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editör
MERHABA, 

Bu dergiyi bu sayıyı bitirdim. Bugün babalar günü idi... Evet Haziran-Temmuz sayımızı 
Babalar gününde yayına almak için bu değerli satırlarımı yazarak son halini derginin vermiş 
oluyorum. Bu işlemden sonra dergi kontrol edilecek, sonra pdf dönüştürülecek ve sonra 
da E-dergi yapma programımız uygulamamız içine yüklenerek son ayarları yapılarak, yayın 
için oluşturulacak. 

Bugün babalar günü ama hüzünlü bir babalar günü oldu. Oğlum evladım yanımda değil. 
Bende onun yanında olamadım. Daha doğrusu kalmadı bugün benim yanımda dolayısı 
ile benimde çalışıp zaten bu dergiyi bitirip bir an önce yayına almam gerekiyordu. İş her 
zaman ön planda. Benim için hediyesiz ve sevimsiz bir babalar günü oldu diye düşünürken 
aslında bizim için en büyük hediye sağlıkla evlatlarımızın başında olmak olduğunu bunu 
yazarken anladım. Hiç bir hediyenin evlatların ve sağlığın yerini tutamayacağı gibi Anne ve 
Babalar için de her zaman bu böyledir. Onu da şimdi anladım. Hediye şart değil. Evlat-
larımızdan uzakta onlara özlem duyarken onların iyi olması bizler Anne ve Babalar için en 
büyük hediyedir diye düşünüyorum. Önemli olan da bu bence. 

Evet, birazda dergimizde neler yapıyoruz? diye baktığımızda şu yaz aylarında iş ile ilgimiz 
fazla kalmadı biraz iş ve birazda sağlık ile kalmak için tutunmaya çalışıyoruz maalesef. 
Tadımız tuzumuz da kalmadı. Belki test araçları açıllır ve biz eskisi gibi test araçları ile 
çekimlere ve test denemelerine tekrar çıkabilir isek, o zaman belki biraz olsun kendimize 
gelebiliriz. 

Şu anda maalesef sudan çıkmış balıktan hiç bir farkım yok. Ne yaptığımı, nereye gide-
ceğimi ve neler yapacağımı bilmemek ile birlikte geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yayın için 
harekete geçtim. Dergimizi ingilizce dil ile az sayfalı demo gösterimi olan bir dijital e-dergi 
hazırladım. Demo olarak az sayfalı halini de İngiliz otomotiv distribitörleri marka yöneticil-
eri ve İngiliz medya ajansları ile de paylaştım. Gelecekte ne olur buna bir talep olur mu? 
Bilemem...

Ülkemizde durum gerçekten her bakımdan zor, dünya da daha zor. Otomobil 2. el fiyatları 
inanılmaz yükselişe geçti. 2.el otomobillere ulaşmanın daha doğrusu temiz araç bularak ul-
aşmanın sıkıntısı çok büyük zaten boyasız, göçüksüz araçları nerede ise sıfır parası ile aynı 
ücrete satıyorlar. Ne zaman biz bu hale geldik anlamadım... Bir aracın sıfır bir otomobilin 
fiyatı ne zaman 100 kusur bin liradan başlar oldu? Bu şaka gibi...

Maalesef para biriktirip benim gibi otomobil araç almak isteyen insanlar için zor bir durum 
ben şu anda 50-60 bin TL ye dahi (o kadar param kesinlikle hiç bir zaman olmadı) ama 
olsa dahi alacak araç bulamıyorum... Bu çok garip 35-40 bin TL ye dahi maalesef alacak 
doğru düzgün bir araç yok. Genelde 10-15 bin TL ‘ye satılan yüzüne bakmayacağınız 
gördüğünüzde almaya korktuğunuz 1990-1995 model BMW 3.16 ve Tofaş ve eski model 
araçlar artık o fiyatlarda satılmaya zorlanıyor.  Bu da bu kadar parası olan ve 2. el otomobil 
almak isteyen vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakıyor maalesef. Yazık avrupalı 2.el az 
km. temiz, fıstık gibi araçlara binerken bizler ne haldeyiz gerçekten Yazık...

Sevgilerimle,
Umut Özgür Sunay
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“Aracınızın içini temizlerken asla çamaşır suyu kullanmayın” 
Otomobillerin iç temizliği ile ilgili bilgiler veren hangi ürünlerin kullanılmasını 
gerektiğini de belirten Dodman, “Otomobillerin içini temizlerken asla çamaşır 
suyu veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmamalısınız. Ayrıca, parlama 
ve parmak izi önleyici gibi bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak 
bazlı ürünlerden kaçınılmalıdır. Üreticiler, her araç için hangi ürünlerin güvenle 
kullanılabileceği konusunda size gerekli bilgileri sunarlar. İngiltere Halk Sağlığı 
Kurumu ise bu konuyla ilgili normal ev dezenfektanlarının COVID-19'a karşı 
yeterince etkili olduğunu belirtmiş ve tavsiye etmektedir” diyor. 
Otomobilinizin hangi alanları daha riskli ve dikkat edilmeli?
Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğmeler veya 
dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tuta-
cağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi sık dokunan alanlara özellikle dikkat 
edilmesi gerekiyor. Emniyet kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün 
temizlik kontrol listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri 
muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyor olabilir.

“Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmayın”
Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen önlemlerini en sıkı 
şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini de ekleyen 
Dodman, “Eldiveni bir koruma şekli olarak görebilirsiniz. Ancak, bununla birlikte 
kirlenmiş bir yüzeye dokunursanız eldivenlerinizin hala kirlenebileceğini ve daha 
sonra eldivenli el ile yüzünüze dokunduğunuzda virüsün bulaşabileceğini lütfen 
unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle paylaşmamalısınız, 
çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe kurallarının dışına çıkmak olur” 
diyor. 
“Aracınızı sık sık temizleyin ve araçta el dezenfektanı bulun-
durun”
Araç yüzeyinin Covid-19 ile kontamine olması ve bulaşma sürecinin kişiye göre 
fark göstermesi de göz önünde bulundurulursa otomobilinizi sık sık temizlemek 
dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el 
dezenfektanını bulundurmanız ve torpido gözünde kolonya bulundurulması 
öneriliyor.

COVID-19 ile enfekte olan birinin öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüsü 
içeren damlacıklar ürettiğini ve bu damlacıkların o kişinin etrafındaki bir yüzeye 
ulaşabildiğini belirten Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, 
şunları söylüyor; “Virüsü içeren damlacıklar, Covid-19 ile enfekte olan kişi 
tarafından yüzeylere kolayca ulaştırılabiliyor. Başka birisi elleriyle bu yüzeye ve 
sonra yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla vücuda 
girebiliyor. Ellerimizi yıkamak işte bu nedenle çok önemlidir. Ellerimizi temizle-
menin en önemli yolu, sabun ve sıcak su kullanmak, sabun yoksa en az yüzde 
70 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanmaktan geçiyor.”
“Virüsün yüzeylerde ne kadar yaşadığı henüz kesin olarak bilin-
miyor”
COVID-19 ile kontamine olmuş bir yüzeyden kaynaklanan bulaşma riskinin 
zaman içinde azaldığını aktaran Dodman, virüsün herhangi bir yüzeyde ne ka-
dar yaşayabileceği henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, virüsün ömrünün 
bulunduğu yüzeye ve koşullara bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.

Ayrıca aynı aileden gelen virüslerle ilgili yapılan araştırmalar, virüsün yüzey-
lerden bulaşma riskinin 72 saat sonra önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.
Covid-19 pandemisi ile birlikte gündelik hayatımızda hijyen ve temizliğin ne ka-
dar önemli olduğu sağlık otoritelerince de bir kez daha ortaya konuldu. Günlük 
yaşantımızda kişisel hijyenin yanı sıra temas ettiğimiz, kullandığımız gıda, eşya, 
teknolojik aletler ve otomobil gibi birçok nesnenin temiz olması da virüslerden 
kaçınmak için büyük önem taşıyor.  Bunun için öncelikle, mikropların pek çok 
formda var olduğunu ve çevremizde her zaman çeşitli mikro organizmaların 
yaşadığını bilincinde olmamız gerekiyor. Buna rağmen, bu organizmaların 
küçük bir kısmı bizim için zararlı olma potansiyeli taşıdığını da bilmemiz önemli. 
Bu yüzden temizlik yaparken koronavirüs gibi insan sağlığına zararlı diğer tüm 
bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya dikkat etmeliyiz. Pandemi sürecinde 
otomobilinizi hijyenik ve temiz tutmanın her zamankinden daha önemli 
olduğunu vurgulayan Ford İngiltere baş tıbbi sorumlusu Dr. Jenny Dodman, 
sürücüler ile otomobillerini temiz tutmanın ipuçlarını paylaştı.

 Haberler
automobilemagazine.com.tr
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Dacia, Haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90bg Easy-R 
(otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 modellerine cazip fiyat-
larla sahip olma fırsatı sunuyor.  30.06.2020 tarihine kadar geçerli kampanyada, 
SanderoStepway Turbo 90 bg Easy-R 127.100 TL’ye satışa sunulurken, Duster 
Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 ise 134.950 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle 
buluşuyor.  Müşteri ile fiziksel görüşme, personel sağlığı, satış ve satış süreçleri 
konularında detay içeren çalışmada, bu kapsamda yer alan deneme sürüşüne 
ait ayrıntıların yanı sıra araç teslimat hazırlığı kuralları da yer alıyor. Randevulu 
müşteri kabulü ve yol yardımı konularında da önlem ve uyarılara geniş biçimde yer 
veriliyor. Yetkili Satıcı ve Servislere asılmak üzere müşteri ve çalışanlara hatır-
latma niteliğinde 8 farklı içeriğe sahip uyarı posteri bulunuyor. Renault ve Dacia 
sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar 
yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında*, binek ve 
hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında 
yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında lastik alımlarında** da 
cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL’lik yakıt kartı verilirken 
Maximum Kart’a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.  Ayrıca Renault ve Dacia yetkili 
servislerinde** müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan 
Al – Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor. Renault, Haziran ayında müşterilerine 
tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere “Şimdi Al 2021’de Öde” 
kampanya fırsatı sunuyor.  Kampanya*, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane 
Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB’in** Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının 
da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımları için yer alıyor. 
Kampanya kapsamında 45.650TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz 
oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021’de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı 
ise 1.999TL. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada ClioHB** 
103.400 TL, Yeni Clio 109.400TL ve Megane Sedan 151.900TL’den başlayan 
fiyatlarla satışa sunuluyor.

renault’dan Şimdi al 2021’de 
Öde kampanyası ........

Dacia’dan haziran ayında cazip fiyatlar

automobilemagazine.com.tr
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Yeni Renault Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi 
düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili“ yarışmasında birinciliği elde etti. 

