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INTERNET TELEVİZYON

Türkiye’de ve Dünya’da İlk Defa Otomotiv sektörü
dergileri arasında Web sitesi üzerinden TV yayınını
01 Ocak 2022 tarihinde biz açtık.
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https://automobilemagazine.com.tr/TV

BİR-İLK
TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA INTERNETTE OTOMOBİL TELEVİZYON KANALI...
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Yeni sayımız ile tekrardan sizlerleyiz. Dergimizi içinde
bulunduğumuz Nisan ayı itibarı ile yeniden basılı
olarak yayınlamaya başladık. Bu vesile ile öncelikle
Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım.
Tabi, elbette 2022 yılına Dünya ve Ülke olarak iyi
bir başlangıç yapmadık. Savaş ve Ukrayna gündemimiz oldu. Diken üzerinde günler geçirdik.
Dolar’ın artması ile birlikte Akaryakıt en başta çok
fazla zam gördü. Tabi, bu zamlar eşliğinde bizlerde
nasibimizi matbaa sektörüne gelen ard arda zamlar şeklinde yaşamış bulunuyoruz. Umuyoruz bu
zar zor şartlar eşliğinde yayınlayarak, bastırarak,
sizlere ulaştırdığımız dergimizi sizlerde en az bizim
kadar önemli kılabilirsiniz. Dijitalin önemli olduğu kadar basılı derginin de daha önemli olduğu kanısındayım. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra elbette güzel
ve olumlu adımlarda atmış bulunmaktayız. Bunlardan ilk olarak, yılbaşında Automobile TV Channel
kanalımızı açtık. Yani otomobil sektörüne hizmet
veren otomotiv sektörü televizyon kanalı bir anlamda buna diyebiliriz. Sadece internet üzerinden şu
anda online olarak kesintisiz yayın yapan bir dergi
televizyonu. Yurt dışında ve içinde ise rakiplerimize
baktığımızda özellikle dünya’da bu şekilde daha
önce kendi web sitesi üzerinden TV kanalı açmak

sureti ile yayın yapan bir yabancı otomobil dergisi
ile hiç karşılaşmadık. Kanalımız aynı zamanda web
sitemiz üzerinden de otomatik olarak izlenebiliyor.
Şu ana kadar aylık 150.000 tekil kişinin izlediği bir
TV kanalı oldu. Sürekli olarak yeni içeriklerimiz ile
TV kanalımız bu anlamda güncellenmektedir. Şu
anda günde ortalama 200 civarında bir video içerik yayınlanıyor. Bunu da dünya üzerinde özellikle
içinde bulunduğumuz dergi sektöründe ilk olarak
biz gerçekleştirdiğimiz ve bize nasip olduğu için
kendimizi bu konuda şanslı hissediyoruz. Yine basılı
dergimiz ve bayi kanallarımızı geliştirmek için Remzi
Kitapevi bayilerinin yanısıra, hepsiburada.com sitesi ile yapmış olduğumuz anlaşmamız gereğince
artık eski ve yeni tüm yayınlanan basılı dergilerimizi
bayiye gitmeye gerek kalmadan hepsiburada.com
sitesi üzerinden de Nisan ayı itibarı ile satın almaya
başlayabileceksiniz. Uygun bir kargo fiyatı ile evinize
kadar ulaşacaktır. Bu da basılı dergilerimize ulaşmak için olumlu bir gelişme, Türkiye’nin neresinde
olursanız olun dergimizi basılı olarakta ayrıca satın
alabilirsiniz. Basılı dergilerimizi planlamış olduğumuz
gibi yıl sonuna kadar yayınlamaya devam ediyor
olacağız.

Saygılarımla,
Umut Özgür SUNAY
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395 km’ye varan menzil, 338 lt bagaj hacmi
*odd 2021 aralık ayı verilerine göre. zoe’nin karma co2 salımı 0 g/km, ortalama enerji tüketimi 17,2 kwh/100 km’dir. tüketim,
co2 emisyon değerleri ve 395 km menzil 715/2007*2018/1832 ax mevzuatına göre ölçülmüş wltp verileridir. bu değerler sürüş
şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım, araçtaki yük vb. şartlara göre farklılık gösterebilir. model üzerinde gösterilen
ekipman ve özellikler, versiyonlara göre farklılık gösterebilir. ayrıntılı bilgi Renault yetkili satıcıları ve renault.com.tr’de.

2021 yılında türkiye’nin
en çok tercih edilen elektrikli otomobili*

renault.com.tr
10.YIL
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Fiat 500, İngiltere’de
“En İyi Şehir Otomobili” Seçildi
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DACIA DUSTER 2 MİLYON SATIŞ
BAŞARISINA ULAŞTI

Qashqai

’ler
avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor
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Yenilenen MINI Versiyonları
Mayıs’ta Türkiye’de
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DACIA DUSTER 2 MİLYON SATIŞ
BAŞARISINA ULAŞTI

S

ibirya soğuğundan Fas çölüne kadar pek çok
coğrafyaya ulaşan, SUV araçları geniş kitlelere ulaştıran
ikonik bir model olan Duster, 60’a yakın ülkede 2 milyon adet satış başarısına ulaştı. Dacia tarafından 2004
yılında yollara çıkmaya başlayan Logan’ın ardından 2010 yılında tanıtılan Duster, markayı geleceğe taşıyan yeni nesil ikinci
Dacia oldu. Erişilebilir, şık ve güvenilir olan Duster, 2010 yılında
ihtiyaçlara cevap veren bir model olarak doğarken hızla marka
ve tüm sektör için ikonik bir model haline geldi. Bugüne kadar 2 milyon satış adetine ulaşarak büyük bir başarı elde etti.
Türkiye 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen
4’üncü ülke konumunda bulunuyor. 2 milyon adet Duster için
2 bin 100 futbol sahasından daha fazla alan gerekirken, arka
arkaya dizildiklerinde ise Ankara-Helsinki arası gidiş dönüş
bir rota oluşturulabiliyor. Üretim bandından ortalama her 63
saniyede bir Duster inerken, günde ortalama bin adet Duster
üretiliyor. 2 milyon Duster üst üste yerleştirildiğinde ise 380’den
fazla Everest Dağı yüksekliğine ulaşıyor. İlk nesil Duster en çok
satan model olmayı başarırken, yenilenen haliyle bu başarının
da ötesine geçti. Yaklaşık yedi yıl sonra, 2017 yılında yenilenen
tasarım; orijinal DNA’yı korurken geçmişin üzerine inşa edilerek daha da iyisini sunuyordu. Çok sayıda şirket içi tasarım
yarışması ve heyecan verici bazı eskizlerin ardından önerilerin
arasından sıyrılan Duster; daha kaslı bir tasarım, daha yüksek
omuz çizgisi ve daha iddialı bir ön ızgara ile dikkat çekiyordu.
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konomik ve güvenilir çözümlere odaklanan yapısına
karşın, otomobil son derece çekici tasarımıyla göz
dolduruyor. Bu konuda şnorkel önemli bir örnek. Sinyalleri de barındıran bu siyah eklenti, Duster’ın ayırt
edici özelliklerinden biri. Dış Tasarım Başkanı David Durand,
parçanın arkasındaki hikayeyi şöyle anlatıyor, “Teknik bir kısıtlama nedeniyle bu tasarımı yapmak zorunda kaldık. Tekerleklerle
kapıların çizgisi oldukça dengeli ve bu dengeyi bozmak istemedik. Böylece çamurluklar ve kapılar arasını dolduran plastik bir
şnorkel yarattık. Çakıl ve çamur lekelerine karşı ideal koruma
sağladığı için çok işlevsel. Duster’a sağlam bir görünüm de kazandırıyor. Benzersiz bir tasarım yaratırken maliyetten tasarruf
ettik.”
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40 kez ödüllendirildi!
Tasarımcılar ve mühendisler böyle benzersiz bir araç yaratmak için her şeyi
yaparken, üretim ekipleri de bu zorluğun üstesinden geldi. Bükreş’e 200 km
uzaklıkta bulunan Pitesti (Mioveni) tesisi, Duster üretimi için iyileştirildi. Entegre
platformlar, parça hazırlama için özel kit oluşturma alanları, AGV arabaları ve
her operasyona uyarlanan ergonomik çalışma istasyonları üretim verimliliğini
destekliyor. Duster, Romanya'da ulusal bir gurur kaynağına dönüştü. Emniyet
ve asker olmak üzere kolluk kuvvetleri dışında ambulans olarak sağlık kurumları da Duster tercih etti. Kamu kuruluşları dışında büyük şirketler de Duster’ı
benimsedi. Dacia Duster satışa sunulduğu günden bu yana 40’ın üzerinde
ödül kazandı. Romanya’da Yılın Otomobili, İngiltere’de En İyi SUV, Almanya
ve Belçika’nın En İyi Aile Otomobili gibi ödüller bu benzersiz ve ikonik modelin
ne kadar başarılı olduğunun kanıtlıyor.
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Pikes Peak, Büyük Alp Geçidi…
16 Duster başarısı
Her zaman daha fazlasını sunan bir
otomobil olan Duster’ın, bugüne kadarki
yolculuğunun sıra dışı anıları ise şöyle;
Duster, Fas’taki Aïcha des Gazelles Rallisi’nden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
ünlü Pikes Peak tırmanışına ve Andros
Trophy’ye kadar birçok maceranın
parçası oldu. Ulusal Ralli Şampiyonası
ve Dacia Duster Motrio Kupası olmak
üzere Polonya’da birçok başarı elde etti.
Fransa’da, 4WD dayanıklılık yarışları ve
Büyük Alp Geçidi’nde boy gösterdi. Tavan çadırı dahil özel ekipmanlarıyla Duster
konvoyu Yunanistan coğrafyasında keşif
gezileri yaptı. Paletli Duster, ambulans
Duster, polis otosu Duster, Popemobile
Duster da dahil birçok özel kitler ve sınırlı
seri ile farklı Duster çözümleri sunuldu.
Dacia ayrıca 400 adet dönüşümlü Duster
Pick-up üretip pazara sundu.
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Yenilenen MINI Versiyonları
Mayıs’ta Türkiye’de
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orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, Resolute, Untold ve Untamed Edition
versiyonlarıyla Türkiye yollarına
çıkmak için gün sayıyor. Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında Mayıs ayı itibarıyla
yerini alacak olan yeni MINI modelleri,
benzersiz tasarım detaylarının ve özel
donanımların şekillendirdiği versiyonlarıyla
sınıfının standartlarını değiştirecek. Resolute Edition, 3 Kapı ve 5 Kapı MINI modelleri ile MINI Cabrio’nun geleneksel stilini,
özgüvenli duruşunu ve kusuruz karizmasını
vurgularken, Untold Edition ile MINI Clubman’in çok yönlü nitelikleri ve şık tasarımı

Automobile Magazine | NİSAN - MAYIS 2022

dışa yansıtılıyor. Bir diğer yeni versiyon
olan Untamed Edition ise şehrin sınırlarının
ötesindeki maceralara her zaman hazır
olan MINI Countryman’in bu özelliğini ön
plana çıkarıyor. MINI, kendine özgü ikonik tasarımı ve premium karakteri ile sahip
olduğu çekiciliği heyecan verici bir sürüşle
birleştiriyor. MINI 3 Kapı, 5 Kapı, Cabrio
ve Cooper SE modelleri Resolute Edition
ile standart modellerden farklılaşıyor. Resolute Bronze renkle tamamlanan dış detaylar arasında far çerçeveleri, radyatör
ızgarası ve stoplar yer alıyor. Ayrıca yan
profilde yer alan hava kanalları, kapı kolları
ve bagaj kapağı da bu özel renkle bezeli.

M

INI modellerinde yer alan kaput
şeritleri ve kapı eşik panelleri,
açık ve koyu altın rengi geçişine
sahip biçimde yeniden tasarlandı.
Ayrıca bu şeritler Resolute yazısını da bünyesinde barındırıyor. Resolute Edition MINI
modellerinin tasarımı Pulse Spoke Black 18
inç boyutundaki hafif alaşımlı jantlarla tamamlanıyor. Resolute Edition modelleri, MINI’nin
en gelişmiş işletim sisteminin yeni sürümüne
sahip. Kullanıcılar, 8,8 inç boyutundaki dokunmatik multi medya ekran üzerinden canlı
widget’lere akıllı telefonlarda uygulanan kaydırma hareketiyle hükmedebiliyorlar. Untold
Edition ile birlikte gelen Sage Green gövde
rengi ve John Cooper Works Aerodinamik
gövde kitinden esinlenerek tasarlanan ön ve
arka rüzgarlıklar, MINI Clubman’e dinamik bir
görünüm sağlıyor. Ayrıca motor kaputu ve tavan arasında uzanan beş adet dar şerit, Untold Edition’a özel olarak otomobildeki yerini
alıyor. Ayrıca MINI Clubman Untold Edition,
18 inç boyutundaki Untold Spoke jantları ile
uyum içinde olan parlak siyah kapı kolları, egzoz uçları, MINI logoları ve siyah renkli model
yazılarıyla dış tasarımını tamamlıyor.

Fiat 500, İngiltere’de
“En İyi Şehir Otomobili” Seçildi

sine “Yeni 500 ile bir ödül daha aldığımız için
gururluyuz” diyerek başlayan Fiat CEO’su ve
Stellantis Global CMO’su Olivier Francois “Fiat
500, marka mirası ve kültüre dayanan gerçek
bir inovasyon örneği. Yeni ve tamamen elektrikli 500 ile Fiat’ın geçmişinin en iyi yönlerini
gözler önüne sererken, aynı zamanda, gezegenimizin korunmasına yardımcı olmak için geleceğe odaklandık. Fiat olarak çabamız, daha
iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için
kentsel ulaşım dünyasında lider bir oyuncu
olarak gücümüzü ortaya koymak. Bunu; İtalyan Dolce Vita (Tatlı Hayat) dokunuşunu insanların hayatlarına dahil ederek, kendimize özgü
ve benzersiz bir tarzda yapıyoruz. Böylece insanlar hayatın güzelliğinin tadını çıkarırken, sıfır
emisyon da hedefleyebiliyor” dedi.
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Ford Otosan’da Üst Düzey
Yönetici Değişikliği

T

ürk
otomotiv
sanayisinin
öncü şirketi Ford Otosan
Genel Müdürlüğüne, Haydar
Yenigün’ün Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak atanması ile 1
Nisan 2022 itibariyle Operasyonlardan
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmakta olan Güven Özyurt atandı.
Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis
olarak katılan Özyurt, ürün geliştirme,
servis ve kalite mühendisliği, ihracat ve
satış planlama, Kocaeli fabrikaları proje liderliği, malzememe planlama gibi
birimlerde çeşitli görevler üstlendikten
sonra 2010 yılında Malzeme Planlama
ve Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına,
2014 yılında Satın Alma Genel Müdür
Yardımcılığına ve en son Temmuz
2019’da Operasyonlar Genel Müdür

Yardımcılığına atanmıştır. İstanbul
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi Programını ve Harvard Business School
İleri Yönetim Programını tamamlamıştır.
ord Otosan’ın Yeni Projeler Genel
Müdür Yardımcısı görevini halen
sürdüren Cem Temel, 1 Nisan
2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni
Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının
birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel
Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Temel, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olup,
İstanbul Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

F
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eni Fiat 500 bir ödül daha kazandı.
Fiat markasının ikonik modeli, 2022
İngiltere Yılın Otomobili (UKCOTY)
ödülleri kapsamında “En İyi Şehir
Otomobili” seçildi. İngiltere’nin 29 saygın otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin oylarıyla
ödüle layık görülen 500, böylece dokuz farklı
kategorinin galibi ile mücadele ederek “2022
İngiltere’de Yılın Otomobili” unvanı için yarışmaya hak kazandı. Fiat 500, gerek bir Cabrio versiyona sahip olması gerekse ikonik ve
çekici tasarımıyla İngiliz jürinin puanlarını aldı.
Yeni ve tamamen elektrikli 500’ün bu yıl altıncı
kez düzenlenen “İngiltere’de Yılın Otomobili
Ödülleri”’nde “En İyi Şehir Otomobili” seçilmesinde, batarya verimliliği ve ayrıca rekabetçi
fiyatı da önemli bir rol oynadı. Değerlendirme-

V

avaCars, ikinci el otomobillere sıfır araç hassasiyetinde
“Tam Kapsamlı Garanti” hizmeti sunmaya başladı. Garanti kapsamı 12 ay/25 bin km olan hizmet ile ek ücret
ödemeden, aracın garanti kapsamındaki onarımları uzman teknisyenler ve son teknoloji ekipmanlar ile yapılıyor. İkinci
el araç pazarında “anahtar teslim” ve “en güvenilir” işlem platformunu oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten
VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Tam Kapsamlı
Garanti Hizmeti ile ilgili şunları söyledi; “VavaCars garanti hizmetinin en önemli farklarından biri satılan garanti kapsamındaki
araçların onarımlarını, uzman yetkili servis ağı ayrıcalığıyla sunmamız. Böylece hiçbir ücret farkı ödenmeden, aracın garanti
kapsamındaki onarımları uzman teknisyenler, son teknoloji ekipmanlar ve orijinal parçalarla “sıfır araç” hassasiyetinde yapılıyor.
Bir onarım ihtiyacı oluştuğunda tek yapılması gereken; aracı en
yakın yetkili servise götürmek ve profesyonel hizmetin farkını
yaşamak. Ek olarak; VavaCars garanti hizmeti devam eden araç,
satıldığında garanti hakkı aracın yeni sahibine aktarılıyor.’’ dedi.

G

roupama Sigorta’nın yeni ürünü ‘Uygun Kasko’,
bütçe dostu primler karşılığında sigortalıların araçlarını
geniş teminatlarla koruyor. Esnek yapısıyla kişiye özel
poliçeler oluşturulabilmesini sağlayan ‘Uygun Kasko’,
Groupama anlaşmalı özel servislerini tercih eden sigortalılara fiyat avantajı sunuyor. Böylece Groupama Sigorta araç sahiplerini
kaskosuz bırakmamak için yeni bir alternatif sağlıyor. Otomobil
fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışların da son birkaç yılda
düşüş gösterdiğini söyleyen Groupama Sigorta Genel Müdürü
Philippe-Henri Burlisson, ‘’2015, 2016 yıllarında sıfır otomobil
ve hafif ticari araç satışları 950 bin adet seviyesindeydi. Geride
bıraktığımız 2021 yılında ise 737 bin adet sıfır otomobil ve hafif
ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el otomobil pazarında ise
2021 yılında satışlar bir önceki yıla göre yüzde 7’den fazla azaldı.
Satışlar düşerken araçların değeri de her yıl düzenli olarak artmaya başladı. Biz de sigortacılığın riski en aza indirme anlayışından
hareketle, ekonomik nedenlerle sigorta yaptırmayan veya mevcut
kasko poliçelerini yenilememeyi düşünen araç sahipleri için ürün
geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. dedi.

T
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ürk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion
İnci Jant Grubu, sürdürülebilirlik konusunda Toplumsal
Etki Programı kapsamında çalışmalara devam ediyor.
Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Zaim, konuyla ilgili “İklim krizinin etkilerini tüm dünyada yaşadığımız şu günlerde sürdürülebilirliğin hiç olmadığı kadar
gündemimizde olması gerektiğine inanıyoruz. Bizden sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bizim sahip olduğumuz
kaynakları ve değerleri geleceğe aktarmamız gerekiyor” dedi.
Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Zaim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğe umutla bakmak istiyorsak, her şeyi, ekonomiyi, kalkınmayı, istihdamı da sürdürülebilirlikle birleştirmek zorundayız. Bugün üretim yaparken, dünyanın
iyiliğini, geleceğini, sağlığını dikkate almamız lazım. Bizden
sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bizim sahip
olduğumuz kaynakları ve değerleri geleceğe aktarmamız gerekiyor. Biz bu amaçla yaşanabilir bir dünya için tüm gücümüz ile
çalışıyoruz. Öncelikle üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan su
tüketimini azaltmak için çalışmalar yürütüyoruz.

irelli’nin P Zero Elect lastikleri, ünlü Alman otomobil üreticisi
BMW’nin tam elektrikli yeni SUV’u BMW iX’in xDrive50 versiyonu
ile daha sportif M60 modelinin orijinal ekipmanı olacak. P Zero Elect
lastikler, BMW iX xDrive50 versiyonu için 255/50R21 109Y XL ve
275/40R22 107Y XL ebat seçenekleriyle sunulacak. 275/40R22 107Y XL
ebadındaki lastikler aynı zamanda Alman SUV’un daha sportif M60 versiyonunda da kullanılacak. Tüm lastiklerin yanağında yer alan bir yıldız işareti, Pirelli’nin ‘mükemmel uyum’ felsefesi kapsamında BMW için özel olarak
geliştirildiklerini gösteriyor. Geliştirilen lastikler arasında diğer ikisinden daha
fazla kavrama sunan ve maksimum performans için yaratılan 22 inç BMW iX
lastiği de yer alıyor.
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H

yundai Motor Company, Güneydoğu Asya’daki ilk fabrikasını Endonezya’nın başkenti Jakarta’da açtı. Endonezya
hükümetiyle Hyundai’nin Güneydoğu Asya pazarları için birlikte adım attığı bir üretim merkezi olan fabrika, özel anlaşma
ile resmileştirilerek hizmete başladı. Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, hizmete açılan yeni fabrikayla ilgili olarak;
“Bu tesis, otomotiv endüstrisinde ve özellikle elektrikli araçlar alanında kilit bir rol oynayacak. Ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan pil
hücresi tesisi aracılığıyla da Endonezya’da elektrikli araç ekosisteminin
kurulmasına katkıda bulunmaya devam edecek. Endonezya’nın küresel piyasalarda önemli bir rol oynamasına daha fazla yardımcı olacak
ve aynı zamanda Hyundai’nin gelecekteki teknolojilerinin temel üretim merkezi olacak” dedi. Endonezya Hükümeti, 2030 yılına kadar
130.000 adet kamu aracını elektrikli modellere dönüştürmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda, EV ekosisteminin genişletilmesine öncülük
ediyor.

