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THE 2
YENİ BMW 2 SERİSİ GRAN COUPÉ
Bir Sedan’ın çevikliği ve konforu, bir Coupé’nin
sportifliği ve dinamizmi. İki farklı tarz
Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’de buluştu.
Detaylı bilgi bmw.com.tr’de.
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İnanın bir şeyleri yazmak bazen çok zor oluyor. İçinden geçtiğimiz bu şey bizleri yıprattı.
İşimizi gücümüzü istemeyerekte olsa zorunda kaldığımız için yapıyoruz. Ayrıca, yapmakta
zorundayız, çünkü hepimizin aileleri var, geçim dertleri çoluk cocuk sağlık derken işimizi de
bir yandan yapabilme gayretinde olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu yeni sayımızda
çok fazla konunun dışında haberler ile sizleri meşgul etmek istemedim. Bu sebeple az ve
öz olarak ne varsa elimizde dergimizi bu şekilde yapabildik. Zaten diğer haberleri fazlası ile
gündemde sitelerimizde de takip ediyorsunuzdur. Umuyoruz, bizi destekleyen firmaların
sayesinde süreci yaşarken daha çok kendimizde güç bularak bizlerde sizlere hizmetimize
elimizden geldiği kadarı ile devam etmeye özen göstereceğiz. Bu anlamda da özellikle
büyük desteklere moral olarak çok ihtiyacımız bulunuyor. Şu ana kadar bu aşamada bizleri
destekleyen biz bize otomotiv sektörü şirketi ve markaları da ellerinden geleni bu anlamda
yapmaktalar zaten. Şu zor günlerde desteği olan herkese teşekkür ederiz. Çünkü bizler
bu sektörün yayıncılarız. Türkiye’de de sayımız bu anlamda bana göre çok değil. Herkes
bence şu zamanda çalışmaya çalışıyor. Ayakta durmak, hayatta kalabilmek adına. Bizler
bu sektörün belki de bel kemiklerini oluşturan önemli birer halkayız. Yayıncılık ise bu anlamda bu sektörün adını duyurması ve sizlere ulaşması devam etmesi için günümüzde
oldukça dijital olarakta önem taşımaktadır. Bazen hepimiz gibi bizlerde, bende zaman
zaman çok umutsuz olarak, mutsuzluğa ve moral bozukluğuna düşüyoruz. İşimiz ile hayat
arasında gidip geldiğimiz zamanlar bugünlerde çok oluyor. Sadece o gücü bulmaya çalışıp
bir şekilde vazgeçmeden de uğraşabilmek için tutanacak bir şeyler arıyoruz. Gelen bir mail
ya da arayan biri o dakika bize çok büyük bir moral kaynağı olup, herşeyi bir anda unutturuveriyor. Tek başımıza savaşıyoruz şu anda herkes gibi bizlerde. Hepimiz evlerimizden
çalışmaktayız. İşimizi götürüyoruz. Belki dışarı çıkıp gezip araç test edemiyoruz. Devamlı bilgisayar başında Allah Sağlık verdiği sürece ve içimizden geldiğinde anca yapıyoruz
birşeyleri. Bazen bir şey yazmak, haber girmek çok anlamsız ve boşta geliyor. Bir yarışın
içinden çıktık belki de ve artık yarışmak yerine herkes birbirini düşünür oldu. Tek olduk.
Yüreklerimiz ilk defa aynı anda atmaya başladı diyebiliriz. Bu da iş hayatında istediğimiz
kalıcı dostlukların oluşabilmesi adına belki de zemin hazırlar. Otomotiv piyasası ve sektöründe yayıncı olan tüm herkes ile birlikte ve bu sefer sadece kendimizi düşünmeden
hareket etmek işte bu çok önemli bir his. Bence arınıyoruz...herşeyden bir anlama...
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Hepinize Sevgilerimle,
Umut Özgür Sunay
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“CLOUS DE PARIS” GİYOŞ MOTİFİ: LÜKSÜN
DAMGASI...
Giyoş, Breguet saatlerinin yaratıcısı Fransız Abraham-Louis Breguet’nin ilk kez
1786’da saatlerde kullandığı bir yüzey süsleme tekniğidir. Çivi formunu çağrıştıran bir
gravür dizisinden oluşan “Clous de Paris”, güzelliği, inceliği ve dengesiyle en klasik
ve ayrıca lüks dünyasında da en sevilenmotiflerden biridir. Yenilikçi bir stil kazandırma
amacı doğrultusunda tasarlanan giyoş motifli saat kadranları, hareket mekanizmalarının şıklık ve zarafetini yansıtıyor. Bu hareket mekanizmaları DS 3 CROSSBACK, DS
7 CROSSBACK ve DS 9’da ön plana çıkarılıyor. Kendi içlerinde ve birbirleriyle kesişen
çizgilerle yaratılan giyoş motifi, yeni bir yüzey çizerek elleri orta konsoldaki kumandalara yönlendiriyor ve otomobillerimizin kaput nervürünü ortaya çıkarıyor. Tasarım, sıra
dışı bir zanaatkarlığın mirası. Pürüzsüzleştirilen yüzey, piramit başlıklı küçük çivilerle
ayrılan çentiklerle hareketleniyor.

HTC Vive, Vive Sync adlı VR ortak çalışma...
HTC VIVE(R) bugün, uzaktan ortak çalışma ve toplantı uygulaması VIVE Sync’in beta
sürümünü şirketler ve uzaktan çalışanlara ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Şirketlerde iletişimi ve üretkenliği artırmak için özel olarak geliştirilen güvenli ve kullanışlı
bir VR ortak çalışma aracı olan Vive Sync, şirket içindeki ve dışındaki ekiplerin sanal bir
alanda bir araya gelmesini sağlıyor. “VR sayesinde, uzaktan çalışan ekipler diğer hiçbir
aracın veya ortamın sunmadığı aynı fiziksel odada bulunma deneyimini yaşayabiliyor.”
diyen HTC VIVE İçerik Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı David
Sapienza, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vive Sync dünyanın her yerinden iş arkadaşlarının
ve ortakların sanal bir alanda etkileşime girmesini sağlayarak üretkenliği, ortak çalışma
imkanını ve ekip ruhunu artırıyor. İş dünyasını daha çok kişinin dünyanın dört bir yanında uzaktan çalıştığı bir gelecek bekliyor. VR da bu yeni gerçeklikte başarılı olmak için
gereken çözümü sunuyor.”

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 2020’nin
en iyi işverenleri arasında yer aldı...
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler İnsan Kaynakları Müdürü Merve Şimşeker ise yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “Hayata ve kendimize dair daha çok düşünme fırsatı bulduğumuz tarihi günlere tanıklık ediyoruz.
Geleceğe yönelik kaygılarımız olsa da güvenin ilk tesis edildiği yerde; evlerimizde, ailelerimizleyiz. Aldığımız
ödülün temeli de yüksek güven kültürüne dayanıyor. Şirketimizin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu
yılda, özellikle de böyle bir dönemde bu ödülü almak ayrı bir gurur. Güzel kalbi ve güzel fikirleri olan bir ekip
olarak GPTW tarafından tescillenen, çalışmak için harika bir yeriz. 139 kişilik çekirdek ekibimizle, çalışanlarımızın aileleriyle, marka ortağımızla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, müşterilerimizle kocaman bir aileyiz. Bizlere bu ödülü layık gördüğünüz için sizlere ailemizle birlikte yürekten teşekkür ediyoruz.”
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Petrol Ofisi - online staj uygulamaları
başlıyor…
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programını online platforma taşıyarak öncülüğünü
bu alanda da devam ettirdi. Üniversitelilere uzaktan erişim ile staj yapma olanağı
tanıyan program, gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. Atandıkları projelerde 3 ay boyunca staj yapacak üniversite öğrencileri, Petrol Ofisi’nin zengin online eğitim programlarından, iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra
kişisel gelişimleri için de yararlanabilecekler. Petrol Ofisi’nin işveren mottosu olan
“Gelişimin Öncüsü” bakış açısını en çok bu dönemde yaşattıklarını belirten Petrol
Ofisi CHRO’su Neslihan Yalçın, “Öğrenci arkadaşlarımıza dolu dolu bir deneyim
sunduğumuz ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programımızın bu yılki başvuru süreci sırasında, maalesef pandemi ülkemize de ulaştı. Güncel koşulları göz
önüne aldığımızda, özellikle öğrenci arkadaşlarımızın uzun süredir evlerinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Programı iptal etmek ya da ertelemek yerine, sektöre öncülük eden bir uygulamaya
geçerek, ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programımızdaki tüm süreçleri
çok kısa bir sürede online platformlara taşıdık” dedi. Sektörde bir ilk olan online
staj programı “Bu ilk deneyim, bizler için de çok heyecan verici.
Number 1 - Automobile Magazine

Michelin Türkiye’den Lastik Bağışı...
Michelin Türkiye, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan COVID-19 salgın
hastalığı ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının yürüttüğü olağanüstü mücadeleye bir nebze de
olsa destek olmak amacıyla; Euromaster işbirliği ile sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz lastik bakım servisinin yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ambulanslar için lastik
bağışında bulundu. Konuyla ilgili olarak Michelin Türkiye’den yapılan açıklamada; “Michelin Türkiye olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini birlik ve dayanışma ile el
birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte cephenin en önünde olağanüstü bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın yanında yer alıyor bir nebze de olsa katkıda bulunmak
istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ilk günden itibaren sunduğu olağanüstü çabayı takdirle
karşılıyor onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ambulans lastiği bağışında bulunan Michelin Türkiye, bir süre önce de Euromaster ile birlikte
sağlık çalışanlarına destek olmak için 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan
bir kampanya başlatmış.

GEFCO Schiphol Dağıtım Merkezini açtı ....
Multimodel tedarik zinciri çözümlerinde dünya lideri ve otomotiv lojistiğinde Avrupa lideri
olan GEFCO, hava ve deniz operasyonlarında daha geniş bir alana hizmet verebilmek için
Amsterdam’da yeni bir depo açıyor. Haziran 2020’de açılacak olan 7.000 m²’lik tesis,
global merkezdeki müşteriler için depolama ve nakliye yönetimi hizmetleri sunacak. Bu
hizmetler, yüksek teknoloji ve ev ekipmanı, havacılık ve savunma, otomotiv, yaşam bilimleri
ve sağlık, vücut bakımı, perakende ve moda sektörlerini kapsayacak. Tesis, acil gönderiler için Time Critical hizmetler de dahil olmak üzere standart, tehlikeli veya ısı kontrollü
ürünler için entegre lojistik operasyonları yürütecek. Schiphol Havaalanı’na yakın konumuyla hızlı ve verimli inbound – outbound bağlantıları sağlayacak olan tesis, Amsterdam
ve Rotterdam limanlarına da yakın mesafesiyle operasyonlarda büyük avantaj sağlayacak. GEFCO Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Arnaud ise ekledi,
“Tesisimiz, yeni iş fırsatları sağlayacak ve mevcut müşterilerimizin uluslararası büyümesini
desteklemede paha biçilemez bir konumda olacak.” GEFCO Hava ve Deniz ekibi, Yaşam
Bilimleri & Sağlık alanında en yeni çözümlerini sunmak üzere 1-3 Eylül’de Fransa Nice’te
gerçekleştirilmesi planlanan LogiPharma 2020’ye katılacak.

 PET’ten Küçük Bir Teşekkür: Sağlık
O
çalışanlarına Yüzde 5 Yakıt Puan ...

7

Tüm Türkiye COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyona devam ederken bu süreçte hayatlarını
ortaya koyan sağlık çalışanlarına OPET istasyonlarında 500 TL’ye kadar akaryakıt alışverişlerinde
geçerli yüzde 5 yakıt puan hediye ediliyor.Gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli için bir
destek de OPET tarafından hayata geçirildi. Sağlık çalışanları, OPET istasyonlarında ve Paro Pod
kurulu Sunpet istasyonlarında toplamda 500 TL’ye kadar yapacakları akaryakıt alışverişlerinde
yüzde 5 yakıt puan kazanacaklar.

DS AUTOMOBILES İnci Dikişleri Haute Couture
Özellikle DS otomobillerinin iç mekanları için döşeme üretimine odaklanan özel atölyesi
sayesinde, DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK ve DS 9 modelleri görülmemiş zarafet
örnekleri sunuyor. Dericilikte, “inci” dikişleribu anlamda eşsiz bir imzadır. DS DESIGN STUDIO PARIS’in bünyesinde bir zanaatkar ekibi bulunmasının avantajı, özgün bir uzmanlık
geliştirebilme kabiliyetidir. “İnci” dikişleri de bunun bir parçasıdır. DS 7 CROSSBACK’in iç
mekanında yer verilmeden önce uzun yıllar üzerinde çalışıldı. İlk kez DS DIVINE konsept
otomobilinde markanın detaycılığını göstermek için sergilenen “inci” dikişlerinin üretim testlerinin zorlu sınırlarını aşması gerekiyordu. Muhteşem “Couleurs et Matières” atölyesinin
dikiş makinelerinden birinde, yüzlerce kumaş, eşantiyon ve son moda eşyanın ortasında
hayal edilen “inci” dikişleri ayrıntılı dikiş testlerinin sonucudur. Fransızca adından (point
perle - inci tanesi) anlaşılacağı gibi, “inci dikişleri” inci motiflerinden oluşur. Son derece
zarif ayrıntılar için “haute couture” tasarımda kullanılan bir nakış tekniğinden esinlenmiştir.
DS Automobiles zanaatkarları da doğal olarak tam da bu köklü Fransız geleneğinin ruhuna uygun hareket etmeyi, koltukları bu teknikle döşemeyi ve bir marka tescili yaratmayı
seçtiler. Konsept otomobilinde beğenilen inci dikişleri, üretilmek ve özellikle dayanıklılık
kazandırılmak amacıyla yeniden yaratıldı.
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Anadolu Isuzu’dan Ramazan Ayına
Özel Sıfır Faiz Kampanyası...

