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Yeni Yeti yollarda

YENİ RENAULT MEGANE ŞİMDİ TÜRKİYE’DE
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eçimler yüzünden 
sıkışan tüm piyasalara 
hareket gelecek gibi. 
Zira ertelenen tüm 

taleplerin karşılanma zamanı 
artık geldi. Hem otomobil 
piyasası hem de emlak 
piyasalarının hızlı ivmelenmeyle 
eski rahat günlerine dönmesini 
bekliyorum. 

Son derece gergin ve stresli 
günleri geride bıraktık kısmetse, 
şimdi herkesin kendi işlerine 
dönme zamanı geldi. 
Otomobil sektörü hemen yeni 
araçların tanıtımlarına da 
başladı. 

Seçimler yüzünden piyasaların 
daralmaya başladığı ilk günlerde 
SKODA YETİ ve RENAULT 
MEGANE lansmanlarının 
ardından, Nisan ayında da 
HYUNDAİ ve FORD’un 
lasnmanları gerçekleşecek. Bu 
iki markayı diğer markalarında 
izlemesi an meselesi.

Ekonomide geçen durgun 
günlerde bile durmayan 
SKODA ve RENAULT, 
dirayetli ve kararlı 
davranışlarıyla takdir toplamıştı 
zaten. Şimdi hemen önümüzdeki 
ay içinde yeni modellerinin 
lansmanı da gerçekleşecek.

2014 senesinin kayıplarla 
geçen ilk 3 ayında; Otomobil 
fuarınında ertelenmesi sektörü 
biraz çıkmaza sokmuştu. Ama 
şimdi değişmeyen siyasi yapının 
ekonomik alanda hızlı bir 
havaya dönüşmesini sağlamasını 
da bekliyorum. 

Ama OTOMOBİL FUARI’nın 
erteleneceği haberinin 
ilk duyumunu aldığımda, 
yazıştığım bazı üst düzey 
yöneticilerin daha samimi 
davranmasını da beklerdim. 
Yani bir anlamda haberi 
kaçırttılar. Ama sağlık 
olsun. Zira sektör zor günler 
geçiriyordu. Ama şimdi 

aşıldığını umuyorum. 
Bu sene satış rakamları geçen 
senelerin çok altında kalacak 
gibi. Zira ilk üç ayda satışlar 
tahminlerin çok çok altında 
kaldı. 

Şunu merak eden var mı? 
Geçen seneyi lider olarak 
tamamlayan VOLKSWAGEN, 
neden bu sene hiçbir haberinde 
bunu kullanmıyor. Yada 
reklamında kullanmıyor. 

Sanırım TÜRKİYE’YE 
YATIRIM YAPMAYI 
KİMSENİN AKLINA 
GETİRMEK İSTEMİYOR. 
VOLKSWAGEN ve DOĞUŞ 
GRUBU neden liderliğini hiçbir 
şekilde kutlama gereği duymadı. 

Bu Vedat UYGUN ve ekibinin 
başarısı ama, insan neden diye 
de sormadan edemiyor sanki. 
Neden VOLKSWAGEN’in 
üzerinde bu kadar durdum. 
Çünkü, DOĞUŞ GRUBU’nun 
diğer markalarından da ses 
seda çıkmıyor. AUDİ, SEAT, 
PORSCHE bu markaların 
da satışları yüksekti zaten. 
Ama VOLKSWAGEN’in adı 
yatırımla çok anılmıştı. 

Aslında çok da doğru üretimin 
yapmadığı bir ülkede en çok 
satan araç olmak çok keyifli bir 
iş olsa gerek. Zaten 

Türkiye’de üretim yapmak ne 
kadar mantıklı, yüksek vergi 
yükü yatırımda da bir indirim 
sağlamıyor. 

babur@autowritetr.com

Editörden

Nisan sayısından herkese 
bahar gibi bir merhaba…

Baharı müjdeleyen Nisan 
ayı, iyi mi kötü mü olduğunu 

anlayamadığım ılık geçen kışın 
ardından bahar gelmeye başladı. 

Ve işlerde de artık baharın 
gelmesi bekleniyor.

S

OGD  
OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ’nin kurulum 

çalışmalarına başladığımız bu günlerde; siz basın emekçisi 
arkadaşlarımızla bir araya gelmek için uygun zaman ve yer 

düzenlemesi yapıyoruz.

Derneğimizin amacı; Otomobil yayınlarında en az 2 senelik 
geçmişe sahip ve halen emek veren arkadaşlarımın; “birlikten 
kuvvet doğar” sözü çerçevesinde bir araya gelip, önümüzdeki 

günlerin sıkıntılı geçmesi beklenen Türkiye’de bazı 
paylaşımlarda bulunmak.

Otomotiv ve otomobil sektörünün önemli isimlerinin de 
yanımızda olduğu bu oluşum içinde; sizlere sağlıklı bir 

biçimde ulaşabilmemiz için mail adresi ve telefon bilgilerinizi 
babur@autowritetr.com adresine yollarsanız 

sevinirim.. 
Babür Gürel

BU BİR İLANDIR



atış ve Satış Sonrası” 
hizmetlerine hız kesmeden 
devam eden Hyundai, Blue 
Card ile araç sahiplerine 

üstün avantajlar sunuyor. “Blue Card 
Satış Sonrası” programına göre, Hyundai 
sahipleri 17 Mart – 12 Nisan tarihleri 
arasında birçok ayrıcalığın sahibi olacak. 
“Müşteri Memnuniyeti ve Satış Sonrası” 
hizmetlerinin öncü markası olan Hyundai, 
müşterilerinin karşınına yeni bir slogan ile 
çıkıyor; “Her Hyundai müşterisinin dediği 
gibi, iyi ki Hyundai”.
Araç sahiplerinin kendilerine en yakın 
Hyundai Yetkili Servisi’ni ziyaret 

ederek kolayca edinebileceği Blue 
Card, periyodik bakım, fren, debriyaj, 

süspansiyon ve egzoz parçalarında 
yüzde 20 fiyat avantajı sunuyor. Hyundai 
sahipleri ayrıca ücretsiz check up 
hizmetiyle de otomobillerini uzman 
teknisyenlere kontrol ettirebiliyorlar. 
Hyundai Blue Card sahipleri kampanya 
dönemi boyunca, navigasyonlarda 
yüzde 10 ve diğer tüm aksesuarlarda 
sunulan yüzde 15 fiyat avantajıyla hem 
yolculuklarına heyecan katacak,  hem de 
orijinal aksesuarlar ile araç içerisinde fark 
yaratacaklar.

