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Hyundai Santa Fe ile SUV
Ailesini Genişletiyor

Yeni Santa Fe, 230
beygirlik 1.6 litre
T-GDI Hybrid motor
seçeneği ile satışa
sunuluyor.

Editörden

Elektrikli
Araçlar Kime
Göre Kullanışlı:

İkinci el Ford satışında güven
Ford Otosan ikinci el araçların satışında profesyonel
destek ihtiyacı duyan araç sahiplerine yönelik yeni hizmeti
“Aracımı Sat” ile vekaletli satışlara başladı.
Ford Otosan, ikinci el araçların
satışında giderek artan profesyonel
destek ihtiyacına yönelik olarak
araç sahibinin vekaleti ile satış
hizmeti vermeye başladı. Sıfır ya
da kullanılmış araç almak üzere
mevcut aracını satmak isteyen
kişiler “Aracımı Sat” hizmetinden
Ford İkinci El yetkili satıcı ağındaki
bayilerden herhangi birinden
randevu alarak faydalanabiliyor.
“Aracımı Sat” hizmeti kapsamında,
aracın fiyatı tarafsız bir 2.el araç
değerleme sistemi üzerinden,
aracın güncel piyasa değerinin
hesaplanması ile belirleniyor.
FORD TSE ONAYLI EKSPERTİZ
Ford yetkili satıcılarının model ve
marka fark etmeksizin sunduğu
TSE onaylı “F-Ekspertiz” sürecinin
ve satış fiyatının belirlenmesinden
sonra vekaletli satış işlemleri

başlıyor. Gerekmesi halinde
temizlik, mini onarım yapılarak,
profesyonel fotoğraflama sonrasında
araç hem online hem de fiili olarak
bayinin 2. el araç showroomunda
görücüye çıkıyor.
İKİNCİ EL MERKEZİ
Geçtiğimiz yıl Ford yetkili bayileri
aracılığıyla tüketicilere güvenli,
alanında uzman kişilerden oluşan
ekiplerle, boya, kaporta, motor,
mekanik, yol testleri, lift ile araç altı
kontrolleri dahil her türlü ekspertiz
hizmetini sunan Ford Otosan,
oldukça talep gören “F-ekspertiz”
hizmetinin ardından, sunduğu
hizmetlere bir yenisini daha eklemiş
oldu. Ford ikinci el ve yetkili hizmet
noktaları hakkında detaylı bilgi
edinmek ve randevu almak için
www.fordikinciel.com adresini
ziyaret etmek yeterli oluyor.
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Kemalettin Bulamacı

Merhaba,
Şu son dönemde artan elektrikli araç konusunda
bir şeyler yazmak istedim.
Bir çok araştırma firması yaptıkları anketlerde,
hep talebin yüksek olduğunu ortaya çıkartmış.
Bakın arkadaşlar, şu anda yaşadığımız
Türkiye, bizim olduğumuz şehirler değil. Bazı
otomobil yayıncısı ve gazeteci arkadaşlar
maalesef TÜRKİYE’yi bilmiyorlar. Bulunduğu
şehirden çıkmamış, Avrupa’ya en son 3
sene önce çıkmış ama, asıl TÜRKİYE’nin
Anadolu olduğunu bilmeyip, Ankara’nın öbür
tarafına yaşamı boyunca 2-3 defa geçmiş
arkadaşlar elektrikli otomobilin Türkiye’ye
gerekli olduğunu savunuyor. Bu arkadaşlar
değil oralara gitmek, altında aracı olmadan,
metro ile, metrobüsle, vapurla seyahat etmek
istediklerinde nasıl gideceklerini bilmeyen
insanlar. Taksim’de bir toplantıya araçla gelip,
aracını valeye verip park ettirirken de trafikten
yakınan tipler. Evet bu arkadaşlar elektrikli
aracın ne kadar güzel olduğunu savunur ve
savunurken de maalesef Anadolu’yu bilmez.
Tabi ki gelmeli, tabi ki Türkiye’de elektrikli
araç satılmalı hatta, çok satılmalı.
Teknolojiyi seven ve çabuk adapte olan bir
milletiz. Ama konu bizde yatırım aracı olarak
görülen “otomobil” olunca biraz tutucu
davranıyoruz. Cep telefonu gibi değil bu konu.
Şimdi gelelim madalyonun öbür tarafına: Bakın
bir araştırma firmasının sonuçlarını alıntıladım.
“Son 3 yılda elektrikli araçlara rekor
düzeyde destek olduğunu gösterirken,
yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların
tercih edilmesinde en büyük engel olarak
görüldüğünü de ortaya koydu. Buna göre,
katılımcıların yüzde 65’i artık sıfır emisyonlu
elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde
44’ü özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara
karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade
etti. Araştırmada, tüm katılımcıların yüzde
61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde
tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını
belirtti.

Ancak, gelecek 5 yılda araç almayı
planlayanların yüzde 57’si elektrikli araç
almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma
fiyatını gösterirken, bu oranı yüzde 51 ile şarj
olanakları, yüzde 34 ile menzilden duyulan
endişe takip etti.”
Olumlu tutum değişiklikleri, artık elektrikli
araç almak istedikleri gibi bir çok sonuç
çıkmış.
Şimdi soru şu? Bu araştırma kaç kişiyle, hangi
illerde, hangi gelir ve eğitim seviyesinde
yapılmış.
Lütfen araştırmalar yapılırken, özellikle
Türkiye’nin alım gücü en düşük, üretiminde
söz sahibi olup da, karşılığını zar zor alan
kesimleri ile yapılsın. Şöyle ki, düşünün Van
ilinin Başkale ilçesinin bir köyünde yaşayıp da,
Van’a gitmemiş bir yaşayana sorulmuş mu?
Yada İstanbul’da Bağcılar merkezde oturup da
Bebek sahiline gitmemiş hatta gitmeye gerek
görmemiş yaşayanlar var.
Bu araştırma şöyle de yorumlanabilir:
Bir youtuber’un takipçi sayısı milyonlar. Ama
paylaştığınız ürünle ilgilenip o ürünü satın
alabilecek kişi sayısı % 3’ü.
Bakın paylaştığım harita; İngiltere’nin
bir bölgesinde bulunan şarj istasyonlarını
gösteriyor. Dün konuştuğum EBS
Danışmanlık’tan Erol ŞAHİN’den aldığım
bilgi şu: ANKARA’nın DOĞUSUNDA
ELEKTRİKLİ ARAÇ YOK!
Elektrikli araç zaten epi topu 3000’i bulmuyor.
Onlarda 3 büyük şehirde zaten. Siz neyi
tartışıyor, neyi konuşuyorsunuz?
Şimdi sesleri duyuyorum. “bu eski herif ne
saçmalıyor, elektrikli araca karşı gibi… Asla
öyle değilim. Altını çiziyorum ELEKTRİKLİ
ARAÇLARA KARŞI DEĞİLİM.

Gündemi saptırmayın lütfen.
Ana sıkıntı, araç satın alabilmek olmalı, ana
sıkıntı alınan araca konulan yüksek fiyatlı
yakıt olmalı, ana sıkıntı pahallı servisler ve
yedek parça olmalı, ana sıkıntı yüksek ÖTV ve
diğer vergiler olmalı. Dünyada yaşayan diğer
insanlar gibi Türkiye’de uygun fiyata araç satın
almalı. Ama sizler kalkıp doğmamış çocuğa
don biçiyorsunuz.
Ha bir de Instagram’da paylaşımlarına “yorum”
kapatan yöneticilere bir şey diyeceğim. Eğer
dürüst ve iyi bir yöneticiyseniz “eleştiriyi”
de kabul edin. Emin olun sizin Türkiye dışını
övmeniz bizleri hiç ilgilendirmiyor. Hele
markanızı hibrit motorla taşıyan gemiler hiç
ilgilendirmiyor. Daha içeriye bekliyoruz sizi!
Bu bağlamda, sizin konuşmalarınız geçenlerde
bir TV kanalında gördüğüm tartışmayı
hatırlattı. “Ay madenciliğinde ne yapabiliriz.”
Evet evet doğru okudunuz “Ay Madenciliği”.
6 kişi ciddi ciddi bunu tartışırken Türkiye için
faydalarını saatlerce konuştular.
Gerçek gündemi LÜTFEN DÜŞÜNÜN.
Bu araştırmalar için son bir şey söylemek
istiyorum; çok beğenilen bir elektrikli
aracı değil satın almak, deneme sürüşü bile
yapamayacak insanların görüşünü almak
önemli.
Bu arada bir araştırma da daha karşıma çıktı.
Elektrikli araç almak isteyenlerin %35’i
daha Türkiye’de piyasaya çıkmak değil;
üretilememiş, hatta fabrikası yapım aşamasında
olan markayı almak istiyormuş.
Yapmayın yahu!
Biz bilgisi olmadan fikri olan bir milletiz. Ya
bari siz otomobil medyasından arkadaşlar, bari
siz yapmayın.