V

olvo Cars’ın, 90 ve 60 Serisi modelleri için geliştirildiği yeni
Recharge elektrikli plug-in hybrid motor seçeneği, elektrikli sürüş menzilini önemli ölçüde artırırken, düşük CO2 emisyonları, yüksek performans ve artırılmış bir sürüş kapasitesi
sunuyor. Volvo Cars’ın yeni ve gelişmiş plug-in hybrid sisteminde, sadece elektrikli sürüşte menzil tek bir şarjla 90 kilometreye* kadar çıkabiliyor. Ortalama bir premium otomobil sahibinin hafta içleri, günde**
50 kilometreden daha az otomobil kullandığı düşünülürse, otomobillerini evde şarj eden Volvo sürücülerinin büyük çoğunluğu için, yeni
Volvo elektrikli plug-in hybrid ile günlük kullanımda sadece elektrik
modu yeterli olacak.
otorla ilgili yapılan temel geliştirmeler arasında, nominal enerjiyi 11,1 kWh’den 18,8 kWh’ye çıkarmak için üçüncü bir
hücre katmanına sahip yeni bir uzun menzilli pil ve 145 hp
güç sağlayan bir arka elektrik motoru yer alıyor. Ek elektrik
gücü, toplam gücü Recharge T8 modelleri için 455 hp’ye çıkartıyor.

M

K

ullanılmış otomobil ticaretinde online kanalların önemi hızla artıyor. Pandemi etkisiyle
daha da hız kazanan uzaktan alım-satım pazarındaki büyüme hızı, girişimcilerin de
dikkatini çekiyor. Yakın zamanda önemli yatırımları ülkemize çeken online ikinci el ticaretinin cazibesi teknoloji yatırımlarının da artmasına vesile oluyor. Bunlardan biri de
Doğan Trend Otomotiv ile birlikte ülkemize giriş yapan Autofox yapay zekâ destekli araç görseli
optimizasyon çözümü oldu. Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun CEO’su Kağan Dağtekin ise,
“Otomotiv sektörü her yönden dönüşüm ve değişim içinde. Tüm sektör oyuncuları gibi biz de
bu dönüşüme uyum sağlamak için çalışıyor, yenilikleri takip ediyoruz. Şirketimiz içinde adeta
bir yatırım ofisi gibi çalışan iş geliştirme birimimiz hem trendleri takip ediyor hem de ülkemizden
ve yurtdışından yeni girişimleri sürekli inceliyor. Merkezi Almanya’da bulunan Autofox ile kendi
süreçlerimizi desteklemek üzere çözüm ararken tanıştık. Yapay destek çözümüyle ilgimizi çekti
ve sadece kendimiz için çözüm ararken sektörün de ilgisini çekeceğini düşünerek Türkiye’deki iş ortağı olduk. Doğan Trend Otomotiv olarak; otomotivin mobiliteye evrildiği bu dönemde
teknoloji ve elektrikli dönüşümünün merkezinde olmaya gayret ediyoruz” dedi. Konu ile ilgili
değerlendirmede bulunan Doğan Trend Otomotiv İş Geliştirme Direktörü Cem Aşık, “Autofox ile
yalnızca akıllı telefon kullanarak, özel bir donanım gerekmeksizin stüdyo kalitesinde kurumsal
firma logolarıyla optimize edilmiş araç fotoğraflamak mümkün. Ticari kullanıcılar düşünülerek
geliştirilmiş ara yüzüyle tüm işlemler kullanıcının kendisi tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Oto galerileri, ticari aracı ve otomotiv firmalarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Autofox,
üyelik usulü ile çalışıyor. açıklamalarında bulundu...
10.YIL
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obilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu
ile ileri teknolojili taşımacılık çözümleri sunan Karsan,
Avrupa’da elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından olmayı sürdürüyor. 2022 yılına ihracat rakamlarını iki katına çıkartma hedefi ile giriş yapan yerli üretici, elektrikli
ürün gamı ile İtalya pazarına giriş yapıyor. Karsan, İtalya merkezli kamu alım hizmeti veren Consip firması ile 80 adet e-ATAK
için 2021 yılında çerçeve anlaşmasına imza atmıştı. Şimdi ise bu
anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar teslim edilmek üzere 7
farklı operatörden toplamda 38 adet e-ATAK siparişini aldı. veren
Karsan CEO’su Okan Baş, “2020 yılında 1.6 milyar TL’lik ciro
elde ettik. 2021’de ise 2 milyar TL’nin üzerine çıktık. Bu rakamın
yüzde 70’ini de ihracat çalışmalarımız oluşturuyor” diye konuştu.
Bu yıla ilişkin hedeflerine değinen Okan Baş, “Elektrikli araçlarda
en az iki kat büyümek istiyoruz. Pazarın tümüne hitap ediyoruz
ve pazarın ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Karsan
markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

O

tomobil ile ilgili tüm ihtiyaçlara anında cevap veren
sistemiyle hem Türkiye’de hem de dünyada bir ilke
öncülük eden Rabam, hizmete başladı. ‘’Sizin aracınız
bizim aracımız’’ anlayışıyla yola çıkan ve tamamen Türk
mühendisler tarafından geliştirilen start-up, araç bakımı ile ilgili
tüm detayları kullanıcıların yerine planlıyor. Tüm süreçler Rabam
tarafından takip edilirken; hizmet alan tüm kullanıcılar, kapıdan
kapıya hizmet ayrıcalığıyla araçlarının nerede olduğunu uygulama sayesinde görebiliyor. Türkiye’nin ve dünyanın ilk yeni nesil
araç uygulaması olan Rabam sayesinde kullanıcıların araçlarıyla
ilgili tüm işlemleri istedikleri zaman istedikleri yerde gerçekleştirebileceklerini anlatan Rabam Kurucusu R. Kaan Aydoğan, kullanıcıların yetkili servis noktalarından hizmet alacağını söyledi. Aydoğan, “Rabam kullanmaya başladığınız andan itibaren
aracınızla ilgili tüm süreci sizin için biz takip edeceğiz. Aracınızın
muayene tarihini, trafik sigortası ödemelerini, yıllık bakım tarihlerini bir kenara not etmenize gerek kalmayacak. Akaryakıttan, bakıma kadar birçok hizmetten faydalanırken aracınız için yaptığınız
tüm harcamalarınızı Rabam uygulaması üzerinden kolayca takip
edebileceksiniz” dedi.

B

orgWarner çatısı altında, otomotiv üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, parçalar, parçaların bulunabilirliği ve ilgili teknik
veriler hakkında kullanıcılara ideal seviyede görünürlük
sağlayan TecDoc tarafından “En Değerli Veri Tedarikçisi” ödülüne
layık görüldü. Bu kapsamda; 32 bin adet ürün bilgisi listeleyen
Delphi Technologies, “En Değerli Veri Tedarikçisi” oldu. Delphi
Technologies ile TecDoc’un uzun süreli bir ortaklık geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi
Delphi Technologies Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, “Satış sonrası için daha yüksek düzeyde veri kalitesi sunmaya yönelik bağlılığımızın takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz.
Onur verici bu statüye ulaşmak, TecDoc’ta yayınlanması gereken
niteliklere, kriterlere ve değerlere odaklanmaya yönelik toplu bir
çabanın sonucu” dedi.
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ürkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu
Petlas, yeni reklam filmini yayınladı. Çekimler 9 farklı
konumda 5 farklı otomobil kullanılarak gerçekleştirildi.
Filmde, Petlas’ın tüm koşullarda kullanıcılarına verdiği
güven öne çıkıyor. “Türkiye’nin Lastiği, Dünyanın Tercihi” sloganıyla yola çıkan Petlas, emin adımlarla başladığı zirve yolculuğunu dünya çapında bir lastik markası olarak sürdürüyor. Petlas
bu başarısını, sürücülerin her koşulda yanında olduğunu gösteren
yeni reklam filmiyle kutluyor.
avas İstanbul imzası taşıyan reklam filminin çekimlerinde
9 farklı konumda 5 farklı otomobil kullanıldı. Filmde;
araçlar, sürücüler ve hatta mevsimler bile değişirken
Petlas’ın kullanıcılarına verdiği güven vurgulandı. Filmin
4 güne yayılan prodüksiyon süreci Kala Film tarafından Serter
Tırmık yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

H
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N

issan, rotasını sürdürülebilir bir geleceğe doğru çeviriyor ve yeni elektrikli ürün yelpazesini tanıtarak Avrupa
pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Sahip olduğu
elektrikli güç aktarma organları konusundaki uzmanlığı ve liderliğinden yararlanan Nissan, markanın bugüne kadarki
en heyecan verici ve kapsamlı ürün gamıyla elektrikli mobiliteye
geçişini güçlendiriyor. Nissan Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Guillaume
Cartier, “Nissan, Avrupa pazarının başı çektiği elektrikli bir geleceğe doğru ilerliyor. Ambition 2030 ile yönümüzü belirledik ve
yeni elektrikli ürün yelpazemizle sürdürülebilir bir geleceğe giden
yolun önünü açıyoruz.” dedi. “Küresel varlığımız ve Alliance ortaklıklarımızdan yararlanarak, bugüne kadarki en kapsamlı ürün
gamımızın oluşturulması Nissan için Avrupa’da bir dönüm noktası. Heyecanımızdan taviz vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşılayan elektrikli güç aktarma teknolojilerimizle ezber bozan
yenilikçi doğamızı ve elektrifikasyon konusundaki uzmanlığımızı
birlikte kullandık. ifadelerini kullandı...

C

itroën, otomobil ve tarih tutkunlarını bir araya getiren
klasik otomobil fuarı Rétromobile 2022’de zengin bir
koleksiyon sergiledi. İkonik Grand Tourer geleneğinin
en son temsilcisi yeni C5 X ilk kez halka açık bir ortamda sergilenirken, macera ile özgürlük hissini bir arada sunan My
AMI Buggy Concept, 40’ıncı yılını kutlayan 80’lerin popüler aile
otomobili BX ve daha birçok klasik model dünyanın en önemli
klasik otomobil fuarlarından biri olan Rétromobile 2022’de yerini
aldı. Citroën, My AMI Buggy Concept ile özgürlüğü seven ve direksiyon başındayken yolda veya sahilde maceraperest olabilen
kullanıcılar için çağdaş bir çözüm sunuyor. Citroën tarafından
1968-1988 yılları arasında üretilen arazi aracı Mehari’nin izinden giden My AMI Buggy Concept, kapısız yolcu bölmesi, çok
sayıda tasarım unsuru ve aksesuarla maceracı bir duruş sergiledi. Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Citroën,
geçmişte otomotiv dünyasına damga vuran ikonik modellerini,
Grand Tourer geleneğinin en son temsilcisi yeni C5 X modelini
ve geleceğe ışık tutan My AMI Buggy Concept’ini Rétromobile
2022 klasik otomobil fuarında sergileyerek gövde gösterisi yaptı.

P

ETRONAS OtoAsistanım’la Kazandırmaya devam ediyor.
PETRONAS Türkiye ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü
İbrahim Bilgiç şu bilgileri aktarıyor: PETRONAS hem servislere/ustalara kaliteli ürünlerle destek oluyor, hem de
araç sahiplerinin araçlarının değerini koruyabilmesi ve iyi performans elde etmesi için ürünler geliştiriyor. Ayrıca Türkiye’de
OtoAsistanım gibi dijital bir asistanla tüketici ve servislerin gerekli
bakımı ve yağ değişimlerini zamanında yapabilmelerine de katkı
sağlıyoruz. Bununla birlikte, servislerin her zaman yanında olarak
daha çok kazanabilmeleri için onları kampanyalarla destekliyoruz.” PETRONAS Bedelsiz Ürün Kampanyası’na katılmak için
OtoAsistanım üyesi servis olmak yeterli. Toplanan puanlar Haziran 2022 içerisinde OtoAsistanım Üye Servis hesaplarına yüklenecek. Seçilen ürünler, OtoAsistanım Üyesi Servis’e hizmet veren
PETRONAS Bayisi tarafından gönderilecek.
10.YIL
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enault Trucks, 2021 yılında büyüyen pazarda geçen
seneye oranla satış adetlerini %25 artırarak toplam
51.460 araç satışı gerçekleştirdi. Renault Trucks, genel
olarak ekonominin canlandığı ve ticari araç pazarlarında
güçlü talebin oluştuğu bir yılın sonunda, üretim hatlarındaki arz
kesintisine rağmen toplamda %25 artışla 51.460 adet araç satışına ulaştı. Renault Trucks, ayrıca sipariş alımında da %44 artış
kaydetti. Renault Trucks, Avrupa pazarında 6 tonun üzerindeki
araç satışlarında %41’lik bir artış sergilerken diğer tüm bölgelerde de pazar paylarını artırarak başarılı sonuçlar elde etti. Fransa’da ise tüm segmentlerde %29,8’lik oran ile son on yıldaki en
yüksek pazar payına sahip oldu. Özellikle %89 artışla Polonya’da
(1.705 araç) ve %56’lık artışla İngiltere’de iyi bir gelişme sağlandı.
Ayrıca Renault Trucks, 2021’de araç satışlarının %45’i ile satış
sonrası bakım ve onarım anlaşmaları gerçekleştirerek servis sözleşmelerinin penetrasyonunda da istikrarlı bir büyüme kaydetti.

F
B

errari’nin GT Yarışlarındaki Geleceğinin İlk Çizimleri Paylaşıldı. Ferrari’nin GT yarış dünyasındaki
geleceği, 296 GTB modelinin temelleri üzerine
şekillendiriliyor ve marka pist- performans gereksinimlerine göre yeniden tanımladığı 296 GT3’e hayat
veriyor. 488 GT3 modelinin zaferlerle dolu mirasını devralmaya hazırlanan GT3, aynı zamanda Ferrari mühendisleri
için yeni bir form yaratmak için uzun soluklu bir deneyim
ve teknik çözümleri temsil ediyor. 296 GT3’ün yarış versiyonunun aerodinamik ve karakteristik unsurlarını ortadan kaldıran tasarımı, konseptinden itibaren 1963 250
LM gibi otomobillerden ilham alan seri üretim modelle
bağını koruyor. Bu otomobil, 1965 24 Saat Le Mans (Ferrari’nin bu yarıştaki son genel zaferi) dışında da büyük
zaferler elde etmiş olmasının yanında, özel takımlar dahil
daha birçok başarıya imza atmış olmasıyla biliniyor.

orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği;
BMW, BMW Motorrad ve MINI markalarını bünyesini
barındıran BMW Group, 2021 yılı finansal sonuçlarını,
gelecek hedeflerini ve yeni iş birliklerini açıkladı. Otomotiv endüstrisini derinden etkileyen çip krizine rağmen rekor sayıda
teslimat gerçekleştiren BMW Group premium segmentteki liderliğini güçlendirdi. BMW Group, pandeminin etkilerinin devam ettiği
2021’de, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve piyasalarda
oluşan resesyona rağmen satış adetlerini yüzde 8’in üzerinde artırarak 2 milyon 521 bin 514 yeni aracını yollarla buluşturdu. MINI
ve Rolls-Royce satışları 307 bin 724 seviyesinde gerçekleşirken
BMW 2 milyon 213 bin 790 aracı sahipleriyle buluşturdu. Yıl boyunca 194 bin 261 motosiklet teslimatı gerçekleştiren BMW Motorrad önceki yıla göre yüzde 14.8 oranında bir artışla yılı kapattı.
BMW Motorrad’ın gelirleri ise yüzde 20.3 oranında artarak 2 milyar
748 milyon Euro seviyesine çıktı. BMW Group’un toplam teslimat
adetleri içindeki elektrikli otomobil payı da bir önceki döneme göre
yükselerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

T

ogg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde
bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara
başladı. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor. Üretim birimlerine
ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız
üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak. Aynı
çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle “Bir
Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon
200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik Tesisi’nde boyahane ofisleri de tamamlandı. Planlar dahilinde hedefe
adım adım yaklaşılıyor. Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022
yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
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DAC lastik testinin birinciliğini 15 rakip karşısında en
yüksek toplam puana sahip olan Goodyear EfficientGrip
Performance 2 kazandı. Goodyear EfficientGrip Performance 2 “Çok iyi” kilometre derecesiyle en yüksek kilometre ömrü puanına ulaştı. A ve B sınıf araç segmentinin popüler
lastik boyutu olan 15 inç yaz lastiği kategorisinde 16 farklı lastiğin
katıldığı ADAC testinin birincisi Goodyear EfficientGrip Performance 2 oldu. Alman otomobil kulübü ADAC, testi Avusturya
şubesi ÖAMTC ve İsviçre şubesi TCS ile eş zamanlı olarak yayınladı. H hız endeksine sahip 185/65R15 lastik ebatının incelendiği
testte, kuru ve ıslak zemin performansı, ses seviyesi, yakıt tüketimi
ve kilometre ömrü gibi pek çok kriter ölçüldü. Test raporunda ise
ADAC tarafından “sık otomobil kullanan sürücüler” için test edilen
16 lastikte en yüksek kilometre ömrü sergileyen Goodyear EfficientGrip Performance 2 tavsiye edildi. Tüm kategorilerde güçlü
sonuçlar elde eden Goodyear EfficientGrip Performance 2, tüm
test kriterleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek toplam
puana ulaştı.
Automobile Magazine | NİSAN - MAYIS 2022
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tokoç ve Birmot’un güçleri, “Otokoç” adı altında birleşiyor. Otokoç Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni yapılanmayla birlikte
daha önce Otokoç ve Birmot altında yer alan tüm araç markaları ve hizmetler
Otokoç markası altında toplanıyor. Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi
Otokoç Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve Birmot’un tek bir isim altında birleşmesinin
getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Güven konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Yaptığımız araştırmaların da ortaya koyduğu gibi Otokoç ve Birmot gibi aynı hedefe
sahip iki ayrı hizmet markasının tek bir isim altında birleşmesinin çok sayıda avantajı
bulunuyor. Koç Holding çatısının yarattığı güven ve bilinirlikle geçmişi 94 yıl öncesine
kadar uzanan Otokoç’un işinin uzmanı, köklü ve saygın bir marka olarak konumlanması, hizmet verdiği diğer faaliyet alanlarından kaynaklanan güç ve çeşitlilik, yurt dışında
da faaliyet göstermesi ve sektör sözcüsü olarak konumlanması ise söz konusu uygulamada karar kılınmasının diğer önemli rasyonelleri arasında yer alıyor. ‘Türkiye’nin en önemli
ve en inovatif’ şirketlerinden biri olarak konumlanan, tüketici bilinirliği yüzde 90’ları aşan,
sektörel sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak otomotiv sektörünün büyümesine ilave
katma değer yaratmaya devam eden Otokoç Otomotiv, bu birleşme ile şimdi daha da
büyüyecek. ‘Yenilikçi mobilite çözümleri geliştiren, küresel ve lider referans noktası olma
vizyonu’ doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni güç birliği ile kurum olarak büyümeye
devam ederken, Türkiye mobilite sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştireceğimize ve
otomotiv perakende sektörünün daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum.” dedi...

T
T

ürkiye’de Petrol Ofisi tarafından üretimine başlayan küresel
madeni yağ markası Texaco roadshow’a çıktı, 52 günde 25 ilde
62 sanayi sitesine giderek 20.000 ustayla buluştu. Dayanıklı
performansları ile ünlü Texaco ürünlerinin ayrıcalıklarının tır
ve özel tanıtım ekipleri ile ustalara anlatıldığı saha çalışmalarında,
dayanıklılık yarışları, fotoğraf uygulaması gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler, ikramlar, ödüller ve hediyeler de yer aldı. Petrol Ofisi, Chevron ile Eylül 2020’de imzalanan anlaşma kapsamında, Texaco markalı
madeni yağların Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini
üstlenmişti. Başarılı bir hazırlık sürecinin ardından Texaco’nun dünyaca ünlü Havoline® ve Delo® markalı ürünlerinin Türkiye’de üretim ve
satışına Kasım 2021’de başlandı. Petrol Ofisi’nin Derince’deki üretim
tesislerinde ilk etapta Texaco markalı sentetik binek otomobil motor
yağları, ağır vasıta motor yağları, hidrolik, dişli ve gaz motor yağlarının
üretimi gerçekleştiriliyor. Ürün yelpazesi, Türkiye’de ilk kez üretilecek
bazı özel serilerle birlikte tüm Texaco ürünlerini kapsayacak şekilde
genişleyecek. 10 Ocak’ta başlayan Texaco roadshow’da özel tasarlanmış tır ve ekipler, 25 ili dolaştı ve 62 sanayi sitesini ziyaret etti. 52 günde
20.000 ustaya ulaşan Texaco, üstün nitelikli ürünlerini ve sundukları
ayrıcalıkları yüz yüze tanıtma fırsatı buldu. Saha çalışmalarında ayrıca,
dayanıklılık testleri, penaltı atışları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler,
ikramlar, ödüller ve hediyeler ile ustalar keyifli saatler geçirdiler. “Texaco, pazarda etkin bir şekilde yer almaya devam edecek” Petrol Ofisi
Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, Texaco’nun Türkiye pazarına
girer girmez büyük ilgi gördüğüne vurgu yaparak, “Texaco’nun bu kadar kısa sürede sahada bulduğu bu pozitif karşılık mutluluk verici. Texaco nitelikli ürünleri ile birlikte, roadshow’lar, saha aktiviteleri, eğitimler
ile Türkiye pazarında etkin bir şekilde yer almaya devam edecek” dedi.
10.YIL
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ürk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere Ford
ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Avrupa’nın en büyük ticari
araç üssünün sahibi Ford Otosan, bu anlaşma ile uluslararası
bir üretim şirketi haline gelirken, üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ford Otosan Craiova fabrikasında tasarımını
ve mühendisliğini kendisinin yaptığı Yeni Nesil Courier aracını ve tam
elektrikli versiyonunu üretecek. Ayrıca, hali hazırda Craiova’da üretilen
Ford Puma ve Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 lt
benzinli EcoBoost motorların üretimini gerçekleştirecek. Ford Otosan
Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, “Türkiye’nin ihracat şampiyonu ve
Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketi Ford Otosan olarak
Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik edecek,
ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımlarından birini geçtiğimiz
sene açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı 650 bin araçlık kapasiteye ulaştıracağımızı söylemiştik. Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak, global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. dedi...

