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APON VOLTAJIAPON VOLTAJIJJ Trafikteki elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Japon üretici Nissan ise 
buna hazırlıklı olanlar için yüzde 100 elektrikli Ariya modelini pazara sundu.
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Otomotivde uzun bir süredir beklenen 
ÖTV indirimi geldi. Fakat bu indirim 

sadece elektrikli BAZI modelleri kapsadı. 
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iddialara göre 1 milyon lira seviyesinde 
olacağı tartışılıyor. Daha önce de hibrit 
araçlara destek açıklanmıştı. Burada 
verilen teşviğin sadece Toyota’nın hibrit 
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Tonale Türkiye’de
H        TIBRI

MOTORLUMOTORLU Alfa Romeo’nın yeni SUV modeli Tonale, ön satışa sunuldu. Hibrit motor 
seçeneğiyle yollara çıkacak otomobil, 1 milyon 399 bin liradan başlayan 
fiyatıyla lüks-SUV pazarında cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın 
Türkiye lansmanında konuşan Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, 

“Tonale’yi Alfa Romeo online satış kanalı üzerinden lansmana özel 1.5 litre 160 bey-
girlik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa sunacağız. Eylül ayından itibaren ise 1.6 litre-
lik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu pazara giriş yapacak. 
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Önümüzdeki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir 
hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile Tonale ürün gamı tamam-
lanmış olacak” dedi. Bu efsanevi markayı Türkiye’de çok daha fazla 
otomobil severle buluşturmayı planladıklarını vurgulayan Süslü, 
“Markanın sportif sedanı Giulia ve ilk SUV’u olan Stelvio’dan sonra 
Alfa Romeo tarihindeki yeni dönüm noktası ilk kompakt SUV’u ‘Tona-
le’ olacak. Tonale, bizi çok heyecanlandıran ve uzun zamandır Tür-
kiye Pazarı için beklediğimiz bir model. Bu ay ön siparişlerini almaya 
başladığımız Tonale modelinden yıl sonuna dek 1000 adet getirmeyi 
planlıyoruz. Adet konusunda oldukça cesur davrandık” diye konuştu. 
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Güçlü versiyon yolda
Tonale’yi, Alfa Romeo online satış kanalı üzerinden lansmana özel satışa sunduklarını be-
lirten Süslü, “Araçta 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor görev yapıyor. Eylül ayından itibaren 
ise 1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu pazara sunacağız. Önümüz-
deki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katıl-

ması ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak” dedi. Tonale’nin Edizione Speciale özel 
versiyonu 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 beygirlik değişken geometrili Turbo 
motor ve  48 volt ‘P2’ elektrik  motoru mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon 
performansını yeni, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 
15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. 
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Elektriğe 
hazır

olmayana:

Hazır olana: 

 GELIYOR
Qashqai e-Power

Nissan Ariya
Otomotiv sektörü sert bir dönüşüm içerisinde. Bundan birkaç 

yıl önce elektrikli otomobillerin sadece hayal ürünü olduğu 
düşünülürken, bugün trafikteki sayıları her geçen gün artıyor. 

Kimileri bu modelleri kullanmaya hazır olduğunu söylüyor fakat, 
tereddütlü olanlar da hala çoğunlukta. Japon üretici Nissan ise 

buna hazırlıklı olanlar için yüzde 100 elektrikli Ariya 
modelini pazara sunarken, düşünmek isteyenler 

için de Qashqai e-Power’ı yola çıkartıyor. 
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Japon üretici Nissan, yeni elektrikli 
modellerini tanıttı. SUV segmen-
tinde kendini yıllarca kanıtlayan 
marka, buradaki tecrübesini şim-

di de elektrikli modellere aktarıyor. 
Kısa bir süre önce yeni nesil Qashqai 
modelini Türkiye’de yola çıkaran 
Nissan, aracın e-Power seçeneğini 
de sundu. Bunun yanında yüzde 100 
elektrikli Nissan Ariya’nın da tanıtı-
mını gerçekleşen global tanıtım İsveç 
Stockholm’da gerçekleşti. Bizim de 
lansmana katılma fırsatı bulduğumuz 
Qashqai e-Power ve Ariya modelleri-
ni detaylıca kullandık. Lansmanda 
konuşan Nissan AMIEO Bölgesi 

Başkanı Guillaume Cartier “Müşterile-
rimizle birlikte elektrifikasyona doğru 
heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz. 
Benzersiz e-Power teknolojimiz, sıfır 
emisyonlu sürüşe geçişte sürücüle-
ri destekliyor ve Ariya ise tamamen 
elektrikli geleceğimizin zirvesini tem-
sil ediyor” sözleriyle düşüncelerini ifa-
de etti.
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Hibrit gibi çalışıyor enerjiyi geri kazanıyor E-Pedal varsa frene gerek yok
Nissan Qashqai’nin yeni teknolojisi olarak sunulan e-Power, hem elektrikli hem de ben-
zinli motoru bir paket olarak sunuyor. Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere 
aktaran benzersiz güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir 
sürüş deneyimi sunuyor. Sistem bataryanın durumuna göre, yüzde 100 elektrik enerji-
siyle de çalışırken, ona 1.5 litrelik benzinli motor eşlik ediyor. 156 beygir güce sahip olan 
yeni model, elektrikli motorla birleştiğinde gücünü 140 kW’a ulaştırıyor. Aracın gücü de 
190 beygire ulaşıyor. Böylece benzinli motor hem bataryaya hem de elektrikli motora 
enerji üretiyor. E-Power ile Nissan, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaş-

tıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırdığını düşünüyor. Daha fazla menzil 
sunan e-Power, yakıt tüketimine de gözle görülür etki sağlıyor. 

Nissan Qashqai’nin yeni teknolojisi olarak sunulan e-Power, hem elektrikli hem de ben-
zinli motoru bir paket olarak sunuyor. Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere 
aktaran benzersiz güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir 
sürüş deneyimi sunuyor. Sistem bataryanın durumuna göre, yüzde 100 elektrik enerji-
siyle de çalışırken, ona 1.5 litrelik benzinli motor eşlik ediyor. 156 beygir güce sahip olan 
yeni model, elektrikli motorla birleştiğinde gücünü 140 kW’a ulaştırıyor. Aracın gücü de 
190 beygire ulaşıyor. Böylece benzinli motor hem bataryaya hem de elektrikli motora 
enerji üretiyor. E-Power ile Nissan, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşı-
laştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırdığını düşünüyor. Daha fazla menzil sunan 
e-Power, yakıt tüketimine de gözle görülür etki sağlıyor. 
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Elektrikliye hazır olmak için: Qashqai e-Pedal

Yüzde 100 elektrikli Nissan AriyaNissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem e-Power teknolojisi hakkında; “Nis-
san’ın benzersiz e-POWER teknolojisiyle, kullanıcıların menzil endişesi olmadan yüzde 
yüz elektrikli sürüşten benzersiz bir keyif alacaklarını düşünüyoruz. Kullanıcılarımız özel-
likle şehir içi sürüşlerde e-Pedal step teknolojisinin yarattığı konforun farkını hissede-
cekler. e-Power teknolojisi ile günlük yaşamlarında çevreye çok daha duyarlı olacakları 
mükemmel bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyoruz. Qashqai e-Power, EV’ye henüz hazır 
olmayan, ancak daha sürdürülebilir ve duyarlı bir elektrikli sürüş hissinin tadını çıkarmak 
isteyen sürücülere hitap edecek” şeklinde konuştu.

Segmentindeki en geniş iç mekanlarından birine sahip olan Nissan Ariya da hem tasa-
rımı hem de dinamik kullanımıyla beğenimizi kazandı. CMF-EV platformu üzerine inşa 
edilen Ariya, güç aktarma bileşenlerinin kompakt yapısı, sade bir tasarım anlayışıyla 
birleşimi. Zero Gravity havalandırmalı koltuklar ve örnek teşkil eden diz mesafesinden 
panoramik açılır tavana ve elektrikli ayarlanabilir orta konsola kadar, Ariya’nın tasarımı, 
araçlarda konfor ve sınıfın birbirini dışladığı anlayışını yeniden tanımlıyor.
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Menzili 530 kilometre
Nissan mühendislerinin üzerinde oldukça zaman harcadıklarını Ariya, yüzde 100 elekt-
rikli güç aktarma sisteme sahip. Üç farklı versiyonu bulunan Ariya, 2WD 63 kWh, 2WD 
87 kWh, e-4ORCE AWD 87 kWh ve 530 km’ye kadar menzile sahip seçenekleriyle çeşitli 
müşteri ihtiyaçlarını güvenle karşılayacak. 4 çeler modele sahip olmak için ise menzilden 
30 kilometre kadar fedakarlık yapmanız gerekiyor. Her ne kadar Türkiye’de olmasa da 
hızlı şarj noktalarında aracı şarj etmek mümkün. Ariya 87kWh versiyonu, CCS şarj sis-
temi kullanarak 30 dakikalık hızlı şarjla 350 kilometreye kadar şarj edilebiliyor. Batarya 
seti, e-4ORCE versiyonunda 50/50 ağırlık dağılımı ve 2WD versiyonlarında ise 50/50’ye 
yakın ağırlık dağılımı sağlayacak şekilde şasinin tabanına konumlanıyor. Bu şekilde sürüş 
çevikliği, güvenlik hissi ve sürüş konforu arasında ideal denge sağlanıyor. Bu yüzden yol 
tutuş konusunda da oldukça tatminkar olan model, tüketimde de beğeniyi hak etti. 
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Focus da
HIBRIT

