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Editör

M
erhaba, 7. yayın yılımızı kutluyoruz. 
Bundan tam 7 yıl önce 12.12.2012 
tarihinde web haber sitemizi yayına 
açtık. Aynı zamanda basılı dergimizi 
yine yedi yıl önce ilk olarak yine Haz-

iran ve Temmuz aylarında yayınlamıştık. Bu zamana 
kadar Automobile Magazine olarak , birden fazla 
şekilde haber sitemizde ve alt yapısında değişiklikler 
yaptık. eski sitelerimize ait database dosyalarımızı 
yeniledik. Son olarak 2018 yılında yeni tasarımına 
daha güçlü bir alt yapıya sahip web sitemiz ile ye-
nilendik. yedi yıl önce ilk olarak Türkçe haber sitesi, 
basılı dergisi ve dijital e-dergisi ile hizmete başlamış 
olduğumuz yayınımız, ilk olarak farklı bir dilde de 
açtığımız, İngilizce Automobile Magazine UK ikinci bir 
dil olarak hizmet vermeye başladı. Sonrasında ise 
Automobile Magazine DE, Almanca sitesini de yayın 
hayatına başlattık. Günümüzde 2019 itibarı ile haber 
sitesi olarak geçtiğimiz ay yine bir yenilik yaptık.  
h t t p s : / / 1 . a u t o m o b i l e m a g a z i n e . c o m . t r  
sitesini  6 farklı dil Rusça, Japonca, İspanyolca, İtalyan-
ca, Çince ve Fransızca dillerinde haber yapması için 
yayın hayatına başlattık.  Tüm bunlar devam ederken 
Türkçe aylık, e-dergimiz için dergilik adında yeni alt 
sitemizi de açtık. Aylık olarak e-dergimizi de zaten 
düzenli şekilde yayınlamaya başladık.  Türkiye’de 
ilk otomotiv haberlerini yapan ve halkın bazı global 
haberleri ilk duyduğu gördüğü Türkiye’nin 1 Numaralı 
otomobil dergisi ve sitesi haline geldik. Tüm bunlar ve 
başarılı olmamızın asıl sebebi ise tüm zorluklara 
direnerek, vazgeçmeden düzenli ve özenle olan, 
çalışmalarımızın neticesi oldu. elbette ki yapacak-
larımız bunlarla hiç bir zaman sınırlı kalmadı. Alexa, 
dünya verilerine baktığımızda sitemiz şu anda  bugün 
itibarı ile 287.307 sıradadır. Türkiye’de ise Alexa ver-
ilerine göre 4.413 sırada yer alıyor.  2019 yılının ilk 
altı aylık bölümünde sitemizin hit oranına baktığımız-
da geçtiğimiz 2018 yılını şimdiden ikiye katladığımızı 
görmekteyiz. İlk altı ayda yaklaşık 28 milyon kusur  
sitelerimize genel bir hit sağladık. Bu verilere isti-
naden; Türkiye’de tüm sektörlere ait olan dergi ve 
siteleri dahil olmak üzere aralarında en çok izlenmeye 
sahip, açık fark ile önde olan site, tüm sektörel dergi 
yayınları arasında en çok izlenmeye sahip dergiyiz. 
Automobile Magazine dergimizin yeni yılını ve doğum 
gününü kutluyorum.  Saygılarımla, Umut Özgür SUNAY  
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Qashqai’nin ortalama CO2 emisyon değeri 100-122 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 3,8-5,4 lt/100 km’dir.
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 NISSAN QASHQAI
LİDER ARTIK DAHA GÜÇLÜ!
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Yeni Renault Clio
Clio’ların En İyisi

Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar 
sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır 
modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Yeni Clio Türkiye’de Ekim 2019’da  satışa sunulacak. 

Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çar-
parken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. 
“Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inç-
lik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma 
özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç meka-
ndaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran 
okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil 
Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 
5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde 
de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.
Yeni Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli 
aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez 
kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. 

En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, 
şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. 
Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk 
adımını oluşturuyor. Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 
1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Ye-
nilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor 
seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 
1.0 SCe 65bg ve 75 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 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg). Renault Grubu, 
aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa E-TECH adını verdiği 
hibrid motorunu pazara sunacak. Valencia Turuncu ve Seladon 
Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Clio, Renault 
markasınınn, tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin mi-
ladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşırken, kaliteli iç meka-
nındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. 
Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde 
ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio’yu Türkiye’de Ekim ayın-
da otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası 
olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor 
ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de OYAK Renault 
Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz 
Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu 
olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio, Avru-
pa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını 
sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir.” dedi. Yeni Clio’nun iç 

tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü bölümünün ergonomis-
ine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek kaliteli malzemeler, gösterge 
panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol 
çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler ile iç mekan, kalite 
algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için 
daha kompakt hale getirilen tamamen yeni “Akıllı Kabin-Smart 
Cockpit”, sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor. 
Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir 
ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 
inç (lansmandan kısa bir süre sonra sunulacak) büyüklüğündeki 
TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 
10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer 
alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, sınıfının en büyük 
ekranlarını sunuyor. 



6 7

a
u
to

m
o
b
il
e
m
a
g
a
zi
n
e
.c
o
m
.t
r

Yeni Clio’nun tamamen yeniden tasarlanan gösterge pane-
li, kalite açısından göz dolduruyor.  Dalga şeklindeki form, 
merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, ka-
bin içi genişlik algısını artırıyor. Ekranın alt kısmında, “piyano” 
düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan 
erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi arttırıyor. 
Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kul-
lanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. 
Daralan direksiyon, sürücünün gösterge tablosunu görme-
sini kolaylaştırıyor. Yeni Clio’nun direksiyonunda sürüş key-
fini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Dişli oranının 
15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha has-
sas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün di-
reksiyon hakimiyeti artırılıyor. Daha sert ön takım kullanılması 
ile yol kararlılığı iyileştirilirken, dönüş çapının 10,8 m’den 10,5 
m’ye düşürülmesi ise şehir içi manevra kabiliyetini artırıyor. 
Yeni Clio’nun koltukları üst segment özelliklerine sahip. 
Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin 
oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak 
kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz me-
safesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince 
koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. 
Koltuklar da iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bu-
lunuyor. Orta konsol, kapı panelleri, direksiyon ve kol dayama 
gibi ayrıntılar için sunulan kişiselleştirme paketleri ile herkes 
Yeni Clio’sunu kendi yaratabiliyor. Gösterge paneli üzer-
indeki havalandırma çizgisine ait inovatif renk, kişiselleştirme 
tercihi ile sunulan 8 ambiyans seçeneği sayesinde iç mekan, 
tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Ortam aydın-
latma için ise 8 renk seçeneği sunuluyor.

Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak şekilde 
gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde 
entegre edilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama 
hacmi 26 litre artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor. 
Renault Grubu, internet bağlantısı ve ilgili hizmetleri tüm modellerinde 
kullanma stratejisine uygun adımları atmaya devam ediyor. Bu kap-
samda Yeni Clio, Renault EASY CONNECT sisteminin geliştirilmiş 
bir versiyonunu sunuyor. Sistem, My Renault uygulamasıyla çalışan 
Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip. Bir önceki 
nesil modele kıyasla 12 milimetre daha kısa olmasına rağmen yol-
culara daha geniş iç hacim sunuyor. 391 litre bagaj hacmi ve toplam 
26 litre iç istifleme hacmi ile segment rekorlarını altüst ediyor. Yeni 
Clio, sürücülere daha yüksek bir sürüş keyfi ve konfor sunan  “Smart 
Cockpit” (Akıllı Kopkit) ile öne çıkıyor. Üst segmentlerde (Megane, 
Talisman, Espace vb.) mevcut olan MULTI-SENSE ilk defa Clio’da 
sunuluyor. MULTISENSE’de 3 mod bulunuyor: Eco, Sport, My-
sense. Ayrıca ilk defa bir önceki nesilde bulunan premium BOSE 
müzik sistemi de tamamen yenilenmiş bir versiyonla ve eskisinden 
daha zengin bir ses deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.
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ZF, Dünyanın İlk Harici 
Yan Hava Yastığı 
Sistemini Sunuyor

Yandan alınan darbeler neticesinde meydana gelen 
çarpışmalar en tehlikeli trafik kazaları arasındadır. Alman-
ya’da bu tip kazalara karışan yolcuların üçte biri hayatını 
kaybetmektedir. ZF tarafından yeni geliştirilen çarpışma 
öncesi güvenlik sistemi prototipi, çarpışmadan milisaniyeler 
öncesinde aktive edilen bir harici yan hava yastığı kullanır. 
Oluşturulan ek yanal ezilme bölgesi sayesinde yolcuların 
hayatlarını kurtarabilmekte ve yaralanmalarında yüzde 40’a 
kadar azalma sağlanmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için 
ZF, aracın sensör ağına bağladığı hava yastıkları ile birlikte, 
çarpışma ihtimalini sürekli gözlemleyen ve kaza ihtimaline 
karşı hava yastıklarını aktive etmek üzere arka planda çalışan 
algoritmalar geliştirmiştir. ZF, Memmingen’de harici bir yan 
hava yastığı bulunan, dünyanın ilk çarpışma öncesi yolcu 
güvenliği sistem prototipinin canlı tanıtımını yaptı. ZF’nin İl-
eri Mühendislik ekibindeki Güvenli Mobilite Sistemleri bölüm 
başkanı Uwe Class, “Bu güvenlik sisteminin, aracın yan-
dan darbe aldığı kazalarda, yolcuların ciddi yaralanmalarını 
önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurgu-
ladık” dedi. ZF şu anda, sensör sistemleri, algoritmalar ve 
kontrol ünitelerinden, aktif ve pasif uyarıcılara kadar entegre 
araç güvenliği teknolojisi yelpazesini sunan tek şirkettir. Şir-
ketimizin vizyonu olan “See.Think.Act” (“Gör.Düşün.Uygula”) 
proseslerine yönelik derin anlayışımız, yeni çarpışma öncesi 
güvenlik sistemi gibi entegre araç güvenliği çözümlerini ka-
vramsallaştırmamıza ve gerçekleştirmemize olanak sağlıyor, 
”diyor Class. Bu sistemin geliştirilmesindeki en büyük zor-
luk, kaçınılmaz bir çarpışmayı güvenilir bir şekilde algılamak 
ve çarpışma gerçekleşmeden önce dış hava yastığının açıl-
masını sağlamaktı. Sistem, hava yastığını açmaya ve şişirm-
eye karar vermek için yaklaşık 150 milisaniyeye sahiptir - ka-
baca bir insanın gözünü kırpması gereken zaman kadar.