Yeni HR-V
e:HEV
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onda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında hibrit ürün
gamını genişletiyor. e:HEV logosu taşıyan yeni HR-V,
üçüncü jenerasyonuyla 5 Mart 2022 tarihinde Türkiye’de, 650 bin TL’den başlayan fiyatı ile satışa çıkacak.
Yeni HR-V e:HEV, Honda’ya özgü i-MMD motor teknolojisi ile yüzde
100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunuyor. Honda HR-V
e:HEV için düzenlenen toplantıda konuşma yapan Honda Türkiye
Başkanı Takuya Tsumura, “Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin
üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın
heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli
adımlarından biri olan HR-V e:HEV modelimiz ile Türkiye’de de önemli
bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Honda’nın 2050 ‘karbon nötr’
hedefi ve hibrit teknolojisinin öncüsü olma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Takuya Tsumura, “B ve D segmentinden
sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu
hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız
ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz”
dedi. Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir
yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Bülent Kılıçer ise, “Honda Türkiye için çok önemli kilometre taşlarını
barındıran 2021 yılı, öncelikle bir başarı yılı oldu. Tarihi bir satış rakamına ulaştık. Öte yandan 2021’de Honda’nın küresel stratejisi olan elektrifikasyona odaklanırken, tüketicilerimiz için de ürün çeşitliliğimizi
arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e:HEV ile hibrit ürün yelpazemizi
genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün
gamımızı tamamladık. Yani ‘Honda’yla Gelecek’ mottomuz kapsamında birçok yeniliğe imza attık, yeni yıla daha güçlü hazırlandık. Şimdi
en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında
önemli bir adımla yeni yıla başladık. SUV segmentinin Türkiye otomobil
pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti
satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça
önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. . Yıl içinde 3 bin adet
HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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onda Türkiye’de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada, HR-V e:HEV toplantısındaki
konuşmasında Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme
alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi. Satoru Yamada, “Müşteri
deneyimi bizim için çok önemli. Bildiğiniz gibi Honda müşteri sadakati konusunda örnek gösterilen bir marka. Dolayısıyla bugüne kadar
gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla üst seviyelere getirdiğimiz kaliteli müşteri deneyimlerini dijital ortamlara da geliştirerek taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Honda mühendisleri ve tasarımcıları
tarafından “Maksimum İnsan, Minimum Makine” (M/M) ilkesine uygun
olarak yenilenen HR-V e:HEV; Coupe SUV esintilerine sahip yalın çizgileri ve modern duruşu ile markanın tasarım felsefesini sergilenirken; 1.5
litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve elektrikli olarak güçlü iki ayrı motora
sahip olan verimli hibrit güç-aktarma sistemi ile elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Kullanıcılarının sürüş keyfini ve kalitesini artırmak için iç
mekan genişliği, kapsamlı ve gelişmiş Honda SENSING güvenlik teknolojileri ile aynı zamanda Akıllı Giriş, premium ses sistemi, elektrikli bagaj
kapağı, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon donanımları sunan yeni Honda
HR-V e:HEV akılcı çözümleri ve düşük yakıt tüketimi ile segmentinde
öne çıkıyor. Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V e:HEV
modeli Advanced donanımı 650 bin TL ve Style donanım seçeneği ise
685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor. Aktif güvenlik
önlemlerinin yanı sıra yeni HR-V, pasif güvenlik performansının temelini oluşturan ve yolcu çarpışma korumasını artıran Honda’nın tescilli
Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini
de bünyesinde barındırıyor. Çarpışma enerjisini aracın ön kısmına daha
eşit bir şekilde dağıtarak yolcu kabinine aktarılan kuvvetleri azaltan
ACE™; çarpışma enerjisini dağıtarak sadece aracı ve yolcuları korumakla kalmıyor aynı zamanda diğer araca aktarılan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Standart güvenlik donanımları ile öne çıkan yeni HR-V
kullanıcıları birden fazla hava yastığı ile korunuyor. Motor gürültüsünü
kabinden uzak tutma noktasında önemli bir rol üstelenen ısı duvarının
kalınlığı 0,8 t’den 1,4 t’ye yükseltildi ve böylelikle titreşim ve gürültü
iletiminde önemli bir gelişme sağlandı.

Ç

in otomotiv endüstrisinin bir numaralı ihracat markası olan
Chery, 2022 yılında Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.
Chery ilk etapta, ACTECO serisi, 1,6 lt’lik benzinli motorlarla donatılmış 3 SUV modelini Türkiye pazarına sunacak.
Bu modeller şu şekilde belirlenmiş; sportif coupe SUV modeli olan
ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, 5 koltuklu kompakt, SUV Tiggo 7 ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8. Bu
üç modelin satışlarına yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.
Bu döneme kadar olan süre içerisinde ise otomobillerin homologasyon başvuruları, bayi ve satış sonrası teşkilatının oluşturulması
çalışmaları tamamlanacak. Chery’nin marka DNA’sının iki temelinden
birini yüksek teknoloji, diğerini ise moda yaratacak tasarım anlayışı
oluşturuyor. ACTECO motor ailesi Çin’in “En İyi 10 Motor”u arasına
girme başarısını kazandı. Omoda 5 ile de Chery tasarımcıları, “Art in
Motion” olarak adlandırılan ve akıcı çizgilerden oluşan tasarım felsefesini hayata geçirdi. bulunan Chery, 13.153 patent onayı alarak motor teknolojisinde 24 yıllık birikimiyle “Technology Chery”yi yarattı.
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yundai’nin yeni nesil modelleri, başarılarına tüm hızıyla devam ediyor. Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler
modeli TUCSON başta olmak üzere grubun diğer markalarından bazı önemli modeller, Amerika Karayolu Güvenliği
Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan çarpışma testlerinden en
yüksek skor olan Top Safety Pick Plus seviyesine ulaştı. Modeller, ön
çarpışma önleme sistemi ve LED özel farlarla donatıldığında TSP+
ödülüne ulaşmada zorluk çekmedi. IIHS değerlendirme süreci,
altı tip çarpışmaya dayanıyor. Sürücü tarafı çarpışma, yolcu tarafı
çarpışma, orta ön çarpışma, yan taraf, tavan gücü ve koltuk başlığı
gibi kriterlerde yapılan testlerde gövde sağlamlığı kadar araçtan araca ve araçtan yayaya kadar tüm çarpışma önleme testleri de oldukça önemli. “İleri” veya “Üstün” dereceler elde etmek için araçların
güvenlik donanım seviyeleri eksiksiz olmalı. Dayanıklılık testinde ‘İyi’
notu alan modeller ise Top Safety Pick seviyesine ulaşıyor. Bu noktada araçta yer alan diğer güvenlik sistemleri de son derece önemli
bir rol oynuyor. Teste alınan araçlardaki far sistemleri de standart
donanım seviyesinde olmak zorunda.

unduğu 8 yıl 150 bin km batarya garantisi, müşterilerinin ayağına gidecek
servis ve mobil uygulama entegrasyonu ile adından söz ettiren, batarya
teknolojisi, yüksek menzili ve Türkiye’de NFT olarak satılan ilk otomobil
olması gibi yenilikleri bir arada toplayan SKYWELL ET5, tanıtıldığı günden
bu yana büyük talep görüyor. Şubat ayı sonu itibariyle ilk müşteri teslimatlara başladıklarını vurgulayan SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş,
“Türkiye’nin ilk D segmenti %100 elektrikli SUV’u olan modelimize farklı kesimlerden çok
büyük bir ilgi var. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ilk günden bu yana 4 ay gibi kısa bir sürede
270 adetlik sipariş aldık.
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Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi büyük şehirlerde SKYWELL showroom’larımızı devreye aldık. Bu
noktalarda, sıradan bir otomobil showroom’undan
çok daha farklı, üst düzey bir deneyimi müşterilerimize sunarken, hem test sürüşlerimize hem de
teslimatlarımıza başladık. Ulu Motor güvencesiyle
teslimatlarına başladığımız araçlarımız ile Türkiye
otomotiv pazarına ilkleri soktuk” şeklinde konuştu.
Otomotiv, bilişim, inşaat, gayrimenkul ve turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu’nun
otomotiv şirketi Ulu Motor, Türkiye pazarında ilkleri sunan elektrikli araç markası SKYWELL’in ilk
teslimatlarına başladı. Kasım 2021’de tanıtımı
gerçekleştirilen ve çekici tasarımı, %100 elektrikli
motoru ve üstün teknolojilerinin yanı sıra Türkiye’de
sunduğu ilklerle adından söz ettiren SKYWELL ET5
modeli tanıtımından bu yana gördüğü ilgiyle de
kendisini kanıtladı. Ulu Motor olarak bugüne kadar otomotiv sektöründe birçok seçkin markanın
temsilciliğini üstlendiklerini vurgulayan SKYWELL
Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “SKYWELL ET5;
güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520
km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı
özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil
pazarının önemli bir oyuncusu olma hedefiyle yola
çıktı. Yalnızca 4 ayda gerçekleştirdiğimiz 270 adetlik satış rakamı ile bu hedefin ne kadar gerçekçi
olduğunu da görüyoruz. Bugün itibariyle siparişlerini aldığımız araçlarımızın teslimatlarına Ulu Motor
güvencesiyle başladık. Bu sene için koyduğumuz
1.000 adetlik satış rakamına kısa süre içerisinde
ulaşacağımızı düşünüyorum” açıklamalarını yaptı.

Qashqai

’ler avantajlı
fiyatlarla dikkat çekiyor
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ürkiye’de 155 binden fazla
satış adediyle liderliğini ortaya koyan Nissan Qashqai’nin,
3. jenerasyonu 626.000
TL’den başlayan özel lansman fiyatıyla sahipleri ile buluştu. 5 farklı sürüş modu ve rakiplerinden
farklı olarak sınıfında hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunan tek model olan yeni Qashqai’nin, akıllı
dört tekerlekten çekiş sistemine sahip modellerinde, arka bağımsız süspansiyon sistemi
standart olarak sunuluyor. Arka bağımsız
süspansiyon sistemi sayesinde maksimum
konfor ve yol tutuşu sağlayan yeni Qashqai, akıllı 4x4 çekiş sistemiyle düzenli olarak
yol şartlarını analiz ederek gerektiğinde 4x4
çekiş özelliğini otomatik olarak devreye
sokuyor. Bu sayede yol şartları 4x4 performansına ihtiyaç duymadıkça sürüş 4x2
olarak devam ediyor ve yakıt tasarrufuna
katkı sağlıyor. Yeni nesil lider Qashqai’nin,
yüksek tork değeri, düşük yakıt tüketimi
ve CO2 emisyonuna sahip 1.3 litre benzinli, hafif hibrit (mild hybrid) motor teknolojisi,
4x4 çekiş sistemi ve shift-by-wire özelliği
içeren geliştirilmiş XTRONIC CVT şanzımanı
dikkat çekiyor. Yeni Qashqai’de sınıfında ilk
kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı
Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp
araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü
uyarıp, çarpışmayı engelleyebiliyor.

Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile her bir araç için
üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü
koltuklar, tercih edildiğinde
kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart
olarak sunuyor. Nissan’ın
Türkiye’deki modellerinde
ilk kez yeni Qashqai’de
tanıtılan masaj fonksiyonlu
ön koltuklar, hızı ve şiddeti
ayarlanabilir 3 farklı masaj
seçeneği ile yolculukları
daha keyifli hale getiriyor.
10.YIL
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EUGEOT CEO’su Linda Jackson: PEUGEOT 208 başarısını
2021 senesine taşıyarak, Avrupa’nın en çok satılan otomobili olmayı başardı. Bununla birlikte, sunduğu yenilikçi teknolojileri, kusursuz tasarımı ve yüksek konforu ile Türkiye
pazarında sınıfının lideri olan PEUGEOT SUV 2008, Avrupa’da da
yılın en çok satan B-SUV modeli oldu. Bu başarılara ek olarak markanın Avrupa pazarında satışını gerçekleştirdiği her 6 modelden 1 tanesi elektrikli oldu. 2021 yılını bu liderliklerle kapatan Fransız üretici,
hafif ticari araç satışlarında da başarılı bir grafik yakalayarak %12’lik
büyüme elde etti. “2021’de dünya genelindeki satışlarını %5 arttıran
PEUGEOT markasının mükemmel performansıyla gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu. Global çapta ve Avrupa’da yakalanan
büyüme rakamlarını değerlendiren PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “Küresel olarak son derece çalkantılı bir dönemde, çevik bir
duruş sergilemeyi başaran ve 2021’de dünya genelindeki satışlarını
%5 arttıran PEUGEOT markasının mükemmel performansıyla gurur
duyuyorum” şeklinde konuştu.

S

ahip olduğu teknoloji seviyesini sürekli daha yukarıya
taşıyan Egea’nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını
yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik
4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya
sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de
BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu gelişmiş hibrit teknolojisi, “yüzde yüz elektrikli” sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen
elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken sürüş
performansı da üst seviyeye çıkıyor. Egea Hybrid, elektrik motoru
sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda
kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli
modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor.

B

orusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen
elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü
moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion
Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez
gösterildi. BMW’nin tamamen elektrikli modellerinin çatı markası
BMW i iş birliği ile gerçekleştirilen özel etkinlikte Yeni BMW iX ve Yeni
BMW iX3 sergilenirken, Yeni BMW i4 ise Türkiye’de ilk kez ortaya
çıktı. Raisa&Vanessa’nın 2022 Sonbahar Kış koleksiyonuna estetik tasarımı ve cesur karakteri ile eşlik eden tamamen elektrikli Yeni
BMW i4’in ilk çeyrek sonunda Türkiye’de yollarla buluşması hedefleniyor. Modacı ikizler Raisa&Vanessa ile birlikte gerçekleştirilen iş
birliğinin bir parçası olarak, Yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik,
tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin buluşturulmasının konu edinildiği bir film de yayına alındı. Doğadan, stilden ve lüksten ödün
vermeyen tasarımlarla sürdürülebilirliği modaya yansıtma çabasında olduklarını ifade eden Raisa&Vanessa kardeşler, son koleksiyonlarına eşlik eden Yeni BMW i4’ün de tüm bu özellikleri tek bir
potada erittiğini belirtti. Tasarıma başlarken doğa ile ilişki kurmanın
ve doğanın zamanıyla senkron olmanın ilk adım olduğunu belirten
tasarımcılar, Yeni BMW i4’ün modern, zarif ve sportif tasarımını
doğa dostu elektrikli teknolojisiyle birleştirmesinden de etkilendiklerini belirtti. BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni
BMW i4 ve ilk tamamen elektrikli M modeli Yeni BMW i4 M50 yollarla
buluşmak için gün sayıyor. BMW’nin efsanevi sportif karakterini ve
Gran Coupé’nin zarif tasarımını, ferahlık ve pratiklikle birleştiren Yeni
BMW i4, WLTP normlarına göre 500 km’yi aşan bir menzil sunuyor.
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F

ord Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda
üretilen Ford’un tam elektrikli1 ilk ticari modeli
Ford E-Transit, kapsamlı sürücü destek sistemleri
paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme
kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında
Altın Ödüle layık bulundu. Ödülün belirlenmesi sürecinde
araçlara, bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom
acil durum freni, şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu takip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi. E-Transit’in Altın Ödül alması, Ford’un
2 ton segmentinde sürücü destek teknolojileri alanında
Euro NCAP Altın Ödüle sahip yegane iki aracı sunması
anlamına da geliyor. Ford, bu yeni ödül ile Ford Transit’in
2020 yılında Euro NCAP’ten aldığı Altın ödülden sonra
hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde Altın ödüle sahip
ticari van’ları olan tek van üreticisi oldu. Ayrıca yola doğru koşan bir çocuğa, yoldan giden veya geçen3 bisikletlilere ve yayalara verilen tepkiler için de testler yürütüldü.

B

onda Türkiye’de yeni başkan ataması gerçekleştirildi. Honda Türkiye’de 2017 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Takuya
Tsumura, yerini 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Honda Türkiye Başkan
Yardımcısı Satoru Yamada’ya devretti. Takuya Tsumura ise Honda
Türkiye’deki görevinin ardından Honda Cars India Ltd. başkanı olarak görevine devam edecek. Honda Türkiye’deki görev süresi boyunca hem otomobil
hem de motosiklet satışlarında başarılı bir döneme imza atan Takuya Tsumura, yerini Satoru Yamada’ya bırakıyor. Honda Türkiye’nin yeni başkanı olan
Satoru Yamada, 3 yıl boyunca Honda Türkiye’de Başkan Yardımcılığı görevini
üstlendi. Satoru Yamada, Honda Türkiye’ye gelmeden önce ise son olarak
Honda Motor Europe/Almanya’da başkan yardımcısı olarak görev aldı. 31
Mart 2022 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişiminin ardından Honda
Türkiye başkanı olacak Satoru Yamada, Otomobil ve Motosiklet birimlerinin
tüm satış ve satış sonrası operasyonlarının başında yer alacak.

B

orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar ve
Land Rover, “Reimagine” stratejisinin parçası olarak lider teknoloji
firması NVIDIA ile iş birliği yaptı. Kalite, teknoloji ve sürdürülebilirlikte yeni ölçütler belirlemek için çok önemli bir adım olan bu stratejik
ortaklıkla Jaguar ve Land Rover markaları, müşterilerine otonom sürüş ile
yapay zekâ destekli hizmetler sunacak. Sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktasına alan Jaguar Land Rover, NVIDIA ile gerçekleştirdiği
birlikteliğin ilk sonuçlarını 2025 yılında almayı hedefliyor. NVIDIA DRIVETM
yazılımının tanımlı olduğu platform üzerine inşa edilecek yeni Jaguar ve Land
Rover araçları; geniş aktif güvenlik sistemi, otonom sürüş ve otomatik park
etme özelliklerinin yanı sıra sürücü destek sistemlerini de sunmaya başlayacak. Sistem, araç içinde sürücü ve yolcu izlemeye ek olarak araç içi ortamın
gelişmiş görselleştirmesini de üstün yapay zekâ özellikleriyle bünyesinde
barındıracak.
10.YIL
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H

risa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de (Carbon Disclosure Project-CDP) önceki yıllardaki
başarısını devam ettirerek 6.kez Türkiye İklim
Değişikliği Lideri ve 3.kez Su Lideri oldu. Tedarikçi İlişkileri Değerlemesi’nde (SER) ise, en prestijli seviye olan A
seviyesinde yer alarak 2. kez Global Liderler arasında yer
aldı. Brisa’nın bu başarısını değerlendiren Brisa CEO’su
Haluk Kürkçü “Şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding’in vizyonuyla sürdürülebilirliği
kurum kültürümüzün ve dolayısıyla tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl
karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve
suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla
sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz.
Bunun yanında paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik yolculuğumuza dahil ediyor; hammadde tedarik ve sevkiyat
süreçlerimizde ya da bayilerimiz kanalıyla neden olduğumuz dolaylı emisyonlarda da sürekli takip ve iyileştirmeler yapıyoruz.” dedi.

C

astrol’den Ezber Bozan Özel Servis Zincir Markası: Castrol
Auto Service, Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Castrol, Türkiye’de 43 ildeki sertifikalı 75 Castrol Auto Service noktasından oluşan servis ağı ile araç sahiplerine bakım ve onarım
hizmeti veriyor. TÜV Rheinland tarafından denetlenen tek sertifikalı servis olan Castrol Auto Service, bu özelliğiyle de rakiplerinden ayrılıyor.
Castrol Auto Service’in alanında uzman ustaları ve profesyonel ekipmanlarıyla eksiksiz bakım ve onarım hizmeti verdiğini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, her marka
aracın bakım ve onarım yolculuğunun tamamını sahiplenmeyi hedeflediklerini belirtiyor. “Castrol Auto Service, araçların tüm ihtiyaçlarını
karşılarken, üye servisler de Castrol’ün profesyonel, kurumsal ve
avantajlı destek paketleriyle, hizmet kalitesinde diğer özel servislerden
ayrışarak fark yaratıyor. 43 ilde 2021 sonu itibari ile ulaşılan 75 Castrol
Auto Service’in en büyük özelliği araç bakımında kalite ve profesyonellik arayan araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri bir araya
getirmek. Biz Castrol olarak, özel servis noktalarını markamız altında
birleştirerek bir ağ kuruyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 85 noktaya
ulaşmak” diyerek hedeflerini belirtiyor.
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K

ars ve Ardahan sınırlarındaki buzla kaplı Çıldır
Gölü, Porsche araçları ve Orijinal Ekipman
olarak kullandığı Continental lastiklerinin etkileyici performansına ev sahipliği yaptı. Aralarında
profesyonel yarışçılar da bulunan 9 Porsche Club üyesi,
kendi araçlarıyla Çıldır Gölü üzerinde sürüş gerçekleştirdikten sonra “Continental Performans Etabı”nda Porsche
Macan ile kıyasıya mücadele ettiler. Performans etabındaki başarısından ötürü 3 Porsche Club üyesi Continental Kupası’nın sahibi olurken, birinci Continental lastikleri
ile ödüllendirildi. Porsche kullanıcılarının oluşturduğu
Porsche Club’ın organize ettiği sürüş deneyimi etkinliği,
Çıldır Gölü’nde unutulmayacak görüntülere sahne oldu.
Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental’in
performansını sergilediği etkinlikle aralarında profesyonel
yarışçıların da bulunduğu 9 Porsche Clup üyesi araçlarıyla etkileyici bir sürüş deneyimi gerçekleştirdi. Araçlar
daha sonra “Continental Performans Etabı”nda, Porsche
Macan ile buza meydan okudu.
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Yeni Kia
Sportage

toplam satışlar içerisindeki
payı yüzde 34,6. Amiral modelimiz olan Sportage’ın yeni
nesliyle C-SUV segmentinde rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni
Sportage’ın iç tasarımı; güçlü
bir karakter ve yenilikçi teknolojilerle son derece gelişmiş ve
sürücü odaklı bir yapı sergiliyor. Yeni Sportage’ın ön konsol tasarımında dokunmatik
ekranlı, zarif detaylara sahip
ve sportif havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik kavisli bir
ekran bulunuyor. Kavisli ekran,
kokpite genişlik ve derinlik kazandırıyor. Yüksek teknolojiye
sahip 12,3 inç dokunmatik
navigasyonlu ekran, tüm multimedya bağlantıları, işlevsellik
ve kullanılabilirlik ihtiyaçları için
merkez görevi görüyor. 12,3
inçlik gösterge paneli, son
derece hassas ve net grafikler
için yeni nesil TFT LCD ekranla donatılıyor. Sürücü ve ön
yolcu için en uygun şekilde
konumlandırılan
ergonomik
orta konsol, esnek depolama
alanları ve yumuşak döşemelerle üst düzey bir konfor
sunuyor. Elektronik vites paneli daha yüksek bir profil üzerinde konumlandırılıyor. Kablosuz telefon şarj alanı, yüksek
hızlı 15W şarj olanağı sunuyor.
Yeni Sportage 4.515 mm uzu-

nluk, 1.865 mm genişlik ve
1.645 mm yükseklik ile kompakt boyutlar sunuyor. 2.680
mm dingil mesafesinin katkısıyla; pratik, işlevsel ve çok
yönlü bir iç mekân sağlıyor.
Kompakt boyutlarına karşın
Yeni Sportage cömert diz
mesafesi, baş mesafesi ve
bagaj hacmiyle sürücü ve beraberindeki yolcuları keyifli bir
yolculuk deneyimi vadediyor.
Yeni Sportage, arka koltuklarında 996 mm diz ve 998
mm baş mesafesi bulunuyor.
562* litre (VDA) olan bagaj
hacmi 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar sayesinde
1.751* litreye kadar çıkıyor.
Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları azaltmak ve verimliliği
optimize etmek üzere gelişmiş
hafif hibrit (MHEV) olarak Yeni
Sportage’da bulunuyor ve
150 PS motor gücüyle verimliliği sportif performans ile bir
arada sunuyor. Dört silindirli
motor; yeni ve optimize edilmiş bir yanma süreci, soğutma
teknolojileri, gelişmiş bir entegre termal yönetim sistemi ve
düşük sürtünmeli bilyeli yatak
kullanımı dahil olmak üzere
önemli sürtünme azaltma önlemleri aracılığıyla gelişmiş
yakıt verimliliği ortaya koyuyor.
1,6 litre T-GDI motor 180 PS
ürüne eklenecek.
10.YIL
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K

ia, dünyadaki SUV kültüründe
önemli bir mirası olan Sportage’ın
beşinci neslini Türk kullanıcılarıyla
buluşturdu. Kia’nın 28 yıllık mirasa
sahip olan modeli Sportage’ın Avrupa’da
üretilen yeni jenerasyonu, öncelikli olarak
benzinli 4x4 motor seçeneği ve iki farklı
donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Kia Sportage’ın gelişiyle birlikte
Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü
Can Ağyel, “Artan teknolojik özellikleri ve
yeni tasarım diliyle başta Sportage olmak
üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve EV6
satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı
hedefliyoruz.” dedi. Kia, SUV segmentindeki
iddialı modeli Sportage’ın beşinci neslinin
tanıtımını gerçekleştirdi.

