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THE NEW B CLASS
TİHE
NEW -B
B ENZ
CLASS
YEN
MERCEDES
B 180

YENİ MERCEDES-BENZ B 180

BEŞKAYALAR KANYONU - AYTEPE (A CANYON AT AYTEPE HILL) /

YAZI (EDITORIAL) UMUT ÖZGÜR SUNAY

C
C

- FOTOĞRAF (PHOTO)

BÜLENT DEMIR

Sports- Tourer
yeniHILL
bir
BEŞKompact
AYALAR KANYONU
AYTEPE (Asegmentine
CANYON AT AYTEPE
) /boyut
YAZI (EDITORIAL) UMUT ÖZGÜR SUNAY - FOTOĞRAF (PHOTO)
getiren yeni Mercedes-Benz B-Serisi ile 1 Mayıs

BÜLENT DEMIR

İşçi Bayramını fırsat bularak yola çıkıyoruz. Yıllar

önce bir
soğukSports
kış günün
de segmentine
ilk kez gitmişyeni
olduğum
ompact
Tourer
bir boyut
Aytepe bögesinegetiren
doğru..yeni
Öncelikle
İzmitʼte bulunan
Mercedes-Benz
B-SerisiYuvacık
ile 1 Mayıs

Barajının etrafınıİşçi
saran
dar virajlı
yollardan
Yeni Yıllar
Bayramını
fırsat
bularakgeçiyoruz..
yola çıkıyoruz.
B 180 aracımızınönce
fotoğraf
çekimleri
esnasında
yardımcı
bir soğuk
kış günün
de ilkbana
kez gitmiş
olduğum
olacakAytepe
olan tekniker
ve doğru..
mimar arkadaşım
Bülent bana
yol Yuvacık
bögesine
Öncelikle İzmitʼte
bulunan
arkadaşlığı
yapıyor.
Bülent
aynı
zamanda
trekkinggeçiyoruz..
ve doğa Yeni
Barajının
etrafını
saran
dar
virajlı yollardan

sporları
uğraştığı
içinde
gitmişçekimleri
olduğumuz
bölgeyi bana
çok yardımcı
B ile
180
aracımızın
fotoğraf
esnasında
daha iyi
tanıyor.Mercedes
serisi
180arkadaşım
modelini ilk
defa bana yol
olacak
olan teknikerBve
mimar
Bülent

44

kullanan
biri olarak
sizlereBülent
naçizane
görüşlerimi
aktarmakve doğa
arkadaşlığı
yapıyor.
aynı
zamanda trekking
istiyorum.
İstanbul
merkeze
birazgitmiş
uzak olan
Mercedes-Benz
sporları
ile uğraştığı
içinde
olduğumuz
bölgeyi çok
ﬁrmasıdaha
Hadımköy
bölgesinde bulunuyor.
Aracımodelini
aldıktanilk
birdefa
iyi tanıyor.Mercedes
B serisi 180
gün sonra
çok erken
saatlerde
direk
olarakgörüşlerimi
İzmitʼe doğru
kullanan
biri olarak
sizlere
naçizane
aktarmak

yola koyuluyoruz.
Araç hakkındaki
ve çeşitli
istiyorum. İstanbul
merkeze sürüş
biraz uzak
olan ﬁkirlerimde
Mercedes-Benz
daha fazla
oluşmaya
başlıyor.
B 180bulunuyor.
modeline dışarıdan
ﬁrması
Hadımköy
bölgesinde
Aracı aldıktan bir