Babür GÜREL
babur@autowritetr.com
babur@baburgurel.com

Yeni BMW 4 Serisi Cabrio
Türkiye’de

Y

eni BMW 4 Serisi Cabrio,
ilk kez 35 yıl önce yollarla
buluşan BMW 3 Serisi
Cabrio’nun başlattığı köklü
bir geleneği temsil ediyor. Sportif
ve üstü açık sürüş keyfinin yanında
Böbrek Izgaraları, büyük hava girişleri
ve ince farları Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’nun karakterini yansıtırken, öne
doğru alçalan kaputu modelin çarpıcı
görünümüne katkıda bulunuyor. Arka
tekerlek davlumbazlarının hatları ve
üç boyutlu şekillenen yüzeyleri, Yeni
BMW 4 Serisi Cabrio’ya özellikle
tavan açıkken geniş ve kaslı bir
görünüm veriyor. Bu görünüm, ince
stop grubuyla daha da güçleniyor. Yeni
BMW 4 Serisi Cabrio’yu karakterize
eden sportif zarafet, kabin tasarımında
da kendini belli ediyor. Sürücü
merkezli kokpit ve opsiyonel olarak
tercih edilebilen dijital gösterge paneli,
otomobilin teknolojik altyapısına
dikkat çekiyor. Otomatik olarak öne
ve arkaya hareket edebilen kemer
sistemine sahip spor ön koltuklar,
standart olarak Vernasca deri döşeme
ve koltuk ısıtmasıyla geliyor.

258 BEYGİR GÜCÜNDE
2.0 litrelik güçlü BMW TwinPower
Turbo motor, 258 beygir güç ve
400 Nm tork üreterek markanın
genlerinden gelen performanslı sürüşe
olanak sağlıyor. Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’nun verimli motoruyla kusursuz
bir uyum içerisinde çalışan 8 ileri
Steptronic şanzıman, konforlu ve hızlı
vites geçişleriyle sürüş keyfine katkıda
bulunuyor.
ÜSTÜ AÇILABİLİR
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun
yenilenen tavanı, hem görsel hem de
teknik açıdan standartları belirliyor.
Hardtop tavanın işlevselliği ve
konforu, kumaş tavanın klasik sportif
tasarımıyla bir araya geliyor. Hassas
bir şekilde üretilen softtop tavan,
içeriden ve dışarıdan bakıldığında Yeni
BMW 4 Serisi Cabrio’ya kusursuz bir
görünüm kazandırıyor. Yeni BMW
4 Serisi Cabrio’nun softtop tavanı,
düz tasarımıyla aerodinamiğe katkı
sağlarken, daha hafif yapısıyla da

otomobilin performansını artırıyor.
Bu özellik sayesinde içerideki yol
ve rüzgar gürültüsü önemli ölçüde
azalırken, soğuk havaya karşı yalıtım
sağlanabiliyor. 50 km/s hızla yol
alırken bile tek bir düğmeye basılarak
18 saniye içerisinde tavan açılıp
kapanabiliyor. Tavan açık bir şekilde
yol alırken konfor ve sürüş keyfini
maksimuma çıkarmak için Yeni BMW
4 Serisi Cabrio’da sürücüler için
çok sayıda yüksek kaliteli donanım
sunuluyor. Standart olarak sunulan
rüzgar koruyucusu kabin içerisindeki

hava akışını dikkatlice yönlendirirken,
tavan kapalı olduğundaysa kolaylıkla
çıkarılabiliyor. Yine standart olarak
sunulan ön koltuk başlıklarına entegre
boyun ısıtıcıları, düşük dış sıcaklıklarda
konfor hissini artırıyor. Elektrikli
olarak ayarlanabilen spor koltuklar
standart olarak yer alırken, koltuklarda
soğutma özelliği opsiyonel olarak
sunuluyor. Ayrıca, Yeni BMW 4 Serisi
Cabrio’da üç bölgeli otomatik klima
kontrolü de standart olarak bulunun
özellikler arasında.

16 HOPARLÖRLÜ KONSER
SALONU
Türkiye’de Edition M Sport donanım
yapısıyla sunulacak olan Yeni BMW
4 Serisi Cabrio, kullanıcılarına
alışılmış BMW sürüş keyfiyle beraber
en modern teknolojik sistemleri

sunuyor. 12,3 inç tamamen dijital
gösterge paneli ve 10,25 inç bilgieğlence ekranını içeren BMW Live
Cockpit Professional’ın yanı sıra,
Apple CarPlay ve Android Auto
fonksiyonlarına sahip Akıllı Telefon
Arayüzü ve Kablosuz Şarj Sistemi
Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’da standart

olarak sunuluyor. Isıtmalı Direksiyon
ve 16 hoparlörlü üst düzey Harman/
Kardon Ses Sistemi de standart
olarak sunularak Yeni BMW 4
Serisi Cabrio’nun kusursuz bir sürüş
deneyimi yaşatmasını sağlıyor. Yüksek
donanım seviyesine ek olarak yeni nesil
aydınlatma sistemiyle sürüş güvenliğini

artıran BMW LaserLight, sürüş
koşullarına adapte olabilen Adaptif
M Süspansiyon sistemi ve anahtarsız
girişe olanak sağlayan Konfor Erişim
Sistemi gibi donanımlar da opsiyonel
olarak tercih edilebiliyor.

GTA, Giulia ile geri döndü

A

lfa Romeo Giulia GTA ve
GTAm, marka tarihinin en
başarılı modellerinden biri
olan Giulia Sprint GTA’nın
1960’larda geliştirildiği Balocco Test
Pisti’ndeki Autodelta Atölyesi’nde
tanıtıldı. Yeni Alfa Romeo Giulia GTA,
İtalyancada “hafifletilmiş” anlamında
kullanılan Alleggerita kelimesi
otomobil tarihinin efsanelerinden biri
ve marka tarihinin önemli kilometre
taşlarından biri olan 1965 Giulia
GTA’ya (Gran Turismo Alleggerita)
bir anlamda tekrar hayat veriyor. Alfa
Romeo Giulia GTA, aynı zamanda
111 yıl önce kurulan markanın,
performans ve touring dünyasının
köklerine dönüş niteliği de taşıyor.
Alfa Romeo, sertifikalandırılmış
ve numaralandırılmış olarak sınırlı
sayıda üretilen Giulia GTA ve GTAm
versiyonları için sipariş almaya başladı.
Giulia GTA’nın ağırlığını azaltmak için
karbon fiber ve kompozit bileşenler
yoğun olarak kullanıldı.

540 BEYGİR GÜCÜNDE
Ultra hafif malzemelerle tasarlanan
ve Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100
kg’a kadar ağırlık avantajına sahip
olan Giulia GTA, 540 HP güç üreten
Alfa Romeo 2,9 V6 Bi-Turbo motorla
hayat buldu. Giulia GTA, hem pistteki
tur zamanı hem de hızlanma açısından
olağanüstü performans ortaya koyuyor
ve Launch Mode sistemi ile 0’dan
100 km/s hıza sadece 3,6 saniyede
ulaşıyor. Alfa Romeo mühendisleri,
aerodinamiği ve yol tutuşu iyileştirmek
için çok çalıştı ve 1965 Giulia GTA ile
aynı yaklaşımı kullanarak karbon fiber
ve kompozit bileşenleri yoğun olarak
kullandı ve otomobilin ağırlığını azalttı.
Aynı zamanda aerodinami alanında
Sauber Engineering’in Formula 1
teknik uzmanlığı ile sağlanan sinerji
ile otomobilin yere basma kuvveti
artırılarak iyileştirildi. Giulia GTA’nın
aerodinamik iyileştirmeleri kapsamında

yeni ve GTAm versiyonunda 4
kademeli olarak ayarlanabilen arka
spoyler devreye alındı. Yine GTAm
versiyonunda kullanıma sunulan
aktif ön lip, pist kullanımında 40
mm’ye kadar uzatılabiliyor. Karbon
fiber arka difüzöre entegre edilen
titanyum Akrapovič ortadan çıkışlı
egzoz sistemi ile bir sedanda ilk kez
kullanılan merkezi tek bijona sahip
20 inçlik jantlar ve Pilot Sport Cup 2
Michelin lastikler versiyona özel diğer
özellikler olarak öne çıkıyor. Giulia
GTA’nın rüzgar tünelindeki kapsamlı
testler sadece aerodinamik eklentileri
beraberinde getirmekle kalmadı,
aynı zamanda özel olarak geliştirilen
tamamen kapalı bir alt gövdeyi
beraberinde getirdi.
AERODİNAMİYE ZAMAN
HARCANMIŞ
GTA ve GTAm’de ayrıca yüksek
hızlardaki yol tutuşu arttıran yeni hava

çıkış kanalları da bulunuyor. Giulia
GTAm’deki aerodinamik çözüm, daha
önce kendi sınıfında referans noktası
olan Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla üç
kat daha iyi sonuç veriyor. Modelin
yol tutuşu daha da iyileştirmek için
geliştirilen süspansiyon sisteminin
ön iz genişliği 25 mm ve arka iz
genişliği ise 50 mm arttırıldı ve ön
ve arka süspansiyon bağlantıları da
yenilendi. Süspansiyon ve direksiyon
sisteminde yapılan iyileştirmeler tüm
yol yüzeylerinde konforu olumsuz
etkilemeden daha yüksek viraj alma
hızı ve yüksek hız stabilitesi sağlıyor.
Motorun performansını arttırmak için
piston soğutma sistemini ve piston
kollarınının revize edildiği GTA’nın,
Giulia Quadrifoglio’da 510 HP güç
üreten tamamı alüminyum Alfa
Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo motoru, Alfa
Romeo mühendislerinin iyileştirmeleri
sayesinde 540 HP güç üretir hale
getirildi.