İlk nesli 1993 yılında tanıtılan,
SUV kültürünün oluşmasında önemli bir mirasa sahip
olan Sportage’ın beşinci nesli
ilk olarak benzinli motor 4x4
seçeneğiyle Türkiye pazarına
da giriş yaptı. Önümüzdeki
aydan itibaren benzinli 4x2
seçeneğiyle beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi
ile
tüketiciyle
buluşacak.
Tamamen yeni bir platform
üzerine geliştirilen Sportage,
Avrupa yolları için ideal dingil
mesafesi, boyutlar ve gövde
orantıları ile Avrupa odaklı mühendislik yaklaşımıyla
Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor. Bu titiz yaklaşım, günlük pratiklik ve kullanılabilirliği ön planda tutan,
tüketici ihtiyaçlarına uygun bir
SUV geliştirilmesine yardımcı
oldu. Büyük bir titizlikle ele
alınan mimari sayesinde yeni
Sportage; gelişmiş bagaj hacmi ve baş mesafesi değerleri dışında arka koltuktaki
yolcular için sınıfının en iyi
diz mesafesi gibi avantajlar
da barındırıyor. Beşinci nesil Sportage ile birlikte SUV
araç pazarında daha da güçlü
konuma ulaştıklarını söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü
Can Ağyel, “SUV araçların
satışları her geçen yıl artıyor.
2021 yılında SUV araçların
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ETRONAS Madeni Yağlar (PLI),
dünya genelinde binek araçların
termal verimliliğini artırmak, motor
ısı dağılımını kontrol etmek ve emisyonları azaltmak için geliştirdiği PETRONAS
Syntium serisini piyasaya sürüyor. Dünya
Markalar Şampiyonluğunu sekizinci kez üst
üste kazanan Mercedes-AMG PETRONAS
Formula One Takımı’nı destekleyen PETRONAS Syntium yeni CoolTech+™ teknolojisiyle,
sürücülerin optimum motor performansına
ulaşmasını ve her yolculukta daha iyileştirilmiş sürdürülebilirlik elde etmesini sağlayarak PETRONAS Madeni Yağlar’ın otomotiv
yağlarındaki lider rolünü pekiştirecek. Çoğu
modern motor, potansiyel yakıt enerjisinin
yalnızca yaklaşık üçte birini güce dönüştürür.
Söz konusu termal enerjinin geri kalan kısmı
atık ısı olarak dağılır, yani otomobiller tarafından üretilen faydalı enerjinin yarısından fazlası motorun verimsizliği nedeniyle kaybolur.
Aşırı ısı ayrıca turbo şarj ünitesi, pistonlar ve
segmanlar gibi kritik motor parçalarına da
zarar verebilir. PETRONAS Syntium, kritik
parçaların aşınmasına karşı önceki nesillere
göre neredeyse %40 daha güçlü koruma
sağlayarak tortu oluşumunu önlüyor. Parça
ömrünü uzatmak ve bakım maliyetlerini azaltmak için motor içindeki kritik ısı bölgelerine
odaklanıyor. Olağanüstü güçlü yağ zincirleri
sayesinde yeni PETRONAS Syntium serisi,
%68’e kadar daha yüksek oksidasyon direnci
sağlıyor. Tortu oluşumunu kontrol ediyor, yağ
kalınlaşmasını geciktiriyor ve maksimum motor performansı için sabit bir koruyucu film
sağlıyor. Ayrıca ısı kontrolü konusundaki üstün
yeteneğiyle sürtünmeyi azaltan CoolTech+™
teknolojisi, araç emisyonlarını ve yakıt tüketi-
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mini %3’e kadar azaltarak sürüşün çevresel
etkisini en aza indiriyor ve sürücülerin maliyetten tasarruf etmesini sağlıyor. Ayrıntılara
gösterilen bu özen, PETRONAS Syntium’u
yalnızca dünyanın en hızlı hibrit yağı değil, aynı
zamanda gezegendeki en hızlı yarış takımı
Mercedes-AMG PETRONAS’ın bir numaralı
tercihi haline getiriyor. Takımın resmi teknoloji
ortağı PETRONAS Syntium, CoolTech+™ teknolojisiyle, Formula 1 yarış aracının %50’nin
üzerinde termal verimlilik elde etmesini sağlayarak onu şimdiye kadar yaratılmış en verimli yarış motoru haline getiriyor. Bu uzmanlık,
dünyanın dört bir yanındaki sürücüler için yeni,
yüksek performanslı motor yağları serisine
dahil edildi. 2022’deki en büyük ürün lansmanının bir parçası olarak PETRONAS Madeni
Yağlar, PETRONAS Syntium’un ambalajını da
yeniden tasarladı. PLI (Petronas Lubricants
International) artık tüm ürün yelpazesinde
%15 daha az plastik kullanıyor. Şirket ayrıca
plastik kullanımını %90’a varan oranda azaltacak yeni bir karton kutu ambalaj içinde 20
litrelik torbaları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Şirket karbondioksit emisyonlarıyla mücadele
için sürdürülebilirlik platformu Treedom ile
ortaklığını da sürdürüyor. Teknik yenilikleriyle
tanınan PLI, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmek için becerilerini
farklılaştırma ve yeniden kullanma zamanının
geldiğine inanıyor. Günümüzde değerli bir
kaynak olan enerjiyi korumak ve sürdürülebilir
bir şekilde tedarik etmek artık her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Hem otomobilin
içinde hem de dışında başa çıkılması gereken çok fazla baskı var.Sürücülerin soğukkanlılıklarını kaybetmeleri ve enerjilerini daha
fazla harcamaları daha kolay haline geliyor.

Bu noktada CoolTech+™ teknolojisine sahip
PETRONAS Syntium ile sürücüler ısıyı kontrol edebiliyor, motor yağının her damlasından
en iyi şekilde yararlanabiliyor ve verimliliği en
üst düzeye çıkarabiliyor. PETRONAS Madeni
Yağlar (PLI) EMEA Bölge Yöneticisi Domenico Ciaglia şunları söylüyor: “Modern araçlar
emisyonları azaltmak için daha az yakıt tüketirken, daha küçük motorlara kıyasla daha
fazla güç üretmek için daha çok ve daha verimli çalışmalıdır. Bu nedenle yeni PETRONAS
Syntium serisi, termal verimliliği ele almaya
ve motor ısısının yayılmasını kontrol etmeye
odaklanarak daha temiz, daha uygun maliyetli mobilite için otomobil motorlarının performansını dönüştürüyor. Yeni CoolTech+™ teknolojimizle sürücüler ürünlerimizin araçlarının
motorları, cüzdanları ve gezegen üzerindeki
olumlu etkilerini bilerek güvenli bir şekilde yola
çıkmanın keyfini sürebilirler.” dedi.

Ford Ranger
Raptor
gecikme önleme sistemi, sürücü gaz
pedalı üzerindeki baskısını azalttıktan
sonra turbo şarjların üç saniyeye kadar dönmesini, tekrar gaz pedalına
bastığında da viraj çıkışlarında veya
viteslerde daha çabuk hızlanmayı
sağlıyor. Motorun, gelişmiş 10 vitesli otomatik şanzımanın her vitesi için
ayrı bir turbo şarj takviye profili ile programlanması sayesinde performans da
optimize edilebiliyor. Ranger Raptor’un
yeni güç aktarım sistemi çakıl, toprak,
çamur ve kum zeminde zahmetsiz
hızlanmayı mümkün kılıyor. Elektronik kontrollü aktif egzoz sistemi de bu
kapsamlı performansa uyum sağlamak
için motor sesini dört seçilebilir moda
göre yükselterek Ranger Raptor’un ses
karakterini yansıtıyor. Yeni Nesil Ranger Raptor, yeni Ranger’a kıyasla benzersiz bir şasiye sahip. C direği, yük
kutusu ve stepne gibi Raptor’a özgü
bir dizi eleman ve takviye ile beraber
jounce tampon (kontrol kolu tamponu),
amortisör kulesi ve arka amortisör
braketi için benzersiz çerçeveler kullanılması sayesinde Yeni Nesil Ranger
Raptor en zorlu arazi koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yeni Nesil Ranger
Raptor’un düzgün yollardan çamurlu
ve engebeli araziye kadar her zeminde
kolayca kullanılmasına yardımcı olmak
amacıyla yedi seçilebilir sürüş modu2
sunuluyor. Bunlardan biri olan arazi
odaklı Baja modu, yüksek hızlı arazi
sürüşü sırasında en mükemmel performans için aracın elektronik sistemlerini
yapılandırıyor.
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ord, üstün performansı
ile pick-up segmentinin
kurallarını baştan yazan
yeni nesil Ford Ranger
Raptor’ı tanıttı. Çölleri,
dağları ve her türden
araziyi fethetmek için üretilen ikinci nesil Ranger Raptor, gerçek doğa
tutkunları için tasarlanan üstün arazi
performansıyla pick-up kullanıcıları için
çıtayı yeni bir seviyeye taşıyor. Ranger
Raptor, 2022’nin son çeyreğinden itibaren müşterilerle buluşmaya başlayacak. Performans tutkunları için en
önemli haberlerden biri, Ford Performance tarafından 288 PS güç ve 491
Nm tork 1 üretme hedefiyle düzenlenen yeni çift turbo 3.0 litre EcoBoost
V6 benzinli motorun sunulması. Yeni
motor, her ülkede farklılıklar göstermekle birlikte 2023’ten itibaren Yeni
Nesil Ranger Raptor ile sunulmaya
devam edecek olan mevcut 2.0 litre
çift turbo dizel motora göre muazzam
bir güç artışı sağlıyor. Çift turbo 3.0
litre EcoBoost V6 motor, geleneksel
dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde
75’e kadar daha sert bir malzeme
olan sıkıştırılmış grafit demir silindir
bloku içeriyor. Ford Performance’ın
çalışmaları, motorun gaz pedalı girdilerine anında tepki vermesini sağladı.
İlk kez Ford GT yol otomobili ve Focus ST’de görülene benzeyen, yarış
otomobili esintili geliştirilmiş gecikme
önleme sistemi de istenildiğinde daha
çabuk hızlanmayı mümkün kılıyor. Yeni

10.YIL

Yeni BMW 2
Serisi Active
Tourer
Daha Kaslı Görünüm;
Bir önceki jenerasyonuna göre Yeni
BMW 2 Serisi Active Tourer’da daha
eğimli bir tasarıma sahip A sütunları,
yan cam grafiği, gövdeye entegre kapı
kolları ve ince C sütunları ilk bakışta
kendini belli eden unsurlar arasında.
Ayrıca Yeni BMW 2 Serisi Active
Tourer’in önceki nesline göre yapılan
iyileştirmelerle sürtünme katsayısı
0.26 Cd seviyelerine düşürülmüş.
Geliştirilen omuz çizgileri, ince
LED aydınlatma üniteleri ve arka
difüzöre entegre edilen egzozlar ise
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’ın
arka bölümüne kaslı bir görünüm
kazandırıyor.
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B

orusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, çok
yönlü yapısıyla öne çıkan modeli
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, performans ile verimliliği bir
arada sunan mild hybrid motor
seçeneğiyle keyif dolu bir sürüş deneyimi vadediyor. Aktif yaşam tarzına sahip
sürücülerin beklentilerine göre tasarlanan
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 1405 litreye
kadar genişleyen bagaj hacmiyle dikkat çekiyor. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 170
beygir güç ve 280 Nm tork sunan 1.5 litre-
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lik benzinli motora sahip 220i Active Tourer
versiyonuyla ön siparişe açıldı. Yeni BMW 2
Serisi Active Tourer, Luxury Line ve M Sport
tasarım paketleriyle sipariş edilebilecek. Atletik tasarımıyla göz kamaştıran Yeni BMW 2
Serisi Active Tourer, geniş ve sekizgen biçimli
Böbrek Izgaraları, keskin çizgilere sahip LED
farları ve geniş omuz çizgileriyle kolaylıkla
fark ediliyor. . Gövdeye entegre edilen kapı
kolları modelin yalın tasarım felsefesini ön
plana çıkarırken, düz A sütunu ve uzatılan
yan cam grafiği de Yeni BMW 2 Serisi Active
Tourer’e dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Premium İç Mekân
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’in ikinci nesliyle gelen
yenilikler arasında geniş iç tasarımı ve çok yönlülüğü yer
alıyor. Kabin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında BMW’nin
teknolojik amiral gemisi modeli BMW iX’ten alınan ilham
kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Böylelikle ince gösterge paneli, BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler
sayesinde iç mekânda Premium bir ambiyans yaratılıyor.

Kol dayamanın önünde yer alan cömert eşya gözünde hem
akıllı telefon hem de termos gibi günlük hayatı kolaylaştıran
eşyalar için geniş bir kullanım alanı sunuluyor. Yeni BMW
2 Serisi Active Tourer, yolcularına selefine göre çok daha
konforlu bir uzun mesafe yolculuğuna da olanak sağlıyor.
Elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu aynı zamanda
hafıza fonksiyonunu da kullanıcısına sunuyor. Ayrıca sportif
tasarıma sahip olan bu koltukların opsiyonel olarak masaj
özelliği de bulunuyor.
10.YIL
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Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 13 santimetreye kadar öne kayabilen
arka koltukları ve 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları
sayesinde kullanıcılar için çok amaçlı bir yük bölmesi haline geliyor.
Bu doğrultuda bagaj hacmi 1405 litreye ulaşabiliyor. Yeni BMW 2 Serisi
Active Tourer’da standart olarak sunulan özellikler arasında BMW Live
Cockpit Professional, BMW Head Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş
Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Panoramik Cam Tavan
yer alıyor. Ayrıca, Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Sistemi ve Park
Asistanı Plus da opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında.

YENİ RENAULT
AUSTRAL

R
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enault, yeni Renault
Austral ile SUV ürün
gamına iddialı bir model dahil ediyor. Bu yeni
model, markanın küresel otomotiv pazarının
merkezini oluşturan C
segmentindeki konumunu
güçlendiriyor.
Yeni Austral, ‘yaşanası
otomobiller’ geleneğinin bir parçası. Aynı zamanda Arkana ve yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli
ile başlatılan C segmenti hamlesinin bir sonraki
halkasını oluşturuyor. Yeni Renault Austral’in 2022
yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması
planlanıyor. Yeni Renault Austral, karakteristik
özelliklerini; kıvrımlı, duyguları harekete geçiren
silueti, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor.
LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde
desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni ‘duygusal teknoloji’ tasarım ilkeleriyle birleşiyor. Yeni
Austral, dikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif
bir dış tasarıma sahip. Özenle şekillendirilen geometrik çizgilerle yüksek kalite duygusu yayarken,
dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Yeni Austral yedi farklı gövde
rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde
çift gövde rengi uygulaması devreye giriyor. Yeni
Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor. Yeni Austral’ın
yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya
getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama
yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge
ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran
sayısı daha da artıyor. Kendi kendini ayarlayan
parlaklık ve optimize edilen yansıtma özellikleri
sayesinde, OpenR ekranı iç mekâna daha teknolojik, daha şık ve daha çekici bir görünüm kazandırıyor. Yeni Austral şık ve modern yapılı orta
konsoluyla sürücü ve ön yolcunun yaşam alanlarını
net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir telefon alanı, pratik bir
depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol
dayama ve bilgi-eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine de sahip.
Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı
olarak, yeni Austral’ın iç mekânı, gerçek ahşap,
deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin
Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor.
Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekanındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor. İç ambiyansı “MULTISENSE” olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam
aydınlatması tamamlıyor.
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Renault’nun ‘yaşanası otomobiller’ yaklaşımı yeni Austral ile devam ediyor. Yeni
Austral, tüm aileyi rahat ettirecek şekilde
tasarlandı. Arka koltuk yolcuları, 27,4 cm ile
sınıfının en iyi diz mesafesinin keyfini sürebiliyor. İç mekânda herkesin kullanabileceği
çok sayıda pratik saklama alanı bulunuyor. Yeni Austral’daki toplam saklama alanı
yaklaşık 35 litreyi buluyor. Modüler tasarım
sayesinde, bazı versiyonlarda 2/3–1/3
oranında bağımsız olarak katlanabilen arka
koltuklar, kızaklar üzerinde 16 cm ileri-geri
hareket edebiliyor. Mild Hybrid veya Mild

Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj
hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj
hacmi 1.525 litre VDA’ya kadar çıkabiliyor.
Yeni Renault Austral, İttifak’ın yeni nesil
CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault
modeli. Yeni CMF-CD platformu, İttifak’ın
uluslararası markalarının kompakt ve üst
sınıf ürünlerinin yenilenmesini müjdeliyor.
Yeni Austral dört tekerlekten yönlendirmeli, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız
süspansiyon seçeneği ile sunuluyor.

MULTI-SENSE ve 4CONTROL Advanced sistemleri, daha keyifli
ve gelişmiş bir sürüş deneyimi için yeni Austral’ın araç içi
deneyimini kişiselleştirmeye yardımcı oluyor. MULTI-SENSE
Advanced teknolojisi; Eco, Comfort ve Sport olmak üzere üç
sürüş moduna sahip. Dördüncü bir mod Perso (Kişisel), her
ayarın kontrolünü sürücüye bırakıyor. Extended Grip Paketi
‘Snow’ (Kar) ve ‘All Roads’ (tüm yollar) olmak üzere iki ek mod
içeriyor. Sürücüler, manuel olarak veya sesli komut Google
Asistan aracılığıyla her an modlar arasında geçiş yapabiliyor.
Yeni Austral ayrıca, yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olmak
üzere otomatik olarak Eco moduna geçilmesini öneren yeni bir
proaktif işleve sahip.

