 55’ken,
yüzde 25 seviyelerine düştü. Euro 7 büyük ihtimalle binek otomobillerde dizeli ortadan
kaldıracak bir uygulama olacak. Bu 5 sene içerisinde olacak” yorumunu yaptı.
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Bataryalar B
25 dakikada
dolacak

HABER-FOUR

eklenen hızlı gelişen
elektrikli araçlarda en
büyük kaygı şarj. Bugün
ortalama şarj süreleri
400 kilometre iken menziller
100 kilometre altına düştüğünde sürücüleri stres sarıyor. Öte
yandan şarj süreleri de şimdilik
büyük bir sorun. Fakat birçok
firma bu konuda kolları sıvadı.
Şarj sürelerinin kısalmasıyla birlikte hızlı şarj istasyonları çoğaldı. DBE Holding, Siemens ile hızlı
DBE Holding iştiraki FOUR ile Siemens, şarj ünitesi için iş birliğine gitti.
hızlı şarj ünitesi için iş birliğine imza Anlaşmaya göre DBE Holding
olan FOUR, Siemens’ten
attı. Anlaşma gereği FOUR, Siemens’ten iştiraki
50 adet hızlı şarj ünitesi satın
50 adet 300 kW çıkış gücüne sahip şarj aldı. DBE Holding Yönetim Kuruünitesi satın aldı. DC elektrikle hizmet lu Başkanı Mehmet Taha Pınar,
Siemens ile gerçekleştirdikleri
verecek cihazlar, elektrikli araçları anlaşmanın tüm sektör paydaş25 dakika gibi kısa bir sürede şarj edecek. ları için verimli olmasını diledi.
Anlaşmanın detaylarını değerlendiren Pınar “Siemens ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimize
devam ediyoruz. Kendileri ile
yeni bir anlaşma daha imzaladık. Anlaşmaya göre 50 adet
300 kW çıkış gücüne sahip hızlı
şarj ünitesi alımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırım kapsamında
alımımız, devam eden süreçte 350 adete ulaşıyor olacak.
Başlangıç noktası olarak kabul
ettiğimiz bu anlaşmayı, FOUR ile
yakın zaman içerisinde istasyon sayılarını artırarak Türkiye genelinde sürdürülebilir bir alt yapı
sistemi kurmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye’de genel kullanıma açık halihazırda kurulu yaklaşık
3 bin 500 adet şarj istasyonu var. Bunların yüzde 95’i 22 kW çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Bizim kullanacağımız ürünler DC elektrikle 300 kW çıkış gücünde hizmet veren cihazlar. Bununla birlikte doldurma süreleri araçların bataryalarına göre
25 dakikaya kadar düşüyor olacak.” dedi. FOUR ile gerçekleşen iş birliği anlaşması hakkında
değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis
“Sürdürülebilirlik esaslı büyüme stratejimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz DEGREE stratejimiz ile karbon nötr bir gelecek için çalışıyoruz. DEGREE, karbondan arındırma, etik, yönetişim,
kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam edilebilirlik olmak üzere 6 önceliğimizin adı” dedi.
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Şehir içinde

ideal
menzil
46

TEST-MINI COOPER SE

Türkiye pazarına 2019’un
ikinci yarısında giriş yapan
MINI Electric, markanın ilk
yüzde 100 elektrikli seri üretim
modeli. Şehiriçi yolculuklara
göre, tasarlanan otomobil,
fabrika verilerine göre, 232
kilometrelik menzil sunuyor.
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ugün bakıldığında neredeyse her markanın bir elektrikli modeli var. Kimi modeller tam anlamıyla klasik bir içten yanmalı otomobil kadar menzil sunarken,
bazı markalar da önce performansa sonra da prestije önem veriyor. Özellikle
şehiriçi ulaşımın alternatifi olmaya çalışan modeller hem performans hem de
verimli kullanım koşullarıyla dikkat çekiyor. MINI Electric de bunlardan biri. Türkiye pazarına 2019’un ikinci yarısında giriş yapan MINI Electric, markanın ilk yüzde 100 elektrikli
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TEST-MINI COOPER SE

seri üretim modeli olarak dikkat çekiyor. Şehirli ve elektrikli oluşumuyla tutkunlarına
yeni bir yaşam tarzı sunan model, 232 kilometrelik menziliyle bu ayki konuklarımız arasında yerini aldı. Mevcut MINI Cooper’dan evrilen MINI Cooper SE, tasarımıyla aslında
çok farklı değil. Sadece ufak detaylarıyla içten yanmalı kardeşlerinden ayrılan model, ön
kaput ve tamponlarda yer alan hava kanallarıyla rüzgar direncini iyi kullanıyor. Yine çift
renk seçeneğiyle alınabilen model, geniş kişiselleştirme seçeneklerine de sahip.
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TEST-MINI COOPER SE

211 litre bagajı var
MINI Cooper SE, iç mekanda sunduğu 5.5
inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneli ile
de standart MINI modellerinden ayrılıyor.
Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere
dört farklı sürüş modu bulunan MINI Cooper SE’nin, bu modlara göre değişken tema
ve renklere bürünebilen renkli ekranından
otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine de
erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI
Cooper S 3 Kapı’ya göre sadece 145 kg
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daha ağır olan MINI Cooper SE’nin 211 litrelik bagajı koltukların yatırılmasıyla birlikte
731 litreye kadar çıkıyor. Yüksek voltajlı
batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI Cooper SE’nin
bagaj kapasitesinde herhangi bir değişiklik
bulunmuyor. Standart olarak sunulan LED
farlar, LED sis farları ve MINI Connected dokunmatik ekran, Yeni MINI Electric’in dikkat
çeken donanımları arasında yerini alıyor.
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TEST-MINI COOPER SE

100 km için 23 dakika yetiyor

Oldukça güçlü ve çevik yapısıyla dikkat çeken otomobil, 184 beygir güç ve 270 Nm
tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. 0-100 km/s
hızlanması için ise 7.3 saniye yetiyor. 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada dolduruluyor. MINI Electric, özel olarak
geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye kadar menzili ile dikkat
çekiyor. MINI Electric, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde
80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor. 100 kilometre için DC 50 kw şarjda ise 23
dakika yetiyor. Bunun maliyeti de 75 lira. MINI Wallbox bunu 11 kW şarj gücüyle 2.5
saatte ulaşıyor. Aracı ev prizinden 6 saatte şarj etmek mümkün.
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MINI Cooper SE, elektrikli motoruyla tam bir şehirli otomobil. Mevcut MINI genlerinden
hiçbir şey kaybetmeyen otomobil, aynı çevikliği, direksiyon tepkisini ve yol tutuş becerisini sunabiliyor. Aracın en büyük eksisi menzili. Şehiriçinde ideal olan 232 kilometrelik tam
şarj menzili bizim kullanımımız boyunca 190 kilometreyi geçmedi. Tabi bunda sürücü,
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TEST-MINI COOPER SE

yol durumu ve hava sıcaklığı önemli bir etken. Sadece şehiriçinde yolculuk edecekseniz
tabi bu menzil ideal. Aracın başlangıç fiyatı da 1 milyon liranın üzerinde. MINI’nin web
sitesinde yer alan hesaplamaya göre, günde ortalama 100 kilometre araç kullanan biri
Cooper SE ile içten yanmalı motor karşısında yıllık 57 bin lira daha tasarruflu.
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TEST-MERCEDES-BENZ EQC 400

E

VOLTAJIN
‘yıldız’ı

olmaya aday
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Elektrikli araçlara
bakış açısını değiştiren
Mercedes-Benz EQC
400, son dönemlerin
geçilmez segmenti olan
SUV tasarımıyla dikkat
çekiyor. Neredeyse 500
kilometrelik menzile
sahip olan otomobil,
408 beygir güçle
sürücüsünü tatmin
etmeyi biliyor.