Üstelik 12 Nisan tarihine kadar 
Blue Card sahiplerine kampanyaya 

katılan markalarda yüzde 25’e varan 
indirimler de sunuluyor. Hyundai, 
aracını yaza hazırlamak, ücretsiz check 
up yaptırmak, Blue Card ile birlikte 
sunulan avantajlardan yararlanmak ve 
yeni Hyundai modelleri ile Test Sürüşü 
yapmak isteyen Hyundai sahiplerini, tüm 
Türkiye genelindeki Yetkili Servisleri’ne 
davet ediyor. 
Kampanya hakkında daha fazla detaylı 
bilgi almak isteyen Hyundai sahipleri 
www.hyundai.com.tr adresini ziyaret 
edebilirler. 

HER HYUNDAI MÜŞTERİSİNİN 
DEDİĞİ GİBİ “İYİ Kİ HYUNDAI”

Hyundai sahipleri 17 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında birçok ayrıcalığın sahibi olacak. “Müşteri Memnuniyeti 
ve Satış Sonrası” hizmetlerinin öncü markası olan Hyundai, müşterilerinin karşınına yeni bir slogan ile çıkıyor; “Her 

Hyundai müşterisinin dediği gibi, iyi ki Hyundai”.
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ek otomobil üreticisi Skoda, 
markanın dinamizmini 
Cenevre Motor Show’da 
sergilediği yeni modeller ve 
versiyonlarla bir kez daha 

ortaya koydu. Son yıllarda dinamik 
modeller ve tasarım felsefesindeki 
gelişimle kaydettiği başarıyı “VisionC” 
coupe konseptiyle bir sonraki aşamaya 
taşıyan Skoda, fuarda yeni Octavia Scout 
ve doğalgazlı Octavia G-TEC’in dünya 
lansmanları gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 

Octavia’nın en üst donanım seviyesini 
oluşturan Laurin & Klement versiyonu da 
Cenevre’de ilk kez görücüye çıktı. Skoda, 
sportif donanımlara sahip Yeti, Rapid 
Spaceback ve Citigo’nun yeni Monte 
Carlo özel versiyonlarını da fuarda 
sergiledi.
Dinamik ve seçkin bir 5 kapılı coupe 
tasarım çalışması olan “Skoda VisionC”, 
kusursuz çizgileri ve mükemmel 
orantılara sahip hatlarıyla ön plana çıktı. 
Skoda’nın bu tasarım çalışması, aynı 

zamanda fonksiyonellik ve çevreye 
saygı anlamında da sofistike bir araç. 
Skoda’dan beklendiği üzere oldukça 
ferah bir iç mekana, mükemmel 
aerodinamik yapıya sahip Skoda VisionC, 
aynı zamanda doğal gazla çalışıyor. Marka 
açısından bir ilk olan beş kapılı coupe 
tasarımını görücüye çıkartan Skoda, 
böylece yeni araç konseptlerine uzak 
olmadığını da açıklıkla ortaya koydu. 

VisionC’yi, tasarım anlayışlarının bir 

sonraki aşamasının habercisi olarak 
niteleyen Skoda CEO’su Prof. Dr. 
Winfried Vahland, “Bu araç, Skoda’nın 
hareketli bir marka olduğunu açıkça 
kanıtlıyor. Skoda’nın geleneksel 
değerlerinden ödün vermeden, sofistike 
tasarımlar sunup, markanın duygusal 
karizmasını pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Şirket tarihinin en büyük model atağı 
çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda model 
ailemizi genişletmeye ve geliştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.   

Skoda, “Vision C” ve Octavia Ailesi’nin Yeni 
Üyelerini ilk kez Cenevre’de Tanıttı

Skoda VisionC konsepti, markanın gelişiminin ve tasarım anlayışındaki bir sonraki aşamanın simgesi olarak 
Cenevre Motor Show’da beğenilere sunuldu. Fuarda, ailelere ve maceracı ruhlara hitap eden Octavia Scout 

modelinin yanı sıra CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ile çalışan seri üretim ilk Octavia da yerini alırken, eşsiz ve özel 
Octavia L&K, Yeti, Rapid Spaceback ve Citigo’nun Monte Carlo versiyonları da tanıtıldı.
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www.skoda.com.tr


ürkiye’de Tofaş çatısı altında 
temsil edilen Jeep’in yenilenen 
modeli Cherokee, İspanya’da 
en çok ilgi gören otomotiv 

portalı www.coches.net okuyucuları 
tarafından, “En İyi Orta Sınıf SUV” seçildi. 
Düzenlenen yarışmada, 40.000’den fazla 
takipçi internet üzerinden oy kullanarak, 
7 aday araç arasından finalist olan 3 

modeli seçti ve Yeni Jeep Cherokee’yi 
kategorisinin galibi olarak belirledi. Fiat 
Group Automobiles İspanya CEO’su 
Luca Napolitano, Madrid’de “Museo del 
Traje”de düzenlenen törende ödülü, 
SCM İspanya Otomotiv Genel Müdürü 
Sergio Balcells’den aldı.  İspanya’nın en 
çok takip edilen web sitelerden biri olan, 
her ay yaklaşık 7 milyon ziyaretçisi ve 3 

milyondan fazla tekil kullanıcısı bulunan 
Coches.Net’in 175 milyondan fazla sayfası 
görüntüleniyor. 

2014 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
Avrupa prömiyeri gerçekleştirilen 
dördüncü nesil Jeep Cherokee, markanın 
“İstediğin yere git, özgürce yaşa!” 
felsefesinin bir yorumunu sunan tamamen 

yeni bir araç haline geldi. Yeni Cherokee, 
şık ve atletik tasarımı, geliştirilmiş yol sürüş 
dinamikleri, kabin içindeki yüksek kalitede 
işçilik ve konforu, yenilikçi teknolojisi, 
yüksek verimliliği, Euro NCAP’ten 
“sınıfının en iyisi” unvanını kazanmasını 
sağlayan 5 yıldızlı güvenlik ve emniyet 
özellikleriyle farkını ortaya koyuyor.

