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MERCEDES YENİ 
C-SERİSİNİ TANITTI 

2013’ÜN SATIŞ RAKAMLARI VE ‘ENLERİ’



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



erhaba,

Yeni senenin ilk 
pazartesi akşamı 

Tarabya Otel’de yapılan toplantı 
ile ödüller verildi. Söylendiğine 
göre geçen sene ki, ihtişamından 
uzak olan bu tören aklımda soru 
işaretleri ile son buldu. 

Ödüller nelerdi: En iyi reklam 
yapanlar, en çok araç satanlar, en 
iyi sosyal sorumluluk projesine 
imza atanlar ve en fazla fikir 
beyan etmeyenler (bunu ben 
ekledim) ödüllerini aldılar. 

Bu arada benim ödülüm 
ise, FİKİR BEYAN 
ETMEYENLERE GİTTİ. Zira 
ÖTV artışı hakkında, ödül alan 
hiçbir yönetici fikrini beyan 
etmedi. 

Neye göre ve nasıl olduğunu, 
düzenlenmeye başladığı ilk 
günden beri anlayamadığım bir 
sistem ile seçildiler. 

Jüri eminim ki, kendi 
branşlarında çok başarılı 
isimlerden oluşturulmuş. Fakat 
sanırım benim cahilliğimden 
olsa gerek; 15 isimden sadece 
2 tanesinin adını duymuştum 
daha önce. Otomotiv ve 

otomobil sektörü ile ilgilerini 
de bir türlü çözemedim. Hangi 
jüri üyesi otomotiv sektörü ve 
sektör davranışlarını biliyordu?  
Bilmiyorum. 

İletişim konusunda hepsi uzman 
jüri üyeleri tüm firmaların 
reklamlarını bir sene boyunca 
incelediler mi? 

Yoksa sadece organizasyona 
katılan firmalar arasındaki 
reklamları mı değerlendirdiler? 

Bu ödül törenine katılmak için 
değerlendirmeye alınma kriterleri 
nelerdi? Her otomobil firması 
2013 senesi boyunca kendi 
bütçeleri doğrultusunda reklam 
yaptılar. Bu reklamlar neden 
dikkate alınmadı. Anlayamadım. 
Suzuki, Skoda, Honda ve 
dikkatimden kaçan diğer firma 
yetkilileri neden yoktu?

Bu firmalar ODD’ye üye değil 
mi? Birliğin adı OTOMOTİV 
DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ 
ise, bu firmalar ne?

Üye değillerse satış rakamları 
neden ODD listesinde, üyelerse 
neden toplantıda yoklardı? 

Oylaması toplantı sırasında 
yapılan ödül paylaşımında; ödül 
alan firmaların tüm yetkililerinin 
orada bulunması bir tesadüf mü?

Bende 20 senedir dergi çıkartan 
bir yayıncı olarak, “En İyi Dergi 
Uygulaması” nı hiç görmemem 
de ilginç oldu. 

Bu soruların cevaplarını 
bulamadım, ama toplantıya 
katılan otomobil firmalarının 
yetkililerinin yaşanan son olayları 
(ÖTV artışı) değerlendirmekten 
kaçmalarını da anlamadım. 

Sadece “SESSİZ PROTESTO” 
olarak değerlendirebildim. 

Birebir konuşmalarımdan 
çıkarttığım sonuç ise, tüm sektör 
yöneticilerinin ağız birliği etmiş 
gibi “Şubat sonu Mart ortasının 
bekleneceği” oldu. 

Ama belki de, yerli üreticiler 
için bir fırsat gibi de görülebilir. 
Çünkü, dövize endeksli üretimi 
az olan sanki fiyatlarında oynama 

yapma açısından biraz daha şanslı 
gibi görülebilir.

Hepsi son derece haklılar. 

Neler gördü benim memleketim, 
bu açmaza da bir çare 
bulunacağına eminim ama 
olan, tek kaçağı bulunmayan 
OTOMOTİV SEKTÖRÜ’ne 
vurulan darbe oldu. 

Vergi getiricilerin ortaya 
koyduğu bu sistemde otomobil 
satmak çok zorlaştı. Vadelere 
limit geldi, kampanyalara da daha 
dikkat edileceğinin altı çizildi. 

 Ama buna da alışılacak, önceki 
nelere alıştığımız gibi. Otomobil 
yakıtlarına bindirilip duran 
zamları konuşmuyoruz bile artık . 
Nasılsa alıştık. 

Hepimize bir önceki seneden 
daha umut ve sağlık dolu bir yıl 
dilerim. 

Babür Gürel

babur@autowritetr.com

Editörden

ODD GLADYATÖR 
ÖDÜL TÖRENİ ve SORU 

İŞARETLERİM!
Yeni senenin ilk sektör 

buluşması ODD GLADYATÖR 
ÖDÜL TÖRENİ’nde yaşandı 
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azda markası çok sıkıntılı 
bir dönemin ardından ümit 
vadeden ürünler ve yeni 
bayi teşkilatı ile yeniden 

harekete geçiyor. Bugüne kadar olan 
süreçte oldukça yıpranmış bir markayı 
tekrar ayağa kaldırıyoruz. Fakat diğer 
markalara kıyasla hiç bir telaşımız yok, 
bildiğiniz gibi mazdayı mühendisler 
yönetiyor ve onların iş anlayışında olduğu 
gibi sakin, en iyi, en kaliteli bir şekilde ve 
doğru zamanda harekete geçmek istedik. 
Mazda da bir ürün tasarlandıktan sonra 
en az 5 yıl deneniyor ve sıfır hataya en 
yakın noktada seri üretime geçiliyor. 
Belki dikkatinizi çekmiştir, Mazda da geri 
çağırma kampanyası yoktur, tüm tarihi 
boyunca belki toplamda birkaç adet 
olmuştur, çünkü hiçbir zaman  ticari 
düşünülmez,bazı markaların yaptığı gibi 
biz üretelim, hata çıkarsa geri çağırmalar 
ile toparlarız, bu arada satabildiğimiz 

kadar satalım mantığı KESİNLİKLE 
YOKTUR. Siz değerli basın mensupları 
ile birlikte olmaktan son derece 
memnuniyet duyuyorum, amacımız özet 
bir şekilde piyasada yanlış olarak bilinen 
bir konuyu açıklığa kavuşturmak ve birkaç 
noktanın altını çizmek. Bugün Türkiye 
yollarında 80 bin civarında Mazda araç 
var, bu yıl yaklaşık 1400 araç sattık, 
rakkam çok küçük fakat geçen yıl ile 
mukayese edildiğinde yüzde 40 büyüdük, 
dolayısıyla doğru yoldayız. Ürünlerimiz 
çok sağlam,Avrupada bağımsız bir 
kuruluşun 200 bin  araç üzerinde 
yaptığı araştırmada Mazda yüzde 17 ile 
dünyanın en az arıza yapan aracı, bu 
netice araçta kullanılan parçaların ve 
aracın kalite seviyesinin ne  kadar yüksek 
olduğunu  gösteriyor. Bu kadar kaliteli 
olan bu yedek parçalar maalesef Türkiye 
de çok pahalı olarak biliniyor, işte benim 
sizlerle paylaşmak istediğim konu budur. 

Yukarıdaki 
tablo da (oto 
analizden 
alınmıştır) 
görüldüğü gibi 
Mazda Yedek 
Parça konusunda 
pahalı değil tam 
tersi Türkiye 
deki en ucuz 
markaların 
arasındadır. 
Geçmişte 
kalan ve bugün 
kesinlikle aslı 
olmayan bu imaj 
bizi üzmektedir.
Bu sebeple bu 
bilgilendirmeyi 
yapma ihtiyacı 
duyuyorum.

MAZDA’DANIN SENE SONU BULUŞMASI
Mazda Satış Sonrası Direktörü Tamer Atsan’nın Basın bilgilendirmesi;
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Genel Yayın Yönetmeni
Babür Gürel

babur@autowritetr.com

Görsel Yönetmen

Tuana Medya

Yayın Kurulu
Turgay Fişekçi

Mahir Bayındır

Berke Bayındır

Savni Okcu

Ali Gülal

Erkan Öztürk

Katkıda Bulunanlar
Turgay Fişekçi

Özgür Taçkın

Asena Özkan

Kemalettin Bulamacı

İtalya Temsilcisi

Yiğit Şen

Almanya Temsilcisi

Şeyda Kırali

Polonya Temsilcisi
Öshan Çakar

Adres: 100, YIL Mah. 14 Yol Sok. No: 11  OTO CENTER Sitesi 

H-Blok Kat: 2 Büro: 207 BAĞCILAR - İS TAN BU

Tel: 0212 654 45 81 GSM: 0545 821 20 60
Autowrite Dergisi’nde yayımlanan haber ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. 

Autowrite Dergisi, basın meslek ilkelerine uymayı kabul eder.



013 senesinde markalar ve satış rakamları
   
          BİNEK / HAFİF TİC. / POP.

VOLKSWAGEN: 88.304. - 23.752.- 112.056.-
RENAULT:    96.761. -  1.550.-   108.056.-
FORD:           58.405.-  49.750.-  108.155.-
FİAT:            50.256.-  47.337.-    97.593.-
OPEL:                 55.719.-     274.-    55.993.-
HYUNDAİ:  48.122.-   1.480.-    49.602.-
TOYOTA:   36.030.-   2.413.-    38.443.-
DACİA:   28.901.-   7.494.-    36.395.-
PEUGEOT:   23.068.- 10.966.-     34.034.-
MERCEDES: 20.023.- 10.421.-    30.444.-
BMW:   20.705.-   -------    20.705.-
NİSSAN:   18.417.-    878.-    19.295.-
HONDA:   15.415.-    -------    15.415.-
KIA:    13.195.-    453.-    13.468.-
SKODA:   12.833.-     ------    12.833.-

2013 senesinin en az satanları listesinin 
başında ise, 1 adetlik satışla ASTON 
MARTİN bulunuyor. 

Onu 4 adet satan LAMBORGHİNİ, 21 
adet satan BENTLEY, 

23 adet satan FERRARİ izliyor. 

40 adet satan MASERATTİ ve 97 adet 
satan JAGUAR ise 2013’ün diğer az 
satanları arasında yer alıyorlar. 