Yeni Land Rover Defender’a Otomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD)’den “Yılın Tasarımı” Ödülü

B

orusan Otomotiv’in Türkiye
distribütörlüğünü üstlendiği Land Rover’ın,
özgün tasarımı ve tüm yol koşullarıyla başa
çıkan arazi kabiliyetine sahip modeli Yeni
Land Rover Defender, Otomotiv Gazetecileri Derneği
(OGD) tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de Yılın
Otomobili’’ yarışmasında bu yıl ilk defa verilen “Yılın
Tasarımı” ödülüne layık görüldü.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD)’nin bu sene
6.’sını düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili
yarışması heyecan dolu bir akşama sahne oldu. Bu yıl
ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülü için konusunda
uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin
tasarımını beğendiği modeller için yaptığı oylamada
27 model arasından son 3’e kalmayı başaran Yeni
Land Rover Defender, 22 Haziran günü gerçekleşen
son oylamada “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.

Alanında yetkin çok değerli otomotiv gazetecileri
tarafından böyle bir ödüle layık görülmenin gurur
verici olduğunu belirten Borusan Otomotiv Jaguar
Land Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin, “Harika
bir akşam, hepinize ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyoruz. Land Rover’ın ikonik modeli
Defender, lansmanından bu yana 50’nin üzerinde
ödül aldı. Bugün de ülkemizde Otomotiv Gazetecileri
Derneği (OGD) tarafından verilen bu çok kıymetli
ödülü Borusan Otomotiv Grubu ve Türkiye’deki
Defender tutkunları adına büyük bir gurur ve
heyecanla alıyorum.” dedi.
Yeni Land Rover Defender Hakkında
70 yılı aşkın süredir Land Rover’ın öncü ruhuna sadık
kalan ve 21. yüzyıl macerasını yeniden tanımlayan
Yeni Land Rover Defender, geçmişe dair izler taşıyan
yepyeni tasarımını, modern dokunuşlarla tamamlıyor.

Yepyeni teknolojilerle geliştirilen, arazi özellikleriyle
geçmişin izlerine sadık kalan ve aynı zamanda şehir
kullanımı için de benzersiz özellikler sunan Yeni
Defender, Land Rover’ın Ekstrem Test prosedürlerine
dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi
üzerinden yükseliyor.
Land Rover Defender, yollara çıktığı günden
bu zamana Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili,
Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020
Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların
Tercihi Ödülleri’nde Yılın Otomobili ve 2021’de
Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü dahil olmak üzere
50’den fazla dünya çapında ödül kazandı.

Hyundai Assan Santa Fe ile SUV Ailesini Genişletiyor

G

eçtiğimiz hafta B-SUV
modeli BAYON’u satışa
sunarak tüm dikkatleri
üzerine çeken Hyundai
Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV
segmentindeki iddiasını sürdürüyor.
Teknolojik özellikleri, şık tasarımı
ve geniş iç mekanıyla öne çıkan Yeni
Santa Fe, premium malzeme kalitesi ve
güçlü motoruyla da oldukça başarılı bir
duruş sergiliyor. Hyundai’nin en fazla
satılan ve aynı zamanda tüm dünyada
en fazla bilinen modeli olarak büyük
bir öneme sahip olan Santa Fe, D-SUV
segmentinde konumlandırılıyor.
Satışa sundukları yeni modelle ilgili
görüşlerini dile getiren Hyundai
Assan Genel Müdürü Murat Berkel,
“Yeni Santa Fe modelimiz ile SUV
ailemiz genişlemeye devam ediyor.
B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki
model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV
segmentine taşıyarak iddiamızı iki
katına çıkarıyoruz. Hyundai’nin
premium sınıftaki en iyi modellerinden
biri olan Santa Fe, yeni nesil yüksek
performanslı 230 beygirlik turbo
benzinli ve hibrit motoruyla tüm
dikkatleri üzerine çekecek. Yeni
Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin
donanımları sayesinde bize premimum
markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi
taşıyacak. Kısacası Yeni Santa Fe,
teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve
Türkiye’deki SUV segmentinde fark
yaratacak” dedi.
Hyundai’nin yeni tasarım özelliklerinin
bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla
kombine ön ızgarası ve gündüz
yanan farları (DRL) ile yeni tasarım
kimliğini ortaya koyuyor. Geniş ızgara,
Yeni Santa Fe’ye cesur bir karakter
verirken, ızgaradaki geometrik desen

stereoskopik bir görünüm katıyor. Yeni
T şeklindeki gündüz farları, otomobilin
dışındaki sağlam karakteri tamamlıyor
ve en uzaktan bile tanınabilir hale
getiriyor.
19 inç’lik jantlar üzerinde hareket eden
Santa Fe, kaslı ve modern yapısını
sportif ön ve arka tamponlarla da
destekliyor.
Yeni nesil 1.6 litrelik T-GDi
“Smartstream” motorla donatılan
premium otomobil, Hyundai’nin yeni
Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD)
teknolojisini kullanan ilk model.
Performanslı kullanımın yanı sıra
yakıt verimliliğini de ön planda tutan
bu sistem, motoru daha da optimize
etmek için “Düşük Basınçlı Egzoz
Gazı Devirdaimi (LP EGR)” özelliğine
sahip. CVVC sistemi, sürüş koşullarına
göre valfin açılma ve kapanma süresini
düzenleyerek performansta hissedilir
bir artış sağlıyor. Aynı zamanda
yakıt verimliliği ve emisyonlarda
iyileştirmeler de sunuyor.
Diğer geliştirmelerin yanı sıra Hyundai,
Santa Fe modelinde elektrifikasyona
da yer veriyor. Turbo benzinli motoru,
hibrit teknolojisi ile destekleyen
Hyundai, motor performansını ve yakıt
ekonomisini bir arada sunuyor ve
böylelikle SUV segmentindeki müşteri
beklentilerini en iyi şekilde karşılamış
oluyor. Yepyeni bir platform ile
üretilen Santa Fe, güvenlikte de önemli
iyileştirmelerin yanı sıra elektrikli
güç aktarma organlarının işini de
kolaylaştırıyor. Doğrudan enjeksiyonlu
turbo beslemeli motor, 44.2 kW’lik
elektrik motoruyla kombine olarak 230
beygir güç üretirken aynı zamanda 350
Nm maksimum tork sağlıyor. Gücünü
1.49 kWh lityum ion polimer bataryaya

aktaran bu elektrik motoru, özellikle
şehir içi trafiğinde Santa Fe’nin
emisyon ve yakıt tüketim değerlerini
aşağıya çekerken aynı zamanda
performansa da önemli bir şekilde
katkıda bulunuyor.
Türkiye’de tek bir donanım seçeneği
ve motor tipi ile satışa sunulan Yeni
Santa Fe, 7 koltuklu oturma düzeni ile
kalabalık ailelerin de dikkatini çekiyor.
Deri döşemelere sahip otomobilin ön ve
arka koltukları ısıtmalı olarak gelirken
ön koltuklarda soğutma özelliği de var.
Geliştirilmiş direksiyon sisteminde de
ısıtma özelliği bulunurken ön konsolda
elektronik bir vites paneli bulunuyor.
Geleneksel vites kolları yerine
tamamen tuşlu sisteme yer verilerek
genişlik hissiyatı arıtırılıyor.
Oldukça premium bir ambiyansa
sahip olan Santa Fe, 12.3 inçlik
büyük bir dijital gösterge paneli ile
donatılmış. Kokpitte dikkat çeken bir

diğer donanım ise diğer Hyundai SUV
modellerinden aşina olduğumuz 10.25
inçlik bilgi eğlence ekranı bulunuyor.
Krell müzik sistemi ile desteklenen
bu ekranda Apple Car Play ve
Android Auto bağlantı özelliği de var.
Günümüzün gereksinimi olan kablosuz
şarj sistemi, Santa Fe’de de sunuluyor.
Park esnasında veya sıkışık alanlardaki
manevralarda sürücünün yardımına
koşan 360 derecelik kamera sistemi de
Santa Fe’nin güvenlik donanımlarından
birini oluşturuyor. Dur kalk özellikli
akıllı hız sabitleme kontrolü, şeritte
kalma asistanı, şerit takip asistanı ve
ön çarpışma engelleme asistanı ile
donatılan Santa Fe, ayrıca elektrikli
bagaj kapağına sahip.
Dört tekerlekten çekiş sistemiyle
donatılan Hyundai Santa Fe 1.6 Hibrit
Progressive, 889.000 TL’lik fiyat
etiketine sahip.