lektrikli araçlarda kilometre taşı
olmaya aday markalardan biri olan
Mercedes-Benz EQ ile dikkat çekiyor. Hemen hemen ilk elektrikli
SUV modelini 2018 yılında tanıtan Alman
üretici, kalite, güvenlik ve tasarımla yıldızı hak ediyor. Yaklaşık 400 kilometrelik menziliyle de beklentileri karşılayan
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic ile dört
tekerden sürüş imkanını da sunuyor. Ön
ve arka aksta birer tane olmak üzere toplam iki elektromotorun ürettiği 408 beygir güç, araca oldukça dinamik bir performans sağlıyor. Tasarımıyla tüm dikkatleri
üzerine çekebilen otomobil, kaslı ve
gösterişli gövde yapısıyla SUV’lara atıfta
bulunmuş. Bu ayki konuklarımız arasında
yer alan EQC 400, geniş tavan, yüksek
omuz çizgisine sahip dar yan camlar ve
arkaya doğru eğimli tavan ile aslında tam
bir coupe formunda. Önden bakıldığında
farları ve ön ızgarayı çevreleyen siyah panel yüzey dikkat çekiyor. Bir ilk olarak siyah panelin üst kenarı fiber optik bir hat
ile dolduruluyor. Söz konusu hat, gündüz
farlarını birbirine bağlaması ile karakteristik bir Mercedes-Benz özelliği olarak
öne çıkıyor. Bu yapı karanlıkta neredeyse
kesintisiz bir ışık bandı oluşturuyor.
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Yeni Mercedes-Benz EQC, premium elektrikli araç görünümüne öncülük eden, son derece kaliteli bir iç mekânla dikkat çekiyor. Gösterge panelinin üst sınıf amplifikatörün
soğutma kanallarını andıran panjurlu kenarları buna iyi bir örnek. Araçtaki gösterge paneli sürücü odaklı bir kokpit mimarisi ortaya koymuş. EQC; menzil, şarj durumu ve enerji
akışı olmak üzere EQ’ya özel bazı bilgileri de gösteren yenilikçi multimedya sistemi MBUX
Mercedes-Benz kullanıcı deneyimi ile donatılmış durumda. EQ için optimize edilmiş olan
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navigasyon, sürüş modları ve şarj süresi gibi bilgiler de yine MBUX üzerinden kontrol edilebiliyor ve ayarlanabiliyor. MBUX ekranında farklı EQ özelliklerinin gruplandırıldığı özel
bir bölüm bulunuyor. Kullanıcı, alternatif olarak kontrol panelinin sol alt köşesindeki bir
tuşla MBUX sisteminin EQ menüsüne doğrudan erişebiliyor. Kaliteli işçilik ve malzemenin
de kullanıldığı iç hacme oldukça zaman harcanmış. Arka kısımda da koltuk ve baş mesafesi oldukça iyi.
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408 beygir ayağının altında
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Mercedes-Benz modeli EQC’de tamamen yenilikçi bir dört tekerlekten çekiş sistemi
devreye girmiş. Sistem her bir aksta birer adet olmak üzere iki adet kompakt elektromotordan oluşuyor. Ön ve arka akstaki elektromotorlar toplam 408 beygir güç ve 765 Nm
tork sunuyor. EQC’ye NEDC normuna göre 80 kWh kapasiteye sahip olan lityum-iyon
bataryalar enerji sağlıyor. Comfort, Eco, Max Range, Sport ve Individual olmak üzere beş
farklı sürüş modu bulunuyor. Vites değiştirme kulakçıklarının yerini alan direksiyon arkasındaki butonlar enerji geri kazanma seviyesinin kademesini belirliyor. Ev tipi soketlerde
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de şarj olan model, alternatif hızlı şarj noktalarında süreyi kısaltıyor. Ev tipi soketlerde
şarj süresi 12 saati geçerken, özellikle DC özellikli hızlı şarj noktalarında 40 dakika yüzde
80’lik dolum mümkün. Böylece araç hemen hemen 437 kilometrelik menzile ulaşıyor. Biz
ise sürüş deneyimimiz boyunca 400 kilometreye hemen hemen yaklaştık. Tüm elektrikli
araçlarda olduğu gibi EQC’de de pedala dokunduğunuz anda voltajı hissetmemek mümkün değil. Elektrikli motor ile EQC, 0’dan 100 kilometre/s hıza 5.1 saniyede çıkıyor. Aracın
maksimum son hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış. Başlangıç fiyatı ise 2 milyon lira.
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Menzili
kadar fiyatı da
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Renault,
elektrikli otomobil
alanındaki çalışmalarını,
yeni ZOE Z.E 50 ile zirveye
taşıdı. Yaklaşık 400
kilometrelik menzil vadeden
araç, elektrikli modellere
göre ortalama menzil
sunuyor. Özellikle fiyatıyla
ideal olan otomobil 647 bin
liralık etiket taşıyor.

tomotivde geleceği temsil eden elektrikli araçlar, gün geçtikçe daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor. İlk örneklerinin markalar için prestij
olmaktan öteye geçemediği bu araçlar, artan menzilleri ve sürüş özellikleriyle çok daha kullanılabilir hale geldi. Bu pazarın oluşmasına ön ayak
olan markaların başında kuşkusuz Renault bulunuyor. Markanın bu alandaki çalışmalara takdiri hak ediyor. Farklı boyut ve amaçlara sahip elektrikli modeller üreten
Fransız marka, küçük sınıfta yer alan hatchback modeli ZOE ile adeta elektrikli bir
aracın günlük kullanıma ne kadar uygun olabileceğini kanıtlıyor.
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İlk versiyonuyla 210 kilometrelik menzil vadeden ZOE, artık çok daha iddialı. Bu ayki konuklarımızdan olan yenilenen ZOE, elektrikli bir otomobilin kullanışlı olabileceğini kanıtlamak için ter döktü. Marka, son derece sevimli bir görünüme sahip olan ZOE’nin tasarımında köklü değişiklikler gerçekleştirmiş. LED farları artık daha sportif bir tasarıma işaret
ederken, aynı detay arka kısımda da devam etmiş. Clio’ya göre daha iri görünen araç, bu
durumu iç mekanda da hissettiriyor. Aracın yüksek tavanı, boyutlarına göre etkileyici bir
baş mesafesi sağlarken, arka bölümde sunulan diz mesafesi ise kompakt sınıftaki birçok
modelden daha fazla. Açık renkli döşemeler ve kaplamalar sayesinde olduğundan da geniş görünen iç mekanda ergonomi ve işçilik başarılı seviyede.
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Yayalara ‘ses’ veriyor

Sert plastik malzemeler bile şık desenler sayesinde kalitesiz görünmüyor. Tek parçalı
rahat koltuklar uzun yolculuklarda bile yormazken, aracın tabanında uzunlamasına konumlandırılan piller sayesinde oturma pozisyonu da küçük bir SUV havasına sahip. Aracın
gösterge tablosunda sadece şarj durumu, ekonomi ve hız göstergesine yer verilmiş. 338
litrelik bagaj da oldukça geniş. ZOE’nin sürüş esnasında herhangi bir motor sesi bulunmuyor. Bu sebeple araçta kullanılan Z.E. Voice fonksiyonu sunuluyor. Böylece aracın hızı
saatte 30 kilometrenin altındayken yayaların geldiğinizden haberdar olmasını sağlayan 3
farklı ses seçeneğine sunuluyor.

67

otogundem.com.tr

SAYI 76 MAYIS 2022

TEST-RENAULT ZOE

400 km’ye yakın menzil yeterli

Renault ZOE E-Tech’in kaputunun altında yer alan elektrikli motor, 108 beygir güç ve 225
NM tork üretiyor. Maksimum tork, ilk hareketten tam gaz hızlanmaya kadar her an ayağınızın altında. Bu sebeple tam gaz hızlanmalarda küçük bir patinaj yaşanabiliyor. Aracın
0-100 km/s ivmelenmesi 11,4 saniye, maksimum hızıyla saatte 135 kilometre olarak belirlenmiş. Tabii bu hıza ulaşmak için ECO modunu kapatmak gerekiyor. 1577 kilogramlık ağırlığa göre performans yeterli. 395 kilometrelik menzil vadeden otomobil, günlük
kullanımda 350 kilometreyi rahatlıkla kat edebiliyor. Full şarj işlemi, şarj istasyonlarında
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2.5 saat sürüyor. Pil kapasitesi 41 kWh’den 52 kWh’ye yükseltilen ZOE Z.E 50, güncel
elektrik tarifesiyle ev tipinde hemen hemen 70 liraya 32 saatte tam dolum gerçekleşiyor.
Markanın araçta kullandığı Range OptimiZEr sistemi, optimum sürüş menzili için enerji
tüketimini yöneterek sakin sürüşlerde daha fazla yol kat etmeyi sağlıyor. Türkiye’de Zen
donanımıyla satışa sunulan ZOE Z.E 50’nin fiyatıysa 647 bin 900 lira. Bu fiyat yüksek gibi
görünse de kısa vadede tüketim ve vergi avantajıyla bu fark hızla kapanıyor.
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Bir buçuk saatlik hızlı şarj maliyeti 297 lira