OGD üyesi 75 gazetecinin oylaması ile ilk turda 25 aday otomobil arasından 7 
finalist belirlendi. 7 finalist arasından yapılan 2. tur oylama sonucu 5.000 puan 
elde eden Yeni Clio “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını elde etti. Türkiye’nin 
uzman otomotiv gazetecileri tarafından ödüle layık görülen Yeni Clio’nun birin-
ciliğinin açıklandığı törende ödülü, Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık’tan aldı. 

yeni renault Clio türkiye’de 
yılın Otomobili seçildi....

Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen Yeni 
Renault Clio “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, 
güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı“ kriterleri göz önünde bulundurular-
ak yapılan değerlendirmede rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. 

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ödül töreninde şunları 
söyledi: “Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla Yeni 
Clio’nun Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmesinden dolayı çok gu-
rurlu ve mutluyuz. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen 
bu otomobilin arkasında milyonlarca Euroluk bir yatırım ve binlerce 
insanın, Türk mühendis ve işçisinin emeği var... Türk halkının 
beğenisini kazanan Yeni Clio başarısını rakamlarla da kanıtladı. 
Bu unvan ve bu ödülü, sorumluluğunun bilincinde olarak layığıyla 
taşıyacağımızdan şüpheniz olmasın. Ayrıca bu kıymetli ödülü ikinci 
kez almaktan dolayı da son derece mutluyuz. OGD’nin 5 yıldır 
düzenlediği bu hakkaniyetli ve mükemmel organizasyon için başta 
Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık’a, Yönetim Kurulu’na ve 
üyelerine teşekkür ediyorum.”

Renault, 2017 yılında da, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin ikinci 
kez düzenlediği organizasyonda Megane Sedan ile “Türkiye’de 
Yılın Otomobili” unvanını elde etmişti.  Otomotiv Gazetecileri 
Derneği(OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan ‘Türkiye’de 
Yılın Otomobili’ yarışması sonuçlandı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen 
yarışma sonucunda OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden 
Renault Clio, 5.000 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından 
seçildi. Yarışmanın ilk etabında; 17 aday otomobil arasından 
jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer 
almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, 
ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım 
seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan 
geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; BMW 3 Ser-
isi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan 
Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Cliofinale kalmaya 
hak kazandı.

automobilemagazine.com.tr
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Otomotiv gazetecilerinin verdiği oylarla Türkiye’nin “Otomobil 
Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye Yılın Otomobili ödülüne layık 
görülen Renault Clio’nun açıklandığı İstanbul Park’tan online olarak 
düzenlenen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının 
tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha 
dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller arasında büyük bir rekabe-
tin yaşandığını da belirterek “COVID-19’un oluşturduğu ortam-
dan dolayı bu yıl araç tanıtımları ağırlıklı olarak online toplantılar 
ile gerçekleşti. Bizler de objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday 
otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, 
motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk. Tüketiciler-
in otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak 
görmesi bizler için çok önemli. Bu yıl da tüm otomobiller arasında 
zorlu bir rekabet yaşandı. Ve sonuçta bir otomobil ilk sırada yer 
aldı” dedi.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecil-
erinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. 
Renault Clio ile gelen birincilikten sonra sözlerine şöyle devam etti; 
“Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür edi-
yorum. bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden 
ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu 
ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyon-
larca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi 
birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu 
aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.”  
 
TOGG’un ilk ödülü OGD’den
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin Türkiye otomotiv sektörüne 
katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türki-
ye’nin Otomobili Girişim Grubu – TOGG aldı. OGD Özel Ödülü’nün 
kabul ettikleri ilk ödül olduğunu ifade eden TOGG Yönetim Kurulu 
Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, etkinliğe özel gönderdiği video ile 
teşekkür etti ve gurur duyduklarını ifade etti. 

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” Hassan Tekstil ana spon-
sorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları 
co-sponsorluğunda gerçekleşti.

Hangi otomobil kaç puan aldı?
1. Renault Clio    5.000 puan
2. Peugeot 2008    3.590 puan
3. Opel Corsa     2.540 puan
4. Citroen C5 Aircross   2.120 puan
5. BMW 3 Serisi     1.890 puan
6. Mercedes-Benz A Serisi Sedan 1.850 puan
7. Nissan Micra    1.510 puan

Türkiye’nin en çok satılan model sıralamasında 2. sırada* yer alan Clio, 
yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir 
görünüme kavuşuyor. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif 
bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını 
arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından 
geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç 
hacim ve konfora sahip.  Yeni Clio’nun iç mekanında ise, daha güçlü 
bir teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni bir tasarım ile yüksek 
kalite ilk bakışta göze çarpıyor. Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolo-
jler barındırıyor: 9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim 
Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentin-
de ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında 
yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio’nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 
366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor. Renault ürün 
gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı 

sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, 
akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı 
ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor. 
Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel 
güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama 
geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek 
Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. Şerit 
takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, 
trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor. 
  1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına 
ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak 
üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 
(Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli 
otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 
bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg).

Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri ar-
asında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio’da 
kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor.  Modern ve dinamik 
bir tasarıma sahip Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. 
Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yandan etkileyici 
tarzıyla öne çıkıyor. Kaput üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir 
görünüm kazandırıyor.  İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B plat-
form sayesinde Yeni Clio, segmentinde benzersiz iç hacim ve konfor 
sunuyor. İlk defa bir Clio’da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar, 
sürtünmeyi azaltıyor ve aerodinamik performansı artırıyor. Buna ek 
olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıklar, Yeni Clio’nun tasarımına 
dinamizm ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Yeni Clio’nun karoser-
isi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre 
alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona göre) 
ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full 
LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun 
modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda 
da kalite algısını artırıyor. Yeni Clio’nun iç tasarımında kalite algısı ve 

sürüş ergonomisine ayrı bir özen gösterildi. İç mekan; yüksek kaliteli 
malzemeler, yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta 
konsol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş 
alan sunmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yenilenen 
sürücü odaklı “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, çok daha fazla teknoloji 
barındırıyor. Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştir-
ilebilir TFT sürücü ekranı ile sunuluyor. Üst segment modellerden 
alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş 
deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 9,3’’ multimedya, sınıfının 
en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Bir tablet gibi kullanımı kolay ve 
çözünürlüğü yüksek olan ekrandan, yeni multimedya sistemi EASY 
LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek Sis-
temleri (ADAS) ayarları kolaylıkla yapılabiliyor. MULTISENSE’te 3 farklı 
sürüş modu yer alıyor: Eco, Sport, Mysense. İç mekan, orta konsol ve 
ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multi-
sense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel 
tercihe göre düzenlenebiliyor.
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AMG E 63
4MATIC + Sedan 

Çarpıcı tasarım, geliştirilmiş 
aerodinami ve daha fazla konfor

Yüksek performanslı motora sahip E-Serisi, 
1986 yılının “The Hammer” efsanesin-
den bu yana Mercedes-AMG markasının 
en önemli modellerinden biri olarak öne 
çıkıyor. En güncel nesilde sportif sürüş di-
namikleri daha fazla konforla birleştirilirken, 
tasarım noktasında da kapsamlı bir güncel-
leme gerçekleştiriliyor. Daha ince MULTI-
BEAM LED teknolojili ön farlar, daha geniş 
ve dolgun çamurluklar ve hatları yeniden 
yorumlanan güç kubbelerine sahip motor 
kaputu ile tamamen yeni ve çok daha dina-
mik bir ön görünüm ortaya çıkıyor. Üç adet 
büyük ve fonksiyon açısından önemli hava 
girişi ve kanatçıklarla yeniden tasarlanan ön 
tampon bir yandan otomobilin sportif ve di-
namik tasarımını desteklerken diğer yandan 
ise ön akstaki kaldırma kuvvetini azaltıyor. 
Elden geçirilen iç mekân daha da çekici ve 
etkileyici bir görünüm sunuyor. 2 adet 12.3 
inç, geniş ekranlı kokpit, yeni AMG Perfor-
mance direksiyon ve AMG’ye özgü fonk-
siyon ve göstergelere sahip olan MBUX 
bilgi-eğlence sistemi gibi detaylar AMG 
aidiyetine vurgu yapıyor. Daha fazla zarafet 
ve daha hafif bir yapıya vurgu yapan yeni 
arka tasarım Sedana arkadan bakıldığında 
yeni, daha ince ve artık iki parça olan arka 
stop lambalar hemen göze çarpıyor. Bagaj 
kapağına kadar uzanan stop lambaları par-
lak krom bir çıta ile görsel olarak birbirine 
bağlanıyor. Estate gövde tipinde ise krom 
çıta, dış taraftaki stop lambasına kadar 
uzanıyor. Form olarak değişmese de stop 
lambalarının iç tasarımı Sedan versiyon 

ile aynı olacak şekilde yenileniyor. Sedan 
versiyonun bagaj kapağının üzerindeki zarif 
spoyler gövde renginde boyanırken, isteğe 
bağlı olarak sunulan AMG Dış Mekan Kar-
bon-fiber paketi IIile birlikte spoyler karbon 
görünüme bürünüyor. Yeniden tasarlanan 
arka tampon gerek Sedan gerekse de 
Estate gövde tipinde daha geniş ve olgun 
bir görünüm sunarken otomobilin aerodi-
namik yapısına vurgu yapıyor. Parlak siyah 
alt bölümde tampon boyunca soldan sağa 
uzanarak tasarımı yenilenen çift egzoz 
çıkışlarını içine alan Silver Shadow bir çıta 
dikkat çekiyor. Söz konusu çıta isteğe 
bağlı olarak sunulan AMG Night Paket ile 
parlak siyah bir görünüm kazanırken, AMG 
Dış Mekan Karbon-fiber paketi ile karbon 
görünüme bürünüyor. Hatları yuvarlatılan 
90 mm çapındaki trapez şeklindeki egzoz 
çıkışları baz versiyonda krom olarak ve S 
versiyonunda mat titanyum olarak sunu-
luyor. Yenilenen difüzör ile birlikte daha 
dinamik ve derli toplu bir görünüm ortaya 
çıkıyor. Sportif dokunuşlar ve uzun yol 
konforu sunan kaliteli iç mekân; Kaliteli 
malzemelerle ve büyük bir özenle yerleştir-
ilen iç mekân AMG Performans detay-
larıyla yüksek kalite algısı ve üst düzey bir 
sportiflik duygusu uyandırıyor. Ön koltuk 
sırtlıklarındaki “AMG” logosuyla AMG’ye 
özgü forma sahip napa deri koltuklar 
güçlü yan destekleriyle vücudu kavrarken 
aynı zamanda yüksek uzun yol konforuyla 
dikkat çekiyor.
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İsteğe bağlı olarak farklı deri seçenekleri veya entegre başlıklar ve daha da güçlendirilmiş 
yan destekleriyle AMG Performans spor koltuklar da sunuluyor. 