Çiftçinin sahadaki can yoldaşı Türk
traktör’den uzaktan eğitim...

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, ticari araç sahibi olmak isteyenlere %0
faiz desteği ile yepyeni kampanya açıkladı.
Ramazan ayına özel kampanya kapsamında
Isuzu marka kamyon ve midibüs araçlar cazip
ödeme imkânlarıyla yeni alıcılarını bekliyor.
Türkiye’nin en yaygın ticari araç satış ve servis
ağına sahip olan Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerine Ramazan ayına özel
avantajlı faiz kampanyası sunuyor. Kampanya
kapsamında kamyon grubunda 12 ay vadeye
%0 faiz oranı ve midibüs grubunda 24 ay vadeye %0 faiz ile araç satın almak mümkün.
24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanyada Isuzu kamyon modellerinde 160 bin TL’ye 12 ay %0 faiz uygulanırken, midibüs modellerinde 160 bin TL’ye 24 ay
%0 faiz avantajı sağlanıyor.
Ramazan ayına özel cazip fiyatlar ve farklı
ödeme koşulları Isuzu Showroomlarında
müşterileriyle buluşuyor.

Türkiye traktör pazarının lideri TürkTraktör, koronavirüs salgınının Türkiye ve dünyayı etkilediği bu
dönemde tüm ekipleri ile tarımsal faaliyetlerin aksamaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Salgın nedeniyle fiziksel mesafenin korunduğu bu günlerde
TürkTraktör, tüm çiftçiler, iş makinesi operatörleri,
bayi ve yetkili servislerinin de yararlanabileceği
bir ‘Uzaktan Eğitim Programı’ başlattı. Bu eğitim
programı kapsamında eğitim alan herkes,TürkTraktör’ün ürün gamında yer alan New Holland
ve Case IH markalı traktörleri, doğru kullanımı ile
verimliliği artıran tarımsal ekipmanları ve farklı saha
çalışmalarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de sıklıkla kullanılan iş makineleri konusunda bilgi düzeylerini daha üste seviyelere taşıyabiliyor.

“Yetkili Satıcılar Krizi Yine Aşacaktır”
Yetkili satıcılık sisteminin geçmişten bugüne kadar olan bütün krizlerde ayakta kalmayı başardığını
da söyleyen Şahsuvaroğlu “Otomotiv yetkili satıcılık sistemi ciddi bir kriz hafızasına sahip.
Dolayısıyla biz bu sürecin geçeceğini ve sektörün istihdamında da kayıp vermeden yoluna devam
edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Tedbirler çerçevesinde ekonomik önlem olarak hayata
geçirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin sektöre büyük fayda sağladığını
belirten Şahsuvaroğlu şöyle konuştu; “Bu iki önlem ile birlikte SGK ödemeleri ve muhtasarların
ertelenmesi bizlerin nakit akışına ciddi anlamda destek oldu. Fakat KGF limitleriyle ilgili banka
müracaatlarında zaman zaman olumsuz yanıtlar alıyoruz. Sektörün ayakta kalması adına KGF
limittahsislerinin acilen yapılmasını ve özellikle zaman zaman sorun yaşadığımız özel bankalar
tarafından da hızlıca onaylanmasını bekliyoruz. Bunun yanında kullanılabilecek limitlerin işletmelerimizin boyutları ile eş güdümlü olması yerinde olacaktır. Biz bunu hükümetimiz tarafından bizlere tanınan can suyu kredisi olarak görmekteyiz. Bu dönemin geçici olduğunun farkındayız.
Bu 2-3 aylık dönemi ayakta kalarak geçirirsek ülke olarak uzun ve sağlıklı bir yola devam ederiz.
Umudumuzu hep taze tutuyoruz.”
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Groupe Renault 2020’nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon avro ciro....
Covid-19 pandemisi gölgesinde geçen 2020 yılının ilk çeyreğinde, global otomotiv pazarı 2019 ilk çeyreğine kıyasla %24,6’lık bir daralma yaşadı. Çalışanlarını korumak ve hükûmetlerin aldığı önlem kararları doğrultusunda, Groupe
Renault Mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari
faaliyetlerini durdurdu. Grubun global satışları 2020 ilk çeyreğinde, 2019’un aynı
dönemine kıyasla, %25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu. Avrupa pazarı %-26.2
küçülürken, Groupe Renault’nun satışları %36,0 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti. Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve
ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle, önemli ölçüde hız kazandı.
Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle
Fransa’da (%-41) yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve

satışları %44,5 azaldı. Öte yandan Renault markasının satışlarında %32,3 oranında düşüş yaşandı. Avrupa’daki elektrikli araç segmentinde, Renault markası
ilk çeyrekte %17,3’lük pazar payına ulaştı ve özellikle yeni ZOE sayesinde 22 bin
810 adetlik satış gerçekleştirdi. Avrupa dışındaki bölgelerde, Grubun satışları
ilk çeyrekte %13,4 düştü. Bu kriz ortamında, 2019 yılı ikinci yarısında lansmanı
yapılan modeller bazı ülkelerde başarılı sonuçlar alıyor. Rusya’da Renault markasının satışları Arkana sayesinde %9,2 yükselirken, toplam pazar da %1,8 oranında büyüdü. Hindistan’da Triber’in katkısıyla grup satışları %3,5 artarken,
toplam pazar %22,8 oranında küçüldü. Güney Kore’de, Grup satışları Şubat
2020’de piyasaya çıkan XM3 sayesinde %20,1 yükselirken, toplam pazar %6,8
oranında küçüldü.

Mercedes-Benz Türk, şehirlerarası
otobüslerin garanti sürelerini uzattı

RENAULT TRUCKS GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
FAALİYETE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR...

Mercedes-Benz Türk, güncel durumda çalışamayan şehirlerarası
otobüs sahiplerine destek olmak için 2019 yılında satılan Travego
ve Tourismo otobüslerin garanti sürelerini uzatıyor. Mercedes-Benz
Türk, pandemi sebebiyle şehirlerarası seyahat kısıtlamasından etkilenen otobüs sahiplerine destek amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor.
Uygulama kapsamında, 2019 yılında satılan tüm Mercedes-Benz
Travego ve Tourismo otobüslerin garanti süreleri, seyahat kısıtlaması
süresi kadar uzatılıyor. Salgının kontrol altına alınma tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seyahatlerinin valilik kararına bağlanarak kademeli olarak sınırlandırılması uygulamasına Mart ayının
sonunda başlandı. Bu süreçte, kullanımda olmayan araçların garanti
sürelerine ilişkin konunun ele alınması yönünde talepler gündeme geldi. Müşterilerinin beklentilerine her zaman yanıt vermeye özen gösteren Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda kullanımı kısıtlanan araçların
garanti sürelerini söz konusu zaman aralığında uzatarak otobüs sahiplerine destek vermeyi sürdürüyor.

Makinelerin, iş istasyonlarının ve aletlerin dezenfekte edilmesi, maske,
eldiven ve önlük kullanımı, sosyal mesafe, tüm ortak alanlarda organize
hareket edilmesi... 18 Mart tarihinden bu yana Fransa’daki fabrikalarında
üretime ara veren Renault Trucks, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini
koruma ilkesine sadık kalarak fabrikalarının kademeli ve güvenli bir şekilde yeniden faaliyete başlaması için hazırlanıyor. Renault Trucks Başkanı
Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında; “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık
koşulları kusursuz olursa yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz.
Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz. İlk dönemde üretim
artışından önce, sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini
test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek,
bizim sorumluluğumuz” dedi. Soyunma odasından iş istasyonuna kadar
çalışanların bulunduğu tüm alanlar, şirket hekimleri tarafından değerlendirildi ve virüs ile her tür temas riskinin ortadan kaldırılması hedeflendi.
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yeni toyota B-SUV Yaris Cross türkıye’de...

T

asarımcılar, taslak çizimlerine elmasın ikonik görünüşünü

motordan yüzde 40 oranında daha yüksek verimliliğe sahip olan bu motor ile

düşünerek başladılar. Tasarım aşamasında, eğlenceli sürüşe

birlikte Yaris Cross iddialı yakıt tüketimi ve CO2 emisyonuyla öne çıkacak.

sahip dinamik bir otomobil ile bu değerli taşın güçlü ve premi-

Yaris Cross’ta yer alan hibrit sistem 116 HP güç üretiyor. Emisyon verimliliği

um görünümünü kombine eden ‘çevik elmas’ tanımlamasını

açısından önden çekişli versiyon 90 g/km CO2 salımına ve AWD-i versiyonu

buldular. Bu elmas şekli aracın üst görünümünden çamurluk-

ise 100 g/km’den daha az CO2 salımına sahip olacak. Toyota, Yaris Cross ile

lara kadar kendisini gösteriyor. “Güçlü” ve aynı zamanda “minimalist” kelim-

birlikte yüksek sürüş pozisyonuna sahip ve geniş yaşam alanı sunarak, aynı

elerine odaklanarak tasarlanan Yaris Cross, çevik ve kompakt yapısının yanı

zamanda ölçüleriyle şehir hayatına uyum sağlayan pratik bir model geliştirdi.

sıra bir SUV’un gücünü de yansıtıyor. Yaris Cross kendine has bir tasarım
yüzüne sahip olurken aynı zamanda Toyota’nın güçlü SUV ürün gamının
DNA’sını da taşıyor.

oyota, B segmentindeki bilgi birikimini ve 25 yıllık zengin

pa ve Japonya stüdyolarındaki geniş tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla

SUV geçmişini eşsiz bir modelde bir araya getirdi. İlk kez

ortaya çıktı. Toyota, Yaris Cross’u oluşturmadan evvel B-SUV segmentinde

A
B

Cenevre’de tanıtılması planlanan ancak pandemi önlemleri

müşterilerin beklentilerini en ince ayrıntısına kadar araştırdı. Yaşam tarzı-

tasarımcılar, lansman rengi olarak karoserdeki detayları ortaya çıkaran “Brass

nedeniyle fuarda gösterimi gerçekleştirilemeyen Toyota’nın

na uyacak yüksek pratikliğin yanı sıra günlük hayatta da keyif verecek, kul-

Gold” isminde özel bir renk elde ettiler. Toyota, yeni Yaris Cross modeli her

tamamen yeni modeli Yaris Cross, online Dünya Prömiyeriyle

lanıcıların kişiliklerini yansıtacak bir model fikri ortaya çıktı.

ikisi de tamamen yeni 3 silindirli 1.5 litre benzinli ve 1.5 litre hibrit mo-

racın arka bölümünde geniş çamurluklarla yere sağlam basan bir
SUV görüntüsü ortaya konurken, yatay olarak tasarlanan stop
lambaları ve arka camın Yaris ailesinden izleri taşıdığı görülüyor.

10

Toyota’dan Tamamen Yenİ B-SUV: Yarİs Cross

T

yeni toyota B-SUV Yaris Cross türkıye’de..

2

.560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross, 4.180
mm’lik uzunluğa, 1.765 mm genişliğe ve 1.560 mm yüksekliğe
sahip olacak.

ununla birlikte Yaris Cross, etkileyici ve şehir hayatına uyum sağlayacak gövde renkleriyle de

11

büyük bir beğeni toplayacak. Bu amaçla renkler
konusunda, altına ve değerli metallere artan ilgiyi yansıtan ama aynı zamanda daha doğal ve

şehirli bir renk ortaya koyuldu. Altın rengine ince yeşil dokunuşlar yapan

tanıtıldı. Dikkat çekici tasarımı ve üstün dinamik performansıyla segmentin-

tor seçenekleri ile sunulacak. Toyota’nın 4. nesil hibrit teknolojisini kullanan

de fark yaratmaya hazırlanan Toyota Yaris Cross’un 2021 yılında pazara

Yaris Cross’un kendi kendini şarj eden hibrit sisteminde 1.5 litre üç silindirli

sunulması planlanıyor. Yerden yüksek sürüşü, güçlü tarzı ile SUV özellikleri-

Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor. Tipik bir dizel

nin yanında Yaris Cross, şehir içinde de pratik ve aktif yaşam tarzına uygun
sürüşler sunan ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Avrupa için tasarlanan
ve geliştirilen tamamen yeni Yaris Cross, Yaris ile birlikte 2021’den itibaren
Fransa’daki Toyota tesisinde üretilecek. Yeni Yaris Cross, Toyota’nın gelişmiş
hibrit teknolojisini de bu segmente taşıyacak. Toyota, yeni Yaris Cross ile birlikte ürün gamını genişleterek C ve D segmentlerine ek olarak B segmentinde
de SUV model sunacak. 2012’de Yaris ile B segmentini hibrit teknolojisi ile
buluşturan Toyota, Yaris Cross’ta da sıra dışı performans ve verimlilik sunan dördüncü nesil hibrit motorunu sunacak. Böylelikle Toyota, 25 yıl önce
başlayan ve bugün dünyanın en çok satan SUV modeli haline gelen RAV4 ve
dikkat çekici tarzıyla bir ikon haline gelen C-HR modellerinden elde ettiği eşsiz deneyimi Yaris Cross’a taşımış olacak. Yaris Cross, Toyota’nın yeni GA-B
platformu üzerine tasarlandı. Bu platform yüksek seviyede gövde sertliği ve
iyi bir dengeye sahip şasinin üretilmesine olanak sunarken, otomobilin yolda
daha hızlı tepkiler vermesini sağlıyor. Yaris Cross’un etkileyici tasarımı, Avru-

Y

eni Yaris Cross’u gerçek bir SUV yapan unsurlardan biri de, hibrit
bir model olarak sınıfında eşsiz bir özellik olarak sunulan akıllı
dört çeker sürüş sistemi. AWD-i günlük sürüşlerde ve kötü hava
koşullarında daha fazla denge ve çekiş sağlayacak. Elektrikli bir
sistem olarak mekanik dört çeker ünitelere göre ağırlık ve boyut

avantajı da bulunan Yaris Cross Hybrid AWD-i, dört çeker B-SUV rakiplerine
göre daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 salımı elde edilmesinin önünü açacak.
Normal sürüşlerde önden çekişle hareket eden Yaris Cross AWD-i, düşük yol
tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da en az indirmiş olacak. Yeni Yaris Cross’un yüksek
güvenlik performansı, GA-B platformunun yüksek gövde sertliği sağlamasıyla
geliyor. En üst seviye bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş
sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor.
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Yeni Opel Astra HB
Lexus’unElegantSedanıES,
“En Güvenilir Lüks Model”
Seçildi ....