Yeni Jeep Cherokee, İspanya’da “En 
İyi Orta Sınıf SUV” seçildi

İspanya’nın önde gelen otomotiv portallarından www.coches.net okuyucularına göre, Yeni Jeep Cherokee “En İyi 
Orta Sınıf SUV”

T

Orta SUV segmentinde ilk kez kullanılan 
9 ileri tam otomatik vites ve 2.0 
litrelik Multijet II turbo dizel motorun 
kullanıldığı ilk Jeep modeli olan Jeep 
Cherokee, 2014’ün ikinci çeyreğinden 
itibaren Avrupa ile beraber Türkiye’de 
de satışa sunulacak. 170.000TL’den 

başlayan anahtar teslim fiyatıyla Haziran 
ayında pazardaki yerini alacak olan Jeep 
Cherokee’nin Türkiye pazarına sunulacak 
motor seçeneği, 2.0 litrelik Multijet II turbo 
dizel 170hp 9 ileri tam otomatik vites 
ve off-road tutkunlarının siparişi üzerine 
getirilecek 3.2 litrelik V6 Pentastar benzinli 

272hp 9 ileri tam otomatik vites seçeneği 
ile sunulan Trailhawk Orta versiyonu 
olacak. Yeni nesil Jeep Cherokee, 2 ve 4 
tekerden çekiş konfigürasyonlarıyla birlikte 
sunuluyor. Model, tüm sürüş koşullarında 
kıstas olarak alınan off-road kapasitesini 
garanti etmek için 3 adet yeni ve sofistike 

4 tekerden çekiş sistemi seçeneği 
sunuyor. Jeep Cherokee, aynı zamanda 
arka aks bağlantı kesme özelliğine sahip 
ilk orta sınıf SUV araç olarak kategorisinde 
öne çıkıyor. Bu niteliğiyle, 4x4 özelliğine 
ihtiyaç duyulmadığı anlarda güç tüketimini 
düşürüyor ve yakıt verimliliğini artırıyor. 





Opel Mokka, kompakt SUV segmentinde 
zirveye 
oturdu



“2013 yılının en iyi dört çeker otomobili” ödülünü alan 
Opel’in kompakt SUV’u Mokka, yüksek sipariş adeti ile 
Avrupa çapında SUV segmentinde otomobil severlerin 
en çok tercih ettiği model oldu. 

1.4 lt 140 hp. ,1.6 lt 115 hp. ve 1.7 CDTI 130 hp. 
motor seçeneklerine ve Enjoy - Cosmo olmak üzere 
iki donanım seviyesine sahip Opel Mokka’ya, otomatik 
benzinli şanzıman seçeneğinin eklenmesinin, Opel 
Mokka’nın kompakt SUV segmentinde, satış adetine 
olumlu katkı yapmasını sağladı.

Kompakt SUV segmentinde zirveye oturan Opel 
Mokka, Yeni Nesil  ESP (Elektronik Stabilite Programı) 
, Akıllı Dört Çeker Sistemi, Yokuşta Kalkış Desteği , 
AFL+, Yeni Nesil Opel Eye Ön Kamera Sistemi, Trafik 
İşareti Tespit Sistemi,  Şerit İhlali Uyarı Sistemi, FlexFix 
Bisiklet Taşıyıcı Sistemi, AGR onaylı omurga dostu 4 
yöne ayarlanabilir deri koltukları, geniş ve bol saklama 
alanları, bilgi-eğlence sistemleri ile sürüşü daha rahat ve 
güvenli kılıyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, “Opel 
Mokka, kompakt SUV almayı düşünen tüketiciler için 

çekici tasarımın yanında üstün teknolojik özellikler 
sunan bir alternatif. Opel Mokka, 2013 yılının Nisan 
ayında 100 bin adetlik satış hedefi ile önemli bir başarı 
elde etti ve bir yıl gibi kısa bir süre sonra Avrupa 
çapında satışlarını iki katına çıkararak zorlu bir pazarda 
200 bin adet sipariş alma başarısını gösterdi. Şu anda 
Avrupa’da segmentinde %12 ‘lik pazar payına ulaşmış 
durumda. 
Mokka’nın, Opel markasının satışlarına ve marka 
algısında önemli bir rol oynadığını görmekten dolayı 
çok mutluyuz” dedi.

Opel Mokka, piyasa sunulduğundan bugüne kendi segmentinde 
Avrupa’da en çok satan otomobil oldu. Opel’in yenilikçi 

kompakt SUV’u için verilen sipariş adeti 200 bin.



eni Megane tasarım konusundaki iddiasını 
eksiksiz, müşteri odaklı yeni ürün gamı ile de 
sürdürüyor.
Düşük CO2 salımı ve tüketim değerleri ile 

dikkat çeken dizel ve benzinli motorları, CVT, EDC 
ve manuel vites kutusu seçenekleri, farklı beğeni ve 
ihtiyaçlara hitap ediyor. Hatchback & Sport Tourer 
gövde tipleri ve müşteri odaklı ekipman seviyeleri ile 
Yeni Megane eksiksiz bir ürün gamı ile pazarda yerini 
alıyor.
Yeni Megane’nın güçlü, karakterli ve dinamik yapısının 
en belirgin yansıması GT Line versiyonu… Özel tasarım 
GT Line ön ızgarası, 17 inç Dark Metal Alüminyum 
alaşımlı jantları, kapı kolları ve yan aynaları ile Yeni 
Mégane GT Line farklı ve ayrıcalıklı olma keyfini 
ulaşılabilir kılıyor ve fark yaratıyor. Bu güçlü dış tasarım 
içte de konfor ve güvenlik unsurları ile destekleniyor:
Hareket kabiliyeti yüksek, etkin, tutumlu Energy 
motorları ve ileri teknoloji ürünü EDC ve CVT vites 
kutusu seçenekleri ile Yeni Megane motor ailesi 
otomobil kullanmanın keyfini en üst düzeye çıkarıyor.
İddialı Otomatik Vites kutusu Teknolojisi: EDC (Efficient 

Dual Clutch) ; CVT X-TRONIC
Renault’nun otomatik vites 
kutusu konforunu manuel vites 
kutusunun çevikliği ve tasarrufu 
ile birleştiren 6 ileri otomatik 
EDC (Efficient Dual Clutch) 
vites kutus Yeni Megane’da da 
yer alıyor. Çift kavramalı bir 
vites kutusu olan EDC, aynı 
anda güç, performans ve yakıt 
tüketim kontrolünü bir arada 
barındırıyor. 1.5 dCi 110bg 
motor seçeneği ile birlikte 
sunulan EDC vites kutusu, atak 
canlı ve tepkisel bir hızlanma 
sağlarken yakıt tüketimi ve CO2 
salımı açısından da sınıfında 
öne çıkıyor. Yeni Megane 1.5 
dCi 110 bg EDC motor, karma 
parkurda 4.2 litre / 100km 
yakıtım tüketimi ve 110g CO2/
km salım değeri kaydediyor. 

Y

Yeni Megane markanın yeni kimliğinin izlerini taşıyan etkileyici, karakterli ve çok daha dinamik bir yüz 
ile karşımıza çıkıyor. Yeni Megane’ın tamamen değişen ön tamponu belirgin Renault logosu ve bu güçlü 
yapıyı destekleyen dinamik çizgiler ile kendini ifade ediyor. Etkileyici yeni far tasarımı Yeni Megane’ın 
modern yüzünü vurgularken, LED gündüz farları Yeni Megane’a gerçek bir estetik ve görsel kimlik 

kazandırıyor. 