Türkiye’de yılın otomobili Fiat Egea Cross

O

GD tarafından 2016 yılından
bu yana yapılan ‘Türkiye’de
Yılın Otomobili’ yarışması
sonuçlandı. Bu yıl 6’ncı kez
düzenlenen yarışma sonucunda OGD
üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde
eden Fiat Egea Cross, 3290 puan alarak
finale kalan 7 otomobil arasından
birinci seçildi.
Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır
gerçekleşen yılın otomobili ödülü

bu senede sahibini buldu. Otomotiv
Gazetecileri Derneği (OGD)
“Türkiye’de Yılın Otomobili”
yarışmasının birincisi bu yıl Fiat Egea
Cross’un oldu. Yarışmanın finalinde
OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden
toplamda 3290 puan alan Fiat Egea
Cross birinciliğe ulaştı. OGD’nin bu yıl
altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir
başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın
Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı”

ödülü de Land Rover Defender’a
verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday
olan 27 otomobil arasından tasarımını
beğendikleri üç finalist arasından en
fazla oyu alan Land Rover Defender
“Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk
Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili
yarışmasının tüketiciler için yol
gösterici özelliğinin bulunduğuna bir
kez daha dikkat çekti. Egea Cross’un

birinci olarak seçilmesinden sonra
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç
da yaptığı konuşmada otomotiv
gazetecilerinin verdiği bu karardan
büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Aytaç, sözlerine şöyle devam etti;
“Egea’nın hikayesi uzun ve bizim için
çok değerli. Egea’nın arkasında çok
büyük ve yetkin bir ekip var.”

Yeni Opel Mokka baştan aşağı değişti

Y

eni Opel Mokka Türkiye’de
satışa sunuldu. Sadece
benzinli motor seçeneğiyle
satışa sunulan Yeni
Mokka’nın 3 farklı donanım seçeneği
olacak. Araç, 365 bin 900 TL’den
başlayan fiyatlarla satışa sunulurken
yüzde 100 elektrikli versiyon Mokka-e
2022’de gelecek. Yeni Mokka,
markanın gelecekteki yüzü Opel
Vizör’e ve tamamen dijital Pure Panel
kokpite sahip olan ilk model olmasıyla
dikkatleri üzerine çekiyor. 130
beygirlik benzinli motorla dikkat çeken
ünite 1.2 litrelik turbo. AT8 otomatik
şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni
Mokka; Elegance, GS Line ve Ultimate
olmak üzere üç farklı donanım
seçeneğiyle satışa çıkıyor.
365 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR
Yenilikçi tasarımını zengin renk ve
jant seçenekleriyle tamamlayan yeni
Mokka’da ayrıca, Türkiye’de bir ilk
olarak siyah renkli kaput opsiyonu
da bulunuyor. Yeni Opel Mokka
Türkiye’de 365 bin 900 TL’den
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut
Girgin, “Tasarımıyla tamamen
yenilenen Yeni Mokka, teknolojik
özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover
olduğunu gösteren yeni Mokka’nın,
yüksek satış adetleri konusunda bizlere
büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz.
Toplam satışlarımızın yakın ve
ileriki dönemde yüzde 15’inin yeni
Mokka’dan gelmesini hedefliyoruz.
Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız
içerisinde kuvvetli bir role sahip
olacak. Markamıza yeni müşteri

kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni
Mokka, Crossland ve Grandland’den
oluşan SUV üçlemesi Opel’i SUV
pazarında ilk 5 içerisinde tutacak.
Öte yandan, Mokka ve Crossland
ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi
liderliğe taşımasını da hedefliyoruz.
Bu kapsamda, Mokka-e 2022’nin
ikinci yarısından itibaren Türkiye’de
olmasını planladığımız bir ürün”
değerlendirmesinde bulundu.
350 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
Başarılı modelin ikinci nesli her
açıdan güçlü ve yenilikçi bir görünüm
sunuyor. Opel, yeni Mokka ile
markayı adeta yeniden keşfediyor.
4,15 metre uzunluk ile kompakt
boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve
350 litre bagaj hacmine sahip olan yeni
Mokka, 2020’ler boyunca yeni Opel
modellerinin neye benzeyeceğini açık,
net ve cesur bir şekilde gözler önüne
seriyor. Marka bu tasarım anlayışını
‘saf, hassas ve temel unsurlara
odaklanmış’ şeklinde tasvir ediyor.
Yeni Mokka’nın tasarımı; kısa ön
ve arka çıkıntılar, kaslı ve geniş bir
duruş, mükemmel gövde orantıları ve
detaylarla dikkat çekiyor. Opel Vizör,
tıpkı tam boy bir kask gibi yeni Opel
yüzünü tamamen kaplıyor ve araç
ızgarasını, farları ve yeniden tasarlanan
Opel Şimşek logosunu tek bir ögede
bütünleştiriyor. Alman otomobil
üreticisinin gelecekteki tüm modellerini
süsleyecek yeni Opel Şimşek logosu,
daha ince halkalar, daha zarif bir
duruşla Opel Vizör’deki yerini alıyor.
LED farlar veya bu sınıfta benzersiz
olan yeni nesil IntelliLux LED® matrix

farlarla tamamlanan Opel Vizör, ileri
teknolojileri bir araya getirme fikriyle
2020’li yıllar boyunca tüm Opel
modellerinin ayırt edici özelliği olmaya
devam edeceğini ortaya koyuyor.
İÇ MEKANDA DİJİTALLİĞE
AĞIRLIK VERİLMİŞ
Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde
hem tamamen dijital hem de
odaklanmış ileri teknoloji ürünü
Opel Pure Panel kokpit ile tanışıyor.
İki adet geniş ekrandan oluşan Pure
Panel, mimarisi gereği çok sayıda
düğme ve kumandayı gereksiz kılıyor.
Sistem en güncel dijital teknolojileri
kullanıma sunarken, az sayıda düğme,
kumanda alt menülere gerek kalmadan
dijitalleştirme ve tamamen sezgisel
kullanım arasındaki doğru dengeyi
sağlıyor. Yeni Mokka’daki Pure Panel
kokpit, Opel’in yenilikçi teknolojileri
müşterilerin hayatını kolaylaştırmak
için nasıl kullandığını da gözler önüne
seriyor. Yeni Mokka’da 7 inç renkli
dokunmatik ekrana sahip Multimedya
Radyo, 10 inç renkli dokunmatik
ekrana sahip üst seviye Multimedya
Navi Pro olmak üzere farklı
multimedya seçenekleri sunuluyor.
Ekranlar, yeni Opel Pure Panel ile
entegre olup sürücüye dönük olacak
şekilde konumlandırılıyor. Böylelikle,
12 inçe kadar uzanan bir dijital
gösterge paneli sağlanıyor.
ŞİMDİLİK SADECE BENZİNLİ
Yeni Mokka, yüksek verimlilik
seviyesine sahip çoklu enerjili platform
CMP (Ortak Modüler Platform)

üzerinde yükseliyor. Bu sistem, içten
yanmalı motorların yanı sıra batarya
elektrikli güç-aktarma sistemlerinin de
bir arada üretilmesine olanak sağlıyor.
Model, ülkemizde ise 130 HP gücünde
ve 230 Nm maksimum torka sahip
1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli
motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
130 HP’lik motor, 0-100 km/s
hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor
ve 200 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
NEDC normuna göre 100 kilometrede
ortalama 4,9 lt yakıt tüketip, 111 g/
km CO2 emisyon değerine ulaşıyor.
Yeni nesil benzinli motor ayrıca, aracın
hafif yapısı ile günlük kullanımda
akıcı ve rahat bir sürüş sunuyor. Bu
motora, uyarlanabilir vites programları
ve Quickshift teknolojisine sahip AT8
otomatik şanzıman eşlik ediyor. Sürücü
isterse direksiyondaki vites değiştirme
kulakçıkları ile manuel olarak da vites
değiştirebiliyor.
SİYAH KAPUT OPSİYON
Yeni Mokka ülkemizde Elegance,
GS Line ve Ultimate olmak üzere
üç farklı donanım seçeneğiyle satışa
sunuluyor. Opel, GS Line donanım
seviyesiyle ilk kez Mokka’nın daha
sportif versiyonunu sunuyor. Bu
versiyonde, üç-renkli siyah 18 inçlik
hafif alaşım jantlar, siyah tavan, siyah
yan aynalar ve SUV tasarımında önde
ve arka tampon altı kaplamaları sportif
bir görünümü beraberinde getiriyor.
Sürücüler için zengin kişiselleştirme
seçeneklerine olanak tanıyan yeni
Mokka’da 6 farklı renk seçeneği, çift
renk tavan ve Türkiye’de bir ilk olarak
siyah renkli kaput opsiyonu bulunuyor.

YENİ DUSTER YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
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010 yılından bu yana satışa
sunulan Duster, SUV
segmentinin dengelerini
değiştirdi. Bugüne kadar
1.9 milyonun üzerinde satış adedine
ulaşan Duster, 2019 yılından bu yana
Avrupa’da perakende SUV satışlarında
kendi sınıfının lideri konumunda
bulunuyor. Günlük kullanımın yanı
sıra outdoor maceralar için de ideal bir
yol arkadaşı olan Duster, yeni yüzüyle
bu başarısını daha da ileriye taşımayı
hedefliyor.
Kullanım amacına odaklanan dış
tasarım
Renk skalasına yeni Arizona
Turuncuyu da ekleyen Duster,
daha çağdaş bir tasarıma kavuştu.
Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir
aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı
sağlıyor.
Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde
kullanılan Dacia marka kimliğinin
tasarım unsurlarından yararlanıyor.
Ön ve arka farlarda bulunan Y
şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta
dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön
ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise
farlarla modern bir bütünlük sağlayarak
Duster’ın güçlü karakterine katkıda
bulunuyor.

Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla
donatılan ilk Dacia modeli olma
özelliğini taşıyor. Bu teknoloji
aynı zamanda kısa farlar ve plaka
aydınlatmalarında da kullanılıyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre
yol bilgisayarı, otomatik uzun far
etkinleştirme ve direksiyon simidinde
aydınlatmalı kumandalara sahip hız
sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

İç mekanda daha fazla konfor

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital
ekranlı otomatik klima, direksiyonda
aydınlatmalı kumandalara sahip hız
sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller
serbest kart sistemi sunuluyor.

Yeni Duster, yolcularına daha fazla
konfor vadediyor. Yeni döşemeler,
koltuk başlıkları ve hareketli ön kol
dayamaya sahip yüksek orta konsol
ile yolcu kabini çok daha çekici bir
görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik
dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgieğlence sistemi seçeneği bulunuyor.
Yeni Duster, tamamen yeni koltuk
döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor.
Koltuk başlıklarının ince formu,
hem arka koltuk yolcularının, hem
de ön koltuk yolcularının görüşünü
iyileştiriyor.
70 mm hareket alanına sahip kol
dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı,
iç mekandaki yeniliklerden biri olarak
öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı
1,1 litrelik saklama alanına ve arka
yolcular için versiyona bağlı olarak
iki adet USB şarj soketine ev sahipliği
yapıyor.

2 yeni multimedya sistemi ve gelişen
4x4 ekranı
Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve
Bluetooth özelliklerine sahip radyo
sistemi, kullanıcı dostu Media Display
ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri
8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.
Media Display’de 6 hoparlör,
Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve
Apple CarPlay ile Android Auto gibi
özellikler bulunuyor. Direksiyondaki
özel kumandalar sesli komut özelliğini
etkinleştirmek için kullanılıyor. Media
Nav sistemi ise bunlara ek olarak
entegre navigasyon ve kablosuz Apple
CarPlay ile geliyor.
Media Display ve Media Nav
arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı

sıra 4x4 ekranından yan eğim ölçer,
eğim açısı, pusula ve altimetre gibi
özelliklere ulaşılıyor.
Standart olarak sunulan hız
sınırlandırma, yeni nesil ESC’nin yanı
sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek
sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta
Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş
Kalkış ve 4x4 versiyonlar için Yokuş
İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu
sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca
önde bir, yanlarda birer ve arkada da
bir adet olmak üzere toplamda 4 adet
kameradan oluşan 360 derece kamera
sürücünün işini kolaylaştırıyor.
Verimli motorlar ve beklenen EDC
şanzıman
Yeni Duster’ın yenilenen motor
gamı sürüş keyfini daha düşük
karbon emisyonlarıyla mümkün
hale getiriyor. Tüketicilerin merakla
beklediği otomatik EDC şanzıman
ise TCe 150 bg motorla kombine
ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte
bir diğer öne çıkan özellik ise LPG
deposunun kapasitesi. ECO-G 100
bg seçeneğindeki LPG deposunun
kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8
litreye ulaştı.

Hyundai Assan’da Yeni Dönem BAYON ile Başlıyor

H

Türkiye’de 1997 yılından
bu yana üretimini sürdüren
Hyundai Assan, şu an
bantlarından indirdiği yeni
nesil i10 ve i20 modellerinin yanına
BAYON’u da ekledi. 50 milyon
Euro’dan fazla ek yatırımla devreye
alınan BAYON sayesinde, geçtiğimiz
yıl başında üretimine başlanan Yeni
i10 ve Ağustos ayı itibariyle bantlardan
inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon
Euro’nun üstündeki yatırım da
tamamlanmış oldu.
Hyundai’nin SUV ailesini tamamlayan
kompakt boyutlardaki BAYON, yıllık
230.000 adetlik üretim kapasitesine
sahip Hyundai Assan İzmit
Fabrikası’nda i10 ve i20’de olduğu
gibi 40’tan fazla dünya ülkesine sadece
Türkiye’den ihraç edilecek. Hyundai
Assan, Türk işçisinin emeğiyle üstün
kalitede üretilen BAYON sayesinde
Türkiye ekonomisine katkısını artırarak
sürdürecek.
Yepyeni bir B-SUV: Hyundai BAYON
Tamamen Avrupa pazarı için
geliştirilen BAYON, ayrıca markanın
SUV ürün gamını genişletmesinde
önemli bir rol oynayacak. BAYON,
kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç
mekana ve uzun bir güvenlik donanım
listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş
bağlantı özellikleriyle de mobilite
çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan
otomobil, segmentindeki beklentileri
rahatlıkla karşılayabiliyor.
Konfor ve kullanışlılık göz
önünde bulundurularak tasarlanan
otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü
grafik özellikleri var. Bu sayede
diğer modellerden rahatlıkla ayırt
edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki
en son tasarım ürünü olan BAYON,
oran, mimari, stil ve teknoloji arasında
müthiş bir uyum da gösteriyor.
Hyundai’nin mevcut SUV
modellerindeki şehir isimleri
stratejisini devam ettiren BAYON,
adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin
başkenti Bayonne’dan alıyor.
Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil
destinasyonu olan Bayonne, tamamen
Avrupa için üretilen bir modele yine
Avrupalı müşterilerin beklentileri
karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş
oluyor.
Modern ve dijital bir iç mekan
BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana
sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu
en üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj
alanı da ailelerin kullanımı için son
derece yeterli. İç mekanda donanım
seviyesine bağlı olarak 10,25 inç dijital
göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi

eğlence ekranı var. Ayrıca, otomobilde
yine donanım seviyesine bağlı olarak
8 inçlik bir ekran daha bulunuyor.
Sıra dışı tasarıma sahip otomobilin
kokpitinde, kapı kollarında ve saklama
ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED
ortam aydınlatması da bulunuyor.
Gövdesinde 9 farklı renk seçeneği
bulunan yeni otomobilin kabininde
de iki farklı iç mekan rengi mevcut.
Tamamen siyah ve bej döşemelerle
beraber sürücünün iç mekana
odaklanmasını sağlayacak sakin bir
atmosfer sunuluyor.
Sınıfında lider bağlantı ve teknoloji
özellikleri
Diğer Hyundai modellerinde olduğu
gibi BAYON’da da segmentine
öncülük eden gelişmiş bir donanım
listesi bulunuyor. Günümüzün en
önemli gereksinimlerinden biri haline
gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple
CarPlay ve Android Auto ile birlikte
öne çıkan BAYON, böylelikle B-SUV
segmentinde maksimum konfor ve
rahatlık sunmuş oluyor. Önde ve arkada
yer alan USB bağlantı noktaları ile tüm
mobil cihazlar şarj edilebilirken aynı
zamanda üst düzey bir müzik keyfi için
donanıma göre Bose ses sistemine de
yer veriliyor.
Genişlik ve Rahatlık
Hyundai BAYON, B-SUV segmenti
bir aracın tüm karakteristik özelliklerini
rahatlıkla sağlıyor. Başta yakıt
verimliliği olmak üzere kullanım
konforu ve yeterli yükleme alanı
sunuyor. Kompakt dış boyutlarıyla
şehir içi ve dışı trafikte rahat kullanım
özellikleri sunan aile dostu otomobilin
iç mekanı da yüksek oturma pozisyonu
sayesinde SUV havasını yansıtıyor.
Otomobilde 411 litrelik bir bagaj
alanı var. BAYON böylece kompakt
boyutlarına rağmen daha büyük bir
bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen
akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek
boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik
de unutulmuyor.
B-SUV otomobilin uzunluğu 4.180
mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği
de 1.500 mm. BAYON, 2.580 mm
dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz
mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe
ile önde veya arkada oturan yolcular
son derece rahat bir sürüş deneyimi
yaşamış oluyorlar.
Bu rakam ön tarafta 1.072 mm,
arkadaysa 882 mm olarak veriliyor.
BAYON, 17 inç jant lastik
kombinasyonuyla beraber 183 mm’ye
kadar yerden yükseklik de sunuyor ve
diğer B-SUV modellerden daha yüksek
olarak öne çıkıyor.

Sınıfında en iyi güvenlik paketi
BAYON, güvenli ve sağlam bir
otomobil olmasını donanım listesindeki
gelişmiş güvenlik ekipmanlarına
borçlu. Diğer Hyundai SUV
modellerinde olduğu gibi SmartSense
güvenlik özellikleriyle donatılan
otomobilde çoğu sistem standart olarak
sunuluyor.
Yarı otonom sürüş özelliğiyle
rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit
Takip Asistanı (LFA) ile şeritten
ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı
oluyor. Ön Çarpışma Önleme
Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca
veya nesneye yaklaşırken öncelikli
olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak
uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz
ise çarpışmanın meydana gelmesini
önlemek için otomatik olarak kendisi
fren yapmaya başlıyor.
BAYON ayrıca, muhtemel bir odak
sorunu halinde sürücünün dikkatini
toplaması için yine uyarılarda
bulunmaya başlıyor. Sürücü Dikkat
Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkatsiz
sürüşü algılamak için sürüş tarzını
sürekli olarak analiz ediyor.
Tüm bu özelliklere ek olarak, Arka
Yolcu Uyarısı (ROA) ise sensörler
aracılığıyla çalışıyor. Arka koltukta
çocuk veya evcil hayvan unutulmaması
için sürücü aracı terk etmeden önce
bilgilendiriliyor. Bu sayede olası
tehlikelerin veya kazaların önüne
geçilmiş oluyor. BAYON, geri
manevra yaparken de benzer kazaları
önlemek adına otomatik bir park
sistemine sahip. Sürücü çaprazdan
gelen aracı fark edemediğinde sesli
olarak uyarılıyor.