P

remium

otomobil

üreticisi

Lexus’unkonfor-

lusürüşü ve tasarımıyla öne çıkan ES Sedan
modeli, bir kez daha gerçek kullanıcıların takdirini kazandı. Dünyanın saygın bağımsız araştırma kuruluşlarından biri olan J.D. Power, her

yıl olduğu gibi 3 yaşındaki araçlarda son 12 ayda yaşanan
problemlerle ilgili önemli bir araştırmaya imza attı. Yüksek
işçilik kalitesiyle övgü toplayan Lexus, ES sedan modeliyle, gerçek kullanıcılardan elde edilen verilere göre kategorisinde 2019’un “En Güvenilir Lüks Modeli” seçildi. Önceki nesil ES Sedan modelinin başarısını daha ileriye taşıyan
yeni nesil ES Sedan, konforlu sürüşünü, yüksek kalitesi ve
sorunsuzlukla birleştirdiğini bir kez daha kanıtladı. ES Sedan aynı zamanda yüksek verimliliği ve düşük tüketimiyle
de adından söz ettirmişti. Avrupa’daki en büyük otomobil
kulübü ADAC’ınEcotest araştırmasında, düşük tüketimiyle

Y

en iyi sonucu elde etmeyi başarmıştı. Lüks hibrit konusunda
öncü olan Lexus, ES 300h modelinde yüksek verimliliğe sa-

eni Opel Astra HB, dinamik sürüşü, verimli motorları ve daha da dijitalleşen yenilikçi teknolojileri ile Türkiye’de satışa sunuldu. Üç ayrı motor

hip 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla birlikte, düşük

seçeneğine ve üstün bir aerodinamik yapıya sahip yeni Astra HB, sınıfının en düşük rüzgâr sürtünme katsayısı ile düşük yakıt tüketimi vadediyor.

tüketiminin yanı sıra 218 HP’lik gücüyle yüksek performans

Optimize edilen ön kamera ve dijital göstergeye sahip kokpit ile birlikte birçok yenilikçi teknoloji de aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

da sunuyor.

Yeni Opel Astra HB 90 gr/km CO2 değeriyle 1,5 litre hacimli üç silindirli dizel motoru ile tutumlu ve dinamik bir sürüş sunuyor. Kilometrede 99
gram CO2 emisyon değeri ile 1,2 litre ve 1,4 litre hacimli üç silindirli turbo benzinli motor seçenekleri de tıpkı dizel motorlarında olduğu gibi sahip

olduğu yüksek verimlilik seviyesi ile sürüş ekonomisine katkı sağlıyor. Yeni Opel Astra HB; Edition, GS Line ve Elegance olmak üzere üç farklı versiyon ile
satışa sunuluyor. Yerini aldığı nesil ile karşılaştırıldığında yüzde 21 daha az CO2 emisyon değerine sahip olan yeni nesil Astra HB, tüm zamanların en çevreci
Astra HB nesli olarak nitelendiriliyor. Astra HB’te kullanılan üç silindirli benzinli ve dizel motorlar sadece canlı bir sürüş performansı sunmakla kalmıyor, aynı
zamanda düşük gürültü seviyesiyle üstün sürüş konforu da sağlıyor. Örneğin motor bloğunun içinde ters yönde dönen bir dengeleyici mil olası titreşimleri
azaltıyor. Giriş seviyesi motorlarda bile standart olarak altı vitesli manuel şanzıman sunuluyor. Yeni kademesiz otomatik şanzıman (CVT-7) kadar düşük

12

sürtünmeli dokuz vitesli otomatik şanzıman da yumuşak vites geçişleri ile yakıt ekonomisine ve sürüş konforuna katkı sağlıyor.

13

LEGO®Technic
DucatiPanigale V4 R
modelini tanıttı...

L

EGO®, en yeni LEGO® Technic™ modelisofistike tarzı ve performansıyla dikkat
çekenDucatiPanigale V4 R motosikletiniyaratıcı

oyuntutkunlarıyla

buluşturdu.

646 LEGO® yapım parçasından oluşan,

32 cm uzunluğunda, 16 cm yüksekliğinde ve 8 cm
genişliğindeki model, ikonik İtalyan motosikletinin
görülmeyedeğer bir replikasını sunuyor.
LEGO® Technic™ DucatiPanigale V4 R, LEGO®
Technic™ serisinde farklı hızlarda gezinme imkanı sunan bir şanzıman içeren ilk motosiklet
modeli olarak öne çıkıyor.Gerçekçi direksiyonu, dinamik hareketler için süspansiyonu, ön
ve arka disk frenleri, egzoz borusu, kolayca
park etmelerini sağlayandestek çubuğu, ön
camı,gösterge paneli ve tabii ki tutkunlarının
kalp

çarpıntılarını

hızlandıran

klasikkırmızı

rengi;LEGO® Technic™ DucatiPanigale V4 R’ı
benzersiz yapan özelliklerden bazıları.
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NISSAN #drawdrawdraw Etkinliği ile Herkesi Resim Çizmeye Davet Ediyor....

14

NISSAN dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgın sürecinde insanların sanatsal yönlerini keşfetmeleri, zamanı daha verimli ve üretken kullanmaları için
boyama kitabı, video ve tasarım önerileri sunuyor. NISSAN’ın global tasarım
ekibi “her şey bir çizgi ile başlar” diyerek dünya çapında, sanatçıları bir araya
getirmek için #drawdrawdraw etkinliği başlattı. Tasarım ekibi ayrıca herkesin
evde kaldığı COVID-19 sürecinde zamanı daha verimli ve üretken kullanmak
için NISSAN klasik araçların, güncel modellerin, geleceğe ait konseptlerin ve
NISSAN Figaro ve ChoiMobi gibi “kült klasiklerin” yer aldığı 23 adet yeni, indirilebilir boyama sayfası hazırladı. NISSAN’ın Global Tasarım Başkanı Alfonso
Albaisa, #drawdrawdraw etkinliğini evinden çektiği bir video ile duyurdu. İki
oğluyla birlikte çizim yapan Albaise; “Tasarım dünyasında çizmeye başlamak,
kafanızdaki yaratıcı düşünceler arasındaki boşlukları kapatmanın ve fikirleri

gerçeğe dönüştürmenin en iyi yollarından biri, özellikle bu küresel salgın döneminde. Dünyanın dört bir yanındaki tasarım ekibimiz, bu süreci çizmek, üretmek
ve hayal kurmak için kullanıyor. İlerideki en iyi işlerimizden bazılarının bu dönemde yüzleştiğimiz zorluklardan geleceğini biliyorum. Bu yüzden, ‘Neden herkese
kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme ve bunları bizimle paylaşma şansı vermiyoruz?’ diye düşündük.” dedi. NISSAN Ariya Concept aracın yaratıcı tasarımcısı
Giovanny Arroba’nın da kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Albaise,
“Giovanni’ye araba tasarımcısı olmak için ne gerektiğini sorduğumuzda, çizin,
çizin, çizin, çizin” dediğini de sözlerine ekledi. Albaisa’nın ekibinden tasarımcılar
önümüzdeki haftalar boyunca tasarım ilhamlarını, neler çizdiklerini, nasıl araba
tasarımcısı olduklarını ve işe girmek isteyenler için gereken ipuçları hakkında da
ek videolar yayınlayacak.

Volvo Cars HomeStore” konseptini başlattı
Volvo Cars, karantina altında bulunan birçok Avrupa
pazarına yönelik yeni online satış konseptini tanıttı.
Bu yeni konsept, tüketicilerin COVID-19 salgınında evlerinin güven ve konforundan ayrılmadan yeni
bir Volvo almalarını ya da kiralamalarını sağlayacak.
Birçok sektör olduğu gibi otomobil satışları da dünya
çapındakipandemiden etkileniyor. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan sosyal mesafe uygulamaları, kapatmalar vezorunlu karantina politikalarının katı kuralları,
tüketicilerin normalde olduğu gibi bayilere gidip yeni
bir otomobil alma ya da kiralamalarına engel oluyor.
Volvo Cars, Almanya, Fransa, İtalya gibi karantinadaki
Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bir otomobil edinmek
isteyenlere “Stay Home Store” (Evde Kal Mağaza)
konseptiyle güvenli bir seçenek sunuyor. “Stay Home
Number 1 - Automobile Magazine

Store” (Evde Kal Mağaza) ile online olarak kolaylıkla
yeni bir Volvo otomobil için arama ve seçim yapmak
ve ardından satın almak ya da kiralamak mümkün.
“Stay Home Store” (Evde Kal Mağaza) konsepti Volvo
Cars’ın mevcut çevrimiçi satış uygulamasını kullanıyor;
Müşteriler vebayilerin gerçek hayatta bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, yeni, şeffaf ve kolay kullanımlı
bir platform üzerinden etkileşim kurmalarını sağlıyor.
Uygulama üzerinde, hemen yeni Volvo’larla ilgili cazip fiyatlara ve leasing oranlarına göz atmak ve seçim
yapmak mümkün. Mevcut ekonomik durumu yansıtan
“Stay Home Store” (Evde Kal Mağaza) konsepti,
alıcılara ön ödemesiz seçeneklerya da ödemesiz araç
kredileri gibi ekstra esnekseçenekler de sunuyor.

Y

enilenen Honda Jazz, eklenen ön orta hava yastığı güvenlik
donanımı ile sınıfında fark yaratıyor. e:Hev logosu taşıyan yeni
hibrit Jazz, ön orta hava yastığı teknolojisini standart olarak sunuyor. Sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen yeni ön orta hava
yastığı sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu
güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan bu
yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını
azaltıyor. Honda’nın şirket içi test sonuçlarına göre söz konusu yeni teknoloji
sayesinde kafa yaralanmaları çarpışma tarafındaki yolcuda yüzde 85 ve diğer
yolcuda yüzde 98 azaltabiliyor. Hava yastığı sistemi, Honda’nın ACE™ gövde
yapısı teknolojisi ve Honda SENSING sürüş destek sistemi dahil olmak üzere
pasif ve aktif güvenlik sistemleri sunan Jazz, sınıfının en güvenli araçlarından

biri olarak öne çıkıyor. Yeni Jazz’da arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de
sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava
yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka
koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz konusu hava yastığı,
yeni Honda Jazz’ın 1.203 litreye varan bagaj hacmi sunduğu ‘Sihirli Koltuklar’
özelliğini etkilemiyor. Yeni Jazz’daki pasif güvenlik özellikleri, en güncel Honda
SENSING aktif güvenlik ve sürüş destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor.
Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz’daki Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera; aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir
aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil
daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor. Kamera aynı
zamanda sürekli net bir görüş için buğulanmayı da önleyebiliyor.

SPACE STAR ŞEHRİN YILDIZI
OLMAYA GELDİ...
Mitsubishi “Dynamic Shield” tasarımıyla ön ve arka tasarımı yenilenen, modern döşeme ve detaylarıyla iç mekan konforu artan, gelişmiş multimedya
sistemi ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan yeni Space Star, şehrin yıldızı
olmaya geldi. Temsa Motorlu Araçlar distribütörlüğünde, Mitsubishi yetkili
satıcılarında yerini alan Yeni Space Star geçirdiği önemli makyaj değişimine
ek olarak 2012 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana yakıt ekonomisi
ve karbon emisyon değerleriyle çevreci motoruyla giderek büyüyen global
bir kitleye hitap etmeyi sürdürüyor. 2020 L200 ve 2020 ASX modelleri için
geliştirilen ve tasarım çizgilerinin büyük yankı uyandırdığı “Dynamic Shield”
yüzüne sahip 2020 Space Star’da ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün
tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi yer alıyor.
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Continental Türkiye’den Online Bayi
Toplantısı...

Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları Online Hizmetlere Başladı!