Aracın sensörleri önce olası bir etkiyi hızlı ve doğru bir şekilde tanım-
lamalıdır. Bu birbirine bağlı kamera, radar ve lidar ile mümkün oluy-
or. Sistem yazılımı içindeki algoritmalar, bir çarpışmanın kaçınılmaz 
olup olmadığına ve hava yastığının açılmasının hem mümkün hem 
de faydalı olacağına karar verir. Bu kararların hepsi olumlu ise, sis-
tem hava yastığını doldurmak için şişiricileri ateşler. Araca bağlı 
olarak 280 ila 400 litre arasında bir kapasiteye sahip olan hava yas-
tığı, A ve C sütunları arasındaki kapı alanında ek bir ezilme bölgesi 
oluşturmak üzere marşpiyelden yukarı doğru genişler. ZF çarpışma 
öncesi güvenlik sistemi çarpmak üzere olan aracın darbesini yüzde 
30’a kadar indirebilir ve bu da yolcuların yaralanma riskini önemli 
ölçüde azaltmaya yardımcı olur. 
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Genel Müdür Sinan ÖZKÖK’ün NISSAN Hindistan Başkanı 
olarak görevlendirilmesinin ardından, son görevi Citroen 
Türkiye Genel Müdürü olan Emre DOĞUERİ, NISSAN Tür-
kiye Genel Müdürü olarak atandı. DOĞUERİ, NISSAN’ın 
Türkiye operasyonları ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkelerinden de sorumlu olacak. NIS-
SAN, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış oper-
asyonlarını gerçekleştiren NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevine Emre DOĞUERİ’yi atadığını açıkladı. 
İstanbul’da görev yapacak olan DOĞUERİ, NISSAN’ın Tür-
kiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT 
(Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak. 
Emre DOĞUERİ, görevi Sinan ÖZKÖK’ten devralırken, ÖZ-
KÖK ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN 
Başkanlığı’na atandı. Hindistan, 4 milyon adetten fazla se-
ktör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en 
büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile birlikte, NIS-
SAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli 
bir de fabrikası bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de 
NISSAN’a liderlik eden Sinan ÖZKÖK, pazarda güçlü bir 
büyüme gerçekleştirmişti. NISSAN’ın SUV modelleri olan 
Qashqai ve X-Trail, halen Türkiye’de segment liderliğini 
elinde bulunduruyor. Otomotiv sektöründe başarılı geçmişi 
ile Türkiye, Fransa, Cezayir ve Suudi Arabistan’da 20 yıllık bir 
deneyime sahip olan NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü 
Emre DOĞUERİ ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke oper-
asyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyor-
du.  Türkiye’nin, NISSAN için önemli bir market olduğunu ve 
2022’ye kadar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde iki 
kat büyüme planlarında kilit bir rol oynayacağını belirten NIS-
SAN Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman 
KARGAR ayrıca, “Son mali yılda, pazar payımız rekor sevi-
yeye ulaştı ve Qashqai ve X-Trail modellerimiz Türkiye’nin 
favori SUV modelleri. İlerleyen dönemde de büyüme hede-
flerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, 10 Haziran 2019 
itibariyle NISSAN Hindistan Başkanı olarak atandı. Türkiye’de 
NISSAN’ın pazar payını artırarak büyük başarı sağlayan ÖZKÖK, 
Hindistan’da NISSAN ve Datsun markaları için tüm fonksiyonlardan 
sorumlu olacak. Hindistan’ın Gurgaon şehrinde bulunan NISSAN 
Motor India Private Ltd. şirketinde görev yapacak olan Sinan ÖZ-
KÖK, Hindistan’da NISSAN ve Datsun markaları için Satış ve 
Pazarlama, Ar-Ge ve Üretimi kapsayan tüm fonksiyonlardan sorum-
lu olacak. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, 
Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortak-
lığındaki İttifak ile birlikte, NISSAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 
bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. Otomotiv sek-
töründe 26 yıllık deneyimi ile Sinan ÖZKÖK, NISSAN’ın Türkiye’deki 
pazar payında dikkat çeken bir artış gerçekleştirmişti.
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Türkiye ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford’un ticari araç ail-
esinin en yeni üyeleri Tourneo ve Transit Connect, yenilenen 
iç ve dış tasarımı, güçlü motoru, yeni 8 ileri otomatik şan-
zıman seçeneği ve gelişmiş teknolojileri ile prestij sahibi C 
segment hafif ticari araç tutkunlarının karşısına çıkıyor.
Yeni Ford Tourneo & Transit Connect, yeni nesil EcoBlue 
motoru ile artık daha çevreci ve verimli bir hale geldi. Ayrıca, 
8 ileri otomatik şanzımanı, start/stop sistemi kablosuz şarj 
ünitesi, SYNC3 ve 6” dokunmatik ekranı, Anahtarsız Giriş ve 
Çalıştırma Sistemi, Aktif Park Asistanı, Şerit Takip Sistemi, 
Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma Sis-
temi (ISA), Çarpışma Önleme Yardımcısı ve HID Bi-Xenon 
& Gündüz Yanan LED farları ve Transit Connect’te standart 
olarak sunulan geri görüş kamerası gibi bir çok etkileyici ve 
yeni özellikleriyle konfor, teknoloji ve performans limitlerini 
değiştiriyor. Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dina-
mik bir görünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan 
Yeni Ford Transit Connect, 1,5 litre 100PS ve çevre dostu 
Euro 6 emisyon seviyesine sahip dizel motoruyla müşterilerin 
beklediği gücü sağlıyor. Akıllı Cihaz İstasyonu ile akıllı tele-
fonlar şarj edilirken aynı zamanda navigasyon cihazı olarak 
da kullanılabiliyor. SYNC ile yenilikçi teknolojileri kullanıcıları-
na sunan Transit Connect 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile 
segmentinde ilk ve tek olma özelliğini koruyor. 1.5L 100PS 
ve 120PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip 
dizel motorlarla sunulan Yeni Ford Tourneo Connect, Akıllı 
Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otomatik şanzımanı ve anahtarsız 
giriş sistemi ile güvenlik ve konforu bir arada sağlıyor. Kablo-
suz şarj istasyonu özelliğine sahip Tourneo Connect, 6” 
dokunmatik ekran ve sesli komut sistemine sahip SYNC3 
teknolojisi ile yenilikçi teknolojileri kullanma imkânı tanıyor.

Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect yüksek konfor 
ve standartların üstünde güvenlik teknolojileriyle 
Türkiye’de ...

Emre DOĞUERİ, NISSAN Türkiye Genel 
Müdürü olarak atandı. 
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MINI HAZİRAN’DA DA 
MAY FEST FIRSATLARINA DEVAM EDİYOR

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu MINI için sunduğu 
ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatlarına Haziran ayında da devam 
ediyor. Haziran ayı boyunca Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları-
na gelenler MINI Countryman, MINI 3 Kapı ve 5 Kapı modellerinde 
geçerli ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatından yararlanabiliyor.

MINI Showroom’larına gelenler, May Fest’e özel tüm MINI modeller-
inde geçerli 3.000 TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor. 
MINI Countryman’de ise 12 ay vade ile 50 bin TL kredi kullanımında 
%0 faiz ve takas desteği sunuluyor. 

MINI Türkiye’nin stoğunda bulundurduğu tüm modellerin, fiyat, renk 
ve donanım seçeneklerine kadar bütün detaylarının görüntülenerek 
rezerve edilebildiği MINI Online Satış platformu https://onlinestore.
mini.com.tr adresinden May Fest’e özel avantajlarla ilgili detaylı 
bilgilere ulaşılabiliyor.

2019 sezonunun başlamasıyla birlikte 
Goodyear, kamyon yarışlarına olan uzun 
süreli bağlılığını sürdüreceğini duyurdu. 
Goodyear, Federation Internationale de 
l’Automobile (FIA) ile olan ortaklığını uza-
tarak, 2021 yılına kadar önümüzdeki üç 
yıl süresince FIA Avrupa Kamyon Yarışı 
Şampiyonası’nın tek lastik tedarikçisi 
olacak.Yarışlar 26 Mayıs’ta Misano’da 
(İtalya) başladı. Misano’daki ilk yarışı, 
mücadeleye 6. sırada başlayan Jochen 
Hahn kazandı. Yarışlar süresince 1.500 
beygir gücündeki 5,5 tonluk kamyonların 
160 km/saat hızlarla yüksek performanslı 
spor araçlara benzer bir şekilde yarışma-
larının heyecanına tanık olacağız. Tüm 
katılımcılar sadece özel olarak tasarlan-
mış Goodyear Kamyon Yarışları Lastikler-
ini kullanıyorlar. FIA ve Avrupa Kamyon 
Yarışları Derneği (ETRA) ile kurulan özel 
iş birliği, Goodyear’a kamyon lastikler-
indeki inovatif teknolojik yeterliliğini 
gösterme olanağı sundu. Ayrıca Good-
year bu sayede zorlayıcı ve rekabetçi 
koşullarda kamyon lastikleri için geliştir-
ilen yeni teknolojilerini test etme fırsatı da 
buluyor. Goodyear Commercial Avrupa 
Genel Başkan Yardımcısı David Anck-
aert şunları söylüyor: “Kamyon yarışlarına 
olan 15 yıllık bağlılığımızı sürdürmekten 
gurur duyuyoruz. Bu seri için ürettiğimiz 
özel lastiklerin iki hedefi var; öncelikli he-
defimiz heyecanlı bir yarış atmosferine 
katkıda bulunmak için kamyonların her 
koşul altında yüksek hızlarda performans 
göstermesini sağlamak. 

Volkswagen Caddy’de
19 bin TL’ye Varan İndirim 
Volkswagen Ticari Araç, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesine 
sayılı günler kala Caddy ve Transporter modellerinde büyük indi-
rimler sunuyor.
Volkswagen Ticari Araç, KDV ve ÖTV indirimlerine ek fırsatlar sun-
maya devam ediyor. 30 Haziran’a kadar sürecek kampanya kap-
samında Caddy versiyonlarında 19 bin TL’ye, Transporter versiyon-
larında ise 23 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. 
Kampanya ile Caddy modelleri 94 bin 552 TL’den, Transporter 
modelleri ise 112 bin 467 TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor.   
Volkswagen Ticari Araç’ın kampanyasında bu indirimlere ek cazip 
ödeme koşulları da yer alıyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş 
birliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ti-
cari Araç’ın tüm modelleri için 100 bin TL’ye 36 ay yüzde 1,99 faiz 
oranı sunuyor. 

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, Kazakistan’ın Almatı 
kentinde ilk kez organize edilen Busworld fuarına, engelli yol-
cu taşımacılığına uygun şehiriçi otobüsü Kent ile katıldı. İspan-
ya’dan Almanya’ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya kadar dün-
yanın 50 ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu seyahat imkânı 
sunan Otokar, 27 Haziran tarihine kadar sürecek fuarda ayrıca 
7 metreden 18,75 metreye kadar uzanan geniş otobüs ürün 
ailesi hakkında da kullanıcılara bilgiler verecek. Koç Topluluğu 
şirketlerinden Otokar, 55 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği araçları 
ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor. Türkiye otobüs 
pazarının lideri, Kazakistan’ın Almatı kentinde ilk kez organ-
ize edilen ve 27 Haziran tarihine kadar sürecek olan Busworld 
fuarında, dünyanın önde gelen şehirlerinde hizmet eden ve mi-
lyonlarca yolcunun beğenisini toplayan Kent otobüsü ile katıldı. 