baktığınızda
karakteristik
hatları,
tipikdirek
bir sports
olup,
gün sonra
çok erken
saatlerde
olaraktourer
İzmitʼe
doğru
bir hatchback
otomobil gibi
etkileyici
tasarıma
Bir ﬁkirlerimde
yola koyuluyoruz.
Araç
hakkındaki
sürüş sahip.
ve çeşitli
öncekidaha
modeline
50 mm
alçaltılan
yerden
yüksekliği
fazla göre
oluşmaya
başlıyor.
B 180
modeline
dışarıdan
araca biraz
oturaklılık
katmış gibihatları,
gözükmekte.
baktığınızda
karakteristik
tipik birYere
sports tourer olup,
yakınlaşması
ile birlikte
artan yol
özellikleri
ile beraber
bir hatchback
otomobil
gibitutuş
etkileyici
tasarıma
sahip. Bir
aynı zamanda
güvenli sürüş
içinde
bir yerden
rol oynamış.
önceki modeline
göre 50
mmönemli
alçaltılan
yüksekliği
araca biraz oturaklılık katmış gibi gözükmekte. Yere
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Bazı engebeli bozuk yollardan geçerken dikkatli
Bazı engebeli bozuk yollardan geçerken dikkatli
ve yavaş olmak gerekli, tamponun hemen altında
ve yavaş olmak gerekli, tamponun hemen altında
bulunan korumalık kısmı sürtmeniz olası bir
bulunan korumalık kısmı sürtmeniz olası bir
durum. B serisi segmentinin en geniş ve lüks
durum. B serisi segmentinin en geniş ve lüks
otomobilleri arasında yer alıyor. Yeni B serisinde bir
otomobilleri arasında yer alıyor. Yeni B serisinde bir
çok ilk teknolojik yenilikler de bir arada toplanmış.
çok ilk teknolojik yenilikler de bir arada toplanmış.
Tüm modellerinde yakıt tasarrufuna önemli katkı
Tüm modellerinde yakıt tasarrufuna önemli katkı
sağlayan ECO start/stop fonksiyonu standart
sağlayan ECO start/stop fonksiyonu standart
olarak sunuluyor. Bu arada Aytepe bögesine doğru
olarak sunuluyor. Bu arada Aytepe bögesine doğru
ilerlerken durup fotoğraf çektiğimiz yerlerden birinde
ilerlerken durup fotoğraf çektiğimiz yerlerden birinde
tesadüfen tanışmış olduğumuz emekli iş adamı Sami
tesadüfen tanışmış olduğumuz emekli iş adamı Sami
bey ile hoş sohbet ediyoruz. Kendisi bölgeyi çok iyi
bey ile hoş sohbet ediyoruz. Kendisi bölgeyi çok iyi
bildiğinden dolayı gönüllü olarak bize rehberlik ediyor
bildiğinden dolayı gönüllü olarak bize rehberlik ediyor
ve Sami bey sayesinde muhteşem manzaraya sahip
ve Sami bey sayesinde muhteşem manzaraya sahip
doğa harikası olan BeşKayalar kanyonuna varıyoruz...
doğa harikası olan BeşKayalar kanyonuna varıyoruz...
B 180 aracımızın kullanımı her ne kadar düz asfalt
B 180 aracımızın kullanımı her ne kadar düz asfalt
yollara uygun olmuş olsa da tozlu, çakıllı haﬁf arazi
yollara uygun olmuş olsa da tozlu, çakıllı haﬁf arazi
sayılabilecek ormanlık yollarda ilerlerken zorda olsa