Şehiriçi kullanıma uygunluğu bilinen elektrikli araçlar, şehirlerarası yolculuklara da
ZOE Z.E. 50 ile uygun hale gelmiş. Araç yüzde 80 doluluk oranına hızlı şarj noktasında
(50 KW DC soket) 65 dakikada ulaşıyor. Yüzde 100 için 1 saat 29 dakika gerekiyor. Ortalama fiyatlandırmaya göre hızlı şarj biraz maliyetli. Dakikasına 3.3 lira yazan şarj iş-
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leminde tam dolum için 297 lira ödeniyor. Bu fiyata 400 kilometreye yakın bir menzil
sunuluyor. 22 KW AC sokette ise tam dolum için 2 saat 54 dakika gerekiyor. Burada
dakika ücreti daha ucuz. Dolum sonunda 200 liralık bir bakiye oluşuyor. Ev tipi şarjda
ise 32 saat gerekiyor.
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EN

ulaşılabilir

ELEKTRiKLi

72

SUV

Son dönemde elektrikli araçların pazardaki voltajı artarken,
markalar birinden farklı modelleri gün yüzüne çıkardı. Özellikle
bu araçlarda SUV tipi dikkat çekerken, Hyundai Kona ile büyük
beğeni topladı. 1 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model,
484 kilometrelik menzille iyi bir seçenek gibi duruyor.
73
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tomotivde elektrikli dönüşüm beklentilerden daha
hızlı gelişmeye başladı. Özellikle SUV modellerin
ağırlıklı olduğu elektrikli araçlarda her geçen gün
menziller hızla artıyor. Sessiz ve çevreci yapılarıyla
dikkat çeken elektrikli otomobillerin pastadan aldığı pay da
her geçen gün artış kaydediyor. Daha geçtiğimiz yıllara kadar
bin adetleri bile bulmayan satışlar bugün geldiği noktada binin üzerine çıktı. Pazarın önemli oyuncularından olan Hyundai
de kısa süre içinde elektrikli araç pazarına adını yazdırdı. Markanın Kona Elektrikle dikkat çeken model, hem B-SUV’de hem
de elektrikli modeller arasında oldukça iddialı. Bu ay konuklarımız arasında yerini alan Kona Elektrik, 100 ve 150 kw olarak 2 farklı seçenekle sunuluyor. İki versiyon arasında gücün
dışında en büyük fark menzil. 305 ile 484 kilometre arasında
değişen menziller karşısında, tercihi biraz da fiyat belirliyor.
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Tasarımda bildiğimiz Kona’dan çok farklı değil
Konuğumuz olan Kona Elektrik, kardeşlerinde ‘ses’i ve görüntüsüyle ayrılıyor. Aracın kapalı
ızgaralı tasarımı, diğer sürücülerin oldukça dikkatini çekiyor. Araç akıcı tasarımı, yeni LED
farları ve markanın SUV genlerini öne çıkaran sportif detaylarıyla dikkat çekiyor. Kona Elektrik’te, gövde renginde sunulan çamurluk davlumbazlarının yanı sıra yeni 17 inçlik jantlar da
şık görünümü destekliyor. Araca profilden bakıldığında da yüksek omuz kıvrımları ve SUV
tasarımı öne çıkıyor. Aracın arkası ise kardeşlerine en çok benzeyen bölüm. Gövde rengi çamurluklar, ince LED stoplar ve açık renkli aydınlatmalar şık tasarımı tamamlıyor.
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İç mekan oldukça ferah
Aracın iç mekanında kaliteli ve yumuşatılmış kaplamalar öne çıkıyor. Dijital 10,25 inçlik
gösterge paneli gibi aynı büyüklükteki dokunmatik multimedya ekranı elektrikli otomobil
çağını yakalıyor. Batarya şarj durumu ve güncel güç kullanım seviyesi gibi elektrikli güç
aktarım mekanizmasıyla ilgili bilgiler de sağ tarafta konumlanan kadran içerisinde bulunuyor. Oldukça ferah olan iç mekan kardeşlerini aratmıyor. 332 litrelik bagaj da yeterli
yükleme alanı sunabiliyor.
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204 beygir gücünde
Aracın kalbinde tek oranlı redüktör şanzımanla eşleştirilen bir elektrikli motor yer alıyor.
204 beygir güç ve 395 nm tork üreten motor, bataryalar sebebiyle 1760 kilogramı bulan
ağırlığa rağmen oldukça yüksek bir performans vadediyor. Bu kombinasyonla otomobil,
0’dan 100 km/s sürate 7.9 saniyede ulaşabiliyor ve ivmelenme kabiliyetini saatte 167 kilometre hıza kadar sürdürüyor. 3 farklı sürüş moduna (Normal, Eco, Sport) sahip otomobilde modlar arası kullanım hissi oldukça belirgin. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar, bu otomobilde vites değiştirmek yerine frenleme kuvvetini belirliyor. 4 farklı ayara sahip sistemle
fren pedalına basmadan durabilmek bile mümkün. Bu sayede 64 kWh kapasiteli lityum
iyon batarya, şarj da oluyor. Bu kapasite, araca 484 kilometrelik menzil sunabiliyor.
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Tam dolumu 2 saat sürüyor
Aracın bataryası 0’dan yüzde 80’e yaklaşık 1.5 saatte (DC) doluyor. Tamamen dolması ise
2 saat sürüyor. AC tipi prizle 5-6 saat süren işlem 220 v prizle de 36 saatte tamamlanıyor.
Ortalama tüketimi 14.7 kWh olarak açıklanan otomobil, bizim farklı amaçlarla gerçekleştirdiğimiz denemelerde 14.4 ile 17 kWh arasında ortalamalar sunmayı başardı.
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Dakikası 3 liranın üstünde
Araç hızlı şarj noktasında (DC 50kw), tam dolu hale gelmesi yaklaşık 2 saat. Bunu şarj istasyonlarının tarifesine göre değerlendirdiğimizde son elektrik zamlarıyla birlikte 2 saatlik
süre için yaklaşık 400 liralık bir maliyetle karşılaşmak mümkün. Kona bu şartlarda neredeyse 484 kilometrelik menzil sunuyor. 136 beygir güç ve 305 kilometre menzil sunan
versiyon 787 bin liralık etiketle satılırken bize konuk olan 204 beygirlik ve 484 kilometre
menzilli modelin fiyatı 1 milyon liranın üstünde.
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Dünyada yılın
otomobili:
IONIQ 5

H

yundai’nin alt markası olarak
2021 yılında kurulan IONIQ,
E-GMP platformundaki ilk modeli
5 ile dikkat çekiyor. IONIQ 5, son
olarak New York’ta düzenlenen
Uluslararası Otomobil Fuarı’nda
‘Dünyada Yılın Otomobili (World
Car Of The Year- WCOTY)’ seçildi. IONIO 5 ayrıca, Yılın Elektrikli
Otomobili ve Yılın Tasarımı ödüllerini de topladı. Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok
sayıda uluslararası ödül kazanan
yenilikçi otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında
şarj edilebiliyor. Ultra hızlı 800 V
şarj özelliği bulunan otomobil,
daha fazla geniş bir iç mekan için
de geliştirilmiş global modüler
platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Dört tekerlekten çekiş (4WD)
sistemine de sahip olan araç,
WLTP standardına göre tek şarjla
maksimum olarak yaklaşık 470480 km arası bir menzile sahip.
IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca
Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılırken, gelişmiş bağlantı ve en üst
düzey araç içi sürücü yardım sistemlerine de yer veriyor.

A

şin Otomobil, OEM parça kullanımı ve hasarlı veya arızalı
parçaların onarımı konusunda son
dönemde sürücülerin ciddi bir talebi olduğunu belirtti. En büyük
sebebin artan yedek parça fiyatları
ve maliyetler olduğunu kaydeden
Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan
Erdem, önemli yedek parçaların
yurtdışından tedarik süreçlerinde
halen ciddi problemler yaşandığına
da dikkat çekti. Yetkili servislerde bakım ve onarım maliyetlerinin artan
enflasyon ve yüksek kur sebebiyle
premium araç sahipler için de zorlayıcı olduğunu kaydeden Erdem
“Basit bir önden kazada premium bir
otomobilin tek far ve tamponla sınırlı kalsa dahi parça değişimi 35.000
TL’yi buluyor, rutin bakımlar ise 4.000
TL’lere ulaşmış durumda. Premium
araç sahipleri ise alternatif yolu özel
servislerde buluyor. Aynı senaryoda
onarım burada ortalama 7.500 TL’ye,
rutin bakım OEM parçalarla 3.000
TL’ye yapılabiliyor” yorumunu yaptı.