Continental Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayileriyle online gündem değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının gündem maddesini pandeminin otomotiv ve lastik sektörüne etkisi oluşturdu. Toplantıda
bayilere Continental’in pandemi sürecinde hayata geçirdiği eylem planlarından da bahseden Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer,
açılış konuşmasında Continental’in salgın sürecini yakından takip ettiğini
ve yol haritasını da bu bilinçle oluşturduğunu belirtti. Tamer, “Bu süreçte
başta çalışanlarımız olmak üzere herkesin sağlığını ve güvenliğini birincil
önceliğimize alıyoruz. Bu doğrultuda yetkili kurumların aldıkları önlemleri ve
kuralları eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Salgının bir an önce bitmesini ve
herkesin sağlığına tekrar kavuşmasını umuyoruz” dedi. Pandeminin otomotiv
ve lastik sektörüne etkisini değerlendiren Continental Türkiye Genel Müdürü
Ali Okan Tamer, “Öncelikle salgının otomotiv ve lastik sektörünü olumsuz
anlamda pek çok farklı sektörden daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz.

T

EMSA Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran COVID 19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı. Mitsubishi yetkili satıcılarında görüntülü
arama hizmeti Mitsubishi Motors Türkiye, kurumsal web sitesi üzerinden; talep eden müşterilerine ürün gamındaki araçlarla ilgili bilgi vermek için
görüntülü arama hizmetine başladı. Müşteriler, istedikleri Mitsubishi markalı araç hakkında seçtikleri yetkili satıcıdan randevu alarak, görüntülü araç
tanıtım hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mitsubishi Motors Türkiye, potansiyel müşterilerin yanı sıra, mevcut müşterilerinin yetkili servis randevularını
online olarak alma imkanı sunuyor. Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç
kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.
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ŠKODA’nın İyilik Araçları
Yola Çıktı ...
ŠKODA, İyilik araçları filosu ile farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin hastanelere ulaştırılmasına destek verirken sokak hayvanlarını da unutmayarak
beslenmelerini sağlıyor...
ŠKODA, Korona virüs riskine karşı uygulanan kısıtlamalar sürecinde özveri ile
çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek vermeyi amaçlıyor. ŠKODA
“İyilik araçları” farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti veriyor.
İyilik araçları, aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmuyor ve sokak hayvanlarına mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı oluyor. Proje kapsamında vatandaşlar, ŠKODA ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için destek isteyebiliyorlar.
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“Maske dağıtımına lojistik destek”
Yaşanan zorlu sürecin daha rahat geçirilebilmesi için herkesin sorumluluk alması
gerektiğini belirten Yüce Auto-ŠKODA Genel Müdürü Zafer Başar“Virüsün ülkemizde de görüldüğü andan itibaren fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, halk
sağlığı ve kendi sağlıkları için büyük önem taşıyan hijyen malzemelerinden maske
dağıtımına da destek vermeye başladık. Bu anlamda ilk iş lojistik destek ağımızı
3D Destek Platformu ile oluşturduk. Amacımız bu ağı geliştirerek ŠKODA iyilik
araçları ile maske üreticileri tarafından üretilen maskeleri olabildiğince hızlı şekilde
sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarımıza ulaştırmak. ” şeklinde konuştu.
“Sokaktaki sevimli dostlarımız da unutulmadı”
Başar bu süreçte aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek
sözlerine şöyle devam etti; “Sokak hayvanları da bizim yaşamımızın bir parçası olan
canlılar. Onlar da beslenme konusunda bu dönem büyük zorluk yaşıyorlar. Sokak
hayvanlarının beslenebilmeleri için iyilik araçları filomuz gerek sokakta gördükleri
kedi ve köpeklere mama ve su ikramı yaparken, gerekse de vatandaşlarımızın
bizimle iletişime geçerek sokaklarındaki hayvanlar için istedikleri destekleri yerine
getiriyoruz. ” şeklinde konuştu.
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020 BMW 3 Serisi, listemizin en üst yarısında yer alan lüks küçük otomobil sıralamamızda en sportif sedanlardan biridir. Geniş bir kabin ve geniş bir
bagaj ile çevik ama rahat. 2020 BMW 3-Series’in 7. sıralaması Lüks Küçük Otomobil kategorisindeki puanına dayanıyor . Şu anda BMW 3 Serisi,
çeşitli kaynaklar kullanarak 19 adet araştırma ve veri öğesini değerlendirmemize dayanan 10 üzerinden 8,0 puanına sahip.

Yeni veya Kullanılmış BMW 3 Serisi Satın Almalı mıyım?
BMW, 3 Serisi spor sedanı 2019 için sıfırdan yeniden tasarladı. 2020 modeli nispeten az değişiklikle ilerliyor, bu nedenle 2019 modelinide satın almayı düşünmenizde fayda var. Yüksek performanslı M340i’ye bakıyorsanız, bu varyant
2020 için yeni olduğu için yeni bir BMW satın almanız gerekecek. Gövde stilleri, güç aktarma organı seçenekleri ve
performans sürümleri söz konusu olduğunda, BMW kullanıcıları önceki nesle göre daha geniş bir seçime sahiptir.
Örneğin, 2018 modelleri Gran Turismo hatchback gövde stili, Sports Wagon, 425 beygir gücü M3, plug-in hibrid 330e
iPerformance ve dizel motorlu 328d olarak da seçenekleri mevcuttur.
Hangisi Daha İyi: BMW 3 Serisi ve Audi A4?
Audi A4 ve BMW 3 Serisi iki mükemmel lüks küçük arabalar aralarında ki seçim önceliklerine bağlıdır, Ruhlu
sürücüler, muhtemelen duyarlı kullanım ve şevkli motorları için rutin olarak övgü kazanan BMW’nin performansını tercih edeceklerdir. Audi, değer ve iç mekan olanaklarının listenizde yer alması durumunda daha
iyi bir seçimdir. Standart olarak deri koltuklar da dahil olmak üzere daha fazla donanımla birlikte gelir ve
olağanüstü güvenlik ve eğlence teknolojisi sunar.

BMW 3 Serisi İyi Bir Araba mı?
Evet, 2020 BMW 3 Serisi harika bir otomobil. Performans özellikleri canlı motorlar ve hızlı tepki veren yol tutuşu içerir. Bu spor sedan sadece sürmek için eğlenceli değil, aynı zamanda
dengeli bir süspansiyon sistemi sayesinde yolda tam bir gün geçirdiğinizin ardından herhangi bir yorgunluk artık üzerinizde bırakmıyor. Ancak, iç kullanımı ve bilgi-eğlence kullanılabilirliği
söz konusu olduğunda, bazı rakipleri 3 Serisini en iyi hale getiren birkaç eksikliğe de sahip.
BMW 3 Serisi’ni satın almalı mıyım?
3 Serisi sedan, BMW’nin dinamik ve dengeli performans konusundaki itibarına sadakatle uyum
sağlar. Yine de, sınıftaki tek spor sedanı değil. Alfa Romeo Giulia ve Genesis G70 modelleri en
iyi performans rakipleri arasındadır… Ayrıca, en son teknoloji için Audi A4‘e bakmaya değer veya
segmentteki en güzel iç mekanlardan birini istiyorsanız, Mercedes-Benz C-Serisi‘ni de düşünebilirsiniz.
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Hangisi Daha İyi: BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi?
Cömert bir lüks arabaya binmek bir rüya gibi gerçek geliyorsa, Mercedes-Benz C-Class’a bir göz atmak isteyeceksiniz . Zarif iç mekanının ayırt edici özellikleri arasında gerçek ahşap kaplamalar, peluş ön koltuklar ve birçok
yüksek teknoloji standardı güvenlik özelliği bulunur. 330i, atletik performans söz konusu olduğunda C300’ü kazanıyor, ancak 503 beygir gücündeki AMG C 63 S ile yüksek performanslı sürümler söz konusu olduğunda Mercedes liderlik yapıyor. Mercedes ayrıca sedan, konvertibl ve C-Serisi için iki kapılı coupe gövde stillerini barındırıyor.
Müşteriler, kişiliklerine en uygun olanı görmek için hem Mercedes hem de BMW’ye bakmak zorundalar.
Mayıs - 2020
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bmw yeni 3 serisi....

Röportaj: 11Sight Türkiye Ülke
Müdürü Ercan Gümüş...

3 Serisi İç Mekan: 3 Serisi Koltuk Sayısı Kaç Kişi?
2020 3 Serisi yalnızca dört kapılı, beş kişilik sedan olarak sunulmaktadır. Ön koltuklarda destekleyici minderler ve hoş bir dizi güç ayarı bulunur ve arka koltuklar uzun boylu
gezginler için yeterli bacak mesafesi sunar. Tüm modeller BMW’nin Sensatec sentetik deri
döşemesiyle standart olarak gelir. Daha havalı bir kabin için Vernasca deri koltuklar, kontrast
dikişler veya ön ve arkada ısıtmalı koltuklar için ekstra donanım siparişi verebilirsiniz.

Otomotiv bayileri ürünü niçin kullanıyor tercih ediyor? Türkiye ya da dünya
rakipleri var ise farkı ve tercih sebebi nedir?
11Sight otomotiv sektöründe çok büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor. Müşteriler otomotiv showroom’larına gitmeden satış temsilcileriyle canlı olarak
görüşüyorlar ve araçları en ince ayrıntısına kadar inceleyebiliyorlar. 11Sight,
şirketlere yönelik profesyonel birebir görüşme çözümü. Yaptığımız işin benzeri Türkiye’de yok. Yurtdışında da 1-2 rakibimiz var. 11Sight’ın tercih edilmesindeki en önemli sebep, kolay kullanım, hızlı entegrasyon ve bilgi güvenliği.
11Sight’ı bir toplantı odası olarak düşünün. Kapıyı kapattığınızda kimsenin
içeri girmesini veya toplantınızın kaydedilmesini istemezsiniz, 11Sight da verilerinizi güvenceye alıyor ve yabancıların erişimini engelliyor. Çözümümüzle
sağladığımız bir diğer değer önerisi ise, performans izleme imkânı. Organizasyonlar kullanıcılarının kaç arama yaptığını, kaç cevapsız araması olduğu
gibi bilgileri kendi panellerinden kontrol edip raporlar oluşturabiliyorlar.
Şirketler dilerse kendi CRM’lerine 11Sight’ı entegre ederek şirket içi iletişimi
de sağlayabiliyorlar.
Ürünü bir defa aldığınızda teknik donanım olarak nelere ihtiyaç duyuyorsunuz ne kadar bir süre içinde hemen aktif kullanılmaya başlanabilir?
Çözümümüzün en önemli özelliklerinden biri de herhangi bir yükleme veya
indirme gerektirmemesi. Kamerası ve mikrofonu olan her cihazdan arama
yapılabiliyor. Satış temsilcileri isterlerse akıllı telefonlarından isterlerse bilgisayarlarından veya tabletlerinden çözümümüzü kullanabiliyorlar. Herhangi
ekstra bir yatırıma ihtiyaç olmuyor. Çözümümüzü entegre etmek de çok
kolay. 5 dakika içerisinde 11Sight’ı websitenize entegre edip, müşterilerinize
görüntülü görüşme hizmeti verebilirsiniz.

3 Serisinin arka koltuğunda iki komple LATCH bağlantı seti bulunur. 3 Serisi kabin içindeki
malzemelerin çoğu yüksek kalitede ve iç tasarım yakışıklı. Bu kabin, bazı rakipleri kadar
zengin değil. Birkaç düşük dereceli ürün mevcuttur ve bazıları tasarımın çok minimalist olduğunu da düşünebilir.