2013 SENESİNİN SATIŞ RAKAMLARI:
Geçen sene toplam pazarda; 664.655 adet binek, 188.378 adet hafif ticari segmentte araç satıldı. Toplamda 

853.378 adetlik araç satışı gerçekleşti. 
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izel motorlar, sadece 13 
sayfaya sığan bir teknolojik 
devrimdi… Rudolf 
Diesel’in daha sonra ismini 

de taşıyacak olan motorun taslağını 
çizmek için ihtiyaç duyduğu alan işte 
bu kadardı. 67207 numaralı patent 
başvurusu bundan 120 yıl önce, 23 
Şubat 1893 tarihinde, Almanya’nın 
imparatorluk patent ofisi tarafından kabul 
edilmişti. Bununla birlikte, Alman mucit 
günümüzde dünyanın dört bir yanındaki 
araba, kamyon ve gemilerde bulunan 
milyonlarca dizel motorun temellerini 
atmış oldu. Ancak, Rudolaf Diesel 
bundan 100 yıl önce, 29 Eylül 1913’te 
bir deniz yolculuğu sırasında vefat ettiği 
için tasarımının global başarısının sadece 
başlangıcına şahitlik edebildi...

Tasarımın elde ettiği başarının sırrı, 
bugüne kadar dizel motorlar ile 
eşanlamlı hale gelen bir özellik olan 
otomatik ateşlemeydi. Rudolf Diesel’in 
tasarımında, hava-yakıt karışımı 20’ye 
1 oranında sıkıştırılıyordu; ki bu da 
karışımın ateşlenmesini sağlamak için 
yeterliydi. Muazzam bir verimlilik 
kazanımı elde edilmişti. Diesel tasarımları 
üzerinde çalışmaya başladığında, 
benzinli motorlar yüzde 12’lik verime 
sahipken gaz motorları ise yüzde 17’ye 
ulaşıyordu. Buna kıyasla, mucidin ilk 
prototipi dahi ileriye doğru atılmış 
büyük bir adımdı: otomatik ateşlemeli 
motor yakıtın enerjisinin yüzde 25’inden 
yararlanabiliyordu.

1936 yapım dizel Mercedes-Benz 260 
D’den Golf GTD’ye
İşte bu yüzden de, otomotiv uzmanları 
1920 yılı civarında dizel motoru 
geleceğin güç aktarım mekanizması 
olarak gördü. Ancak bu geleceğin 
gelmesine daha vakit vardı. Dizel güç 
aktarım mekanizmalı ilk kamyon ancak 
1924 yılında Almanya’da piyasaya 
sürülecek, dizel motorun deneysel olarak 
bir otomobile yerleştirilmesi ise 1929 
yılında ABD merkezli motor imalatçısı 
Cummins tarafından başarılacaktı. 
Teknolojinin ilk olarak seri üretilen bir 
otomobile yerleştirilmesi ise 1936 yılında, 
Mercedes-Benz 260 D ile oldu. Ancak 
dizel motorların otomobil sürücüleri 
arasında sadece ağır ve keyifsiz değil, aynı 
zamanda gürültülü ve kirli olarak kötü 
ününden kurtulması ancak 1960’lı yılların 
ortalarını bulacaktı.

75 Yıllık Dizel Devrimi
Takip eden on yıllar içinde bu imaj da 
köklü bir değişiklikten geçecekti… İkinci 
Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, dizel 
motorlar yavaş ama emin bir şekilde 
daha da gelişti. Yükselen trendlerden biri, 
1970’li yılların ortasında dizelde hakiki 
bir patlamaya yol açtı. Bu patlamanın 
ardındaki olgulardan biri de VW Golf 
Diesel’di. 1975 yılında piyasaya sürülen 
bu otomobil, yüksek devir sağlamasına 
rağmen, Bosch distribütör tipi enjeksiyon 
pompası sayesinde aynı zamanda 
ekonomik de olan yüksek hızlı dizel 
motora sahip ilk kompakt sınıf dizel 
modeliydi. Buna uygun turboşarj ve 
performans ile, Golf “GTD” sürümü 
ilk spor dizel motorlu binek otomobil 
olarak kült statüsüne ulaşacaktı. Avrupa 
çapındaki tüm otomobil üreticileri bunu 
“Golf sınıfı” ve orta büyüklükteki dizel 
modelleri ile takip edecekti.

1.000 barın ötesi: daha yüksek enjeksiyon 
basınçları performansı artırıyor
Dizel motorlar kompakt sınıfa giden yola 
girmekten çok daha fazlasını yaptı. Aynı 
zamanda, direkt enjeksiyon sistemleri 
kademeli olarak doğal emişli ön yanma 
odalı motorların yerini alırken hiç 
olmadığı kadar yüksek basınç düzeylerine 
de ulaştılar. 1989 yılında, dizel direkt 
enjeksiyon için ilk aksiyal piston pompası 
ilk defa Audio 100 TDI’da (Turbodizel 
Doğrudan Enjeksiyon) kullanıldı. Yeni 
Bosch teknolojisi dizel yakıtın yaklaşık 
1.000 barlık bir yüksek basınç ile 
doğrudan silindire püskürtülmesi ile son 
derece verimli yanma sağlanmasına izin 
veriyordu. Bu, düşük yakıt tüketimi ve 
emisyon ile bir araya gelerek daha iyi 
güç çıkışı sunuyordu. Dizelin icadı ile 
gerçekleştirilen devrimden yüzyıl sonra, 
Bosch direkt enjeksiyon sistemleri ile 
dizel motorda ikinci defa devrim yaptı. 
1990’lı yılların sonundan bu yana, Bosch 
aralarında radyal piston distribütör 
pompası, Common-rail sistemi ve birim 
enjektör teknolojisinin de aralarında 
bulunduğu bir dizi direkt enjeksiyon 
varyantı sundu. Tümü yaklaşık 1.500 
barlık basınçlarda çalışmak üzere 
tasarlanırken sonraki kuşaklar 2.000 bar 
ve üzerine dahi çıktı.

Zamanla, Common-rail teknolojisi 
kazanırken dizel motorları sessiz hale 
getirerek 1990’lı yılların sonlarından 
itibaren daha geniş kabul kazanmasını 

da sağladı. Bu sistemde, Common-rail 
tüm silindirlere sabit bir basınçta yakıt 
besliyor. Her ne kadar Common-rail 
sistemindeki en üst basınçlar (2.000 
barın oldukça üzerindeki değerlere 
ulaşabilen, böylece çok düşük tüketim 
düzeyleri sağlayan) birim enjektör 
sistemlerine kıyasla daha düşük olsa da, 
yakıtın tüm silindirler için Common-rail 
enjeksiyon sisteminde yakıtın saklandığı 
istikrarlı derecedeki yüksek basınç tek 
bir enjeksiyon döngüsünde sekize kadar 
enjeksiyonda birden fazla enjeksiyona 
izin veriyor. Bu enjeksiyon öncesi ve 
sonrasını mümkün hale getirirken, bu 
da motorun daha sessiz çalışmasına 
imkan verdiği gibi salımları da azaltıyor. 
Dolayısıyla, en başından itibaren, 
Common-rail enjeksiyon teknolojisi her 
zaman hem ham salımların azaltılması 
hem de egzoz gazı arıtımı için daha 
yüksek potansiyel sunuyor.

Almanya’daki her iki otomobilden biri 
artık dizelli

Modern bir 
dizel taşıtın 
direksiyonunun 
başına geçen 
herkes çok 
geçmeden bu 
güç aktarım 
mekanizmasının 
sürüşü sefalet 
değil bir keyif 
haline getirdiğini 
keşfedecekler. 
Artık standart 
haline gelen 
değişken türbin 
geometrili 
turbolar 
sayesinde 
günümüzün dizel 
motorları düşük 
motor hızlarında 
dahi yüksek 
tork sunuyor. 
Gürültülü, kirli 
dizel klişesi de 
geçmişte kaldı. 
Modern dizel 
taşıtlar sessiz 
ve ekonomik. 
Denoxtronic 
gibi egzoz gazı 
arıtma sistemleri 
de NOx 

salımlarını da azaltarak Euro 6 gibi en 
zorlu düzenlemelerin dahi karşılanmasına 
yardımcı oluyor. Dizel motor kendisini 
yük beygirinden kitlesel fenomene 
dönüştürdü. 1997 yılında Batı Avrupa’da 
satılan otomobillerin sadece yüzde 22’si 
dizel motorluyken bugün bu rakam 
yüzde 50 civarına yükseldi. Almanya’da 
da bugün her iki yeni otomobilden biri 
dizel motorlu. Her ne kadar artık yeni 
alternatif güç aktarım mekanizmaları 
olsa da, dizel motorların geleceği 
halen parlak. Önümüzdeki on yıllarda, 
insanları daha da mobil hale getirmeye 
devam edecekler. Artık modern bir 
kompakt dizel motorlu otomobilin 
Frankfurt’tan Roma’ya tek bir depo 
yakıt ile, kilometrede 100 gramın altında 
CO2 salımı ile gitmesi mümkün. Dahası, 
dizel motorlar elektrikli bileşenler ile bir 
araya getirilerek bir hibrit tahrik sistemi 
oluşturulabiliyor. Bu teknolojiye sahip 
mevcut otomobil modelleri arasında 
Peugeot 3008_Hybrid4 veya Volvo V60 
da bulunuyor.

Dizel Motorların Hikayesi
Dizel motor ve Bosch Common-rail direkt enjeksiyon sisteminin gelişimi
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Hiç şüphesiz, Rudolf Diesel 1897 
yılında aklındaki motor fikrini hayata 

geçirirken bunların hiçbirini asla 
hayal etmemişti. Ancak, mucidin 

günlüğündeki bir yazı dizel motorun 
günümüzdeki otomobil sürücülerinin 
çoğu için de geçerli olan cazibesini 
ifade ediyor: “En ağır çalışmalarla 
geçen uzun yılların ve hayal dahi 

edilemeyecek zorlukların üstesinden 
geldikten sonra, nihayet teklif ettiğim 
süreci bünyesinde barındıracak bir 
motor yapmayı başardım. Kusursuz 
şekilde çalışıyor, son derece basit, 
kullanması kolay ve bugüne kadar 
başarılanın çok daha ötesine geçen 

sonuçlar sunuyor...”



2013’ün “EN”leri:
Yılın Pazar Lideri: RENAULT

Yılın Az Satanı: LAMBORGHİNİ
Yılın Gideni: ASTON MARTİN
Yılın Kaybedeni: CHEVROLET
Yılın Kampanyası: TOYOTA
Yılın Atılımı: ELEKTRİKLİ 

OTOMOBİLLER
Yılın Arazi Aracı: DACİA DUSTER

Yılın Pick-Up’ı: VOLKSWAGEN 
AMAROK

Yılın Binek Aracı: SKODA Superb
Yılın Transferi: Engin KUBİLAY ve 

Tolga SENYÜCEL
Yılın Çabalayanı : PEUGEOT
Yılın Lüks Otomobili: BMW 4

Yılın Sessizleri: MİTSUBİSHİ ve KIA
Yılın Altın Direksiyonu: MAZDA

Yılın Hayal Kırıklığı: VERGİLER ve 
FİAT 500

Yılın Ticarisi: FORD
Yılın Çok Satan Markası : 

VOLKSWAGEN
Yılın Atağı: MERCEDES

Yılın İlgi Toplamak İsteyeni : 
PEUGEOT

Yılın PR Firması: Message İletişim
Yılın PR’cısı: Alper CANYAŞ

Yılın Olayı: CHEVROLET’nin İflası
Yılın Küçüğü: HYUNDAİ İ10

2013’ün



Yılın Kötüsü: AMS’nin kapatılıp 
OTOHABER’in aylık olması

Yılın Elektriklisi. BMW İ3
Yılın Sporu: MAZDA MX5

Yılın Organizasyonu: NİSSAN ve 
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Hyundai’nin premium segmentteki modeli Genesis, yepyeni haliyle Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı 
(NAIAS), Detroit’te sahne aldı. Hyundai Genesis, gelişmiş teknolojileri, yeni nesil “Akıcı Tasarım Felsefesi”, HTRAC 

dört tekerlekten çekiş ve Blue Link sistemiyle dikkat çekiyor.