KISA KISA

A

nadolu Isuzu yurtdışı pazarlardaki büyümesini
yer aldığı sektörel etkinliklerle desteklemeye
devam ediyor. Şirket bu kapsamda otobüs üretim sektörünün en önemli uluslararası etkinlikleri
arasında olan ve 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Bus2Bus 2022 fuarına katıldı. Bus2Bus 2022 fuarında
Anadolu Isuzu NovoCITI Volt ve Kendo / Interliner
CNG araçları ile boy gösterdi. Türkiye’de yüzde 70’e
varan yerlilik oranı ile ürettiği midibüs ve otobüsleri dünyanın 45 ülkesine ihraç eden ve midibüs
segmentinde 18 yıldır İhracat şampiyonu olan Anadolu Isuzu, yüzde 100 elektrikli otobüsü NovoCITI
Volt’un yenilenen tasarımını da ilk kez Bus2Bus
fuarında tanıttı. Novociti Volt, 211 kWh’lık batarya
kapasitesi ile 300 km’ye kadar menzil olanağı sağlarken, 268 kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye
kadar menzil olanağı sunuyor.

Rutin bakım
bile 4 bin
lirayı geçti

KISA... KISA...

ASPART ile
kimlik değiştirdi

KISA KISA

Anadolu
Isuzu’dan Berlin’e
çıkartma

KISA KISA
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OTOR AŞİN, yerli markası ASPART’ta
yeni bir döneme girdi. Kurumsal Dönüşüm Projesi kapsamında markanın yeni
logosu, MOTOR AŞİN’in Genel Merkezi’nde,
Stratejik Dönüşüm ve Vizyon toplantısında ilk kez duyurulmuş oldu. MOTOR AŞİN
CEO’su Saim Aşçı, yedek parça sektöründe
yeni ürün gruplarına yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını, aynı zamanda yeni
dağıtım merkezleriyle Türkiye genelini kapsayan lojistik altyapılarını sağlamlaştırdıklarını dile getirdi. 2012 yılında serüvenine başlayan markanın kısa sürede 400 çeşit ürüne
ulaştığını, bugünse 10 bin çeşit ürüne ev
sahipliği yaptığını söyleyen Aşçı “ASPART ile
pazar payımızı artırarak, MOTOR AŞİN çatısı
altında olmanın verdiği güvenceyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. MOTOR
AŞİN’in değerleriyle harmanlanan ASPART’ın
yükselen grafiği ve sektörün teveccühü
ile hız kesmeden pazarın ihtiyacına uygun
ürün tedarikini sürdüreceğiz.” dedi.
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En ucuz otomobilin yarım milyon
liraya yaklaştığı bu süreçte, artık
araçlara maksimum fayda gözüyle
bakılıyor. Renault’nun B-sedan pazarı
için geliştirdiği yeni modeli Taliant da
bunlardan biri. Şık tasarım, zengin
donanım listesi, geniş yaşam alanı
ve 628 litre bagaj alanı sunabilen
otomobilin başlangıç fiyatı da 355 bin
lira. Otomatik farkı ise 100 bin lira.

Fayda
iyat

otomobili mi?
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T

üm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de sedan otomobillere olan talep hızla
düşüyor. Artık SUV’ların egemenlik dönemine girilirken, özellikle
küçük sınıf sedanlarda fiyat fayda
otomobili olan bu geçişten etkilenmeyecek. SUV’un payı yüzde 41’e
çıkarken, sedan yüzde 34’e geriledi. Bunun tablonun farkında olan
Renault, yeni nesil otomobillerinin
arasına yeni bir sedan daha sıkıştırdı. Markanın Symbol ile mücadele
ettiği B-sedan pazarından, yepyeni
modeli Taliant ile aslan payını almayı
hedefliyor. Bu ay konuğumuz olan
yeni Taliant, yeni nesil küçük hacimli
benzinli motoru ve sınıfında pek de
rastlanmayan otomatik şanzımanıyla
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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İlk bakışta küçük Megane
İlk bakışta küçük bir Megane Sedan gibi görünen yeni araç, tasarımıyla meraklı gözleri üzerine
çekmeyi başarıyor. Markanın yeni nesil far tasarımıyla şekillendirilen yeni ön yüz, uzun motor
kaputu ve kavisli hatlar, aracın kaslı görünmesini sağlıyor. Aracın arka tasarımı da modele özgü
ve oldukça şık görünüyor. Aracın iç mekanı da tamamen yeni. Markanın dairesel klima kuman-
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daları, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve rahat okunan göstergelerle donattığı için mekanda sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Ön bölümde sunulan geniş alan, arka sırada artarak
devam ediyor. İç mekanda hoşumuza gitmeyen tek detay, dikiz aynasından bakıldığında arka
camın hatırı sayılır bir bölümünü kaplayan 3’üncü fren lambasının konumu.
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628 litrelik bagajı var
Yaklaşık 4.4 metrelik uzunluğu, 1.85 metrelik genişliği ve 2.65 metrelik aks aralığıyla
bir üst sınıfa yakın boyutlar vadeden yeni Taliant, tam 628 litrelik bagaj hacmiyle de bu
durumu destekliyor. Bagaj içini düzenlemeye yarayan aparatların da oldukça kullanışlı
olduğunu söyleyebiliriz. Araçta görev yapın 999 cc’lik turbo beslemeli 3 silindirli benzinli
ünite, 90 beygir güç ve 142 nm tork üretiyor. Gücünü ön aksa CVT tipi otomatik şan-
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zımanla (X-tronic) ileten araç, 1212 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor.
Aracı 0’dan 100 km/s sürate 13.9 saniyede tamamlayan Taliant, saatte 169 kilometre
hıza kadar nefesini tutabiliyor. Ara hızlanmalarda da yeterli çekişi sağlayan motor, özellikle şehir içinde, yüksek performans aramayanların beklentilerini karşılayabiliyor. Küçük
hacimli motorun tüketim değerleri de cazip seviyede.
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TEST-RENAULT TALIANT

Ortalama tüketim 6.1 litre

Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 6.1 litre olan araç, bizim kullanımımızda da 7.0 litrelik seviyeyi aşmadı.
Şehir içinde konforlu bir sürüş vadeden
Taliant, beklentileri rahatlıkla karşılayacak yol tutuş özellikleri vadediyor. Tatlı
sert süspansiyona rağmen sert manevralarda yatma eğiliminde olan araç,
standart donanımdaki ESP ile tehlikeden uzak bir sürüş sunabiliyor.
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TEST-RENAULT TALIANT

Fiyatı 355 bin liradan başlıyor
Renault, yeni Taliant’ı 355 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Tamamı 1.0 litrelik benzinli motorlardan oluşan ürün gamında
otomatik şanzıman seçeneğinin sunulması, sınıfı için bir yenilik.
Bize konuk olan üst donanımlı ve otomatik şanzımanlı versiyonun
fiyatıysa 451 bin 900 liralık etiket taşıyor. Fazla rakibi olmasa da
yeni Taliant, sınıfına göre zengin denebilecek kadar yüksek bir donanım seviyesiyle sunuluyor.
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SEGMENTiNiN

'N'

hızlısı
olmaya
geldi
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LANSMAN-HYUNDAI i20 N
Türkiye’de üretilen en hızlı
otomobil olma özelliğini
taşıyan Hyundai i20 N yola
çıktı. Türkiye’den sadece
100 kişinin sahip olduğu
modelin stokları neredeyse
aynı gün bitti. 1.6 litrelik
turbo benzinli motorla
kombine edilen otomobil
204 beygir gücünde. Aynı
zamanda araç sadece
manuel vites seçeneğiyle
sunuluyor.
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ürkiye’de çok yaygın olmasa da dünya güçlü hot hatch, otomobillerin gerek motor yapısı gerekse şehirci özellikleriyle
tercih ediliyor. Türkiye’de de artan yakıt fiyatları ve vergilendirme nedeniyle bu tip modellere neredeyse C segmentinin
fiyatını ödemek gerekiyor. Bu yüzden B hot hatchlere Türkiye’de beklenilen ilgi
gösterilmiyor. Yerli üretimin avantajını kullanan Hyundai de İzmit’te ürettiği
‘N’ performansını tanıttı. İ20 N ismiyle pazara dahil olan modele Türkiye için
100 araçlık kota verildi. Aracın fiyatı yaklaşık 600 bin lira. Güncel i20’den 10
mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir
formda. Ön tarafta, turbo motor için daha geniş hava girişine sahip bir tampon
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LANSMAN-HYUNDAI i20 N

dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış
pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış.
Kırmızı şeritli tampon altı spoyler de modelin performans odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı renk, genişliğini vurgulayarak
yeni tasarımlı marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor. Arkada ise yine i20 WRC’den esinlenilmiş bir tavan spoyleri bulunuyor. Bu
aerodinamik parça, sportif görünümün yanı sıra yere basma kuvvetini
de artırıyor ve böylece agresif bir sürüş imkanı sunuyor. Mat gri renkli
özel tasarım 18 inç alaşım jantlar ise Pirelli tarafından sadece bu model için
özel olarak üretilen 215/40 R18 ebatındaki P Zero HN lastiklerle kullanılıyor.
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Aracın iç mekanı tasarım tarafında mevcut i20’lerden oldukça farklı. Koltuğa oturduğunuz anda bir şeylerin farklı olduğunu hissediyorsunuz. Nubuk ve deri karışımı N logolu
koltuklar, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın
tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da var. Hyundai
i20 N, 10.25 inçlik dijital gösterge ve yine 10.25 inç AVN dokunmatik ekranlı multimedya
özelliğine sahip. Araçta, anahtarsız çalıştırma, dijital klima, Apple CarPlay, Android Auto ve
kablosuz şarj gibi özelliklere de sahip. Bunlara ek olarak, müzik keyfi için de subwooferlı
BOSE ses sistemi bulunuyor.
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LANSMAN-HYUNDAI i20 N