Teknik desteğiniz otomotiv bayilerine ya da müşterilerinize ne şekillerde?
Türkiye’ye özel farklı bir teknik servis destekleri sağlanabilir mi?
11Sight’ın hem Türkiye’de hem Amerika’da teknik destek ekibi var. Kendimizin müşterisiyiz aynı zamanda. Tüm müşterilerimiz ve kullanıcılarımız 11Sight.
com üzerinden tek tıkla teknik destek alabiliyorlar. Türkiye ve Amerika saat
dilimleri arasındaki fark sayesinde 7/24 bu desteği sağlamaya çalışıyoruz.
Türkiye’de 4 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğimiz için burada da konusunda
uzman bir müşteri hizmetleri ekibimiz var. Ayrıca beraber çalıştığımız markalarla belirli aralıklarla eğitimler ve workshoplar düzenleyerek müşterilerimize
yeni özelliklerimizi tanıyoruz.
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Otomotiv sektörü için bireysel kullanımda ya da bayiler için farklı bir
ürününüz de var mı? Yakın zamanda daha farklı gelişmiş bir ürününüz bu
anlamda olacak mı?
3 Serisi Bagaj Alanı:
3 Serisi sedanın geniş bir arka bagajı var. Bu, sınıf rakiplerinden çoğundan daha büyüktür ve
Audi A4 veya Mercedes-Benz C-Serisi sedanlara kıyasla ekstra bir veya iki bavul fazladan
taşıyabilir. Katlanabilir arka koltukları standarttır ve elektrikli bagaj kapağı veya ahizesiz bagaj
kapağı isteğe bağlıdır. 3 Serisi Bilgi ve Eğlence Sistemi, Bluetooth ve Navigasyon
2020 3 Serisi, bugüne kadar ki en iyi iDrive bilgi-eğlence arayüzü ile geliyor, ancak sistemde
hala birkaç hata var. Artı tarafta, keskin grafikler, özelleştirilebilir bir ana ekran ve bazı ayarları otomatikleştirmek için alışkanlıklarınızı öğrenen mevcut bir dijital asistan var. Örneğin,
dışarısı soğukken koltukları ısıtmak isterseniz, isteğe bağlı Akıllı Kişisel Asistan (kısaca IPA),
sıcaklık düştüğünde ısıtmalı koltuklarınızı otomatik olarak açacaktır. Ses komutları, isteğe
bağlı hareket denetimleri gibi, aç veya kapat şeklindedir. Mevcut diğer yükseltmeler arasında 10.25 inç ekranlı gelişmiş bir arayüz, 16 hoparlörlü Harman Kardon surround ses sistemi
ve abonelik hizmeti olarak Apple CarPlay yer alıyor. 3 Serisi Motor: İki Sportif Seçenek
BMW, 2020 için 3 Serisi için iki turboşarjlı motor sunuyor. 330i, 255 beygir gücünde dört
silindirli, bu spor sedanın 5.6 saniyede sıfırdan saatte 100 km hıza çıkmasını sağlıyor. Canlı
ve iyi huylu, fark edilebilir bir gecikme veya ağırlık hissi yok. Daha fazlasını karşılayabilecek
hızlı sürücüler M340i xDrive’ı isteyecektir. 382 beygir gücündeki altı silindirli motoru, otomobilin sıfırdan 100 km hıza kadar olan süresini 4.1 saniyeye çıkarıyor (arkadan çekişli model
bu başarıyı hala etkileyici 4.4 saniyede gerçekleştiriyor). Her iki motoru da tamamlayan yumuşak ve hızlı tepki veren sekiz ileri otomatik şanzımanı. 3 Serisi, uygun bir spor sedanının
olması gerektiği gibi davranır. Dengeli ve hızlı tepki veren direksiyon sistemi var ve süspansiyon sistemi, kendinizi rahatsız hissetmeyecek kadar vücut hareketlerini kontrol altında tutar.
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Performansı çevirmek isteyenler spor ayarlı frenler, gelişmiş direksiyon ve yükseltilmiş süspansiyon sistemleri gibi seçenekleri göz
önünde bulundurmalıdır. Tüm modeller standart olarak arkadan
çekişli olarak gelir ve xDrive (BMW’nin dört tekerlekten çekiş) satın
alırken ekleyebilirsiniz. 3 Serisi’ne 2020 için sağlıklı bir dizi gelişmiş
özellik eklendi. Bir arka görüş kamerası ve yağmur algılayan ön cam
sileceklerine ek olarak, bu spor sedan şimdi ileri çarpışma uyarısı,
yaya izleme, otomatik acil frenleme, kör nokta ile birlikte geliyor
izleme, adaptif farlar ve ön ve arka park sensörleri. Mevcut güvenlik
özellikleri arasında, dur ve kalk özelliğine sahip adaptif cruise control,
bir baş üstü gösterge ekranı, adaptif LED farlar, otomatik uzun farlar,
aktif paralel ve dikey park yardımı, çevre görüşlü park kamera sistemi
ve şeritten çıkış uyarısı bulunur.

11Sight’ta 2 profil türü var: Organizasyon hesabı ve Bireysel hesap. Bireysel
hesabı web sitesinden kredi kartınız ile alıp anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Hatta kullanıma hazır bir de profil sayfası veriyoruz ki web siteniz
olmasa bile 11Sight görüntülü görüşmesini kullanın. Organizasyon hesabının
altında ise, firmaya belirli bir kullanıcı lisansı tanımlanıyor ve dilediği gibi
kullanıcı ekleme/çıkarma düzenleme yapabiliyor, çalışanlarının performansını
takip edebiliyor ve kendi kullandığı CRM / ERP veya pazarlama araçlarıyla
entegre olabiliyor.. Çalıştığımız firmalarla otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını
yakından takip ediyoruz. 11Sight’ta görüşme sırasında kullanılabilecek
araçlarla görüşmenin verimliliğini destekliyoruz. Birlikte çalıştığımız firmalarla
sürekli iletişim halindeyiz.
Özellikle “online araç tanıtımı” için ön plana çıkarmış olduğunuz 11Sight
görüntülü etkileşim platformu özellikle otomotiv sektöründe satışı neticelendirme ve sonlandırmada ne gibi farklılık doğurabilmektedir?
Dijital teknolojilere bu denli alışkın müşterilerin beğendikleri araçları evden
çıkmadan, canlı olarak görüntülemesi memnuniyetlerini ve markaya
bağlılıklarını arttırdı. Evi uzakta olan, dışarı çıkamayan veya çıkmak istemeyen, acil ihtiyacı olan müşteriler için de 11Sight etkili bir çözüm oldu. Showroom’ları telefonla aramak yerine görüntülü arayan müşterilerle, markaya
güven endeksi 3 kat arttı. Ayrıca görüntülü iletişimin sesli iletişime göre
dönüşüm oranı 2 kat daha fazla. Yani web sitesine gelen bir müşteri sizlerle
sesli yerine görüntülü olarak görüşürse çok daha büyük olasılıkla o satışı
tamamlayacaksınız. Çağımızda artık telefonla görüşmeler arka planda kaldı.
Kişiselleştirilmiş dijital hizmetler çağımızın bir gereği olmaktan öte, zorunluluğu haline geldi diyebiliriz.

Bu ürünün şu ana kadar video çekip canlı olarak gösterilen facebook,
instagram, whatsup, sahibinden.com v.b. platformlardan ne gibi bir farkı
var? Ücretli olarak bu ürün neden sizden satın alınsın?
11Sight işletmeler için görüntülü görüşme çözümü sunan bir şirkettir.
Facebook, Instagram gibi uygulamalar son kullanıcıların kendi aralarındaki iletişim için geliştirilmiş çözümlerdir. İşletmelerin ihtiyacı olan bir çok
özellik bu çözümlerde yoktur. Bu uygulamalarla KVKK onayı alamazsınız,
verileri Türkiye’de barındıramazsınız, CRM entegrasyonu yapamazsanız,
pazarlama kampanyalarında kullanamazsınız, çalışanlarınızın performansını ölçemezsiniz. Ayrıca şunu aklımızdan çıkarmayalım: Hiçbir şey
bedava değildir. Bahsettiğiniz ücretsiz platformlar sizin veri güvenliğinize
söyledikleri kadar önem vermiyor. Şu an insanlar henüz veri güvenliğinin
ciddiyetinin farkında değiller. Fakat önümüzdeki yıllarda şimdiye kadar verdiğimiz bilgiler hiç düşünmediğimiz yerlerde karşımıza çıkacak.
11Sight’ta bizim birinci önceliğimiz veri güvenliği. 11Sight’ı tercih etmek
için diğer sebep ise performans göstergeleri. 11Sight kurumsal bir çözüm. 21
Tek bir işletmenin altında onlarca kullanıcıya hizmet veriyoruz. Buradan
yapılan aramaların kalitesi, performansı, cevaplanma oranlarını gösteren ve
dilediğiniz zaman dilimine ait raporlama yapan başka bir platform piyasada
yok. Denemek isteyen kullanıcılara ücretsiz danışmanlık ve deneme versiyonları sağlıyoruz, böylece işletmeler neden 11Sight’ı seçmeleri gerektiğine
kendileri karar verebiliyorlar.
11Sight açılımı ve anlamı nedir? Patenti nereye aittir? Müşteri ya da ürünü
kullananların bilgilerini kayıt yaptığınız ya da sakladığınız özel bir database
serverınız var mı? Bilgiler sizde kalıcı olarak mı bulunuyor?
11Sight, 1 to 1 sight – Türkçe anlamı birebir görüşme demektir. Amacımızı
şirket ve ürün ismi yaptık diyebiliriz. Şirketimizin merkezi California’da olduğu
için patentimiz de 11Sight Corp. Şirketine aittir. Biz bulut tabanlı bir çözümüz
ve tüm veritabanımız bulut sistemlerde tutuluyor. 11Sight ile anonim çağrı
başlatabiliyorsunuz dolayısıyla kişisel bilgilerinizi vermek istemezseniz anonim
olarak da bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu hizmeti müşterilerine sunan
firmalar ile verileri kendi sistemlerinde tutuyor. Bu da firma ile onun müşterisi
arasında. Biz görüntülü görüşme servisi sağlayan bir firmayız.
Öncelikli olarak Türkiye’de otomotiv ve diğer sektörler için hem satış hem
de ciro bazında yıl sonuna kadar hedefleriniz nelerdir?
Covid-19 sebebi ile hedeflerimiz tamamen değişti, her hafta yeni markalar aramıza katılıyor. Sürecin ne kadar süreceği ile bağlantılı olarak şimdilik bir tahminleme yapmak güç. Bizim hedefimiz cirodan ziyade başarı hikayesi bazında. Türkiye’de faaliyet gösteren diğer otomobil firmalarına da çözümümüzü
kullandırmak istiyoruz. Motosiklet sektöründe büyümek istiyoruz. Emlak ve
Sağlık sektöründe de otomotiv sektöründeki başarımızı tekrarlamak istiyoruz.
Bir de 2020 bizler için iş ortakları yılı. Bu yıl mümkün olduğunca çok girişimle
güçlerimizi birleştirip onların müşterilerine çözümümüzü sunmak istiyoruz.
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eni Peugeot 208 ile aynı platforma dayanan Corsa, selefinden alabileceği kadar uzak yeni bir
yapıda. Çok daha verimli motorlar ile geldi. Ayrıca, çok daha keskin bir görünüme sahip. Isıtmalı
ön koltukları ve panoramik cam tavan yeni corsa’da dikkar çekici. Ayrıca, Yeni Corsa’da, 309
litrelik bagaj hacmi yer alıyor. 10” dijital ekranlı Multimedya ekranı dokunmatik fakat tepki süresi
biraz yavaş kalmakta. Aynı zamanda dokunma-tik iyi çalışırken menü kayması çok rahat değil.

Sportif ve sürücü odaklı gösterge paneli iyi. 8 ileri otomatik şanzıman aracı oldukça verimli kılmak için
çalışıyor. Aracı sportif modda, “sport mod” tuşuna alıp kullanabilirsiniz. Aracın motor sessizliği ve yalıtımı
bu bakımdan iyi olmuş. Güvenlik donanımı olarak şerit koruma ve aktif şerit takip özelliği yer alıyor. Dijital ön
gösterge panelinde navigasyonun da bulunması artı olmuş. Fakat ön gösterge paneli yine de yeterli boyutlarda bence tasarlanmamış. Direksiyonun derinlik ayarının yine Opel Crossland X gibi çok fazla içe doğru
ayarlanmaması ve çıkık bir direksiyon simidine sahip olması Peugeot markasından gelme bir gelenek
olsa… Yeni Opel Corsa, Hız sabitleyici, aktif şerif takip sistemi, yorgunluk tespit sistemi ve trafik işareti,
tespit sistemi gibi güvenlik önlemlerine ek olarak 16˝ alaşımlı jantlar, LED ön farlar ve park sensörü gibi
konfor donanımlarına sahip. Arka oturma grubu kendisi gibi sınıfında Türkiye’de en zorlu rakibi olan Nissan
Yeni Micra ile benzerlik göstermekte. 1.2 Turbo 100 beygir gücündeki aracımız 0-100 km hızlanmasını
10.8 saniyede tamamlamayı başarıyor. Kabinin bir kaç yerinde sert, ucuz hissi veren plastikler ve çok fazla
heyecan vermeyen kısımlar da yer alıyor. Arka bagaj hacmi sınıfında koltuklarında yatması ile birlikte bu
sınıfta yer alan bir araç için oldukça cömert bir alan sunmuş. Orta konsolda klasik Opel vites kolu rahat ve
kullanım olarak ta şık gözükmüş. 1.2 Benzinli AT-8 100 beygir gücündeki Yeni Opel Corsa selefinden %10
daha hafif üretildiği için bu yeni ekonomik motor ile iyi bir performans ve yol tutuşu sunuyor. Yeni Corsa
artık mini bir MPV olmaktan çıkarak, Yeni Ford Fiesta gibi sınıfının önde gelen modellerine de rakip olacak
bir seviyeye ulaşmış gibi gözüküyor. Yeni Corsa kör nokta uyarı sistemi, arka görüş kamerası ve elektrikli
katlanır kapı aynalarıyla donatılmış.