Dokunmatik ekran ile Touchpad fonksiyonları ve akıllı sesli komut özelliği ile MBUX 
(Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) AMG’ye özgü fonksiyon ve göstergeler dikkat 
çekiyor. Göstergeler ve multimedya ekranına ait iki ekran tek bir cam altında birleşerek 
Widescreen-Cockpit mimarisini meydana getiriyor. Baz versiyonda 10,25 inçlik ekranlar 
kullanılırken S versiyonunda 12,25 inçlik daha büyük ekranlar sunuluyor. 

Kullanıcı “Modern klasik”, “Spor” ve “Süper spor” olmak üzere üç farklı gösterge 
tasarımından birini seçebiliyor. Sürücü ayrıca AMG menüsü üzerinden; motor verileri, 
vites göstergesi, warm-up, Set-Up, G-Metre veya RACETIMER gibi AMG’ye özgü verileri 
ekrana getirebiliyor. “Hey Mercedes” ifadesiyle etkinleşen sesli komut sistemi de standart 
donanım olarak sunuluyor. MBUX, bünyesindeki yapay zekâ sayesinde dolaylı olarak ifade 
edilse bile bilgi-eğlence veya araç kumandası ile ilgili tüm ifade ve kalıpları anlıyor. MBUX, 
seslenirken “Siz” yerine, daha samimi olan “Sen” şeklinde hitap ediyor. Böylece kişisel bir 
asistan olarak konumlandırılan MBUX ile sürücü arasındaki duygusal bağ güçlendiriliyor.

Twin-Scroll turbo 
beslemeye sahip 4,0 litre 
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Çarpıcı çift uzantılı tasarımı ve kusursuz bir şekilde entegre edilen kumanda düğmeleriyle yeni 
AMG Performans direksiyon simidi, otomobil ve sürücü arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. 
Üç parça çift kollu tasarımıyla direksiyon kullanım ergonomisi sunarken alt kenarı düz tasarım 
motorsporlarına gönderme yapıyor.  Direksiyon DINAMICA mikrofiber veya deri ile DINAMICA 
mikrofiber kombinasyonu olmak üzere farklı kaplamalarla tercih edilebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı 
olarak direksiyon ısıtması da sunuluyor. Özel sensörler sürücünün ellerinin direksiyonda olup 
olmadığını takip edebiliyor; sürücünün ellerinin direksiyonda olmadığını algılayan sistem önce 
sürücüyü uyarıyor, devamında gerekli görürse acil durum frenlerini etkinleştiriyor.

Direksiyon kollarına çok başarılı bir şekilde entegre edilen kumanda düğmeleri şık bir görünüm su-
narken aynı zamanda sembollerin üzerindeki dokunsal yüzeyler kullanımı kolaylaştırıyor. Sürücü, bil-
gi-eğlence sistemi, gösterge paneli, hız sabitleme sistemi, telefon ve ses sistemi olmak üzere birçok 
fonksiyona direksiyon üzerinden erişim sağlayabiliyor. Baz versiyonda isteğe bağlı ve S versiyonda 
standart olarak sunulan AMG düğmeleri ise sürüş programları dışında kişiselleştirilmek üzere tanım-
lanan bazı fonksiyona erişim sağlıyor. Direksiyonun sol ve sağ tarafında konumlandırılan alüminyum 
elcikler AMG SPEEDSHIFT MCT 9G- şanzımanın viteslerini manuel değiştirme imkânı sunuyor. 
Kullanım ergonomisini arttırmak üzere büyütülen elcikler, biraz daha aşağıda konumlandırılıyor.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman
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Orta konsolda; sürüş programları, ses açma-kısma, üç kademeli ESP, manuel şanzıman modu, 
adaptif süspansiyon ayarı, isteğe bağlı olarak sunulan AMG Performance egzoz sistemi ECO start-
stop fonksiyonu ve geri görüş kamerası gibi fonksiyonlara erişim sağlayan kumanda düğmeleri 
bulunuyor. Kauçuk benekli AMG pedallar dışında AMG logolu kapı eşik kaplamaları ve siyah paspas 
seti sportiflik vurgusunu güçlendiriyor. Bunun dışında karbon da dahil olmak üzere farklı AMG trim 
seçenekleri de sunuluyor. AMG’nin 4,0 litre V8 Biturbo motoru E 63 S 4MATIC+ versiyonunda 612 
PS (450 kW) güç ve 2.500 ile 4.500 d/d aralığında 850 Nm tork üretiyor. Baz versiyon olan E 63 
4MATIC+, 571 PS (420 kW) güç ve 750 Nm tork üretiyor. S versiyonu 0’dan 100 km/s’ye 3,4 sani-
yede ulaşırken baz versiyon 3,5 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Estate gövde tipinin hızlanma değeri ise S 
versiyonunda 3,5 saniye ve baz versiyonda 3,6 saniye. 

AMG DYNAMIC SELECT 
Gelişmiş süspansiyon ile artırılmış konfor ve üstün yanal ve dikey sürüş dinamikleri

automobilemagazine.com.tr automobilemagazine.com.tr



Number 1 - Automobile Magazine Haziran - Temmuz 2020

22 23

AMG 4,0 Litre V8 motorda yüksek güç üretimi ve hassas gaz tepkileri için Twin-Scroll 
teknolojisine sahip iki adet turbo besleme kullanılıyor. Böylece geri basınç ve gaz 
dönüşümü optimize ediliyor. Standart olarak sunulan silindir kapatma özelliği ve diğer 
önlemler sayesinde her iki versiyonda yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. 
Silindir kapatma özelliği “Konfor” modunda 1.000 ile 3.250 d/d aralığında devreye 
giriyor. Gösterge panelindeki bir ikaz lambası silindir kapatma özelliğinin devrede olup 
olmadığını sürücüye bildiriyor. Dört silindirden sekiz silindire veya tam tersi, geçiş son 
derece hızlı ve sarsıntısız gerçekleşiyor, yolcular geçişi hissetmiyor. Hızlı vites geçişleri 
ve yüksek verimlilik seviyesiyle AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman; 
AMG SPEEDSHIFT MCT 9 vitesli otomatik şanzıman performans modellerinin 
gereksinimlerine uygun olarak ayarlandı. Şanzıman son derece hızlı vites geçişleri, 
tek seferde birden fazla vites küçültme ve ara gazı gibi özelliklerle sürüş keyfine katkı 
sağlıyor. Çok plakalı ıslak kavrama tork konvertörünün yerini alıyor. Böylece ağırlık 
tasarrufu sağlanırken gaz tepkileri hızlanıyor. AMG DYNAMIC SELECT üzerinden 
seçilen sürüş programına bağlı olarak vites değişimini uyarlayan şanzıman “M” manuel 
modda sadece sürücünün manuel vites komutları doğrultusunda vites değiştiriyor. 
Sürücünün elciklere vermiş olduğu komut doğrultusunda vites değişimi son derece hı-
zlı bir şekilde gerçekleşiyor. S versiyonunda standart olarak sunulan “Sport”, “Sport+” 
ve “RACE” sürüş programlarında vites küçültürken sistem, otomatik olarak ara gazı 
veriyor. Konfor sürüş programında ECO start-stop fonksiyonu otomatik olarak etkin-
leşiyor ve “Süzülme” fonksiyonu ise “Kişisel” sürüş programında etkinleştirilebiliyor.

AMG Performance 4MATIC+ 
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Gelişmiş süspansiyon ile artırılmış konfor ve üstün yanal ve dikey sürüş dinamikleri; Yeni model-
ler çok odacıklı havalı süspansiyon ve adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi ADS+ (Adaptive 
Damping System) gibi özelliklerle desteklenen AMG RIDE CONTROL+, havalı süspansiyon sis-
temi sayesinde üstün sürüş dinamikleri ve yüksek viraj hızlarına ulaşıyor. Sistem son derece stabil 
bir sürüş, gelişmiş sürüş dinamikleri ve üstün direksiyon hassasiyeti sunuyor. Makyaj kapsamında 
yeniden ayarlanan yürüyen aksamın konfor özellikleri daha da geliştirildi. Ön aksta üçgen salın-
caklı, gergi destekli ve yaylı bağlantılara sahip dökme alüminyum bileşenlerden oluşan dört kollu 
bir yapı bulunuyor.

Birbirinden bağımsız çalışan tekerlek yönü ve tekerlek esneme elemanları, akslara uygulanan kuvvetin 
direksiyon sistemine etkisini azaltırken yüksek yanal dinamiklere imkân tanıyor ve bunun yanı sıra daha 
konforlu bir sürüş sunuyor. Güncelleme kapsamında yeniden ayarlanan arka aks da, bağımsız bir yapı 
kullanıyor. Yapılan iyileştirmelerin de katkısıyla yürüyen aksam Mercedes-Benz E-Serisi’ne özgü konfor 
seviyesiyle AMG’ye özgü sürüş dinamiklerini aynı anda sunabiliyor. Üç odacıklı havalı süspansiyon çok 
iyi ayarlanan sönümleme ve itme kuvveti ve adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi sayesinde üstün 
sürüş dinamikleriyle konforu aynı üründe sunuyor. Havalı süspansiyonun sertliği sürüş ve yol koşulları-
na bağlı olarak her bir odacığın devreye girmesi veya devreden çıkmasıyla ayarlanıyor.

Drift moduna sahip değişken oranlı dört 
tekerlekten çekiş sistemi ...
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Böylece tüm sürüş koşullarında konfor ile sürüş özellikleri arasındaki ideal denge ayarlanıyor. Seçilen 
sürüş programına ve mevcut sürüş koşullarına bağlı olarak sertlik ayarı değiştiriliyor. Ani ağırlık 
transferlerinde, hızlı dönüşlerde, sert hızlanma veya güçlü fren manevralarında sertlik otomatik olarak 
ayarlanıyor. Böylece gövdenin yanal ve dikey salınımları minimize edilirken sürüş dinamikleri arttırılıyor.  
Adaptif ayarlanabilir süspansiyon sistemi; “Konfor”, “Spor” ve “Spor Plus” olmak üzere üç farklı mod-
da ayarlanabiliyor ve seçilen sürüş moduna bağlı olarak uzun yol konforu ile gelişmiş sportiflik sunu-
luyor. Sistemin sönümleme ve sertleşme seviyesi bağımsız olarak ayarlanıyor. Serbestçe programla-
nabilen haritalar minimum ve maksimum arasında geniş bir kuvvet aralığı sağlıyor. Böylece konfor ile 
sportif arasındaki fark daha net hissediliyor.