204 BEYGİRLİK TURBO

Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor sadece 6 ileri şanzımanla kombine
edilmiş. Maksimum 204 beygir güce sahip olan modelin torku da 275 Nm. Aracın toplam
ağırlığı da 1265 kg olarak hesaplanmış. Araç, 0-100 km/s hıza 6.2 saniyede ulaşırken maksimum 230 km/s hız yapabiliyor. Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir
kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, böylelikle istenilen devirde
yere gücünü aktarıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında zinde
tutuyor ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş koşullarında yüksek performans sağlıyor.
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LANSMAN-HYUNDAI i20 N

MEKANİK SINIRLI KAYMALI DİFERANSİYEL
Ayrıca, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik
Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m-LSD) de kullanılıyor. Bu eklenti ile daha sportif ve daha
çevik bir sürüş için optimum çekiş sağlanıyor ve özellikle virajlarda tutuş maksimum seviyelere ulaşıyor. Sistem, tekerlekler arasındaki dönüş hızı farkı belirli bir limiti aştığında
devreye girerek dönüş hızlarını eşitliyor. Otomobil, beş farklı sürüş modu ile kullanıcısı-
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na yüksek seviyede kişiselleştirme sunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Sürüş
modları, motorun Elektronik Stabilite Kontrolü’nü (ESC), motorun işletim sistemini, egzoz
sesini ve direksiyonun sertliğini ayarlıyor. N Custom modunda ise sürüş için gerekli olan
parametreleri sürücü istediği gibi kendi ayarlayabiliyor.

105

otogundem.com.tr

SAYI 76 MAYIS 2022

C
ile arazi

YILDIZLI

olmaya hazır
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MERCEDES-BENZ C ALLTERRAIN

Mercedes-Benz yeni
C-Serisi’ni satışa
sunmasının ardından
All-Terrain versiyonunu
da tüketicilerle
buluşturdu. Artan yerden
yüksekliği ve 4 tekerden
çekiş sistemini de sunan
otomobil, özel bir
arazi aydınlatması
bile sunuyor.
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MERCEDES-BENZ C ALLTERRAIN

Y

erden yüksek modellere tüm dünya oldukça çabuk alıştı. Bu süreçte
tüketiciler yönünü oldukça çabuk SUV modellere çevirdi. Daha önce C
segmentiyle karşılık bulan modellerin yerini ise şimdilerde B-SUV modeller almaya başladı. Tabi bir de işin lüks boyutunda markalar birbirinden farklı modelleri de ortaya koymakta oldukça başarılı. Premium sınıfta station
wagon modellerin yerden yükselmesi bile tüketiciler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Daha önce bu sınıfta E-Serisi’yle boy gösteren Mercedes-Benz ise şimdi de
C-Serisi için ilk kez All-Terrain seçeneğini tanıttı. Premium segmentte hafif arazi
koşullarına çıkmanın en ucuz seçeneklerinden biri olan model, daha fazla yerden
yükseklik, standart olarak sunulan 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor. İki arazi sürüş modu ile C-Serisi All-Terrain, daha büyük lastikleriyle asfalt dışındaki patikalarda da hareket özgürlüğü sunuyor. Özgün radyatör ızgarası, özel
tamponlar, ön ve arkada tampon altı koruma kaplamaları ve yanlarda mat koyu
gri çamurluk ağzı kaplamaları arazi aracı görünümünü destekliyor. Opsiyon olarak sunulan DIGITAL LIGHT, özel bir arazi aydınlatmasını içeriyor. Geçtiğimiz Eylül
ayında Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Mercedes-Benz C-Serisi All-Terrain,
ülkemizde yaklaşık 1.4 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
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MERCEDES-BENZ C ALLTERRAIN

OFF-ROAD İÇERİĞİ BİLE VAR
Sportif arka kısım 490 ila 1510 litre arasında bir bagaj hacmi kullanıma sunuyor. Standart
olarak sunulan EASY-PACK bagaj kapağı, kontak anahtarındaki düğme, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki düğme kullanılarak rahatlıkla açılabiliyor veya kapatılabiliyor. C-Serisi All-Terrain, iç tasarımında da AVANTGARDE paketini baz alıyor. Siyah,
macchiato beji/siyah ve sienna kahvesi/siyah olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.
Gösterge paneli, gümüş krom bir ek ve mat elmas serigrafi kaplamaya sahip. Ayrıca farklı
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kaplama seçenekleri de sunuluyor. Merkezi gösterge ekranı altı derece eğimli yapısıyla
sürücü odaklı bir yapı sergiliyor. Sürücü alanındaki yüksek çözünürlüklü 12,3 inç LCD ekran, bağımsız ve havada süzülüyormuş gibi görünüyor. Bu uygulama, sürücü ekranını klasik kadranlı göstergelere sahip geleneksel kokpitlerden ayırıyor. All-Terrain için eğim veya
direksiyon açısı gibi bilgiler dışında coğrafi koordinat ve pusula bilgilerini de gösteren yeni
bir “Off-Road” içeriği eklendi.
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MERCEDES-BENZ C ALLTERRAIN
ELEKTRİK DESTEKLİ MOTOR
Aracın kalbinde 1.5 litrelik benzinli motor görev yapıyor. C-Serisi All-Terrain, C 200
4MATIC All-Terrain adındaki yeni dört silindirli benzinli motor (M 254) ve entegre
ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile birlikte sunuluyor. 204 bg (150 kW) güç kısa
bir süre için elektrikli sistem tarafından 20 bg (15 kW)’ne kadar destekleniyor.
Enerji geri-kazanımı ve motorun kapatılması halinde “süzülme” işlevi sayesinde
benzinli motor yüksek verimlilik seviyesi sunuyor. Aracın ortalama tüketimi de 100
km’de yaklaşık 7 litre.

ARAZİ SÜRÜŞÜ İÇİN İLAVE MOD

EKO, KONFOR, SPORT ve BİREYSEL dışında, C-Serisi All-Terrain’de arazi sürüşü için iki ilave DYNAMIC SELECT modu bulunuyor. OFFROAD, toprak yollar, çakıl
veya kum gibi daha hafif araziler için tasarlanırken, daha zorlu ve dik araziler için DSR’li
(Eğim İniş Hız Sabitlemesi) OFFROAD+ devreye giriyor. DYNAMIC SELECT, motor, şanzıman, direksiyon, ESP® ve 4MATIC sistemlerinin çalışma karakteristiğini uyarlıyor. Sürücü,
merkezi ekranın altındaki dokunmatik yüzey ile sürüş modları arasında geçiş yapabiliyor.
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MG ZS e-HS

ŞEHiiR TRAFi
ŞEH
TRAFiĞiNE

alternatif sunuyor

M

G, %100 elektrikli ZS modelini ülkemizde satışa sunduktan sonra hem elektrikli
hem benzinli motoru birlikte kullanan ‘fişe takılan hibrit’ e-HS’yi de ülkemizde
yollara çıkardı. ZS’in, 106 HP güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonu 449 bin TL’den başlarken, 111 HP’lik 1,0 litrelik turbo
benzinli tam otomatik modeli ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. MG markası
elektrikli mobiliteye ve şehir içinde karbon emisyonlarnın azaltılmasına önem veriyor. Bu paralelde; ZS müşterilerine 55 km elektrikli menzili olan elektrikli bisikletini şehir içi trafik çözümü olarak sunuyor. Markanın sunmak istediği deneyim, MG ZS sahiplerinin metro, tramvay,
metrobüs, Marmaray, vapur, uçak gibi toplu ulaşım araçlarına kısa mesafede bulunan yerlerde park ederek trafik yoğunluğu ve stresine girmeden yollarına devam edebilmeleri olarak
öne çıkıyor. 1.5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1.0 litrelik tur-
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bo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Hafif yapısıyla
performans ve tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik
versiyon, 106 HP güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip. MG ZS 1,5 litrelik motoruyla 0’dan
100 km/s hıza 10,9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede
6,6 litre. 1,0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan 100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre. Sunduğu aktif ve pasif güvenlik ekipmanlarıyla aileler için ideal bir yol arkadaşı olan ZS, %100 elektrikli versiyonuyla Euro NCAP’ten 5
yıldız alan ilk model olmayı başarmıştı. Aynı gövde yapısını koruyan ZS’in benzinli versiyonları
da zengin bir güvenlik listesine sahip. İki ISOFIX bağlantısı, ön, yolcu ve sürücü havayastıkları
ile yokuş kalkış desteği her iki donanımda da standart olarak yer alıyor.
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RS Oto
emar
çekecek