Şehir içi taşımacılığında ileri teknolojiye sahip modern tasarımlı 
otobüsleriyle birçok ödüle layık görülen ve alternatif yakıtlı araçlar 
da geliştiren Otokar; organizasyonda engelli yolcu taşımacılığına 
uygun otobüsü Kent’i sergilerken, 7 metreden 18,75 metreye ka-
dar uzanan geniş ürün yelpazesini de tanıtacak. Türkiye’nin yanı 
sıra İspanya’dan Almanya’ya, Fransa’dan Belçika ve İtalya’ya 
kadar dünyanın 50 ülkesinde 35 binden fazla otobüsü ile mily-
onlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, 
ödüllü aracıyla Busworld Kazakistan Almatı’da fark yaratacak. 
18,75 metre uzunluğundaki Kent Körüklü otobüs, basamaksız 
alçak giriş tabanı, geniş iç hacmi ve yüksek taşıma kapasitesi ile 
dikkat çekiyor. DORUK LE: 10 metre uzunluğundaki Doruk LE, 
iç ve dış modern görüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu ve üstün 
çekiş performansının yanı sıra ekonomik olmasıyla da ön plana 
çıkıyor.

Otokar Kazakistan toplu ulaşımında
“engelleri” kaldırmaya gidiyor...

DORUK LE
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Lider QASHQAI 
Güçlenerek Geldi...
Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, 160 hp maksimum güce sahip 

yeni 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha düşük yakıt tüketimiyle yenilenen 1.5 litre dCi dizel motorları, 
sürüş keyfini artıran yeni otomatik şanzıman seçeneği ve Apple CarPlay ile Anroid Auto entegra-
syon teknolojisine sahip yenilenen multimedya sistemi ile artık daha güçlü. 

Daha güçlü Yeni QASHQAI, Haziran ayından itibaren NISSAN Yetkili Satıcıları’nda SUV tutkun-
larını bekliyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV’si NISSAN QASHQAI, daha yüksek performanslı 1.3 litre 
DIG-T benzinli ve daha tasarruflu 1.5 litre dCi dizel motor seçeneklerine kavuştu. Daha güçlü 
Nissan Qashqai, Haziran ayı itibariyle Türkiye yollarına çıktı.

ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, 
iki yeni motor seçeneğinin yanı sıra yeni otomatik şanzıman seçeneği ile Apple CarPlay ve Android 
Auto entegrasyonlarını da desteklen ve yenilenen multimedya sistemi de sunuyor. 

Yeni 1.3 litre DIG-T benzinli yeni motor seçeneği, 160 beygir gücüne rağmen yüksek verimliliği 
ile dikkat çekiyor. Daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbondioksit emisyonuna sahip olan 
NISSAN QASHQAI 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Renault-Nissan-Mitsubihi ittifakı ve 
Daimler işbirliği ile geliştirildi. 

NISSAN, 1.3 litre DIG-T benzinli motoru ilk kez QASHQAI’de kullanırken, söz konusu model 6 
vitesli manuel ve tamamen yeni geliştirilen 7 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (Dual Clutch Trans-
mission - DCT) seçenekleri ile sunuluyor. Çift Kavramalı Şanzıman bir NISSAN modelinde ilk kez 
kullanılırken, sürücülere; sportif ve daha doğrudan dinamik deneyim, geliştirilmiş dur-kalk perfor-
mansı ve yumuşak güç dağıtımı sağlıyor. 

160 hp güce sahip NISSAN QASHQAI’nin 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Türkiye’de 6 
vites manuel ve 7 vites Çift Kavramalı Şanzıman ile iki versiyon olarak sunuluyor. Manuel vitesli 
versiyon 260 Nm torka sahipken, çift kavramalı otomatik vitesli versiyonu 270 Nm torka sahip. 
Bu geliştirilmiş benzin çekişli seri, NISSAN QASHQAI’de sürüş için yeni bir standart getiriyor. 
Sürücüler, daha fazla güç ve tork sayesinde gelişmiş tepki ve hızlanmayı, daha yumuşak ve 
doğrusal güç dağıtımını ve daha sessiz sürüş deneyimini kolayca fark edecekler. 
Ayrıca, tüm bu yeni aktarma organları, en son Euro 6d-Temp emisyon standartları ile de uyumlu. 

160 beygir gücündeki yeni 1.3 DIG-T benzinli motor seçeneği ile birlikte QASHQAI artık 115 bey-
gir gücüne sahip 1.5 dCi versiyonlarında Çift Kavramalı Şanzıman (DTC) seçeneğine de sahip. Ek 
güç aktarma sistemi QASHQAI müşterileri için daha da fazla seçenek yaratırken, aynı zamanda 
yüksek tork çıkışı ile yakıt verimliliği için dizel güç aktarma sistemine ihtiyaç duyanlar için otomatik 
bir seçenek sunuyor.
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Türkiye’de satışa sunuldu!

P
orsche, SUV Ailesi’nin en 
yeni modeli Cayenne Coupé 
modelini 340 HP ve 550 HP 
gücünde turbo süperşarjlı 
iki farklı motor seçeneğiyle 

Türkiye genelindeki 8 Porsche Merke-
zi’nde satışa sundu.Cayenne Coupé, 
daha dinamik hatları ile özel tasarım 
detaylarını birleştirerek diğer Cay-
enne modellerinden ayrılıyor. Coupé 
modelinin öne çıkan özellikleri ar-
asında tamamen kendine has bir arka 
tasarım, adaptif arka spoiler ve iki 
farklı tavan konsepti ile daha keskin 
hatlar bulunuyor. Arkaya doğru inen 
çok daha dik tavan hattı Cayenne 
Coupé’nin daha dinamik görünmesini 
ve sınıfındaki en spor görünüşlü mod-
el olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé’nin 
dikkat çekici silüetini vurgulayan tav-
an spoiler’ı ile bu etki destekleniyor. 
Ön cam ve A sütunu, 20 mm kadar 
aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde 
Cayenne’de olduğundan daha alçak 
bir görünüm kazandırıyor. Yeniden 
tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar 
aracın omuzlarını 18 mm genişleterek 
genel anlamda daha kaslı görünme-
sini sağlıyor. Arka plakanın tampona 
entegre hale getirilmesi aracın yere 
daha yakın görünmesini sağlıyor. 
Adaptif tavan spoiler’ı ile Cayenne 
Turbo bu tip aktif aerodinamik özel-
likleri içeren ilk SUV olmuştu.

Y
eni Cayenne Coupé tavan 
spoiler’ı Porsche Active 
Aerodynamics’in (PAA) 
bir parçası olarak yeni 
bir adaptif arka spoiler 

ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye 
taşıyor.  Bu modelin silüetine uyum-
lu olarak entegre edilen spoiler, 90 
km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm 
genişleyerek arka dingil üstündeki 
temas basıncını arttırıyor, PAA ise 
aynı anda verimliliği yükseltiyor. Yeni 
Cayenne Coupé 2,16 metrekarelik 
sabit camlı panoramik tavan sunuyor. 
0,92 metrekarelik cam alan yolculara 
müthiş bir hissiyat sağlarken, entegre 
stor perde güneş ışıkları ve soğuğa 
karşı koruma sağlıyor. Yeni Cayenne 
Coupé’de standart olarak dört kişi için 
geniş alan bulunuyor. Önde yeni en-
tegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü 
spor koltuklar büyük bir rahatlık ve 
en iyi seviyede yanal destek sağlıyor. 
Arka koltuklarda seyahat eden yol-
cular Cayenne modeline kıyasla 30 
mm daha alçakta yolculuk ediyor. Bu 
özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti 
ile bolca tavan boşluğu kalmasını 
sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gün-
delik kullanım için ideal olup, arka 
koltukların kapatılması halinde 1.540 
litreye çıkıyor.

6 
silindirli süperşarjlı motor-
ları ve üç litrelik motor hac-
miyle Cayenne Coupé 340 
HP (250 kW) değere ve 450 
Nm’lik azami torka ulaşıyor. 

Sport Chrono Paketine sahip seri 
üretim araçlar 0’dan 100 km/s’ye 6,0 
saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe 
bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 sani-
yeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 
243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cay-
enne Turbo Coupé, dört litrelik V8 
motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 
kW) ve 770 Nm’lik azami torkla start 
çizgisinde yerini alıyor. Cayenne 
Turbo Coupé 0’dan 100 km/s’ye 
3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s’lik 
azami hıza ulaşıyor. Yeni Porsche 
Cayenne Coupé, modelinin zengin 
standart donanımları arasında hıza 
duyarlı Elektrik Destekli Direksiyon, 
20 inçlik alüminyum jant, önde ve 
arkada geri vites kamerası ile Park 
Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon 
Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono 
Paketi yer alıyor. 
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P
orsche 718 ailesini, 718 Sp-
yder ve 718 Cayman GT4 
modelleri ile genişletiyor. 
Her iki modelin de kalbinde 
911 modellerinde kullanılan 

turbo motor ailesinden 4.0 litrelik altı 
silindirli boxer motor bulunuyor. Her 
iki model de 420 HP güce, aerodi-
namik GT şasi ve güçlendirilmiş fren 
sistemine sahip. 718 Spyder ve 718 
Cayman GT 4 modellerinin 4.0 litre-
lik altı silindirli boxer motoru mevcut 
911 Carrera model serisindeki turbo 
motorlar ile aynı motor ailesine sahip. 
Yeni yüksek devirli motor, 420 PS güç 
üretiyor ve dakikada 5.000 - 6.800 
devir arasında 420 nm maksimum 
tork sunuyor. Manuel şanzımanlı spor 
otomobillerin her ikisi de 300 km 
hız bariyerini aşabiliyor. 718 Spyder 
modelinin azami hızı 301 km’ye, 718 
Cayman GT4 modelinin ise 304 km’ye 
ulaşabiliyor. Her iki model de 4,4 
saniyede 100 km  hıza çıkıyor. Yeni 
Avrupa Sürüş Döngüsüne (NEDC) 
göre, orta motorlu spor otomobillerin 
bağıntılı yakıt tüketimi 10,9 litre, mak-
simum motor devri ise 8000. Bu doğal 
emişli motorun büyüleyici karakteri, 
modern bir benzin partikül filtresi em-
isyon kontrol sistemini doğrusal güç 
iletimi ve bir GT motorun ani tepkisi 
ile birleştiriyor. 

7
18 Cayman GT4 mode-
linin çarpıcı özellikleri ar-
asında kapsamlı bir şekilde 
geliştirilmiş aerodinamik 
konsepti de var. Sürtünmeyi 

olumsuz yönde etkilemeden yüzde 
50’ye kadar daha fazla bastırma kuv-
veti uyguluyor. Her iki modelin aerodi-
namiği, yeni tasarlanmış tek odacıklı 
kemer arka susturucudan büyük 
ölçüde fayda sağlıyor: 718 Cayman 
GT4 modelinde arka akstaki bastırma 
kuvvetinin yüzde 30’unu oluşturan 
işlevsel bir difüzer için arka bölümde 
yer açıyor. Sabit arka kanat selefine 
kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha faz-
la bastırma kuvveti üretiyor. Bu, 200 
km’de on iki kilogram ek bir bastırma 
kuvvetine karşılık geliyor. GT tarzında 
optimize edilmiş olan ön kısım, aer-
odinamik dengeyi büyük bir ön spoil-
er dudağı ve hava perdeleri ile koruy-
or ve ön tekerlekler boyunca hava 
akışını azaltıyor.