YENİ HYUNDAI GENESIS TÜM İHTİŞAMIYLA 
DETROIT’TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

yundai’nin ilk kez 2009 yılında 
satışa sunduğu Genesis, E 
segmentine farklı bir bakış 
açısı getirmişti. Özellikle Kore 

ve Amerika pazarlarında önemli satış 
adetlerine ulaşan Genesis, yenilenen 
haliyle Avrupa pazarında da başarılı 
olmak istiyor. Yeni Genesis, tüm 
pazarlarda  Hyundai markası altında 
satılırken, bu aynı zamanda farklı bir lüks 
marka yaratmaksızın satış stratejisinin ne 
denli cesur olduğunun bir kanıtı.
Rakiplerine göre daha teknolojik 
donanımlar ve üst düzey konfor vaadiyle 
yola çıkan Hyundai Genesis, 2014 yılında 
ultra-güçlü çelikten üretilmiş platformuna 
daha fazla dinamizm, üstün güvenlik 
ve Multi-Mode dört tekerlekten çekiş 
sistemini de eklemiş oluyor. 
Tasarım olarak tüm dikkatleri üzerinde 
toplamayı başaran Yeni Genesis, 
Otomatik Acil FrenSistemi (AEB), 
Head-up Display, Kör Nokta Algılama 
Sistemi (BSD), Kabin Hava Basınç 
Sensörü ve Şerit Takip Sistemi de araca 
eklenen yeni güvenlik donanımları olarak 
öne çıkıyor. Genesis’in en önemli bir 
diğer yeniliği ise ikinci nesil Blue Link 
teknolojisi.
Yeni Genesis, ikinci jenerasyon Blue Link 
teknolojisini kullanan ilk model olarak 

öne çıkarken, markaya bambaşka bir 
soluk getirmiş oluyor. Google tarafından 
desteklenen sistemde kullanıcıların Blue 
Link ile otomobile uzaktan bağlantı 
kurmasına olanak sağlanıyor. İnternet 
üzerinden myhyundai.com veya Blue 
Link aplikasyonuyla navigasyona sesli 
komutlarla erişmek mümkün. Bu 
teknoloji sayesinde aracın motorunu 
uzaktan çalıştırıp kapatabilirken aynı 
zamanda havalandırma ve klima 
kontrolleri de 
benzer şekilde 
kumanda 
edilebiliyor. 
Otomatik Çarpışma 
Bildirim (ACN) ve 
SOS Acil Durum 
Sistemleri de 
kullanıcının önceden 
seçtiği kontak 
kişilerine e-posta veya SMS göndererek 
durum hakkında acil bildirim yapıyor. 
Google Glass sistemi sesli olarak komut 
alırken ayrıca dokunmatik ekrandan 
da erişim imkanı sunuyor. Kapıları açıp 
kapatmak, aracın motorunu çalıştırmak, 
aracın yerini bulmak ve navigasyonun 
bilinen diğer tüm özelliklerini kullanmak, 
Yeni Genesis kullanıcılarına sağlanan en 
büyük ayrıcalık olacak. 

2009 yılında Sonata modeliyle başlayan 
“Akıcı Tasarım Felsefesi”, tüm Hyundai 
modellerinin gelişimini etkilemiş ve 
markanın dizayn konusundaki bakış 
açısını sergilemişti. Yeni Genesis ile 
birlikte başlayan ikinci nesil “Akıcı 
Tasarım Felsefesi” ise markanın 
gelecekteki tüm modellerinin çok daha 
kaliteli ve estetik olacağının bir kanıtı. 
Modern çizgilerin hakim olduğu tasarım 
felsefesinde daha dinamik ve daha sportif 

hatlara yer verilirken 
ayrıca premium 
ambiyansın fazlasıyla 
hissedilmesi 
hedefleniyor. 
Eskisine göre daha 
rafine ve daha 
elit bir havaya 
bürünen Genesis, 
üst düzey konfor 

ekipmanlarıyla da tüm standartları 
değiştirmeye hazırlanıyor. 
Hyundai Motor Amerika Kurumsal 
Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Mike 
O’Brien, Detroit’te sahne alan Yeni 
Genesis ile ilgili olarak, “ Hyundai bir kaç 
ay içerisinde yepyeni modern bir modeli 
tüketicileriyle buluşturmaktan gurur 
duyuyor. Müşterilerimizin beklentilerine 
göre geliştirdiğimiz bu premium 

modelimizle birlikte daha fazla dinamizm, 
muhteşem çizgiler, üst düzey teknolojik 
öğeler ve sınıf lideri aktif-pasif güvenlik 
donanımları sunarak ömür boyu bağlılık 
amaçlıyoruz” dedi.   
Yeni Hyundai Genesis, 4990 mm 
uzunluğa, 1890 mm genişliğe ve 1480 
mm yüksekliğe sahip. 3010 mm dingil 
mesafesiyle yerini aldığı önceki modele 
göre 75 mm daha uzun. Bu artış iç 
mekanına ekstra genişlik ve ferahlık 
sağlamış oluyor. Yeni nesil HTRAC dört 
tekerlekten çekiş sistemi ile donatılan 
Genesis, aynı zamanda çok noktadan 
bağlantılı yeni arka süspansiyonlarıyla eski 
nesle göre büyük farklılıklar gösteriyor. 
Çekiş kontrolü, ve sürüş dinamizmleri 
açısından da gelişmişlik gösteren Yeni 
Genesis, ıslak ve kuru zeminde (Eco-
Normal-Spor ve Kar) üstün yol tutuş 
sağlaması için sayısız testlerden geçirildi. 
Viraj dönüş kontrol sistemi (ATCC) 
ile birlikte sunduğu üst düzey konfora 
ek olarak yeni nesil V6 ve V8 benzinli 
motorlarla sunulan otomobil, sırasıyla 3.0 
lt, 3.3 lt, 3.8 lt ve 5.0 lt GDI versiyonlarla 
sahip. Güçleri 257 ile 425 beygir arasında 
değişen motorlar, arkadan itiş ve dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 
sunuluyor. 

H





eni C-Serisi’nin modern görünüme sahip 
geniş ve lüks iç mekanı duygulara hitap eden 
sadelikle dina-mik sportifliği mükemmel bir 
şekilde harmanlanmış ve Yeni C-Serisi’nde üç 

farklı tasarım konsepti sunuluyor; Avantgarde, Exclusive 
ve AMG. Bu seçenekler kullanıcılara araçlarını daha 
fazla kişiselleştirme imkanı sağlıyor. AVANTGARDE 
tasarım konsepti, aracın sportif sedan özelliğini ön 

plana çıkarırken, EXCLUSIVE tasarım konsepti incelikli 
tasarıma ve modern lükse vurgu yapıyor. Yeni nesil 
C-Serisi’nde sunulan önemli bir yenilik de aracın orta 
konsolünde yer alan “dokunmatik kumanda” (touch 
pad).  Önemli bilgileri doğrudan ön panelde sürücünün 
görüş alanında görüntüleyen „sanal gösterge paneli 
(HUD)” de yeni C-Serisi’nde sunulan bir başka yenilik. 
Aracın sunduğu teknolojik sistem, araç hızı, hız limiti, 

navigasyon sistemi bilgileri ve DISTRONIC PLUS 
mesajlarını da ekrana aktarıyor. Yeni C-Serisi’nde 
tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemi dokunmatik 
çalışma özelliğinin yanı sıra tüm fonksiyonları hızlı bir 
şekilde gösteren etkileyici animasyonlar ve görsel 
efektlere sahip. Yeni C-Serisi’nde klima sistemi de 
tamamen yenilendi ve performans, verimlilik, hava ve 
kontrol kalitesi tamamen artırıldı.

Y
 Mercedes-Benz C-Serisi’nin Yeni Nesli 2014 NAIAS Detroit Motor Show Kapılarını Açmadan Bir Gün Önce Ünlü 

R&B Sanatçısı Kelly Rowland’ın Sahne Aldığı Görkemli Bir Show İle Tanıtıldı 

 MERCEDES YENİ      C-SERİSİNİ TANITTI 



Yeni C-Serisi „Akıllı Sürüş“ konseptinin bir parçası 
olarak yeni E ve S-Serisi araçlarda sunulan üstün 
teknolojik sistemler ile konfor ve güvenliği daha 
da üst seviyelere taşıyor. Sürücünün yorgunluğunu 
tespit ederek uyaran - Konsantrasyon kaybı uyarıcısı 
(Attention Assist) Arkadan çarpma risklerini azaltan 
- Çarpışma önleme sistemi (Collision Prevention 
Assist) Takip edilen araç ile aradaki mesafeyi 
sürekli koruyan, hatta trafik sıkıştığında otomatik 

olarak dur-kalk yapmasını sağlayan  Distronic Plus 
Olası kazayı algılayan ve yolcuları kazayı en hafif 
şekilde atlatmaya hazırlayan - Pre-Safe Aracın şerit 
içinde kalmasını denetleyen ve aktif müdahalede 
bulunan - Aktif Şerit Takip Yardımcısı (Active Lane 
Keeping Assist) Aracın rahat park edilebilmesini 
sağlayan ve park etme yardımcısı içeren ön ve arka 
park sensörleri Parktronic Ön ve arka taraflardaki 
dört kameradan gelen görüntü bilgilerini kullanarak, 

aracın ve çevresinin kuş bakışı görünüşünü çıkaran, 
manevra sırasında, park yerlerine giriş çıkışta kolaylık 
sağlayan - 360-derece kamera Uzun hüzmeli farları, 
trafik durumuna göre diğer araç sürücülerinin gözünü 
almayacak şekilde otomatik ayarlayan - Adaptif Uzun 
Far Yardımcısı PLUS

 MERCEDES YENİ      C-SERİSİNİ TANITTI 
Akıllı Sürüş Bizlerle



olvo Cars, 100 ‘kendi kendine 
giden’ Volvo otomobili günlük 
sürüş koşullarında İsveç’in 
Göteborg şehri çevresindeki 

halka açık yollarda kullanarak, dünyanın 
ilk büyük ölçekli otonom sürüş 
projesinde öncü rol oynayacak. Çığır 
açan ‘Drive Me Sürdürülebilir mobilite 
için kendi kendine giden otomobiller’ 
projesi; Volvo Car Group, İsveç 
Ulaştırma İdaresi, İsveç Ulaştırma Ajansı, 
Lindholmen Bilim Parkı ve Göteborg 
Belediyesi arasında ortak bir çalışma 

olarak sürdürülüyor ve İsveç Hükümeti 
tarafından destekleniyor. Amaç, otonom 
sürüşün toplumsal faydalarını saptamak 
ve İsveç ile Volvo Cars’ı gelecekteki 
mobilitenin geliştirilmesinde lider 
konuma getirmek. Deney, Göteborg 
ve çevresinde seçilen yolların yaklaşık 
50 kilometresini kat edecek ‘kendi 
kendine giden’ otomobilleri içerecek. 
Tipik banliyö arterleri olan bu yollar, 
otoyol koşullarına sahip ve sık sık trafik 
sıkışıklığına maruz kalıyor. 