MODASINA UYDUMODASINA UYDU

Ford’un ikonik modeli Focus, yepyeni tasarımıyla sınıfındaki iddiasını artırıyor. 
Ergonomik, şık ve geniş iç mekanının yanı sıra fonksiyonel özellikleri ve teknolo-
jileri ile yeni Focus yüksek konforlu sürüş deneyimi vaadini üst seviyeye taşıyor. 
Ford’un, benzinli ve dizel seçeneklerle birlikte ilk kez hibrit versiyonuyla müşteri-

lerine sunduğu yeni Focus, akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin aracı olma vaadini sürdü-
rüyor. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana önemli satış başarılarına imza atan Focus’un, 
‘insan odaklı’ tasarım felsefesi ile segmentinde fark yarattığını ifade eden Ford Türkiye 
İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, “Ford Focus, ilk üretildiği 1998 yılından beri sektöründe 
öncü bir rol üstlenerek ilklere imza attı. Bu sayede de bugüne kadar iki kez tüm dünya-
da en çok satan otomobil unvanını kazandı. En son 2018 yılında müşterilerimizin geri 
bildirimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak gerçekleştirilen kapsamlı değişimlerin 
sonucu olan 4. nesil Ford Focus, geleceğin akıllı dünyasına geçişin anahtarı oldu. Ara-
dan geçen sürede Focus’un DNA’sı haline gelen sürüş deneyimi, zarif ve ferah tasarım, 
fonksiyonellik ve teknolojik özellikler büyük beğeni kazandı. Bugün ise makyajlanan 
yeni Focus daha da çarpıcı bir dış tasarım ile teknolojileri ve insan odaklı tasarım felse-
fesinin getirdiği tüm konfor ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor” diye konuştu.
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16 beygir ekstra güç
Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0 litrelik Ecobo-
ost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip 
hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost hibrit mo-
tor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan 
güç alıyor ve ilave 16 beygir güç vermenin yanı 
sıra hızlanmayı yüzde 20’ye varan oranda artırı-
yor. Üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125 
beygirlik güç seçeneği ile sunulan hibrit güç gru-
bu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üre-
tebiliyor. Daha kısa sürede daha yüksek hızlara 
çıkma imkanı sunan bu teknoloji, düşük hızlarda 
içten yanmalı motorun devre dışı bırakılmasıyla 
aynı tipteki motorlara sahip serilere göre önemli 
yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.
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ucson’aT230 BEYGiRLiK HiBRiT
Tucson’a Hyundai’nin popüler C-SUV 

modeli Tucson, güçlü ve ekonomik 
hibrit versiyonuna kavuştu. En üst 
donanım seviyesi olan Elite Plus ile 

satışa sunulan aracın fiyatı 1 milyon 210 
bin lira olarak belirlenmiş. Benzinli 1.6 litre 
T-GDI motor, dünyanın ilk Sürekli Değiş-
ken Valf Süresi (CVVD) teknolojisine sahip. 
Benzinli motor, tek başına 180 beygir güç 
üretiyor ve 44 kW’lik elektrik motoruyla bir-
leşerek toplamda da 230 beygir güce ulaşı-
yor. Bu performanslı gücü yere HTRAC dört 

tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran TUC-
SON hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam 
otomatik tipi tercih ediyor. Hyundai Assan 
Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni modeli-
miz, ilerici tasarımı ve son teknoloji güç ak-
tarma sistemi yelpazesiyle, Türk tüketicisinin 
en beğendiği modellerden biri olmaya aday. 
Markamızın imajına ve SUV satışlarımıza 
katkı sağlayacağından emin olduğumuz Tu-
cson modelimizden 2022 yılında araç bulu-
nabilirliğine bağlı olarak toplam 12 bin adet 
satmayı hedefliyoruz” dedi.
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tiMC20 Maserati, yeni nesil süper spor 

otomobili MC20’nin üstü açıla-
bilen versiyonu ‘MC20 Cielo’yu 
dünya yollarıyla buluşturmaya 

hazırlanıyor. Yeni araç, ileri seviyede konfor, 
lüks ve günlük kullanım esnekliği ve mar-
kanın yarış DNA’sını yansıtırken, sportif ve  
zamansız tasarım anlayışını da koruyor. Ger-
çek bir süper spor otomobilin performansını 
sunabilen ve türünün tek örneği olan MC20 
Cielo, Maserati yapımı V6 ‘Nettuno’ motoru 
sayesinde 3,0 saniyede 0-100 km/s ve 9,2 
saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamam-
lıyor. Saatte 320 kilometrenin üzerinde sü-
rate ulaşabilen aracın lansman dönemine 
özel versiyonu ‘PrimaSerie Launch Edition’ 

60 adet üretilecek. MC20’den 65 kilogram 
daha ağır olan MC20 Cielo, sınıfının en iyi 
ağırlık-güç oranının yanı sıra, karbon fiber 
şasisi ile mükemmel bir yol tutuş kombinas-
yonu sağlıyor. İsmi; ‘Maserati’ ve ‘gökyüzü’ 
anlamına gelen Cielo kelimeleri ile birlikte 
MC20’nin 2020 yılında lanse edilmesinden 
ötürü 20 sayısından oluşan MC20 Cielo, ile-
ri seviyede konfor, lüks ve günlük kullanım 
esnekliği sunarken, markanın yarış DNA’sını 
da taşıyor. MC20 Cielo, bir coupé’nin tüm 
ayrıcalıklarını sunarken, açık havada sürüş 
keyfine adanmış bir model olduğu gerçeğini 
de vurguluyor.

12 saniyede Cielo oldu
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Kapılar yukarı açılıyor
V6 Nettuno motorla donatılan Cielo, ye-
nilikçi ve 12 saniyelik sürede açılabilen ve 
bagaj kapasitesini etkilemeyen Polimer 
Dağıtılmış Sıvı Kristal (PDLC) kullanılarak 
hayata geçirilen cam tavanıyla şık olduğu 
kadar sportiflik ve lüksün mükemmel bir 
karışımını da kullanıcısıyla buluşturuyor. 
MC20 Cielo, gürültü ve titreşimleri en aza 

indirerek günlük kullanılabilirliği sağlamak 
adına da mükemmel bir akustik konfor 
sunuyor. Araç, zarif bir o kadar da sportif, 
aynı zamanda yıllara meydan okuyacak 
zamansız ve özgün bir tasarıma sahip 
oluşuyla dikkat çekiyor. Otomobil tıpkı 
MC20’de olduğu gibi yukarı açılır kelebek 
stili kapılarıyla göz dolduruyor. Otomobilin 
gösterişli tasarımını tamamlayan karakte-
ristik kapıları, estetik bir unsur olmasının 
yanı sıra, sürücüsünün araca iniş-binişini 
de kolaylaştırıyor. MC20 Cielo, Polimer 
Dağıtılmış Sıvı Kristal (PDLC) teknolojisi 
sayesinde merkezi ekrandaki bir düğmeye 
dokunarak anında şeffaf rengini, opak bir 
renge dönüştürebilen son derece tekno-
lojik akıllı cam sistemiyle donatılıyor. 
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GLC
tamamen

YENİLENDİ

Son 2 yılın dünyada en çok satı-
lan Mercedes-Benz modeli olan 
GLC, tamamen yenilendi ve 
daha dinamik bir karaktere bü-

ründü. Şık tasarımı, kaliteli iç mekanı ve 
konforuyla dikkat çeken yeni GLC, 48 
Volt beslemeli yarı hibrit veya şarj edi-
lebilir hibrit olarak üretiliyor. Yeni GLC 
hem asfalt yollarda, hem de arazide 
her zaman üstün performans ve sürüş 
konforu sunuyor. Yeni arka aks yönlen-
dirme özelliği, manevra kabiliyetini ve 
sürüş güvenliğini daha da ileriye taşı-
yor. Türkiye’ye yılın son çeyreğinde GLC 
220 d 4MATIC olarak gelmesi planla-

nan yeni GLC’nin motor seçeneklerin-
de hibrit özellikler dikkat çekiyor. Yeni 
GLC’nin yeni ön cephesi, doğrudan 
radyatör ızgarasına bağlanan farları ve 
standart AVANTGARDE dış tasarımının 
bir parçası olan yeni radyatör ızgara-
sıyla aracın genişliği vurgulanıyor. Yeni 
GLC, 70 litrelik artışla 620 litreye ulaşan 
bagaj hacmiyle daha fazla iç mekan, 
0,02 Cd’lik iyileştirmeyle 0,29 Cd değe-
rine ulaşılan aerodinamiğiyle daha faz-
la verimlilik ve akustik konfor sunuyor. 
Aracın bagaj hacmi ise, daha büyük 
arka çıkıntıdan yararlanarak 70 litre ar-
tışla 620 litreye ulaşmış. 
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Peugeot’dan

sınıfta yeni numara
kompakt

Peugeot, yepyeni 
modeli 408 ile 

kompakt sınıfta SUV 
çizgileri sunmaya 
başlıyor. 20 inçlik 
jantların üzerinde 

yükselen otomobil, 
verimli motor 
seçenekleri ve 

zengin bir donanım 
listesiyle sunulacak

Yüz yılı aşkın tarihiyle otomotiv ansiklopedisi-
ne unutulmaz modeller kazandıran Peuge-
ot, yeni 408 modeliyle de dinamik silueti ve 
kusursuz tasarımıyla adeta kalıpları kırıyor. 

Yeni 408’in tasarımında ilk göze çarpan markanın öz-
gün kedi duruşu marka aidiyetine gönderme yapıyor. 

otogundem.com.tr SAYI 78 TEMMUZ 2022

32 33

Peugeot



Gece görüş sistemi de var
Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, 
yeni aslan başlı Peugeot logosuna gururla 
ev sahipliği yapıyor. Arka tamponun ters ke-
simi göz alıcı profile güçlü bir görünüm ka-
zandırıyor. Yeni 408, 20 inçlik jantlar ve 720 
milimetre çapında tekerleklerle yere sağlam 
basıyor, güven veriyor. Önde, aslan dişi tasa-
rımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop 
lambaları gibi detaylar 408’i Peugeot ailesine 
mükemmel bir şekilde entegre ediyor. 4.69 
metrelik uzunluğuyla dikkat çeken yeni araç, 
2.78 metrelik dingil mesafesi sayesinde arka 
koltuklarda 188 milimetrelik diz mesafesi 
sunabiliyor. 536 litre ile oldukça geniş bagaj 
hacmi arka koltuklar katlandığında 1.611 lit-

reye kadar çıkabiliyor. Yeni 408, 1.48 metre 
yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, 
aerodinamik verimliliği de artıyor. Yeni araç, 
hem sürücü hem de yolculara, sürüş keyfi 
ve kullanım kolaylığı ile dikkat çeken, aynı za-
manda kompakt direksiyon simidi ile sürüş 
keyfini de destekleyen yeni nesil Peugeot 
i-Cockpit ile donatılıyor.  Kokpitte, sürüş de-
neyimini daha sezgisel ve tatmin edici bir 
seviyeye taşımak için en güncel teknolojilerle 
kalite ve bağlantıya vurgu yapılıyor. Peugeot, 
son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 
5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 
308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının re-
ferans noktası olmayı başardı. Peugeot, yeni 