YENİ RENAULT MEGANE 
ŞİMDİ TÜRKİYE’DE

Yeni Megane’nın bir diğer yenilikçi otomatik vites 
kutusu seçeneği ise sürekli değişen aktarma oranına 
sahip CVT X-Tronic vites kutusu. Hızlı ivmelenme, 
sessiz sürüş ve ekonomik tüketim değerleri ile ön 
plana çıkan CVT X-Tronic vites kutusu 1.6 16V 115 bg 
benzinli motor ile birlikte sunuluyor. 
Performans, konfor ve tutumluluk arasındaki birliktelik 
arayışında daha da ileriye gitmek için, Yeni Megane 
Sport Tourer’da dci 130 bg motor seçeneği de 
sunuluyor. 1598 cm3 silindir hacmine, 130 bg 
maksimum güce sahip 6 ileri manuel vites kutusu ile 
donatılmış Energy dCi 130 motor 320 Nm tork değeri 
ile sürüş keyfi ve dinamizm açısından göz dolduruyor.  
Karma parkurda 4,0 litre / 100 km yakıt tüketen ve 
104 g CO2/km salım değeri kaydeden Energy dCi 
130 motor performans için ekonomiden vazgeçmek 
gerekmediğinin en güzel örneği. Bu motor seçeneğinde 

Stop&Start özelliği yer alıyor.
Bunlara ek olarak farklı kullanım alışkanlıkları ve yol 
şartlarına uygun manuel vites 1.5 dCi 90 bg ve 1.5 dCi 
110 bg dizel motor seçenekleri ve 1.6 16V 110 bg 
manuel benzinli motor seçeneği de Yeni Megane ürün 
gamında yer alıyor.
Yeni Megane’da yer alan entegre ve internet bağlantılı 
tablet Renault R-Link ile kullanıcı, 7 inçlik (18 cm) 
dokunmatik ekranına bağlantılı kalarak seyahat 
edebiliyor. Bu yenilikçi entegre tablet aynı anda 
hem internete hem de otomobile bağlı ve birçok 
online hizmete hızlı ve kolay erişim imkanı sunuyor: 
Bağlantılar, müzik içerikleri, uygulamalar; dokunmatik 
ekran veya direksiyondaki kumandalar yoluyla tam 
bir kolaylık içinde ve parmakların ucunda. R-Link sesli 
kumanda ile bir adres verilebilir, telefon rehberinden 
bir kişi aranabilir, telefon edilebilir veya bir uygulama 

görüntülenebilir. R-Link Store ile diğer birçok uygulama 
keşfedilip indirilebiliyor ya da önceden yüklenmiş 
olan uygulamalara (E-postalar, R-Link Tweet, Renault 
Yardım, hava tahminleri) erişim sağlanabiliyor.



ZAMANA YENİLMEYEN 
HEYECAN



İddialı Otomatik Vites kutusu Teknolojisi: EDC (Efficient 
Dual Clutch) ; CVT X-TRONIC



Yeni Yeti yollarda

Yeti satıldı. Yeti, Türkiye’deyse 2010-2013 yılları arasında 5 bin 412 adet satışa imza 
atarken, 2013 yılında toplam satış adedi 1.579 oldu. 



koda 4 yıl önce 
piyasaya sunduğu 
ve markanın ilk SUV 
modeli olan Yeti, 

kapsamlı bir yenilenme sürecinin 
ardından Türkiye pazarına da 
sunuldu. Çek üreticinin başarılı 
kompakt SUV modeli Yeti, 
markanın yeni tasarım anlayışına 
uygun olarak yenilenen ön ve 
arka yüzü, kalite algısı daha da 
artırılan iç mekanı, fonksiyonel 
çözümler getiren yeni “simply 
clever” unsurları ve düşük 
tüketimli motor seçenekleriyle 
dikkat çekiyor. Yenilenen Yeti, 
Türkiye pazarının beklentileri 
doğrultusunda sadece 
“Outdoor” versiyonuyla ve 
51.900 TL’den başlayan fiyatlarla 
satışa sunuluyor.

S

Skoda Yeti,  yenilenen yüzü ile  tüketicinin beğenisine sunuldu. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü 
Tolga Senyücel, Türkiye’deki müşteri beklentilerine uygun olarak geliştirilip üretilen Yeni Yeti’nin 1.6 
dizel 105 beygir gücündeki otomatik DSG şanzımanıyla, öne çıkacak bir  model olduğunu belirtti. 

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, 
Skoda markasının Türkiye’den beklentilerinin çok 
yüksek olduğunu, bu nedenle Türk tüketicisinin 
beğenilerine uygun çözümler geliştirdiğine dikkat 
çekerek, “Bu amaçla 1.6 litre 105 beygirlik dizel motor 
ve DSG otomatik şanzımanlı Yeti, Türkiye pazarına 
uygun olarak geliştirildi. Türkiye‘deki tüketicilerin 
kullanım alışkanlıkları dikkate alınıp, özel yatırım yapılarak 
üretim planına dahil edildi“ dedi. Senyücel, “Yeti’nin 
1.6 dizel otomatik motor seçeneğiyle, büyük şehirlerin 
yanı sıra Anadolu’da da önemli bir talebe imza atacağını 
düşünüyoruz. Yeti‘nin yeni yüzüyle ve sunduğu 
yeniliklerle beğeni kazanacağına inanıyoruz. Bu yıl 2.500 
adet Yeti satmayı hedefliyoruz“ diye konuştu. 
Yeni Yeti, kompakt SUV sınıfın en tutumlu 
modellerinden biri olmaya devam ediyor.  1.6 litre TDI 
motor hem manuel, hem DSG otomatik şanzıman ile 
yakıt ekonomisini ve sürüş konforunu bir arada sunuyor. 
1.6 litre TDI motor manuel şanzıman ile ortalama 4.6 
litre yakıt tüketimine sahipken, DSG şanzıman seçeneği 
ile 5.0 litre yakıt tüketimiyle dizel motor ekonomisini 
DSG şanzımanın üstün sürüş keyfiyle tamamlıyor. 
Yeni Yeti ile birlikte bir önceki versiyonda sunulan ve 
üstün yakıt verimliğine sahip olan 1.4 TSI motor DSG 
şanzıman seçeneği, ortalama 6.6 litre yakıt tüketimiyle 
ürün gamındaki yerini koruyor. Bunların 
yanı sıra Yeti, ürün gamının en üst 
çıtasında 2.0 litre 170 PS  4x4 seçeneği 
5. Jenerasyon Haldex kavrama ile üstün 
arazi yeteneğine sahipken, macera 
arayan  kullanıcılara da alternatif oluyor. 
Yenilenen Skoda Yeti, aynı zamanda 
4 yeni “simply clever” unsura daha 
kavuştu; kendisini diğer yeni Skoda 
modellerinde de kanıtlayan çift 
taraflı kullanılabilen bagaj halısı, bagaj 
içinde bulunan ve çıkarılabilen LED 
aydınlatması, sürücü koltuğunun altında 
bulunan eşya saklama gözü ve kapı 
içinde bulunan atık kutusu.
Bu yeni unsurların yanı sıra, Yeti, üstün 
konfor donanımlarını da sunmaya 
devam ediyor. Bunlar arasında 
panoramik açılabilen sunroof, çift bölgeli 
otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, hız 
sabitleyici, ısıtmalı ön cam veya elektrikli 
ayarlanabilen sürücü koltuğu yer alıyor. 
İç mekanın fonksiyonelliğini artıran ve 
üç arka koltuğun da bağımsız olarak 
katlanıp, istenirse de çıkartılabilmesine 
olanak tanıyan, Skoda’nın VarioFlex 
arka koltuk sistemi yenilenen Yeti‘de 
de dikkat çekici özellikler olarak öne 
çıkıyor. 
Skoda’nın kompakt SUV sınıfına girişini 
sağlayan ve 2009 yılında tanıtılan Yeti, 
sınıfının başarılı modelleri arasında 
kendine sağlam bir yer edindi. Tüm 
dünyada 2009-2013 yılları arasında 
293 bin 328 adet Yeti satıldı. Yeti, 
Türkiye’deyse 2010-2013 yılları arasında 
5 bin 412 adet satışa imza atarken, 
2013 yılında toplam satış adedi 1.579 
oldu. 