Odak Alanları

‘Drive Me’ projesi bir dizi alana 
odaklanacak,otonom araçlar trafik 
verimliliğini, trafik ortamını ve yol 
güvenliğini geliştirerek nasıl toplumsal 
ve ekonomik faydalar sağlayacağı,Özerk 
sürüş için altyapı gereksinimleri,Otonom 
araçlara uygun tipik trafik 
durumları,Sürücülerin otonom araçlara 
duyduğu güven Çevredeki sürücülerin 
kendi kendine giden bir otomobille 

nasıl sorunsuz etkileşim kuracağı.
Büyüyen kentleşmenin tüm dünyada 
kentsel alanlarda ve çevresinde ulaşım 
sistemleri üzerinde baskı yaratmaya 
devam ettiğinin bilincinde olarak, ‘Drive 
Me’ sürdürülebilir bir çevre ve mobilite 
geliştirme arayışında güç birliğine olan 
ihtiyaca hitap ediyor. 

V
Volvo Car Group, Halka Açık Yollarda Kendi Kendine Giden Otomobillerle, Dünya Çapında Eşsiz Olan Öncü 

Projesini İsveç’te Başlatıyor 

VOLVO İSVEÇ’TE



‘Drive Me’ projesi, gelecekteki 
şehir planlamasında ‘self-driving’ 
otomobillerin rolünün tanımlanmasına 
yardımcı olacak. Daha verimli arazi 
kullanımının önünü açarak, altyapı 
yatırımlarını azaltmaya katkıda 
bulunabilir. Bu tip araçlar ayrıca 

emisyonu azaltarak hava kalitesini 
ve trafik güvenliğini artırmak gibi 
farklı şekilde de şehir yaşamını 
zenginleştirebilirler. Göteborg’u eşsiz 
kamu deneyinin arenası yapmak; şehrin 
verimli, temiz ve güvenli toplu ulaşım 
sistemlerinin gelişimine öncülük etme 

hedefinin güçlü bir göstergesi. Otonom 
sürüş, direksiyonun ardında daha etkili 
bir zaman yönetiminin önünü açacak. 
Güvenli bir şekilde telefon veya 
tablet üzerinden iletişim kurabilecek 
ya da dilediğinizde dinleneceksiniz. 
Günümüde araçlar artık sürücü 

olmaksızın tam otomatik park etmeyi 
kapsıyor olacak. Bu sayede sürücü 
park girişinde otomobilden yürüyerek 
uzaklaşırken, araç uygun bir nokta 
bulup kendi kendine park ediyor. 

Şehir Hayatını Zenginleştirmek



azda MX-5 Roadster otomobil keyfini 
sürüş boyunca üst seviyelerde tutmayı 
başarmış bir model olarak, 1989 yılından 
günümüze kadar başarılı bir çizgiyle geldi. 

O yıllardan günümüze kadar aynı şasi ve gövde tipini 
korumayı başaran model, gerek farklı tasarımı, gerekse 
performansıyla meraklı bakışları üzerine çekmeyi 
başarıyor.

Tasarım
Mazda MX-5 Japon ruhunu tüm ayrıntılarıyla yansıtıyor. 
Çekik far grubu, plakanın altında yer alan ızgara bu 
otomobilin yapısını vurguluyor. Otomobilin genelinde 
yuvarlak hatlar yer alırken şişkin çamurluklar ve 
motor kapağı üzerindeki oval detay dikkat çekiyor. 
Yan bölüme geldiğimizde ise 10 kollu geniş jantlar 
otomobilin sportif karakterini vurgularken, çıtasız camlar 
otomobilin roadster karakterini yansıtıyor. Seçenek 
olarak metal ve kumaş tavan olarak satın alınabilen MX-
5’i, metal tavan olarak satın alırsanız kumaş tavana göre 
daha ağır bir gövde yapısına sahip oluyorsunuz. Arka 
bölüme geldiğimizde ise ön bölümde ki far grubuna 
benzer bir stop grubu yer alıyor. Alt bölümde yer alan 
gövde renginden farklı difüzör sistemi ve çift çıkışlı 
egzoz sportiflik çizgisini üst çizgide tutmayı başarıyor.

İç Mekan
İki kişilik dizayn, spor otomobil için son derece yeterli 
ve rahat. Sürücü ve yolcu koltuğunda uzun boy seyahat 
sıkıntı yaşatabilir. Bu ayrıntı roadster bir otomobilde 
keyifli dakikalar geçirirken pek önemsenmiyor. Deri 
koltuklar içerideki kalite çıtasını yükseltirken, ön konsol 
ve kapı kenarlarında kullanılan sert malzeme çok kaliteli 
görünmüyor. İdeal sürüş pozisyonuna ulaşmada sıkıntı 
bulunmuyor. Ergonomi anlamında sıkıntı bulunmayan 

MX-5’de direksiyon üzerinde bulunan kumandalar 
sayesinde direksiyondan elinizi çekmeden birçok 
özelliği kullanma fırsatı sunuluyor. Bir Japon klasiği el 
freni de yolcu koltuğuna yakın konumlandırılmış. Mazda 
MX-5 ile dolaşırken üstü açık konumu daha çok tercih 
edeceğinizden eminiz. Eğlence seviyesini maksimuma 
çıkaran bu konuma ulaşmanız için kabin içinde tavan 
üzerinde bulunan kilidi açmanız gerekiyor. Daha 
sonrasında ön konsolun orta kısmına konumlandırılmış 
düğmeyi kullanarak aracın üstünü açabiliyorsunuz. 
Ancak bu işlemi gerçekleştirmek için aracın durması ve 
vites kolunun “P” konumda olması gerekiyor. MX-5 
üstü açık konumlarda 120 Km/s’ye kadar rahat sürüş 
sağlayabiliyor. Bu konuda iki koltuk kafalığı arasına 
konumlandırılmış rüzgar kesiciden yardım alıyor. Araç 
içerisinde vites kolu önünde ve orta konsolda irili ufaklı 
küçük eşya gözlerine yer verilmiş. Bunların dışında biraz 
daha alana ihtiyacınız olduğunda MX-5 size bu konuda 
da yardımcı oluyor. İki koltuk arasına konumlandırılmış 
geniş bölme sayesinde büyük boyutlu eşyalarınızı 
konumlandırabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki başka 
bir detay ise benzin kapağını açan kol da bu bölme 
içerisine konumlandırılmış

M



Performans ve Motor

Mazda, MX-5’de 2.0 litre atmosferik motor  
kullanılıyor. Bu motor 6700 dev/dak’da 160 PS güç, 
5000 188 Nm tork üretiyor. Bu değerlere bakıldığında 
atmosferik ünitelerinin genel karakteri olan düşük 
devirleri sevmeyen bir senaryo ile karşılaşıyoruz. 
Ancak aracın çıkardığı egzoz ve motor sesi zaten 
sizi hep üst devirlerde sürmeye davet edecek. Mazda 
MX-5, 0’dan 100 Km/s hıza 8.9 saniyede çıkarken 
194 Km/s’lik bir son hız değerine sahip. 2.0 litrelik 
üniteye 6 ileri otomatik şanzıman destek veriyor. 
Devir kesiciye girmeyen bu şanzıman istenildiğinde 
direksiyon üzerindeki kulakçıklardan da kontrol 
edilebiliyor. Fabrika verilerine göre karma yakıt 
tüketim değeri 8 litre olarak belirlenmiş. Biz testimiz 

boyunca 8 litrelik bu değeri sakin kullanımlarda 
yakaladık. Ancak performanslı kullanımlarda 10 
litrenin üzerinde ki değerlere çıkılabiliyor.

Konfor ve Yol Tutuşu

Mazda MX-5 sert süspansiyonu ve ince yanak 
lastikleriyle yoldaki irili ufaklı birçok çukuru size 
hissettiriyor. Ancak dezavantaj gibi görünen bu 
detay, yüksek hızlarda ve virajlarda size yol tutuşu 
anlamında avantaj sağlıyor. Güvenlik sistemleri 
tamamen kapatılabilen MX-5, bu konumda bile 
size maksimum yol tutuşu sağlıyor. Tüm sistemler 
kapalıyken boş bir alanda eğlenirken araçta önden 
kaymaları görmek mümkün. Ancak ayağınızı biraz 
fazla gaz pedalı üzerinde unutursanız ilk kayma 

arkadan gelecektir. Ufak kontralar sayesinde bu 
durum sıkıntı yaşatmadan toparlanabildiği gibi ESP 
aktifken sistem sizi tehlike oluşmadan önce çizgide 
tutmayı başarıyor. Bu aracı satın aldığınızda güvenlik 
sistemlerini açık tutmak isteyecek misiniz? Bizce 
hayır…



SKODA SUPERB TÜRKİYE’DE



Superb için özel bir tanıtım 
fiyatı da belirledik. 1.4 lt 

TSI 125 HP’lik versiyon 58 
bin 900 TL, 1.6 lt 105 HP 

DSG versiyonu da 73 bin 900 
TL’den başlayan fiyatlarla 

satışa sunduk. 