Y
eni 718 Spyder, azami 
hızlarla başa çıkabilen 
hafif bir üstü açılır tavan 
ile sürüş keyfi için saf bir 
makine. Porsche 550 Sp-

yder ve 718 RS 60 Spyder gibi ünlü 
Roadster’ların tarihteki yolculuğuna 
devam ediliyor. GT4 modelinin ak-
sine, 718 Spyder modelinin otomatik 
olarak 120 km hıza çıkınca açılan bir 
arka spoileri var. Fonksiyonel difüzer 
sayesinde, Boxster ailesindeki arka 
aksta aerodinamik bastırma kuvveti 
üreten ilk model. İlk kez, 718 Spyder, 
718 Cayman GT4 modelinin yüksek 
performanslı GT şasisinden faydal-
anıyor. Üstün viraj alma dinamikleri ile 
duygusal bir sürüş deneyimi sağlıyor. 
Daha rafine edilmiş hafif yaylı gergi 
kolu ön ve arka akslar yarış teknolo-
jilerini kullanıyor. Şasiye doğrudan 
bağlantı kısmen bilyeli mafsallarla 
yapılıyor. 30 mm daha az süspansiyo-
na sahip Porsche Aktif Süspansiyon 
Yönetimi sönümleme sistemi ağırlık 
merkezini düşürüyor ve yanal dinamik 
potansiyelini artırıyor. 

Y
arış pistinde kullanılmak 
üzere özel olarak tasar-
landı ve 718 Cayman GT4 
modelinin kullanım özel-
liklerini daha keskin hale 

getirdi. 718 Spyder modeli de bu 
tasarımdan referans alıyor. Porsche 
Stability Management (PSM) burada 
daha da fazla hassasiyetle çalışıyor, 
ancak isteğe bağlı olarak iki adımda 
devre dışı bırakılabiliyor. 
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M
ekanik arka diferansiyel kilitli Porsche Torque Vec-
toring (PTV), uzunlamasına ve yanal dinamikleri, 
viraj alma performansını ve sürüş keyfini daha da 
artırıyor. GT4 ayrıca Clubsport paketi seçeneği 
ile birlikte geliyor. Bu bir arka çelik takla barı, 

elde tutulan bir yangın söndürücü ve sürücü tarafında altı nok-
talı emniyet kemeri içeriyor. 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 
modelinin yüksek performanslı fren sistemi, büyük alüminyum 
monoblok sabit kaliperli frenler sayesinde pist sürüşü için tutar-
lı frenleme sağlıyor. Porsche Seramik Kompozit Fren opsiyonel 
olarak sunuluyor. Yeni özelliklerden biri, 718 Spyder’ın şu anda 
Porsche tarafından özel olarak uyarlanmış ultra yüksek per-
formanslı (UHP) lastiklerle çalışıyor olması. 718 Cayman GT4, 
Nürburgring “Nordschleife”de uçuran genel paketin bir parçası 
onlar: 20.6 kilometrelik klasik yarış pistinde tur süresi, selefin-
den on saniye daha hızlı. Porsche, 2014 yılından bugüne araç 
başına düşen karbondioksit emisyon miktarını yüzde 75’ten fa-

zla, enerji tüketimini ise yaklaşık yüzde 31 oranında düşürdü.
Buna karşın 2018’de Zuffenhausen ve Leipzig’de ürettiği araç 
sayısını 101 bin 449 (2014) adetten 184 bin 791 adede çıkartarak 
üretimini yüzde 82 oranında artırdı. Porsche, son 5 yıl içerisinde 
sürdürülebilirlik konusunda büyük bir ilerleme kaydetti ve araç 
başına düşen karbondioksit emisyonunu yüzde 75’ten fazla azal-
ttı.”Porsche markası olarak çevre ve iklimin korunması konusun-
daki sorumluluklarımızın farkındayız.” diyen Porsche AG Üretim 
ve Lojistik Yürütme Kurulu Üyesi Albrecht Reimold, “Araçlarımızı 
daha da çevre dostu hale getirmek için devamlı olarak iyileştirme 
çalışmaları yürütüyoruz.Porsche’nin yaptığı büyük küçük birçok 
girişim, şirketin tüm faaliyet alanlarında ekolojik sürdürülebilir-
liklerinin adım adım iyileştirilmesini sağlayacak genel bir konsept 
oluşturuyor.” diye konuştu. Alman spor otomobil üreticisi Por-
sche, geçtiğimiz yıla kıyasla bir kez daha artış gösteren teslimat 
adetleri, gelirleri ve çalışan sayısı ile yeni bir rekora imza attı.

2
018 yılı satış gelir artışı yüzde 16,6 olarak kaydedildi. 
Reimold, “Kârlılığı tek başına hedef olarak görmüyoruz. 
Kârlılık, şirketlerin etkili şekilde sorumluluk üstlenebilm-
esi, sürdürülebilirlikleri için sadece temel bir ön koşul. 
Ancak ekonomik, sosyal ve ekolojik eksenler birbirleriyle 

paralel olduğunda gerçekten başarılı olabiliriz.” şeklinde konuş-
tu. Ekonomik başarılarına ek olarak ölçülebilen sürdürülebilirlik 
alanında da bir ilerleme kaydedebilmek adına Porsche, “Üretimde 
Çevresel Etkinin Azaltılması” konusunu kendisi için performans 
göstergesi olarak belirliyor. Karbondioksit emisyonları ve enerji 
tüketimine ek olarak genel tatlı su tüketimi ve kullanılan uçucu 
organik bileşik (UOB) miktarı da bu konuya dahil göstergeler-
dendir. Porsche 2014 yılına kıyasla üretimde yüzde 34 daha az 
çözücü kullanmış, araç başına su tüketimini yüzde 20 azaltmıştır. 
Porsche’nin yalnızca beş yıl kadar kısa bir süre içerisinde karbon-
dioksit emisyonunu yüzde 75 gibi ciddi bir oranda azaltabilmesi, 
her şeyden önce yenilenebilir kaynaklardan edinilen TÜV sertifikalı 
enerjiyi tutarlı şekilde kullanabilmesiyle elde edilmiş bir sonuç-

tur. Porsche, 2017 yılında en yüksek ekolojik standartlara uygun 
yenilenebilir enerjiyle üretim yapmaya başlamıştır. Ayrıca değer 
zincirindeki çevreye olan etkiyi azaltmak için Porsche’nin Alman-
ya içerisindeki demir yolu lojistiği de artık iklime zarar vermiyor. 
”Sürdürülebilirlik, birçok bireysel unsurun bir toplamıdır.” diyen 
Albrecht Reimold şunları da ekliyor: “İlk tam elektrikli spor otomo-
bilimiz Taycan, sonbaharda üretim hattından çıkacak. Taycan’ın 
fabrikadaki tüm üretim süreci karbonsuz olacak. Hedefimiz, Sıfır 
Etkili Fabrika yaklaşımıyla gelecekte herhangi bir ekolojik ayak izi 
bırakmamak.” Herhangi bir çevresel etki olmadan yapılan bu üre-
tim farklı eylemler temelinde yerine getiriliyor. Kaynak ve malzeme 
verimliliğinin yanı sıra bu sürece çevreyi kirletici maddeler ve 
iklimin korunması gibi başlıklarla üretimin kentsel iklim üzerindeki 
etkileri de dahildir. Porsche’nin üretim tesislerindeki tasarımın 
sürdürülebilirliğine verdiği büyük önem, Alman Sürdürülebilir Bina 
Konseyi (DGNB) tarafından belgelendi: Porsche, Zuffenhausen 
üretim tesisi “Platinum” ödülünü alan ilk şirket oldu.

2
0.6 kilometrelik klasik yarış pistinde 
tur süresi, selefinden on saniye daha 
hızlı. 
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Gemisi Passat yenilendi

V
olkswagen Passat’ın en 
son teknolojilerle donatılan 
yeni versiyonu yollara 
çıkmaya hazır. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği’nin 

(ODD) verilerine göre Türkiye’de 2005 
yılından bu yana segmentinin lideri 
olan Passat, daha da şık çizgilere 
sahip dış tasarımı, verimli motorları, 
yenilikçi konfor ve güvenlik sistemleri 
ile başarısını sürdürmeye hazırlanıyor. 
Yeni Passat, 1.5 lt TSI benzinli, 1,6 lt 
TDI ve 2,0 lt TDI hacimli dizel motor 
seçenekleri ve 3 farklı donanım sevi-
yesi ile 2019 yılının 3. çeyreğinde Tür-
kiye’de satışa sunulacak. Yeni Passat 
1,5 lt TSI 150 PS benzinli, 1.6 lt TDI 
120 PS, 150 PS ve 240 PS’lik iki farklı 
güç seçeneğine sahip 2.0 lt TDI dizel 
motor seçenekleri ile yollarda olacak. 
Yeni Passat’ın 150 PS gücündeki 1.5 
TSI benzinli motoru, değişken Aktif 
Silindir Yönetimine (ACT) sahip ve 
yalnızca 1.500 dv/dk aralığında 250 
Nm gücündeki maksimum torka ul-
aşıyor. Volkswagen, Passat’ın 1.6 
TDI motoru ile dizel motorlu serisinin 
de başlangıcını yapıyor. Motor, 7 ileri 
DSG ile sunulacak. 250 Nm maksi-
mum tork üreten bu motorla birlikte 
Passat, saatte 205 km azami hıza 
erişiyor. 

Y
eni 2.0 TDI Evo, Passat’ın 
en önemli yüksek hacimli 
motorlarından biri haline 
gelecek. 150 PS güce sa-
hip motor 7 ileri DSG şan-

zıman ile sunuluyor. Maksimum tork 
değeri ise 360 Nm’ye kadar çıkıyor. 

1
973 yılında pazara sunulan 
ve bugüne kadar 30 milyon 
adetlik satış rakamına ulaşan 
Volkswagen’in amiral gemisi 
Passat yenilendi. Markanın 

en son teknolojileriyle donatılan Yeni 
Passat, 0-210 km/s hızları arasında 
yarı otonom sürüş imkânı sağlayan 
asistan sistemi “Travel Assist” ve 
“Kapasitif Direksiyona” sahip ilk 
Volkswagen modeli olacak.  Yeni-
likçi aydınlatma teknolojisine sahip 
LED farlar, 8 inçlik renkli dokunmatik 
ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi 
Yeni Passat modelinde standart olar-
ak sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş 
özelliğine sahip 4MOTION teknolojis-
ine sahip, 240 PS gücündeki 2.0 lt TDI 
seçeneği, Passat serisindeki en güçlü 
dizel motor olarak karşımıza çıkıyor. 
Yüksek ve alçak basınçlı turbo şarjı 
bulunan çift turbo modülü teknolojis-
ine sahip motor, Passat’ı saatte 247 
km azami hıza kadar çıkarabiliyor. 500 
Nm gücündeki (1.750 ile 2.500 rpm 
arasında) yüksek maksimum tork se-
viyesine sahip motor, standart olarak 
4MOTION dört çekişli sistem ve 7 ileri 
DSG ile donatılıyor. Bu kombinasyon 
sayesinde yüksek performansa 
rağmen düşük tüketim değerleri elde 
edilebiliyor. Yeni Passat’ta Trendline 
ve Comfortline donanım seviyeler-
inde LED ön farlar ve LED gündüz 
sürüş farları standart olarak sunulurk-
en, Highline donanım seviyesinde ise 
“I.Q. Light” teknolojisine sahip LED 
matrix ön farlar yer alıyor. Highline 
donanım seviyesindeki bir diğer stan-
dart donanım olan kolay açılır bagaj 
kapağı “Easy Open” sayesinde eller-
iniz dolu iken arka tamponun altına 
yapılan ufak bir tekme hareketi ile el-
ektrikli bagaj kapağı otomatik olarak 
açılabiliyor.
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V
olkswagen’in son teknoloji sürüş asistan sistemleri 
için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otomom sürüş 
deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya get-
iriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak yeni Travel 
Assist özelliği ilk defa Passat’ta tercih edilebiliyor. 