408 ile son derece rekabetçi C segmentin-
deki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu 
sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni 408, 
modern dünyadaki insanların bir otomo-
bilden bekledikleri tüm ihtiyaçları karşılıyor.  
Yeni Peugeot 408’de sunulan 6 kamera ve 9 
radar ile desteklenen sürüş destek sistemle-
ri, daha huzurlu ve güvenli sürüşler sağlıyor. 
Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu 
Adaptif Hız Sabitleme sistemi, öndeki hay-
vanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda 
görünmeden önce algılayan ve sürücüyü 
uyaran ‘Night Vision’ Gece Görüş Sistemi, 
Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 
metre) ve geri manevra anında olası bir teh-

likeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı 
Sistemi bulunuyor. Peugeot 408’i harekete 
geçirme görevini 180 ve 225 beygir olmak 
üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) 
ve 1.2 litrelik PureTech 130 beygir benzinli 
motor üstleniyor. Üç motor seçeneği de 8 
ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eş-
leştiriliyor. Gelecek dönemde de tamamen 
elektrikli bir versiyon motor gamına eklene-
cek. Yeni 408 tasarımcıları için verimlilik en 
önemli konulardan biri oldu. Aerodinamik, 
hafif yapı ve düşük emisyonlu motorlardan 
oluşan paket, hem hibrit hem de 130 beygir 
benzinli versiyon için oldukça düşük tüketim 
anlamına geliyor.
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Her açıdan göz alıcı
Yeni 408 hakkında açıklamalarda bulu-
nan Peugeot CEO’su Linda Jackson, “Peu-
geot olarak hayatın estetik tasarımlarla 
daha güzel olduğuna inanıyoruz. Eşsiz 

görünümü, yenilikçi tasarım dili ve ben-
zersiz zarafeti ile yeni 408, Peugeot mar-
kasının felsefesinin ve yenilikçiliğin mü-
kemmel bir ifadesi” dedi. Jackson, “Her 

açıdan göz alıcı olan yeni Peugeot 408, 
sürüş keyfi ararken gelenekselden kur-
tulmak isteyen otomobil tutkunları için 
tasarlandı. Peugeot’nun yüksek verimlilik 

seviyesi ile üst düzey dijital deneyim su-
nan gelişmiş teknolojik standartları ve 
ayrıca sezgisel sürüş keyfini bünyesinde 
barındırıyor” diye konuştu.
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Subaru Türkiye’de
Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elekt-

rikli modelini satışa sunan Subaru 
Solterra, sürekli dört çeker gele-
neğini bozmayarak 1 milyon 665 

bin liradan geldi. Solterra, 160 kW (yaklaşık 
218 beygir) gücündeki elektrik motoru, 466 
kilometreye varan sürüş menzili sağlıyor 
Solterra’nın maksimum DC şarj gücü 150 
kW, AC şarj gücü ise 7 kW. Sol ön çamurluk 
üzerinde Tip 2 ve CCS2 şarj girişleri yer alı-

yor. Solterra’da Mod 2 ve Mod 3 olmak üze-
re iki adet AC şarj kablosu ücretsiz olarak 
sunuluyor. 150 kW kapasiteli DC hızlı şarj, 
bataryayı 30 dakikada yüzde 80 kapasiteye 
ulaştırırken, batarya ısıtıcıları sayesinde so-
ğuk hava koşullarında da kısa şarj süresi ve 
istikrarlı güç sağlanıyor. AC şarj ile ise yüzde 
100 kapasiteye 9.5 saatte 2 ulaşılıyor. 71.4 
kWs kapasiteli batarya ile Solterra’nın sürüş 
menzili 466 kilometre.

İlk elektrikli İlk elektrikli 
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İlk aracını
satın alan

Otomotivin yatırım aracı 
olarak görüldüğünü 

söyleyen Doğan Trend 
Otomotiv CEO’su 

Kağan Dağtekin, “Bizim 
gözlemimiz o yönde. İlk 

aracı olarak alanların 
sayısı, ikinci -üçüncü 

aracı olarak alanların 
sayısına göre oran olarak 
azaldı. İkinci aracı olarak 

alan arttı” dedi

Dünyanın önde gelen Japon oto-
motiv üreticilerinden Suzuki, 
yenilenen SUV modeli S-Cross’u 
Türkiye’de satışa sundu. Güçlü 

ve iddialı yeni yüzüyle araç, akıllı hibrit 
teknolojisine sahip motor sistemi, yakıt 
verimliliği, yüksek performansı, Allgrip 
4x4 çekiş sistemi, en güncel güvenlik do-
nanımları ile yeniden doğdu. 

SAYISI AZALIYOR

otogundem.com.tr SAYI 78 TEMMUZ 2022

40 41

SUZUKI S-CROSS LANSMAN



Akıllı hibritle güç kazanacağız
Günümüzün modern SUV kullanıcılarının gereksinimlerini tam anlamıyla karşılamak üze-
re tasarlanan yeni araç, kusursuz tasarımıyla ve yüksek işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Suzu-
ki’nin boyutları büyüyerek ve güçlenerek yollara çıkan SUV modelinin 4x2 versiyonu 759 
bin liralık başlangıç fiyatına, AllGrip 4x4 versiyonu ise 819 bin lira başlangıç fiyatına sahip 
olmasıyla öne çıkıyor. 50 yılı aşkın süredir dünya çapında nam salan SUV tecrübesini yep-
yeni modeli S-Cross’ta mükemmelliğe ulaştıran marka, lider Allgrip 4 tekerlekten çekiş 
sistemiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun yanı sıra 1.4 litre Boosterjet 
48V Akıllı Hibrit motoruyla hem gücü hem de verimliliği ve tasarrufu en üst düzeyde sun-
mayı başarıyor. Suzuki S-Cross Türkiye lansmanında konuşma yapan Doğan Trend Oto-
mobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Biz 4x4’te B SUV segmentinde çok 
iddialıyız. S-Cross ile bu segmentin lideri olmaya da devam edeceğiz. Müşterilerimizden 

gelen talepler doğrultusunda hem Vitara’da hem de 
S-Cross’ta  4x4 modellerimize olan konsantrasyonumu-
zu daha da arttırdık. Satış adetlerine baktığımızda nere-
deyse bütün segmenti Suzuki olarak biz domine ediyo-
ruz. Dünya çapında elektrikli modellere geçiş sürecinde 
hibrit motorların önemi her geçen gün daha da artıyor. 
Bizim de Suzuki olarak satışını gerçekleştirdiğimiz araç-
larımızın yüzde 91’i akıllı hibrit modellerden oluşuyor. 
Her geçen sene hızla büyüyen hibrit pazarının önemli 
oyunculardan bir tanesi haline gelerek satışlarımızı kat-
lamayı ve bu sayede büyüme yakalamayı sürdürüyoruz. 
Güçlenen tasarımı ve yeni teknolojilerinin yanı sıra, 1.4 
litre Booster Akıllı Hibrit teknolojili motoruyla yepyeni 
S-Cross modelimiz de bu büyümeye önemli bir katkı 
sağlayacak” diye konuştu. Son dönemde otomobili ya-
tırım aracı olarak görenlerin sayısının arttığını söyleyen 
Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ise, “Bi-
zim gözlemimiz o yönde. İlk aracı olarak alanların sayısı, 
ikinci -üçüncü aracı olarak alanların sayısına göre oran 
olarak azaldı. İkinci aracı olarak alan arttı. Ama hep şunu 
söylüyorum ben; insan doğası alışıyor… Bundan 5-6 
sene önce şunu konuşuyorduk; “Araç fiyatları 100 bin 
lirayı geçti, şu aracı nasıl satacağız” diyorduk. Şimdi 800 
binliler üzeri konumlandırdığımız araç segmentine bak-
tığımızda aslında 4x4, otomatik vitesli, çok uygun kalır, 
800 bin liradan bahsediyoruz. Gerçekten enflasyonist 
sistemde oraya geldik, insanların da algıları bu yönde. 
Doğal, uygun karşıladılar” diye konuştu. İşlerinin ticaret 
olduğunu ifade eden Dağtekin, şöyle devam etti:
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Tam bir fiyat/performans aracı
“Bizim kuvvetli kasımız o. Mutlaka yeni distribütörlük fırsatlarına 

bakmamız gerekiyor. Önceliğimiz mevcut markalarımızı oturtmak, 
onları daha sağlıklı hale getirmek. İki senedir çok yoğun bir gündemimiz 

vardı. Geçen sene yaptığımız anlaşmalarla o şeyi kapattık. Şimdi buraya 
odaklandık. Ama dünyada ne var, ne yok sürekli bakıyoruz. Bu so-

runun net bir cevabı yok. Ama dışında olamadığımız bir dönüşü-
mün içindeyiz, bunun hakkını vermemiz lazım.”
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ElektrikliilkVW
SEDAN: ID. AERO

Volkswagen, ID ailesinin yeni üye-
si ID. AERO konsept modelini 
tanıttı. Tanıtımda araç ile ilgili 
bilgiler veren Volkswagen Binek 

Araç CEO’su Ralf Brandstätter, yeni mode-
lin duyguları harekete geçiren, son derece 
aerodinamik bir tasarıma sahip olduğunu 
vurguladı. Brandstätter, “ACCELERATE 
stratejimiz kapsamında, ürün gamımızla 
elektrikliye geçiş sürecini bütün hızıyla 
sürdürüyoruz. ID.4’ün ardından bu model, 
Avrupa, Çin ve ABD bölgelerine yönelik bir 
sonraki global otomobilimiz olacak” dedi. 