Oto.net
satacak

R

S Oto Ekspertiz, Oto.net ile iş birliği
yaptı. Anlaşma kapsamında Oto.
net’ten otomobil satın alan tüketiciler, ülke çapında yaygın ağa sahip
RS Servis noktalarında ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerine de erişebilecek. Oto.net
ile sürdürülebilir şekilde yeni projeler üreteceklerini dile getiren RS Otomotiv Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “İkinci
el araç pazarının rüştünü ispatlamış, saygın
markalarından Oto.net ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Oto.net ile hızla
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HABER-RS OTO

RS Oto Ekspertiz,
Oto.net ile iş birliğine
imza attı. RS Oto
Ekspertiz noktaları,
Oto.net’in satın
alacağı araçlar için
tarafsız ekspertiz
noktaları olarak
konumlanacak.
büyüyen ikinci el araç sektöründe hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet verebilme ortak paydasında buluşuyoruz. İşbirliğimiz ile daha
geniş bir tüketici kitlesine ulaşacak ve sektöre katma değer sağlayacağız” dedi. Oto.
net Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yonca
Ulusoy ise “RS Oto Ekspertiz ile güçlerimizi
birleştirdiğimiz için oldukça memnunuz. RS
Ekspertiz ile Türkiye genelinde 34 şehirdeki
alım merkezleri daha da artırıp, satın alacağımız araçlar için alım merkezlerimizi 104’e
çıkararak müşterilerimize sunduğumuz hiz-

metleri genişletiyoruz. RS Otomotiv Grubu
ile geliştireceğimiz yeni projelerle platformumuz üzerinden otomobil satın alanlara
da ayrıcalıklı hizmetler sunacağız” açıklamasında bulundu. RS Oto Ekspertiz Türkiye’de ilk kez MR cihazıyla otomobillerdeki
kontrolleri gerçekleştiriyor. Otomobillerin
kaporta ve boyalarındaki hasarları, onarım
işlemlerini ve boya kalınlıklarını, üzerinde
bulunan IR termal kamera ve özel halojen
ışıklar yardımıyla daha net ve anlaşılabilir
bir rapor sunabiliyor.

117

otogundem.com.tr

SAYI 76 MAYIS 2022

TEST-FIAT 500X SPORT

Aklı
arazide

İtalyanların modayı
yakından takip etmesi
otomobillere de
yansıyor. Uzun bir
zaman önce pazara
dahil edilen 500X de
bunlardan biri. Hafif
bir operasyondan
geçen model, ufak
detaylarla sınıf
atlamayı da başarmış.
Bize konuk olan
500X Sport ise hem
hamiyle hem de
tasarımıyla bir yerden
yüksek sporcu olmuş.

kalbi
ASFALTTA
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üm dünyada hiç kuşkusuz yerden yüksek otomobiller büyük bir ilgi odağı olmaya başladı. Bu yola zamanında çıkan birçok marka, bunun karşılığını alırken
sonradan başarılı hamleler yapanlar da bu dönüşümden eksik kalmadı. Türkiye’de de oldukça dikkat çeken segment karşısında üretimler bile yavaş yavaş bu
alanlara kaymaya başladı. Fiat’ta bu markalardan biri. Marka Egea ile başarıdan başarıya
koşarken sedan deviniminin dönüşmesiyle birlikte artık SUV-crossover modellerle de
adından söz ettirmeye başladı. Uzun bir zaman önce yola çıkan 500X de bu modellerden biri. İtalyanların özellikle bu modayı yakından takip etmesi ve ortaya çıkardığı ürün-
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TEST-FIAT 500X SPORT

lerle beğeni toplaması tesadüf değil. Bir coupe benzeri formla dikkat çeken 500X hem
tasarımı hem de sunduğu verimli motor seçenekleriyle son dönemde popüler olmaya
çalışıyor. Küçük güncellemelerle mevcut görünümüne kavuşan model, sport donanımıyla oldukça çekici. LED gündüz farları, büyük hava girişleri ve çamurluklardaki ufak
detaylar mevcut 500X kalıplarının dışına çıkmayı başarıyor. Ön tampon, dikiz aynaları ve
kapı kollarında yer alan mat gri detaylar bize konuk olan kırmızı renge oldukça yakışmış.
Ayrıca yeni yan etekler, difüzör tarzı arka tampon, çift krom egzoz da dikkat çeken detaylardan olmuş.
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TEST-FIAT 500X SPORT

SUV değil spor otomobil kullanım hissi
Aracın iç mekanına da ufak dokunuşlar yapılmış. Özellikle alcantara döşemeli gösterge
panelindeki kırmızı detaylar ve TFT grafikleri
ile titanyum grisi gösterge panosuna bakıldığında daha çok SUV bir 500X’den çok, sport
bir otomobilin kokpitinde olduğunuzun ha-

122

vasını veriyor. Deri alcantara döşemeli özel
koltuklar, yeni siyah kumaş, koltuklarda gri
500 logosu, alüminyum pedallar ve ambiyans iç aydınlatması 500X Sport’un benzersiz iç mekanını tamamlamış. Deri direksiyon
simidinde yer alan alcantara detay da bunu

destekler nitelikte olmuş. Koltukların saran
yapısı, direksiyonda yer alan vites kulakçıkları ve 150 beygirlik ünite spor bir otomobil
kullanım hissini sonuna kadar hissettiriyor.
Arka tarafta coupe formuna rağmen baş ve
diz mesafesi yeterli. Sınıfının ortalamaların-

da olan birçok detay da onu farklı kılan özelliklerden olmuş. 500X’te malzeme kullanımı
ve işçilik de sınıf ortalamasında. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğuna sahip 7.0
inç dokunmatik bilgi-eğlence arayüzü, her
Fiat 500X’te standart.
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150 beygirlik benzinli

Aracın kalbinde hemen hemen yeni olan
1.3 litrelik benzinli motor görev yapıyor.
Firefly T4 adı verilen ünite 150 beygir güç,
270 NM’de tork üretiyor. 6 ileri otomatik
şanzımanla kombine edilen araç beklentilere karşılık veriyor. 500X Sport’un yol tutuş ve manevra kabiliyetlerini arttırması ve
tüm bunları yaparken sürüş konforundan
taviz vermemesi için 4 lastikteki MacPherson tipi bağımsız süspansiyonları, Sport
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TEST-FIAT 500X SPORT

donanım seviyesine özel yeni yaylar ve
FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisi kullanılarak geliştirildi. Ara hızlanmalarda da başarılı olan modelin şanzımanı
da orta seviyede eşlik ediyor. Tüketim
tarafında da iddialı olan araç, fabrika verilerine göre maksimum 6.9 litrelik tüketimi
yol bilgisayarına yansıtıyor. Bizim testimiz
boyunca ise ağırlık şehir için kullanımlarda
ekrana 7-8 litre seviyesini yansıttı.
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Beklenenden
126

DAHA BÜYÜK

TEST-FORD PUMA

Küçük sınıf SUV’da Ecosport ile dikkat çeken Ford, geçtiğimiz
yıllarda Puma’yı da pazara sundu. Tasarımıyla açıkçası
Ecosport modelinden daha fazla göz dolduran Puma,
göründüğünden daha heybetli bir otomobil olmasıyla dikkat
çekiyor. Hem ön hem arka kısımda yaşam alanı oldukça geniş
olan Puma’nın bagaj hacmi de 456 litre.
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tomotivde tercihler her geçen gün değiştikçe, özellikle Türkiye gibi sedan ülkesi olan pazarlarda bile deyim yerindeyse ‘pabuçlar dama’ atıldı. Artan model
seçenekleriyle birlikte egemen segment SUV ve crossoverlar olurken, C-SUV
ile dikkat çeken sınıf B’ye kadar indi. Bugün ortalama bir C-SUV fiyatı neredeyse 1 milyon liraya merdiven dayarken B’de fiyat hâlâ 500 bin TL başlangıcında. Bu
segmentin önemli oyuncularından biri olmayı hedefleyen Ford ise Ecosport modelinden
sonra Puma ile de dikkat çekti. Tasarımıyla açıkçası Ecosport modelinden daha fazla göz
dolduran Puma, göründüğünden daha heybetli bir otomobil. Ford Puma’da alçak ve
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TEST-FORD PUMA

eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz
çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yatay formlu iki parça stop
lambası tasarımı, sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda
bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve
canlı bir görünüm kazanıyor. Dinamik ve sportif duruş, ön ızgara tasarımı, ST-Line body
kiti, 18’’ inç alaşım jantlar ve LED sis farları gibi şık detaylar ile tamamlanırken, yukarıda
konumlandırılan sıra dışı LED farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.
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TEST-FORD PUMA