Yeni Yeti, kompakt SUV 







Yedigöller Milli Parkı:
Bolu sınırları içerisindeki Yedigöller Milli Parkı, en çok tanınan ideal kamp alanlarından 
biri. Kimi fotoğraflardan tanır bu eşsiz bölgeyi, kimi ise fotoğraf karelerini yakalayacak 
kadar yakından tanımıştır. Yedigöller’de kamp yapmanın tadı bir ayrı… Özel 
coğrafyasıyla ilkbahar, yaz ve sonbaharda kamp yapmaya elverişli bir yer. Burada kamp 
yaparken fotoğraf çekebilir, yürüyüş yapabilir hatta olta balıkçılığıyla ilgilenebilirsiniz. 
Kamp alanında elektrik yok, dikkatli olmak kaydıyla ateş yakmak serbest. Doğanın 
içinde, doğanın dilini en kolay öğreneceğiniz kamp alanı olan Yedigöller Milli Parkı, 
kampçılığa yeni başlayanlar için en doğru noktalardan biri. 

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 
KAMP ALANLARI

Marmaris - Datça Kamp Alanları:
Bu bölgemizde kamp yapabileceğiniz birçok alternatif bulunuyor. İlk olarak Marmaris-
Datça arasında kalan Aktur Camping Datça’nın huzurunu, doğasını, tertemiz hizmetini 
kamp günlerinize dahil etmenizi öneririz. Aktur Camping Datça, çam ormanları 
arasında yaşamanız gereken bir yer. Tesiste 40 çadır ve 100 karavan kapasitesi mevcut. 
Aktur Camping Marmaris-Datça kamp alanları arasında tercih edilmesini önerdiğiniz 
noktalardan biri. Marmaris’te kamp yapabileceğiniz diğer bir alternatif ise Hisarönü 
Bungalow… Doğanın içinde zaman geçirmeyi sevenlere hizmet sunan Hisarönü 
Bungalow kamp günlerinize her türlü konforu sağlıyor. Gelelim İnbükü Orman 
Kampı’na… Eğer bir camping tesisinden ziyade doğanın zor koşullarını yaşayacağınız 
heyecanlı bir kamp düşlüyorsanız İnbükü Orman Kampı’nı görmenizi öneririz. 140 
çadır kapasitesi olan bölgede sadece çadır değil, karavanlara da yer var. İnbükü Orman 
Kampı alanında balık avlayabilir, denize girebilir ve bisiklete binebilirsiniz.

Kelebekler Vadisi:
Son zamanlarda en meşhur vadilerden, en özel keşiflerden biri Kelebekler Vadisi. 
Fethiye’de hem denize girebileceğiniz, hem de oksijen dolu bir havada, ulaşımı zor 
gizemli bir koyda tabiatın tadını çıkarabileceğiniz zorlu bir kamp yeri. Tüm bunları 
yaparken paraşüt heyecanını da yaşamalısınız burada. Kelebekler Vadisi’nde çadır 
kapasitesi 125’lere kadar çıkıyor. Kamp alanında dalış eğitim programları bile var. 
Elektrik, duş ve tuvalet hizmetleri günün belli saatlerinde ücretsiz olarak veriliyor ve 
kamp alanına günlük uygun fiyatlarla giriliyor. Çadırda rahat edemeyen misafirleriniz 
varsa eğer, çevredeki bungalowlara yönlendirebilirsiniz. Yazılı Kanyon:

Yazılı Kanyon, Isparta il sınırları içerisinde yer alıyor. Bölgede kamp yapmak anlattığımız 
diğer yerlere göre daha rahat. Çünkü yanınıza yiyecek getiremediyseniz eğer, 
kanyonda balık çiftlikleri ve küçük işletmelerden faydalanabilirsiniz. Küçük işletmeler 
genellikle “‘kendin pişir kendin ye”’ hizmeti sağlıyor. Kanyonda küçük gezintiler yapıp 
köprülere ve tarihi yazıtlara şahit olabilirsiniz. Aynı zamanda yüzmek için muhteşem 
yerler de keşfedebilirsiniz. 

Köprülü Kanyon:
Milli park olarak koruma altına alınan Köprülü Kanyon, dünyanın en zengin bitki 
çeşidini içinde barındırıyor. Antalya sınırları içerisinde yer alan kanyonda çadırlarınızla 
veya karavanınızla kamp yapabilirsiniz. Tabii kamp bölgesini de seçebilme alternatifiniz 
bulunuyor. Kanyon bitişindeki Olukköprü, Olukköprü arasında bulunan Karabük 
Köyü, Köprüçay Irmağı kenarında bulunan Beşkonak Köyü, Altınyaka Köyü ve Selge 
Antik Kenti arasındaki kamp alanlarından birini tercih edebilir veya tatilinizde tüm bu 
alanlarda kısa kısa konaklayıp doğanın değişik hallerine tanık olabilirsiniz. Kanyonda 
çadır ve kamp malzemesi satan yerler de bulunuyor. Köprülü Kanyon’da yapacağınız 
kamp günlerine rafting heyecanını da dahil edebilirsiniz.