sayılabilecek ormanlık yollarda ilerlerken zorda olsa
ben bu yollarda sizi güvenli bir şekilde varacağınız
ben bu yollarda sizi güvenli bir şekilde varacağınız
yere mutlaka götürürüm yarı yolda asla bırakmam
yere mutlaka götürürüm yarı yolda asla bırakmam
diyor sanki..Beş kayalar kanyonu milli park özelliğine
diyor sanki..Beş kayalar kanyonu milli park özelliğine
sahip aynı zamanda grupların geldiği özel trekking
sahip aynı zamanda grupların geldiği özel trekking
bölgesi kanyon içinde şelale ve akan bir çok kaynak
bölgesi kanyon içinde şelale ve akan bir çok kaynak
suyu var. Özellikle hafta sonu trekking ve kamp için
suyu var. Özellikle hafta sonu trekking ve kamp için
gidilebilecek İstanbulʼa yakın tam bir doğa harikası...
gidilebilecek İstanbulʼa yakın tam bir doğa harikası...
B serisi modellerinde bulunan yeni dört silindirli
B serisi modellerinde bulunan yeni dört silindirli
benzinli motorlar 1.6 litrelik motor hacimlerine sahip.
benzinli motorlar 1.6 litrelik motor hacimlerine sahip.
B 180 aracımızda bulunan BlueEﬃciency motorumuz
B 180 aracımızda bulunan BlueEﬃciency motorumuz
100 kmʼde ortalama 5.9 litre kadar inen yakıt
100 kmʼde ortalama 5.9 litre kadar inen yakıt
ekonomisine sahip olduğunuda bizlere kanıtlıyor.
ekonomisine sahip olduğunuda bizlere kanıtlıyor.
Yeni 6 vitesli manuel şanzımanı özellikle yumuşak
Yeni 6 vitesli manuel şanzımanı özellikle yumuşak
geçişleri ile bayanların çok hoşuna gidecektir.
geçişleri ile bayanların çok hoşuna gidecektir.
Mercedesʼin A ve B serileri bildiğiniz gibi düşük yakıt
Mercedesʼin A ve B serileri bildiğiniz gibi düşük yakıt
tüketimi ile daha çok ekonomik olmaları ile ön planda
tüketimi ile daha çok ekonomik olmaları ile ön planda
modellerdir.
modellerdir.
B seriside kullanımlarına göre genelde bayanlara
B seriside kullanımlarına göre genelde bayanlara
hitap eden modeller arasına giriyor. Tamamı ile asfalt
hitap eden modeller arasına giriyor. Tamamı ile asfalt
ve aile aracı olan B serisinde güvenlik özellikleride
ve aile aracı olan B serisinde güvenlik özellikleride
en üst seviyelere sahip. Bunlardan en önemlisi ise
en üst seviyelere sahip. Bunlardan en önemlisi ise
Kompakt otomobil segmentinde düyada ilk olarak,
Kompakt otomobil segmentinde düyada ilk olarak,
adaptif “fren desteği” ile radar bazlı “çarpışma
adaptif “fren desteği” ile radar bazlı “çarpışma
uyarı sistemi” de standart olarak B modellerinde siz
uyarı sistemi” de standart olarak B modellerinde siz
değerli aileler için sunulmakta.
değerli aileler için sunulmakta.
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T