Böylelikle Passat, 0 km/s ile 210 km/s hız aralığında kısmi oto-
nom sürüş imkanına sahip ilk Volkswagen modeli olma özelliğini 
kazanıyor. Travel Asisst sistemiyle birlikte Passat, IQ.DRIVE 
teknolojisinin bugüne kadar görülmüş en gelişmiş versiyonunu 
sunuyor. Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni 
bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg’ten sonra 
farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen 

modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve kon-
foru artıran IQ.LIGHT - LED matrix farlar, Yeni Passat Highline 
donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor. Yeni nesil bilgi 
& eğlence sistemi, Passat’ın Dijital Gösterge Paneli “Active Info 
Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital Gösterge 
Paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç 
boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve 
kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir 
boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonk-
siyonlu direksiyondan tek tuşla (“View”) üç farklı gösterge paneli 
tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor.

A
yrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı 
ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor. 
Volkswagen, Passat’ın tasarımını belirli kısımları ke-
skinleştirerek daha rafine bir hale getirdi. Ön ve arka 
tamponlar, radyatör ızgarası ve arka tarafta tam or-

tada duran Passat logosu yeniden tasarlandı. Bunlara ek olarak 
yeni LED farlar, LED gündüz farları, LED sis farları ve LED stop 
lambaları, tasarıma kendine özgü bir hava katıyor. Yeni Passat; 
Yarış Mavisi, Cam Yeşili ve Deniz Kabuğu Beji gibi renklerde de 
sunulacak. Yeni Passat’ta 17, 18 ve 19 inç boyutlarına sahip dört 
yeni alüminyum jant seçeneği de sunuluyor. Yeni tasarıma sahip 
çok fonksiyonlu deri direksiyonuyla birlikte Passat, farklılığını or-

taya koyuyor. Orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı modern 
bir Passat logosu bulunuyor. Koltuk kumaşı tasarımı, ön panel ve 
kapılarda kullanılan dekor elemanları da yenilenen diğer özellikler 
arasında yer alıyor. Vites topuzunun ön kısmında, akıllı telefonlar 
için isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği, geniş bir saklama gözü 
ve USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ambiyans 
aydınlatma artık 30 farklı renk üzerinden seçim imkânı sunuy-
or. Danimarkalı hi-fi uzmanı Dynaudio, 700 watt’lık ses sistem-
ini yeni Passat’ın iç tasarımına mükemmel şekilde uyması için 
titizlikle uyarladı. Böylelikle kaynağı fark etmeksizin otomobilde 
çalan müzik, Passat’ta görülen en kaliteli sese sahip.

C
omfortline ve Highline donanım seviyelerinde yer alan 
sis farları da artık LED teknolojisine sahip. Highline 
donanım seviyesinde standart sunulan yeni tasarıma 
sahip LED “High” stop lambaları artık dinamik sinyal 
özelliğini de içeriyor. Passat’ın fren performansı, ele-

ktromekanik fren takviyesi ile ciddi oranda iyileştirildi. Sistem tüm 

Yeni Passat donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu 
sayede konfor ve güvenlik konularında ciddi bir gelişme kayded-
ildi. Elektromekanik fren takviyesi Passat’ın frenlerinin daha da 
hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Sistem ile fren müda-
haleleri daha kesin bir şekilde kontrol edilebildiğinden Adaptif Hız 
Sabitleyici (ACC) de daha etkili bir şekilde tepki veriyor.
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Standartları Yeniden 
Belirleyecek ...

B
orusan Otomotiv’in Türkiye 
distribütörü olduğu BMW, 
kompakt sınıftaki en spor-
tif temsilcisi Yeni BMW 1 
Serisi’ni gün yüzüne çık-

ardı. Üçüncü nesli ile çok daha sportif 
bir görünüme kavuşan yeni BMW 1 
Serisi, markanın yeni tasarım anlayışı 
çerçevesinde şekillendirildi. Üstün 
şasi sistemleri ve yenilikçi teknolo-
jilerin yanı sıra BMW’nin genlerinde 
yer alan tüm temel sürüş dinamiği 
bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin 
entegrasyonu, BMW 1 Serisi’nin her 
koşulda üstün yol tutuş kabiliyeti sun-
masını Yeni BMW 1 Serisi sağlıyor. 
Bugüne kadar 1.3 milyon adetten fa-
zla üretilen BMW 1 Serisi, yeni jener-
asyonu ile yakaladığı bu başarıyı de-
vam ettirmeyi hedefliyor.

BMW’nin kompakt sınıftaki temsilcisi Yeni 1 Serisi üçüncü jenerasyonu 
ile ortaya çıktı...

B
MW Group’un önden 
çekişli otomobiller konu-
sunda son 5 yılda edindiği 
tecrübeyi aktardığı en 
son otomobil olan BMW 

1 Serisi, kompakt sınıfta benzeri 
görülmemiş  bir dinamik sürüş kar-
akteri sergiliyor. En yeni BMW önden 
çekişli sürüş mimarisi sayesinde 
boyutlarında küçük farklılıklar olması-
na rağmen, öncüsüne göre çok daha 
fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni BMW 
1 Serisi, öncüsünden beş milimetre 
daha kısa olmasına rağmen 34 mil-
imetre daha geniş ve 13 milimetre 
daha yüksek tasarlandı. Arka koltuk-
taki yolcular için diz mesafesi 33 mil-
imetre baş mesafesi ise 19 milimetre 
arttı. Bagaj bölümüne artık çok daha 
kolay bir şekilde erişim sağlanırken, 
hacmi de 20 litre artışla 380 litreye 
ulaştı. Elektrikli bagaj kapağına da ilk 
kez opsiyonel donanımlar arasında 
yer veren BMW 1 Serisi’nin arka kol-
tukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 
1.200 litreye kadar çıkıyor. 
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B
MW’nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da BMW 
tarihinde ilk kez bir modelde birleşiyor. Yeni 1 Ser-
isi’nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi algıla-
nacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW’nin yeni 
tasarım yorumunu yansıtıyor. Yepyeni BMW 1 Ser-

isi’nin köpekbalığı burnu, yükselen omuz çizgisi ve geleneksel 
Hofmeister kıvrımının C sütununda yükselen ince pencere grafiği 
dikkat çekiyor. Az sayıda net ve hassas çizgiler, cesurca oyul-
muş yüzeyler, Yeni 1 Serisi’ne atletik bir görünüm kazandırıyor. 
Yeni BMW 1 Serisi’nin arka tasarımının belirleyici unsurlarından 
biri olan şişkin çamurluklar, araca yolda etkili bir duruş sağlark-
en aynı zamanda çarpıcı bir omuz çizgisi yaratıyor. Geniş, iki 
parçalı arka lambalar, ince formları ve geriye dönük görünümleri 
ile oldukça modern bir görünüm sunuyor. Opsiyonel tam LED 
arka lambalar, yandan çarpıcı şekilde uzanarak tek bir ince ışık 
elemanı halinde ‘L’ formlu tasarımına yepyeni bir bakış açısı 
kazandırıyor. Ayrıca göz alıcı egzoz çıkışları da arka bölümün 

sportif görünümüne katkı sağlayan önemli detaylar olarak öne 
çıkıyor. İç mekân kalitesini en üst seviyeye çıkaran Yeni BMW 
1 Serisi’nde, ilk kez elektrikli panoramik tavan seçeneği de 
sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve yenilikçi detayların bu-
luştuğu geniş iç mekâna ferahlık hissi katan panoramik cam ta-
vanın yanı sıra, arkadan aydınlatmalı trim şeritleri de Yeni BMW 
1 Serisi’nin premium hissini artırıyor. LED aydınlatmalar, altı 
farklı renk seçeneği ile yarı saydam efektler oluşturarak iç me-
kândaki atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor. Isıtma ve iklim 
fonksiyonları için gruplandırılmış kontrol kümeleri ve çeşitli sürüş 
fonksiyonları kullanım kolaylığı sağlarken, akıllı telefonlar için 
Kablosuz Şarj seçeneğine sahip fonksiyonel saklama gözü gibi 
ilkleri ek konfor ve kolaylık sağlıyor. BMW İşletim Sistemi 7.0’ı 
temel alan ve isteğe bağlı olarak sunulduğu bilgi-eğlence sistemi 
hem direksiyon arkasındaki hem de konsol üzerindeki 10.25 inç 
boyutundaki iki dijital ekranla birlikte sesle ya da el hareketleri ile 
kontrol edilebiliyor.

E
k olarak, tam renkli, 9,2 inçlik BMW Head-Up Display de BMW 1 Serisi’nde ilk kez 
bir seçenek olarak, sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan bilgileri görüntülemesini 
sağlıyor. BMW 1 Serisi’nde Premium Line, Sport Line ve M Sport olmak üzere üç farklı 
donanım seçeneği yer alıyor. Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’ye biri benzinli diğer dizel 
olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile gelecek. BMW EfficientDynamics ailesinin en 

son üyesi olan bu verimli motorların ilkini 115 bg gücündeki 116d oluşturuyor.

1
.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği ise 140 bg güç üretiyor. Yeni 
BMW 116d ve BMW 118i Türkiye’de standart olarak son teknoloji ürünü 
7 ileri vitesli çift kavramalı Steptronic şanzıman ile tercih edilebilecek. 2.0 
litre 300 bg gücündeki motoru ile Yeni BMW 1 Serisi’nin en güçlü versi-
yonunu oluşturan, xDrive dört tekerlekten çekiş sistemine sahip M135i 

ise özel sipariş üzerine Türkiye’ye gelecek. BMW Group tarafından geliştirilen en 
güçlü 4 silindirli benzinli motora sahip olan BMW M135i, 0-100 km/s hızlanmasını 
4.7 saniyede tamamlıyor. Ayrıca standart süspansiyon sisteminde 10 mm daha 
alçak tasarlanan BMW M Sport süspansiyon da Yeni BMW 1 Serisi’nde tercih 
edilebilecek. Konfor ya da Spor olmak üzere iki farklı sertlik ayarına sahip olan 
süspansiyon sistemi, aracın sürüş karakterini de önemli ölçüde değiştiriyor. Ye-
nilikçi sürüş destek sistemleri yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunu-
luyor. Söz konusu sisteme bağlı olarak, radar ve ultrasonik sensörler tarafından 
toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü te-
hlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en 
aza indirmek için kullanılıyor. Standart donanım kapsamında yer alacak güvenlik 
sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken, şehir içinde fren 
fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km / s 
arasında çalışan aktif şerit dönüşlerine sahip Şerit Ayrılma Uyarısı da Yeni 1 Ser-
isi’nin öne çıkan özelliklerinden bir diğerini oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan 
Aktif Hız Sabitleme Sistemi Denetimi, saatte 160 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. 
Ayrıca Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma 
uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip. Yeni BMW 1 Serisi’nde Park 
Mesafe Kontrolü (PDC), arka görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik 
olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak 
çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alacak. 
Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi’nde tanıtılan ‘Geri Gidiş Asistanı’ da Yeni BMW 1 
Serisi’nin standart olarak sunulacak.