Konsept araç, neredeyse beş metre uzun-
luğa sahip. Zarif eğimli coupe tarzında 
tavan çizgisi, 0,23’lük mükemmel bir sür-
tünme katsayısı elde edilmesine yardımcı 
oluyor. Volkswagen’in modüler elektrikli 
platformu (MEB), uzun bir aks mesafesi 
ve dolayısıyla sıradışı geniş bir iç mekan 
sağlıyor. ID. AERO, 77 kWsa’lik güce sahip 
bir lityum iyon batarya ile donatılıyor. Ve-
rimli güç-aktarma sistemi ve gelişmiş ae-
rodinamik özelliklerin etkileşimi sayesinde 
ID. AERO, 620 kilometreye (WLTP) kadar 
menzil sunuyor.
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Çin’de elektrikli hamlesi hızlanıyor 
Volkswagen, ACCELERATE stratejisinin bir parçası olarak Çin’de 
elektrikliye geçiş hamlesini hızlandırıyor. ID.3, ID.4 ve ID.6’dan 
sonra ID. AERO’nun seri üretim versiyonu, 2023’ün ikinci yarısın-
da tamamen elektrikli dördüncü model olarak, Volkswagen’in 
Çin’deki ürün ailesine katılacak. Bölgesel stratejiye uygun ola-
rak Volkswagen, Çin’de sürdürülebilir araçların lider tedarikçisi 
olmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar, Çin’de satılan en az her iki 
araçtan birinin elektrikli olması öngörülüyor.
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R25 TR54’E
54 kişi sahip olacak

SADECE
Türk motor sporları 

tarihinin en önemli 
başarısına imza 
atarak 2021 Dünya 

Superbike Şampiyonası’nda 
mutlu sona ulaşan ve tüm 
dünyanın takip ettiği Pata 
Yamaha Fabrika Takımı 
pilotu Toprak Razgatlıoğlu 
ülkemizin ve Yamaha’nın 
gurur kaynağı. 7’den 70’e 
fanları oluşan yarışçının 
motosikletinden esinlene-
rek hazırlanan R25 TR54 
Edition, Toprak Razgat-
lıoğlu’nu rol model olarak 
seçen 54 şanslı kullanıcının 
olacak. https://tr-yama-
ha-motor.com/tr54-rezer-
vasyon-formu/ adresinden 
online rezervasyona açılan 
motosikletlere sahip olmak 
isteyenler ön kayıt olup 3 
gün içerisinde yetkili Yama-
ha bayilerine giderek satın 
alma işlemlerini tamamla-
yabilecek. Yamaha R25 us-
talıkla hazırlanarak orijinale 
en yakın görüntüye ulaştı. 
Yalnızca 54 adet hazırlanan 
R25 TR54 Edition motosik-
letin mevcut özelliklerine ek 
olarak Hızlı Vites Değiştirme 
Sistemi (QSS), R serisi oriji-
nal motor koruma, özel ro-
zet ve Toprak Razgatlıoğlu 
2021 şampiyonluğuna özel 
sticker tasarımı ile donatıldı. 
Bu özel motosiklete sahip 
olacak 54 şanslı kişiden is-
teyenler R25’lerini temmuz 
ayında düzenlenecek özel 
bir organizasyonla Toprak 
Razgatlıoğlu’ndan teslim 
alabilecek. 
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TUCSON OLDUTUCSON OLDU
otomobili

YILIN
Türkiye’deTürkiye’de
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Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 
(OGD) ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ 
yarışması sonuçlandı. İstanbul 
Park’ta gerçekleştirilen yarış-

manın finalinde, OGD üyesi 64 otomotiv 
gazetecisinden toplamda 3 bin 710 puan 
alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. Ya-
rışma kapsamında, ‘Yılın Tasarımı’ kategori-
sinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe 
kazanırken, bu yıl ilk kez verilen ‘Yılın Basın 
Lansmanı’ ödülünü Fiat Egea Hybrid Lans-
manı, ‘İnovasyon’ ödülünü ise ‘Yol Arkadaşım 

Connect’ projesiyle yine Fiat kazandı. Ödül 
töreninde konuşan Hyundai Assan Genel 
Müdürü Murat Berkel, bu ödülü ikinci kez 
kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek, “Kazanmış olduğumuz bu ödül 
için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyorum 
ve aynı zamanda bu yarışmada emek göste-
ren diğer tüm rakip marka temsilcilerini de 
yürekten kutluyorum” diye konuştu. Yarış-
manın Hyundai Motor Company tarafından 
da ilgiyle takip edildiğini anlatan Berkel, şun-
ları kaydetti:

Ana merkezler takipte
“Türkiye’de her geçen gün artan SUV müşterileri üzerinde güçlü bir 
etki bırakan Tucson’un kazandığı OGD Yılın Otomobili ödülü ve jüri 
üyelerinin yüksek puanları, bu modelimizi tercih edenlerin de doğru 
bir seçim yaptıklarını destekliyor. Ayrıca Tucson, yüzde 12’lik pazar pa-
yıyla da SUV segmentindeki iddiamızı artırmaya yardımcı oluyor.” OGD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da, Türkiye’de Yılın Otomobili 
Ödülü’nün artık bir marka haline geldiğini vurguladı. Sandık, “Sadece 
otomotiv markalarının önemsediği bir ödül olmanın yanı sıra firmaların 
ana merkezlerinin de dikkatle takip ettiği bir boyuta geldi. Aynı zaman-
da tüketiciler de otomobil satın alırken verilen ödülleri ve finalistleri 
göz önüne alıp otomobil tercihlerini de buna göre değerlendiriyorlar. 
Bu da bizim için önemli” dedi. Öte yandan, alanında uzman 64 Türk 
otomotiv gazetecisinin oy kullandığı yarışma sonucunda, Hyundai 
Tucson 3 bin 710 puan, Honda Civic 2 bin 980 puan, Opel Mokka 2 
bin 790 puan, Nissan Qashqai 2 bin 80 puan, Mercedes-Benz C Serisi 
1980 puan, Renault Taliant 1470 puan ve Citroen C4 de 990 puan aldı.
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Corsa 40’ıncı 
yılını kutluyor

Ticari araçta 
garantiyi 1 yıl 
uzatıyor 

Subaru Türkiye, 
Texaco’yu tercih etti

Motosikletin 
ömrü doğru 
bakımla uzar

Bu yıl 160’ıncı yaşını kutlayan 
Opel, 1982 yılından günümüze 

tam 14 milyonun üzerinde satılan 
ve her nesliyle sınıfının referans 
modeli olmayı başaran Corsa’nın 
da 40’ıncı yılını kutluyor. Üst sınıfa 
özgü teknolojileri küçük sınıfta su-
nan Corsa, altıncı nesliyle yollarda 
olmayı sürdürüyor. Güncel nes-
liyle sınıfına birçok yenilik getiren 
Corsa’nın elektrikli versiyonu Cor-
sa-e ise şimdiden dünya pazarın-
da markanın satışlarının yaklaşık 
dörtte birini oluşturmayı başardı. 
Corsa’nın 1982’deki ilk çıkışından 
bu yana popülaritesini tam olarak 
anlamak için öncelikle başarılı bir 
başka model olan Opel Kadett’e 
bakmak gerekiyor. Opel Kadett, 
otomobil kullanmanın hala ger-
çek bir lüks olduğu dönemlerde, 
daha fazla insana ulaşmak için 
tasarlanan ve geliştirilen küçük 
bir otomobildi. Corsa ilk kez 1982 
sonbaharında Zaragoza’da inşa 
edilen yeni otomobil fabrikasının 
üretim hattından çıktı ve kısa sü-
rede Opel için en çok satan model 
olma yolunda ilerlemeye başladı. 

Volkswagen Ticari Araç, sür-
dürülebilir müşteri mem-

nuniyeti amacıyla haziran ayına 
özel ‘Uzatılmış Garanti’ hizmetini 
uygulamaya koydu. Vdf işbirliğiyle 
gerçekleştirilen ve ‘Garanti Plus’ 
adı verilen uygulamayla, Volkswa-
gen Ticari Araç müşterilerine, çok 
cazip fiyatlarla Caddy Kombi ve 
Transporter’ın City Van ve Camlı 
Van modellerinde, ek 1 yıl garanti 
uzatma imkanı sunuluyor.  

Türkiye pazarına güçlü ve etkin bir 
şekilde giriş yapan Texaco, başa-

rılara imza atmaya da hız kesmeden 
devam ediyor. Otomotiv dünyasının 
seçkin markası Subaru da Türkiye’de 
araçlarında Texaco Havoline markalı 
motor yağlarını kullanacak. Petrol Ofisi 
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 
“Texaco Havoline motor yağları, ileri 
teknolojileri ve üstün nitelikleri ile Tür-
kiye pazarında kısa zamanda büyük ilgi 
gördü. Son olarak Subaru markası da 
Türkiye’de Texaco’yu tercih etti. Tür-
kiye’de Texaco’ya gösterilen bu ilgi ve 
talebi en iyi ürün ve hizmet anlayışıyla 
karşılamaya devam edeceğiz” dedi. 

Kusursuz teknoloji ve konforu uzun yıllar 
kullanabilmenin tek yolu orijinal bakımdan 

geçiyor. Yamaha tecrübesi ve kalitesi ile veri-
len bakım hizmetleri motosikletin sorunsuz 
işleyişinin yanı sıra yüksek ikinci el değeri ile 
kullanıcıya önemli derecede ekonomik fayda 
sağlıyor. Modeli her ne olursa olsun uzun yıllar 
ve sınırsız kilometreler boyunca motosikletin 
sorunsuz kullanılabilmesi, maksimum perfor-
mans sergileyebilmesi için Yamaha servisleri 
kesinlikle ilk tercih olmalı. Motosiklete yüzde 
yüz uyumlu orijinal yedek parçalar ile düzenli 
periyodik bakım ve uzmanından alınan servis 
hizmetleri, Yamaha motosikletin performan-
sını uzun yıllar boyunca korumasını sağlı-
yor. Oluşabilecek herhangi bir arızanın önüne 
geçebilmek ve yüksek 2. el değeri servis kulla-
nımının en büyük ekonomik faydası. Yetkili Ya-
maha servislerinde modele göre farklılaşacak 
şekilde 14 noktadan başlayarak 40 noktaya 
kadar bakım kontrolü yapılıyor. 
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Yenilenen 
Mazda
Müzesi açıldı

Marka 
Uygulama 
Merkezi’ni açtı

Toyota 
şampiyonlar 
arasında 

IONIQ 5 
otonom 
sürüşe başladı

Yeni Niro, 
Continental 
giyecek

MMazda tutkunlarını ve oto-
mobilseverleri heyecanlan-

dıran Mazda Müzesi, yenilenmiş 
haliyle tekrar ziyarete açılıyor.  
Markanın insanlarla olan iletişimi-
ni güçlendiren müze, sıcak bir ay-
dınlatma ve ahşap düzeniyle ziya-
retçilerine sakin, rahat ve zarif bir 
konfor alanı sunarak Mazda’nın 
güncel DNA’sını yeni iç ve dış tasa-
rım öğeleriyle dışa vuruyor. Aynı 
zamanda web portalı üzerinden 
de online olarak ziyaret edilebile-
cek Mazda Müzesi’nde,  birbirin-
den farklı temaya sahip 10 farklı 
sergi alanı bulunuyor. 100 yıllık 
Mazda geçmişinin yanında müze-
de, Japon üreticinin önümüzdeki 
yüzyılda üreteceği otomobillerin 
öngösterimi niteliğindeki tekno-
lojiler ve konseptler de sergileni-
yor. Ülkemizde de gönüllerde yer 
etmiş 90’lı yılların popüler Mazda 
modellerinden motorsporlarında 
büyük başarılar elde eden Mazda 
yarış otomobillerine kadar yüzler-
ce model müzedeki yerini alıyor. 