Fiyat ve başlangıç olarak, Ford Fiesta ve VW Polo’dan da daha ucuz olması ile dikkat çekmeyi başarsa da lansmana
özel 139.600 TL ‘den 1.2 Benzinli AT-8 100 beygir gücünde ki bu aracı Türkiye’de satın alabiliyorsunuz.
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IA Stonic yaşadığı her anın değerini bilen, sınırları zorlayan, maceradan zevk alanlar için tasarlanmış bir araç. Kaslı tasarımın da çok şık olabileceğini kanıtlayan yeni Stonic, sportif kompakt dizaynı, olağanüstü kullanım keyfiyle bir araya getirdi. Her zaman daha fazlasını talep eden
Stonic tüm benliğiyle özgür. Yeni Stonic, önden etkileyici, arkadan bakıldığında ise çevik bir
tasarım yaklaşımı sergiliyor. Eğimli tavan çizgisi, spoiler çerçeveli arka pencereler, cesur jant
tasarımı, özgüveni yüksek bu otomobilin göze çarpan özelliklerinin başında gelir. Ayrıca keskin bagaj kapağı
ve detayları dikkatle tasarlanmış arka Led lambaları görenlerin bir kez daha bakmalarını garanti ediyor. Sürüş
yeteneği, atletizm ve çeviklik konusunda müthiş bir dengeye sahip Stonic, bugünün en rekabetçi kategorisi crossover’larda, kendini ilk bakışta belli ediyor. Yüksek omuz çizgisi, iddialı hatları ve orantılı ölçüleriyle
hem güçlü hem de estetik görünüyor. Çift renkli konsollar hislerinizi hemen harekete geçiriyor. Ve en güzeli;
içerideki tüm kontrol aksamı sizin maksimum sürüş keyfi almanız için ergonomik olarak konumlandırılmıştır.
Yolculuğun her saniyesi sizin kontrolünüzde olması için her şeye hakim olmanız gerekir. KIA Stonic size tam
olarak bunu sağlar. Üstelik her şey tam da olması gerektiği yerde. Sürüş sırasında dikkatinizi dağıtmadan tüm
panele ulaşabilir, eğlence sistemini kontrol edebilir, ses tanıma ve eller serbest özellikleri ile sürüş keyfine keyif
katabilirsiniz. 1. 3,5” gösterge bilgi ekranı Kişiye özel ayarlanabilir ve zekice tasarlanmış supervision gösterge
paneli, dışarıdaki hava sıcaklığıyla birlikte otomobil ve yol verilerini gösterir. Bluetooth özelliği sayesinde gelen
aramaları kolayca cevaplayabilir, sesli komut özelliğiyle de elleriniz direksiyondayken pratik bir şekilde arama
yapabilirsiniz. AppleCarPlay™ ve AndroidAuto™ özellikleriyle cep telefonunuza kolayca ulaşabilirsiniz. Ferah
iç alana sahip yeni Stonic, sevdiklerinizle paylaşacağınız yolculukları herkes için konforlu hale getirir. Geniş
diz mesafesi, yüksek tavan ve ergonomik alan kullanımı sayesinde 5 kişi rahat bir şekilde oturarak yolculuk
edebilir. Üstelik otomatik klima ile ortamın havası hep istediğiniz gibi kalır. Katlanabilen koltuklar, genişleyen
bölmeler, 352 litreden 1155 litreye kadar genişleyebilen bagaj kapasitesiyle tüm olasılıklara hazır. Siz sadece
yeni hobiler edinin. Stonic’te tüm hobilerinize yer var. 1. Tamamen katlanabilen arka koltuklar Arka koltuklar düz bir şekilde katlanarak uzun ve büyük eşyaları geniş bir bagaj alanında taşımanıza olanak sağlar. 2.
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar Arka koltuklar, 60:40 bölünebilir ve katlanır. Duruma göre yolcu ya
da bagajınız için size tam esneklik sağlar. 3. Ayarlanabilir bagaj zemini Bagaj zeminini yükselterek katlanmış
koltuklarınız için yer sağlayabilir ya da alçaltarak uzun eşyalar için yer açabilirsiniz.
Mayıs - 2020

Test Sürüşü

Automobile Magazıne |

Automobile Magazıne | mercedes-benz e 200 d

mercedes-benz e 200 d

Y

eni E-Serisi’nde sunulan ENERGIZING koltuk kinetiği minder
veya sırtlıkta minik hareketler
yaparak oturma pozisyonunun
değişmesini sağlıyor. ENERGIZING konfor paketi, çeşitli konfor sistemlerini
birbirine bağlıyor ve aydınlatma ve müzik
türlerinin yanı sıra masaj fonksiyonlarını kullanarak farklı sağlık programları oluşturuyor.
Plug-in hibrit versiyonlarda mola yerlerinde
dinlenme veya seyahat esnasında aracı
şarj ederken kullanılmak üzere “PowerNap”
programı bulunuyor. Uykuya dalma, uyku
ve uyanma olmak üzere üç aşamaya sahip
olan program sürücünün performansını arttırabiliyor ve sürücünün enerji toplamasına
olanak sağlıyor. İlk kez dört silindirli bir benzinli motor (M 254) ikinci nesil Entegre Marş
Jeneratörü (ISG) ile donatılıyor. Bu donanım
ilave 15 kW (20 bg)’a kadar ek güç ve 180
Nm daha fazla tork kazandırıyor. Söz konusu motorla donatılan versiyonlarda 48 Volt
besleme kullanılıyor. Enerji geri kazanımı
ve motoru kapatan “süzülme” fonksiyonu
ile benzinli motor son derece verimli bir
yapı sergiliyor. AMG’ye özgü ön ızgaranın
A şeklindeki geometrisi kadar, ince LED far
tasarımı da daha geniş bir görünüm hissi
veriyor. İçindeki tüm tuşlar ve kullanım çok
kolay ergonomik bir yapıda dizayn edilmiş.
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Mercedes-Benz E 200 d test sürüşü...

M

Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

ercedes-Benz yeni E 200 D aracı tam anlamı ile olmuş
bir otomobil olduğunu kanıtlıyor. Bu Mercedes-Benz
otomobilin güvenlik, donanım ve yere yapışması ile
tam anlamı ile sürüş zevkini ortaya koyan Mercedes
olduğunun kanıtıdır. Aracın önden ve arkaya doğru
uzanan oldukça uzun bir yapısı var. Kasları ise C serisine göre ortada.
Aracın arkadaki metalik difüzör çıkışları gerçekten çok yakışmış. E 200
D dizel olması ile beraber bize nasıl ekonomik olduğunuda kanıtlıyor.
Bu bakımdan beğenimizi çok kazandı. Üst düzey de bir performans
ve gerektiğinde olabildiği kadar Eco modunda ise daha ekonomik.
Satışa sunulduğu 1946 yılından bu yana 14 milyon adedin üzerinde
satan E-Serisi Sedan ve Estate, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek
satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. Yalın ve heyecan uyandıran yenilikçi tasarımı kadar kaliteli ve nitelikli iç mekânıyla da
dikkatleri üzerine çeken 10. nesil E-Serisi, her alanda güncellenerek
segmentinin referans noktası olma iddiasını taşıyor. Tam LED farların
standart, MULTIBEAM LED farların opsiyonel olarak sunulduğu yeni
E-Serisi’nin ön ızgarası ve ön tamponu da yeni. Yeni arka tampon,
stop lambaları ve yeni bagaj kapağı yer alıyor. Anahtardan bagajı
açabilirsiniz. Otomatik düğme yardımı ile de kapanan bagaj haznesine
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sahip. Standart olarak iki adet dijital 10,25 inçlik ekran sunulurken,
opsiyonel olarak iki adet 12,3 inçlik ekran alınabiliyor. Standart olarak
LINGUATRONIC akıllı sesli komut sistemi ve arttırılmış gerçekliğe sahip navigasyon ile birlikte Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX)
kullanıma sunuluyor. ENERGIZING Konfor Paketi ayrıca ENERGIZING
koltuk kinetiği sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni E-Serisi ile birlikte;
tamamı deri, ahşap-deri ve spor olmak üzere üç farklı versiyonuyla
tamamen yeni bir direksiyon simidi kullanılıyor.

Y

eni nesil direksiyon kapasitif
olarak Eller Direksiyonda denetimi (sürücünün ellerinin direksiyonda olup olmadığı denetliyor) yapıyor. DISTRONIC aktif
takip yardımcısı yol koşullarına göre hızı
uyarlıyor. Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Sürüş Yardım Paketi ile
alındığında dönüş fonksiyonu ile Aktif Fren
Yardımcısı ve araçtan çıkış fonksiyonuyla
Aktif Kör Nokta Yardımcısı sürüş güvenliğini daha da ileriye taşıyor. Fonksiyonları
geliştirilen Park Paketi, 360° kamera sistemi

25
ile yandan görünüm özelliği sunuyor. Ayrıca otomatik park fonksiyonunu paralel ve
dikey park dışında ilk kez taralı alanlarda da
çalışıyor. Otoyoldaki dur-kalk, trafikte Aktif
Dur-Kalk Yardımcısı yol şeritlerinin tespit
etmesi halinde 60 km/s hıza kadar Şerit
Takip ve Mesafe Takip Sistemleri’nin görevini üstleniyor. Bir dakikaya kadar olan durma
sürelerinde aracın tekrar otomatik olarak
harekete geçirilebilmesi sağlanabiliyor. .
Sistem otoyollarda 60 km/s’nin altındaki hızlarda çevredeki araçlara veya tanımladığı
yol çizgilerine göre kendini uyarlıyor.
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u araçtan yüzde yüz Mercedes kullanıyorum sonucunu alıyorsunuz. Aracın
bence rengi çok iyi. Arka camlar ve üst
cam komple siyah bu şekilde güneşten
de iyi korunuyor. Aracın klima ve ses
müzik sistemi çok başarılı. Oldukça geniş büyük
arka bagajı var ve koltukları yattığında bu alan sizi
fazlası ile tatmin edecektir. AMG olan test aracımızda gerek paspasları gerekse gaz ve fren pedalında
yer alan aksesuarlar göze hitap ederken bir kullanım detayı rahatlığı sağlamış. Torpido gözünde
ise Mercedes imzalı araç kokusunu menüden dijital
ekrandan ayarlamak sureti ile iç havalandırma ile
koku dengesini güzel bir hale getirebiliyorsunuz.
Mercedes bu anlamda kendi araç kitini kurmuş ve
Mercedes kokusu ürünü yer alıyor. Aracın sportifliği
ve farklı sürüş modları bence çok güzel anında sportif olarak size cevap veren ağır kasa hacmini kuvvetli motoru ile kaldıran ve yerinde duramayan bir
araç. Bu anlamda frenleri dikkatimi çekti ve yeni E
serisinin başarılı bulduğum frenleri güven uyandırmayı başardı. Araçtaki herşey analog yerine komple
dijital ekran renkleri, araç içi aydınlatmaları, klimalar ve masaj yapan koltuklarını dokunmatik olarak
ayarlıyorsunuz. Bu anlamda kullanılabilir mousepad
size yardımı büyük. Üst camın açılması arka koltukların şekli rahat gözüküyor. Aracımız dizel olduğu
için yakıt katkı sıvısınıda koymanız gerekiyor. Genel
anlamda çok hoş bir otomobil. Beni en çok cezbeden tarafı bu araçta A serisi, B serisi ve C serisinin yanı sıra bana Mercedes-Benz kullandırdığımı
hissettiren bir otomobil bu. O yüzden beğendim.
Adı gibi Mercedes-Benz. Tam bir aile ve iş patron
otomobili. Al bununla git tatile, uzun yola...Banamısın demez. Aracı gerçekten çok başarılı buldum.
Elektronik güvenlik unsurları biraz fazla hassas olabiliyor arada. Bu sebeple bazıların kapalı olarak kullanıyorum. Çok hassas olmaya gerek yok gibi. Bu
araç zaten kendini belli ediyor. Bir bakıma süspansiyonları biraz sert, ama kesinlikle Eco ve Comfort
modunda oldukça iyi ve rahatsızlık vermiyor. Aracın
arka bagaj kapağının otomatik olarak anahtar açılması da çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Aracın yakıt
ekonomisi ver artıları da oldukça fazla. Tam olarak
alınabilecek bir otomobil. Mercedes-Benz için giriş
seviyesi de denilebilir.
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kampanya

Citroën’den Cazip
Mayıs Fırsatları...

109.900TL’den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 50.000TL krediyi ayda 1.600TL taksitle şimdi al,Eylül’de ödemeye başla! Bulunduğunuz yerden
Citroën Konforu ile tanışın,aracınızı evinize teslim edelim!.. Müşterilerebüyük kolaylık sağlayan dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, bu aya özel çok
cazip finansman kampanyaları da sunuyor; güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçiliCitroën modellerine109.900TL’den başlayan
fiyatlarla sahip olmak mümkün. Üstelik seçili modellerde geçerli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz iletaksit ödemelerine Eylül’debaşlayarak, ayda 1.600TL’ye.
Önceliğini her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı, güvenliğive memnuniyeti
olarak belirleyen Citroën Türkiye, hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor. Müşteriler,en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilenve en üst hijyen
kurallarının uygulandığı Citroënshowroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabilir
veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparakCitroën modelleri ve
kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Bu ayrıcalıkların yanı sıra Citroën Türkiye, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim ediyor. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabiliyor. Bu süreçte müşteriler, citroen.com.
tradresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroën yetkili satıcısıyla
görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek.
Ayrıcamüşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek. Sıra dışı tasarımı ve kişiselleştirme seçenekleri
ile Citroën C3 109.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıcaseçili modellerde geçerli üç ay ötelemeli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz seçeneği veayda 1.600TL
taksit imkanı ile CitroënYetkili Satıcılarında. Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV, seçili modellerde
geçerli üçay ötelemeli50.000TL’ye özel 40 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda 1.600TL
taksit imkanı ile satışa sunuluyor.
Benzersiz SUV deneyimi sunan CitroënC3 Aircross SUV,seçili modellerde geçerliücay
ötelemeli 50.000TL için 40 ay %0,79 faiz seçeneği ile ayda 1.600TL taksit imkanı ve
144.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Berlingoşimdi tam otomatik vites seçeneği ileCitroën Yetkili Satıcılarında.
Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan,segmentinin yaratıcısıBerlingo’yaüçay ötelemeli50.000TL için 40 ay %0,79 faiz ilesahip olmak mümkün. Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmıştüm
Citroën hafif ticari modellerine50.000TL için 40 ay %0,79 ile sahip olmak
mümkün.
Mayıs - 2020
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ssangyong mussogrand 4x4