Verimli motorlar
Hyundai BAYON, geliştirilmiş bir
motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt
verimliliği ve düşük CO2 emisyonları
ile dikkat çeken MPi ve T-GDi turbo
beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca,
daha fazla yakıt ekonomisi için 48
voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de
sunuluyor. BAYON’da sunulan 48V
hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik
şanzıman ve 120 beygir gücüyle
sunuluyor.
1.0 litrelik T-GDi motorun 100
beygirlik versiyonu ise 48V hafif
hibrit teknolojisi olmadan da tercih
edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen
bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco,
Normal ve Sport olmak üzere üç farklı
sürüş moduna sahip bu etkili seçenek
haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri
tork konvertörlü otomatik şanzımanla
sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir
motor da var. Bayon’daki 1.4 litrelik
100 PS gücündeki atmosferik motor,
ülkemizdeki en çok talep edilen ve en
çok satış adetlerine ulaşması beklenen
seçenek olarak lanse ediliyor.
BAYON, genellikle Hyundai’nin
yüksek performanslı N modelleri
için geliştirilen Rev Matching yani
senkronize vites devir eşleştirme
sistemi ile donatılmış ilk Hyundai
SUV. DCT şanzımandaki bu sistem,
motoru şafta senkronize ederek
daha yumuşak veya daha sportif
vites küçültmelerine olanak tanıyor.
Böylelikle, vites küçültürken devir
yüksek tutularak olası gecikmeler veya
kayıplar önlenmiş oluyor.

Gelmiş Geçmiş En Yetenekli SUV
Jeep Wrangler artık Elektrikli

W

rangler 4xe, şarj
edilebilir hibrit güçaktarma sistemiyle
sıfır emisyonlu ve
elektrikli sürüş olanağı sunarken,
şehir içi kullanımında 50 kilometreyi
aşabilen elektrikli sürüş menzili
günlük kullanım gereksinimlerini
karşılıyor. 380 HP’lik toplam sistem
gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan
4xe teknolojisi, elektrikli modunda
dört tekerlekten çekiş sunarken,
Trail Rated® özelliğini koruyor ve
güvenli bir arazi performansı sunmayı
sürdürüyor. Üç saatlik sürede tam şarj
olan kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan
modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik
ekranlı Uconnect™ NAV ve en güncel
ADAS özelliklerini kapsayan gelişmiş
teknolojiler yolculukları daha güvenli,
konforlu ve keyifli kılıyor.
1941 yılında “ilk Jeep” olarak yollara
çıkan efsanevi Willys MA/MB, 4x4
sürüş konseptini ve her arazi şartının
doğru araçla üstesinden gelinebileceği
fikrini tüm dünyaya kazandırdı. Bu
mirası devralan Wrangler, ilk günden
itibaren Willys temel değerlerini
korudu ve geliştirerek bugünlere
getirdi. 80 yıllık markanın ürün
gamındaki en önemli modellerden olan
Wrangler; bugün 4x4 özellikleriyle
elektrikli araçların iyi yönlerini bir
araya getirerek markayı geleceğe
taşıyor.

Markanın evriminde önemli bir
kilometre taşı oluşturan Wrangler’ın
en güçlü, en verimli, en çevre dostu ve
teknolojik olarak en gelişmiş versiyonu
tüm Jeep ürün gamının elektrikliye
geçiş sürecinde çok önemli bir adımı
temsil ediyor. Wrangler 4xe; teknolojik
olarak son derece gelişmiş bir yapı
ortaya koyuyor.
Sessiz hibrit sürüş ve Wrangler 4xe’nin
arazi becerileri
Teknolojik olarak içten yanmalı
motora (ICE) sahip versiyonlardan
daha gelişmiş olan 4xe Plug-in Hybrid,
bugüne kadar Avrupa’da pazara
sunulan en yetenekli Wrangler olarak
öne çıkıyor. Wrangler’daki iki adet
elektromotor, yüksek voltajlı batarya,
gelişmiş turbo beslemeli 2,0 litrelik
benzinli motor ve TorqueFlite sekiz
vitesli otomatik şanzımandan oluşan
sistem toplam Elektromotorların
sağlamış olduğu anlık tork üretimi ile
birlikte ileri teknoloji turbo benzinli
motorun oluşturmuş olduğu birliktelik
üstün arazi performansını beraberinde
getiriyor.
4xe teknolojisi sayesinde yeni Wrangler
4xe arazi performansında da tamamen
yeni bir boyut yaşatıyor. Tamamen
elektrikli modda kullanıma sunulan
dört tekerlekten çekiş sistemi her arazi
şartında üstün bir performans sunarken,
eşzamanlı olarak doğanın seslerini
dinleme olanağı da sunuyor. Tüm

bunlara ek olarak Wrangler, donanıma
seviyesine bağlı olarak ‘Trail Rated’
sistemini sunmaya devam ediyor. Bu
ise; iki gelişmiş dört tekerlekten çekiş
sistemi Command-Trac ve Rock Trac
dışında yeni nesil Dana akslar, TruLock elektrikli ön ve arka aks kilitleri,
Trac-Lok sınırlı kaymalı diferansiyel ve
elektronik ön stabilizatör bağlantısını
kesme gibi özellikleri beraberinde
getiriyor. 4xe teknolojisi, hibrit modda
yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi
değeriyle Wrangler’i sürdürülebilir ve
verimli bir 4x4 araç haline getirirken,
aynı zamanda 6,4 saniyelik 0-100
km/s hızlanma değeriyle etkileyici bir
performans sunmasını da sağlıyor.
Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma
sistemiyle sıfır emisyonlu tamamen
elektrikli sürüş olanağı sunan Jeep
Wrangler 4xe, şehir içi kullanımında
50 kilometreyi aşabilen elektrikli
sürüş menzili günlük kullanım
gereksinimlerini karşılıyor. 380
HP’lik toplam sistem gücü ve 637
Nm maksimum tork kullanıma
sunan 4xe teknolojisi, elektrikli
modunda dört tekerlekten çekişte
sürüş gerçekleştirirken, Trail Rated®
özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi
performansı sunmayı da sürdürüyor.
Üç saatlik kısa bir sürede tam şarj olan
kullanıcı dostu modelde ayrıca; Zengin
iç donanım, üstün güvenlik özellikleri
ve sürüş modları

Dokunmatik ekranlı 8,4 inç
UconnectTM NAV sistemi, Apple
CarPlay ve Android Auto ile akıllı
telefon entegrasyonu ve şarj seviyesi ve
menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi
batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT
ekran gibi teknolojik işlevler hayatı
kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol
Trafik algılama özelliğine sahip Kör
Nokta Sistemi, geri görüş kamerası,
ERM (Elektronik Devrilme Önleme)
özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC), ön ve arka park yardımcısı ve
Anahtarsız Giriş ‘N Go™ gibi güvenlik
donanımları standart olarak sunuluyor.
Bunun dışında Uyarlanabilir Hız
Sabitleme Sistemi, Önden Çarpışma
Uyarısı Plus ve yeni ön kamera
gibi donanımlar isteğe bağlı olarak
sunuluyor. Dokunmatik ekranlı 8,4
inç UconnectTM NAV sistemi, Apple
CarPlay ve Android Auto ile akıllı
telefon entegrasyonuşarj seviyesi ve
menzili (elektrikli ve hibrit modda)
gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç
TFT ekran gibi teknolojik işlevler
hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka
Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine
sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, geri
görüş kamerası, ERM (Elektronik
Devrilme Önleme) özellikli Elektronik
Stabilite Kontrolü (ESC), ön / arka
park yardımcısı, Anahtarsız Giriş ve
Çalıştırma ‘N Go™ gibi donanımlar
standart olarak sunuluyor.

Toyota’nın arazi avcısı şekil değiştirdi

T

oyota, Yeni Land Cruiser 2021
yaz ayından itibaren yaklaşık
130 ülke ve bölgede satışa
sunulacak. 70 yıllık geçmişi,
170 ülkede ve bölgede 10 milyondan
fazla satış adediyle birlikte Land
Cruiser, “her yere gidebilme, araç
içerisindekileri güvenli ve sağlam bir
şekilde geri getirebilme” unvanını
daha ileriye taşıyor. Motor, şanzıman
ve platform tamamen yeni olmakla
birlikte Land Cruiser’ın mühendisliği,
yol ve en zor arazi şartlarında daha
iyi performans gösterecek şekilde
geliştirildi. Dünyada ilk kez LC’de
yer alan teknolojiler dahil olmak üzere
birçok geliştirmeyle birlikte Land
Cruiser hiçbir şeyden ödün vermeden
daha da iddialı hale getirildi.