2plan’ın kurumsal kimlik ve işle-
tim standartları çerçevesinde 

tüm detaylar dikkate alınarak 2.5 
ay gibi kısa sürede yapılandırılan 
2plan Marka Uygulama Merkezi, 
Türkiye genelindeki 20 yetkili sa-
tıcısının katılımıyla gerçekleştiri-
len bayi toplantısıyla açıldı. 2plan 
Marka Uygulama Merkezi, Türkiye 
genelinde faaliyet gösterecek 
farklı ölçeklerdeki yeni yatırım-
cılara marka standartları ile ilgili 
örnek teşkil edecek ve aynı zaman 
eğitim/uygulama merkezi olarak 
kullanılacak. Merkezin açılışında 
konuşan ve hacmi hızla büyüyen 
ikinci el sektöründe yeni tesis ile 
yüksek standartları her zaman 
koruyacaklarının altını çizen 2plan 
İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 
“Amacımız, müşterilerimiz Türkiye 
genelinde hangi 2plan yetkili satı-
cısına giderlerse gitsinler, yüksek 
kalite standartlarındaki 2plan ku-
rumsal güvencesini ikinci elde her 
hizmet noktamızda eksiksiz yaşa-
yabilmelerini sağlamak” dedi.

Üretim, ihracat ve istihdam rakamlarıyla 
Türkiye ekonomisine değer katan Toyota 

Otomotiv Sanayi Türkiye, bir kez daha ‘İhracat 
Şampiyonları’ arasında yerini aldı. Sakarya’daki 
fabrikasında ürettiği araçları dünyanın 150 
ülkesine gönderen Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği 3.8 milyar 
dolarlık ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından bir kez daha “Türkiye’nin İkinci 
Büyük İhracatçısı “olarak ödüllendirildi. Sakar-
ya’daki üretim fabrikasında toplam 230 bin 
araç üreten ve bu araçların 188 binini dünya-
nın 150 ülkesine ihraç etti

Araç teknolojileri ve mobilite alanındaki 
uzmanlığını bir üst kademeye taşımak 

isteyen Hyundai Motor Grubu, yapay zeka 
destekli araç çağırma platformu ‘i.M.’yi işleten 
Koreli bir girişim Jin Mobility ile işbirliği yapa-
rak Güney Kore’nin başkenti Seul’de 4. Seviye 
otonom sürüşlere başladı. Güney Kore Arazi, 
Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Won Hee-Ryong 
ve Seul Belediye Başkanı Oh Se-Hoon ise Ro-
boRide aracını test eden ilk müşteriler oldu. 
Seul’ün en kalabalık ve en gözde lokasyonla-
rından birisi olan Gangnam’da, en son tekno-
loji ürünü 4. seviye otonom sürüş teknolojisine 
sahip IONIQ 5 elektrikli araçlar kullanılıyor. Ro-
boRide araç çağırma hizmetine pilotluk yapan 
bu araçlar, müşteriler tarafından çağırılarak 
şehir içi ulaşımda kullanılacak. Hyundai’nin 
ilk araç çağırma hizmeti olan RoboRide, Kore 
Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) 
tarafından da desteklenerek gerekli tüm yasal 
izinleri almış durumda. 

Premium lastik üreticisi Continental, Kia’nın 
yeni Niro modelinin orijinal ekipman teda-

rikçisi oldu. Niro’nun hibrit ve plug-in modelleri 
fabrikadan Continental’in EcoContact 6 Q, Pre-
miumContact 6 ve ProContact RX premium 
lastikleri ile çıkıyor. Avrupa, Orta doğu ve Afrika 
fabrikalarında tam elektrikli Niro modeline 17 
inçlik EcoContact 6 Q lastikleri takılıyor. HEV 
(hibrit elektrikli araç) ve PHEV (plug-in hibrit) 
modelleri ise fabrikadan 18 inçlik Premium-
Contact 6 serisi lastiklerle çıkıyor. Avrupa’daki 
tüm araçların yaklaşık yüzde 33’ü montaj hat-
tından Continental lastikleriyle çıkıyor.
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BMW, iX serisiyle elektrikli otomobil ağını SUV
modellere de taşımış oldu. 2.0 litre dizel motorlu X3’ten 
bile daha ucuz bir etiketle sunulan iX3, güçlü motoru, 

460 kilometreye varan menzili ve sadece 10 dakikada 100 
kilometre menzil vadeden hızlı şarj sistemiyle iddialı 

Dizelinden ucuz
elektrikliolur mu?
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Otomotivde elektrikli çağı hızla yaklaşıyor. Avru-
pa’da toplam otomobil satışlarından çift haneli 
paylar almaya başlayan elektrikliler, Türkiye’de de 
giderek daha popüler hale geliyor. Tüm markala-

rın üzerinde çalıştığı elektriklenme hareketinde ilk adımı 
atan markalardan biri de BMW. 
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286 beygir güç üretiyor
2011’de, i3 ve i8 modeliyle hibrit/elektrikli araç pazarına giriş yapan Alman üretici, artık 
SUV modelleriyle de pazarın en iddialı markaları arasında yer alıyor. Markanın elektrikli 
SUV ürün gamının giriş modeli olan iX3, performansı ve menziliyle sınıfının zirvesine oy-
nuyor. Bu hafta konuğumuz olan iX3, tasarımıyla hemen kendini belli ediyor. Elektrikli 
modellere özel mavi çerçeveli logo, kapalı ön panjur ve dikkat çekici jantlar, aracın ilk ba-
kışta bile farklı olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle jantlar, adeta ‘ben elektrikliyim’ 
diye haykırıyor. Genel hatlarıyla X3 ile aynı tasarımı paylaşan elektrikli versiyon, mavi ay-
dınlatma ve kaplamalarla elektrikli otomobil algısını sağlıyor. Dışardaki sportif ve şık tasa-
rım, iç mekanda da kendini belli ediyor. Gösterge ekranı dışında X3 ile aynı olan kokpitte 
kalite ve işçilik üst düzeyde. İç mekan son derece ferah bir hisse sahipken oturma şek-
line göre 510 ile 560 litre arasında bir bagaj hacmine de yeterli seviyede. BMW iX3, Tür-
kiye’de sadece Impressive donanım sevisiyle sunuluyor. 286 beygir güç ve 400 nm tork 
üreten elektrikli motor, 2 bin 255 kilogramlık otomobile etkileyici bir performans sağlı-

yor. Maksimum sürat 180 kilometreyle sınırlandırılsa da aracın 6.8 saniyelik 0-100 km/s 
ivmelenmesi oldukça başarılı bir değer. Üstelik bir hızlanma iştahı, son sürate kadar 
devam ediyor. Motor sesinin olmaması ve aracın ivmelenme sırasında adeta burnunu 
kaldırıyor oluşu, performansı olduğundan da iyi hissettiriyor. Tüm elektrikli modelleri gibi 
iX3 de fren veya ayağın gazdan çekilmesi durumunda şarj moduna geçiyor. Böylece oto-
mobil, tek şarjla 460 kilometreye varan menzil vadediyor. Hemen söyleyelim, bizim kul-
landığımız süreçte bile, hiç dikkat etmeden 380 kilometre aştığımızı ve hala şarjın kritik 
seviyeye düşmediğini belirtelim. Aracın şarj yeteneği de oldukça gelişmiş. Net kapasitesi 
73.8 kWh olan batarya, yüksek gerilimli BMW Wallbox ile 7.5 saat (11 kW, yüzde 100), 
hızlı şarj ile 34 dakikada (yüzde 80’e kadar) doluyor. Markanın açıklamasına göre, sadece 
10 dakikalık bir hızlı şarj kullanımında bile 100 kilometrelik menzil sunuluyor. Kademeli 
tarife ile mesken aboneleri için aylık 240 kWh’e kadar olan tüketimde kWh fiyatının 1.44 
lira olduğun düşünüldüğünde, full şarj maliyeti yaklaşık 110 lira seviyesinde. 
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İster konfor ister performars
Tam gaz hızlanmalarda oldukça seri olan otomobil, hafif yön değişimlerinde arkasını 
hafifçe bırakarak oldukça keyifli bir sürüş vadediyor. Yüksek karoser ve konforlu süs-
pansiyon sistemine rağmen yol tutuş yeteneği başarılı olan araç, sakin sürüşü sevenleri 
de performans tutkunlarını da mutlu edecek kadar başarılı ayarlanmış. BMW, iX3 için 2 
milyon 363 bin 500 liralık bir etiket belirlemiş. Premium rakipleriyle benzer seviyedeki bu 
fiyatta asıl şaşırtıcı olan, 2.0 litre dizel motorlu X3’ten 300 bin lira daha ucuz olması.
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Küçük SUV’da 
dengeleridengeleri

değiştiriyor

Hyundai’nin küçük SUV’si Bayon, şık tasarımı, zengin 
donanımı ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. 