AUTOMOBILEMAGAZINE.COM.TR

31

Yeni Renault Austral, sürüş alışkanlıklarını
değiştirmek zorunda kalmadan tüm kullanım
şekillerine cevap veren elektrik destekli yenilikçi motorlarla yollara çıkıyor. 200 bg’ye kadar
400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced
ve 140 bg / 160 bg 12V Mild Hybrid olmak
üzere benzinli versiyonlar bulunuyor. Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir
E-TECH ‘tam hibrit’ motor kullanıma sunuyor.
Bu motor, yakıt kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans ve daha
fazla sürüş keyfi sunmak için mükemmelleşti-

riliyor. Sistem; bir elektromotorla eşleştirilen 1,2
litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor,
1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı
çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg’ye kadar birleşik güç
kullanıma sunuyor. Önceki nesil E-TECH Hibrit
motorlarda olduğu gibi otomobil her zaman tam
elektrikli modda çalışıyor ve sessiz olduğu kadar üstün gaz tepkileri sunan elektrikli otomobillere özgü bir sürüş deneyimi sunuyor. En yeni
E-TECH Hibrit motorla donatılan yeni Austral,
optimum yakıt verimliliği ve CO2 emisyonun
seviyesine sahip (4,6 lt/100 km ve 105 gr/km

CO2’den itibaren). Bu da onu en uygun kullanım
maliyetine sahip hibrit SUV’lardan biri yapıyor.
Mild Hybrid motor, yeni Austral’da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında
zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo
beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla
donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor,
bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile
destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla
140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla
140 bg olarak sunuluyor. Yeni Austral’daki 160
bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d
aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor.
10.YIL

Mercedes-AMG
GT 4-Kapı Coupé

M
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ercedes-AMG
tarafından
geliştirilen üçüncü model olan AMG GT
4-Kapı Coupé, yenilenen tasarımı
ve arttırılan kişiselleştirme özellikleri
ile 4.959.500 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı
Coupé’de 3 farklı motor seçeneği
sunulurken güç seviyeleri 367 ile 639
(+204) HP arasında değişiyor. 639
(+204) HP ile serinin en güçlü modeli olan Mercedes-AMG GT 63 S E
Performance’da çığır açan modern
hibrit teknolojisi, kendini kanıtlamış V8
performansıyla buluşuyor. olan Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, daha
da kişisel bir yapı kazanırken, farklı kullanıcılar için kusursuz bir yol arkadaşı
olma konumunu güçlendiriyor. AMG
Special Edition versiyonu, dört kapılı
spor otomobilin özgün karakterini
daha da güçlendiriyor. Jant, döşeme,
süsleme ve gövde rengi yelpazesi ile
kişiselleştirme olanakları artarken yeni
yürüyen aksam, sportiflik ile konfor
arasında daha da geniş bir seçenek
sunuyor. Daha önce sunulan kapsamlı
güncelleme sayesinde AMG GT 4-Kapı
Coupé, teknolojik açıdan oldukça
gelişmiş özelliklere sahip bir konumdaydı. Güncellenen sürüş destek
sistemleri ve AMG’ye özgü işlevlere
sahip standart olarak sunulan 2 adet
MBUX bilgi-eğlence sistemine sahip
12.3 inç’lik ekran kokpitteki önemli ye-
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niliklerden bazıları olarak öne çıkıyor.
Tamamı Mercedes-AMG tarafından
geliştirilen üçüncü model olan AMG GT
4-Kapı Coupé, başlı başına bir başarı
öyküsü olarak yoluna devam ediyor.
Mercedes-AMG GT’nin yüksek sürüş
dinamikleri, dört kapılı gövde ve beş
yolcuya kadar yaşam alanı ile günlük
kullanıma uygun bir yapıyla sunuluyor.
AMG GT 4-Kapı Coupé, gelişmiş havalı
süspansiyon, arka aks yönlendirme ve
tamamen değişken dört tekerlekten
çekişle, dünyanın en kapsamlı sürüş teknolojilerini sunarak heyecan uyandırmaya devam ediyor. Kategorisinde
Nürburgring-Nordschleife’de en iyi tur
zamanına imza atan model, teknoloji
ve ince ayar noktasında segmentinde
standartları belirliyor. Tüm yüzeylerin
ve bileşim noktalarının kaliteli ve kusursuz yapısı, yenilikçi ekran kumandaları,
direksiyon kumandaları ve çok sayıda
koltuk ve donanım konfigürasyonu ile
AMG GT 4-Kapı Coupé iç mekânda da
çıtayı yükseltiyor. Tüm versiyonlar için;
metalik spektral mavisi, MANUFAKTUR
mat spektral mavisi ve MANUFAKTUR
metalik elmas beyazı olmak üzere üç
yeni gövde rengi sunuluyor. Yeni AMG
Gece Paketi II, daha da sportif ve daha
dikkat çekici bir görünümü beraberinde
getiriyor. AMG’ye özgü radyatör ızgarasındaki dikey panjurlar burada koyu
krom olarak uygulanıyor. Arkadan
bakıldığında; siyah renkli AMG logosu,
Mercedes Yıldızı ve model ismi dikkat
çekerken siyah vurgu, ön çamurluklardaki yazılarda da kullanılıyor. Gece
Paketi ve Karbon Paket kombinasyonu
da sunulan yeni donanımlardan. Özel
AMG Special Edition versiyonu, AMG
GT 4-Kapı Coupé’nin lüks yanını
vurguluyor. Tüm motor seçenekleri
ile sunulan “Edition” versiyonu, V8
görünüm paketiyle ayrışıyor.
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Koyu kırmızı, değerli taş rengindeki özel boya, kendinden emin
gösterişli bir görünüm sergilerken,
AMG Dış Mekan Krom Paketi ve 5
çift kollu, gri 21 inçlik AMG alaşım
jantlarla kusursuz uyum sağlıyor.
Sabit panoramik cam tavan ve
MANUFAKTUR neva grisi designo
Exclusive nappa deri, iç mekâna
bol miktarda ışık girmesini sağlıyor.
AMG Performance direksiyon simidi neva gri/siyah nappa deri kombinasyonuyla iç mekânı tamamlıyor.
Açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı ahşap süslemeler,
araç renginde aydınlatılan kapı
eşik kaplamaları ve ön paneldeki
AMG Special Edition logosu lüksün
altını çiziyor. Sertliği seçilebilen
AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi, yine çok odalı havalı
süspansiyonu esas alıyor. Süspansiyon sistemini elektronik kontrollü
ayarlı amortisörler tamamlıyor.
Tamamen yeni olan bu süspansiyon sisteminde ilk kez, iki basınç
tahliye valfi kullanılıyor. Amortisörün
dışına takılan sonsuz değişken
kontrol valfleri sayesinde, sönümleme kuvveti farklı sürüş koşullarına ve sürüş programlarına daha
da hassas bir şekilde uyarlanabiliyor. Bir valf geri basma aşamasını,
yani tekerlek geri teptiğinde ortaya
çıkan kuvveti kontrol ediyor. Diğer
valf ise tekerlek içeriye doğru girerken oluşan sönümleme anındaki
sıkışmayı kontrol ediyor. Basma ve
sönümleme seviyeleri birbirinden
bağımsız olarak düzenleniyor. Bu
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teknoloji konforu arttırırken, sürüş
dinamiklerini daha da sportif hale
getirmeyi mümkün kılıyor. Böylece
yolcular bozuk zeminden neredeyse tamamen korunurken aynı
zamanda gövde stabil kalmaya devam ediyor. Sürücü, AMG DYNAMIC SELECT sürüş programlarını
kullanarak tek bir düğme yardımı
ile tamamen dinamik “Spor+” modundan keyifli ve sakin sürüş için
“Konfor” moduna kadar istediği
düzeyi seçebiliyor. Ayrıca sürüş
programlarından bağımsız olarak
AMG direksiyon simidi kumanda
tuşlarıyla da ayarlanabiliyor. Ek
olarak, müşterilere daha fazla AMG
jant seçeneği sunuluyor ve bunun
dışında altı silindirli versiyonlarda
kırmızı fren kaliperleri sunuluyor.
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Mercedes-AMG
GT 53 4MATIC+

İç mekân güncellemesi de daha fazla kişiselleştirmeye odaklanıyor. Yeni renkler, AMG GT 4-Kapı Coupé
modelinin ya sportif ya da lüks yanını vurguluyor.
Örneğin, iki tonlu inci gümüşü / siyah Nappa deri
veya MANUFAKTUR trüf kahvesi / siyah Exclusive
nappa deri kombinasyonu gibi. İki renkli koltuklar dışında, siena kahvesi, klasik kırmızı, yat mavisi,
beyaz ve neva grisi olmak üzere Exclusive nappa
deri beş renk seçeneği daha iç mekân çeşitliliğini arttırıyor. Bu seçeneklerde ön ve arka koltuklar, kapılar
ve direksiyon simidi gibi noktalarda tek renk uygulanıyor. Uyumlu renkte deri kenarlı paspaslar ve işlemeli AMG logosu, paketi tamamlıyor. 3 kollu ve her
iki kolunda çift oluklu tasarımı ve kusursuz bir şekilde
entegre edilmiş kumanda tuşlarıyla yeniden tasarlanan AMG Performance direksiyon simidi kabin içinde
fark yaratıyor. Alt kenarı düz ve nappa deri veya
nappa deri/DINAMICA mikrofiber kumaş ile kaplanan direksiyon simidi ısıtma özelliğiyle de donatılıyor.
Ayrıca ellerin direksiyonda olup olmadığını denetleyen bir sensör alanı bulunuyor. Sürücü, ellerini belirli
bir süre direksiyona temas ettirmediğinde bir uyarı
dizisi tetikleniyor ve sürücünün hareketsiz kalmaya
devam etmesi halinde Acil Durdurma Fonksiyonu
etkinleşiyor. Yatay konumlu çift kola entegre edilen
tuşlar benzersiz bir görsel şölen sunuyor. Semboller
üzerindeki dokunmatik algılama yardımcıları kullanımı
kolaylaştırıyor. Direksiyon simidinin sol üst dokunmatik tuşları ile gösterge paneli, sağ sensör yüzeyi ile
medya ekranı kumanda ediliyor. Direksiyon simidinin
sol alt dokunmatik tuşları ile hız sabitleme/DISTRONIC, sağ dokunmatik tuşları ile de telefon/eller serbest/
ses seviyesi kontrol edilebiliyor.
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3,0 litre
Sıralı 6 silindir

Standart AMG direksiyon simidi düğmelerine yeni simgelerle daha parlak görüntüler verildi ve yuvarlak bir görünüme
kavuştu. Daha önce de olduğu gibi sürücü ellerini direksiyondan ayırmadan önemli sürüş fonksiyonları ve sürüş
programlarını kontrol edebiliyor. AMG SPEEDSHIFT TCT
9G şanzımanın vitesleri direksiyon simidinin arkasında bulunan alüminyum vites değiştirme kulakçıkları ile elle, manuel olarak değiştirilebiliyor. Kulakçıklar daha ergonomik bir
kullanım için büyütülerek daha aşağıda konumlandırıldı.

285 km/s

Hızlanma 0-100KM 4,5 sn
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AIRMATIC havalı süspansiyon ADS+ standart
olarak sunulurken, rüzgar sürtünmesini düşürmek
ve menzili uzatmak üzere 120 km/s civarında
aracın süspansiyonu 10 mm ve 160 km/s hızda
bir 10 mm daha otomatik olarak alçalıyor. Sürüş
hızının 80 km/s’ye düşmesiyle araç yüksekliği
standart seviyeye dönüyor. Yolu izleyen sensörler,
süspansiyon sisteminin sadece yüksekliğini değil,
aynı zamanda çalışma karakterini de yol şartlarına
göre ayarlıyor. “Comfort” (konfor), “Sport” (spor),
“Individual” (kişisel) ve “Eco” (ekonomi) olmak
üzere DYNAMIC SELECT sürüş modları, süspansiyon ayarlarını kullanım gereksinimine uyarlama
olanağı sunuyor.

M
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ercedes-EQ markasının lüks sınıftaki
tamamen elektrikli ilk sedan otomobili
EQS, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni
EQS, lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara
yönelik modüler mimariye dayanan ilk
model olmasıyla dikkat çekiyor. Teknoloji ve inovasyon konusundaki öncü
yenilikleriyle yepyeni tasarım ve bağlanabilirlik özelliklerini birleştiren EQS,
hem sürücü hem de yolcuya odaklanıyor. 649 kilometreye kadar (WLTP)
menzil sunabilen EQS, 300 kilometreye
kadar (WLTP) menzil için 15 dakikada
şarj edilebiliyor. Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Grup Müdürü Emre Kurt: “EQS ile,
otomotivde yaşanan büyük değişimdeki rolümüzü güçlendiriyor, markamızın
136 yıldır sürdürdüğü öncülüğü devam ettiriyoruz.” dedi. EQS’te aerodinami uzmanları ile tasarımcıların yakın
iş birliği ve “Amaca Yönelik Tasarım”
yaklaşımını kapsayan çok sayıda titiz
detay sayesinde elde edilen 0,20 Cd
rüzgar sürtünme katsayısı ile rekor Cd
değerine ulaşıldı. Bu, EQS’i dünyanın
en aerodinamik tasarıma sahip seri
üretim otomobili yapıyor. 649 kilometreye (WLTP) varan menzil ve 385 kW’a
(523 BG) varan güç üretimi ile EQS’in
güç-aktarım sistemi, S-Serisi segmentindeki kullanıcıların gereksinimlerini karşılıyor. Tüm EQS versiyonlarının
arka aksında bir elektrikli güç-aktarma
sistemi (eATS) bulunurken, 4MATIC
versiyonlarının ön aksında da bir eATS
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bulunuyor. EQS, çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil bataryalarla sunuluyor. İki bataryadan daha
büyük olanı, 107,8 kWh enerji kapasitesine sahip. Bu rakam, EQC’ye kıyasla
yaklaşık yüzde 26 daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor (EQC 400 4MATIC: Karma elektrik tüketimi: 21,5-20,1
kWsa/100 km; CO2 emisyonları: 0 gr/
km). EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometreye kadar (WLTP)
menzil için yalnızca 15 dakikalık bir şarj
yeterli oluyor. Her ne kadar S-Serisi’ne
yakın olsa da, EQS tamamen elektrikli
bir platform üzerine sıfırdan inşa ediliyor. Tamamen yeni bu konsept, “Amaca
Yönelik Tasarım”ı mümkün kılıyor. “Tek
Yay Tasarımı”, fastback arka tasarımı
ve olabildiğince önde konumlandırılan
kabiniyle EQS, ilk bakışta bile diğer
araçlardan ayrışıyor. Teknolojinin en üst
sürüş yardım sistemleri, birçok noktada
sürücüyü destekliyor. Konsantrasyon
Kaybı Yardımcısı ile sunulan mikro uyku
işlevi, yeni bir özellik olarak devreye
giriyor. Sürücünün göz kapağı hareketleri, sadece MBUX Hyperscreen ile
sunulan sürücü ekranındaki bir kamera
aracılığıyla analiz ediliyor. Sürücü,
MBUX’i kullanarak örneğin çocukların
okul önünde araca güvenle binmesini
sağlamak için-arka kapıları açabiliyor.

EQS
4MA

Hızlanma 0-100KM 4,3 sn
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uruluşundan bu yana yaklaşık yarım
asrı geride bırakan Türkiye otomotiv
sektörünün en köklü kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci
Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel
Kurul’da 2018 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını başarı ile yürüten Haydar Yenigün görevini Cengiz Eroldu’ya devretti.
Yenigün, “Üreterek ve geliştirerek büyümeye
inanan biri olarak; görevi devraldığım tarihten bu yana sanayimizin küresel rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaçları belirlemek
ve çözüm önerileri geliştirmek, ekosistemin
topyekun gelişimini sağlamak, küresel otomotivin içinden geçtiği dönüşümün önemli bir
parçası olmak en önemli hedeflerimiz oldu. Bu
bir bayrak yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu
başkanlığında yenilenen vizyonumuz doğrultusunda güzel çalışmalara imza atacağına
inanıyorum” dedi. OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen Cengiz Eroldu ise “Bu
görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüten
Haydar Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum.
OSD’deki yeni görevimde, tüm OSD üyelerimizin katkılarıyla süregelen çalışmaların başarı
ile devam etmesinin yanı sıra yeni yaklaşımlar
ile Türk otomotiv sanayisini daha iyi noktalara
taşımak hedefi ile yolumuza devam edeceğiz”
diye konuştu. Türkiye otomotiv sanayiine yön
veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),
47’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan
Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, kamu temsilcileri
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ile sektörün paydaş sivil toplum kuruluşlarının
başkanlarının da katıldığı Genel Kurulda; otomotivdeki dönüşümün Türkiye’ye yansımaları, bu yansımaların sonucunda meydana
gelen riskler ve fırsatlar ile sanayinin gelecek
vizyonuna ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı.
2022 Olağan Genel Kurul toplantısında Haydar Yenigün OSD’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cengiz Eroldu’ya devretti. OSD’nin yeni
döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan
Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve
Aykut Özüner oldu. Genel kurulda konuşan
Haydar Yenigün, “Derneğimiz, 48 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor. Göreve geldiğim tarihten
bu yana son derece kıymetli çalışmalara imza
attık. Sektörümüzün diğer değerli sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak hareket ederek birçok
konuda, devletimizin de ciddi destekleriyle
önemli sonuçlar aldık. 2019 yılının sonu ne
yazık ki tüm dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Hayatımıza giren Covid-19
pandemisi sosyal hayattan iş yaşamına, eğitimden sağlık konusuna kadar pek çok alanı etkisi
altına aldı. Otomotiv sektöründe de ezberler
bozuldu. Devamında yaşanan tedarik sorunları,
maliyet artışları, küresel ekonomik gelişmeler, iklim politikaları gibi tüm konuları yakından
takip ettik. OSD olarak tüm bu kritik konularda
alınması gereken önlemleri, izlenmesi gereken
politikaları her zaman, her platformda dile getirdik. Dünya genelinde yaşanılan tüm sorunlara
karşın sanayimizin geldiği noktayı son derece
kıymetli buluyorum. Türkiye otomotiv sektörünü
başarılarla dolu bir yolculuk bekliyor” ifadeleri-

ni kullandı. Olağan Genel Kurul ayrıca, 1990’lı
yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel
hale gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri
açıklandı. 2021 yılı performansları sonucunda
sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri’nde,
OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek
ihracatı gerçekleştiren üç üye ve yıllık bazda
ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran bir üye İhracat Başarı Ödülü almaya
hak kazandı. 2021 yılında en fazla patent tescili
yapan 3 OSD üyesi “Teknoloji Başarı Ödülü”
almaya hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında
takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin
değerlendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise bir
OSD üyesi ödüle layık bulundu.

G

örev süresini tamamlayan Nissan Türkiye Genel
Müdürü Emre Doğueri, görevini Charbel Abi
Ghanem’e devretti. Nissan çatısı altında 2012
yılından itibaren farklı görevler üstlenerek önemli
başarılara imza atan ve son olarak Nissan Belçika Genel
Müdürü olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, Nissan
Türkiye genel müdürlük görevini, görev süresinin sonuna
gelen Emre Doğueri’den devraldı. Nissan için konumu ve
potansiyeli nedeniyle çok önemli bir pazar olan Türkiye
yakın zamanda gerçekleşen bölge organizasyonu değişiklikleri ile AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa,
Okyanusya) bölgesinin Avrupa divizyonuna bağlanmıştı.
Nissan Türkiye’de görevi 1 Nisan 2022 tarihi itibarı ile
devralan Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de devam eden
satış ve pazarlama operasyonlarını Nissan Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Jordi Vila’ya bağlı olarak
yürütecek. Charbel Abi Ghanem hakkında; 2003 yılında
Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama
bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi ve ardından Madrid, IE
Business School’dan MBA derecesine sahiptir. İş hayatına
1999 yılında başlayan Charbel Abi Ghanem, 2012 yılında
göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler
üstlenmiştir. Nissan Kuzey Amerika’da satış operasyon
yöneticiliği, Nissan Avrupa’da ise pazarlama ve tüketici
deneyimi alanlarında görev alan Charbel Abi Ghanem son
olarak Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev alıyordu. Ghanem evli ve iki çocuk babasıdır.

T

ürkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin
(TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısı
düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Türkiye’nin tasarım, tedarik ve teknoloji ile 2030 senesinde
dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu
hedeflere ulaşabilmek için de akıllı, çevreci ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

kiye’nin 13. sıradan 15. sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi
öngörülmekte. Bunu nasıl aşabiliriz?
En büyük silahımız; güçlü iç pazar. İç
pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının
artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz. Gerileyen bir tempoda gidersek, bu bir duraklama dönemini işaret
edecek. Bunun için önemli adımlar atmalıyız, attırmalıyız” açıklamasını yaptı.
Ukrayna-Rusya savaşına değinen Saydam, “‘Savaş’ kelimesinin bulunduğu
bir cümlede ‘fırsat’ kelimesini kullanmak istemiyoruz. Fakat bir koridor olduğu ortada. Amacımız fırsatçılık değil.
Dünya barışı için, dünya ekonomisinin
ilerlemesi adına; ülke olarak, sektör
olarak ve dernek olarak hazırız. Ukrayna savaşı bize bilmediğimiz şeyler de
öğretti. Elektrikleşme konusunda da
önemli açıklamalarda bulunan Saydam,
“Elektrikleşmenin faz farkından dolayı,
bunu yapamayacak coğrafyaların da
olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla
elektrikleşmenin daha sonra olacağı
ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız
lazım. 2030’da bunun yüzde 15’e
düşme riski vardı fakat bu konuda anons edilen yatırımlar 2030’a olumlu
bakmamızı temin ediyor” diye konuştu.
TAYSAD’ın stratejik planını açıklayan
Saydam, “Türkiye’nin tasarım, tedarik ve teknoloji ile 2030 senesinde
dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini
hedefliyoruz.” dedi.
10.YIL
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Elektrikleşme konusuna da değinen Saydam, “Elektrikleşmenin faz
farkından dolayı, bunu yapamayacak
coğrafyaların olacağını kabul etmeliyiz.
Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz
farkıyla elektrikleşmenin daha sonra
olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını
kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım” diye konuştu. Türkiye
otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan
Genel Kurul toplantısı, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam’ın
ev sahipliğinde; üyeler ile paydaş kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla
düzenlendi. Derneğin genel merkezinde
gerçekleştirilen ve pandemi kuralları gereği yoğun önlemlerin alındığı etkinlik,
dijital olarak toplantıyı takip etmek isteyenler için canlı olarak da yayınlandı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert
Saydam, “2021’de dünyada araç üretimi artarken, Avrupa’da araç üretimi
azaldı. Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha
büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi
görünüyor. 2023’te ise dünyaya paralel
yüzde 8’lik bir büyüme var. Uluslararası
kurumların bu raporlarına baktığımızda,
gelecek dönem için olumsuz tahminler
üzerine hazırlandığını görüyoruz. Bu
olumsuz tablolara; bu salondaki kişiler
ve kanun koyucunun ortak çalışmasıyla önüne geçilebileceğinin altını çizmek
istiyoruz. Çünkü bu tahminlerde; Tür-