YOLDAN ÇIKSA BİLE GÜVENLE
GERİ DÖNECEK
Toyota bu anlayışla birlikte yeni
TNGA mimarisini kullanarak ilk
defa çerçeve üstü gövde tasarımıyla
GA-F platformu üzerine bu aracı inşa
etti. Bu sayede sıra dışı bir off-road
kapasitesiyle beraber gövde sertliği ve
daha yüksek dinamiklik elde edildi.
Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla
birlikte ağırlık azaltıldı, ağırlık merkezi
alçaldı ve güvenlik daha geliştirildi.
FAZLA KİLOLARINDAN
KURTULDU
Yeni Land Cruiser, bir önceki
versiyona göre 200 kg daha hafifleşti.
Dakar Rallisi deneyimi olan pilotlarla
test edilen yeni süspansiyon sistemi,

aracın yüksek kapasiteye sahip
olmasının yanında yolda ve yol dışında
sürücü için kolay kontrol edilmesini
sağladı. Dünyada ilk kez yeni Land
Cruiser’da yer alan Elektronik
Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi
(E-KDSS) optimum dikey tekerlek
hareketinin elde edilmesini sağlayarak
zorlu zeminlerdeki yol tutuşu
iyileştiriyor. Yeni Land Cruiser 300,
aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile
donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede
gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin
görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin
pozisyonu görülebiliyor. Çoklu
Arazi Seçim sistemi zemin yüzeyinin
durumuna karar vererek otomatik
olarak en uygun sürüş modunu seçerek
ideal yol tutuşu sağlıyor.

3.5 LİTRELİK BENZİNLİ V6
Land Cruiser’ın gelişen sürüş
dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5
litre benzinli ve 3.3 litre dizel motorla
destekleniyor. Her iki motor da yeni 10
ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi.
Yeni şanzımanla birlikte mevcut
modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt
tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde
edildi.

Elektrikli MeganeE yola çıkıyor

Sıfır emisyona giden yolda önemli bir kilometretaşı niteliğindeki
Renault eWays etkinliklerinde gösterilen Megane eVsion,
Renault’nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk
adımının habercisiydi. Konseptten Megane E-Tech Electric
modeline dönüşen otomobil ile Renault, A segmentinde Twingo
E-Tech Electric ve B segmentinin en çok satanı Zoe’den
oluşan elektrikli binek otomobil gamını güçlendiriyor. CMF-EV
platformunda üretilen tamamen yeni Megane E-Tech Electric,
160kw (217bg) elektrikli motora ve WLTP verilerine göre

450 km’ye kadar sürüş menzili sağlayan 60 kwh batarya grubuna
sahip. MeganE (telaffuzu: “megan e”) olarak da adlandırılan
otomobil nihai siluetiyle tanıtılırken, Renault mühendisleri bu
yaz yollarda 30 adet üretim öncesi otomobili kullanacak. Douai
fabrikasında üretilen tüm üretim öncesi otomobillerde özel
bir Renault Design deseni yer alacak. Yeni ve ikonik Renault
logosunun çizgilerinden oluşan bu tasarım, göz kamaştırıcı bir
kamuflaj yaratıyor.

A

vrupa’nın en prestijli
ödülllerinden biri olan
AutoBest ödüllünün sahibi
Yeni SEAT Leon’a, 1.5
eTSI 150 HP DSG motor seçeneği ile
Xcellence ve FR donanımları eklendi.

1.5 litrelik motorlar, verimliliği en üst
seviyeye çıkarmak için Aktif Silindir
Yönetimi (ACT) özelliğine de sahip.
Bazı sürüş koşullarında motor, yakıt
tüketimini azaltmak için yalnızca iki
silindir ile çalışıyor.

Ocak ayında Türkiye’de yeni
jenerasyonuyla satışa sunulan
SEAT’ın amiral gemisi Leon, yeni
motor ve donanım seçeneklerine
kavuştu. Leon’un yeni 1.5 eTSI
ACT DSG otomatik vites seçeneği
150 HP güç üretiyor. Leon’un DSG
seçenekleri 48V hafif-hibrit (mHEV)
teknolojisine sahip. Yakıt tüketimi
ve emisyon değerlerinde iyileşme
sağlayan eTSI olarak adlandırılan bu
sistem, araca kalkış esnasında destek
sağlamak amacıyla devreye giriyor.

İki farklı donanım seçeneği
Yeni Leon 1.5 eTSI 150 HP DSG
motor seçeneği, yeni donanım
seviyeleri Xcellence ve FR ile
alınabiliyor. Xcellence donanım
seviyesinde daha konforlu öğeler
yer alırken, FR donanım seviyesinde
ise, sportif öğeler göze çarpıyor.
İki donanım seviyesinde de 17”
alüminyum alaşımlı jantlar, ‘Infinite
LED’ Arka Farlar, Üç Bölgeli
Otomatik Klima, 10.25” Dijital

Gösterge Paneli, 10” Multimedya
Sistemi, LED Ambiyans Aydınlatması
gibi özellikler standart olarak
sunuluyor.
Güncellenen EuroNCAP testinden 5
yıldız almayı başaran Leon, Sürücü
ve Yolcu Ön, Yan ve Perde Hava
Yastıklarının yanı sıra orta bölümde
bulunan Merkezi Hava Yastığı da
tüm donanım seviyelerinde standart
olarak sunuyor. Şehir içi acil frenleme
fonksiyonlu Ön Bölge Asistanı
(Front Assist), Acil Durum Çağrı
Sistemi (e-Call), Şerit Takip Asistanı
(LKS) gibi güvenlik teknolojileri
ile de segmentinin en güvenli
otomobillerinden biri olarak öne
çıkıyor.

Yeni Leon 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG
modeli Xcellence donanım seviyesinde
375 bin TL’den başlayan tavsiye
edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT
Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. FR
donanım seviyesi ise Temmuz ayının
son haftası SEAT Yetkili Satıcılarında
olacak.
Yeni SEAT Leon, Avrupa ülkelerini
temsil eden, 31 deneyimli gazeteciden
oluşan AutoBest jürisi tarafından
“Avrupa’da 2021 Yılının Satın
Alınabilecek En İyi Otomobili - Best
Buy Car of Europe 2021” ödülüne layık
görülmüştü.

MG ZS EV SUV ile elektriği bir araya geldi

M

G uzun bir aradan sonra Türkiye’deki
ilk modelini tanıttı. Yerden yükselerek
Türkiye pazarına yeniden adım atan
MG, yüzde 100 elektrikli ve SUV
tasarımıyla dikkat çekiyor.Uzun yıllardır Türkiye’de
boy gösteren MG hep spor tasarımı ve iki kişilik
cabrio karoseriyle hatırlanıyordu. Türkiye’de çok kısa
satışı süren bu modeller uzun bir aradan sonra Doğan
Trend bünyesinde yeninden Türkiye’ye adım attı.
Fakat bu sefer geleceğe yatırım yapan MG, elektrikli
ve SUV tercihini bir araya getirdi. Kompakt SUV
boyutlarıyla dikkat çeken araç, markanın ilk yüzde
100 elektrikli modeli oldu. ZS EV, markanın Avrupa
pazarında büyüme planları kapsamında ülkemizde
de satışa sunuldu. 394 bin TL’den başlayan anahtar
teslim fiyatıyla dikkat çeken ZS EV, Türkiye’nin
en ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olarak
dikkat çekiyor. Tasarımıyla klasik SUV’lerden farkı
olmayan araç oldukça iyi duruyor. MG logosunun
üzerine basıldığında, zekice gizlenen şarj bağlantı
noktası ortaya çıkıyor. LED teknolojisine sahip
göz formundaki gündüz sürüş farları ve arka stop
lambaları ZS EV’ye özgün bir görünüm kazandırıyor.
Sportif görünümü destekleyen 17 inçlik modern
tasarımlı jantlar aerodinamik yapılarıyla otomobilin
menzilini artırıyor. 4.314 mm uzunluğa, 1.809 mm
genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip ZS EV
kompakt boyutlu çevik ve dinamik bir SUV. ZS
EV’ye özgü Bosphorus Mavisi gibi zengin, iddialı
renkler, otomobilin aerodinamik gövdesini ve dinamik
karakterini daha da vurguluyor.
263 KİLOMETRE MENZİLİ VAR
MG ZS EV, çağdaş bir SUV tasarımını en güncel
elektrikli araç teknolojisiyle harmanlıyor. MG ZS EV,
143 beygir güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik

motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik
batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor.
0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG
ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını
%80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor.
Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj
cihazından aracı %100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma
olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal
bir seçim olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı
sürüş modu ve gene 3 farklı seviyeye sahip enerji
geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle
(KERS), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap
verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak
tanıyor.
448 LİTRELİK BAGAJI VAR
Ailelerin kullanımı düşünülerek geliştirilen şık,
pratik bir elektrikli SUV olan MG ZS EV, hafta
sonu gezileri ve sportif etkinlikler dahil olmak üzere
ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya sahip.
Sunduğu geniş iç mekanıyla MG ZS EV sınıfının en
ferah araçlarından biri olarak öne çıkıyor. MG ZS
EV, segment lideri seviyesindeki diz mesafesi arka
koltuktaki yolcular için sunduğu ek 55 mm omuz
mesafesi ve segment ortalamasının 80 mm üzerindeki
arka tavan yüksekliğiyle hem sürücü hem de yolcular
için benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Düz bir
zeminin sağladığı ek alan sayesinde sunulan, orta
konsolun altındaki saklama alanı gibi çözümler
kullanım kolaylığını destekliyor. Segmentindeki
SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448
litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde
bebek arabası, valizler, outdoor spor ekipmanları veya
haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki
parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj
hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor.