ek üretici Skoda, yeni model atağına 
Superb ile devam ediyor. Skoda’nın 
“Amiral Gemisi”, markanın yeni tasarım 
unsurlarıyla daha etkileyici bir görünüme 
bürünürken, yenilenen iç mekânı ve artırılan 

teknik özellikleriyle de iddialı. Bununla birlikte bazı 
motor seçeneklerinde yakıt tüketimi yüzde 19’a varan 

oranlarda düşerken Superb, daha çevreci bir araç 
haline geldi. Yenilenen Superb, Türkiye’de biri benzinli, 
toplam dört farklı motor seçeneği ve 58 bin 900 liradan 
başlayan özel tanıtım fiyatlarıyla satışa sunuldu. Yüce 
Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, yenileme 
operasyonu sonrasında ortaya, “Amiral gemisi” 
tanımlamasını tam olarak hak eden bir otomobil çıktığını 

ifade etti. Yenilenen Superb’in, biri benzinli toplam 
dört farklı motor seçeneğiyle satılacağını belirten 
Senyücel, 1.6 lt’lik 105 HP gücündeki TDI motor ve 
DSG otomatik şanzıman kombinasyonunun, “sadece 
Türkiye pazarına özel” geliştirildiğine dikkat çekti. Bu 
özel motor ve şanzıman seçeneğinin, Skoda’nın Türkiye 
pazarına verdiği önemin bir başka göstergesi olduğuna 
da değinen Senyücel, “Bugüne kadar 7 bin adedin 
üzerinde Superb satışı gerçekleştirdik. Yenilenen Superb 
modelimiz için ise bu yılın sonuna kadar 1700 adetlik 
satış hedefi koyduk. Superb için özel bir tanıtım fiyatı 
da belirledik. 1.4 lt TSI 125 HP’lik versiyon 58 bin 900 
TL, 1.6 lt 105 HP DSG versiyonu da 73 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunduk. Superb’in yanında, 
elbette yeniliklerimiz hız kesmeyecek. Çünkü Skoda, 
2015 yılına kadar tüm model yelpazesini yenilemiş ve 
genişletmiş olacak. Bu arada Türkiye’deki yapılanmamızı 
da her anlamda yenilemeyi, geliştirmeyi sürdürüyor, 
geleceğe hazırlanıyoruz. “ dedi. 

Ç

Skoda’nın “Amiral Gemisi” olan ve 2001 yılından bu yana orta üst sınıfta standartları yeniden belirleyen 
Superb, şimdi daha çekici hale geldi. İç mekânı kapsamlı biçimde yeniden geliştirilen Superb, yenilikçi 

teknik özelliklere kavuşurken, yüzde 19’a varan oranlarda daha az yakıt tüketiyor



Geniş dizel gammı

Markanın yeni tasarım felsefesine uygun olarak ön 
ve arka görünümü yenilenen Superb, artık ağırbaşlı 
kimliğinin yanı sıra dinamik tasarımıyla da sınıfında 
çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Aracın ön bölümü, 
A sütununa kadar yeniden tasarlandı. Radyatör 
ızgarası, logo, ön farlar ve sis lambaları, tampon, ön 
çamurluk ve motor kaputu tamamen yeni. Superb, ilk 
kez LED teknolojili gündüz farlarının entegre edildiği 
bi-xenon farlara ve LED teknolojili sinyal lambalarına 
sahip oldu. Superb’te kullanılan ve patenti Skoda’ya 
ait olan akıllı Twindoor bagaj kapağı, yenilenen 
versiyonda da yerini korudu. Bagaj kapağının iki 
değişik şekilde açılmasına olanak tanıyan bu sistem 
sayesinde kullanıcılar, isterlerse sadece bagaj 
bölümünü isterlerse de arka camla birlikte kapağın 
tamamını açabiliyor. Açma mekanizması, yenilenen 
Superb’de daha da kullanışlı bir hale getirildi. 
Superb, sınıfının arka koltuktaki yolculara en fazla 

diz mesafesi sunan aracı olmaya devam ediyor. 
Aracın arka koltuğunda oturanlar için 157 mm’lik 
diz mesafesi bulunuyor. Skoda Superb, motorlar ve 
sürüş sistemleri konusunda da bir adım ileri gidiyor. 
Tüm dizel motorların yanı sıra 1.4 lt TSI 125 HP 
benzinli motorda standart olarak sunulan Start/Stop 
ve fren enerjisini geri kazanım sistemleri sayesinde 
yakıt tüketimi ve emisyon oranları yüzde 19’a varan 
oranlarda azaltıldı. Yenilenen Superb, Türkiye’de 
tamamı Greentech teknolojisine sahip bir benzinli ve 
üç de dizel motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Benzinli 
motor seçeneği, 125 HP gücündeki 1.4 TSI. Bu 
motor, manuel şanzımanla satılıyor. Dizel motorlarsa, 
1.6 lt 105 HP’lik TDI ile başlıyor. Bu motor, manuel 
vites kutusunun yanı sıra sadece Türkiye’ye özel 
DSG otomatik şanzıman seçeneğine de sahip. Manuel 
viteste 4.5 litre ortalama yakıt tüketimi ile eskisine 
oranla yüzde 10 daha ekonomik. 1.6 TDI 105 HP 
DSG şanzıman verisi ise 4.6 litre ile sınıfının en 
rekabetçi modellerinden biri olduğunu kanıtlıyor. 
Superb, tamamen dolu bir depo ile yaklaşık 1300 

km’yi kat edebiliyor. Aynı motorun manuel vitesli 
versiyonu ise, bir öncekine göre yüzde 10 iyileştirme 
ile 100 km’de ortalama 4,5 lt’lik bir tüketim değeri 
ile ekonomikliğini kanıtlıyor. Yenilenen Superb’de 
ayrıca 2.0 lt TDI 140 HP DSG, 2.0 lt TDI 170 HP 
DSG ve 2.0 lt TDI 170 HP DSG 4x4 seçenekleri de 
bulunuyor. Superb Combi ise, sadece 1.6 lt TDI 105 
HP dizel motorla satılıyor. Superb Combi de, isteğe 
bağlı olarak DSG otomatik vites seçeneğiyle satın 
alınabiliyor.



MERCEDES CLA 



MERCEDES’in en yeni 
hız makinesi, atak ve seri 
davranışlarıyla göze çarpıyor



lk kez 2012 yılında Pekin Otomobil Fuarı’nda 
Concept Style Coupe olarak sergilenen 
CLA, Mercedes Benz C 117 kasa koduyla 
sınıflandırılıyor.

Markanın A ve B serisinde kullandığı yeni platform 
üzerinde yükselen CLA, 0,23 ‘lük sürtünme katsayısı 
değeriyle dünyanın en aerodinamik otomobili olarak 
biliniyor.
Mercedes Benz CLA, kesinlikle çok şık bir otomobil. 
Ön bölümde büyük ve sinirli bakan farlar hemen dikkat 
çekiyor. Büyük tasarlanan radyatör ağzı ve üstündeki 
marka logosuysa şık duruyor.

Mercedes’in son dönem pek çok modelinde 
gördüğümüz ve motor kaputunun üstünde yer alan 
bombeler, otomobilin sportif görünümünü destekliyor.
Yandan bakıldığında CLA nın, markanın bir diğer çekici 
tasarımı CLS ile olan benzerliği fark ediliyor. Kısa tutulan 
arka bölüm ve coupe otomobiller gibi alçalan tavan, bu 
hissi yaratıyor.
CLA’nın arka bölümü de son yıllarda otomobil 
endüstrisinde sıkça karşılaşmadığımız bir güzelliğe sahip. 
Özellikle gece sürüşlerinde LED tipi şerit stopların 
görünümü çok şık.
Mercedes CLA; 4.630 mm uzunluğa, 1.777 mm 
genişliğe, 1.432 mm yüksekliğe ve 2.699 mm aks 
mesafesine sahip.
Otomobilin iç mekanı A serisinden tanıdığımız çizgilere 
sahip. Orta konsolun en üstünde multimedya ekranı 

bulunuyor. Bu ekran ayrıca, geri görüş kamerasının 
görüntüsünü de iç mekana aktarıyor.
CLA’nın malzeme kalitesi tatminkar seviyede. Ancak 
bu segmentteki bazı rakiplerinin, bu alanda biraz daha 
önde olduğunu belirtmeliyiz.

Ön bölümde oturanlara sunulan alan yeterli. 
Arkadaysa diz mesafesi konusunda büyük bir sıkıntı 
yok. Fakat alçalan tavan sebebiyle iniş ve binişler dikkat 
gerektiriyor.

CLA, 470 litre bagaj hacmine sahip. Bagajın tasarımı 
sebebiyle yükleme ağzı dar. Bu nedenle hacimli yükler 
CLA’ya göre değil.

Testini gerçekleştirdiğimiz CLA 200 modelinde 1.6 litre 
hacminde, turbo destekli bir motor görev yapıyordu. 
Mercedes Benz ailesinde pek çok modelde kullanılan 
bu motor, 7 kademeli otomatikleştirilmiş çift debriyajlı 
bir şanzıman ile kombine edilmiş.

Benzinli motor 5.300 devirde 156 beygir güç, 1.250 
devirden itibarense 250 Nm tork üretiyor. Motorun 
gücü ön tekerleklere iletilirken, bu alman üreticinin 
sedan otomobilleri içinde bir ilki temsil ediyor.

İ



Fabrika verilerine göre 0′dan saatte 100 km hıza 8.5 
saniyede ulaşan CLA 200′ün son hızıysa saatte 230 
km.

Sakin kullanımda ekonomik bir otomobil olduğunu 
gösteren CLA 200 ile testimiz sonucunda, 8.5 litre 
ortalama yakaladık. Ancak tüm turbolu otomobiller 
gibi gaz pedalı ile dost olmazsanız iki haneli tüketim 
ortalaması yakalamak işten bile değil.

CLA, A serisi gibi sert bir otomobil. Bu sebeple 
bozuk yollarda iç mekanın çok konforlu olduğunu 
söylemek güç. Düzgün asfalt yüzeylerdeyse alışılmış 
Mercedes-Benz konforu yaşanıyor.

Sert süspansiyon sayesinde otomobil yere adeta 
yapışıyor. Önden çekişli olmasına rağmen 

etkileyici bir yol tutuş sunuyor. Çok 
zorlandığında önden kayan aracın ESP 
sistemi, hızla müdahalede bulunarak 
tehlikeleri önlüyor.

CLA’nın direksiyon sistemi de işini 
iyi yapıyor. Tepkileri ve sertliği çok 
iyi ayarlanmış. Yol durumu konusunda 
sürücüsünü bilgilendirme düzeyi de iyi.
Türkiye şartları düşünüldüğünde sedan 
karoser sebebiyle A serisi almaktansa 
CLA almak, ikinci el pazarı açısından 
daha mantıklı bir tercih. Yine de ilk 
birkaç yıl içinde alışılmış Premium 
modellerin yüksek değer kaybı 
yaşaması kaçınılmaz



Türkiye’ye Yeni Efsane BMW 4
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Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye’de tanıtıldı.En çok satan coupe otomobil olan BMW 3 Serisi’nden ilham alınarak 
üretilen 4 Serisi Coupe daha güçlü ve daha sportif görünüyor



Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye’de tanıtıldı.En çok satan coupe otomobil olan BMW 3 Serisi’nden ilham alınarak 
üretilen 4 Serisi Coupe daha güçlü ve daha sportif görünüyor



eni BMW 4 Serisi Coupe 
ona her bakanı kendine 
hayran bırakmaya hazırlanmış 
gibi tasarlanan bir araç. 