Yazar: Özgür SUNAY | Fotoğraf: Yaşar ALKAN

NISSAN QASHQAI 4X4 XTRONIC CVT
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issan Qashqai, yeni 4x4 neslini zor
kış şartlarında kar üzerinde test
sürüşünü gerçekleştirdik. Nissan yeni
Qashqai’de yenilenen ön taraf, farlar,
sis farları ön bakışta aracın yer almakta. Üzerinde 19inç büyütülmüş alaşımlı jantları ve Pirelli marka kış lastikleri yer alıyor. Aracımızın dış
tasarımında iki renk dikkat çekiyor. Üst tarafta
matrix siyah kaplama ile iki farklı renk kombinasyonunun sağlanmış olduğunu görmekteyiz.
Dış hatlar olarak, daha fazla uzun, daha geniş ve
biraz daha yükseltilmiş hali ile karşımıza çıkıyor.
Yeni Nissan Qashqai’nin arka tarafında ise
yeni Qashqai yazısının dikkat çekici olduğunu
görüyoruz. Ayrıca, artık otomatik olarak açılıp,
kapanabilen yeni bir bagaj haznesi kapağı yer
almakta. Bagaj bölümünde ise 3 farklı katmandan oluşan bölmeler ile 12 voltluk bir enerji çıkışı
yer almakta. Yükleme eşiğinin düz olması sebebi ile eşyaların kolay bir şekilde bagaja yerleştirilebildiğini görmekteyiz. İçinde ise anahtarsız
çalıştırma sistemi yer alıyor. Nasa iş birliği teknolojisi ile üretilmiş olan iç koltuklar ve ön
tarafta masaj yapabilen sürücü ve yolcukoltukları yer alıyor. Aracın ön gösterge paneli dijital ve
hayalet ekran şeklinde. Yeni silindir şekilde vites
topuzu ve yine direksiyonda yeni F1 vites pedalları mevcut. Aracımızda, Eco, Kar, Off-Road ve
Sport sürüş modlarımız yer alıyor. 12.3inç hayalet göstergeye ikinci olarak 9.5inç’ten oluşan
iç multimedya ve navigasyon ekran paneli eşlik
ediyor. Aracımızı yaklaşık kısmi yerlerde 30cm’e
varan kar şartlarında test sürüşünü gerçekleştirdik. Pirelli Scorpion kış lastikleri bu anlamda
oldukça güven verici idi. Aracımız snow modunda kar üzerinde daha çok yüzde 50 bir dağılım
ve itiş gücü ile 4x4 sürüş modunda hareket
ediyor. Araç auto ve sport modlarında ise kar
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üzerinde ki sürüşlerimizde oldukça performanslı
bir şekilde hareket etmekte. Aracın ESP denge
çekiş kontrol sistemi kar üzerinde aracın olası
kayan kısımlarda zorlu ortamlarda aracın kaymasını ve yol dışına çıkmasını büyük ölçüde
engellemeyi başardı. Aracın yeni konuşlandırılan
A sütun tasarımı ve aynaların geriye çekilmesi
ile beraber çok iyi bir görüş açısı sunuyor. Aynı
zamanda ön göğüs bölümünün aşağı doğru
tasarlanmış olması da bu görüş açısına büyük
katkı sağlamış. Geliştirilmiş akıllı yeni güvenlik
donanımları ile Qashqai önünde yer alan 3. araca kadar takip sistemi sağlayarak olası bir kazayı engellemek için fren yapabiliyor. Yine şerit
takip sistemi ve eller serbest sistemi otonom
sürüş için de bir kolaylık sağlama imkanı araca
eklenmiş. Fren sistemi ise eskiyi aratmayacak
kadar çok daha iyi çalışıyor. Aracın üzerinde
Bose marka 10 adet hopörlerden oluşan bir
müzik sistemi yer alıyor. Aracımız 1.3 litre benzinli 158 beygir ve 12 voltluk mild-hybrid hafif
elektirikli araç kullanımı da sağlayarak akü enerjisinden güç alıyor. Aracımız otomatik X-tronic
CVT şanzımanı ile otomatik 4x4 olarak satılıyor.
Aracımızın üzerinde yer alan yeni 3 kollu sportif direksiyonun kullanım hissi oldukça başarılı.
Özellikle göstergelerin yer aldığı panelin sade,
net ve okunaklı olması bakımından çok hoş bir
yüzeye sahip. Yeni 1.3 litrelik Qashqai 4×4, test
sürüşümüzde göze çarpan kısımları da sizlerle
ayrıca paylaşmak istiyorum; Yeni Qashqai’nin
kaportasının büyük bir bölümü ve kısmında
özellikle yoğunluk ile ön çamurluk ile kapılar
ve motor kaputu arasında sonradan eklenmiş,
köpüğe benzeyen ama köpük olmayan ucuz
bir yalıtım malzemesi ile çok iyi olmayan şekilde
sanki el ile oraya konulmuş olmak için konularak
bir izolasyon ve araca yalıtım (sesten) sağlanılmaya çalışılmış.

ması değil; ama görmek istemediğimiz bir
takım motor kaputunun altında basit bazı
detaylar kısımların da yer aldığı gözümüze
çarpıyor. Aracın genelde kullanımda 4×4
modu daha çok ön tekerlere 2 çekiş modunda bir kullanım sunuyor. Sadece ihtiyaç
halinde ya da Snow ve Off-Road modunda
4 tekere birden yüzde 50 oranında öne ve
arkaya bir itiş sağlıyor. Bu özellik bir awd
gibi ya da gerçek bir 4×4 araç gibi çok iyi
çalışmasa da Nissan Qashqai 4×4 bizi Kar
ile kaplı alanlarda bırakmayarak iyi bir sürüş
zevki de sağlamayı başardı. Aracın jantları
19 inç çok kollu içe doğru bir boşluğu olan
iki renkten oluşan bir jant yapısı. Daha çok
elektrikli araçları temsil eden bir jant yapısı
kullanıldığını görmekteyiz. Şimdi bu jant
yapısının handikapından bahsedeceğim;
Eğer çok çamur ve bizim gibi yoğun kar
olan bir yerde bu aracı kullanır iseniz;
Jantların arasında lastiğin ve diskin arka
tarafında geniş bir boşluk bulunduğu için
çok fazla çamur ve kar birikintisi (artık zeminde ne var ise) bu jantların bu kısımlarına resmen yapışarak oturuyor. Daha sonra
sürüşte ise 60-70 km hızlara dahi çıksanız
içeride ve direksiyonda araçta yoğun bir
titreme yaşamanıza sebep olmakta. Hatta çok uzun süre bu şekilde kullanır iseniz
direksiyon kutunuz arıza yapabilir, rot ve
balans ayarlarınız ise ciddi olarak bozularak, ön takımlarınızın da zarar görmesi
muhtemeldir. Tek yapmanız gereken şey
en yakın benzincide aracınızın disklerine ve
jantlarına basınçlı su tutarak temizlemesi
olacaktır. Aracın 626 bin TL ‘den başlayan
fiyatını anlayabiliyoruz. Ama 923.000TL
olan araçtan daha çok beklentileriniz söz
konusu idi. Fikir olarak, 450 ve 500 bin
bandında 2.el Mitsubishi Pajero ya da 250300 bin bandında çok iyi bir Subaru Forester alınabilir diye düşünüyorum.
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Fakat özellikle ön kapıları açtığınızda aracı
yıkarken ya da araca binerken ön çamurluk arasında yer alan bu köpüğe benzeyen
yalıtım malzemesini el ile çekip çıkarabiliyorsunuz. Hatta çok sıkı olmadığından yerinden oynuyor. Göze ise hiç hoş gözükmüyor.
Bu malzemeleri motor kaputu içinde aracın
çeşitli yerlerinde sağında ve solunda görebilirsiniz. Eğer bu aracımız bir 97 model
buna ihtiyacı olan bir araç olsa idi bu tarz bir
malzeme kullanılması doğaldı. Ön farların
tasarımları bir harika gerçek anlamda çok
şık olmasının yanı sıra maalesef işlevsellik
yönünden zayıf kalıyor. Farlarınız açık mı?
kapalı mı? özellikle gece karanlık yerlerde,
yollarda belli değil. Görüş açısı ve ışıkları
zayıf nerede ise sisleri yakmadan bir şey
göstermiyor. İstanbul-Bursa arasında yapmış olduğumuz uzun ama kısa yol testimiz
esnasında ise özellikle arka tarafta oturan
yolcuların (test editörlerimizin) kapılardan
içeri çok soğuk geldiği yönünde bir şikayet
aldık. Evet, maalesef arka kapıların yalıtımı
gerçekten iyi olmadığı için klima sıcak hava
açıkken aracın içinin sıcak olmasının yanı
sıra arka kapılardan giren soğuk hava ile
maalesef buz gibi oluyorsunuz. Araçta
arkaya kadar cam tavan olması çok güzel
ama bu tavanın açılmaması pek iyi değil.
Yine arka bagaj haznesi kapağının elektrikli
ve otomatik olması güzel ama araçta çok
daha işlevsel iyi bir şekilde çalışması beklenirdi. Aracımız 1.3 litrelik 158 beygire sahip bir motoru olmasının yanı sıra benzinli
olduğundan dolayı yakıt sarfiyatı bence çok
fazla. 1.3 litrelik motor evet çok canlı ilk
kalkış hızlanması çok iyi 160km kadar hıza
rahat ve yorulmadan çıksa da CVT X-Tronic
şanzıman belli bir süre sonra aracı yorarak
160 km den sonra tırmanmasına pek izin
vermiyor. 1.3 litrelik bir motordan görüntü
olarak beklentimiz kaputun altının dolu ol-
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yundai Assan “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğu
Yeni Elantra’nın Smart modeli ile Kaz
Dağlarına doğru Kış günü gece buz
ve don olan tepe virajlı kar ile kaplı yollardan
Balıkesir’e iniyorduk… İlk defa gittiğim bu yol
Balıkesir Tem Kuzey yolu çıkışı. Kocaoba, Çamlı
bahçe, Hüseyin bey obası, Kara dönek deresi,
Gelin deresi, Havran çayı, Havran ve Edremit’e
varıyoruz. Gece saat 01.00-02.00 suları Kar ve
yolu açmak için iş makinaları tüm askeri, jandarması, belediye araçları yolda, birden bastıran
yüksek rakımda oluşan kardan dolayı dağda
mahsur kalan araçlara ve askerlere yardım için
çalışılıyor. Hyundai Elantra Smart aracımızın üzerinde “Pirelli SOTTOZERO” en iyi Kış lastiklerinin
olması bizi yola ve sürüş MACERAMIZA bağladı
diyebiliriz. Virajlı yollarda kar üzerinde gece iyi
iş çıkardı. İlk defa 1990 yılında tanıtılan ve akabinde satışa sunulan Hyundai ELANTRA, 30
yılda 15 milyon adetten fazla satış adeti ile markanın en çok satılan ve aynı zamanda en popüleri
olan ELANTRA, yepyeni tasarım özellikleri ve
ayrıştırıcı görünüşüyle oldukça dikkat çekici bir
tasarıma sahip. Hyundai ELANTRA, şimdi de
yedinci nesliyle tüm zamanların daha sportif ve
aynı zamanda farklı bir tasarım çizgisine sahip
sedan araç olma özelliği ile sınıfının en uzun ve
geniş araçlarından biri konumunda. CN7 model
kodlu Yeni ELANTRA, sıra dışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai’nin Parametrik Dinamik
adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor.
Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse
birbirine benzediği bir dönemde daha agresif,
daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir
tasarım felsefesi benimseyen Hyundai, böylelikle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil
severlerin ilgisini çekmek istiyor. Bu bağlamda,
pek alışılmadık sert hatların yer aldığı otomobilde” Parametrik Dinamik” adı verilen yenilikçi bir
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dizayn felsefesi var. Bu felsefe, tasarımın amacı
ve çözümü arasındaki ilişkiyi birlikte tanımlayan
ve kodlayan, algoritmik düşünceye dayanan bir
süreç olarak dile getirilmiş. Parametrik Dinamik
tasarımı basitçe tanımlamak için; tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geldiğini
söylemek gerekiyor. Böylelikle, araç üzerinde üç
ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka
çamurluklarda yer alan sert geçişler, aracın tüm
dinamizmini ön plana çıkarmayı başarmış. Bu
tasarım dili, Yeni ELANTRA’da farklılık isteyenlerin tüm beklentilerini en cesur şekilde karşılarken;
bir başka deyişle, geçtiği her yerde tüm bakışları
üzerinde toplamayı da başarıyor. Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegre farlar, otomobilin
olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor.
Ayrıca, tamponda yer alan rüzgar kanalları
sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde
azaltılmış. Bu sayede aracın aerodinamizm artarken aynı zamanda yakıt ekonomisi de elde
edilmesi sağlanmış. Önden arkaya doğru uzanan
sert geçişler ise tekrar ön kapılarda birleşmeye
başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta
gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. Yandan
bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka
tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme
alanı oluşmasını sağlamış. Dört kapılı bir coupe
havası sunan bu yeni tasarım, parlak siyah tampon difüzörüyle de şık görünüşünü destekliyor.
Ayrıca, H formunu oluşturan LED arka lambalar
da bagaj kapağı boyunca uzanarak özellikle
gece sürüşlerde muazzam bir görsellik sunuyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları, Yeni
ELANTRA ‘yı dört kapılı bir coupe görünümüne
dönüştürmek için altıncı nesle göre daha uzun,
daha alçak ve daha geniş bir form tercih ederek;
Yeni ELANTRA’nın toplam uzunluğunu 30 mm
ve dingil açıklığınıda 22 mm toplam genişlikte
ise 25 mm artış sağlanmış.

trikli ısıtmalı koltukları da bulunmuyor.
Aracın sağ sürücü camı otomatik açılıp
kapanabilir iken ön yolcu cam açma-kapatma manuel olarak çalışıyor.
Aracın tasarım ve şasi yapısı itibarı ile
doğru lastikler takılı iken yol tutuşu gayet iyi. Fakat, yüksek hızlarda ve rüzgarlı havalarda aracın ön tarafında kaput
ve motor kısmında yoğun bir sallantı
ve gidip gelme oluyor. Aracın önden
kayma eğilimleri çok yüksek boyutta.
140-150 km hızlarda rüzgarlı havalarda ön tarafı Yolda tutmaya çalışmak,
rüzgarlı havada uçağı dengede tutmak
gibi benzetiyorum. Araç oldukça konforlu ve yol sizi yormuyor bu artı. Araç
yüksek hızlarda takribi 180km hız ile
yorulmadan uzun süre yol alabiliyor.
Fakat daha yüksek sür’atlere çıkması
ve ivmelenmesi motoru bakımından
zor gözüküyor. İlk kalkış hızlanması
ağır olan bir araç için atik ve çok hızlı
olmasının yanı sıra 150 ve 180 km ‘lere
ulaşmak için ivmelenmesi yüksek devirlerde biraz daha ağır olmakta. Fakat
devrini yakaladıktan sonra aynı hızda uzun süre gidebiliyorsunuz. Bose
müzik sistemi ses kalitesi çok çok iyi.
F1 vites pedalları da olmalıydı.

10.YIL

45
AUTOMOBILEMAGAZINE.COM.TR

Yükseklik 10 mm alçalırken ön kaput
ise neredeyse 50 mm geriye doğru kaydırılarak bu değişiklikler aracın tasarım
çizgilerini önemli ölçüde değiştirirken
kabin içerisinde de daha geniş ve ferah
bir alan sağlanmaya çalışılmış. Sürücü
odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını zirveye taşırken sadelikle gelen
zariflik de bir diğer önemli unsur olarak
dikkat çekiyor. Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu yapıyı destekliyor. Yeni estetik
çizgiler, aracın iç mekanında da tüm
tabuları yıkan bir düzeyde karşımıza
çıkıyor. Yeni Hyundai Elantra Smart
farklı sürüş modları ile eğlenceli ve
sportif aynı zamanda ECO sürüş modu
tanıyor. Bu sebeple beğenimizi kazandı. Aynı zamanda aracın en iyi sürüş
modu Normal mod olarak diyebiliriz.
Yeni Hyundai Elantra’da el ile açılan bir
sunroof kapak örtüsü yer alıyor. Aynı
zamanda yine sürücü koltuğunda ve
yolcu koltuklarında maalesef elektrikli
ve otomatik ayarlanabilen fonksiyonel
bir yapı bulunamadı. Koltuklar manuel şekilde ayarlanmaktadır. Yine yeni
Elantra Smart’ta deri döşeme koltuk
yapısında özellikle kış şartlarında elek-
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ercedes-Benz yeni CLS 300 d
4MATIC FL AMG modelinin test
sürüşü İstanbul’un soğuk hava ve
buz gibi yollarında gündüzü-geceye katarak, kullanarak, 3 gün boyunca
yaşadığım bir araç oldu. Öncelikle aracımıza
dışarıdan baktığımızda Mercedes-Benz Metalik spektral mavisi renge sahip olduğunu
görüyoruz. Buna ek olarak göze çarpan 20inç
çok kollu siyah AMG tasarımı hafif alaşım jantlar oluyor. Aracımızın üzerinde AMG jantlar
için genişletilmiş özel çamurlukları bulunmakta. AMG dış mekan tasarım konsepti olarak,
AMG gövde tasarımı test aracımızda yer alıyor.
Run-flat lastikler “Michelin Pilot Sport3” fransa
yapımı standart donanımında aracın yer alıyor.
Aracın arka tarafında ise AMG tasarımı gövde
rengi bagaj üstü spoyleri araca sportif bir duruş
katıyor. Yine yeni CLS300 d 4MATIC aracımızın
arka bagaj kapağı HANDS-FREE ACCESS, eller
serbest bagaj açma ve kapama fonksiyonuna
sahip. Aynı zamanda anahtar üzerinden otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Aracımızın arka
bagaj içi 2 farklı katmandan oluşmakta. Aynı
zamanda Bagaj vale kilidi de bulunuyor. Yeni
CLS300 d 4MATIC AMG aracımızın yandan
bakıldığında uzunluğu tam olarak 4.996mm bu
sınıfının en uzun aracı denilebilir. En son bu uzunluğu Volvo V90 ve Volvo S90 araçlarda görmüş
idik. Sınıflarının en uzun araçları ile birbirlerine
S sınıfında oldukça yakın gözüküyorlar. Elbette
kendi sınıfında benzerlik gösteren Volkswagen
CC 4873 mm uzunluğa sahip. Yeni CLS300 d
4MATIC bu uzunluğu ile arka bagajında ciddi
anlamda hem derinlik hem de genişlik olarak
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ciddi bir yükleme kapasitesine de sahip. Aracın
bagaj bölmesinin bir alt katmanında ise yine sağ
tarafta ufak eşyalarınızı koyarak kapalı şekilde
saklayabileceğiniz oldukça kullanışlı olan bir
alanda mevcut. Yeni CLS 300 d 4MATIC FL
AMG’nin motoru 2.0 litre dizel 9G-TRONIC, 9
ileri oranlı otomatik şanzımana sahip ve tam
olarak 265 beygir güç üretiyor. Aracın üzerinde
bulunan 70 Ah akü ise bir bakıma geri kazanım
teknolojisi ile beraber 14 V Alternatör akımı ile
beraber araca ufak bir hibrid kullanım sistem de
sağlıyor. Yakıt tüketimi, şehir dışı (4,8 litre/100
km)’de olarak fabrika verisi bulunuyor. Yakıt
tüketimi, şehir içinde ise (7,6 litre/100 km)’de
bir sarfiyatı bulunuyor. Elbette bu aracın ECO
kullanım modunda alınmış makul verileridir.
COMFORT ve SPORT modunda aracın yakıt
sarfiyatında kullanım verileri buna bağlı olarak
artış gösterebilir. Bu arada sürüş modlarından
yeri gelmiş bahsetmişken CLS300AMG’de
Eco, Comfort, Sport, Sport+ ve Kendi Özel
ayar seçeneklerinizin de yer aldığı tam 5 farklı
sürüş modu bulunmakta. Bu sürüş modlarını
ayrıca kolayca sürüş esnasında değiştirmeniz
mümkün. Aracın içine baktığımızda ise oldukça
açık ferah ve yazlık bir konsept bizi karşılamakta. Neva grisi nappa deri, magma grisi konsol,
Açık damarlı gri dişbudak ağacından, mat cilalı
ahşap süslemeler Yeni CLS 300 AMG 4 MATIC aracımızda yer alıyor. Yeni CLS’de Isıtmalı
ve havalandırmalı ön koltukları bulunuyor. Mat
cilalı orta konsol süslemeleri, Burmester surround ses sistemi ve 2 adet 12.3 inçlik geniş
ekranlı kokpit ekranları Mercedes-Benz Yeni
CLS300’de ilk göze çarpanlardan…