Araç, yerli üretim avantajıyla sınıfının en iyi fiyat/
performans modeli olmayı da başarıyor

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden 
Hyundai, ürün gamını yenilikçi modellerle 
genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda 
marka, Kona gibi başarılı bir B-SUV modeli 

olmasına rağmen Bayon’u geliştirerek tüketiciye 
marka içinde de tercih imkanı sunuyor.
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Elektrikli gibi görünüyor
Kona’yla tamamen farklı bir tasarıma sahip 
Bayon, ilk bakışta elektrikli bir model izle-
nimi veriyor. Sportif çizgileri ve farklı tasa-
rımıyla sınıfının dikkat çekici araçlarından 
olan Bayon’un asıl büyük kozu, Türkiye’de 
üretiliyor oluşu. Bu hafta konuğumuz olan 
yerli Bayon, küçük hacimli benzinli motoru 
ve Style donanımıyla ideal bir kombinasyon 
sunuyor. 4.2 metreye varan uzunluğu ve 
1.78 metrelik genişliği ile sınıfının iri model-
lerinden olan Bayon, 1.5 metrelik yüksekli-
ğiyle de sportif bir görünüm vadediyor. Bu 
ölçülerle araç yükseltilmiş bir hatchback 

gibi algılansa da, Hyundai tasarımcılarının 
küçük dokunuşlarıyla SUV görünümünü 
sağlamayı başarmış. Geniş tamponu, arka-
ya doğru kıvrılan farları ve hemen üzerin-
deki gündüz farlarıyla diğer Hyundai’lerden 
ayrılan araç, piyano boyalı kaplamalarıyla 
dikkat çekiyor. 4 kollu alaşım jantlar da 
elektrikli imajını güçlendiriyor. Aracın arka 
tasarımı da oldukça çekici. Bumerang tipi 
arka far grubu, koyu renkli arka kaplama ve 
geniş tampon, sportif tasarımı tamamlıyor. 
Aracın iç mekânı, dış tasarıma göre olduk-
ça sade. Ergonomi ve işçilik olarak başarılı 

olan kokpitte herşey yerli yerinde. Geniş 
multimedya ekranı, dijital göstergeler iç 
mekana teknolojik bir hava katıyor. İç me-
kanda sunulan baş ve diz mesafesi oldukça 
ferah. Uzun yolculuklarda da yormayan 
koltuklar, yeterli yan desteği de sunuyor. 
Tatlı sert süspansiyonlara rağmen sunulan 
konfor yeterli seviyede. 411 litrelik bagaj da 
oldukça kullanışlı. Bayon’da kullanılan küçük 
hacimli benzinli ünite, 3 silindirli ve 1.0 litre 
hacminde. Turbo desteğiyle 100 beygir güç 
ve 172 nm tork üreten motor, gücünü 7 ile-
ri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile 

ön aksa iletiyor. 1195 kilogramlık otomobile 
yeterli performansı sağlıyor. Hızlı geçişle-
re sahip şanzıman, ara hızlanmalarda da 
yeterli esneklik sunuyor. Araç bu kombi-
nasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11.7 
saniyede tamamlıyor. Saatte 180 kilometre 
sürate ulaşabilen otomobil, oldukça rahat 
sürüşüyle beğenimizi kazandı. Yol tutuş 
yeteneği de başarılı olan otomobil, bunu 
tatlı sert ayarlı süspansiyon sistemine borç-
lu. Fabrika verilerine göre aracın ortalama 
tüketimi 5.8 litre. Bizim kullanımımızda yol 
bilgisayarına 6.6 litrelik ortalama yansıdı. 
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Fiyatıyla iddialı 
Bize Style versiyonuyla konuk olan otomobil, sınıfı için zengin sayılabilecek bir donanım se-
visine sahip. Hyundai, Bayon için başlangıç fiyatını 437 bin lira (1.4 litre benzinli, Jump) ola-

rak belirlenmiş. Bize konuk olan 1.0 litre benzinli motorlu Style donanımının fiyatı ise 526 
bin 500 lira. Bu fiyat bile sınıfındaki rakiplerine göre Bayon’u oldukça cazip hale getiriyor. 
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Qashqai
sınıf atladısınıf atladı

Kompakt SUV pazarının iddialı oyuncularından 
Qashqai, yeni jenerasyonuyla konfor ve kalitede 
çıtayı yükseltiyor. 158 beygir güç üreten benzinli 
motoruyla otomobil, performansla tüketim 
dengesini sağlamayı başarıyor konfordakonforda
Nissan’ın adeta yeni sınıfını 

oluşturup diğer markalara 
ön ayak olduğu modeli Qas-
hqai, yeni nesliyle de iddiası-

nı koruyor. Farklı tasarımıyla dikkat 
çeken yeni araç, artırılan konforu ve 
sessiz sürüşüyle zirvenin en önemli 
adaylarından olduğunu bir kez daha 
gözler önüne seriyor. 
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6.4 litre tüketiyor
Tasarımıyla adeta ‘ben yeniyim’ diyen 
Qashqai, markanın yüzüne kavuştu. 
Ikonik V-motion ızgaranın gelecekteki 
tüm modellerde görülecek geliştirilmiş 
şekli, kaputun üzerinden omuza kadar 
uzanarak daha sportif bir görünüme 
katkıda bulunuyor. Gösterişli ön tampon 
ve tekerleklere doğru uzanan çamurluk-
larla Qashqai daha güvenli bir görünüm 
sergiliyor. Üstün kaliteli detaylara sahip 
bumerang LED farlar ve arkadaki stop-
lar, Qashqai’nin tasarımına hem gündüz 
hem de gece farklı bir görsellik katıyor. 

19 inçlik alaşım jantların da sportif tasarı-
mı önemli katkı sağladığını söylemeliyiz. 
Aracın iç mekanı genel hatlarıyla önceki 
nesli hatırlatsa da Nissan mühendisleri-
nin etkili dokunuşları yeni bir otomobil-
de olduğunu yolcularına hissettirmeyi 
başarıyor. Geniş ve ferah iç mekanda 
herşey olması gereken yerde. Malzeme 
kalitesi ve işçilik olarak da sınıfının iddialı 
oyuncularından olan Qashqai, konforlu 
koltukları ve bunu destekleyen süspansi-
yon sistemiyle önceki neslin bir hayli üze-
rinde yer alıyor. Konfor seviyesi 19 inçlik 

ince yanaklı lastikler sebebiyle bir miktar 
azalsa da, bunun getirisi olarak yol tu-
tuş oldukça başarılı. Aracın tamamen 
elektronik 12,3 inç dijital gösterge paneli, 
navigasyon, eğlence veya araç bilgilerini 
görüntülemek için uyarlanabilir görünüm 
seçenekleri sunuyor. 9 inçlik multimedya 
ekranı da oldukça kullanışlı. Yeni Qashqa-
i’de yeni nesil 1.3 litrelik DIG-T benzinli 
motor görev yapıyor. Turbo beslemeli 4 
silindirli ünite, 158 beygir güç ve 270 nm 
torka sahip. Sınıfının güçlü modellerin-
den olan motor, gücünü CVT şanzımanla 

ön aksa iletiyor. 1450 kilogramlık otomo-
bile yeterli performansı sağlayan motor, 
akıcı sürüş özelliğini de destekliyor. Bu 
kombinasyonla otomobil 0’dan 100 km/s 
sürate 9.2 saniyede ulaşıyor ve saatte 
199 kilometre hıza kadar ivmelenmesi-
ni sürdürüyor. Fabrika verilerine göre 
aracın ortalama tüketimi 6.4 litre. Bizim 
kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 
ortalamaysa 7.1 litre oldu. Güce göre 
oldukça iddialı olan tüketimi sakin kulla-
nımda fabrika verilerine kadar düşürmek 
mümkün.  
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Donanım listesi zengin
860 bin 800 liradan başlayan (manuel, Tek-
na) fiyatlarla satışa sunulan yeni Qashqai, 

rakipleriyle benzer bir fiyat seviyesiyle 
sunuluyor. Bize konuk olan Platinum Pre-

mium Pack donanımıyla otomobilin fiyatı 1 
milyon 189 bin liraya kadar yükseliyor. Re-

kabetçi bir politika izleyen mar-

ka, zengin donanımın yanı sıra makul tü-
ketimli güçlü motoruna güveniyor. Araçta 
uzun bir donanım listesine yer veriliyor. 

Araç içi radar sisteminden sürücü dikkatini 
takip eden sisteme, hız tabelası okuma sisteminden şeritten 
ayrılma ikazına hatta kör nokta uyarı sistemine kadar yeni nesil 
güvenlik donanımlarının tamamı Qashqai’de sunuluyor.
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LIDERLIĞE OYNUYOR

Kompakt SUV pazarının iddialı oyuncularından 
Qashqai, yeni jenerasyonuyla konfor ve kalitede 
çıtayı yükseltiyor. 158 beygir güç üreten benzinli 
motoruyla otomobil, performansla tüketim 
dengesini sağlamayı başarıyor SUV'da

KUCUK
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Otomotiv pazarında SUV’ların yükselişi son 
sürat devam ediyor. Yerden yüksekte ol-
mayı seven tüketici, yavaş yavaş Türkiye’yi 
bir sedan pazarı olmaktan çıkarıyor. Mar-

kanın en iddialı modellerini sunduğu bu pazar, 
geniş iç hacmi, zengin donanımları ve havalı görü-
nümleriyle küçük sınıfta bile cazibesini koruyor.
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Hologram tipi göstergeler
Pazarın önemli oyuncularından Peugeot, 
‘çift sıfırlı’ en küçük modeli 2008 ile B-SUV 
kategorisinin en beğenilen oyuncuların-
dan. Bu hafta konuğumuz olan sportif 
SUV, küçük hacimli bir motor seçenekle-
ri ve uzun tutulan donanım listesiyle ilk 
aranan modeller arasında yer alıyor. Bize 
benzinli-otomatik vites kombinasyonu ve 
GT donanımıyla konuk olan yeni 2008, 
tasarımıyla dikkat çekiyor. Araç, düz inen 
burun tasarımı ve yüksek motor kaputuyla 

tam bir SUV gibi görünüyor. Şık tasarımı 
ve bize konuk olduğu Fusion turuncu 
rengiyle sınıfının en dikkat çekici modelle-
rinden olan yeni araç, 3008’i andıran arka 
aydınlatmaları ve genel hatlarıyla oldukça 
şık görünmeyi başarıyor. Dışarıdaki sportif 
tasarımı iç mekanda da sürdüren otomo-
bil, piyano boyalı yüzeyler, piyano tuşlarını 
andıran kumanda birimleri, küçük direksi-
yon simidine sahip i-Cockpit ve hologram 
tipi göstergeleriyle şık bir ambiansa sahip. 