 
Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı, daha 
sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek 
duymadan sıkışık ya da karmaşık park yerinden kolaylıkla 
çıkarabiliyor.
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Mercedes-Benz 
A-Serisi Sedan 
Türkiye’de!

M
ercedes-Benz’in kom-
pakt sınıftaki ilk sedan 
otomobili ve sınıfının en 
yeni üyesi A-Serisi Se-
dan, Türkiye’de yollara 

çıkıyor. Sınıfının standartlarını yeniden 
belirleyen yeni sedan, yapay zekâ kul-
lanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş 
mesafesinde ortalamanın üzerindeki 
geniş iç mekânı ile dikkat çekiyor. 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, 
246.100 TL’den başlayan lansmana 
özel fiyatlarla Haziran ayından iti-
baren satışa sunuluyor. Mercedes-
Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kuru-
lu Üyesi Şükrü Bekdikhan: “A-Serisi, 
en son teknolojisini sedan konforu ile 
buluşturuyor.”Yeni Mercedes-Benz 
A-Serisi Sedan’ı Türkiye pazarına 
tanıtmak amacıyla 13 Haziran tarihin-
de Swissotel’de bir basın lansmanı 
gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantı-
da konuşma yapan Mercedes-Benz 
Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üy-
esi Şükrü Bekdikhan,

H
aziran ayı itibarıyla 
satışa sunduğumuz Yeni 
A-Serisi Sedan’ın 2019 
yılı satışlarımızın en az 
%10’luk dilimini oluştur-

masını bekliyoruz. Aracımızın Türkiye 
pazarı için başta gelen modellerden 
biri olacağına inanıyoruz.” dedi. 1997 
yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş 
yapan Mercedes-Benz, yıllar içer-
isinde başlı başına bir model ailesine 
dönüşen kompakt sınıf modellerinden 
6 milyon adet sattı. Marka, ailenin 7. 
üyesi A-Serisi Sedan ile ürün gamını 
genişletmeye devam ediyor. Sadece 
Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki 
ürün gamını genişletmekle kalmayan 
A-Serisi Sedan, aynı zamanda C, E ve 
S-Serisi modellerini de tamamlıyor. 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, 
premium kompakt sedan sınıfının 
standartlarını yeniden belirliyor. Arka 
koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi 
değerini sunan otomobil aynı zaman-
da bilinen ve beğenilen A-Serisi nite-
liklerini de bünyesinde barındırıyor. 
Yüksek verimlilik seviyesine sahip 
benzinli ve dizel motorlar, S-Seri-
si’nden transfer edilen sürüş destek 
sistemlerinin de katkısıyla yüksek 
güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma 
imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine 
sahip MBUX (Mercedes-Benz Kul-
lanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence 
sistemi bu niteliklerden bazılarını 
oluşturuyor. Yeni A-Serisi Sedan, yeni 
nesil Mercedes-Benz modellerinin 
tasarım diline sadık bir görünüm ser-
giliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının 
da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, 
sportif karakterli bir kompakt sedan 
gövde oranlarını sunuyor. Markanın 
karakteristik tasarım unsurlarından 
biri olan uzun motor kaputunu ince 
tasarımlı farlar ve yine markanın kar-
akteristik ön ızgarası tamamlıyor.

Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, A-Ser-
isi, ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Harita ve navigasyon verilerini 
sürüş yardım sistemlerinde kullanan A-Serisi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ile 
sadece öndeki aracı takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda araç hızını sürüş yönündeki 
viraj veya kavşaklara uyarlayabiliyor. Aktif Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme 
Yardımcısı gibi sistemler de sürüş güvenliğini tesis etmeye yardımcı oluyor. Yeni A-Ser-
isi, standart olarak sunulan Aktif Fren Yardımcısı, yavaş ilerleyen, durmak üzere olan ve 
duran araçlar dışında yoldan karşıya geçen yaya veya bisikletlilerle olası çarpışmanın 
şiddetini azaltıyor veya tamamen önlüyor. Yine standart olarak sunulan Aktif Şerit Takip 
Yardımcısı, 60 ile 200 km/s arasındaki sürüşlerde aracın kontrolsüz bir şekilde içinde 
bulunduğu şeridin dışına çıkması halinde titreşimle sürücüyü uyarıyor ve aracın şeritten 
çıkmaya devam etmesi halinde tek taraflı olarak fren müdahalesinde bulunuyor ve aracı 
tekrar şeridine döndürüyor. PRE-SAFE® PLUS, olası bir arkadan çarpmayı algılayarak 
fren sistemini etkinleştiriyor ve çarpışmanın şiddetiyle aracın ileriye fırlayıp başka bir 
araca veya nesneye çarpmasını önlüyor.

 A-Serisi’nin Mercedes-Benz mar-
kasını otomotivden mobilitiye taşıyan 
bir seri olduğunu belirterek; “A-Seri-
si ile Mercedes-Benz konforu ve te-
knolojisini daha ulaşabilir seviyeye 
taşıyarak her yaşı içine alan, ken-
dimize özgü bir jenerasyonu oluştur-
duk. A-Serisi Hatchback’in sahip 
olduğu üstün özellikleri sayesinde 
geçtiğimiz dönem premium kompa-
kt segmentte başarılı sonuçlar elde 
ettik. Şimdi de değişimin başka bir 
önemli hamlesi olan A-Serisi’nin se-
dan modeli ailemize katılıyor. A-Serisi, 
en son teknolojisini sedan konforu ile 
buluşturuyor. Sedan araçlar Türkiye 
pazarında geniş bir hacme sahip. Biz 
de kompakt sınıftaki ilk sedan mode-
limiz yeni A-Serisi Sedan ile premium 
otomobil segmentindeki liderliğimizi 
güçlendirerek korumayı hedefliyoruz.

Kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti: Yeni A-Serisi Sedan 
modelini de kapsayan kampanyada, 2019 yılında satışa sunulan 
tüm otomobiller, premium segmentte bir ilk olarak “Kilometre 
sınırı olmadan, 4 yıllık garanti” ile satışa sunuluyor. 
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Olabildiğince geride konumlandırılan yaşam 
alanı ve kısa bagaj kapağı uzantısı, dört 
kapılı sedanın dinamik görünümünü destek-
liyor. Kaslı omuz çizgisi ve yan gövdedeki 
hareketlilik, güçlü ve dinamik görünüme kat-
kı sağlıyor. Yan aynalar araç gövdesinde yer 
buluyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu 
daha geniş bir görünüm sunarken A-Ser-
isi Sedan’ın dinamizmini destekliyor. Yeni 
Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm 
uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm 
yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine 
sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam 
alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuy-
or. 1.024/944 mm ön/arka baş mesafesi, 
1.457/1.446 mm ön/arka dirsek mesafesi, 
1.400/1.372 mm ön/arka omuz mesafesi 

ve 1.062/861 mm ön/arka bacak mesafesi 
değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların 
rahat yolculuk etmesine imkân tanıyor. Sa-
dece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle orta-
lamanın üzerinde değerler sunmakla kalma-
yan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en 
iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka kol-
tuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle 
aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. 
420 litre hacimli bagaj, 950 mm genişliğe ve 
462 mm’lik kilit ile arka cam alt kenarını ar-
asındaki mesafesiyle geniş bir yükleme girişi 
sunuyor. Yeni A-Serisi Sedan, 0,22 Cd’lik 
rüzgar sürtünme katsayısı ve 2,19 m2’lik ön 
alan değeriyle dünyanın en düşük değerine 
imza atıyor ve böylece CLA Coupé’nin dünya 
rekoruna eşlik ediyor.

Ö
n far çevresinin karoser parçalarıyla kusursuz birleşi-
mi gibi otomobilin burun bölgesindeki iyileştirmeler 
kadar, motor, gövde altı ve arka aks parçaları da da-
hil olmak üzere otomobilin altının kaplanması da aer-
odinamik optimizasyona katkı sağlıyor. Lastiklerdeki 

hava akımını iyileştirmek için ön ve arka lastik spoylerleri de op-
timize edilirken, jant ve lastiklerde de aerodinamik çözümlere 
yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak motor bölgesindeki hava akımını 
azaltan ve ön ızgaranın arkasına yerleştirilen iki parça bir pan-
jur sistemi sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, biri 
dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle 
donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm 
tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 
devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üre-
ten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunu-
luyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, motor seçeneğine 
ve sürücünün tercihine bağlı olarak farklı yürüyen aksam alter-
natifleriyle donatılıyor. Jant seçenekleri 16 inç ile başlıyor ve 19 
inç’e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka 
aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev 
yapıyor. Daha güçlü motor seçenekleri ve 4MATIC ile donatılan 
versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyon-
larda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor. Yeni 
Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, zengin bir standart donanım se-
viyesiyle yollara çıkıyor. Baz donanımda bile dokunmatik ekranlı 
yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı 
Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardım-
cısı da dâhil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak 
sunuluyor. Style ve AMG donanım paketleriyle sunulan A-Serisi 
Sedan, bunun dışında Gece Paketi ve farklı özel donanımlarla 
kişiselleştirilebiliyor. Örneğin arka tamponun altına ayağın uza-
tılmasıyla bagaj kapağının otomatik olarak açılmasını sağlayan 
“Hands-free-access”, eller serbest bagaj açma fonksiyonu’na sa-