S

sangYong Musso Grand’ın içi bu anlamda
gayet sade ve dokunuşu odaklı. El freni
altında bulunan 4×4 silindir kumandası ile
aracın vitesini manuel olarak kullanmanız ve
geçirmeniz gerekiyor. Bu arada en önemli
arazi unsurlarından ve sürüş modlarından da vites kolu
yerinde ufak bir düğme seçimi ile winter, çamur, kum
olarak seçebileceğiniz 3 adet farklı tork sürüş modu bulunuyor. Örneğin araçta winter modunu seçtiğinizde araç
sadece 2.viteste kaydırmadan kalkış yapıyor. Torku ve
vites geçişlerini yol şartlarına göre uyarlıyor. Bu anlamda
MussoGrand 4×4 ile arazi ortamında kullanışımız gayet
zevkli idi. Aracı çok daha zor bir arazi ortamında vites 4
Low moduna alıyorum. Bu sefer gösterge panelinde sarı
bir ışık yanıyor. Araç kendini daha fazla kasarak güçlü ve
ağır bir şekilde 4×4 tankı olarak ilerlemeye çalışıyor. Bu
bakımdan hem arazide eğim inişin hem de MussoGrand
4×4 arazi vitesinin iyi çalıştığını söylememiz gerekir.
Memnun kalırsınız. Aracımızı SsangYong bayilerinden
ekstra donanımlı yan basamakları ile ve önde yer alan
koruma demiri ile de ayrıca satın alabiliyorsunuz. Bu
anlamda SsangYong, Mercedes-Benz ticari araçlarda yer
almakta olan Mercedes X-Class Pick-up benzerliği ile de
ön plana çıkıyor. Arada ki tek fark Musso Grand daha
kalın bir şasi yapısına sahip. Bu da bir real olan bir şey.
Aracın bagaj kapağı yeni modellerinde tamamen elektrikli açılmakta. Bu anlamda açılır çene kapağı da yine
oldukça güçlü çelikten imal edildiği için yük taşımada
önemli bir rol oynamakta.
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SSANGYONG MUSSOGRAND 4X4 TESTİ

S
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Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

ektörün “en”lerinin belirlendiği “ODD “Satış ve İletişim

4H arazi çekişinde araç torku 4 lastiğe birden diferansiyeli kilitlemek sureti ile

Ödülleri, 2019 Gladyatörleri” Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif

dağıtıyor. Bu da Ssangyong Musso Grand’ı arazide (arazi canavarına) resmen

Ticari Araç Markası Ödülü SsangYong Türkiye’nin Ticari

dönüştürüyor. Aracı 4H modunda hafif toprak çamurlu ve kaygan bir zeminde

Pick-Up iddialı aracı olan 4×4 MussoGrand modelinin

kullanmak gerçekten eğlenceli yokuş (eğim iniş desteği) vites sadece N konu-

test sürüşünü yaptık. (Off-Road) Musso Grand Pick-up,

munda boşta iken sizi güvenli şekilde fren yaparak indirmeyi başarabiliyor.

Ssangyong markasının öne çıkan çelik üretiminden nasibini alarak, kendiliğinden özel bir zırha sahip kuvvetli katmanlardan çelikten yapılmış bir
araç, aracın her noktasında kapıları dahil bu özel zırhı görebiliyor ve hissede-

A

yrıca, MussoGrand’ın bagaj haznesi diğer bazı rakip pick-up lara oranla
biraz daha fazla derin durmakta. Arka tarafta ayrıca elektrik çıkışı olan
soketi de kasa’da yer alıyor. Bagaj kapasitesi 1.441 litre kullanıcılara geniş
depolama alanı sağlıyor. Kasa içinde iç havuz kaplaması da mevcut. Bagaj
için kargo bağlama halkaları kasa içindeki taşınacak eşyaları bağlamak
için ön plana çıkıyor. MussoGrand 4×4 olan modeli yaklaşık SsangYong bayilerinde
195.000-199.000 bandı arasında satılıyor.

biliyorsunuz zaten. Daha önce 4×2 çekişli modelini test etmiş olduğum MussoGrand’ta tek fark 4×4 vites ve diferansiyel kilidinin yer alması. Ağır arazi
şartlarında eğim inişi ile birlikte bu 4×4 teknolojisini kullandım ve epey de iyi
bir şekilde çok işe yaradı. Özellikle, zorlu yol şartlarına göre sürücü tarafından çekiş sistemi seçilebiliyor olması, optimal ve dengeli kullanım sağlıyor.
Araç normal olarak 4×2 (2H) modunda kullanırken sadece 2 çeker ve daha
ekonomik olarak yakıt sarfiyatı söz konusu olabiliyor. Tabi aracı test ederken
üzerinde Petlas marka kış lastikleri mevcut idi. Kar ve buza bu sefer gidemedik ama off-road’ta aracı denedik. MussoGrand 4 katmandan oluşan çelik şasi
ve 1.5 gpa ultra yüksek gergili çelik kullanılarak üretilmiş. Bu da sürücü ve
yolcuların can güvenliğini koruması bakımından önemli. Araç arazi şartlarında
öncelikle 4H moduna en fazla 60km kadar hızlar ile sürüşte otomatik olarak
geçiyor. Öndeki gösterge panelinde 4H yeşil ışığı bu anlamda görebilirsiniz.
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Test Sürüşü: 2020 Alfa Romeo
Stelvio 2.0 Litre 280 Beygir...
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H

er iki araçta bazı sıkıcı kabin malzemeleri bulunurken, aynı zamanda sağlam motor seçenekleri ve dinamik yol tutuşu sunarlar. F-Pace, geniş bir kargo alanına ve yolculara Stelvio’dan daha fazla alan sunuyor. Öte yandan Alfa, daha yumuşak
bir sürüş sağlarken, Jaguar’dan yaklaşık 3.850 $ daha ucuzdur. Stelvio iç Mekan Stelvio Kaç Kisi Oturuyor? Alfa Romeo Stelvio
beş kişiyi oturma alanına sahip. Deri döşeme ve 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar standarttır. Isıtmalı ön ve arka
koltukların yanı sıra elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, spor destekli ön koltuklar, karbon fiber yarış koltukları, ısıtmalı direksiyon simidi ve birkaç spor tarzı direksiyon simidine sahiptir. Koltuklar deri biraz sağlam hissettiriyor ancak koltuk başlıkları sert. Baş ve
bacak boşluğu sınıf için ortalamanın ne üzerinde ne de altında standart bir boşluğa sahip.

2

020 Alfa Romeo Stelvio öncelikle, sağlam motorlara, keskin yol tutuşuna ve rahat bir sürüşe sahip. 2020 Alfa Romeo Stelvio,
eksik güvenlik verileri nedeniyle Luxury Compact SUV’lerde henüz onaylanmamıştır. Alfa Romeo Stelvio’nun genel puanı şu
anda mevcut değildir, ancak Eleştirmenlerin Derecelendirmesi, Performans puanı ve İç Puanı 22 adet araştırma ve veri değerlendirmemize dayanmaktadır. Alfa Romeo Stelvio iyi bir lüks kompakt SUV . Ana motoru çoğu rakipteki motorlardan daha fazla
beygir gücü üretir ve kullanımı konfor ile serilik arasında iyi bir denge kurar. Stelvio, bazı rakiplerinden daha az yük alanı
sunuyor, ancak yayınlanan boyutlarının önerebileceği kadar küçük değil. Döşemenin biraz sert olmasına rağmen bu Alfa’nın oturma alanı
rahat. Alfa Romeo, 2020 için Stelvio’nun standart özellikler listesine 8,8 inç dokunmatik ekran ve ileriye doğru çarpışma uyarısı ekledi.
Her iki aktivite eski modellerde mevcuttu, bu yüzden benzer şekilde kullanılmış ikinci el bir Stelvio yenisinden daha az parayla bulabilirsiniz. Stelvio, 2018 model yılı için standart dört tekerlekten çekiş ile piyasaya sürüldüğünden beri çok az değişti. Arkadan çekişli, Android
Auto ve Apple CarPlay 2019 için standart hale gelirken, ısıtmalı arka koltuklar isteğe bağlı hale geldi. Fazla paradan tasarruf etmek için,
istediğiniz özelliklere sahip bir 2018 Stelvio arayın…

Hangisi Daha iyi: Alfa Romeo Stelvio veya Audi Q5?
Audi Q5 iyi bilinen lüks kompakt SUV. Alfa gibi, Audi de yumuşak bir sürüş ve çekici bir kullanım sağlar. Q5’in arka koltuklarının arkasında daha fazla yük alanı var, ancak Stelvio’nun daha yüksek bir maksimum yük kapasitesi var. Audi’ye bu karşılaştırmada üstünlük sağlayan şey, yakışıklı kabin malzemeleri ve 12.3 inçlik sanal kokpit de dahil olmak üzere en son teknoloji yükseltmeleridir.
Hangisi Daha iyi: Alfa Romeo Stelvio veya Jaguar F-Pace?
Jaguar F-Pace, Alfa ile ortak bir çok özelliği bulunuyor ve bunların arasında bir seçim olasılığı kişisel zevk meselesi olacaktır. Bu SUV’larin
her ikisi de güvenlik ve tahmin edilen güvenilirlik verisi eksik olduğu için onaylanmamıştır. >>
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Stelvio ve Çocuk Oto Koltukları
Stelvio’nun arka dış koltukları için iki komple LATCH konektör setinin yanı sıra arka orta koltuk için bir üst bağlama krankı vardır.
Arkaya dönük bir bebek koltuğu takmak için, ön yolcu koltuğunu
neredeyse tamamen ileri hareket ettirmeniz gerekir.
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Stelvio iç Kalite
Alfa Romeo, 2020 Stelvio’nun iç kabininde, kontrol anahtarları
gibi ayrıntılardaki iyileştirmeler de dahil olmak üzere bir takım
yenilikler ve iyileştirmeler mevcut. İç malzemeler çoğunlukla caziptir ve ahşap kaplamalar gibi mevcut parçalar genel görünüme
yardımcı olurken, Yine de Stelvio, birçok rakip crossover’ın lüks
hissi veya birinci sınıf uyum ve bitişiyle eşleşemez.
Stelvio Bagaj Alanı
Bu araç resmi olarak arka koltukların arkasında ve arka koltukları yatırdığınızda, ön koltukların arkasında ortalamanın altında bir bagaj hacmi sunuyor.
Ayrıca, arka bagaj boşluğunun açıklığı dardır. Bazı yorumcular, bagaj alanının resmi ölçümlerin önerebileceğinden daha cömert olduğunu buluyor.
Bunun nedeni Alfa Romeo’nun farklı bir ölçüm standardı kullanması olabilir.
Satın almadan önce, ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için bu
alanı inceleyin.
Mayıs - 2020
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Bu Dönemde Araç Almak
İsteyenler Ne Düşünüyor?

A

lıcılara Göre Piyasa Ne Zaman Normale Dönecek?
İkinci el otomobil piyasasının mevcutgidişatı
göz önünde bulundurulduğunda ne zaman
normale döneceğine yönelik yorumlar ise
farklılık gösteriyor. Araştırmakatılımcılarının
yaklaşık üçte biri piyasanın 6 aylık süreç içerisinde normalleşmesini bekliyor.
Araç Satmak isteyenlerin Önceligi Aracının Piyasa Degeri!
Satıcı profiline bakıldığında, bu dönemde daha çok
aracının değerini öğrenmenin ve piyasadaki gelişmeleri
takip etmenin ön plana çıkan eğilim olduğu görülüyor.
arabam.com’un Arabam Kaç Paraisimli anlık değerleme
aracını kullananların %63`ü hızlı bir satıştan ziyade, piyasa fiyatlarına dair yakından bilgi sahibi olmak istediğini
ve Koronavirüs gelişmeleri sonrasında aracının değerini
öğrenmek istediğini belirtiyor.

E
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lektrikli bir arka kapak standart olarak sunulmaktadır. Stelvio Bilgi ve Eğlence Sistemleri, Bluetooth ve Navigasyon Temel
Stelvio’nun standart özellikleri arasında 8,8 inç dokunmatik ekran, Android Auto, Apple CarPlay, beş USB bağlantı noktası,
Bluetooth, sekiz hoparlörlü stereo ve uydu radyosu yer alıyor. Mevcut özellikler arasında navigasyon, kablosuz cihaz şarj
cihazı, HD Radyo, 10- veya 14 hoparlörlü stereo ve çift bölmeli sunroof bulunur. Bilgi-eğlence sisteminin kullanımı kolaydır.
Özelleştirilebilir bir dokunmatik ekran arayüzü ve döner düğme de dahil olmak üzere iyi yerleştirilmiş fiziksel kontrollere sahiptir.
Stelvio Performansı Stelvio Motoru: Stelvio’nun tabanı, 280 beygir gücü ve 306 nm’lik tork üreten turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir
motora sahiptir. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’da ise, 505 beygir gücü ve 443 nm’lik tork çıkışı ile ikiz turboşarjlı 2.9 litrelik V6 alır.
Her iki motorda da sekiz ileri otomatik şanzıman standart olarak gelir. İster turbo ister çift turbo motoru tercih edin, hem beygir gücü
derecelendirmelerinde 0-100 km hızlanmada birçok rakibi ezen enerjik bir seriliği ve ivmelenme elde edersiniz. Şehirde dolaşmak veya
otoyol boyunca seri hareket etmek bu araçta sorun olmayacaktır. Stelvio Güvenlik Özellikleri: Her Stelvio’da ileri çarpışma uyarısı, otomatik
acil fren, arka park sensörleri ve bir arka görüş kamerası bulunur. Birkaç sürücü yardımcısı daha mevcuttur. Bunlar arasında kör nokta
izleme, arka çapraz trafik uyarısı, ön park sensörleri, şerit tutma yardımcısı, şerit kalkış uyarısı, uyarlanabilir hız sabitleyici, trafik işareti
tanıma, bir sürücü durum monitörü, trafik sıkışıklığı yardımcısı ve otomatik uzun farlar bulunur. Ayrıca, otomobilin yarı otomatik kendi
kendine sürüş kabiliyetine ulaşmasına yardımcı olan otoyol yardımı da mevcuttur. Alfa Romeo, 2020 Stelvio’yu İtalya’da üretilmektedir.