Araç, hem baş hem diz mesafesi konusun-
da bir üst segmenti aratmıyor. Kablosuz 
şarj için ayrılan kapaklı gözün aynı zaman-
da cep telefonu tutucu özelliğinin de bu-
lunması, adeta uzun yıllardır aranan parlak 
bir çözüm. 2008, Türkiye’de küçük hacimli 
fakat sınıfı için güçlü benzinli ve dizel mo-
tor seçenekleriyle sunuluyor. Bize konuk 
olan benzinli ünite, markanın başarısını ka-
nıtlamış 1.2 litrelik PureTech motorundan 
başkası değil. 130 beygir güç ve 230 nm 

tork üreten motor, gücünü 8 ileri tam oto-
matik şanzıman EAT8 ile ön aksa iletiyor. 
Ağırlığı sadece 1205 kilogram olan otomo-
bil, bu kombinasyonla küçük bir spor oto-
mobile eşdeğer performans sağlıyor. Araç 
0-100 km/s ivmelenmesini 9.1 saniyede 
tamamlayan otomobil, saatte 198 kilomet-
relik maksimum süratiyle de beklentileri 
karşılıyor. Ara hızlanmalarda oldukça atik 
olan şanzıman-motor ikilisi, oldukça sarsın-
tısız bir çalışma karakterine sahip. 
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4.8 litre tüketiyor
Sınıfının yol tutuş yeteneği en yüksek tem-
silcilerinden olan 2008, net tepkiler veren 
küçük direksiyon sisteminin de yardımıyla 
spor bir kullanım sunuyor. Dinamik yapıya 
rağmen aracın sunduğu konfor da olduk-
ça iyi seviyede. Önden çekişli araçta Spor, 
Ekonomi ve Normal sürüş modları sunulu-
yor. Küçük hacimli benzinli ünite, tüketim 
değerleriyle de iddialı. Fabrika verilerine 
göre aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. Bi-
zim elde ettiğimiz 6.1 litrelik tüketim değeri 
de yeterli seviyede. 

Fiyatı 580 binFiyatı 580 bin
liradan başlıyorliradan başlıyor

Peugeot, yeni 2008’i sınıfının bir miktar üzerinde bir
fiyatlandırmayla pazara sunuyor. Fakat araçta baz versiyondan

itibaren sunulan donanım listesi ve güçlü motorlar, kafalarda ‘bu farka değer’ 
fikrini oluşturuyor. 580 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan araç,

bize konuk olan GT donanımı ve benzinli-otomatik şanzımanla fiyatı 848 bin 
500 liraya kadar yükseliyor. Sessiz ve sportif sürüşü, düşük tüketimi, yüksek 

performansı ve bir üst sınıfı aratmayan donanımıyla yeni 2008, sınıfının kuşku-
suz en iddialı modeli konumunda.
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OTOMOBİLİN
bir ihtiyaç olduğunun

FARKINA VARDIK 
Bu dönemde müşterinin ne bulursa 
aldığını söyleyen Toyota CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt, “Toyota almaya gelip 
Lexus alan bile var, üstelik oldukça 
da fazla. Çünkü otomobil yok. Yatırım 
amaçlı otomobil alan da var ama 
bence bu dönemde otomobilin bir 
ihtiyaç olduğu anlaşıldı” dedi 

Ali Haydar Bozkurt
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Otomotivde yaşanan sorun-
lara rağmen markalar yeni 
modeller geliştirip yollara 
çıkarmaya devam ediyor. 

Bunun son örneklerinden olan Toyo-
ta da, B sınıfındaki başarılı oyuncusu 
Yaris’i yerden yükselterek yepyeni bir 
araç haline getirdi.
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10 bin adet bile satabiliriz
B-SUV segmentinin iddialı yeni temsilcisi 
Yaris Cross, lansmana özel 667 bin 800 
liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 
B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçe-
neği olan Yaris Cross Hybrid ise, 702 bin 
600 liralık fiyatıyla dikkat çekiyor. Toyota 
Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali 
Haydar Bozkurt, “Yeni Yaris Cross modeli, 
Türkiye’de önümüzdeki dönemin en iddialı 
modellerinden biri olacak. Kendini kanıtla-
mış Toyota SUV ailesinin en yeni üyesi Yaris 
Cross’un kısa zamanda büyük bir hayran 
kitlesine sahip olacağını düşünüyorum. Ta-
mamen yepyeni bir model olan Yaris Cross 
güçlü ve dinamik tasarımı, geniş iç hacmi ve 
fonksiyonel özellikleriyle farklı segmentler-
den pay alabilecek potansiyele sahip. Tavan 

yüksekliği, diz mesafesi, sürüş konforu ve 
donanımlarıyla B segmenti bir araçta ko-
laybulamayacağınız standartları sunuyor. 
2022’nin ortasında satışa sunduğumuz 
Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep ol-
duğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar ala-
bildiğimiz adet 1000 olduğu için hedefimiz 
bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar 
araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu 
aracın normal pazar şartlarında, araç bulu-
nabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik 
bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz” dedi. 
Müşterinin ne bulursa aldığını söyleyen 
Bozkurt, Toyota almaya gelip Lexus alanın 
da oldukça fazla 
olduğunu be-
lirtti. “Çünkü 

yok” diyen Bozkurt, şöyle devam etti: “Evet 
yatırım amaçlı otomobil alan da var ama 
bence bu dönemde otomobilin bir ihtiyaç 
olduğu anlaşıldı. Evet, fiyatlar yükseliyor, 
insanların ulaşması güçleşiyor ama bir yan-
dan bu kadar araç bulunurluğu sıkıntısı or-
tamında filosundan perakendesine birçok 
insan da araç bulmak için yırtınıyor. Burada 
şunu söyleyebilirsiniz. Yatırım için de alan 
var. Elimizde bir istatistik de yok. Ama araç 
alanların yarısı da yatırım için alıyor demek 
çok doğru değil. İnsan parasını korumak 
için alıyor. Otomobil normalde euro seyrine 

göre gittiği için, matrahlar güncellenmediği 
için son bir yılda böyle kademe atladığı için 
eurodan hızlı koştu. Yüzde 50 nere yüzde 
80 nere. Son bir yıldaki en büyük değişim 
de bu.” Son üç aydır daha önce olmadığı 
kadar hibrit talebi olduğunu anlatan Ali 
Haydar Bozkurt, “Araç bulunurluğu oldu-
ğunda yaklaşık yüzde 40-50 bandında hibrit 
satıyorduk, şu anda çok ciddi şekilde herkes 
hibrit soruyor. Çünkü yakıt tasarrufu için. 
Çünkü akaryakıtta büyük bir zam gerçeği 
var” dedi. Yeni Yaris Cross 1.5 litre hibrit ve 
1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle bir-
likte hem yüksek sürüş keyfi hem de düşük 
tüketim sağlıyor. İlk kez Yaris hatchback mo-
delinde kullanılan 4 nesil hibrit teknolojisi, 
Yaris Cross modeline de aktarıldı. 
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4.6 litre tüketiyor
Yüzde 40 termal verimliliğe sahip üç silindirli 1.5 
litre Hybrid Dynamic Force motor, elektrik mo-
toruyla kombine ediliyor. Düşük devirlerde de 
yüksek güç ve tork sunacak şekilde tasarlanan 
motor, hibrit sistem ile kombine edildiğinde 116 
beygir güç ve 120 nm tork sağlıyor. Birleşik WLTP 
değerlerine göre ortalama 4.6 litrelik tüketim va-
dediyor. Araç, markanın tüm hibritlerinde olduğu 
gibi e-CVT otomatik şanzımanı kullanıyor. Hibrit 
versiyonun yanı sıra Yaris Cross ürün gamında 
1.5 litrelik benzinli motor seçeneği de sunuluyor. 
125 beygir güç ve 153 nm tork üreten bu versi-
yon da CVT şanzımanla sunuluyor. 
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Istanbul’da tanıdı

Dünya

YENi C4 X'i Citroen, yepyeni modeli C4 X ve onun elektrikli 
versiyonu olan e-C4 X’ün dünya prömiyeri için 
İstanbul’u seçti. Bir coupe’nin zarif siluetini bir SUV’un 
modern duruşuyla harmanlayan marka, birçok ülkede 
sadece elektrikli versiyonu satışa sunacak 

Fransız otomotiv 
üreticisi Citro-
en, kompakt 
sınıfta gele-

neksel hatchback 
ve SUV modellerine 
alternatif olacak yeni 
modeli C4 X ve onun 
elektrikli versiyonu 
olan e-C4 X’in dünya 
prömiyerlerini İstan-
bul’da gerçekleştirdi. 
Coupe çizgileriyle 
SUV görünümünü 
birleştiren yeni araç, 
markanın ürün gamı 
içerisinde C4 ile C5 
Aircross arasında ko-
numlandırılıyor.  
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Sonbaharda satışa sunulacak
C4 X, kompakt sınıfta Cross tasarım, konfor ve geniş iç hacimi birlikte sunuyor. İstanbul’da 
dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni araç, geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik büyük bagaj 
ve çevreci bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal özellikleri bir araya getiriyor. C4 X, Advanced 
Comfort Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemiyle Citroen Advanced 
Comfort programı sayesinde üstün konfor seviyesine sahip. C4 X ise satışa sunulduğu paza-
ra bağlı olarak yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroen PureTech benzinli ve BlueHDi dizel 
motorlarla sunulacak. Yeni araçlar, İspanya›nın Madrid kentindeki Stellantis Villaverde üretim 
tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak. 
Araçların İstanbul’daki dünya lansmanında konuşan Citroen CEO’su Vincent Cobée, “Yeni 
e-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamı-
zın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Yeni modellerin yaratacağı fırsat için heyecanlıyız. 
Pek çok müşteri, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçe-
neklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediklerini söyledi. Söz konusu ihtiyaca cevap 
veriyoruz. Citroen’den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğün-
yanı sıra, sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir Cross tasarım bizi 

rakiplerimizden farklılaştırıyor” dedi. Profilden bakıldığında, ön camdan arka bagaj kapağına 
kadar uzanan akıcı tavan çizgisi dikkat çekiyor ve segmentteki yüksek araçlarda rastlanan 
hantal yapı yerine son derece dinamik bir Coupe silueti oluşturuyor. Arka çıkıntı, 510 litrelik 
büyük bagajı gizlemek için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan 
bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroen yazısı 
modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Arka bagaj kapağı paneli hareketli tasarımıyla 
kalite algısını arttırırken otomobilin genel dinamizm vurgusunu güçlendiriyor. Dikkat çekici 
yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin 
yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların 
tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor. Özgün tasarımlı arka tamponun 
merkezinde plakalık bulunuyor. Tamponun alt eklentisi koruma ve dayanıklılık için mat siyahla 
kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar 
C5 Aircross’un sağlam hissini yansıtıyor. Yeni Citroen ë-C4 X ve C4 X’in iç mekânı Citroen Ad-
vanced Comfort sayesinde gelişmiş, konfor,- huzur veferahlık seviyesi sunuyor. 198 milimetre 
ikinci sıra diz mesafesi ve daha eğimli (27 derece) arka koltuk sırtlığı arkadaki yolcuların konfor 
seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. 1.800 milimetre gövde genişliği, 1.366 milimetre omuz ve 
1.440 milimetre dirsek mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat ettiriyor. 