Drift moduna sahip değişken oranlı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ ; Her 
iki E 63 versiyonu da standart olarak AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemi-
yle donatılıyor. Akıllı sistem farklı güç aktarma konseptlerinin avantajlarını bir araya getiriyor. Ön ve 
arka aks arasındaki tamamen değişken tork dağılımı farklı zemin şartlarında optimum çekiş sağlıyor. 
Elektromekanik kavrama gücün sürekli aktarıldığı arka aksı, ön aks ile birbirine bağlıyor. Mümkün olan 
en iyi tork dağılımı için sistem sürekli hesap yapıyor. Bu sayede üstün yol tutuş odaklı dört tekerlek-
ten çekişten safkan arkadan itişe kadar değişken sürüş karakteristikleri elde edilebiliyor. Tamamen 
değişken tork dağılımı sayesinde salt arkadan itişle sürüş yapmak mümkün oluyor. S versiyonunda 
standart olarak sunulan Drift Modu tam bu noktada devreye giriyor.

İdeal tutuş için arka 
aks diferansiyel kilidi

yüksek performanslı 
amG fren sistemi...
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Bu özellik “RACE” sürüş modunda manuel vites değiştirme elcikleri üzerinden ESP® devre dışı ve 
şanzıman manuel modda olması şartı ile etkinleştirilebiliyor. Drift Modunun etkinleştirilmesiyle E 63 S 
4MATIC+ salt arkadan itişli bir otomobile dönüşüyor. Yol tutuş ve sürüş dinamiklerini iyileştirmek üzere 
her iki versiyonda da elektronik kontrollü arka aks diferansiyeli devreye giriyor. Sistem fren müda-
halesine gerek kalmadan viraj içindeki tekerleğin boşa dönmesini engelliyor. Böylece sürücü çok daha 
yüksek tutunma limitleriyle ve çok daha hızlı virajdan çıkabiliyor. Ayrıca otomobil yüksek hızlardaki fren 
manevralarında çok daha stabil kalıyor. İlk kalkış anındaki tutuşu arttıran arka aks diferansiyel kilidi 
viraj limitlerini daha da yukarıya taşıyor ve daha kolay daha kontrollü bir sürüş sunuyor. “ESP AÇIK”, 
“SPOR Sürüş Modu” ve “ESP OFF” olmak üzere üç kademeli ESP arka aks diferansiyel kilidi ve dört 
tekerlekten çekiş sistemleriyle koordinasyon içinde çalışıyor.

Direkt çalışan ve net geri bildirim sunan AMG parametre direksiyon ; Değişken oranlı elektromekanik 
parametre direksiyon sistemi direkt çalışıyor ve yüksek geri bildirim sunuyor. Yüksek hızlarda servo 
desteği azalırken düşük hızlarda kademeli olarak arttırılıyor. Sistem böylece düşük hızlarda manevra 
kolaylığı ve yüksek hızlarda ise daha kontrollü bir sürüş sunuyor. Servo desteği AMG DYNAMICS 
seviyelerine bağlı olarak ayarlanıyor. “Temel” sürüş modunda daha konforlu bir yapı sunan sistem 
“Gelişmiş” ve “Master/Pro” modlarında ise kademeli olarak daha fazla geri bildirim sunuyor ve daha 
sportif bir karakter sergiliyor. Yüksek performanslı AMG fren sistemi; Büyük çaplı gelişmiş fren sistemi 
yüksek performanslı sürüşlerde hızlı ve güvenilir bir fren performansı sunuyor. Önde 360 x 36 mm 
ölçülerinde altı piston kaliperli hava kanallı ve delikli, arkada ise 360 x 26 mm ölçülerinde tek piston 
kaliperli diskler kullanılıyor.

amG DynamıC 
seLeCt ve amG 
DynamıCs ile 
kişiselleştirilmiş 
deneyim
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S versiyonun ön aksında 390 x 36 mm ile daha büyük çaplı diskler görev yapıyor. Bunun dışında isteğe bağlı olarak önde 402 x 39 mm ve 360 
x 32 mm ölçülerinde AMG Seramik Fren Sistemi sunuluyor.

AMG DYNAMIC SELECT kapsamında sunulan “Kaygan zemin”, “Konfor”, “Spor”, “Spor+”, “Kişisel” ve 
“YARIŞ” (S versiyonlarına standart) altı adet sürüş modu ile sürüş karakteristiği gereksinim doğrultun-
da ayarlanabiliyor. Seçilen sürüş moduna bağlı olarak; motor, şanzıman, yürüyen aksam ve direksiyon 
ayarları değişiyor. Seçili olan DYNAMIC SELECT sürüş modundan bağımsız olarak sürücü manuel moda 
geçerek elcikler üzerinden vitesleri manuel değiştirebiliyor. Ayrıca süspansiyon modları da bağımsız 
olarak seçilebiliyor.  AMG DYNAMIC SELECT sürüş modlarına entegre olarak çalışan sürüş dinamikleri 
sistemi AMG DYNAMICS; “Temel”, “Gelişmiş”, “Pro” ve “Master” modlarında ESP veya dört tekerlekten 
çekiş sisteminin çalışma prensibini değiştiriyor. AMG direksiyon kumandaları üzerinden AMG DYNAM-
ICS fonksiyonları ayrı ayrı da seçilebiliyor. Motorun ve şasinin tepkileri, dört tekerlekten çekiş sisteminin 
kontrol stratejisi veya ESP®’nin müdahale düzeyi gibi sürüşle ilgili parametreler sürüş programına bağlı 
olarak ayarlanıyor. 

Yeni AMG Dynamic Plus Paketi baz versiyonda isteğe bağlı olarak sunuluyor. Söz konusu paket kap-
samında; Drift Modu ile birlikte RACE sürüş modu, kırmızı kaliperleriyle birlikte S versiyonundaki yüksek 
performanslı fren sistemi ve AMG kumanda düğmeleriyle birlikte AMG Performance direksiyon devreye 
giriyor. amG e 63 4matıC + sedan ve estate
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yeni ë-C4 tanıtılıyor...

Citroën, 2020 yılındaki elektrikli araç hamlesine 
kompakt hatchback sınıfında devam ediyor. Yeni 
nesil hatchback modeller olan %100 elektrikli yeni 
ë-C4 ve yeni C4, kompakt sınıf standartlarını yenid-
en belirlerken, yenilikçi Citroën kimliğini taçlandırıyor. 
Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç 
farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroën hatch-
back’ler farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir 
araya getiriyor. Güçlü tasarım kodlarıyla Citroën 
tasarım anlayışında yeni bir dönemin başlangıcına 
işaret eden  yeni ë-C4 ve yeni C4, Citroën Ad-
vanced Comfort® programının tüm niteliklerini 
bünyesinde barındıran elektrikli versiyona özel 
ë-Comfort yaklaşımı sunuyor.

50. yılını kutlayan GS de dahil olmak son derece başarılı bir kompakt 
otomobil mirasına uygun bir varis olan tamamen elektrikli yeni ë-C4 ve 
yeni C4, 30 Haziran’da tüm dünyaya tanıtılacak ve 2020 yılının ikinci 
yarısında gündemde olmaya devam edecek...

Yeni ë-C4ve yeni C4;  %100 elektrikli, benzinli 
ve dizel olmak üzere üç farklı enerji seçeneği ile 
müşterilerin verimlilik ve yüksek performans beklen-
tilerini karşılayan modern ve teknolojik bir otomobil. 

Yeni elektrikli ë-C4; C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, 
ë-Jumpy ve ë-SpaceTourer modellerinin ardından 
Citroën markasının elektrikliye geçiş stratejisinin 
beşinci modeli olarak yollara çıkıyor. Yeni elektrikli 
ë-C4ve yeni C4 özgün ve cesur tasarımıyla ait old-
uğu segmente tamamen yeni bir soluk getiren yeni 
bir konsept.

Yenilikçi ve iddialı tasarımıyla modern ve güçlü bir 
duruş sergileyen yeni elektrikli ë-C4 ve yeni C4; 
SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback 
otomobilin zarif ve dinamik karakteri ile harmanlıyor. 
Aerodinamik ve akıcı hatlarıyla Citroën markasına 
özgü bir tarz ortaya koyarken aynı zamanda markaya 
yeni bir kimlik de kazandırıyor. Kaliteli malzemelere 
bezenen ileri teknoloji ürünü; iç mekan, huzur, konfor 

ve modernlik kavramlarını mükemmel bir şekilde 
karşılıyor. Yenielektrikli ë-C4ve yeni C4, Citroën 
Advanced Comfort® programının mükemmel bir 
şekilde uygulanması sayesinde son derece konforlu 
ve çok yönlü bir yapı kullanıma sunuyor. Progressive 
Hydraulic Cushions®süspansiyon üstün yol ve sürüş 
konforu sağlarken,Advanced Comfort koltuklar kabin 
içi konforu en üst seviyeye çıkartıyor.

Geniş ve ferah bir yaşam alanı, ön yolcu için sunulan 
ve dünya tanıtımı yapılacak olan yeni bir özellik, kul-
lanım konforu ve günlük hayatı kolaylaştıran yardım-
cı teknolojiler kabin içi konfor özelliklerini tamamlıyor. 
Yeni elektrikli ë-C4’de sunulan ë-Comfort ise sessiz 
ve akıcı sürüş özellikleri ile tamamlanıyor. 
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Lexus’un Lüks SUV’u RX 

Premium otomobil üreticisi Lexus’un RX SUV modeli, marka tarihinin en dikkat çekici modellerinden 
biri olmaya devam ediyor. İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV’si olarak tanıtılan RX, yenilenerek 
iddiasını daha da artırdı ve Türkiye’de Lexus’un İstanbul ve Ankara showroomlarında 801 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Bu lüks SUV modeli 5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle 
tercih edilebilecek. 6 kişilik RX L ise, Kaptan Köşkü koltuklarıyla daha fazla konfor sunacak.

Her geçen jenerasyon konumunu güçlendiren RX, markanın dünya çapında en çok satış elde eden 
modeli olurken, birçok ilki de beraberinde getiriyor. 2005’te ilk kendi kendini şarj eden lüks hibrit SUV 
olan RX 400 ile dikkatleri üzerine çeken model, yenilenen dördüncü jenerasyonu ile tüm yönlerini daha 
da kuvvetlendirdi. Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX, daha ince farlara ve daha yuvarlak 
hatlı tamponlara sahip oldu. Arkada ise yeniden tasarlanan tamponla birlikte daha zarif ve güçlü bir 
tarz ortaya koyuldu. Stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildi.