TEKNOLOJİK VE ZENGİN DONANIM
Kokpit içinde ise yumuşak malzemeler ve kontrast
tonlar çekici bir ortam yaratıyor. 3-boyutlu formlar,
metalik ve krom yüzeyler ve karbon dokular iç
mekana dinamik bir hava kazandırıyor. Luxury
donanım versiyonunda sunulan 1.2 m2’lik alana
sahip panoramik ve açılır cam tavan daha aydınlık ve
daha ferah bir iç mekanı beraberinde getiriyor. Döner
Vites Seçim Kumandası MG ZS EV’nin iç mekanına
seçkin bir hava katıyor. Eko, Normal ve Sport
sürüş modları sayesinde sürücünün aracın kullanım
tarzını ve menzilini belirlemesi mümkün kılınıyor. 8
inçlik geniş dokunmatik ekran; Apple CarPlay™ ve
Android Auto™ uyumluluğu ile konfor ve kullanım
kolaylığı sunuyor. Ergonomik çok fonksiyonlu
direksiyon simidi ek kullanım kolaylığı sunuyor.
Çok açılı radarların akıllı bir kombinasyonunu
kullanan MG Pilot, hem sıkışık şehir trafiğinde hem
de uzun yolculuklarda en iyi yol arkadaşı olarak öne
çıkıyor. Şerit Takip Asistanı (LKA), yol çizgilerini
takip ederek ZS EV’yi güvenli bir şekilde şeridinde
tutuyor. Sürücünün istem dışı olarak şeridin dışına
çıkması halinde, Şeritten Çıkma Uyarı ve Önleme
Sistemi, aktif olarak müdahale etmeden önce sürücüyü
uyarıyor. MG Pilot, aracın yol dışına çıktığını tespit
ettiğinde de müdahale ediyor. Acil Durum Şerit
Takip sistemini devreye alan MG Pilot, aracın yolda
kalmasını sağlamak için direksiyona müdahale ediyor.
360 derece radar sistemi, ayrıca aracın yan şeritteki
bir araca doğru yönelmesini de algılıyor ve olası bir
kazayı önlemek için müdahale ediyor.

Otokoç 2. El, “Bu Ellere Güvenimiz Sonsuz”
Diyerek Türkiye Voleybol Federasyonu Milli
Takımlar Resmi Sponsoru Oldu

O

tokoç 2. El Showroom’unda
düzenlenen imza töreni,
TVF Başkanı Mehmet Akif
Üstündağ, Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü İnan Ekici, A Milli
Kadın Voleybol Takımı oyuncusu
Zehra Güneş, A Milli Erkek Voleybol
Takımı oyuncusu Kaan Gürbüz ve
basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşti. Konuşmalardan sonra imza
törenine geçildi. TVF Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv
Genel Müdürü İnan Ekici’ye plaket,
voleybol topu ve adının yazılı olduğu
milli takım forması, Otokoç Otomotiv
Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş
Kaynak’a da adının yazılı olduğu milli
takım forması takdim etti.
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan
Ekici ise TVF Başkanı Mehmet Akif
Üstündağ, TVF Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Sezgin Eren ve
milli takım oyuncularına Heykeltıraş
Serap Gümüşoğlu tarafından hazırlanan
el yapımı model otomobilleri armağan
etti. Ülke çapında 25 lokasyonda
hizmet veren Otokoç 2. El; Türkiye’nin
lider otomotiv perakendeciliği, araç
kiralama ve araç paylaşımı şirketi olan,
93 yıllık tecrübesi ile toplam 9 ülkede
faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv’in
çatısı altında yer alıyor.
“Voleybolun Güvenilir Eli Otokoç 2.
El” Otokoç Otomotiv Genel Müdürü
İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu
sözlerle dile getirdi: “Pandemi dünya
genelinde pek çok alanı olduğu gibi
spor camiasını da derinden etkilerken,
dayanışmanın önemi bu dönemde daha

da iyi anlaşıldı. Otokoç 2. El olarak,
Türkiye Voleybol Federasyonu Milli
Takımlar Resmi Sponsoru olarak
gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın
hem kuruluşlarımız hem de ülkemiz
için faydalı olacağına inanıyoruz.
Biliyorsunuz ki, Koç Holding
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin
sponsoru oldu. Sporcularımızın
emeği, ülkemizi temsil ederken
taşıdıkları değerler, bizi daima ileriye
bakan yolumuzda gururlandıracaktır.
Otokoç Otomotiv ve Koç Holding’in
vizyonları doğrultusunda bu kültürü
devam ettirerek ülkemiz sporunu
ve sporcusunu desteklemeye devam
edeceğiz. Kulüplerimizin ve milli
takımlarımızın dünya çapında
kazandığı başarılara şahit olmaya
devam ediyor ve bundan mutluluk
duyuyoruz. Gelecekte yaşanacak
başarılarda bizim de katkımız olacağı
için ayrıca heyecanlıyız. Bu anlaşmanın
sağlanmasında emeği geçen başta
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı
Sayın Mehmet Akif Üstündağ olmak
üzere voleybol sporunu gençlere
sevdiren ülkemizde ve küresel alanda
önemli başarılara imza atarak bizi
gururlandıran, ülkemiz voleybol
sporunun elçileri değerli sporcularımıza
ve voleybol sporunun bugüne kadar
olan bütün başarılarında emeği geçen
herkese sizlerin huzurunda sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ellere
güvenimiz sonsuz.” Türkiye Voleybol
Federasyonu Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ basın toplantısında
görüşlerini aktardı:

“Çok değerli Otokoç Otomotiv Genel
Müdürü İnan Ekici, Otokoç Otomotiv
Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş
Kaynak, Otokoç 2. El Ailesi, sevgili
basın mensupları, bu özel günde
yanımızda olduğunuz için hepinize
çok teşekkür ediyorum. Voleybol
Federasyonu olarak sponsorların ne
kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Bugün takım sporlarına baktığımızda
voleybol; ülkemizi gururla temsil
eden, yüz akı olan bir branşımız. Son
turnuvalara baktığımızda A Milli
Erkek Takımımız, Avrupa Altın
Ligi’nde üst üste 2.kez namağlup
şampiyonu olurken; A Milli Kadın
Voleybol Takımımız da Milletler
Ligi’nde bronz madalyanın sahibi oldu.
2019’da ülkemizde mükemmel bir
organizasyon gerçekleştirdik ve Avrupa
Şampiyonası’nda final oynayarak
ikincilik elde ettik. Tüm bu başarıların
elde edilmesinde, sponsorların çok
önemli yeri olduğunun altını çizmek
istiyorum. Olimpiyatlarda voleybol
branşının temsil edilecek olması bizler
adına mutluluk verici. Yol arkadaşlığı
yaptığımız, değer ortağı olduğumuz,
yanımızda olan sponsorlarımıza
teşekkür ediyoruz.
‘Şimdi Voleybol Zamanı’ diyerek
duyurduğumuz milli takım
sezonumuzda, şimdiye kadar aldığımız
başarılar bizleri çok sevindirdi.
Önümüzde A Milli Kadın Voleybol
Takımımızın katılacağı Olimpiyat
Oyunları ve Avrupa Şampiyonası; A
Milli Erkek Voleybol Takımımızın
da Avrupa Şampiyonası var. Diğer

yandan altyapıdaki faaliyetlerimiz
de tüm hızıyla devam ediyor. Üç
maçından da galibiyetle ayrılan
U19 Genç Kız Milli Takımımızdan
bahsetmek istiyorum. Medyada U16
diye yer alan faaliyet aslında U19
faaliyeti fakat biz U16 takımımızla
katıldık. Biz 3 yıl geriden geliyoruz
ki; bu jenerasyonun da çok önem arz
ettiğini, çok iyi bir havuzumuzun
olduğunu, voleybolun alt yapıda
da çok iyi işler yaptığını göstermek
istiyoruz. Sponsorluklarımızla da tüm
yaş gruplarındaki başarılarımıza başarı
katmayı arzu ediyoruz. Olimpiyatlarda,
Avrupa Şampiyonası’nda derece elde
etmek; bunları hayata geçirmek, bu
başarıların altına imza atmak istiyoruz.
Bugünkü imzanın da hepimize hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum”
dedi.
A Milli Kadın Voleybolcu Zehra Güneş
görüşlerini, “Başarıya odaklandığımız
bu zorlu yolculukta bizim ailemizin
yanında olan her kişi ve kuruma sonsuz
teşekkür ediyorum. Bu bağlamda
Otokoç 2. El Ailesine de tekrar
teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde
belirtti.
A Milli Erkek Voleybolcu Kaan
Gürbüz yaptığı konuşmada ise,
“Otokoç 2. El gibi büyük sponsorların
bize gelmesinden ötürü çok mutlu
oluyoruz. Böyle güçlü kurumların bize
destek olduğunu bilmek bizleri daha da
güçlü hissettiriyor” dedi.