Beklenenden daha büyük iç hacim
İç mekanda oldukça geniş bir yaşam alanı suna bilen Puma tüm Ford modellerinde
olduğu gibi teknolojiyi de beraberinde getirmiş. Aracın ön kısmı daha geniş bir alan sunabilirken, arka tarafta baş ve diz mesafesi hemen hemen ortalamalara yakın. Araçta
kullanılan malzemeler de oldukça kaliteli. Sınıfına göre iç mekanda işçilik de oldukça niş
duruyor. Akıllı 12.3″ renkli dijital ekran, iç mekan ile kusursuz bir devamlılık yaratmak için
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araç ön konsoluyla bütünleşmiş. Sürüş moduna göre bilgilerin rengi ve düzeni değişiyor.
Orta konsolda bir diğer yenilik ise giriş donanımı itibari ile standart olarak sunulan olan
8’’ renkli dokunmatik ekran ve SYNC sistemi olurken, bu özellik ‘St-Line’da standart sunulan kablosuz şarj ünitesi ile birlikte kullanıcıların telefonları ile bağlı olma ve güvenli sürüş
ihtiyaçlarını karşılıyor.
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TEST-FORD PUMA

456 litrelik bagaj

Sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olan Yeni Puma’da 456 litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir bagaj hacmi bulunuyor. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford
MegaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı,
763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80
litrelik bir ek bagaj alanını da kullanıma sunuyor. Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115
cm uzunluğunda bir yükü koymak mümkün oluyor. Ayrıca arka koltukları yatırarak sahip
olunan düz zemin ile yükleme alanının arttırılması kolaylıkla sağlanabiliyor. Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı
Bagaj Kapağı teknolojisi ile destekleniyor.

132

133

otogundem.com.tr

SAYI 76 MAYIS 2022

TEST-FORD PUMA

Gücü yerinde tüketimi cimri
Aracın kalbinde görev yapan 1.0 litrelik Ecoboost benzinli ünite, beklenenden daha büyük etki yaratabiliyor. Ödüllü motor hem performans hem de tüketim açısından oldukça
başarılı sayılabilir. 125 beygir güç 200 NM tork üreten ünite 0’dan 100 kilometreye 10.2
saniyede çıkıyor. Puma ST Line fabrika verisi olarak son hızı saatte 190 kilometre. Bu mo-
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tor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor. Aracın ortalama tüketimi ise fabrika tarafından 4.9 litre olarak kaydedilmiş. Bizim test sürüşümüz boyunca trafiğin daha sakin olduğu noktalarda 5.5 litre olmuştu. Aracın başlangıç
fiyatı 560 bin liranın üzerinde. Bize konuk olan ST Line da 722 bin liralık etiket taşıyor.
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Tahtını geri
almaya geldi
B-crossover segmentinin atası sayılabilecek Juke, yeni
tasarımı, genişleyen boyutları ve teknolojik özellikleriyle eski
tahtına gözünü dikti. Fakat eskiden neredeyse segmentinin
tek modeliyken şimdi oldukça zorlu rakipleri var.
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TEST-NISSAN JUKE

D

ünyada olduğu gibi Türkiye’de de SUV ve crossover araçlara olan ilgi büyük bir hızla artıyor. Hatchback otomobillerin yerini almak için yavaş fakat
emin adımlarla yıldan yıla genişleyen SUV segmenti, son yıllarda daha
büyük adımlar atmaya başladı. Markaların da artan ilgisi, pazardaki en
büyük rekabetin bu alana taşınmasına neden oldu. 11 yıl önce B sınıfını crossover
karoserle tanıştıran Nissan, yenilediği Juke ile yeniden yollara çıkıyor. Tabii artık
pazarda birbirinden iddialı çok sayıda rakibi var. Yeni Juke, güvenli sürüş özellikleri,
yüksek performansı ve ileri teknolojik özellikleri bir arada buluşturuyor. Yeni Juke,
tüm versiyonlarında 8 inç dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto sistemlerini standart olarak sunuyor. Nissan Intelligent Mobility özelliklerine sahip
yeni Juke’un, 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo şarjlı 115 beygir gücünde olan motoru, 6
ileri manuel vites ya da 7 ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri sayesinde yüksek performans ve yakıt tasarrufu avantajlarıyla ön plana çıkıyor.
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TEST-NISSAN JUKE

Genişleyip hafiflemiş

Nissan Juke bir önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında, arka koltuklarda 5,8 santimlik artan diz
mesafesi, yine 2,2 santimlik artan baş mesafesi ile
arkada oturan yolculara oldukça geniş bir alan sunarken, yüzde 20 artan 422 litrelik bagaj hacmi ile
de öne çıkıyor. Yenilenmiş iç tasarımı ile kullanıcı dostu kontrol özellikleri sayesinde daha fazla
konfor sağlayan Nissan Juke; 7 inç gelişmiş
sürücü yardım ekranı, araç konsolunda ve
kapı içlerinde yer alan yumuşak dokunuşlu döşeme malzemeleri, ambiyans aydınlatma, standart mono-form koltuklar
ve alcantara yarı deri koltuk döşemeleri ile birleşerek araçta seçkinlik
hissini artırıyor.
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TEST-NISSAN JUKE
Koltuklarda Bose imzalı hoparlörler
Yeni Juke’un koltuk başlarına entegre edilmiş iki adet UltraNearfield ses
ünitesini içeren sekiz kuvvetli hoparlörü ile 360° kişiselleştirilebilir müzik
deneyimi sunan Bose Personal Plus ses sistemi, sürücü ve yolculara keyifli
ve zengin bir müzik deneyimi sunuyor.
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TEST-PEUGEOT 208

T
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Yarım
milyonluk
KÜÇÜK ASLAN

Küçük sınıf otomobillere ilgi
her geçen gün artıyor. Bunun
en büyük nedeni ise yüksek
fiyat skalası. Peugeot’nun
küçük aslanı 208 de vergi
mağduru modellerden
biri. Yarım milyonluk fiyat
etiketine zengin donanım
ve sportif bir sürüş sığdıran
model, tüketimde de iddialı.

ürk otomotiv sektöründe yaşanan yüksek fiyat sorunu, küçük
sınıf otomobillere olan ilgiyi
arttırdı. Hemen hemen pazarın
yarısını kapsayan B sınıfı modellerde değişim de dikkat çekiyor. Fransız otomotiv
üreticisinin Peugeot 208’i de bunlardan
biri. Geçtiğimiz yıllarda yenilenen modelin
başarısı satış rakamlarına da yansımış.
Markanın B hatchback (HB) pazarındaki
iddialı oyuncusu 208, bu performansın
önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peugeot 208, tasarımıyla olduğu gibi
performansıyla da dikkat çeken GT versiyonuyla konuğumuz oldu. Sınıfının en dinamik tasarımlı modellerinden olan 208,
geniş ızgarası, aslan pençelerini andıran
LED farları ve tek parçadan tamponuyla oldukça sportif görünmeyi başarıyor.
Arka bölümde de dinamik tasarımlı stop
lambalarının arasında bagaj kapağını boydan boya kaplayan parlak siyah bir bagaj
bandına yer verilmiş. GT versiyonuna özel
jantlar da sportif tasarımı tamamlıyor.
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TEST-PEUGEOT 208

1.2 litrelik turbo benzinli

3 boyutlu göstergeler
Aracın iç mekanı ise kaliteli ve şık çizgilerle tasarlanmış. 3 boyutlu yükseltilmiş göstergeler,
i-Cockpit ve yarı otonom sürüş gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerine de yer verilen araç,
boyutlarına göre de oldukça ferah bir tasarıma sahip. Arka koltuklarda baş ve diz mesafesi sınıf standartlarında iken, malzeme kalitesi de yüksek tutulmuş. İç mekanda siyah tavan döşemesi, 8 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği, spor yarı deri yarı kumaş koltuklar
ve alüminyum pedallara yer verilmiş. 208, Drive Assist ve bünyesinde barındırdığı yeni ve
segmentinin en iyi sürüş destek sistemleriyle otonom sürüşe giden yolu açıyor.
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EAT8 ile sunulan Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız
Sabitleme Sistemi (ACC) öndeki aracı belirlenen bir
mesafeden takip etme olanağı sunuyor. Aracın kalbinde ise markanın ve PSA’nın diğer üyelerinden
tanıdık motor seçeneklerine yer verildi. 1.2 litrelik PureTech motor, 3 silindirli ve turbo beslemeyle yüksek
bir güç seviyesine ulaşıyor. 130 beygir güç ve 230 nm
tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. Bu kombinasyonla otomobil 0-100
km/s ivmelenmesini 8.7 saniyede tamamlıyor. Saatte
208 kilometreye kadar nefesi kesilmeyen otomobil,
ara hızlanmalarda da oldukça atak.
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TEST-PEUGEOT 208

Ortalama tüketim 4.5 litre

Yarım milyonluk 208

Performansı yüksek motor, tatlı sert süspansiyon sistemi ve başarılı direksiyon sisteminin
de desteğiyle yüksek tutunma özellikleri gösteriyor. Sert virajlarda bile yatma eğiliminde
olmayan karoser, ağırlık transferlerinde de öngörülebilir tepkiler veriyor. Küçük hacimli motor tüketim konusunda da iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi sadece
4.5 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortalamaysa 6.1 litre seviyesinde gerçekleşti.