hip KEYLESS-GO konfor paketi, söz konusu özel donanımlardan 
sadece biri. Mercedes-Benz’in kompakt sınıfta devrim niteliği 
taşıyan yenilikçi iç mekân yaklaşımıyla A-Serisi Sedan, modern 
kavramını yeniden tanımlıyor. İç mekân tasarımı, gösterge paneli 
ile başlıyor; gösterge panelinin üzerini örten bir koruma bulun-
madığı için gösterge panelinin gövdesi havada süzülüyor hissi 
veriyor. İsteğe bağlı olarak 64 renk seçeneği sunan ambiyans ay-
dınlatması, havada süzülme etkisini daha da güçlendiriyor. Tama-
men dijital gösterge paneli isteğe bağlı olarak sunulurken türbin 
görünümlü havalandırma çıkışları sportiflik vurgusunu arttırıyor. 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kokpit tasarımı; iki adet 7 
inç’lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10,25 inç’lik ekran ve son 
olarak iki adet 10,25 inç’lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile 
sunuluyor. Yeni A-Serisi, aynı zamanda “Mercedes me connect” 
için yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi bilgi ve eğlence sis-
temi MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkan 
ilk Mercedes-Benz modeli olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka 
özelliği ile gelen öğrenme yeteneği ile benzersiz bir sistem olan 
MBUX, Yeni A-Serisi Sedan için de standart olarak sunuluyor. 
Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor ve böylece 
otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. 
Donanım seviyesine bağlı olarak yüksek çözünürlüklü 10.25 inç, 
tamamen dijital gösterge paneli, standart olarak sunulan dokun-
matik ekran ve günlük konuşma dilini anlayan, “Hey Mercedes” 
komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi gibi özellikler devreye 
giriyor. MBUX, dokunmatik ekran, isteğe bağlı olarak sunulan ve 
vites konsoluna entegre edilen dokunmatik kumanda paneli ve 
direksiyon üzerindeki Dokunmatik Kontrol Düğmeleri olmak üzere 
üç farklı arayüz üzerinden kumanda ediliyor. Ayrıca ön camda 
sanal gösterge paneli de sunuluyor. Bünyesinde S-Serisi’nden 
transfer edilen özellikleri de barındıran A-Serisi ailesi, en güncel 
sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik sevi-
yesini sunuyor.
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Yeni Ford 
Puma 
Crossover 
etkileyici 
tasarım...
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F
ord, yeni Puma ile Fiesta Ac-
tive, Focus Active, EcoSport, 
Kuga, Edge ve yeni Explorer 
Plug-In Hybrid’den oluşan 
SUV ve SUV esintilerine sa-

hip crossover ürün gamını genişleti-
yor. Ford Avrupa satışları içerisinde 
SUV’lar önemli bir paya sahip. Avru-
pa’da satılan her 5 otomobilden 
biri SUV ve 2018 yılında SUV –CUV 
araçların toplam satışları yüzde 18’in 
üzerinde arttı. 2020 yılında Türkiye’de 
satışa sunulması planlanan yeni Ford 
Puma, 2008 yılından bu yana 1,5 
milyar Euro yatırım yapılan Ford’un 
Romanya’da bulunan Craiova Te-
sisinde üretilecek. 

Ş
ık, sportif ve baştan çıkarıcı 
tasarımıyla dikkat çeken 
yeni Ford Puma temelde 
Ford’un B segmenti plat-
formunu kullanıyor ancak 

bunu arttırılmış dingil mesafesi ve iz 
genişliği ile SUV sınıfına özgü gövde 
orantılarıyla tamamlıyor. Puma, 
çarpıcı ve tamamen özgün bir silu-
et için alçak, eğimli bir tavan çizgisi 
kullanıyor. Önden arkaya doğru yük-
selen ve arkaya doğru iyice genişley-
en omuz çizgisi dinamik ve güçlü 
bir görünümü beraberinde getiri-
yor. Düzgün ve akıcı hatları, özenle 
şekillendirilen tampon tamamlıyor. 
Yatay formlu iki parça stop lambası 
tasarımı, sadece daha geniş bir arka 
görünüm sunmakla kalmıyor aynı za-
manda bagaj erişimi ve kullanımını 
kolaylaştırıyor. Yan gövde boyun-
ca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar 
alt gövdede  ön ve arka lastikler ar-
asındaki iç bükey oluşumla daha di-
namik ve canlı bir görünüm kazanıyor. 
Dinamik ve sportif tasarım LED sis 
lambaları gibi şık  detaylarlatamam-
lanırken, yukarıda konumlandırılan 
farlarla birlikte özgün bir görünüm or-
taya çıkıyor. Yeni Ford Puma crosso-
ver ST-Line ve Titanium dahil her biri 
farklı bir karakter yansıtan son derece 
özgün tasarım detaylarına sahip do-
nanım paketleriyle geliyor. 

P
uma Titanium’da parlak 
gri 18 inçlik alaşım jant-
larla birlikte ön ızgara, sis 
farı ve yan marşpiyelerde 
krom detaylar  bulunuyor.  

Metalik gri arka difüzör ve plakalık ile 
parlak siyah cam çıtaları dış tasarımı 
tamamlıyor. Büyük bir özenle şekil-
lendirilen iç mekânda deri direksiyon, 
ahşap eklentileri ve kumaş kapı pan-
elleri çekici bir görünüm ve yüksek 
kalite algısı sağlıyor. Ford’un per-
formans modellerinden izler taşıyan 
Puma ST-Line donanımda 18 inçlik 
jantlar sunulurken isteğe bağlı olarak 
19 inçlik mat siyah jantlar tercih edile-
biliyor.

Sadece şarj çözümü sunmakla kalmayan yeni Puma akıllı telefonun araç 
sistemine entegrasyonuna yönelik en güncel teknolojileri bünyesinde 
barındırıyor. 

Kullanıcı akıllı telefonunu Bluetooth üzerinden SYNC 3 bilgi ve eğlence 
sistemine bağlayarak ses sistemini ve sisteme bağlı akıllı telefonu basit 
sesli komutlarla yönetme imkânı sunuyor. 

Gelişmiş B&O Ses Sistemi sürüş koşullarından bağımsız şekilde her 
zaman mümkün olan en iyi ses kalitesini üretmek üzere dinamik olarak 
optimize edilmiş durumda. Bagaja entegre edilen ve bagaj hacminden 
ödün vermeyi gerektirmeyen 150 mm’ye 200 mm ölçülerinde sub-
woofer dahil 10 hoparlörlü sistem benzersiz bir müzik keyfi sunuyor. 
575 Watt gücünde Dijital Ses İşlemcisi özelliğine sahip amplifikatör ses 
sistemini akustik açıdan mükemmelleştiriyor. Kişiselleştirme olanağı su-
nan 12,3 inçlik dijital gösterge ekranı sayesinde sürücüler sürüş destek 
sistemleri veya navigasyon gibi bilgileri ekranda önceliklendirebiliyor. 24 
bit gerçek renkli ekran bilgileri daha canlı ve parlak göstererek sürüş 
esnasındaki okunabilirliği kolaylaştırıyor.
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Özel olarak tasarlanmış yay ve amortisörl-
eriyle spor süspansiyon sportif bir sürüş 
hissi sunarken ST-Line ön ızgara, mat si-
yah tasarım unsurları, sis farı çerçevesi gibi 
parlak süslemeler ve daha büyük bir tav-
an spoyleri sportif görünümü tamamlıyor. 
İç mekânda ise alt kenarı düz direksiyon , 
kırmızı dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, 
alaşım pedallar ve alüminyum detaya sa-
hip vites topuzu sportif tasarımı destek-
liyor. Her biri aracın dinamik karakterini 
tamamlayan 11 farklı renk seçeneğine 
sahip yeni Ford Puma yenilikçi bagaj 
çözümünün de aralarında bulunduğu son 
derece fonksiyonel ve kullanışlı yapısal 
özellikler sunuyor. Sınıfının ödün vermeyi 
gerektirmeyen en iyi bagaj hacmine sahip 
olan yeni Puma’da 456 litrelik bir bagaj 
bulunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 
112 cm uzunluğunda, 97 cm genişliğinde 
ve 43 cm yüksekliğinde bir koli esnek kul-
lanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor. 
Müşteri gereksinimlerini karşılamak için 
geliştirilen Ford MegaBox ile iki golf çan-
tasını dik konumda rahatça barındırabilen 
derin ve çok yönlü bir depolama alanı or-
taya çıkıyor. Bu ek depolama alanı 763 
mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda 
ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 
80 litrelik bir alanı kullanıma sunuyor. 

Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115 cm 
uzunluğunda bir bitkiyi koymak mümkün. 
Yine bu alan üzeri kapatılarak çamurlu 
botlar gibi kirli nesneleri yerleştirmek için 
değerlendirilebiliyor. Özel gider tapası bu 
alanı su ile temizleme kolaylığı sağlıyor. 
Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda 
ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıf-
ta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı  
teknolojisi ile destekleniyor. Ford, bu 
yılın başlarında, yeni Focus’tan itibaren 
pazara sunulan her bir Ford otomobilin 
bir elektrikli seçeneğe sahip olacağını 
açıklamıştı. Yeni Ford Puma; sahip old-
uğu performans ile üstün sürüş keyfi su-
narken yüksek yakıt verimliliğini beraber-
inde getiren Ford’un yenilikçi yarı-hibrit 
sistemini kullanan ilk model olacak. Eco-
Boost Hybrid teknolojisinde Puma’nın 1,0 
litre EcoBoost benzinli motorunda 11,5 
kW gücünde kayışla bağlantılı entegre bir 
marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. 
Geleneksel alternatörün yerini alan bu 
sistem (BISG) fren anında oluşan ve boşa 
giden enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk 
lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kul-
lanıyor. Yaya Algılama özelliğine sahip 
Çarpışma Önleme Yardımcısı yola yakın, 
yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek 
üzere olan insanları algılıyor.

Sistem (BISG) aynı zamanda depola-
nan enerjiyi kullanarak üç silindirli ben-
zinli motoru normal sürüş ve hızlanma 
anında ilave tork ile desteklemek üzere 
devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 
PS ve 155 PS olmak üzere iki farklı güç 
versiyonu bulunuyor. Özellikle alt dev-
irlerde benzinli motora kıyasla yüzde 
50 daha fazla tork sunan hibrit sistem 
böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Sisteme kazandırılan 50 Nm 
tork sayesinde benzinli motorun yakıt 
verimliliği WLTP normuna göre yüzde 
9 iyileşiyor. Yine ilave torkun katkısıy-
la 125 PS’lik versiyon 5,4 lt/100 km 
yakıt tüketiyor ve 124 gr/km CO2 em-
isyon salım değerine imza atıyor. 155 
PS’lik versiyon ise 5,6 lt/100 km yakıt 
tüketiyor ve 127 gr/km CO2 emisyon 
salım değerine imza atıyor. Moto-
ru göz açıp-kapama süresi olan 300 
milisaniyede yeniden çalıştıran BISG 
sayesinde Puma EcoBoost Hybrid’in 
Otomatik Başlat –Durdur teknolojisi 
15 km/s ve altındaki sürüşlerde çok 
daha yüksek bir yakıt verimliliği se-
viyesine ulaşıyor. Ford’un Otomatik 

Başlat –Durdur teknolojisi ayrıca Ford 
EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue 
dizel motor seçeneklerinde de sunu-
luyor. Puma’nın 125 PS gücündeki 
1.0-litre EcoBoost motoru 5,8 lt/100 
km yakıt tüketimi ve 131 gr/km CO2 
emisyon salım değerine imza atıyor. 
Puma’nın 1.0-litre EcoBoost ve Eco-
Boost Hybrid motorlarında Ford’un se-
ktörde bir ilk olan üç silindirli motorda 
silindir kapatma teknolojisi kullanılıyor. 
Silindir kapatma özelliği örneğin düşük 
hızda akıcı sürüş gibi güç gereksini-
minin olmadığı durumlarda sadece 14 
milisaniye içinde 1 silindiri kapatıyor ve 
gerektiğinde yine sadece 14 milisani-
yede devreye sokuyor. Ford Puma’nın 
çevresinde 12 adet ultrasonik sensör, 
üç adet radar ve iki adet kamera bu-
lunuyor. Bunlar sürüşü daha konfor-
lu ve daha güvenli hale getirmek için 
tasarlanan Ford Co-Pilot360 teknolo-
jilerini besliyor. Yedi vitesli otomatik 
şanzımanla birlikte sunulan Dur-Kalk 
özelliğine sahip Adaptif Hız Kontrol 
Sistemi, Trafik  Levhası Tanıma Sistemi 
ve Şerit Hizalama Sistemi bulunuyor.