Otomobil daha akıllı bağlantı çözümleri, 
daha fazla itiş gücü ve verimliliğinin yanı 
sıra daha uzun, daha alçak ve geniş dış 
boyutlarıyla da dikkat çekiyor. Daha 
uzun aks aralığı ve daha fazla iz genişliği 
ona hiç olmadığı kadar üstün dinamizm, 
sportif zarafet ve daha fazla sürüş keyfi 
kazandırmış. Boyutları sayesinde uzun 
tutulan motor kapağı araca ayrı bir hava 

katmış.Ön bölümde şüphesiz ki en 
dikkat çekici detay LED ikiz farlar oluyor.
Bu farlar otomatik uzun - kısa huzmeli 
far özelliğine sahip. Bu sayede gece kısa 
ve uzun far geçişlerini sistem kendisi 
gerçekleştiriyor.Dünyada bir ilk olan 
karşıdan gelen aracın gözüne almayan 
uzun farlar kullılmış.Arka bölümde 
genişletilmiş tekerlek bombeleri 
ve etkileyici genişlikte iz mesafesi 
otomobilin arkadan itişli karaktere 
sahip olduğunu vurgulamış. Alaşımlı 
jantlar arabaya bambaşka bir hava 

katmış durumda.Hemen bu jantların 
arkasında hava yarıkları yer alıyor. Bu 
detay da otomobilin sportif karakterini 
yansıtıyor. Arka bölüme geldiğimizde 
ise klasik BMW çizgileri görüyoruz. 
Ancak tampondaki keskin hatlar, arka 
siyah renkteki difizör ve krom egzoz 
borusu otomobilin sportif karakterinin 
bu bölüme de yansımasını sağlamış. Yeni 
BMW 4 Sersine boyut olarak bakılırsa 3 
Serisi’nden 26 mm daha uzun, 43 mm 
daha geniş, 16 mm daha alçak ve 50 mm 
daha geniş aks mesafesine sahip. Aracın 

sportif direksiyon arkasında sunulan 
kulakçıklar  araca bambaşka bir hava 
katmış.Gelişmiş iDrive işletim sistemi 
sayesinde orta konsolda yer  alan buton 
dokunmatik özelliği kazanmış. Arka 
kısımda entegre koltuk başlıkları ile son 
derece etkileyici koltuklar bulunuyor 
ve aracın Coupe olması sizi şaşırtmasın 
arka koltuklar çok geniş ve rahat.1 litrelik 
şişeler için sunulan alanlarda bulunuyor. 
BMW içeride sunduğu geniş alana 445 
litrelik bagaj hacmiyle eşlik ediyor. 

Yeni Efsane BMW 4
Y



Hız Canavcarı Fazla 
Tüketmiyor

BMW 4 Serisi, 3 farklı motor ile satışa 
sunuluyor 2.0 litrelik dizel 184 beygir 
güç ve 380 Nm tork değerine sahip. Bu 
değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 7.5 
saniyede tamamlayan model 240 Km/s’lik 
bir hız değerine sahip. Yakıt tüketim 
değeri ise 4.8 litre olarak belirtilmiş.428i 
Coupe’de 2.0 litre benzinli 245 beygir 
güç ve 350 Nm tork değerine sahip. Bu 
değerler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 5.9 
saniyede ve maksimum 250 Km/s’lik hız 
üretiyor buna ek olarak yakıt tüketim 
değeri ise 6.7 litre.435i Coupe 3.0 litrelik 
benzinli motor 306 beygir güç ve 400 

Nm tork değerine sahip olan ikici bir 
araca sahip. Bu değerler ile 0-100 Km/s 
hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlayan 
model maksimum 250 Km/s hız değerine 
sahip bu sürat canavarı 8.1 litre benzin 
tüketiyor.. Türkiye’de şu an 420 Coupe 
ve 428i xDrive Coupe seçenekleri 
satılacak. Marka sonbaharda 420i Coupe 
ve 420d Coupe’nin xDrive seçeneklerini 
de sunacak.

 Sürüş Modunu Siz Seçin
 

Tüm BMW 4 Serisi Coupe modellerine 
standart olarak  Sürüş Deneyimi 
Kontrolü düğmesi sunuluyor.Sürücü 
sürüş karakterine göre “Eco Pro”, 

“Comfort”, “Sport”, “Sport+” 
modlarından birini seçebiliyor.Tüm 
modları diğer BMW modellerinden 
hatırlamak mümkün. Ancak BMW 
mühendisleri “Eco Pro” moduna 
ekledikleri bir özellik ile size daha fazla 
ekonomi yaptırmayı hedefliyorlar. Aracı 
“Eco Pro” moda aldığınızda 50 ila 160 
Km/s hız aralığında ayağınızı gazdan 
çektiğiniz anda motoru güç aktarım 
organlarından ayıran bir sistem devreye 
giriyor araç o sırada yakıt tüketmiyor.
Yeni BMW 4 Serisi içerisinde BMW 
ConnectedDrive ‘ı barındırıyor. Bu 
sistem daha yeni özellikler, hizmetler 
ve sürücü destek sistemleri sunuyor. 
Sunulan sistemler şu şekilde sıralanıyor.
Renkli Head-Up Display:bu sistemde 

sürücü yoldan gözünü ayırmak zorunda 
kalmıyor.Yeni nesil profesyonel 
navigasyon sistemi:kontrol butonu 
üzerindeki Touch Pad’i kullanarak sayı, 
harf girebilir ve navigasyonu kontrol 
edebilirsiniz.Aktif Cruise Control: 
Öndeki araç ile güvenli mesafeyi 
ayarlayarak gaz veya fren yapma 
ihtiyacı durmadan ilerlemenizi sağlar. 
Driving Asistant: otoban sürüşlerinde 
güvenli araç kullanmanıza yardımcı olur. 
Yaklaşma Uyarı özelliğine sahip olan bu 
sistem yaya ve araçları algılayarak olası 
çarpışmalara karşı sürücüyü uyarır ve 
gerekirse fren yapıyor.



PEUGEOT RCZ R 270 GÜÇ İLE SHOW’A HAZIR
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kipler araca tasarım ve 
teknoloji konusunda tüm bilgi 
birikimini aktardı ve Peugeot 
RCZ markanını yeni ‘Motion 

& Emotion’ imzasını simgeleyen ilk 
model oldu. Bu sportif coupe model 
sade ancak kaslı tasarımı, üst segment 
kalitesi ve dinamizm sunan şasisi ile 
dikkat çekti. Pazara sunulduğu günden 
bugüne kadar 55 bin adetlik satış 
rakamına ulaşan Peugeot RCZ şimdi 
270 beygir gücü ile ön plana çıkan 
Peugeot RCZ R versiyonunu sunuyor. 
Peugeot RCZ R, 270 beygir gücündeki 
1,6 litre silindir hacimli yeni motoru ve 
sadece 145 g/km düzeyindeki düşük 
karbon emisyon seviyesi sunuyor. 
Peugeot Sport tarafından geliştirilen 
bu motor ile uyumlu olarak, Torsen 
kilitli diferansiyelle eşleşen özel yürüyen 
aksama sahip. Sportif araçların üst 
segmentini simgeleyen RCZ R Peugeot 
tarihinin en güçlü seri üretim modeli 
ünvanına sahip oldu. Peugeot’nun 0 dan 
100 kilometre’ye 5,9 saniyede çıkan ve 

250 kilometre/saniye (elektronik olarak 
sınırlandırılmış) maksimum hıza sahip 
olan bu güçlü modeli RCZ R, 2014 
yılının 2. çeyreğinde Türkiye pazarına 
sunulacak. 200 beygirlik RCZ’ye kıyasla 
17 kilo’luk bir kazanç elde edildi.

 Dıştaki ve İçteki 
Görsellik Muhteşem

Siyah Mat tavan kuşakları ve koyu 
Titanyum maskeli Bi-xenon farlarla 
donatıldı.Yol tutuşu ve aynı zamanda 
çekişi arttıran 10 mm alçaltılmış şasi 
ve geniş 19 inç alüminyum alaşım 
jantları RCZ R’yi yere “yapışık” gibi 
gösteriyor. Radyatör ızgarası üzerindeki 
kırmızı Peugeot yazısı ve ayrıca arkada 
da bulunan R amblemi RCZ R’nin dış 
tasarımını tamamlıyor. Yüksek güvenlik 
ve konfor donanımları RCZ R’de sürüşe 
duyarlı Xenon farlar ve far yıkaması 
WIP Nav Plus multimedya sistemi ile 

tamamlanıyor.Yeni sportif ve keskin 
tasarımlı koltuklar, Nappa deri ve 
Alcantara karışımı bir malzeme ile kaplı 
ve üzerlerinde işlenmiş “R” amblemi 
yer alıyor. Küçük boyutlu direksiyon 
simidi, kısa vites kolu, kırmızı şeritli 
özel alüminyum topuzu ve Peugeot 
Sport tarafından geliştirilen takviyeli 
bel destekli ve RCZ R’nin performans 
düzeyi ile uyumlu yeni spor koltuklar 
sürüş keyfini arttırıyor.130 km/h hızla 
seyreden yeni 
versiyon, 61 
metre’den daha 
kısa mesafede 
durabiliyor. 
Özel 
süspansiyon 
ayarı RCZ 
1.6 THP 
200 beygirlik 
versiyonunkine 
yakın bir konfor 
seviyesinin 
korunmasını 

sağlayan bir uzlaşma ile birlikte RCZ 
R’in çevikliğini ve keskin karakterini 
daha da üst düzeye çıkarıyor. Öte 
yandan, kokpitin kaliteli malzemeleri 
ve ergonomisi, üst gam donanımları ve 
normal kullanım koşullarında sınıfında 
referans olan düşük yakıt tüketimi 
(karma parkurda 100 kilometrede 6,3 l) 
RCZ R’nin pist dışında da kullanımı rahat 
ve keyifli kolay bir spor coupe olmasını 
sağlıyor.