Yeni 208’in fiyatı, kurlardaki artış ve bunun etiketlere yansıtılması sonucu 362 bin 500
liraya ulaştı. Bize konuk olan GT donanımlı benzinli versiyondaysa fiyat 530 bin liraya
yakın. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata oldukça zengin bir donanım listesi eşlik
ediyor. Sportif sürüşü, zengin donanımı ve yüksek kalite hissi aracın sınıfının en iddialı
oyuncularından biri haline getiriyor.
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Sporcu
tasarıma hibrit
dopingi
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TEST-TOYOTA COROLLA HB
Toyota Corolla HB ile yeniden geçmişe
döndü. Daha önce Auris olarak sedan
kardeşine eşlik eden model yeniden
Corolla ismini aldı. Bize 1.8 litrelik
hibrit üniteyle konuk olan model tam
bir yakıt cimrisi. Üstelik şehir içinde
ağırlıklı olarak elektrikli motorla sürüş
imkanı oldukça yüksek.
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apon otomotiv üreticisi Toyota, son dönemde gerçekleştirdiği tasarım hamlesiyle
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 90’lı yıllarda ürettiği sportif otomobilleri ve tasarımlarıyla bilinen marka, 2000’li yıllarda daha sade çizgilere sahip araçlarıyla yollarda
boy göstermeyi tercih etmişti. Markanın efsane spor otomobillerini aratmayan tasarımıyla Corolla HB, bu sefer hibrit motor seçeneğiyle konuğumuz oldu. Auris modelinin
yerini alan yeni Corolla HB, özellikle de kırmızı rengiyle çok sportif görünüyor. Geniş hava
girişine sahip ön tampon, petek şekilli ızgarasıyla spor tasarımın kilit noktasını oluşturuyor. Girinti çıkıntılı yapı, gövde rengiyle uyumlu koyu renkli kaplamalar ve çekik farlar, mevcut Toyota modelleri arasındaki belki de en çekici tasarım ortaya çıkarıyor. Uzun kaputla

152

TEST-TOYOTA COROLLA HB

başlayan ve kapılardan arkaya kadar uzanan yüksek omuz çizgisi, geniş tekerlek yuvalarıyla birlikte aracın heybetli görünmesini sağlıyor. Aracın sportif tasarımı arka bölümde de
devam ediyor. Şık far grubu, geniş tavan spoyleri, çift renkli tampon ve dışarı doğru çıkıntı
yapan bagaj kapağı, günümüzde pek çok rakibinin aksine tasarımdaki bütünlüğü sağlıyor.
Dış tasarımıyla bu kadar övdüğümüz aracın iç mekanı ise sedan kardeşiyle tamamen aynı.
Şık ve kaliteli olan iç mekanda sportif tasarımın hakkını vermesi açısından birkaç farklı dokunuş görmek isterdik. Oldukça ferah olan iç mekanda hem ön hem arkada oturanlar için
yeterli alan sağlanmış. Okunaklı göstergeler, ergonomik yerleşim ve rahat koltuklar keyifli
sürüşler vadediyor.
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TEST-TOYOTA COROLLA HB

1.8 LİTRELİK HİBRİT MOTOR
Corolla HB’de benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunuluyor. Bize konuk olan 1.8 litrelik hibrit
benzinli versiyon, elektrik destekli motor sayesinde
122 beygir güç üretiyor. Gücünü E-CVT şanzımanla ön aksa
ileten motor, otomobile yeterli performansı sağlıyor. CVT şanzımanın motorla uyumu oldukça başarılı. Genel olarak sessiz kalmayı başaran motor, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor.
Nerdeyse 80 kilometre hıza kadar elektrik motoruyla ilerleyen araç,
tüketimde de oldukça beğeni kazanıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.6 litre. Sakin kullanımda bu rakama ulaşmak
zor değil. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakam, 4.5 litre
oldu. Markanın yeni platformunda üretilen Corolla HB, sınıfının iyi yol tutan otomobilleri arasında yerini alıyor. Tepkileri başarılı olan direksiyon ve süspansiyon
sistemi sayesinde hızlı sürüşlerde sportif tat almak mümkün.
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HABER-MASERATI
A6 1500 ile başlayan
Maserati Gran
Turismo efsanesi
75 yaşına bastı. İlk
kez 1947’de Cenevre
Otomobil Fuarı’nda
sergilenen Gran
Turismo efsanesi,
2023 yılında
pazara sunulacak
olan elektrikli
versiyonuyla birlikte
bile zarafet ve
yüksek performans
özelliklerine sadık
kalacak.

Maserati
Gran Turismo
156

75’i devirdi
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HABER-MASERATI

A

6 1500 ile başlayan Maserati Gran Turismo efsanesi 75 yaşına bastı. İlk kez
1947’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Gran Turismo efsanesi, 2023
yılında pazara sunulacak olan elektrikli versiyonuyla birlikte bile zarafet ve yüksek
performans özelliklerine sadık kalacak. Çok beğenilen model, Maserati’nin teknoloji ve tasarımını yenilediği yeni döneminin ilk adımını oluşturdu. Uzun mesafeler ve konforlu yolculuklar için tasarlanan yüksek performanslı otomobilleri ifade eden Gran Turismo,
yıllar boyunca otomotiv dünyasına ve çok sayıda Maserati modeline de ilham verdi.
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HABER-MASERATI

BAŞLANGIÇ
NOKTASI 1941

Geçmişi 1941 yılına kadar uzanan
A6 1500’in tasarımında, 6CM’lerden
ilham alındı ve Gran Turismo düşüncesiyle
nihai haline getirildi. Otomobilin proje isminde
‘Alfieri’yi tanımlaması için A, silindir sayısını belirtmesi
için ise 6 kullanıldı ve “A6” adı verildi. Sabit silindir kafasına
ve çift eksantrik miline sahip motora sahip olan otomobilin tek
Weber 36DCR karbüratörü ile 65 HP güç üreten motoru 150 km/s
maksimum hıza ulaşıyordu. Mekanik hareketli katlanan farlara sahip olan
ve Cenevre Otomobil Fuarı için tasarlanan ilk model, Şubat 1947’de Pininfarina
gövde atölyesinde üretildi. Otomobil Cenevre’de sadece katlanan farları veya gelişmiş
şasisiyle dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda pleksiglas sunroof ve iki taraftan açılabilen veya tamamen çıkarılabilen motor kaputuyla da diğer modellerden ayrıştı. A6 1500’e
gelen övgüler ve ödüller, hızla seri üretime geçme kararını beraberinde getirdi. 1948 yılında üründe kozmetik bir güncelleme yapıldı ve Pininfarina karoserde değişiklikler yaparak
ön çamurluklardaki kabartmalı süsleme çıkartı; kabine iki arka koltuk ekledi.
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HABER-MASERATI

4 YILDA 58 ADET ÜRETİLDİ

A6 1500 Gran Turismo’nun üretimi 1950 yılına kadar devam etti. 4 yılda
58 adet üretilen A6 1500, Maserati tarihinde bir kilometre taşıydı. Marka
bu sayede sportif DNA’ya sahip, kişiye özel, yüksek kaliteli yol otomobilleri üreticisi olarak kendini kanıtlamaya başladı. Pininfarina tarafından
tasarlanan gösterişli gövde, Maserati otomobillerinin sonraki nesillerine ilham vermeye devam etti. Bu ölümsüz tasarımın temelleri
günümüzdeki Maserati modellerinde hala iz bırakmaya devam
ederken, markayı geleceğe taşıyor.
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