Daha güçlü ve sportif tasarım
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Lexus RX’in konfor ve tasarım konusunda zaten büyük beğeni toplayan kabini daha da iyileştirildi 
ve 12.3 inç dokunmatik ekranla donatıldı. Aynı zamanda sürücü ve yolcunun kolay kullanımı için de 
yeni düzenlemeler yapıldı.Yeni RX’in multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon 
bağlantı sistemlerini de sağlıyor. Yenilenen RX ile birlikte Lexus, 6 kişilik oturma düzeninde her koltukta 
daha fazla konfor arayanlar için özel olarak geliştirilen ikinci ve üçüncü sırada ikili oturma düzenine 
sahip Kaptan Köşkü koltukları sunuyor.

VIP konforu sağlayan bu koltuklar orta sıra koltukların ayrı ayrı katlanmasıyla, kay-
dırılmasıyla ve özel kolçaklarıyla daha fazla konfor ve yaşam alanı sağlanıyor.
Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip RX L versiyonu ise, yenilenerek daha fonksi-
yonel hale getirildi. Üçüncü sıra koltuklarda iki farklı oturma pozisyonu ile artık 95 
mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.  RX ile performanslı ve verimli sürüşler
Yeni Lexus RX, kendini kanıtlamış verimli ve güçlü motorlarını sunmaya devam 
ediyor. RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip238 HP güce ve 350 Nm torka 
üreten RX 300’ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunu-
luyor. RX’in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli 
motorla kombine ederek 313 HP güç üretiyor. İleri teknoloji güvenlik sistemleri; Lex-
us, yenilenen RX ile birlikte son versiyon Lexus Safety System + özelliklerini sunuyor. 
Kazaları engellemeye katkı sağlayan veya kazaların şiddetini azaltan bu sistem, 
yayaları ve bisikletleri algılayan Ön-Çarpışma Sistemi ile birlikte daha da geliştirildi.
Yeni RX, aynı zamanda dünyada ilk kez BladeScanTM Adaptif Uzun Huzmeli Far 
sistemini sunuyor. Özel olarak geliştirilen bu LED farlar,otomatik olarak kendisini 
ayarlıyor. Daha iyi bir aydınlatma sağlayarak yol kenarlarındaki yayaların ve teh-
like yaratan nesnelerin görülmesini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karşıdan gelen 
sürücülerin gözünü kamaştırma riskini de azaltıyor.

3.5 litre 

V6 benzinli 

313 HP 
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Türkiye distribütörlüğünü AKO Grup’un yaptığı Falken, otomotiv ve yol güvenliğinde 
yüksek standartları ile bilinen Almanya’nın önde gelen otomotiv dergilerinden 
GuteFahrt tarafından gerçekleştirilen SUV yaz lastiklerine odaklı değerlendirmede, 
“Falken Azenis FK510 SUV ile tüm yol koşullarında güvenli ve dinamik bir his veren 
çok yönlü başarılı bir lastik piyasaya sürüyor” ifadesine yer verildi.
GuteFahrt çalışmasında, 215/50 R18 ebatında yedi SUV yaz lastiği bir Volkswagen 
T-Rocaraç üzerinde test edildi. Falken Azenis FK510 SUV testte, “Çok İyi” notu 
alabilen üç lastikten biri oldu. Maksimum 8.09 m / s2 yanal ivme ile testin en iyisi 
olan Falken Azenis FK510 SUV, özellikle kuru yol tutuşu, ıslak frenleme ve ıslak 
zemin sürüş kontrolü testlerinde çok iyi dereceler elde etti.  Falken Azenis FK510 
SUV ıslak zeminde saatte 100 km hızla yapılan frenleme testinde, 38,84 m’de fren 
yaparak en kısa ikinci fren mesafesine ve 4 km / s’den daha az bir hız ile en düşük 
artık hızoranına sahip oldu. Islak yol tutuşu, suda kızaklama, kuru zeminde fren-
leme ve ses seviyesi özellikleri gibi diğer test kriterlerinin hepsinde de “iyi” notu ile 
derecelendirildi. Falken, portföyü içerisinde önemli bir segmenttepremium özellikli bir 
lastik olan Azenis FK510 ile SUV araçlar için bir kez daha oldukça güvenli ve dengeli 
bir lastik sunuyor. GuteFahrt testinde elde edilen olağanüstü sonuçları, bunu bir kez 
daha kanıtlıyor. İlk kez 2017 yılında tüketiciye sunulan Falken Azenis FK510 SUV, şu 
anda 30–65 serilerinde 17–22 inç aralığında 46 ebatta mevcut bulunuyor.  Boyutuna 
bağlı olarak, W / Y veya (Y) hız endeksine sahip olan lastik, 300 km / saat hızakadar 
onaylanmış olma özelliği taşıyor.

Azenis FK510 SUV 
alman Otomotiv Dergisi,
azenis FK510 suV İçin “Çok İyi” Dedi...
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Rolls-Royce bugün net sıfır karbonlu geleceğe öncülük etmek amacıyla büyük cesaret 
isteyenbir adım atarak Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı 26. oturumundakiCO-
P26Raceto Zero kampanyasına katıldı. 

Rolls-Royce 2030 yılı itibariylafaaliyetlerinde net sıfır karbon hedefine ulaşacağını ve daha 
da önemlisi, Rolls-Royce’unfaaliyet gösterdiğisektörleri 2050 yılına kadar net sıfır karbon 
hedefine ulaştıracak yeni ürünler ve teknolojiler geliştireceğini “BM Business Ambition-
for1.5°C ”kampanyasına katılarak ortaya koydu. Rolls-Royce, toplumun temel enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürdürdüğütemiz, emniyetli ve rekabetçi çözümler arayışına 
hızla devam ediyor. Pandeminin gölgesinden çıktığımız şu günlerde, bu görev her zam-
ankinden daha da büyük önem taşıyor. Rolls-Royce, büyüyen ve bağlantıları güçlenen bir 
toplumun taleplerini karşılamakadına en önemli şeyin sürdürülebilir ve net sıfır karbonla elde 
edilenenerji olduğunun farkında. Bu ihtiyacı karşılamak adınaRolls-Royce, lider teknoloji 
şirketi konumunu, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma yolunda da 
kullanmayı hedefliyor.

Rolls-Royce bu yılın ilerleyen dönemlerinde, gurur duyduğu operasyonları ve ürünlerinde 
nasıl net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştireceğine yönelik teknoloji haritasını 
belirleyecek.. Rolls-Royce CEO’su Warren East, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “COV-
ID-19 krizi sektörümüzün ve şirketimizin üzerinde hızlı ve bariz bir baskı oluşturduancak 
dünyamızın karşı karşıya olduğu uzun vadeli zorluklar hâlâ geçerliliğini koruyor. Dünya 
pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için ürettiğimiz güce ihtiyaç duyacak. 
Bu gücün sürdürülebilir ve net sıfır karbonlu olmasına yönelik çağrının her zamankinden 
daha güçlü olacağına kesinlikle inanıyorum. Ancak bu çağrıya yanıt vermek aslında oldukça 
zor. Dünya üzerinden bu çağrıya yanıt verebilecek konumda bulunan çok az şirket var. 
Rolls-Royce da bu konumda olan şirketlerden bir tanesi. Dünya için önem arz eden sek-
törlerimizin 2050 yılında net sıfır karbon emisyonuna ulaşmasını sağlama yolunda öncü rol 
oynamak için kabiliyetlerimizi kullanacağız. Bu amacın geleceğe yönelik rekabet gücümüzü 
artıracağına inanıyorum.” Rolls-Royce, bu süreçte önemli teknolojiler geliştirmeye odakla-
nacak; Bu teknolojiler arasında, daha düşük karbonlu alternatif yakıtların kullanılabilirliğini 
önemli ölçüde artırmak için yakıt endüstrisi ile birlikte çalışma ve motor verimliliğinde 
kademeli değişiklikler yapmak da yer alıyor. Rolls-Royce ayrıca, rekabetçi, temiz, düşük 
karbonlu enerji sağlayabilen küçükmodüler nükleer santraller inşa etmek için bir konsorsi-
yuma liderlik edecek veuçuşların elektrifikasyonuna öncülük etmek de dahil olmaküzere 
gelecekteki düşük emisyonlu ürünler için yeni teknolojilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesini 
hızlandıracak. Rolls-Royce demiryolu ve denizcilik sektörlerinde geliştirdiği hibrit elektrikli 
sistemleri ileriye taşımaya devam ederken, bu yetkinlikleri havacılık sektörüne detaşımayı 
hedefliyor. Rolls-Royce sunduğu ‘microgrid’ çözümleri ile çok önemli enerji sürekliliğini ve 
yedek enerji teminini sağlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek faydayı 
da arttırmayı amaçlıyor. Son olarak Rolls-Royce, % 100 yenilenebilir enerji kullanarak, 
yüksek değerli metal kullanılan üretim alanlarında kapalı devre üretim teknikleri kullanarak 
veçığır açan ‘microgrid’ çözümlerini konuşlandırarak 2030 yılına kadar faaliyetlerinde ve 
tesislerindenet sıfır sera gazı emisyonu hedefine ulaşmayı planlıyor. BM COP26 Yüksek 
Düzeyli İklim Eyleminin Lideri Nigel Topping konu ile ilgili şunları söyledi: “2,6 milyar insan ve 
küresel GSYİH’nin yarısından fazlası şu an net sıfır karbon hedefleri kapsamına girmişken 
Rolls-Royce,net sıfır karbonlu ulaşım ve enerji talebindeki büyük artışı karşılamayı hedefli-
yor. Karbon azaltımını sağlamanın en zor olduğu sektörlerden bazılarında faaliyet gösteren 
bir şirket olarak Rolls-Royce’un bu girişimi, büyük bir endüstriyel teknoloji liderliği örneği.”

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak, sektörler ve ülkeler arasında sistemik bir değişiklik 
gerektiriyor. Ekonomide ve sektörde karbon azaltımını sağlamanın en zor olduğu alanlard-
aRolls-Royce endüstriyel teknoloji lideri olarak önemli bir konumda bulunuyor.

Rolls-Royce’un karmaşık sorunları çözme, araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapma 
taahhüdü, faaliyetlerinin sadece net sıfır karbonlu bir gelecekle uyumlu olmasını değil, iyi bir 
gelecek için vazgeçilmez olmasını da sağlayacaktır.

rOLLs-rOyCe, 2050 yıLı net sıFır KarBOn heDeFİnİ 

İnOVasyOn Ve BÜyÜme ÇaLıŞmaLarının merKezİne KOnumLanDırDıRolls-Royce CEO'su 
Warren East

2050 yılında net 
sıfır karbon 
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volvo Cars’ın Chengdu 
otomobil fabrikası yüzde 
100 yenilenebilir elektrikle 
çalışacak...