E
2007 Yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Konsept Bir Otomobil Olarak Sergilenen ve Büyük İlgi 

Gören Peugeot RCZ, 2,5 Yıl Kadar Kısa Bir Süre Sonra Seri Bir Model Olarak Pazara Sunuldu 





acia markası Türkiye’de yükseliş trendini 
sürdürüyor. 2012 yılını 10. sırada 
tamamlayan Dacia, 2013 yılında toplam 
pazarda marka sıralamasında 7. sıraya 

yükseldi. Türkiye, uluslararası platformda da Dacia 
satışlarında en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. 
Türkiye dünya sıralamasında 4. sıraya yerleşti.  2010 
yılında lansmanı gerçekleştirilen Dacia Duster üç 
yılda 450 binden fazla müşterinin gönlünü fethetti. 
Türkiye’de ise Duster müşterilerin en çok tercih ettiği 
dizel SUV modeli. Aynı zamanda 4x4 segmentinin de 
lideri. Yeni Duster Türkiye’de 2 Aralık 2013 tarihinde 
36.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
Dacia, Sandero ve Sandero Stepway’i yenileyip Lodgy 
ve Dokker modellerini pazara sunduktan sonra ürün 
gamını eksiksiz hale getiriyor ve Yeni Dacia Duster ile 
birlikte ürün gamı tamamen yenilendi.

Dışta ve İçte Revizyon

Yeni Dacia Duster’ın ön yüzü, her yol koşuluna uygun 
bir otomobil olduğunu vurgulayacak biçimde iyileştirildi. 
Yeniden tasarlanan ızgaranın artık yeni bir hava giriş 
kanalı ve gündüz farlarına sahip çift optikli farları var. 
Aracın iç mekânı da yeni ön panel ile birlikte yeniden 
tasarlandı. Elektronik denge programı (ESP) ve dört 
hava yastığı, Eco mode, gündüz farları, vites değiştirme 
göstergesi standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak 
Dacia MEDIA NAV, hız ayar ve sınırlayıcı ve arka park 
sensörleri de opsiyon olarak müşterinin beğenisine 
sunuluyor. 

Performans İçin Üretilen Yeni 
Motorlar

Yeni Dacia Duster, 1.5 dCi motorun iki versiyonu ile 
sunuluyor bunlar 90 ve 110 beygirlik motorlar. Bunların 
her ikisi de daha düşük yakıt tüketimleri ile birlikte üstün 
sürüş özellikleri sağlıyor. Ayrıca, 1.6 16V 105 beygir 
motorun benzinli ve LPG’li versiyonları da Türkiye 
pazarında satışa sunuluyor. Yeni Duster’da sunulan 
Eco mode sayesinde sürücülere yakıt tüketimlerini 
azaltmada yardımcı oluyor ve sürüş tarzına ve yol 
koşullarına bağlı olarak karbon emisyonları yüzde 10’a 
kadar azaltılabiliyor. Kullanımındaki çok yönlülük, 4x2 
versiyonunun her yol koşulundaki becerileri ve 4x4 
versiyonunun off-road kabiliyetleri bile araçta mevcut.
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YENİ DACIA DUSTER
Sağlamlığı Vurgulayan Dış Tasarım ve Tamamen Yenilenmiş İç Tasarım, Yeni Ekipmanlar ve Daha 
Fazla Opsiyon, Az Yakıt Tüketimi ve Performans Avantajı Sunan Motor Seçenekleri Yeni Duster’da









icra, Nissan’ın Avrupa’da 
sattığı en iyi 3’üncü 
modeli ve 30 yıllık 
efsanevi geçmişi ile öne 

çıkan modellerinden. Nissan’ın hali 
hazırdaki başarısının temel taşlardan 
biri olan Micra modelinde yenilikler ve 
geliştirmeler meydana getirildi.   Ön 
ve arka tasarımı tamamen yenilenen 
Yeni Nissan Micra’da, Nissan Connect 
Multimedya Sistemi, Park Asistanı gibi 
özellikler hayata geçirildi. Ayrıca komple 
metal değişimleri ile iç mekanda önemli 
değişiklikler yapıldı. Merkez konsol, 
trim, ledli stop lambalar, Radyo CD-
MP3 Çalar yenilendi. Versiyonlara göre 
değişiklik gösteren yeni multimedya 
sistemi, USB+AUX girişleri ve son 
teknoloji geniş ekranlı dokunmatik 

navigasyon sistemi eklendi. Yeni eklenen 
2 renkle ve 15 inç jant seçeneğiyle dış 
tasarımda ekstra bir yenilik sağlandı.
Yeni Nissan Micra’da yer alan önemli 
özelliklerden biri üzerinde V şekli yer 
alan yeni ön ızgara. Değişim sadece 
ön ızgara ile sınırlı kalmayıp, kaput, 
ön farlar ve ön tamponlar da yeni bir 
tasarıma sahip. Ön sis lambalarının da 
krom çerçeveler içinde yer alması, fark 
yaratıyor. Dış tasarımda yapılan tüm 
bu değişiklikler, Yeni Nissan Micra’yı 
daha güçlü, daha kararlı ve dinamik 
gösteriyor.  Yeni Nissan Micra’nın bir 
diğer önemli özellikliği ise üst versiyonda 
yer alan Nissan Connect Navigasyon 
ve Multimedya sistemi. 5,8 inç’lik 
yeni ekrana sahip bu sistem, kromajlı 
düğmelerle kumanda ediliyor.  Dünyanın 

en verimli petrol motorlarını üreten 
Nissan, Yeni Nissan Micra’nın en üst 
versiyonunda 3 silindirli 1.2 litrelik direkt 
enjeksiyonlu, benzinli ve “supercharge”lı 
DIG-S motoru kullanıyor. sınıfının en 
üst teknolojisine sahip olan motor, 98 
PS’lik sıradışı bir performans yaratıyor 
ve bir dizeli ekonomisi sağlıyor (100 
km’de 4,4 lt.). Ayrıca 99 gr/km’lik düşük 
emisyon değeriyle doğayı da düşünen 
DIG-S motorlarda yer alan otomatik 
stop/start teknolojisi yakıt ekonomisini 
yüzde 4 oranında geliştiriyor. Yeni 
Nissan Micra’nın STREET versiyonunun 
standart donanımları arasında; merkezi 
kilit, elektrikli ön camlar, elektrikli 
direksiyon simidi, 14 inç çelik jantlar, 
Cruise Control, sürücü, yolcu, yan ve 
perde hava yastıkları ile ABS ve ESP yer 

alıyor.  MATCH versiyonu ile birlikte 
Otomatik klima, Ön sis farları, 15 inç 
çelik jantlar, otomatik yanan farlar ve 
yağmur sensörlü silecekler sunuluyor. 
En üst versiyon olan DIG-S DESIRE’da 
ise Nissan Connect Multimedya Sistemi, 
Akıllı anahtar, Start Stop Düğmesi, 
Otomatik katlanan ısıtmalı yan aynalar, 
Park Asistanı, Park sensörleri, Cam 
Tavan ve Süet görünümlü koltuk 
kaplamaları bulunuyor.  Nissan Micra, 
30 yıldır 6 milyon adetten fazla satış 
rakamıyla küçük otomobil sınıfında 
akıllarda ve kalplerde yaşamaya Yeni 
Micra ile devam edecek.  Micra,  36 bin 
900 TL.’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuluyor. 

YENİ NISSAN MICRA, ŞEHRİN 
VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Yeni Nissan Micra; Street, Match ve DIG-S Desire versiyonları

 ile Ekim ayında Türkiye’de satışta.
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issan’ın yenilik, tarz ve 
heyecanla harmanladığı 
Qashqai ve Juke modellerinin 
izlerini takip eden Yeni 

Nissan Note yaşamı kolaylaştıran 
teknolojileri ile geleceğin otomobil 
standardını belirliyor. Dinamik tasarımı 
ve gelişmiş premium teknolojisi ile Yeni 
Nissan Note, erişilebilir ve ekonomik bir 
paketle Türkiye yollarına çıktı.

Nissan’ın düşük ağırlıktaki V platformu 
üzerine inşa edilen Yeni Nissan Note, 
sportif ve atik bir görünüme sahip olmak 
için uzun bir aks mesafesine sahip. 
Aracın yan tarafı, güçlü bir dinamizm 
katan ve adını kortta hızla hareket 
eden bir squash topundan esinlenerek 
alan çarpıcı “Squash Çizgisi” ile ayırt 
edilebiliyor. Yeni Nissan Note pratikliğini 
ve çok yönlülüğünü korurken; dinamik, 
enerjik ve sportif olan tamamen yeni bir 
hatchback olarak tasarlandı. Yeni Nissan 
Note, iç mekanda da kullanıcılarına 
havalı ve eğlenceli bir atmosfer sunuyor. 
Üstelik 85 derece açılabilen arka 
kapılarıyla araca iniş-binişlerde ve yük 
yüklemede kolaylık sağlıyor.

Sektöre heyecan verici yeni teknolojiler 
getiren Yeni Nissan Note’un motoru ve 
şanzımanı, hem verimliliği hem de sürüş 
konforunu artıran akıllı özellikler içeriyor. 
Yeni Nissan Note’un 1.2 benzinli ve 
1.5 dizel motor seçenekleri bulunuyor. 
Benzinli motoru 80 HP gücünde 3 

silindirli olan Yeni Nissan Note’un, 1.5 
litrelik turbo dizel motor seçeneği ise 90 
HP gücünde. Dizel motor seçenekleri 
geleneksel dizel motor ekonomisini 
sağlarken, benzinli motora eşdeğer bir 
sürüş keyfi sunuyor. Eco Sürüş Modu 
sayesinde motor özelliklerini ayarlayarak 
en iyi yakıt ekonomisini elde etmeye 
yardımcı oluyor. Yeni Nissan Note’un 
yeni modellerinde 95 gr/km değere 
denk gelen, düşük CO2 emisyonları 
sağlayan start / stop sistemi standart 
olarak sunulurken, kullanım maliyetleri 
de aynı derecede cezbedici hale geliyor.

Yeni Nissan Note’un 
teknolojisi B segmenti 
standartlarını belirliyor

Yeni Nissan Note, kendi sektöründe 
daha önce görülmemiş gelişmiş 
teknolojiler barındırıyor. Bu önemli 
teknolojiler arasında, geri gidiş ve paralel 
park etme stresini ortadan kaldıran 
yenilikçi bir sistem olan, Nissan’ın 
gelişmiş Çevre Görüş Sistemi (AVM) 
yer alıyor. Dört ayrı kamera kullanan 
ve gösterge paneline monte edilen 5.8 
inçlik ekran, Yeni Nissan Note’un üstten 
görünümünü gösterirken, manevraları 
önemli ölçüde kolaylaştırarak sürücünün 
çevreyle bağlantılı olarak aracın 
konumunu görsel olarak algılamasına 
yardımcı oluyor.
 

Ayrıca Yeni Nissan Note; Çevre Görüş 
Sistemi’ne ek olarak, üç adet gelişmiş 
emniyet sisteminden oluşan Nissan 
Güvenlik Kalkanı paketi eklenen ilk 
model oldu. 
 