öncelikle SPORT modunda daha sert
agresif bir sürüşe olanak sağlarken kısıtlı
olarak ESC’yi açıp, kapatıyor. Frenler ise
daha sert ve tepkisel olabiliyor. SPORT+
modunda ise ESC komple kapalı bir
şekilde araç salınım sürüşlerine olanak
sağlamış olsa da burada ki en önemli
sürüşteki konu 4MATIC sürekli devrede
olduğu için en ufak bir kaymada ya da
aracın hızlı dönülen kaygan virajlı zeminlerde aracın kaymasına (drift) imkan vermiyor. Kısıtlı ve zorunlu bir kaymadan sonra
4MATIC kaymasını ya da spin atmasına
izin vermiyor. Güvenlik daha çok ön planda olduğundan Sport+ seçeneğinde çok
fazla oynayabileceğiniz bir araç değil. Yeni
CLS 300 AMG 4MATIC üzerinde bulunan
Runflat lastikler ön tarafta 245/35 R 20
ve arka tarafta 275/30 R 20 seçim olarak
kullanıldığından dolayı, burada konfor
bakımından tek handikap aracın 30 ve 35
olan lastik kalınlığının 60 düzeyine çıkarılması olacaktır. Türkiye yol şartlarında
görünüş ve sportif bir kullanım olarak üzerinde seçili 30 yanak yüksekliğine sahip
bu aracımızın lastikleri maalesef konfor ve
yol şartlarında negatif bir sürüş sergilemektedir. Günlük kullanımlar için çok daha
konforlu ve uygun 60 yanak yüksekliği
seçili daha yumuşak hamura sahip lastikler ile oldukça konforlu ve yine sportif
bir şekilde aracın daha iyi yol şartlarına
uygun kullanabileceğini düşünmekteyim.
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CLS 300 d 4MATIC FL AMG test
aracımızın versiyonunda özel olarak Gece
Paketi yer almakta. Karartılmış arka ve
arka yan camlar, Aydınlatmalı, değiştirilebilir kapaklı kapı eşikleri, AMG paspaslar,
Yeni 3 kollu Nappa deri kaplı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, Neva grisi tavan
döşemesi, AMG iç mekan tasarım konsepti, İç Aydınlatma Paketi 64 renkli ambiyans aydınlatması aracımızın iç tasarım
özellikleri arasında yer alıyor. Yeni CLS
300 d 4MATIC Sürüş Özelliklerinden bahsedecek olursak; aracımızın adında da
anlaşılacağı üzere otomatik 4 tekerden
çekiş sistemine sahip. AMG DYNAMIC
SELECT, sürüş karakter seçim fonksiyonu, DYNAMIC BODY CONTROL, sertliği
seçilebilen süspansiyon sistemi, Direksiyon arkasında vites değiştirme kulakçıkları
F1 vitesleri aracımızın en önemli öne çıkan
sürüş dinamikleri arasında yer almakta.
Aracımızın sürüş modlarında ECO modunda akü geri kazanım teknolojisi ile
birlikte aracımızın süspansiyon, klima ve
ESC sistemi uyarlamasında en düşük
yakıt sarfiyatına göre araç sürüş modunu
ayarlıyor. Aracımızın CONFORT modunda ise yine aracımız süspansiyon sistemi,
fren sertliği sistemini ve direksiyon sertliğini ona göre ayarlayarak yol şartlarına göre
konforlu bir sürüş için ideal şekilde kendini sürekli olarak ayarlıyor. SPORT VE
SPORT+ sürüş modlarında ise aracımız
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90 Cross Country aracımızda ilk olarak
sizi Bowers & Wilkins ses sistemi
karşılıyor. Ön kokpit göğüs üzerinde
yer alan aksesuar ses sistemi araçta
en göze çarpan ilk detay. Aracın sürücü özellikleri ekranında Volvo S90 ve Volvo XC90 üzerine inşa edilen Volvo V90 Cross Country’de
aklınıza gelebilecek tüm özellikler yer almakta. (Volvo’nun 90 ve 60 Serisindeki tüm Volvo otomobillerinin temelini oluşturan gelişmiş
modüler ürün platformu olan ölçeklenebilir
Ürün Mimarisi (SPA) üzerine inşa edilmiştir.)
Volvo V90 Cross Country’e dışarında ilk baktığımızda üzerinde 20 inç 5 V Kollu Mat Grafit
Elmas Kesim Alaşım Jant büyük geniş jantları
göze batıyor. Bu 20 inç 5 V kollu alaşım jant
Volvo’nuzun dinamik özelliklerini mükemmel
bir şekilde tamamlıyor. Elmas Kesim tasarım
saf, parlatılmış alüminyum ile mat grafit boyanın kontrast yaratan yüzeyleriyle ayırt edici, teknik görünüme katkıda bulunuyor. Pirelli
marka 245/45R20 lastikleri yer alıyor. Volvo
V90 Cross Country’e yan taraftan baktığımızda
bu zamana kadar görmüş olduğumuz en uzun
4939 mm Volvo…Volvo V90 Cross Country aynı
bir yata benziyor. Aracın dışarıdan basık bir havası ve tasarımı var ancak bu içeriye kesinlikle
yansımamış. Araç oldukça geniş ve yerden olabildiğinden çok daha yüksek konumlandırılmış
o şekilde duruyor. 21cm yerden yüksekliği
bulunuyor. 30cm’e kadar ise su geçişi performansına sahip. 20 yıldan uzun bir süre önce ilk
Cross Country’nin piyasaya sürülmesinden bu
yana Volvo Cars, sağlam, her yol ve her hava
koşulunda kullanılabilen V90 Cross Country,
yetenekli ve macera dolu bir pakette güvenlik, pratiklik, konfor ve performans sunan bir
arazi aracına dönüştürmeyi başardı. 60 mm’lik
artırılmış sürüş yüksekliği ve her türlü hava ve
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yol koşulunda konfor ve kontrol için optimize
edilmiş bir şasi, otomobilin Volvo portföyündeki
özel konumuna daha da katkıda bulunurken,
dış tasarım ipuçları otomobilin Cross Country
doğasının altını çizmeyi başarıyor. Çok yüksek olmayan dış basık görünüş aracın yanına
yaklaştığınızda sizin ne kadar ufak kaldığınızı
gösteriyor. Aracın devasa büyük olması ancak
yanındayken belli. Aracın dış tasarım çizgileri
bu anlamda da güçlü yanları ile sizi yanında
ya da uzaktan baktığınızda değişik farklı gözle
hitap etmenizi sağlamakta. Araca önden baktığımızda güzdüz yanan full led sisleri altında
sis lambaları Cross Country olduğu için aracı
çepeçevre saran korumalıkları hafif çıkıntılı bir
şekilde çamurluklarda mevcut. Ön tarafta Volvo
ambleminin altında yer alan kamera sistemi ve
aracın etrafında 360 derece bir kamera sistemi
ile park asistanı yer alıyor. Hem yolda sürüşte
hem de park halinde bu kamera sistemi araca
sorunsuz şekilde yardımcı oluyor. Araç önden
çok kaslı görünüyor. B5 Mild Hybrid sisteme
sahip motoru yer alıyor. Aracımız dizel araç
olduğun için Adblue sıvısı konması için yakıt
deposu kapağında ayrıca bulunuyor. 2.000
motor ve 235 beygir gücünde. Otomatik açılan
bagaj kapağı, altında ayrıca stepne bölümü yer
almakta. Çok iyi çalışan ve bu zamana kadar
gördüğüm en iyi müzik sistemi bu araçta mevcut. V90 Cross Country 2400kg ağırlığa kadar
araç römork taşıyabiliyor. V90 Cross Country’e iç tasarıma baktığımızda sürücü ve yolcu
koltuklarında ısıtma ve soğutma sistemi bulunuyor. Direksiyon sadece el ile manuel şekilde yükseklik ve derinlik ayarlamasına sahip.
Araç komple full açık renk deri döşeme. Arkaya
kadar açılan üst cam tavanı yer alıyor. Araçta
sürücü için ön koltukta masaj sistemi geliştirilmiş masaj ayarına sahip koltuğu bulunuyor.

olarak kayıp olacak kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve 48 Voltluk aküye
besleniyor. Gerektiğinde, depolanan enerji
Entegre Marş Jeneratörü kullanılarak kısa bir
süre için benzinli motora destek olmak üzere
kullanılabiliyor ve böylece daha da güçlü bir
hızlanma sağlanıyor. Düşük sürtünmeli motor teknolojisi, yenilikçi motor işletim sistemi,
common-rail direkt yakıt enjeksiyonu ve
gelişmiş turbo teknolojisini kullanan bu motor güç ve verimliliği en üst düzeye çıkarıyor.
Turbo düşük ve orta motor devirlerinde son
derece iyi tepki sağlayarak günlük kullanımda sürüş kolaylığı sağlıyor. Düşük yükte
sürüş koşullarında, örneğin otoyolda giderken, yakıt tüketimini daha da azaltmak için,
dört silindirden ikisi devre dışı kalarak konfor
ya da performanstan taviz vermeden yakıt
tasarrufu sağlıyor. Düşük motor ağırlığı virajlı
yollarda çevik kullanıma katkıda bulunurken,
Start/Stop teknolojisi ve Eco fonksiyonumuz
motor ve klima sistemini en verimli düzeyde
çalıştırarak yakıt tüketimini ve CO2 atıklarını
daha da düşürüyor. Sürüş modları: Comfort,
Eco, Dynamic, Off-road ve Individual modu
olarak Volvo V90 Cross Country’de mevcut. Siz yolculuğun tadını çıkarabiliyorsunuz.
Sürüş modu kontrolümüz motor ve direksiyon özelliklerini tercihlerinize ve sürüş koşullarına göre adapte etmenize olanak tanıyor.
Comfort, Eco ya da Dynamic; orta konsoldaki zarif döner düğme ile modlar arasında
geçiş yapın. Comfort modu konforu en üst
düzeye çıkarırken, Eco modu motor ve klima
sistemini mümkün olan en düşük yakıt tüketimi için ayarlıyor. Dynamic modu, hızlı motor,
vites kutusu, direksiyon ve fren tepkileri ile
sportif sürüş için kalibre edilebilir. Individual modunda kendi kişisel sürüş modunuzu
ayarlayabilirsiniz.
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Araç komple eksiksiz ve kusursuz bir araç
olarak önümüzde duruyor. Aracın sürüş bilgi ekranına göz attığımızda ise; Aracımızda
XC90 ve S90’da yer alan tüm bilgiler ve
güvenlik sistemleri asistanları bilgi ekranında
yer alıyor. ESC spor mod, Şerit takip sistemi,
Park yardımı, Trafik takip, Park girişi, Park
çıkışı, Blis ayna kör nokta uyarısı, kablosuz
telefon şarj ünitesi, Yol trafik levha okuması,
Hız limiti desteği, Hız sabitleyici, Viraj ışığı,
Aktif viraj farları, Çarpışma önleme sistemi
bir tuşa basarak bu seçenekleri aktif ederek,
pasif hale getirmeniz de mümkün kılınmış.
Ön süspansiyon; Çift salıncaklı süspansiyon,
helezon yaylar, hidrolik amortisörler, denge
çubuğu. Arka süspansiyon; Enine Kompozit
Yaprak Yaylı İntegral Aks, Hidrolik Amortisör,
Sabitleyici Bar. İsteğe bağlı Hava Süspansiyonu yer alıyor. Fren sistemi olarak; ABS
Fren Sistemi, Elektronik Fren Gücü Dağılımı
(EBD) ve Elektronik Fren Desteği (EBA).
Sürüş özelliği; Mild Hybrid benzinli motorumuz B5 AWD hem şehirde hem de otoyolda
çok iyi tepki veriyor. Bu harika dengeli özelliklere sahip motor tam ihtiyacınız olduğunda
büyük ve yumuşak bir güç sunuyor ve dört
tekerlekten çekiş ile sezgisel 8 vitesli Geartronic ile birlikte mükemmel sürüş özellikleri
sağlıyor. Frenleme sırasında oluşan enerjiyi
geri kazanan ve benzinli motoru destekleyen Mild Hybrid teknolojisi yakıtı daha verimli
kullanmaya yardım ediyor. Ayrıca daha konforlu bir sürüş deneyimine katkıda bulunuyor.
Motor anında çalışıyor ve kalkışta daha yumuşak hızlanmanın tadını çıkarabiliyorsunuz.
Güçlü bir Entegre Marş Motoru Jeneratörü
ve otomobilin normal 12 Voltluk elektrik
sistemini tamamlayan 48 Voltluk bir aküden
oluşuyor. Fren pedalına bastığınızda ya da
motor frenini kullandığınızda, normalde ısı
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ercedes-Benz ticari başarılı alt
yapısı ile Vito Select Plus aracı
test sürüşümüzün konuğu oldu.
Mercedes’in en ünlü ve kuvvetli güçlü motoru tam tamına 237 beygirlik güç
üreten ve İspanya’da üretilen bir ticari aracı.
Toplamda aracın içerisinde rahat oturabilecek
6 kişilik arka tarafta koltuk yer alırken, ön
tarafta ise sürücü yanında 2 kişilik bir koltuk
ile 8+1 olarak aracımızda hareket edebilirsiniz.
Güvenlik önlemi olarak yan aynalarda kör nokta
uyarı sistemi yer alıyor. Sağ tarafta kol dayama
yer alırken sürücü koltuğunda sol tarafta bir
kol dayama yer almıyor. Sürücü koltuğu manuel olarak el ile ayarlanabiliyor. Aracın direksiyon simidi üzerine ekstra olarak F1 pedalları
eklenmiş. Bu sürüşte ve vites düşürmede ani
yavaşlamalarda ve virajlarda sert fren yapmada
oldukça işe yarıyor. 237 beygirlik aracımızda
aslında değişen sadece motor versiyonu olmuş
gibi gözüküyor. Fakat şunuda belirtmemde fayda var en dolu full seçeneği olarak test aracımız
da versiyon yer alıyor. Aracımız anahtar üzerinden açılıp kapanır iken kapıları ya da bagaj haznesi, içeri motor start için anahtar eski klasik
şekilde motoru çalıştırıyor. Rakiplerine karşı
güçlü alt yapısı ile karşılık veren Mercedes-Vito 237 beygir, sürüşte ve kullanımda özellikle
virajlarda savrulmama özelliği ile güçlü ve kaslı
ağır duruşu yanı sıra Elektrik destekli direksiyon
manevralar sırasında sürüşümü destekleyerek
maksimum sürüş konforu yaşatıyor. Vito Tourer’ın en güzel yanı bana güçlü ve seri motoru
ile de bir binek spor otomobil kullanıyorum havasını sürüşünü ve konforunu yaşatması oldu

Automobile Magazine | NİSAN - MAYIS 2022

diyebilirim. Oldukça büyük bir araç olmasının
yanı sıra trafikte oldukça da kıvrak bir şekilde hareket edebiliyorum. Arka tarafta ise tüm
koltukları düz bir şekilde el hareketi ile basitçe
yatırdığımızda 2 metrelik bir yatağı kolayca
yükledim ve taşımama olanak sağladı. Sadece
yolcu taşımak adına değil, kolay sökülebilir ve
çıkarılıverir koltukları sayesinde yük ve eşya
içinde oldukça kullanışlı tam bir yazlık yerlerde
bile olması muhtemel bir hayat kurtarıcı araç
gözü ile bakıyoruz. Elbette Vito’nun tüm bunların yanı sıra önemli bir çok özellikleri de var,
Nedir bunlar? Vito Tourer Select dizel bir araç
ve 4 silindirli 1.950 litrelik motoru ile oldukça da
ekonomik 100 km‘de 5.7 litre karma yakıt tüketimine sahip. Common-Rail direkt enjeksiyon
ve turbo beslemeye sahip 4 silindirli dizel motoruna 9ileri 9G-TRONIC otomatik şanzıman
standart olarak eşlik etmekte. 9G-TRONIC
şanzıman, önceki nesil şanzıman tipine göre
daha yumuşak ve seri vites geçişleri sunarken Eco Start/ Stop özelliği ile ekonomiklik de
sağlıyor. Aracımızda THERMOTRONIC otomatik çift bölgeli klima yer alıyor. Otoyol aydınlatmasının farklı sürüş durumlarına göre uyarlanabilmesini sağlayan LED Akıllı Işık Sistemi
sürücünün görüşünü ve böylelikle sürüş emniyetini iyileştiriyor. Sistem bunun için dikey ve
yatay yönde kaydırılabilen ve farklı aydınlatma
dereceleri olan adaptif farlara sahip. Donanımda karşıdan gelen aracın sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını önlemeye yardımcı olan uzun
far asistanını viraj yönüne döndürerek yolun
daha iyi aydınlatılmasını sağlayan aktif viraj
ışığını içeriyor.

hızın üzerine çıkıldığında sistem
otomatik olarak aracı “C-Comfort”
moduna geri alarak aracı normal yüksekliğine döndürüyor. Bu
sayede sürüş stabilitesi artarken
optimize edilmiş bir yakıt tüketimine katkı sağlanıyor. Sürücü,
DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor”
sürüş modlarından birini seçerek
vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel”
modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak
da vites değiştirebiliyor. Aktif Fren
Asistanı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10
adet olan güvenlik ve sürüş yardım
sistemi sayısı 12 adede ulaşmış.
Vito ayrıca Yan Rüzgar Savrulma
Asistanı ve Yorgunluk Asistanı ATTENTION ASSIST’i bundan beş
yıl önce sunarak sınıfının güvenlik
standartlarını yeniden tanımlamıyı
başarmış. Yeni Aktif Fren Asistanı,
öndeki araç ile olası bir çarpışma
riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü
uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile
sürücüyü destekliyor. DISTRONIC,
bir aktif takip yardımcısı. Sistem,
sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip
ediyor ve sürücüyü otoyol veya
dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlamasına olanak sağlıyor.
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Vito Tourer, geleceğe yön veren
güvenlik sistemleri sadece sizin
ve yolcularınızın değil, standart
donanım kapsamındaki Aktif Fren
Asistanı (Active Brake Assist),
Yorgunluk Asistanı (Attention Assist) ve Rüzgar Savrulma Asistanı
(Crosswind Assist) ile trafikte seyreden diğer araçların da güvenliğini
arttırmayı hedeflemeyi amaç edinmiş. Belki de bu aracın en önemli
sürüş özelliği; Select donanımına
sahip Vito Tourer’da AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi opsiyon
olarak diyebiliriz. Süspansiyonu yol
yüzeyine uyacak şekilde ayarlayabilen AIRMATIC, süspansiyonun
sönümlemesini her bir tekerlek için
otomatik olarak mevcut sürüş durumuna veya yolun durumuna göre
düzenleyebiliyor. Bu sayede her
durum için sarsıntısız sürüş konforu sağlanıyor. AIRMATIC havalı
süspansiyon, kullanıcılarına Konfor, Spor, Manuel, Lift olmak üzere
dört farklı sürüş modu seçeneğiyle birinci sınıf yolculuk konforu
sunuyor. Hız arttığında aracı alçaltan AIRMATIC, sürüş stabilitesini
artırmanın yanı sıra yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Entegre otomatik seviye
kontrolü sayesinde, araç seviyesi,
ağır bir şekilde yüklendiğinde veya
bir römork kullanıldığında bile sabit
kalabiliyor. Vito Tourer’ı 35 mm yükselten “L-Lift” modunda 90 km/s
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GT4 Avrupa Serisi
2022 Sezonuna İmola’da
Başlıyor
GT4 Avrupa Serisi Takvimi
•1-3 Nisan 2022 İtalya Imola
•3-5 Haziran 2022 Fransa Paul Richard
•1-3 Temmuz 2022 İtalya Misano
•28-31 Temmuz 2022 Belçika Spa-Francorchamps
•2-4 Eylül 2022 Almanya Hockenheim
•30 Eylül-2 Ekim 2022 İspanya Barselona
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B

orusan Otomotiv tarafından
ülkemizde motor sporlarını
geliştirmek, genç sporcuları
desteklemek ve Türkiye’yi
yurt dışında temsil etmek hedefiyle
kurulan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2022 sezonunda GT4
Avrupa Serisi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Kurulduğu günden
bu yana 14 yıl içerisinde 4 kıta ve
20 ülkede 400’e yakın yarışta start
alan BOM aralıksız olarak 5. defa
GT4 Avrupa Serisi’nde Türkiye’yi
temsil edecek. Heyecanlı olduğu
kadar zorlu bir sezonun kendilerini
beklediğini söyleyen Borusan Otomotiv Motorsport Takımı Direktörü
Ahmet Köseleci, bir önceki sezonda
podyum için mücadele eden pilotları Yağız Gedik ve Berkay Besler’in
2022’de de BMW M4 GT4’ün direksiyonunda yer alacaklarını belirtti. BOM takımına bu yıl katılan
yeni pilotlarla birlikte takım uyumunu daha da ileriye taşıdıklarını ve
iddialarını artırdıklarını dile getiren
Köseleci, “2022 sezonuna hem ulu-
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sal hem de uluslararası arenalarda
kendilerini kanıtlamış, güçlü ve tecrübeli pilotlarımızla hazırız. 2008
yılında GP2 Asya Serisi’ne katılan
yarış pilotu Jason Tahincioğlu, uzun
süre sonra tekrar pistlere geri dönerek ekibimizin yeni üyelerinden
biri oldu. Takımın diğer yeni pilotu
ise 2021 yılında BMW M4 GT4 ile
British GT şampiyonu olan İngiliz
William Burns.” dedi. Motor sporlarında efsaneleşmiş, İtalya’nın ünlü
yarış pisti Imola’da 1-3 Nisan tarihleri arasında koşulacak ilk yarışa
tam konsantrasyon ile hazır olduklarını belirten Köseleci, “Takıma
yeni katılan pilotlarımızla birlikte bu
seneki hedefimiz yarıştığımız kategorilerde en üst sıralarda yer alıp,
bayrağımızı dalgalandırmak ve sezonu ilk üç sırada bitirmek olacak.”
dedi. 2022 GT4 Avrupa Serisi PROAM kategorisinde, Yağız ve Jason
11 kapı numaralı BMW M4 GT4’te,
Berkay ve William ise Silver kategorisinde 12 kapı numaralı BMW
M4 GT4 ile mücadele edecekler.

Motorsport

aynı takımdan benzer bir araçla
Kemal Özsoy- Yiğitcan Yüksel ve
üçüncülüğü de Mitsubishi L200
ile ANDOFF Offroad Takımı’ndan
İsmail Ayhan-Arda Arslan kazandılar. Takımlar birinciliğini
EVL Garage , ikincilik kupasını
ANDOFF Offroad Team almaya
hak kazanırken, Sınıf 1’de Suzuki Vitara ile Samet Emni – Fatih Atasayar , Sınıf 2’de Suzuki
Vitara ile Zeki Karaçaylı – Okan
Dilberoğlu, Sınıf 3’te Mitsubishi
Pajero ile Mustafa Gül – Serhat
Dursun Akdemir ve Sınıf 4’te de
İsmail Ayhan-Arda Arslan birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarış sonrasında dereceye
giren sporcuların ödülleri Kepez
Neşet Ertaş STK Merkezi’nde
gerçekleşen ödül töreninde verildi. Başarılı bir organizasyon ile
geride kalan Antalya Offroad
Yarışı’nın ardından gözler 14-15
Mayıs tarihlerinde Samsun Vezirköprü’de düzenlenecek ikinci
ayak yarışına çevrildi.
10.YIL

53
AUTOMOBILEMAGAZINE.COM.TR

P

etlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın
ilk ayağı 25-27 Mart tarihleri arasında Antalya’da
gerçekleşti. Antalya Offroad ve
Motor Sporları Kulübü Derneği
tarafından Kepez Belediyesi
katkılarıyla düzenlenen 2022 sezonunun ilk yarışı 25 Mart Cuma
günü idari ve teknik kontrollerin
ardından Konyaaltı Belediyesi
önündeki start seremonisi ile
sonlandı. 28 araç ve 56 sporcu, yarışın ilk gününde Cumartesi sabahı Dedeoğlu orman
etabı ve ikinci gün de Clause
Tohum Dokumapark’ta seyirci etabında mücadele ettiler.
Arazi araçlarının zorlu engellerle mücadelesi büyük bir izleyici
kitlesi tarafından da heyecanla
takip edildi. İki günlük mücadele
sonunda EVL Garage takımından pilot Kenan Özsoy-Harun
Deynek ekibi Can-Am Mavercik
ile genel klasman ve SSV sınıfı
birinciliğini kazanırken, ikinciliği
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T

ürkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından FIAT ve
Petlas katkılarıyla düzenlenen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ sosyal sorumluluk projesi, bu yıl 4.kez düzenleniyor. Otomobil
sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen proje, ehliyet
sahibi, 28 yaş ve altı gençlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor. Elemeler 10-11-12-13 Mayıs 2022 ile 30-31 Ağustos ve 01-02
Eylül 2022 tarihlerinde iki ayrı grup olarak gerçekleştirilecek olup, ilk
grubun kayıtları 27 Nisan’da, ikinci grubun kayıtları da 02 Ağustos
tarihinde sona erecek. Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri
kullanarak zaman karşı yarıştığı elemelerin ardından, eğitimler ve
final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir
bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık 2022
TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı bulacak. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada “İlk 3 senesinde
1200’ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız
TOSFED Yıldızını Arıyor projemize, Mayıs ayında başlıyoruz. dedi.