Gökova Orman Kampı:
Denize yakınlığıyla, 300 çadır ve 70 karavan kapasitesiyle, aynı zamanda içerdiği 8 koyla 
görülmesini şiddetle tavsiye ettiğimiz bir kamp alanı da Gökova Orman Kampı. Bölge 
Muğla’nın Akyaka Gökova beldesinde yer almakta. Bu kamp alanı, diğer bölgelere 
göre daha fazla alternatif sunuyor. Gökova Orman Kampı’nda elektrik, bulaşıkhane, 
çamaşırhane, mutfak, sıcak-soğuk su, market hizmetleri mevcut… Üstelik en güzel 
alternatiflerinden biri de su sporlarına elverişli olması. Gökova Orman Kampı’ndaki 
8 koydan dilediğinizde yüzebilir ve doğanın içinde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. 
Kampa giriş ücretleri de oldukça uygun. Tabii çadır kampı için farklı, karavan kampı için 
farklı ücretler talep ediliyor. Burada daha fazla kalmak isterseniz yiyecek derdini hiç 
düşünmeyin. Kamp bölgesinde kafe ve restoranlar bu konuda size yardımcı olacak. : )

Uzungöl - İnan Kardeşler Bungalow Camping:
Eğer Akdeniz ve Ege kıyılarında kamp yapmış ve artık başka bölgelerde, farklı tabiat 
güzellikleri görmek istiyorsanız rotanızı Trabzon’a çevirebilirsiniz. Trabzon’un en keyifli 
kamp alanlarından birini sunan İnan Kardeşler Bungalow, sizin için her şeyi düşünüyor 
ve size sadece doğanın tadını çıkartma lüksünü veriyor. Uzungöl’ün oksijen dolu 
havasında yeşile doyacağınız bir kamp istiyorsanız İnan Kardeşler Bungalow Camping, 
bölgedeki tercihlerinizden biri olabilir. 

İğneada: 
Ülkemizin eşsiz güzellikleri arasındaki İğneada, kumsalıyla, güneşiyle, İğneada 
Longozu’yla, birçok doğa sporlarıyla kamp yapılabilecek muhteşem bölgelerden biri. 
İğneada’da birçok kamp alanı bulmak mümkün. Küçük bir keşif yaptıktan sonra içinize 
sinen kamp alanına yerleşebilirsiniz. İğneada’da kamp yapmanın zor tarafları da var. 
Mesela su sıkıntısı var ve bazı bölgelerde sinek problemi de yaşayabilirsiniz. Genellikle 
kısa bir kamp isteyenler için ideal bir yer diyebiliriz.

Ada Camping Avanos:
Hem kamp yapıp hem de lüks bir konaklama isteyenlerdenseniz eğer Nevşehir’de 
yer alan Ada Camping Avanos’ta bu dileğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ada Camping 
Avanos’ta neler mi var? Dileyenlere bungalow konaklama, dileyenlere karavanlarıyla 
birlikte ayrılmış yerler var. Birçok camping tesisinde olmayan havuz ve plaj keyfi var. 
Havuz barı ve restoranı da unutmayalım. Tertemiz bir işletme olan Ada Camping’de 
elektrik, duş, internet, bölge turları ve TV hizmetleri de bulunuyor. Hem doğanın 
içinde hem de evinizdeymişçesine konforlu bir kamp hayalleriniz varsa Ada Camping 
Avanos farkını mutlaka yaşamalısınız. 

Nemrut Dağı Milli Parkı:
Dünyanın en etkileyici gün batımının ve gün doğumunun yaşandığı Nemrut Dağı, 
Kommagene Krallığı’nın geriye bıraktığı heykellerle turistler tarafından en merak 
edilen noktalar arasında yerini almış durumda. E tabii Nemrut Dağı’na çıkıp da 
güneşin doğuşunu ve batışını görmemek olmaz. :) Nemrut Dağı Milli Parkı’ndaki 
kamp alanlarının birine yerleşerek bir iki gün kalabilirsiniz. Bölgede yürüyüşler 
yapabilir, fotoğraf çekebilirsiniz. Nemrut Dağı’nda kamp yapmak istiyorsanız eğer, ilgili 
acentalarla anlaşarak gitmenizi öneririz. Çünkü tek başınıza veya arkadaşlarınızla gitmek 
işinizi büyük ihtimalle zorlaştıracak. Nemrut Dağı’na en kolay ulaşım Malatya’dan 
gerçekleşiyor.



tkinlikler kapsamında, 
İtalyan fotoğrafçı Francesco 
Carrozzini’nin yönetiminde, 
dünyanın en ünlü Top 

modellerinden Heidi Klum’un Maserati 
modellerine uygun, günlük hayattan 
kesitleri yansıtan çok özel fotoğrafları, 
Sports Illustrated dergisinin Swimsuit 50. 
Yıl özel sayısında okuyuculara sunuluyor. 
Maserati CEO’su Harald Wester 
proje ile ilgili, “Otomobil endüstrisinde 
ustalığımızın gelecek 100 yılına, bu yılki 
Super Bowl’un en çok dikkat çeken 

reklamlarından olan Maserati Ghibli 
ile gerçekleştirdiğimiz ‘Strike’ temalı 
filmimizle başladık. Şimdi de markamızı, 
büyük bir kültürel ikon olan Sports 
Illustrated Swimsuit 50. Yıl özel sayısıyla 
bir araya getiriyoruz.” diye konuştu.
Maserati’nin iddialı modeli Ghibli, 
Quattroporte ve Gran Turismo, özel 
çekimlerle, dünyaca ünlü Amerikan 
Sports Illustrated dergisinin 50. yılını 
kutlayan Swimsuit özel sayısında 
okuyucularla buluşuyor. Derginin yılda 
bir kez yayınlanan ve dünya çapında 

büyük bir takipçi kitlesine sahip özel 
sayısında, Maserati modelleri 7 sayfalık 
geniş yer alıyor. Maserati’nin süper 
modellerinin, “Mayonun Ötesinde” 
mottosuyla, Heidi Klum’un günlük 
hayatından kesitleri yansıtacak şekilde 
çok özel fotoğraflarla sunulduğu 
çalışmada Heidi Klum, Quattroporte 
Ermenegildo Zegna Limited Edition ile 
Hollywood yıldızı rolünde buluşurken, 
Ghibli ile iş kadını rolüyle bir araya 
geliyor. Yarış tulumu içindeki “heyecan 
peşindeki” Heidi Klum ise Maserati 

Gran Turismo MC Stradale’nin Trofeo 
yarış serisine özel hazırlanan modelinin 
önünde poz veriyor. 
Bu çalışma aynı zamanda, güçlü 
gelenekleriyle otomotiv endüstrisinde 
en yüksek kaliteye sahip markalardan 
biri olan Maserati’nin, otomobil 
mühendisliğinde kendisini gelecek 
100 yıla taşıyacak güçlü ve karakter 
sahibi modeller üretme konusundaki 
kapasitesini de ifade ediyor.