Yazı: Özgür SUNAY Fotoğraf: COLIN AYLESWORTH U.S.A
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2.El Otomotiv Piyasası: Ne Zaman
Normale Dönecek? Çin’de ortaya çıkan ve hı-

zla dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını,
dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide ve otomotiv
sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye’nin önde gelen
2. el otomobil ilan platformu arabam.com, tüm dünyayı
etkisi altına alan Koronavirüs salgınının ikinci el otomobil
pazarına olan etkilerini ölçmek için tüm Türkiye’deki kullanıcıları kapsayan bir araştırma yaptı. Online anketşeklinde yapılan araştırma sonuçları, araç almak ve satmak
isteyenlerin içgörülerinden oluşuyor. Türkiye genelindeki
4000’in üzerinde alıcı vesatıcının katılımı ile gerçekleştirilen saha çalışması; Koronavirüs salgınının yaşandığı bu
süreçte araç sahiplerinin aracını elinde tutma isteğindeki
artışı ve ikinci el araç alımında toplu taşıma kullanımını
azaltabilmek amacının ön plana çıkmaya başladığını
ortaya koyuyor. İkinci elde belirli bir talep olmasına
karşın bunun önündeki en büyük engel ise Koronavirüs kaynaklı hissedilen kaygı ve alınan haklı tedbirler.

ikinci el araç satısında süreç nasıl ilerleyecek?
arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk
ikinci el araç satışındaki süreci şöyle değerlendiriyor:
“Bu zorlu süreçte ikinci el otomobil piyasasını alıcılar
ve satıcılar açısından ayrı değerlendirmekte yarar var.
Önceki aylara nazaran talepte önemli bir düşüşü gözlemlemek mümkün. Ancak bunun temel sebebi araç satış
noktaları ve galerilerin önemli ölçüde kapalı olmasından
kaynaklanıyor. Piyasa normalleşene kadarki dönemde
ikinci el araçlara olan ilgi ve satışların seyrini, online
satış ve adrese teslim uygulamalarının yaygınlaşması ve
bunun ne kadar başarılı uygulanacağı belirleyecek. GM,
Ford, Toyota, Fiat-Chrysler gibi öncü otomobil üreticileri dünyada bu servisleri bir süredir sunmaya başlamıştı.
İkinci el piyasasında da salgın sürecinin ne kadar uzayacağına bağlı olarak bu hizmetlerin giderek gelişmesini
beklemek mümkün. İlanların genel seyrine baktığımızda
ikinci el fiyatlarında özellikle Nisan ayı itibarı ile %3 civarında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki
günlerde bu düşüşün sürmesi beklentiler dahilinde.Bir
yandan da ikinci elde alıcı ve satıcının bir araya gelmesinin gerekliliği, alınacak aracı detaylı kontrol etme ihtiyacı gibi gereksinimler alım-satım sürecini zorlaştırıyor.
Dolayısı ile ikinci elde güvenin çok daha ön plana çıkacağı bir dönemi yaşayacağız gibi görünüyor.”
Koronavirüs salgınının, araç satma kararındaki etkisi
Anket sonuçlarına göre, Koronavirüs salgınına rağmen
katılımcıların önemli bir çoğunluğu, farklı bir araç almak
amacıyle mevcut aracını satma eğilimindeler.Alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlamalarının da
etkisi ile, ikinci el araç sahiplerinin salgın kaynaklı olarak
araçlarını normalden daha uzun sürede satacaklarını
büyük ölçüde içselleştirdikleri görülüyor. Bununla birlikte piyasanın normalleşmesine yönelik beklentileri sorulduğunda, % 77’lik bir kesim, azami6 aylık bir dönemde
tekrar ikinci el otomobil piyasasının hareketli günlerine
geri döneceğini öngörüyor.

Bu Dönemde Araç Almak isteyenler Ne Düsünüyor?
COVID-19 salgını etkisini hissettirmeyi sürdürürken araç
almak isteyenlerin önemli bir bölümü bu süreci mümkün
olan en kısa sürede sonlandırmak istiyor. Alıcıların 28%’i
fiyatların düşebileceği beklentisine sahipken 14%’lük bir
bölümü ise fiyatların tekrar artabileceğini, bu nedenle şu
dönem araç almanın avantajlı olabileceğini düşünüyor.
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Motor Sporları

Motor Sporları

TOSFED Dİjİtal Şampiyonaya Başlıyor

T

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) motor sporları
severlerin evlerine çok özel bir organizasyon getiriyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) dijital çalışma grubu kurucu
üye ülkelerinden biri olan Türkiye, TOSFED Dijital Motorsporları
Komisyonu çalışmaları ile motor sporları severleri evde kaldıkları
dönemde heyecanlandıracak TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata
geçiriyor. Red Bull’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan TOSFED
Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Projede
ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından
da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak. Sezon sonunda
pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzen-
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lenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunu dijital kategorisinde
ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilot
da para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel
bir ekip tarafından yönetilecek olan şampiyonaya TOSFED dijital motorsporları
lisansı alan herkes katılabilecek. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin
kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet
gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek
pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. TOSFED olarak 1 yıldır
çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’
çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük
bir katılım bekliyoruz.” açıklamasını yaptı. Yarışlara katılım ve lisans detayları
TOSFED resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI İSİM SPONSORU petlas
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen, otomobil sporlarında Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından Türkiye Offroad Şampiyonası’nın isim sponsoru PETLAS oldu. Ülkemizin yerli sermayeli lider lastik üreticisi
PETLAS, bu sponsorlukla 2020 yılında offroad heyecanına ortak olacak. 7 yarıştan
oluşan ‘PETLAS 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası’, Antalya’da başlayacak ve Kahramanmaraş’ta sona erecek. Türk sanayinin yerli gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO
Grup) bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemiz lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor.
PETLAS, 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası’na isim sponsoru olarak destek veriyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen,
Mayıs-Kasım ayları arasında, Antalya, Sinop, Ankara, Denizli, Sakarya, Karabük ve
Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan PETLAS 2020 Türkiye Offroad Şampiyonası, ülkemizin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında
yer alıyor. Türkiye’nin yanı sıra, 110’dan fazla ülkeye ihracat yapan PETLAS’ın, 80
farklı desen ve 2500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji,
yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğini ifade eden PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir “Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi
koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporunun içerisinde yer almak, bize heyecan
veriyor. Türkiye’de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin
zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzle geçtiğimiz yıl start verdiğimiz
PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) farklı iş birliği çalışmaları yaptık.
Şimdi bu iş birliklerini, bir adım daha ileri taşımaktan, PETLAS 2020 Türkiye Offroad
Şampiyonası’nın ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz” dedi.
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LIQUI MOLY Formula 1’de kalıyor.....

F

ormula 1’deki angajmanını uzatarak yarış serisiyle 2022 sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tüm yarışların yarısında Alman motor yağı
ve katkısı üreticisinin reklam bantları yer alacak. LIQUI MOLY Genel
Müdürü Ernst Prost, “Şimdiye kadar hiç medyada bu kadar etkili bir
sponsorluk anlaşması yapmamıştık,” diyor. LIQUI MOLY artık 2022
sezonunun sonuna kadar üç yıl boyunca Formula 1’in “resmi sponsoru” olacak.
Ernst Prost sözlerine, “Formula 1’in ulaştığı büyük kitle, LIQUI MOLY’nin tüm
dünyadaki marka bilinirliğini arttırmamıza olanak verecek,” diye devam ediyor.
Üstelik, söz konusu olan sadece çok geniş bir kitleye ulaşmak da değil. “Formula 1, motor sporlarında seçkin bir organizasyon, LIQUI MOLY de yağlar ve
katkı maddeleri alanında seçkin bir marka. Formula 1’de reklam yapmak, hem
son kullanıcılara hem de endüstriye verilen güçlü bir mesaj. Bu bizim, ortamdaki
gitgide daha güçlü hale gelen kuru gürültünün arasından sıyrılıp öne çıkmamıza
yardımcı olacak.” LIQUI MOLY, Formula 1’e 2019 yılında katılmıştı. Orta boy bir
yağ ve katkı maddesi üreticisinin dünyanın en büyük yarış serisinde varlık göstermesi, o zaman sektörde bütün dikkatleri bu şirketin üzerine toplamıştı. Mavi
kırmızı logo, on bir yarışta ön planda boy göstermişti. Ernst Prost, “200’e yakın
ülkede 1,9 milyarın üzerinde kişi bu yarışı televizyondan izledi,” diyor. İnternetten
izleyenleri, yarışlara bizzat gelen izleyicileri ve haberleri söylemeye bile gerek yok.
Bu sayıya, her yarışa gelen ortalama 200.000 izleyici ekleniyor. Sosyal medyada Formula 1’in paylaşımlarını takip eden kişi sayısıysa milyarları buluyor. Ernst
Prost: “Başka hiçbir yerde dünya çapında bu kadar geniş bir kitleye ulaşmak
mümkün değil.” Formula 1 CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Chase Carey,
“Başarılı geçen bir yıldan sonra işbirliğimizin uzatılması, Formula 1’in marka
bilinirliği ve markaya bağlılık bakımından işe yaradığını gösteriyor,” diyor. “LIQUI
MOLY’nin gelecekte Formula 1’e daha da sıkı angaje olmasına memnun olduk.”
Formula 1 en büyüğü olsa da yağ markasının bu sektördeki dünya çapında tek
sponsorluğu değil. LIQUI MOLY aynı zamanda MotoGP’de de temsil ediliyor,

LIQUI MOLY Bathurst 12H uzun mesafe yarış parkuruna adını veren şirket, Ocak
ayında yapılan Dünya Hentbol Şampiyonası’nda ve çok sayıda kış sporları etkinliğinde de yer aldı. Ernst Prost, “Bütün bunlar kendi başına birer amaç olmaktan
ziyade iş ortaklarımızın satış oranlarına destek olan pazarlama konseptimizin
yapı taşları,” açıklamasını yapıyor.
u angajmanın dünya çapındaki etki alanı LIQUI MOLY açısından
büyük öneme sahip. Şirketin ana yurdu Almanya’daki satışların
toplam cirodaki oranı sürekli olarak düşüyor. Ernst Prost, “Orada
zaten o kadar güçlü bir pozisyona sahibiz ki daha fazla büyüme
kaydetmek pek mümkün değil,” diyor. “O yüzden, geleceğimiz
uluslararası piyasalarda göstereceğimiz varlığa bağlı. Uluslararası platformda
hâlâ yararlanmak istediğimiz büyük bir potansiyel yatıyor. İşte Formula 1 tam da
bunun için çok önemli bir enstrüman.”
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Yamaha, Motul İle Çok Daha Güçlü...
36
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020 Motul FIM Superbike Dünya Şampiyonası (WorldSBK) sezonunun ilk yarışı ile Avustralya Phillip Island’da başladı. Madeni yağın devi Motul ile Yamaha resmi fabrika takımı ortaklığı bu
sezon da mümkün olan en iyi şekilde başladı; zaferle! Aksiyon
dolu ilk yarışta, takımın 2020 pilot kadrosu, sadece kendi potansiyellerini değil, aynı zamanda Motul’un renklerini daha yükseğe çıkarma tutkularını gösterdiler. Pata Yamaha WorldSBK takımının genç Türk pilotu Toprak
Razgatlıoğlu, WorldSBK tarihinin en küçük farklarından biri ile zafere ulaştı ve
sadece 0.137 saniye farkla damalı bayrağın altından ilk sırada geçti. İlk yarışta galibiyete uzanan Razgatlıoğlu sezonun kalanı ile ilgili heyecan uyandırırken
takım arkadaşı Michael van der Mark yarışı 4. bitirdi ve podyumda yer almayı
çok az bir farkla kaçırdı. İkinci yarışta Razgatlıoğlu, mekanik bir sorun onu yarış
dışı bırakana dek, zafer mücadelesinde yer aldı. Yarış boyu podyum mücadelesi veren Hollandalı van der Mark, yine 4. sırada yer aldı ve Yamaha takımı ilk
yarış sonunda, takımlar klasmanında ikinci sırada yer aldı. Motul’un, Yamaha
ile 1970’lere dayanan çok uzun, başarılı ve çok değerli bir ortaklığı mevcut.
Motul, tüm dünya motosiklet şampiyonalarında Yamaha fabrika takımına tam
teknik destek veriyor ve iki takım çok yakın çalışıyor.Japonya’da, uluslararası ve
bağımsız bir yağ üreticisine ait tek laboratuvar olan, Yokohama yakınlarındaki
Ar-Ge tesisi ile Motul, ulusal ve uluslararası OEM’lere olan bağlılığını güçlendiriyor. Motor sporları ve diğer sektörler için madeni yağ araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde sürekli olarak yeni bir zemin oluşturmayı amaçlayan Motul,
iş birliği yaptığı marka ve ortaklarına üstün bir teknik hizmet kalitesi sunuyor.
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unun önemli ayağı, Ester® Core teknolojisine dayanan kaliteli ve
yüksek performanslı 300V ürününü de içeren Factory Line serisi
ve motosikletinize, ekipmanınıza ve tüm sürüşünüze rahatlık katan, bakım ve koruma ürünleri sunan Mc Care serisidir.
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