2

7 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl düzenlenen ve
Karya Otomobil Spor Kulübü’nün başarılı bir organizasyonuyla geride kalan Rally Bodrum, bu yıl 15-17
Nisan tarihlerinde Bodrum yarımadasında adrenalin dolu
bir hafta sonu yaşatacak. ACE of MICE Awards Kongre,
Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği”
dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli
olan organizasyon, Oasis Bodrum’daki sergi ve söyleşi ile
başlayacak. Aralarında şampiyon pilotlar Serdar Bostancı
ve Kemal Gamgam gibi isimlerin de otomobillerinin bulunduğu ‘Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi’ 11-15 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum’da ziyaret edilebilecek. Ayrıca
şampiyon ralli pilotları Burak Çukurova, Murat Bostancı,
Orhan Avcıoğlu, Erkan Güral ve Kemal Gamgam da 14
Nisan Perşembe günü saat 17.00’de, Oasis Bodrum’da
gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severlerle bir araya gelecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından
düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda
sezonun ilk yarışı olan Rally Bodrum, 15-17 Nisan tarihlerinde yine rekor bir katılım ile gerçekleştirilecek.
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Shell Helix, Türkiye
Ralli Şampiyonası

15-17 Nisan - Bodrum Rallisi - MUĞLA
27-29 Mayıs - 46. Yeşil Bursa Rallisi - BURSA
24 – 26 Haziran - 12. Eskişehir Rallisi - ESKİŞEHİR
29-31 Temmuz - 39. Kocaeli Rallisi - KOCAELİ
16-18 Eylül - 42. İstanbul Rallisi - İSTANBUL
14-16 Ekim - 31. Ege Rallisi - İZMİR
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Shell Helix ile iş birliklerinin devam etmesinden
dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “İki yıl önce başlayan iş birliğimizin, yeni sezonda
da devam etmesinden son derece mutluyuz. Shell Helix’in Türkiye Ralli Şampiyonası’na
ismiyle, varlığıyla, performansıyla değer katmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.
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S

hell & Turcas, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Ralli
Şampiyonası’nı Shell Helix markasıyla isim sponsoru olarak bu yıl da desteklemeye devam ediyor. Toplam 7
yarıştan oluşan Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası,
15-17 Nisan’da Muğla’da gerçekleştirilecek olan Bodrum
Rallisi ile başlayacak. Daha sonra sırasıyla Yeşil Bursa Rallisi, Eskişehir Rallisi, Kocaeli Rallisi, İstanbul Rallisi ve Ege
Rallisi ile devam edecek sezon, 11-13 Kasım arasındaki
son yarış ile tamamlanacak. Shell Helix 2022 Türkiye Ralli
Şampiyonası, aynı zamanda 35 yaş üzeri klasik otomobillerin katılımına açık Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
ile birlikte gerçekleştirilecek. Türkiye otomobil sporları
açısından önemli bir yere sahip olan Türkiye Ralli Şampiyonası’na 3. kez Shell Helix markasıyla sponsor olan Shell
& Turcas CEO Emre Turanlı, şunları dile getirdi: “Ülkemizde otomobil sporları 1968 yılında ralli ile başladı. Türkiye
Ralli Şampiyonası ise hem organizasyonların kalitesindeki
yükseliş hem de sporcularımızın yurt dışındaki başarıları
ile her geçen gün popülerliğini arttırmaya devam ediyor.
Dünyanın lider madeni yağ tedarikçisi olarak, Türkiye’de
otomobil sporları için çok önemli bir yere sahip olan ralli
şampiyonasına Shell Helix markamız ile ismimizi vermekten
dolayı çok mutluyuz.” dedi.
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Las Vegas, Formula 1'de
2023 takvimine eklendi

Cem Bölükbaşı, Formula 2
serüvenine güçlü başladı

100 milyon Sterlin’den fazla gelir elde edilmesi beklenirken, anlaşma 10
yıl boyunca devam ederse bu rakamın 1 milyar Sterlin’i aşacağı tahmin
ediliyor. Bu durum, Las Vegas’ı tarihin en fazla kazanç getiren Grand
Prix’si gelecekte yapabilir. Anlaşma gereği, bilet satışları, ticari mal gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları doğrudan Formula 1’in banka hesabına
yatırılacağı duyuruldu. Las Vegas’ın Ceasars Palace, MGM Grand ve
Belaggio gibi ikonik yapıları arasında yer alacak pist, 14 virajdan oluşacak ve yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki parkurda araçların düzlükte 340 km hıza ulaşması bekleniyor. Las Vegas, Amerika’daki üçüncü
Grand Prix olma özelliğini taşıyacak. Miami GP ilk çıkışını Mayıs ayında,
Austin GP ise Ekim ayında devreye girmişti. F1 yönetimi, Amerika’daki
prime time saatlerinin yakalanabilmesi için geleneksel yarış formatının
dışına çıkarak yarışları cumartesi akşamı yapacağını duyurdu.

T

ürkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, FIA
Formula 2 Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Bahreyn Sakhir
pistindeki yarışlarda başarılı performansıyla dikkat çekti.
Kariyerinde ilk kez çıktığı Formula 2 Şampiyonası’nın 19 Mart
cumartesi günü gerçekleşen sprint yarışına 20. sırada başlayan
milli pilot, altı sıra birden yükselerek yarışı 14. sırada tamamladı. Genç pilot pazar gerçekleşen ana yarışta ise yine yarışa
20. sırada başlayıp 5 sıra yükselerek 15. bitirdi. Bölükbaşı, FIA
komiserler kurulu raporunun yayınlanması ardından 1 sıra daha
yükselerek yarışı 14. tamamladı. Fakat talihsiz bir şekilde kaza
yapan Bölükbaşı; Formula 2’den yapılan açıklamada, “Tıbbi muayenenin ardından 23 numaralı otomobilin sürücüsünün
beyin sarsıntısı geçirdiği ve ileri tedbir kontrolleri için bir gece
hastanede kaldığı tespit edildi ve yarışmaya uygun olmadığı ilan
edildi ve bu nedenle takım tarafından etkinlikten çekildi.” bilgisi
verildi. Cem Bölükbaşı, Cidde’deki yarışta yer alamadı.
10.YIL
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ormula 1’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Las
Vegas’taki etabın Kasım 2023’te düzenleneceği ve pazar
günleri gerçekleştirilen yarışların aksine cumartesi gecesi yapılacağı belirtildi. Las Vegas’taki 6,12 kilometrelik
pistte tur sayısının 50’nin üzerinde olacağı ifade edildi.
Daha önce Las Vegas’ta 1981 ve 1982 yıllarında Formula 1 yarışı düzenlenmişti. Bu arada Austin ve Miami’deki yarışlara
Las Vegas’ın eklenmesiyle ABD’de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek. Formula 1, spor tarihinin en büyük anlaşmasına imza atarak Las
Vegas’ta 1 milyar Sterlin değerindeki büyük ikramiyeyi buldu. Aylarca
süren müzakerelerin ardından F1 CEO’su Stefano Domenicali, Las Vegas Grand Prix’sinin gelecek yıl takvime katılacağını duyurmak için Londra’dan Las Vegas’a uçtu. Yapılan anlaşma neticesinde, yarış başına

Motorsport
ÖZEL RÖPORTAJ
MURAT ÇUHADAROĞLU
Çuhadaroğlu Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı
Yarış Pilotu: Murat Ruhi Çuhadaroğlu
Röportaj-Sorular: Özgür Sunay
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1. Murat ÇUHADAROĞLU, Tosfed'e bağlı bir sporcu olmak ve yurt dışında
Türkiye'yi temsil etmek İş dünyasında nasıl bir duygu ve yaşamdır?
Aslında motor sporlarında diğer spor branşlarında olduğu gibi bir ülke, bayrak
yarışları şeklinde bir format pek yok. Yani milli sporcular, milli takımlar gibi kavramlar
ve yarışmalar yok. Genelde araba üreticileri ve takımlar arasında geçen ciddi bir
rekabet var. Ülkeler ve pilotlar, F1’ i saymazsak, biraz daha ikinci planda kalıyor.
Ama genelde otomobil yarışçıları herhangi bir mecburiyetleri olmasa da araçlarına,
kasklarına ve tulumlarına kendi ülkelerinin bayraklarını koyuyor. Tabi podyuma çıktığınız zaman arkanızda, ülkenizin bayrağınızın olması, yarışı birinci bitirdiğinizde milli
marşınızın çalınması gurur verici, müthiş bir duygu.
2. Murat ÇUHADAROĞLU kaç yıldır motor sporları hobisi ile uğraşmaktadır?
Sizce motor sporlarına sadece bir hobi gözü ile bakmak doğru mudur?
2015 senesi başında,” Ferrari Challenge “ yarışları ile başladım. Bu işi Türkiye’de
amatörce yapan çoğu kişi gibi ben de geç başladım diyebilirim. Maalesef otomobil
sporları çok pahalı bir uğraş. Kendi imkânınızı kullanarak yapabilirsiniz ya da sizi
birilerinin ciddi şekilde desteklemesi gerekecek. Bu da maalesef Türkiye’de çok zor
oluyor. Bende ancak 50 yaşından sonra birazda tesadüflerle bu işe gönül sardım.
Bu işi 7 senedir bayağı ciddi, disiplinli şekilde takip etmeye çalışıyorum. Bu yaşlarda
bu işe başlayıp da profesyonel seviyede yarışmak ve bu işten para kazanmak pek
mümkün değil. Haliyle bende bu işi tamamen kendi zevkim ve kendi imkânlarımla
hobi gibi yapmaktayım.
3. Ferrari haricinde yarıştığınız marka ve farklı motor sporları kategorileri de
oldu mu? Bunu biraz açıklayabilir misiniz?
Ferrari ile yarıştım. Sebebi de ilk yarış kurslarım Ferrari sürüş eğitimleri sonucunda
başladı ve ilk girdiğim ve su anda içinde bulunduğum takım Ferrari destekli resmi bir
takım olduğundan başka bir araba kullanmam mümkün değil. İlk 4 sene Ferrari Challenge yarışlarına katıldım ve 2018 senesinde Avrupa’da grubumda şampiyon oldum.
Son 3 senedir de GT3 sınıfı arabalarla Sprint ve Endurance yarışlarına katılıyorum.
Automobile Magazine | NİSAN - MAYIS 2022
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4. En son 08-10 Ekim tarihlerinde Mugello pistinde koşulan İtalya
GT Sprint Şampiyonası 4. ve son ayağında, Ferrari 488 Evo GT3
ile podyumun en üstünde yer aldınız. Rakipleriniz nasıl? Zorlu mu?
Bu yarış ne kadar sürüyor ve nasıl hazırlıklar yapmaktasınız?
Bu seneki İtalyan GT Sprint Şampiyonası oldukça zorluydu. Gt3AM
sınıfında şampiyonluk son ana kadar gitti geldi. En yakın rakibimle
son iki yarışa kadar az bir puan farkı vardı. Mugello’ daki ilk yarışta
ben şansız bir kaza geçirince bir anda şampiyonluğu kaybettiğimi
düşündüm ama 2. Yarışta ilahi adalet bize güldü, rakibimiz de bir hata
yapınca son anda şampiyonluğu biz aldık.
GT3 Sprint yarışları genelde 1 saat civarında sürüyor. Bizim yarışlarda,
yarım saat ben, yarım saat ise takım arkadaşım aracı kullanıyor.
Hazırlık konusuna gelince zaten sezon boyunca oldukça sağlıklı ve fit
olmanız gerekiyor. Özellikle yüksek performanslı arabalarla yarışıyorsanız fiziksel durumunuzun çok iyi olması gerekiyor. Gerçekten çok
yorucu olabiliyor. Her zaman %100 konsantre olmanız gerektiren bir
uğraş bu. Yarış koltuğunda veya koltuğun yanında oturmamış birine
bunu anlatmak gerçekten zor. Stresi, üstünüze binen yükü ve sıcağı
bu işi yapmadan anlamak pek mümkün değil diyebilirim. Bunlarla başa
çıkmak için disiplinli bir şekilde, özel kondisyon ve kuvvet çalışmaları
yapmanız gerekiyor.
5. Ferrari yarış aracınız zaten hızlı bir süper spor bunun haricinde
daha farklı özellikleri var mı?
Kullandığım yarış aracı ultra lüks bir spor aracı değil, GT3 sınıfı bir
araçtır. Tamamen yarış amaçlı, özel olarak üretilmiş bir araba. Dış
görünüşü ile bildiğimiz Ferrari’yi andırıyor ama içindeki tüm aksam, her
şey bir yol arabasından farklı.

cağım ve büyük bir ihtimale de yanımda Pro bir pilotla ProAm kategorisinde bulunacağım. Haliyle bu sezon geçtiğimiz seneye göre
bayağı zor olacak. Şampiyonluk bu seride ve bu kategoride biraz zor
olabilir. İlk etapta, bir kaç kere podyum görebilmek benim için iyi bir
deneyim ve basari olacaktır.
6. Murat ÇUHADAROĞLU son olarak Türkiye'de motor sporları
dendiğinde izlenimlerinizi öğrenebilir miyiz?
Avrupa’yla kıyasladığımızda tabi bu konuda çok eksikliklerimiz olduğunu
görüyorum. Maalesef sadece bir uluslararası yarış yapabilecek bir piste
sahibiz ve birçok sebepten dolayı Türkiye’de uluslararası pist yarışları
maalesef yapılamıyor. Umarım bu sporu daha popüler hale getirmek
için F1 ve diğer pist yarışlarını, kalıcı bir şekilde ülkemize getirmeyi
başarabiliriz Tabi bir de yarış pilotu havuzumuz çok ama çok küçük,
hal böyle olunca da uluslararası alanda başarılı bir yarış pilotu çıkarmak
çok zor ve iş biraz da şansa kalıyor maalesef. Türk halkı olarak hızlı
araba kullanmayı çok seviyoruz ama yarış pistlerinde başarılı olmak için
bu yetmiyor. Çok küçük yaşlarda bu işe merak salıp, başlamak lazım.
Karting bu işin ilkokulu sayılır düşüncesindeyim, daha geniş kitlelerin motor sporlarına girmesi için nispeten ekonomik bir seçim. Fakat
bundan sonra ilerlemek çok zor, çünkü sınıflar büyüdükçe, arabalar
hızlandıkça sporcuların bu işi amatörce kendi imkânlarıyla yapabilmesi,
maliyetlerin katlanarak artmasından dolayı imkânsız hale geliyor. Tabi
burada biraz devlet, biraz federasyonlar ve daha önemlisi sponsor ve
yarış takımlarının devreye girerek bu sporculara yardımcı olması gerekiyor. Bu faktörlerin bizde maalesef çok az sayıda ve etmende olmasından dolayı, ileri seviyedeki yarışlar için başarılı olabilecek pilot
yetiştirmek pek mümkün olamıyor.

6. Önümüzde ki yarışlardan ve hedeflerinizden
bahsedebilir misiniz?
Bu sene oldukça rekabetçi bir ortamı olan GT Open serisinde yarışa-
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EKSPERTİZ RAPORUNDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
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eredeyse tüm otomobil
sahiplerinin alıcı veya satıcı
sıfatıyla bir şekilde taraf
olduğu ikinci el araç satış
sözleşmelerine konu olan aracın
ayıplı olması durumunda araçtaki
hasar veya kayıpları bilmese bile
satıcının sorumluluğu gündeme
gelmektedir. Bu tür ihtilaflarda en
kritik husus ayıp kavramıdır. Hukuki
olarak ayıp, sözleşme konusu şeyde
mevcut olduğuna güvenilen maddi,
hukuki ve ekonomik niteliğin eksik
olması halidir. Ayıplı araçların konu
olduğu satış sözleşmelerinin doğrudan tarafı olmayan fakat ekspertiz
hizmeti sunarak aracın durumunu
raporlayan ekspertiz firmalarının sorumluluğu günümüzde en çok merak edilen konulardan birisidir. Bu
yazımızda ekspertiz hizmeti sunan
firmaların hukuki ve cezai sorumluluğunu inceleyeceğiz. Ekspertiz
hizmeti özünde bir uzman eşliğinde
satış sözleşmesine konu olan aracın
mevcut durumunun tespit edilmesinden ibarettir. Kanun koyucu
tarafından bu alanda yaşanabilecek
mağduriyetlerin önlenmesi için
“30331 sayılı İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik”
düzenlenmiştir.
Bu yönetmeliğin
14. maddesinin 3. fıkrası 8 yaş veya
160.000 km altında olma barajıyla
ekspertiz zorunluluğu getirmiştir.
Aynı zamanda ekspertiz raporunun
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
hizmet yeterlilik belgesi bulunan
işletmelerde düzenlenmesi gerektiğini yaptırım altına almıştır. Hizmet
yeterlilik belgesi bulunmayan işletmelerden alınan ekspertiz raporları
geçersizlik yaptırımına tabi olacaktır. Bu düzenlemelerin bilinmesi ve
uygun davranılması her an böyle bir
hukuki ihtilafın tarafı olabileceğimiz
için oldukça önemlidir. İlgili yönetmeliğin 14. maddesinin 5. fıkrasında
düzenlendiği üzere Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz
raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek
durumunu yansıtmamasından so-
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rumludur. Son zamanlarda artan
fiyatlar nedeniyle aracın değerini belirlenmesinde hasar durumu,
değişen veya değişmeyen bütünleyici parçalar, kilometre sayacı
ve buna benzer birçok etken çok
daha fazla önem kazanmışken bu
hususların tespiti için tarafların beyanları değil uzman ekspertiz işletmelerinin raporları esas alınmalıdır.
Bu raporlar alıcı tarafın ikna olmasını sağladığı gibi aynı zamanda
güvence anlamına gelmektedir bu
nedenle yönetmelik tarafından belirlenen özelliklerde rapor alınması
özellikle alıcı için büyük önem arz
etmektedir. Satın alınan araçta ortaya çıkan ayıplar dolayısıyla satıcının
sorumlu olduğunu belirtmiştik fakat
ekspertiz firmasının da satıcıyla
birlikte bu ayıplardan sorumlu olabilmesinin şartı ayıpların var olmasına rağmen düzenlenen raporda bu
hususların belirtilmemiş olmasıdır.
Eğer düzenlenen rapor hatalı,
gerçeğe aykırı veya hileliyse hukuki
olarak söz konusu ayıptan kaynaklanan zararın tazmininden ekspertiz
firması ve satıcı müteselsilen yani
birlikte sorumlu olacaklardır. Ayıplı
aracın alıcısı söz konusu zararın
tazminini ekspertiz firmasından talep edebileceği gibi satıcıdan veya
her ikisinden birden isteyebilecektir.
Bu sorumluluk tür olarak hukuki sorumluluk olarak tanımlanır. Ekspertiz raporu düzenleyen kişinin bilinçli
olarak sahte veya gerçeğe aykırı
rapor düzenlemesi halinde hukuki
sorumluluğa ek olarak cezai sorumluluğu da vardır. Cezai soruşturmaya ve kovuşturmaya konu olabilecek
nitelikte bir rapor söz konusuysa özel belgede sahtecilik veya
dolandırıcılık suçu söz konusu olabilecektir. Bu tür suç içeren durumlarda ve hukuki sorumluluk yönüyle
en önemli husus ayıbın öğrenildiği
andan itibaren zaman kaybetmeden
uzman bir avukattan yardım almak
suretiyle hukuki sürecin başlatılması
olmalıdır.

T

ogg, 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlandığı C-SUV’un prototipiyle katıldığı Ankara’daki Eko İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Zirve kapsamında “Mobilite dünyasında
dönüşüm ve sürdürülebilirlik” başlıklı bir konuşma yapan Togg
CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknoloji’ için yola çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi
kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz”
dedi. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji
markası Togg, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde,
C-SUV prototipiyle yerini aldı. Togg’un 2022 yılının son çeyreğinde
üretim bandından indirmeye hazırlandığı akıllı cihaz, ziyaretçilerin
büyük ilgisiyle karşılaştı.Devlet başkanlarından kamu otoritelerine,
uluslararası kuruluşlardan sektör temsilcilerine geniş katılımlı zirvede konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, iklim değişikliğiyle
mücadele kapsamında fark yaratacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti. Togg’un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir şirket
olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları söyledi:
Yola ‘doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknolojiyi hayata geçirmek üzere çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz.
Gemlik Tesisimizin inşaat çalışmalarını da dâhil ederek, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla sürdürülebilirlik konusunda
odaklandığımız öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarımızı
paydaşlarımızla birlikte, onların görüşlerini alarak belirledik. Paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştiriyor, dünyamızı
bunun etrafında şekillendiriyoruz.” Karakaş, tedarik zinciri ürün bazlı karbon emisyonları konusunu da çok önemsediklerini belirterek,
şöyle devam etti: “Akıllı cihazımızda kullanılacak kumaştan herhangi küçük bir parçaya kadar ‘geri dönüştürülebilir mi’, ‘daha organik olabilir mi’ gibi konuları araştırıp, tedarikçilerimizle ona göre
iletişime geçiyoruz. Hatta tedarikçilerimiz için ürünle ilgili sorduğumuz klasik soruların yanına, ‘Karbon ayak izi sertifikanız var mı’,
‘Enerji yönetim sisteminiz var mı?’ gibi soruları da ekledik. Bu kriterler de tedarikçi seçimimizde önemli rol oynuyor. Ekosistemimizi
sürdürülebilirlik üzerinde büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.
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10.YIL

PANTONE
White Logomark Keyline with White Wordmark
Master Stacked

Uzmanlık,
daha az ile
fazlasını başarmaktır.
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Bir damla enerjiyi bile boşa harcamayın.
CoolTech+™ teknolojisine sahip PETRONAS Syntium
motordaki ısıyı kontrol eder, kritik parçaların ömrünü
uzatır, yakıt tüketiminizi ve emisyonları azaltmak için
motor verimliliğini en üst seviyeye çıkarır.

‘e kadar

daha fazla
yakıt
verimliliği*

Isıyı kontrol edin
*SEQUENCE VIE Endüstri Standardı Testine: API SP limitlerine göre.
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Verimliliği en üst seviyeye çıkarın. pli-petronas.com