V
olvo Cars’ın Çin’deki en büyük otomobil üretim tesisi olan Chengdu fabrikası 
şimdi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik gücüyle 
çalışıyor ve şirketin küresel üretim ağındaki yenilenebilir elektrik oranını yüzde 
80’e yükseltiyor. Yeni imzalanan tedarik sözleşmesi sayesinde Chengdu’da-
kullanılan yenilenebilir elektrik oranı, yüzde 100’e ulaştı; böylece tesisin 
CO2 emisyonları da yılda 11.000 tondan fazla azalacak. Bu gelişme, Volvo 

Cars’ın2025 yılına kadar iklim-nötr üretime geçme hedefine doğru atılmış önemli bir adımı 
temsil ediyor. Bu hedef, 2018 ile 2025 yılları arasında her otomobil için toplam karbon 
ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefleyenşirketin, daha geniş bir iklim planının bir parçasını 
oluşturuyor. Volvo Cars 2040 yılında tamamen iklim-nötr bir şirket olmayı hedefliyor. Bu yeni 
elektrik sözleşmesi, aynı zamanda Çin’deki endüstriyel karbon emisyonlarınıdüşürme ve 
enerji üretiminden kaynaklanan karbon ayak izini azaltma hedefleriyle de uyumlu. Cheng-
dufabrikası, yakın zamana kadar elektriğinin yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan elde 
ediyordu. Yeni sözleşme ile geriye kalan yüzde 30’luk bölüm hedefleniyor. Yeni sözleşme 
uyarınca, elektrik arzının yaklaşık yüzde 65’i hidroelektrik enerjiden, geri kalanı ise güneş 
enerjisi, rüzgâr enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

V
olvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı JavierVarela, “Karbon 
ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Çin’deki en 
büyük tesisimiz için tamamen yenilenebilir bir elektrik tedariği sağlamamız 
önemli bir kilometre taşıdır ve hedeflerimize doğru somut adımlarla ilerleme 
yönündeki kararlılığımızı göstermektedir” dedi. Volvo Cars, üretim ağının 
karbon ayak izini azaltmak için sürekli çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda 

birçok önemli adım atan şirketin Avrupa’dakitüm fabrikaları 2008’den beri iklim nötr elektrik 
kaynaklarına sahipken, İsveç Skövde’de yer alan motor fabrikası, 2018 yılında şirketin 
tamamen iklim-nötr özelliğine sahip ilk tesisi oldu.

V
olvo Cars, 2018 yılında Belçika’daki Ghent fabrikasına ise 15.000 adet güneş 
panelinden oluşan, şirketin küresel üretim ağındaki ilk büyük ölçekli güneş en-
erjisi sistemini kurdu.  Bunlar ve diğer tüm gelişmeler, Volvo Cars’ın geçen yılın 
sonlarında hayata geçirdiği, otomotiv endüstrisinin en iddialı planlarından biri 
olarak dikkat çeken,iklim planının bir parçasını oluşturuyor. Bu planın merkez-
inde, Volvo Cars’ın 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinintam 

elektrikli otomobillerden, kalanının ise hibritlerden oluşması hedefi yer alıyor. Plan, tamel-
ektrifikasyon sayesinde egzoz borusu emisyonlarını azaltmakla yetinmiyor,bunun ötesine 
geçerekkarbon emisyonlarıyla şirketin daha geniş operasyonlarında, tedarik zinciri, malze-
melerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi alanlarda mücadele etmeyi amaçlıyor. Volvo 
Car Group 2019 mali yılında, 14.3 MSEK (2018 yılında 14.2 MSEK) faaliyet karı kaydetti. 
Aynı dönem içindeki gelirleri ise 274.1 MSEK (252.7 BSEK) olarak gerçekleşti. 2019 yılının 
tamamı için küresel satışlar 2018 yılına göre yüzde 9,8 artarak 705,452 (642,253) adet 
olarak gerçekleşti ve rekor seviyeye ulaştı. Sonuçlar, Volvo Cars’ın finansman ve opera-
syonlarının son yıllarda kapsamlı bir şekilde dönüşümünün altını çizerken şirketi bir sonraki 
büyüme aşaması için konumlandırıyor...
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Honda, Haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampan-
yasını sürdüreceğini açıkladı. Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla bekle-
nen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu 
manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.

Honda’nın kendi teknolojisi ile geliştirerek fark yarattığı bu sürüş performansını sunan 
1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modelinde ‘Herkes için güvenlik - 
Safety for everyone’ yaklaşımının yansıması olarak aktif ve pasif güvenlik donanımları 
kullanıma sunuluyor. Güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip 1.5 litre VTEC Turbo 
motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üreterek Civic’in sürüş keyfine katkıda bulunuy-
or. Bu motor seçeneği düz vites ile birlikte 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede ul-
aşmasını sağlıyor. Ayrıca ortalama 5,5 lt/100 km tüketim değeriyle yakıt tasarrufu da 
sağlayan sınırlı sayıdaki Honda Civic’te aktif Honda Sensing™ teknolojisi standart 
olarak yer alıyor. Honda Sensing™ teknolojisi; fren desteğine sahip Çarpışma Hafi-
fletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, 
Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, 
düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca 
Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında 
kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi 
olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor. 

Haziran ayında özel fırsat
honda’dan sedan seven performans 
tutkunlarına haziran ayında özel fırsat

honda’nın Civic sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyası haziran ayında da devam ediyor. 
Kampanya kapsamında honda’nın sınırlı sayıda satışa sunduğu 1.5 litre VteC turbo motor performansını 
düz viteste yaşamak isteyenlere de özel kredi imkanları sunuluyor.
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Burçak Türkeri 

Ford Otosan’da önemli görevlendirme…

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan’da Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine 
Burçak Türkeri atandı. Türkeri, Ford Otosan’ın kurumsal iletişim, medya ilişkileri, sosyal medya 
yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, iç iletişim, etkinlik ve sponsorluk 
süreçlerinden sorumlu olacak. 
Türkeri, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevi Gonca Sofuoğlu Temiz’den devralırken, Temiz ise Ford 
Otosan’da yeni kurulan Müşteri Deneyimi Müdürlüğü görevini yürütecek.
Burçak Türkeri kimdir?
15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahip bulunan Türkeri, kariyerine Zarakol Halkla İlişkiler’de 
başladı. Ardından gayrimenkul ve hızlı tüketim malları sektörlerinde iletişim alanında farklı roller 
üstlendi. Türkeri, Ford Otosan’a katılmadan önce, 11 yıl çalıştığı Coca-Cola İçecek’te en son 
10 ülkeden sorumlu olduğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü görevini yürütüyordu.
Türkeri, Koç Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Avrupa 
Çalışmaları yüksek lisans derecelerine sahiptir.
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AVISCARAVAN
aVısCaraVan İLe yenİ DÖnem tatİL Deneyİmİ

En İyisi Kirala, Avis ile Kirala mottosuyla müşterileri ile buluşan,Türkiye’nin lider araç kiralama markası Avis, başlattığıkaravan 
kiralama hizmetiAvis Caravanile alternatif tatilyapmak isteyenlereözel ve konforlu bir tatil deneyimi sunuyor.Doğa ile iç içe tatil 
yapmak içintüm ihtiyaçlara yönelik geliştirilen Avis Caravan, karavansevdalılarına ve deneyimlemekisteyenlere Yollar Eviniz 
sloganı iledört mevsim tatil yapma imkanı sağlıyor. Avis Caravan,mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatil-
cilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyor. Kamp yapmayı, doğayla bu-
luşmayı tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Avis Caravan’ınfilosunda yer alan motokaravan ve çekme karavanlar her 
kullanımdan sonra dezenfekte edilerek üst düzey hijyen ve güvenlik koşulları ile bir sonraki Avis Caravanmüşterisi için hazır 
hale getiriliyor. Avis Caravan, standart olarak bulunan yatak, buzdolabı, televizyon, masa, tuvalet, lavabo, mutfak dolapları 
gibi temel ihtiyaçların yanı sıra camping için gerekli olan birçokmalzemeyi de müşterilerine sağlıyor. Doğaseverler diledikleri 
takdirde, bisiklet, karavana monte edilebilen bisiklet taşıma aparatı,mutfakta gerekli olan temel gereçler, camping için gerekli 
olabilecek masa ve sandalyelerden oluşan kamp seti, çadır ve şişme yatak gibi diğer ekipmanları da hizmet süresi boyunca 
Avis Caravan’dan temin edebiliyor. 

Avis Caravan hizmeti hakkında detaylı bilgi 
almak,Avis güvencesi ile karavan kiralamak istey-
enler, www.avis.com.tr internet adresindenform 
doldurabilir veya 09:00-19:00 saatleri arasında 
444 28 47 numaralı İletişim Merkezi’nden Avis 
Caravan hizmeti alabilir.
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Toyota’nin ‘’Dogayla Dost’’ 
Hibrit Otomobilleri

Şehirlerde hava kalitesi için hibrit…

Toyota, 1997’de otomobil teknolojisinde devrim niteliğindeki çevreci Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon 
adedi aşmayı başararak hibrit teknolojisindeki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Toyota Avrupa’daki hibrit araç satışlarında da, 2.8 milyon 
adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı. Doğa ile dost teknolojilerin öneminin çok net olarak anlaşıldığı bu günlerde, Toyota’nın tüm Avru-
pa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi. Avrupa’da elde ettiği bu satış adetleriyle 
birlikte 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Birliği CO2 emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota lider üretici kimliği ile dikkat çekti. Toyota, 
Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 
hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor. 1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de 
ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı. Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç 
satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu. Hibrit teknolo-
jisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu. Dünya 
çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların geniş kitlelerce kullanılıp yaygın-
laşması adına bayrak taşıyıcı olmaya devam ediyor.

CO2 emisyonu salımını azaltan Toyota’nın hibrit teknolojisi günlük sürüşün yüzde 50’sini ‘Sıfır emisyon’ sürüşle tamamlama imkanı sağlıyor. 
Bu da şehir merkezlerindeki hava kalitesini iyileştirme adına önemli bir olanak sunuyor. Hibrit araçlarını geliştirmeye ara vermeden devam eden 
Toyota, günümüzde 4. nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlamayı da başardı. Toyota hidrojen 
yakıt hücreli araçların, geleceğin elektrikli araçları arasında önemli bir bölümünü oluşturacağını tezini desteklerken, aynı zamanda farklı güç ünite-
leri geliştirme stratejisiyle ilerliyor. Buna göre Toyota, pazarların altyapısına ve müşteri taleplerine göre emisyonları azaltma hedefi doğrultusunda 
farklı elektrikli araçlar sunmaya devam edecek. Tek bir araç tipini geleceğin modeli olarak değerlendirmeyen Toyota, hibritler, kablo ile de şarj 
edilebilen hibritler, yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket ediyor.