he new B-Class is a typical Mercedes sports
he new B-Class is a typical Mercedes sports
tourer, oﬀering plenty of space combined
tourer, oﬀering plenty of space combined
with impressive dynamic performance as a
with impressive dynamic performance as a
hatchback saloon. The characteristic lines of
hatchback saloon. The characteristic lines of
the exterior design indicate both of these atthe exterior design indicate both of these attributes: front and rear sport a width-emphatributes: front and rear sport a width-emphasizing design, with a wide, prominent grille and headlamps
sizing design, with a wide, prominent grille and headlamps
extending along the sides at the front while the rear end
extending along the sides at the front while the rear end
features a wide rear window, two-piece tail lights with horifeatures a wide rear window, two-piece tail lights with horizontally oﬀset meander and a large tailgate with low loadzontally oﬀset meander and a large tailgate with low loading sill. The new sportiness and the outstanding aerodying sill. The new sportiness and the outstanding aerodynamics are particularly evident in the side line: the bonnet
namics are particularly evident in the side line: the bonnet
ﬂows seamlessly into the A-pillar and the roof line descends
ﬂows seamlessly into the A-pillar and the roof line descends
sleekly to the striking roof spoiler. The roof features a
sleekly to the striking roof spoiler. The roof features a
swage line which lends the vehicle a longer appearance.
swage line which lends the vehicle a longer appearance.
The pronounced wheel arches oﬀset by dynamic feature
The pronounced wheel arches oﬀset by dynamic feature
lines under the beltline are a sporty interpretation of the
lines under the beltline are a sporty interpretation of the
current design line from Mercedes-Benz. The bottom edge
current design line from Mercedes-Benz. The bottom edge
of the body features dynamic side skirts which add a light
of the body features dynamic side skirts which add a light
touch to the vehicleʼs appearance. Reﬁned details such as
touch to the vehicleʼs appearance. Reﬁned details such as
the exquisitely designed headlamps with the new spotlight
the exquisitely designed headlamps with the new spotlight
element conﬁrm the brandʼs unmistakable premium creelement conﬁrm the brandʼs unmistakable premium credentials which shine through in the compact segment, too.
dentials which shine through in the compact segment, too.
The B-Class is optionally available with the so-called EASYThe B-Class is optionally available with the so-called EASYVARIO-PLUS system. This enables simple reorganisation
VARIO-PLUS system. This enables simple reorganisation
of the interior so as to enable the transportation of bulky
of the interior so as to enable the transportation of bulky
items. Features of the EASY-VARIO-PLUS system include
items. Features of the EASY-VARIO-PLUS system include
fore/aft adjustment of the rear seats by up to 140 millimefore/aft adjustment of the rear seats by up to 140 millimetres (thereby increasing the luggage compartment volume
tres (thereby increasing the luggage compartment volume
from 488 to 666 litres) and a front passenger seat whose
from 488 to 666 litres) and a front passenger seat whose
backrest can be folded forward onto the seat cushion. The
backrest can be folded forward onto the seat cushion. The
new 6-speed manual transmission designed along siminew 6-speed manual transmission designed along similarly compact lines as a three-shaft transmission is a close
larly compact lines as a three-shaft transmission is a close
relative of the DCT. Extremely easy gear shifting, low shift
relative of the DCT. Extremely easy gear shifting, low shift
forces, low internal friction and a low weight are among its
forces, low internal friction and a low weight are among its
most important characteristics. This represents a further
most important characteristics. This represents a further
step in the ongoing democratisation of this innovation,
step in the ongoing democratisation of this innovation,
which was premiered in the S-Class in 2002. Core features
which was premiered in the S-Class in 2002. Core features
of PRE-SAFE® are reversible belt tensioning, the closing of
of PRE-SAFE® are reversible belt tensioning, the closing of
side windows and sliding sunroof in case of critical lateral
side windows and sliding sunroof in case of critical lateral
dynamics and adjustment of the fully electric front pasdynamics and adjustment of the fully electric front passenger seat with memory function to an ideal position for
senger seat with memory function to an ideal position for
maximum eﬀectiveness of the restraint systems.
maximum eﬀectiveness of the restraint systems.