otogundem.com.tr SAYI 78 TEMMUZ 2022

98 99

CITROEN CX4  - LANSMAN



360 kilometrelik menzil
Araçta pazara bağlı olarak, üç farklı 
Citroen PureTech 3 silindirli, turbo 
beslemeli direkt enjeksiyonlu ben-
zinli motor ve şanzıman kombinas-
yonu sunulacak. Benzinli üniteler 
1.2 litrelik PureTech 100 (6 ileri 
manuel) ve yine 1.2 litrelik PureTe-
ch 130 (EAT 8) seçeneklerine sahip. 
Dizel cephesinde ise 1.5 litrelik Blu-
eHDi 130 (EAT8) ürün gamında yer 
alacak. Aracın e-C4 X versiyonunda 
ise 100 kW (136 beygir) güç-aktar-
ma sistemi ve 360 kilometreye va-
ran WLTP menzili sunuluyor.  
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bu motor yakışır
SPORTAGE’A

YENİ 
Son dönemdeki yükselişiyle sedanların 

koltuğundan eden SUV modeller, mar-
kaların da en büyük rekabeti sergilediği 
alan olarak öne çıkıyor. Birbiri ardına 

yeni modellerini pazara sunan markalardan biri 
de KIA. Markanın kompakt SUV pazarındaki ba-
şarılı oyuncusu Sportage, yeni nesliyle sınıfının 
en iddialı oyuncularından biri haline geldi.

KIA, başarılı kompakt 
SUV modeli Sportage’ın 
yeni nesliyle dikkatleri 

üzerine çekmeyi başardı. 
Etkileyici tasarımı ve zengin 
donanımıyla zirveye gözünü 

diken yeni araç, yeni hibrit 
motoruyla da tasarımının 

hakkını veriyor 
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İç mekanda premium hava
Daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başaran 
yeni Sportage, en güçlü versiyonuyla konu-
ğumuz oldu. Bumerang tipi LED aydınlat-
malara, dev ön ızgara, yeni marka logosu ve 
sportif ön tampon aracı sınıfının en radikal 
tasarımlı modellerinden biri haline getirmiş. 
Arka bölümde de sportif çizgiler devam 
ediyor. Profilden başlayıp bagaj kapağına 
kadar taşan arka far grubu, yeni logo ve 
difüzör tasarımlı tamponla şık görünüm 
pekiştirilmiş. İç mekana geçtiğimizde dışa-
rıdaki sportiflik yerini şık ve premium bir 
kokpite bırakıyor. Deri döşemeyle 12,3 inç 
Supervision gösterge bilgi ekranı ve aynı 

ölçüdeki dokunmatik ekranlı multimed-
ya eğlence sistemi kokpitteki elit havayı 
artırıyor. Yan yana duran ekranlar iç me-
kandaki genişlik hissini artırırken dairesel 
vites kumandası, dokunmatik tuşlar ve 
akıllı cepler için kablosuz şarj sistemi ara-
cın teknolojik imajını da güçlendiriyor.  
Ele iyi oturan direksiyon simidi ve rahat 
okunan gösterge tablosu da sürüş 
keyfini artırıyor. Aracın ön bölümün-
deki geniş alan, arkadaki yolcular için 
daha da fazlasını sunuyor. Orta sert-
likteki koltuklar uzun yolculuklara da 
uyum sağlıyor. 587 litrelik bagaj da 
arka koltuklarını katlanmasıyla 1776 
litreye kadar genişletilebiliyor. Araçta 

görev yapan 1.6 litrelik benzinli ünite, 
hibrit sistemin de katkısıyla spor otomo-

billeri aratmayan bir güç seviyesine ulaşı-
yor. 230 beygir güç ve 350 nm tork üreten 
sistem, 6 ileri otomatik şanzımanla kombi-
ne ediliyor. Bize önden çekişli versiyonuyla 
konuk olan otomobil, 1574 kilogramlık ağır-
lığına sahip. Bu kombinasyonla 0’dan 100 
km/s sürate 8 saniyede ulaşan otomobilin 
maksimum hızıysa saatte 193 kilometre. 
Ara hızlanmalarda da beklentileri karşıla-
yan motor, tüketimde de başarılı sonuçlara 
imza atıyor. 
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Ortalama tüketim 5.6 litre
Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5,6 litre (WLTP). Bizim kullanımımızda yol 
bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.7 litre oldu. Sakin ve trafikten uzak kullanımlarda 
tüketimi 6 litrenin altına düşürmek zor değil. Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan 
Sportage, konfor ve yol tutuş dengesini sağlıyor. Yerden yüksek tasarım, sert manevralar-
da gövde salınımına neden olsa da aracın tutunma limitleri oldukça iyi seviyede. Başarılı 
fren sistemi de aracın rahatlıkla dizginlenmesini sağlıyor.
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Fiyat rakiplerle benzer
KIA, aracın başlangıç fiyatını rakiplerle benzer bir seviyede, 869 bin 900 lirada (1.6 litre 
benzinli, 150 beygir, Cool) tutmuş. Dizel versiyon için ise en az 934 bin 900 lira ödemek 
gerekiyor. Bize konuk olan versiyon ise listenin en tepesinde yer alıyor ve fiyatı da 1 mil-
yon 319 bin 900 lira olarak belirlenmiş. Son derece zengin bir donanım listesiyle sunu-
lan otomobilin bu fiyatı bile oldukça rekabetçi. Yenilenen Sportage, dur-kalk özelliğine 
sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi 
ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere markanın en güncel sü-
rüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor.  
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50 adet geldi
25 dakikada 
tükendi Citroen, tamamen elektrikli 

Ami modelini online satı-
şa açarak yeni bir dönem 
başlatarak geleceğe taşıdı. 

Online olarak satışa çıkmasından 
çok kısa bir süre sonra ise 50 adet-
lik ilk parti araçlar tükendi. Yalnızca 
25 dakika içerisinde satışa çıkan 
tüm araçlar alıcısını bulurken, her 1 
dakikada 2 adet Ami satışı gerçek-
leşmiş oldu. 2021 aralık ayında Tür-
kiye yollarına kurumsal müşterilerle 
çıkan Ami, online satış yoluyla 219 
bin liralık fiyat etiketiyle tüketicilerle 
buluştu. Aracın her yaştan kullanı-
cı için uygun bir çözüm olmasıyla 
bambaşka bir deneyim sunduğunu 

vurgulayan Citroen Türkiye Genel 
Müdürü Selen Alkım, “Ami modeli-
mizi de Türkiye pazarına sunarken 
ne kadar doğru bir iş yaptığımızı 
aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir 
içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk 
günden bu yana çok ciddi bir talep 
görüyor. Lansmanımızdan bu yana 
400 adet kurumsal satış gerçekleş-
tirmiştik. Perakende tarafında da 
ilk parti araçlarımızın online satış 
sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içe-
risinde tükenmiş olması gelecekte 
bu modelin çok daha başarılı yerle-
re gelebileceğinin ve hedeflerimizin 
de üzerine çıkabileceğimizin bir 
göstergesi” dedi. 
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DACİA’LARA
yüz nakli
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Dacia



otogundem.com.tr SAYI 78 TEMMUZ 2022

116 117

Romen otomotiv üreticisi Dacia yeni 
marka kimliğini, temel tasarım öğe-
lerini koruyarak tüm ürün gamına 
yansıtıyor. Yeni Dacia logosu ve yeni 

renkler tüm modellerinde kendini gösteri-
yor. Yeni marka kimliğine sahip araçların, 
yıl sonunda kullanıcılara sunulması plan-

lanıyor. Sadece bir tasarım değişikliğinin 
ötesindeki bu yenilik, Dacia’nın başarı öykü-
sünün ardındaki güçlü değerlere dayanıyor 
ve markanın geleceğe yönelik vizyonunu 
somutlaştırıyor. Yeniden tasarlanan ve artık 
beyaz olarak kullanılacak olan yeni Dacia 
logosu, ön ızgaranın ortasında yer alıyor ve 

markanın yeni kimliğinin en güçlü özelliğini 
temsil ediyor. Bir zincirin halkaları gibi mini-
malist çizgilerle birbirine kenetlenen ‘D’ ve ‘C’ 
harfleri yeni tasarımın güçlü ve sade yaklaşı-
mını yansıtarak tamamen yeni bir logo oluş-
turuyor. Yeni tasarım hem yakından hem de 
uzaktan hemen fark edilebilen ve kolayca 

tanınan bir marka imajı oluşturuyor. Yeni 
logo ayrıca her bir jant göbeğinin ortasın-
da da bulunuyor. Yeni Dacia yazısı ise, her 
modelin arka panelinde ve direksiyon simi-
dinde kullanılıyor. Tasarım gereği minimalist 
olan yazıda, her bir harf bütünlüğü bozma-
dan zarif bir şekilde birbirinden ayrılıyor.

Dacia
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İtici güç olacak
Dış tasarım anlamında diğer önemli değişiklikler; San-
dero Stepway ve Duster modellerinde bulunan ‘Monolit 
Gri’ renkli yan aynalar ve tüm modellerde bulunacak 
olan Monolit Gri tavan rayları, ön ve arka tampon altı 
koruma kaplamaları olarak öne çıkıyor. Dacia CEO’su 
Denis Le Vot, Dacia ürün gamının yeni marka kimliğiy-
le pazara sunulmasının, bir yıldan uzun bir süre önce 
başlayan bir stratejiye dayandığını belirterek, “Marka 
değerlerimiz olan sadelik, sağlamlık ve özgünlük, yeni 
marka kimliğimiz ile daha iddialı ve modern bir şekil-
de uyum sağlıyor. Bu değişim, Dacia’nın hedeflerine 
ulaşmasında yeni bir itici güç olarak öne çıkıyor” dedi. 
Önümüzdeki dönemde genişleyen ürün gamına iki yeni 
model daha ekleyecek olan Dacia, yüzde 100 elektrikli 
Spring ve çok yönlü C segmenti aile otomobili olan Jog-
ger ile ürün gamını tamamen yenileyecek. Yeni marka 
kimliğinin lanse edilmesiyle markanın yenilenme süreci 
zirveye ulaşıyor. Baştan aşağı her şeyi değiştiren Dacia, 
markanın özüne sadık kalmaya devam ediyor.

Dacia
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