Toyota, güvenli mobilite toplumu için 1997’den bu yana geliştirdiği 
çarpışma testi mankeni THUMS yazılımını 2021 Ocak ayından itibaren 
ücretsiz olarak kullanıma açacağını açıkladı. Sanal insan vücudu yazılım 
programı olan THUMS, trafik kazalarında insan vücudunun alacağı 
hasarın bilgisayarda analiz edilmesini sağlıyor. THUMS’a ücretsiz 
erişim ile birlikte geniş bir kullanıma ulaşacak yazılımın, araç güvenliğini 
geliştirmesi bekleniyor.
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yeni Parlak Ön ızgara
Çok yakışmış...

Gündüz yanan Ön Far 
Grubu...

yeni KumhO marka 
standart lastikler...

yeni yakışan kaporta 
renGİ...

iÇerİDe yenİ sİyah 
matrıX KaPLamaLar

yeni tavan rayları yeni 
arka açılır Camlı Bagaj

Fazladan 1cm daha 
yerden yükseklik...

extra yan koruma barları ve 
ön koruma demiri...

SsangYong 2020 Model 
MussoGrand 4WD Test

4x4 Pick-Up
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Test ve Yazı
Özgür Sunay

Merhaba, SsangYong firmasına ait olan daha önce 2019 modelinin test 
ettiğim, güncel kapalı karoser kasa yapısı ile yeni 2020 MussoGrand 4×4 
test sürüşünü gerçekleştirdim… Geçtiğimiz yıl 2019 ODD verilerine göre 
“YILIN EN HIZLI BÜYÜYEN” hafif ticari araç markası olan SsangYong 
MussoGrand 2020 modeli çok özel rengi ile birlikte özel kapaklı ve 
kapalı kasa olarak test aracını Ssangyong Maltepe merkezden alarak 
yola koyuldum. Fakat yola koyulmadan önce araca bakınca bir hayran 
kaldım. Özellikle araç ön taraftan sonradan eklenen ve değişmiş olan 
parlak alüminyum kaplı ön ızgarası ile çok iyi duruyor. Aynı şekilde araca 
arkadan da baktığımda çok iyi durduğunu gördüm.

Yeni makyajlı diyebileceğimiz 2020 model MussoGrand 4×4 aracımızda bazı 
değişiklikler de olmuş. Araç yerden 1 cm daha yükseltilmiş. Büyük ihtimal ile bunu 
yeni kullandıkları süspansiyon amortisör sistemi sayesinde bu yükseltme işlemi 
olduğunu tahmin ediyorum. Fakat gayet başarılı olduğu kesin. Yolda süspansiyon 
hissiyatı ve konforu gayet iyi idi. Dışarıdan baktığımızda da gözle belirgin olmayan 
yükseltme aslında aracı daha bir heybetli kılmış. Aracın ön farlarına gündüz yanan 
lambalar eklenmiş. Yine standart olarak ön koruma demiri aracımızda yer almakta. 
Aracımızda katlanır otomatik yan aynalar mevcut. Aynaların altında ise karanlıkta 
otoparkta yere süzme olan aydınlatması mevcut. Aynaların hemen üzerinde ise 
sinyaller yer almakta. Yeni 2020 model Ssangyong MussoGrand 4×4 modelinin 
bu yeni kapalı kasa cam olan modelinin test versiyonu olduğu için çok mutluyum. 
Görüntü olarak ta göze oldukça çok hoş gelmekte. Özellikle yandan bakıldığında 
bir bütün olarak süper duruyor. Arka Stop lambalarında yine bunu tamamlamış. 
Kapalı cam olan kasalar arasında en iyi duran dizayn tasarım yapısına da sahip 
diyebiliriz. Bunun bedeli aşağı yukarı 9.000 TL civarında ve elektrikli açılır. Bu çene 
açılır (Land Rover, Range Rover tarzı olan) arka bagaj kapasitesi 1.441 litre ile 
kullanıcılarına geniş depolama alanı sağlamış.

Kasa içinde bir iç havuz kaplaması da mevcut olup, 12 voltluk prizde bulunuyor. Kasanın 
kapakları da açık iken daha uzun eşyaların taşınabilme olanağı mevcut. Cam kapalı kasa 
oldukça ferah bir iç aydınlatma sunuyor. Aynı zamanda burada tek kişilik bir uyku tulumu 
ile de uyuma alanı çadır ve kamp kuracaklar için sunulması muhtemel. Önde çift salıncaklı 
helezon yaylı süspansiyon, arkada 5 noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sayesinde 
bir binek otomobil konforunu iç tarafta sürüşte yakalasanız dahi bir pick-up olduğunu un-
utturmayan güçlü ve kaslı yol geçişleri oldukça sert ve kırılmaz olduğunu sağlamlığını ifade 
eden bir tok sürüş hissiyatını da güçlü tork ve motor yapısı ile birlikte sunuyor. İç tarafta 
181 beygir gücünde 2.2 litrelik e-XDi dizel motor görev yapıyor.

Ayarlanabilir 4W (4×4) kontrol düğmesi sayesinde zorlu yol şartlarına 
göre sürücü tarafından 4×2 (2H), 4×4 (4H), 4×4 (4L) olarak seçilip 
arazi şart ve engebesine oran ile hareket kabiliyetiniz SsangYong 
Musso Grand’ta artmış. 2020 modelde bir yenilikte daha önce 
Güney Kore imzalı standart lastikleri ile satılan MussoGrand şimdi 
ise standart olarak fabrika çıkışı KUMHO marka, 4 mevsim ve arazi 
araçları için olan lastikleri ile satışa sunuluyor. Lastikleri de den-
ediğim için dik ve arazide kayalık alanda iyi tutunduğunu ve sağlam 
olduğunu bir gördüm. Yine tekrardan eğim inişte ise çalıştırmış 
olduğum dik rampada eğim iniş kontrol düğmesinin oldukça iyi ve 
güvenli şekilde dik ve kaygan engebeli alanda freni ayarlaması ile 
aşağı kadar güvenli şekilde herhangi bir kayma yapmadan aracı 
tehlikeye atacak bir farklı salınımı hareketi olmadan aracı aşağı 
kadar indirdiğini de test ettim.  Bu anlamda MussoGrand’ın eğim 
iniş kontrol sisteminin de çok iyi olduğunu söylemem de fayda var. 
Güvenebilirsiniz. Özellikle riskli ortamlarda güven veren bir yardımcı 
olarak düşünülmesinde fayda var. Eğim iniş genelde 4×4 araçlarda 
faydalı bir kontrollü iniş sistemidir.

automobilemagazine.com.tr automobilemagazine.com.tr
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Aracın iç tarafına baktığımızda 2019 modeline göre yine farklı olan şeyler var; 
2020 modelinde özellikle daha uyum sağlaması adına siyah matrix kaplama-
lar ve geçişler içeride kullanılmış. Bu da yeni SsangYong MussoGrand’ın 
iç gösterişine daha premium bir hava katmış kesinlikle. Yine içeride dikkat 
çeken yeniliklerin başında ön gösterge panelleri yenilenmiş 3.5 LCD ekranlı yol 
bilgisayarına sahip ekranın okunması ve rengi çok daha ideal bir hale gelmiş. 
Orta tarafta yer alan bilgi ve navigasyon, multimedya ekranında ise geri görüş 
kamerası oldukça işe yarıyor. Apple Carplay ve Google Android Auto gibi 
servislere telefonunuzu bağlamak sureti ile ulaşabilirsiniz.  Yeni MussoGrand 
2020 modelinde, sızdırmaz 4 katlı yapı, aerodinamik silecekler, sıkı izole edilmiş 
motor kabini, geliştirilmiş motor montaj takozları, yeni geliştirilmiş şasi montaj 
elemanları, (PET) tekerlek davlumbazı ile Suv imalatındaki teknolojik gelişmeler 
ile %70.8 oranında araç kabininde ses yalıtımı sunuyor. Aracın koltukları ve 
yapısı da oldukça kaliteli ve ergonomiye sahip. 27 derecelik sırt eğim yapısına 
sahip arka koltuklar sınıfının en iyisini sunuyor. 200.000 TL civarında bu aracı 
başlangıç olarak ortalama da bu fiyata satın alabiliyorsunuz. Arka bagaj cam 
kapalı kısım ekstra bir maliyete sahip, ayrıca ön parlak panjurda 900 TL ci-
varında ortalama ama standart olan kırılabilir, bu sebeple parlak olanı satın alıp 
kullanmanızda kesinlikle yarar var. 

Motoru hakkında diyebileceğim bir şey yok, çünkü motor gerçekten çok kuv-
vetli ve torka sahip. 420 Nm bir tork değerine sahip 4×4 modeli. Yine 4×4 olan 
2.990 kilo yükleme kapasitesine sahip. Ayrıca Yeni MussoGrand tam olarak 
3.000 kg. römork çekebiliyor. Aracımız yandan tam olarak 5.405 mm uzunluğa 
sahip. 1.855 mm ise yüksekliğe sahip. Ayrıca, aracın direksiyonu sürüşte 
anında istenilen yere cevap veriyor ve hassas bir yapıda. Arazi vitesi 4x2 devre 
dışındayken araç özellikle asfalt zeminde bir otomobil gibi hareket ediyor. 
Oldukça sessiz ve heybeti ile ön olanda güç ve kuvvet veriyor. Bu anlamda 
direksiyon hareketleri iyi. Ele tam oturan bir direksiyon yapısı var. Dönüşlerde 
oldukça başarılı bir çap. Ön gösterge panelleri yenilendiği için eskisine oranla 
daha modern bir yapıya kavuşmuş. Sürüşte önünüzde iyi duruyor ve sizi ra-
hatsız eden herhangi bir şeyde panelde yok. Bu anlamda cruise kontrol ve hız 
sabitleme sistemi de çok iyi çalışıyor. Hemen direksiyonun üzerinde kullanabilir-
siniz. Amortisör ve fren sistemi de Güney Kore üretimi araçta bayağı iyi olmuş. 
Frenler oldukça başarılı özellikle ön tarafın yaylanması ve sert süspansiyon 
frende yine başarılı olmuş. Bu arada araç 4H ve 4L arazi vitesleri seçili iken 
gerçekten tam anlamı ile kendini buluyor sanki arazide. Arkasında kapalı kasa 
sanki hiç yokmuş gibi arazide engebede güzel esneyerek güzel şekilde off-road 
yaparak hareket edebiliyor. En zorlu dik kayalardan alt uzunluk ve açısının-
da yeterli gelmesi ile geçmeyi başaryoruz. Bu bakımdan yenilnen KUMHO 
marka lastiklerde zaten standart olarak çok iyi olmuş. 4 mevsim olması asfalt 
ve arazide gitmesine olanak sağlamış. Ağır arazi ya da çamurda bu lastikleri 
kesinlikle önermiyoruz. O zaman araziye uygun çamur lastiği almanı şart eğer 
işiniz hem arazi üzerinde olacak ise. Off-Road yapacak iseniz lastiklerinizi şid-
detle değiştirmenizi tavsiye ederiz. Benim diyen 4x4 araçlar dahi bu lastikler ile 
ağır arazi şartlarında kalırlar. Ya da hafif bir çamur bile bazen sizin için arazide 
kalma nedeni olabilir. Eğer aracınız bir 4x4 ise asfalt dışında kullanacaksanız 
lastiğinizde ona göre olacaktır. Standart lastikler bu şartlar için değildir. 

automobilemagazine.com.tr automobilemagazine.com.tr



Number 1 - Automobile Magazine Haziran - Temmuz 2020

62 63

4x4 Dergisi
ayLıK

www.4x4dergi.com
info@4x4dergi.com

bekleriz....
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Aylık Off-Road Dergisi..!