Sports Illustrated dergisinin 
50. Yıl özel sayısında Maserati 

rüzgarı

E
Ülkemizde Tofaş çatısı altındaki FerMas tarafından temsil edilen İtalyan lüks otomobil üreticisi 

Maserati, 100. Yıl kutlamalarına dünya genelindeki özel etkinliklerle devam ediyor. 



Maserati Alfieri Konsepti ile Cenevre’de 
göz kamaştırdı!



talyan lüks otomobil üreticisi 
Maserati’nin, markanın 100. yılını 
temsilen tasarlanan 2+2 kişilik 
konsept aracı Alfieri, Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda göz kamaştırdı. 

Otomobil tutkunlarının büyük beğenisini 
kazanan Maserati Alfieri, heyecan verici 
olduğu kadar, markanın gelecekteki 
modellerinin tasarım yaklaşımı hakkında 
detaylı bilgi verecek kadar da gerçekçi 
özelliklere sahip bulunuyor. Maserati’nin 
Torino’daki tasarım merkezinde, 
Lorenzo Ramaciotti yönetimindeki genç 
bir tasarımcı grubu tarafından yaratılan 
Alfieri konsept adını, Maserati ailesinin 
en tanınan yüzü olan ve 100 yıl önce 
Bolonya’da “Officine Alfieri Maserati” 
şirketini kuran Alfieri Maserati’den alıyor. 

Türkiye’de Tofaş çatısı altındaki Fer 
Mas tarafından temsil edilen Maserati, 
otomotiv endüstrisinde 100. yılını 
kutlarken, sağlıklı bir şekilde büyümeye 
de devam ediyor. İtalyan üretici, 

2013 yılında Quattroporte ve Ghibli 
modellerinin lansmanıyla birlikte 
sürdürdüğü iddialı büyüme stratejisiyle, 
lüks spor otomobil segmentinin en ciddi 
oyuncularından biri olduğunu yeniden 
kanıtlıyor. 
 
Yeni Quattroporte ve Ghibli modelleri 
Maserati’nin 4 kapılı lüks sportif 
sedan modellere yöneldiği izlenimini 
uyandırmışken, yeni Alfieri konsepti, 
markanın kayda değer bir yarış 
mirasına ve GT otomobillerde eşsiz 
bir geleneğe sahip olduğunu herkese 
çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor.  Maserati 
markasının ruhunu tam anlamıyla 
yansıtan araç, 1957 3500 GT, 1959 
5000 GT ve 1969 Indy modellerinde 
olduğu gibi, İtalyan stili kusursuz 2+2 
kişilik tasarımıyla, Maserati’nin sahip 
olduğu yarışçı DNA’sını bir kez daha 
doğruluyor. GranTurismo modelinden 
daha sportif bir karakteri olan Alfieri, 
geleceğin gerçek spor otomobillerine 

örnek olacak boyutlarıyla övünürken, 
markanın yakın gelecekteki tasarım 
yaklaşımından da önemli ipuçları veriyor. 
Geliştirme sürecine geçen yaz başlanan  
Alfieri konsepti, henüz geleceğin GT 
modelinin son şeklinin prototipi olmasa 
da, yine de %100 gerçekliği hedefleyen 
bir yaklaşımla düşünülmüş, tasarlanmış 
ve yaratılmış bir model olarak karşımıza 
çıkıyor.

Maserati 
GranTurismo’nun 
diferansiyel ve 
şanzımanının 
beraber kullanıldığı 
platform 
yer alıyor. 
Maranello’da 
üretilen 4.7 
litrelik, atmosferik 
beslemeli V8 
motor, 7000 
devirde 460 HP 

güç ve 4750 devirde 520 Nm tork 
değerleriyle, Alfieri’ye gerçek bir sürüş 
gücü kazandırıyor. V8 motor, özel egzoz 
tasarımı sayesinde nefes kesici bir ses 
çıkararak aracın etkisini daha da artırıyor. 
Alfieri konseptin karbon seramik 
fren diskleri de GranTurismo MC 
Stradale’den geliyor ve mavi Brembo 
fren kaliperleriyle de dikkat çekiyor.

İ

Maserati yeni konsept modeli Alfieri ile markanın 100 yıllık stil mirasından izler taşırken, gelecekteki 
tasarım anlayışının da ipuçlarını veriyor. 



zgara ve ön tampon tasarımının 
yanı sıra arka stop grubu ve 
alüminyum alaşım jant tasarımının 
yenilenmesi ile Sportage bugünkü 

görünümüne kavuştu. Sportage’daki 
değişim sadece görsellikte kalmadı, ses 
izolasyonlu ön camı sayesinde Sportage 
çok daha sessiz ve konforlu bir sürüşe 
sunmaya başladı. 

Yenilenen Sportage, 1.6L GDI benzinli 
motor ile seçilebilen 6 ileri manuel ve 6 
ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle 
keyifli sürüşler vadediyor. KIA 
Sportage’ın, 135HP gücündeki  motoru 
maksimum gücünü 6300 d/d’da, 165 
Nm olan maksimum torkunu ise 4850 
d/d’da  üretiyor. Yakıt ekonomisi sunan 

ISG donanımı (Stop/Start) sayesinde 6 
ileri manuel şanzımana sahip Sportage’ın 
karma yakıt tüketimi ise 100 km’de 6.4 
litre. 

Yenilenen Sportage’ın 1.6 lt motor 
seçeneğinde Comfort, Concept, 
Concept Plus ve Premium serileri 
bulunuyor. En donanımlı seri olan 
Premium’da, Sportage’da ilk defa 
sunulan Xenon far, otomatik far 
yükseklik ayarı, far yıkama sistemi, 
deri kaplı koltuklar, 6 yöne elektrikli 
ayarlanabilen sürücü koltuğu, LED 
arka stop lambaları, karartılmış arka 
camlar, flex steer (değişken direksiyon 
modu) gibi donanımlar standart olarak 
sunuluyor.

Yenilenen Sportage, hem sürücü 
hem de yolcular için artırılmış konfor 
özellikleri sunuyor. Yüksek standart 
donanımları ile müşteri beklentilerini 
karşılamayı hedefleyen Sportage 
otomatik yanan kısa farlar, hız sabitleme 
sistemi, yağmur sensörü, kendiliğinden 
kararan iç dikiz aynası, park sensörü, 
lastik basınç izleme sistemi, çift bölgeli 
dijital klima, deri kaplı direksiyon simidi 
ve vites topuzu gibi donanımları giriş 
serisi olan Comfort’dan itibaren tüm 
serilerinde standart olarak sunuyor.