“Çarpışma önleme yardımcısı”dikkati dağılan
“Çarpışma önleme yardımcısı”dikkati dağılan
sürücülerin işitsel ve görsel olarak uyarı veriyor,
sürücülerin işitsel ve görsel olarak uyarı veriyor,
en uygun fren tepkisi için de fren desteğini size
en uygun fren tepkisi için de fren desteğini size
hazırlıyor.
hazırlıyor.

bir çok eklenti ve yenilikler fazlasıyla var. COMAND
bir çok eklenti ve yenilikler fazlasıyla var. COMAND
Online multimedya sistemi sayesinde internet
Online multimedya sistemi sayesinde internet
erişimi de sunuyor. Bu sistem sayesinde seyir halinde
erişimi de sunuyor. Bu sistem sayesinde seyir halinde
ilerlerken internete girebiliyorsunuz.
ilerlerken internete girebiliyorsunuz.

Yeni Mercedes-Benz B serisinde bulunan EASYYeni Mercedes-Benz B serisinde bulunan EASYVARIO-PLUS adlı isteğe bağlı sistem ile birlikte
VARIO-PLUS adlı isteğe bağlı sistem ile birlikte
aracın iç alanı yeniden sade bir şekilde dönüşebiliyor
aracın iç alanı yeniden sade bir şekilde dönüşebiliyor
ve yer kaplayan öğelerin yerleri değiştirilebiliyor.
ve yer kaplayan öğelerin yerleri değiştirilebiliyor.
Arka koltukların 140 mmʼye kadar ileri/geri ayarı
Arka koltukların 140 mmʼye kadar ileri/geri ayarı
yapılabiliyor. Böylece bagaj hacmi 488 ltʼden 666
yapılabiliyor. Böylece bagaj hacmi 488 ltʼden 666
lt gibi daha geniş bir hacime kadar arttırılabiliyor.
lt gibi daha geniş bir hacime kadar arttırılabiliyor.
Tatile giderken yada bir yolculuğa çıktığınızda arkada
Tatile giderken yada bir yolculuğa çıktığınızda arkada
bavullarınız alabilecek geniş bir bagaj hacmine sahip
bavullarınız alabilecek geniş bir bagaj hacmine sahip
bir araç.
bir araç.
Yoğun traﬁk ve park etme koşullarında ise B
Yoğun traﬁk ve park etme koşullarında ise B
serisinde kendi kendine park etmesini sağlayan aktif
serisinde kendi kendine park etmesini sağlayan aktif
park yardımcısı sayesinde kolaylıkla aracınızı zor
park yardımcısı sayesinde kolaylıkla aracınızı zor
zamanlarda park edebiliyorsunuz. Benim görmüş
zamanlarda park edebiliyorsunuz. Benim görmüş
olduğum yeni nesil B serisinde teknolojik anlamda
olduğum yeni nesil B serisinde teknolojik anlamda

Güvenlik boyutları arttırılmış olan kompakt
Güvenlik boyutları arttırılmış olan kompakt
segmentte ilk kez bu otomobilde yer alan, olası
segmentte ilk kez bu otomobilde yer alan, olası
kazayı algılayan ve yolcuları kazayı en haﬁf şekilde
kazayı algılayan ve yolcuları kazayı en haﬁf şekilde
atlatmaya hazırlayan PRE-SAFE sistemi, Takip
atlatmaya hazırlayan PRE-SAFE sistemi, Takip
edilen araç ile aradaki mesafeyi sürekli koruyan,
edilen araç ile aradaki mesafeyi sürekli koruyan,
hatta traﬁk sıkıştığında otomatik olarak dur/kalk
hatta traﬁk sıkıştığında otomatik olarak dur/kalk
yapmasını sağlayan Distronic Plus ile geri görüş
yapmasını sağlayan Distronic Plus ile geri görüş
kamerasıda yine Yeni B segmenti modellerinde yer
kamerasıda yine Yeni B segmenti modellerinde yer
alan önemli özellikler arasında.
alan önemli özellikler arasında.
Beş kayalar kanyonunda yapmış olduğumuz güzel
Beş kayalar kanyonunda yapmış olduğumuz güzel
fotoğraf çekimlerimizde bana yardımda bulunan
fotoğraf çekimlerimizde bana yardımda bulunan
arkadaşım Bülent Demir ve bize yardımcı olarak
arkadaşım Bülent Demir ve bize yardımcı olarak
her türlü desteği sağlayan Sami beyʼe de özellikle
her türlü desteği sağlayan Sami beyʼe de özellikle
teşekkürlerimi sunuyorum.
teşekkürlerimi sunuyorum.
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26 yıl önce, düşman,
26 Nisan 1986 Cuma gece yarısından sonra,
Ukrayna’nın Kiev kentindeki 30 bin nüfuslu Pripyat
kasabası yakınlarındaki Çernobil Atom santralinin
4 numaralı reaktörünü patlattı;
bir-iki saat içinde Pripyat’ı ve hızla bütün
Ukrayna, Belarus ve Rusya’yı işgal etti.
Daha sonra Doğu Avrupa’ya ve 4 Mayıs gece yarısı
Türkiye’ye havadan saldırdı ve 5-6 Mayıs 1986’da,
yağan yağmurla birlikte
özellikle Marmara ve Edirne çevresini,
ardından Batı ve Doğu Karadeniz’i
karadan-havadan işgal etti.
www.yeniinsanyayinevi.com
yeniinsanyayinevi@gmail.com
www.twitter.com/yeniinsanyayin

0216 489 84 08
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