Olası bir çarpışma sonrasında İkincil Çapışma Freni devreye 
giriyor ve fren yaparak ikinci bir çarpışmanın oluşmasını 
önlüyor.  Duran veya yavaş ilerleyen nesneyi algılayarak 
direksiyona müdahale eden Acil Manevra Destek Sistemi 
de sürüş güvenliğine ve sürüş konforuna katkı sağlıyor.

Yeni Puma’nın iç mekânı 
sadece çekici bir görünüm 
sunmak üzere tasarlanmadı, 
aynı zamanda kullanıcıyı 
günlük hayatta destekleyen 
ergonomik ve kullanışlı bir 
mimariyle dikkat çekiyor. Bu 
segmentte bir ilk olan bel 
masajı özelliğine sahip ön 
koltuklar üç yönlü masaj sis-
temi, üç kademeli yoğunluk 
ayarıyla rahat ve konforlu 
yolculuklar sunuyor. 

Modern teknolojinin tüm imkanlarını kullanıma sunan yeni 
Ford Puma, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği 
dışında iki adet USB girişi ile sürücü ve beraberindeki yol-
cuların şarj gereksinimlerine çözüm üretiyor. 
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Test Sürüşü: MAZDA3 HATCHBACK 
POWER 1.5 SKYACTIV-G 120
Yazı - Fotoğraf: Umut Özgür SUNAY

Ne zaman bir Mazda3 sürsem test etsem gerçekten ken-
dimi iyi hissediyorum. Bu arabanın kendine özgü olan 
çizgisi, karakteri ve tasarımı beni hayran bırakıyor. Özel-
likle bir Mazda3 içinde kendimi çok rahat hissediyorum. 
Önemli olan da bu ... Mazda3 Hb kasa belkide en çok 
beğendiğim, Mazda3’ün tasarım modeli. Testini yaptığım 
araç Mazda3 HB benzinli, 120 beygir 6 ileri ve otomatik. 
Aracın içine oturduğumda beni ilk olarak etkileyici karşım-
da ki o “hud” ekranı açılarak karşılaması çok hoş. Araca 
zaten ilk olarak dışarıdan da tasarımına baktığımızda ön 
tarafın kaputun uzun ve büyük aynı zamanda özellikle 
arka tarafında yine ön taraf kadar uzun, geniş ve büyük 
olduğunu görmekteyiz. Özellikle arka taraf bagaj kısmının 
daha çıkık ve bombeli olarak tasarlanan yapısı Mazda3’ün 
arka geri bildirim kamerasında her şeyi fazlası ile çok net 
görebilmemize olanak sağlıyor. Yani geri viteste bakarak 
göremeyeceğiniz her şeyi arka geri kamera yardımı ile gör-

meniz güzel bir şey. Aynı zamanda arka geri kamerası gel-
en araçlara karşı da sizi uyarmakta, bu da güzel bir özellik. 
Gerçekten güvenlik bakımından da çok önemli bir ayrıntı. 
Aracın ön tarafının ne kadar kaslı ve büyük durduğunu 
söylememe gerek yok. Yeni Mazda3 2019 modelinde ise 
ön tarafta ciddi bir şekilde değişim ve makyajlanma söz 
konusu. Yakın zamanda gelecek ve bizde yeni Mazda3’ün 
neye benzediğini yakından göreceğiz. Mazda3 HB Test 
aracımızın üzerinde Dunlop marka Maxx model Sport las-
tikler bulunmakta. Bu lastikler kullanımda her ne kadar 
konfordan çok ödün vermiyor gibi gözüküyorsa da hız ve 
performans bakımından aslında iyi. Özellikle Mazda3 Hb 
fren destek sistemi ve ABS ayarı beni yine kendine hay-
ran bıraktı. Özellikle aracın frenleri oldukça iyi çalışmakta. 
Fakat bu lastikler bazı kaygan hava yol şartlarında asfalt-
ta özellikle testimiz esnasında 60-70 km hızlar ile sert ani 
frenajlarda kayarak durma mesafesini biraz uzattı.

Bu aracın motoruna zaten bir şey dememiz söz konusu 
değil Çünkü, özellikle SKYACTIV-G teknolojisi ile üretilen 
ve oldukça sessiz çalışan bir motora sahip. Benzinli oluşu 
ve 1.5 oluşu bakımından azda olsa testimiz esnasında 
bazı handikaplar kafamızda oluşmadı değil. Bunlardan bir-
incisi motor gerçekten çok iyi sessiz ve ekonomi üzerine 
tasarlanan bir motor. Bir diğer unsur test modelimiz Maz-
da3’te yer alan benzinli motor. Aracın zaten normal mod 
çalışması ekonomik modda siz isterseniz aracı Sport mo-
duna alarak ivmesini ve gaz tepkisini hızlandırmanız müm-
kün. Şimdi zaten eko modunda çalışan benzinli bir motor, 
normal makul seviyede olan kullanımlar ile trafikte şehir 
içinde biraz fazla yakması bana ilk başta motor ve kasa 
acaba uyumsuz mu? sorusunu aklıma getirmiş olsa da, 
aslında normal mod ile kullandığımızda aracın gaz tepkim-
esi ve hissiyatı çok yavaş olduğu için aracı da kaldırmak-
ta ve hızlandırmasında aslında biraz sorun yaşıyor sanki. 

Yani bu şeye benziyor, üst segment lüks bir araç aldınız 
farklı bir model bmw, mercedes olabilir, onlarda yer alan 
ECO modunda arabayı kullanmaya başladınız ve araba 
ciddi anlamda az yakarken oldukça tepkimesi ve hızlan-
ması düştü, ağırlaştı. İşte Mazda3 aracımızın zaten normal 
modu bu şekilde arkadaşlar. Bu sebeple Klima’da özellikle 
yaz aylarında açık olduğunda motorun da benzinli bir mo-
tor olduğunu varsaydığımızda sakın Mazda3 HB aracı al-
dım çok az yakacak, yakıt sarfiyatım az olacak çok ekono-
mik bir araç bu, diye de düşünmenizi açıkçası istemem. 
Bu saflık olur. Yalnız aracın tasarımı ve deri koltukları o 
kadar rahat ki bunu söylememek olmaz. Son zamanlarda 
üzerine bindiğim en rahat koltuklar diyebilirim. Özellikle 
yaz ayında klima açık dahi olmasa üzerinde bulunan deri 
hava kanalları sayesinde sizi yakmıyor, rahatsız etmiyor ve 
aşırı terletmiyor. >>
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Şimdi biraz sürüş özelliklerinden bahsedelim; Mazda3 Hb 
sürüşte oldukça iyi bence. Özellikle sessiz motor, dışarıdan 
fazla ses gelmemesi yalıtım ilk başta çok iyi. Sonra içeride 
ki kalite hissiyatı yine oldukça yüksek. Parasını hak edi-
yor. Mazda3’ün F1 vites direksiyon kulakçıkları ona çok 
yakışmış. Ön göğüs kısmı tasarımı ve malzeme kalitesi 2018 
modelinde iyi. 2019 modelinde bizi süprizle bekliyor bu an-
lamda. Çift bölmeli tasarım ve renkleri olacak. İçeride ki bazı 
tuşlar yenilendi. Malzeme kalitesi çok daha iyi olabilir. Aynı 
zamanda daha büyük 8 inçlik bir navigasyon bilgi ekranı da 
2019 modelinde olan farklılıkları arasında yer almakta. Özel-
likle, direksiyon büyüklüğü ve çapı bence tutuş ve kullanım 
açısından Mazda3 HB de çok iyi düşünülmüş. Sol tarafta 
i-stop düğmesi yer alıyor, kırmızı ışıklarda aracı otomatik 
start-stop özelliği mevcut açıp kapatma tuşu. Bu silindir kul-
lanımı ile sürüşü bozmadan menüye müdahale ediyorsunuz. 
Oldukça güvenli. Pratik. Bu anlamda sürüş vites kolu ma-
nuel kullanımlara uygun tiptronic olarak tasarlanmış. Aracı 
tuş yardımı ile Sport moduna aldığınızda ciddi anlamda 
1.5 litre 120 beygir tüm gücünü size yansıtmakta. Çok seri 
hareket ediyor. Geriye çekme hissi yerini ileri atılım hareke-
tine bırakıyor. Araçta rahatlama söz konusu. Arkada egzoz ta 
ciddi bir bağırtı oluyor. Vites kolu manuel kullanımlar içinde 
çok uygun ve direksiyon F1 pedalları da sizi yalnız bırakmıyor. 
Özellikle ani hız düşürmeleri ve vites düşürmelerinde harika. 

Normal sürüş modunda 1 depo benzin ile İstanbul trafiğinde 
ortalama normal kullanım şartlarında testimiz esnasında, to-
plamda 460 km yol kat ettik. Bu sebeple Yeni 2019 Maz-
da3 modelini de sabırsızlıkla beklediğimi ifade ediyorum. 
Mazda3 HB modelinde yine sürüş esnasında hayran 
kaldığım bir diğer yanı ise şerit takip sistemi ya da şerit takip 
asistanı. Asfalt ve şerit olan yerleri standart şekilde algılayan 
şerit takip sistemi Mazda3 modelinde oldukça iyi. Şerit 
kaymalarında hata yapmamanız adına otomatik direksiyon 
hareketi ile sizi şeridin içine sokuyor. Yine bir diğer Maz-
da3 Hb’de yer alan sürüş güvenliği sağ ve sol aynada yer 
alan kör nokta ve sollamalarda sizi uyaran sarı ışık sistemi. 
Dikkatinizi çekiyor. Mazda3 Hb bagajınıza baktığımızda ise 
sizi tatmin eden, oldukça geniş ve büyük arka bagaj yer al-
makta. Bagajı el ile açıp kapamanız yerine otomatik olması 
iyi olurdu. Koltukların tam olarak ufak bir el hareketi ile yat-
ması güzel bir şey, bagaj hacmi oldukça genişlemektedir. 
Mazda3 HB’de Kapı içlerinde ve arka tarafta, Bose marka 
müzik ses sitemi yer alıyor. Bence ses çıkışı ve kalitesi hari-
ka. Tasarım olarak tercih edilen, Köpek balığı radyo anten-
leri son zamanlarda iyi çekmemeye başladı. Bu da ses sis-
teminin kalitesini düşürüyor. Ya da belki de İstanbul radyo 
anten verici değiştiğinden dolayı bütün araçlarda sorun aynı 
devam ediyor. Ses kalitesi daha iyi olacağına düştü. Bende 
anlamadım.
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