Yenilenen KIA Sportage’da ayrıca 
ferah ve aydınlık bir iç mekan sağlayan 
panoramik sunroof, anahtarı cebinizden 
çıkarmadan araç kilitlerini açabilmeyi 

ve aracı çalıştırmayı sağlayan anahtarsız 
giriş ve çalıştırma sistemi, yeni tasarımlı 
alüminyum alaşım jantları, direksiyon 
hareketlerini otomatik yaparak paralel 
parkı çocuk oyuncağına çeviren akıllı 
park sistemi, güvenli geri manevra 
sağlayan geri görüş kamerası, ısıtmalı 
ön ve arka koltuklar ile yüksek konfor, 
ESP (Elektronik Dengeleme Programı), 
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi), 
DBC (Eğim İniş Kontrolü), ROP (Takla 
Önleme Sistemi) gibi donanımlar ile 
yüksek güvenlik sunuyor.

I

Yenilenen KIA Sportage 
Türkiye’de

KIA’nın SUV sınıfındaki temsilcisi Sportage yenilenen yüzü ile Avrupa ile aynı anda Türkiye’de satışa 
sunuldu. Önceki versiyonu ile birçok tasarım ödülüne sahip olan Sportage, yenilenen versiyonu ile 

dinamik tasarım özelliklerini korumaya devam ediyor



Maserati Alfieri Konsepti ile Cenevre’de 
göz kamaştırdı!



olkswagen Ticari Araç’ın, 
birçok özelliğiyle sınıfının 
standartlarının ötesinde 
olan modeli Caddy ailesine 

yeni bir üye katıldı. Türkiye’ye ve Türk 
kullanıcılara özel olarak geliştirilen Yeni 
Caddy Team’de, otomatik yanan farlar, 
yağmur sensörü, otomatik kararan iç 
dikiz aynası, gövde renkli tamponlar, özel 
koltuk kumaşı ve Eve Geliş Aydınlatma 
Sistemi standart olarak sunuluyor 

1.6 TDI motora sahip Yeni Caddy Team 
55.630 TL’den başlayan fiyatlarla satın 
alınabiliyor.

Volkswagen Ticari Araç’ın tüm dünyada 
önemli bir satış başarısına imza atan 
modeli Caddy, Türkiye’ye özel geliştirilen 
donanımlarıyla şimdi daha iddialı. 
Yeni Caddy Team, ilk bakışta araca 
sportiflik katan gövdeyle aynı renkteki 
tamponlarıyla dikkat çekiyor.  

Yeni Caddy Team’de, otomatik yanan 
farlar, yağmur sensörü, otomatik 
kararan iç dikiz aynası, Team modeline 
özel koltuk döşemeleri ve Eve Geliş 
Aydınlatma Sistemi de standart olarak 
sunuluyor. 

102 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1,6 
TDI motora sahip olan Caddy Team, 5 
ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzımanla 
satın alınabiliyor. 

Yeni Caddy Team’in rakiplerine göre 
farkı, standart konfor ve güvenlik 
donanımlarında daha da ortaya çıkıyor. 
Caddy Team’de, yol bilgisayarı, ESP, BAS 
(Fren Yardımcısı), ASR (Anti patinaj 
sistemi), EBC (Motor fren sistemi), 
çarpışma anında katlanabilen teleskopik 
direksiyon, ABS, yokuş yukarı kalkış 
sistemi gibi bir çok ilave geliştirilmiş 
aktif güvenlik sistemi standart olarak yer 
alıyor.  

Yeni Caddy Team
1.6 TDI motora sahip Yeni Caddy Team 55.630 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

V



enevre Otomobil Fuarı’da 
dünya prömiyeri yapılan 
Yeni PEUGEOT 108 rekor 
kompaktlığı sayesinde kent 

ortamında çok rahat hareket ediyor. 
Aynı zamanda çok yönlü bir araç 
olan PEUGEOT 108 özellikle yeni 
PureTech 1.2 VTi 82 motoru sayesinde 
şehirden de kolayca kaçabiliyor. 
Çağının ötesindeki araç, Mirror Screen 
fonksiyonu sayesinde sürücüsünün akıllı 

telefonunun bir aynası oldu. PEUGEOT 
108, dört farklı siluet (hatchback 
ve üstü açılan, 3 ve 5 kapılı), yedi 
kişiselleştirme teması, üç ambiyans, üç 
tente rengi, vb. geniş kişiselleştirme gamı 
sayesinde alıcısına aracını kendi kimliğiyle 
özdeşleştirme özgürlüğü sunuyor. 
108 Tattoo Concept kişiselleştirmeyi 
uç sınırına taşımak amacı ile dövme 
uygulamasını yepyeni bir malzeme ile 
birleştiriyor. 

Bunun için Peugeot, ünlü dövme 
sanatçısı Xoil’e yeteneğini ifade etme 
ve eşsiz bir eser gerçekleştirme olanağı 
sundu. Sanatçı insan vücudundan çok 
farklı boyutlar ve kıvrımlar üzerinde 
bir çalışma yaptı. Bu malzemenin bir 
çağrışımı olarak, 108 Tattoo Concept 
ten rengine benzer yaldızlı bakır boya 
ile bezendi. Bu temel üzerinde, desen 
çağdaş ile geleneksel unsurları bir araya 
getiriyor. 

Xoil, Peugeot’nun genlerinden ve 
tarihinden 1920’nin kendinden emin 
ve güçlü (gururlu ve fatih) Aslanlı 
logosunun mavi rengini aldı. Xoil, tüm 
bunları farklı görünüşlerin ve geometrik 
çizgilerin birleşimi ile tamamladı. Kendi 
dünyasının özelliklerini taşıyan bu hatlar, 
son derece hassas ve net çizimleriyle 
yenilik getiriyor. Bunlar ayrıca PEUGEOT 
108’in aerodinamizmine ve etkinliğine 
atıfta bulunuyor.

C

PEUGEOT 108 Tattoo Concept, tendeki Aslan 
PEUGEOT ve dövme sanatçısı Xoil, PEUGEOT 108’in benzersiz bir örneğini sunmak amacı ile bir araya 
geldiler. Xoil kendi dünyasını Peugeot’nun dünyası ile kaynaştırmak için bu şehirli modeli ele aldı. Sonuç, 

otomobil ve dövme dünyasında görülmemiş bir performans oldu. Xoil’in eseri otomobil ile bütünleşti.



http://www.mercedes-benz.com.tr/content/turkey/mpc/mpc_turkey_website/tr/home_mpc/passengercars.flash.skipintro.html