 En Büyük Hİbrİt SUV 
HIGHLANDER...

4x4
SAYI: HAZİRAN 2020 | Aylık 4x4, Gezi ve Off-Road Dergisi..!  ÜCRETSİZDİR...

Test Ettik..!

4x4dergi.com

Jeep, Rubİcon
 Sahara

Nissan Yeni Suv 
“Ariya Concept”...

YENİ RANGE 
ROVER EVOQUE...

AVRUPA’NIN EN İYİ 
KOMPAKT SUV’U...

“Jeep 4xe” 

ŠKODA’nın Elektrikli 
SUV’u ENYAQ

Yeni C5 AirCross Suv

Musso Grand Pick-UP 

Test Ettik..!

Test: Volvo XC90 B5 dizel 
mild hybrid motor...AWD
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Yenilenen HILUX

Toyota’nın çöllerden kutuplara dünyanın en zorlu yol şartlarında bile 
“Durdurulamaz” kimliğiyle efsane haline gelen Hilux modeli yenilendi. 
1968 yılından bu yana elde ettiği bu unvanını defalarca kanıtlayan 
Hilux, o günden  bu güne Kuzey Kutbu’ndan, İzlanda volkanlarına, 
Antarktika’dan dünyanın ulaşılamaz denilen yerlerine kadar başarıy-
la yol alırken, 2019’da dünyanın en zorlu rallisi olan Dakar Rallisi’ni 
de kazanarak ‘efsane’ kimliğinin altını bir kez daha çizdi. Şimdi çok 
daha zarif bir tasarıma kavuşan Hilux, güncellenen donanımları, yolda 
ve arazide daha yüksek konforu ve genişleyen ürün gamı ile yollara 
çıkmaya hazırlanıyor. Ürün gamının en üstünde yer alan yeni ‘Invin-
cible’ versiyonu ise, özel tasarımı ve premium seviye donanımlarıyla 
arazideki efsanevi yeteneklerinden ödün vermeden, daha fazla yol 
konforu sağlıyor. Yenilenen Hilux, Avrupa’da yılın son çeyreğinde 
satışa sunulacak. Yenilenen Hilux, cesur ve güçlü üç boyutlu ön panjur 
ile yeni tampon hatlarıyla tamamen yeniden tasarlandı. Böylece pick-

up’ın yoldaki güçlü ve karizmatik duruşu daha fazla vurgulanırken, 
sağlam ve her yere gidebilen imajı daha da güçlendirildi. Dikkat çeken 
yeni dış tasarım, yeniden tasarlanan ön ve arka LED aydınlatmalarla 
desteklenirken, gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi 
ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant 
seçeneği eklendi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi 
tasarımı ve her türlü sürüş koşulunda rahat kullanım sağlayan mekanik 
düğmelerin adapte edildiği yeni 8 inç bilgi eğlence ekranı yer alıyor. 
Geliştirilmiş multimedya sistemi daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkil-
eriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken, Apple CarPlay ve Android Auto 
akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi. Kapsamlı donanım 
listesi içerisinde akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima, ön-ar-
ka park sensörleri ve 800W 8 kanallı amfiye sahip 8 hoparlörlü JBL 
Premium Ses Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca Yenilenen Hilux 
ürün gamında kullanıcılara geniş aksesuar seçenekleri sunularak,

kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi sağlanıyor. Buna göre spor 
barlar, bagaj kilidi, sert kasa kapağı ve kasaya monte 12V güç 
kaynağı gibi donanımlar tercih edilebiliyor. Yenilenen Hilux için 
mühendislerin hedefi, efsanevi off-road kapasitesini koruyarak yol 
konforunu artırmaktı. Bunu sağlamak adına Hilux, darbeyi yüksek 
oranda emen ve daha dayanıklı şasi üstü gövde mimarisini kul-
lanıyor ve en ekstrem arazi koşullarının üstesinden geliyor. Yenile-
nen Hilux’ta daha iyi sürüş kalitesi ve konfor için süspansiyon ve 
direksiyon sistemlerinde geliştirmeler yapıldı. Süspansiyonda yapılan 
değişikliklerle birlikte Hilux, tümseklerden veya bozuk yollardan 
geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor. 
Hilux’ın zaten üstün olan arazi yeteneklerine, mekanik sınırlı kay-
dırmalı diferansiyel (4x2 çeker modellerde) etkisi yaratan yeni bir 
elektronik özellik eklendi. Sistem rolantide motor hızını 850’den 680 
d/dak’a düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş 

kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve 
yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk 
römork kapasite, yeni Hilux ile birlikte tüm 4x4 gövde tiplerinde (Tek 
Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı. Yeni Hilux 
ürün gamının zirvesinde yer alan Invincible donanımı, araçlarını hem 
iş hem de özel hayatlarında kullanmak isteyenler için tasarlandı. 
Yüksek arazi kabiliyeti ve sürüş kapasitesi, en yüksek donanım özel-
likleriyle ve sofistike tasarıma sahip tarzla kombine ediliyor. Invincible 
donanımında, modele özel olarak tasarlanan ön panjur ve tampon, 
şişkin çamurluklar, farklı kapı kolları, jant ve kasa kapağı tasarımları 
ile gövde altı koruması yer alıyor. Kabinde ise sürücüye özel yeni 
göstergeler, siyah metalik ve siyah krom detaylar, akıllı giriş anahtarı 
gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca çift kabinde arka kapı aydınlatması 
ve çift tonlu perfore deri koltuklar iç tasarımın daha çekici olmasını 
sağlıyor. 

DaKar’Dan ÇıKtı GeLDİ...
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Rallide Dijital WRC

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Dünya-
da motor sporlarına en çok yatırım yapan markalardan biri olan Red 
Bull iş birliği, Spor Toto ve Shell Helix katkılarıyla düzenlenen TOSFED 
Dijital Ralli Şampiyonası’nın kayıtları devam ediyor. Kayıtları 13 Haziran 
akşamına kadar devam edecek olan şampiyonanın elemeleri ise 15-
19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Hem PC hem de Playstation 
platformları üzerinden eş zamanlı olarak WRC8 oyunuyla düzenlenecek 
elemelerde, katılımcılar en iyi 14 sürücü arasına girerek şampiyonada 
yarışmaya hak kazanmak için mücadele edecekler.  Elemeler sonunda 
belirlenecek olan katılımcıları 7 ayaktan oluşan zorlu bir sezon bekliyor 
olacak. Şampiyona 27 Haziran tarihinde koşulacak Monte Carlo Rallisi 
ile başlarken, sırasıyla İsveç, Finlandiya, Almanya, Katalunya, Korsika 
rallilerinin ardından 26 Eylül tarihinde Türkiye Rallisi ile son bulacak. 
Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED 
Dijital Ralli Şampiyonu unvanı ve 10.000 TL kazanırken, ikinci 6.000 TL 
ve üçüncü de 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Kayıtları 13 Haziran Cumartesi akşamı sona erecek olan şampiyonaya 
katılım detayları http://dijital.tosfed.org.tr mikro sitesinde yer alıyor.
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ABB Formula E Race at Home 
Challenge

Nissan e.damspilotuOliverRowland, “ABB Formula E Race at Home” 
yarışmasının final turunda birinci olarak, şampiyonada yarışçılar arasın-
da üçüncülüğü garantiledi veRowland’ın zaferi Nissan e.dams takımını 
şampiyonada ikinci konuma taşıdı.

Rowland’ın yarışın başından itibaren sergilediği performansı,son etap-
dasekiz turluk yarışı birinci bitirmesini sağladı. Nissan PilotuSebastien-
Buemi ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

Online simülatör yarışlarında yeni olan Nissan pilotları Rowland ve 
Buemi sezon ilerledikçeevlerine kurulan yeni elektronik yarış simülatörl-
erine uyum sağladılar ve ikilinin artan deneyim ve temposu, Berlin’deki 
beşinci yarışta Rowland’ın zaferi ile kanıtlanmış oldu.

Yarışı birinci bitirerek takımının yarışı ikinci sırada tamamlamasından 
mutlu olduğunu belirten OliverRowland; “Çok iyi bir yarıştı. Ayrıca 
UNICEF iş birliğinde geçekleşen Covid-19 kampanyasını destekle-
menin mutluluğunu yaşıyorum. Umarım en yakın sürede normal 
hayatımıza geri dönebiliriz. Destekleri için herkese teşekkürler, umarım 
yakında görüşürüz.”dedi. 

Yarışı beşincisırada bitiren ve takım arkadaşı Rowland’ı performansı için 
tebrik edenSebastienBuemi ise; “Genel olarak iyi bir takım çalışması 
gördük. Sanal yarışlarda baştan başlamak ve çok şey öğrenmek zo-
runda kaldım. Yarış deneyimim arttıkça performansımda daha iyi oldu 
ve yarışlardan daha çok keyif aldım.Umarım herkes sanal yarışlardan 
keyif alıyordur. Gerçek yarışlara geri dönmek için sabırsızlanıyorum.” 
dedi.

ABB FIA Formula E Şampiyonası, tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgını nedeniyle Formula E’de yarışan 12 takım ve 24 pilot 
ile birlikte “ABB Formula E Race at Home Challenge” organizasyonu 
kapsamında sanal olarak gerçekleşti. 
UNICEF iş birliğinde gerçekleşen projede, elde edilen tüm gelirler 
uluslararası COVID-19 yardım fonuna bağışlanacak.

Berlin-Tempelhof Havalimanı Sanal Pisti’nde 
yapılan “Formula E RaceAt Home Challenge” final 
yarışının kazananı NISSAN pilotu Oliver Rowland 
oldu...

Nissan E.Dams Takımı “ABB Formula 
E Race at Home Challenge” Yarışının 
Son Etabını Kazandı...
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