Kör Nokta Uyarısı

Önceden sadece premium sınıftaki 
araçlarda kullanılan bu Nissan sistemi, 
Yeni Nissan Note’un her iki yanındaki 
gizli kör noktalarda bulunan araçları 
tespit etmek üzere, geniş açılı arka 
AVM kamerasını kullanıyor. Her iki 
kör noktadan birinde bir aracın tespit 
edilmesi halinde, Yeni Nissan Note’un 
yan aynası üzerindeki uyarı ışığı yanıyor. 
Sürücünün şerit değiştirmesi sonucunda 
sistemin tehlike alanında bir araç tespit 
etmesi halinde, ışık yanıp sönmeye 
başlıyor ve sesli bir uyarı veriyor.

Şeritten Ayrılma Uyarısı

B segmentinde ilk kez yer alacak 
premium özellik olan Şeritten Ayrılma 
Uyarısı, arka AVM kamerasını kullanarak 
aracın şeritten yavaş yavaş çıkmaya 
başlaması durumunu tespit ediyor. 
Gelişmiş bilgisayar, sürücüye yoldaki 
konumunu düzeltmesi için uyarı veriyor. 
Dolayısıyla, sistem otomatik olarak kendi 
hassasiyetini ayarlayarak, farklı kullanım 
tarzlarına olanak sağlıyor.

Hareketli Nesne 
Algılama

Çevre Görüş Sistemi’nin özellikleri 
üzerine inşa edilen bu yeni işlev, geri 
giden Yeni Nissan Note’un, yoluna 
çıkabilecek olan nesneleri tespit etmeye 
yardımcı olmak üzere sürücüye yardımcı 
dijital pilotluk sağlıyor. Sıradan park 
yardımcıları sürücüyü yolda bir nesne 
olması halinde uyarırken, Hareketli 
Nesne Algılama sistemi ise geri giden 
Yeni Nissan Note’a doğru yürüyen 
bir çocuk gibi aracın arkasında hareket 
eden nesneler veya kişiler olması 
halinde sesli ve görsel bir uyarı veriyor. 
Bagaj kapağına monte edilmiş olan ve 
dışbükey lense sahip olan geniş açılı 
arka AVM kamerası, aracın arkası için 
180 dereceyi aşan benzersiz bir görüş 
alanı sunuyor. Kameradan elde edilen 
görüntülerse, 5.8 inçlik Nissan Connect 
ekranında görüntüleniyor.

Hem AVM hem de Güvenlik Kalkanı, 
Yeni Nissan Note’un 5.8 inçlik 
dokunmatik ekrana sahip olan, gelişmiş 
Nissan Connect Multimedya Sistemi, 
uydu navigasyonu, Bluetooth ve ses 
sistemi içerisine dahil edildi. 

Yeni Nissan Note, 41 bin 900 TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

N

YENİ NOTE TÜRKİYE’DE
Yeni Nissan Note farklı tasarımı ve teknolojik özellikleri ile Ekim ayında satışa sunuldu.





HONDA CR-V 1.6 i-DTEC DİZEL
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ç farklı donanıma sahip 
Honda CR-V 1.6 dizel, 
otomobilin yakıt tüketimi ve 
performansını bir SUV’un 
fonksiyonelliği ve güvenliğiyle 

buluşturuyor. İlk kez tanıtıldığı 1995 
yılından bu yana SUV pazarının en 
önemli temsilcisi haline gelen Honda 
CR-V, bir SUV’un kullanışlılığı ile normal 
bir otomobilin sürüş güvenliği ile 
dinamizmini birleştirerek bu segmentin 
standardının değişmesine neden oldu. 
1996 yılından bu yana dünya genelinde 
5.1 milyon adedin üzerinde satılan 
Honda CR-V’nin yeni modeli Avrupa 
ve Türkiye için son derece önemli 
olan 1.6 litrelik dizel motorla satışa 
sunuldu. Honda’nın ürün gamındaki 
Earth Dreams Technology motor 
serisinin ürünü yeni 1.6 i-DTEC motor 
ile donatılmış ikinci model olan CR-V 
1.6 dizel, başlangıç fiyatları 80 bin 900 ile 
92 bin 900 TL arasında değişen Dream, 
Premium ve Elegance adlı üç farklı 
versiyona sahip.

Honda’dan Üç Farklı 
Versiyon; Dream, 

Premium ve Elegence 

Erdem Soydaş  2014 sonuna kadar 
5 Bin adet CR-V dizel satmayı 
hedeflediklerini belirtti. Avrupa 
pazarında %50’ler seviyesinde paya sahip 
kompakt SUV segmentinde tamamen 
yeni bir pazara adım atmış olacaklarını 
belirten Honda Türkiye Otomobil Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Erdem Soydaş güzel hedefler 
peşine düştüklerini dile getirdi.Bunlara ek 
olarak Can Eroskay CR-V 1.6 dizel artık 
konfor, fonksiyon ve düşük tüketimin 
yeni adı olduğunu savundu. Son olarakta 
CR-V 1.6 dizelin Honda ürün gamındaki 
Earth Dreams Technology motor 
serisinin bir ürünü olan yeni 1.6 i-DTEC 
motor ile donatılmış ikinci model 
olduğunu belirtti.Sürücü-yolcu-yan ve 
perde hava yastıkları, araç denge kontrol 

sistemi (VSA), ABS, elektronik fren 
gücü dağıtımı (EBD), acil durum fren 
desteği, yokuşta kalkış desteği (HSA) 
ve lastik basınç ikaz sistemi (DWS) 
gibi güvenlik donanımlarının standart 
olarak sunulduğu 80 bin 900 TL’lik 
başlangıç fiyatına sahip Dream adlı giriş 
seviyesinde ayrıca renkli TFT LCD bilgi 
ekranı i-MID, hız sabitleyici, Idle Stop 
(Start&Stop), 
çift bölgeli 
otomatik klima, 
tek dokunuşla 
60:40 oranında 
katlanabilen arka 
koltuklar, ısıtmalı 
ve elektrikli yan 
aynalar ile gündüz 
yanan farları yer 
alıyor. 86 bin 900 
TL’lik Premium 
donanım 
seviyesiyle birlikte 
Dream’e ilave 
olarak park 

sensörü, ön sis farları, bluetooth sistemi, 
katlanabilir yan aynalar, geri görüş 
kamerası ve alüminyum görünümlü ön 
konsola sahip olunabiliyor. CR-V 1.6 
i-DTEC’in en üst donanım seviyesi olan 
Elegance ise çift xenon farlar, nubuk-deri 
karışımlı koltuk döşemeleri ve ısıtmalı 
koltuklar gibi ilave donanımlar sunuyor.

Ü

Düşük yakıt tüketimine sahip, sınıfının en hafif dizel motoru 1.6 i-DTEC, CR-V modeliyle 80 bin 900 
TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de 





MERCEDES E 180
Alman üreticinin 1.6 litre motorla piyasaya çıkarttığı E180, Türkiye’de tutulacağa 
benziyor. Zira vergi avantajı ve fiyatı, Mercedes markasını çok erişebilir yapıyor. 

Mercedes-Benz ve BMW bu sefer de küçük motorlu modelleriyle karşı karşıya geldi. 
E180 ve 520i’de kullanılan 1.6 litrelik motorlar 140 bin liradan başlıyor.
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Markanın “akıllı sürüş” adını verdiği donanımların yanı sıra ECO 
start/stop sistemine sahip motor da 2015’te uygulamaya konulacak 

Euro 6 standartlarını şimdiden karşılıyor.



Markanın “akıllı sürüş” adını verdiği donanımların yanı sıra ECO 
start/stop sistemine sahip motor da 2015’te uygulamaya konulacak 

Euro 6 standartlarını şimdiden karşılıyor.



çi son derece geniş ve rahat olan Mercedes 
E 180’de ilk göze çarpan dashboard. Son 
derece rahat kullanışlı olan ön gövde ve yan 
konsol; çok rahat ve erişebilme  açısındaki tüm 
kontrollere kolay uzanabilmeyi sağlayacak 

şekilde dizayn edilmiş. 

Almanya’nın iki büyük otomobil üreticisi, rekabeti 
farklı bir boyuta taşıdı. 
Son dönemin moda akımlarından olan hacim 
küçültmenin en başarılı örneklerini sunan Mercedes-
Benz ve BMW, E sınıfındaki (lüks sınıf) modellerinde 
bu motorları kullanmaya başladı.

Özellikle Türkiye gibi motor hacmine göre 
vergilendirilen pazarlarda avantaj sağlamak için 
kolları sıvayan markalar, ezeli rekabete 1.6 litrelik 
benzinli motorlarla  devam edecek.

Fiyatları bile benzer

Markaların geliştirme süreçleri kadar araçları pazara 
sunma tarihleri de aynı döneme denk geldi.Mercedes- 
Benz’in E180 olarak pazara sunduğu küçük 
hacimlisi, BMW cephesinde 520i olarak karşılık 
buldu. Araçların fiyatları da oldukça yakın. E180’in 
başlangıç fiyatı 142 bin lirayken 520i için 139 bin 227 
liralık etiket belirlenmiş.

Birçok teknolojik yeniliğe sahip olan 5 Serisi’nde, 
dokunmadan açılabilen ve aynı şekilde dokunmadan 
kapatılabilen bagaj kapağı kullanılıyor. Navigasyon 
donanımıyla birlikte gelen, dokunmatik yüzeye 
sahip yeni i-Drive butonu ise parmak ucuyla yazı 
yazabilmeye imkan tanıyor.

Farklı karakterdeki sürüş modları arasında seçim 
yapmaya olanak tanıyan Dinamik Sürüş Kontrolü’ne 

yeni eklenen “Seyir Modu” sayesinde, 50- 160 
km/s arasındaki hızlarda sürücünün ayağını gazdan 
çekmesiyle, aktarma organlarının motordan ayrılması 
sağlanarak yakıt tüketimi asgari seviyeye indiriliyor 
ve sadece rüzgârla yol alan yelkenli bir tekne gibi 
akıcı bir seyir sağlanıyor.

Çarpışmayı önleyebiliyor

Mercedes-Benz ise Pre-Safe (çarpışma önleme 
sistemi) ile başlayan ve Distronic Plus’la (direksiyon 
yardımcısı) devam eden güvenlik teknolojileriyle 
konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.

 Markanın “akıllı sürüş” adını verdiği donanımların 
yanı sıra ECO start/stop sistemine sahip motor da 
2015’te uygulamaya konulacak Euro 6 standartlarını 
şimdiden karşılıyor.

Mercedes-Benz ise Pre-Safe (çarpışma önleme sistemi) ile başlayan ve Distronic 
Plus’la (direksiyon yardımcısı) devam eden güvenlik teknolojileriyle konfor ve 

güvenliği bir arada sunuyor.
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Performansı daha başarılı

BMW, 5 Serisi’nde çift kanılı tek turbo 
beslemeli bir motor kullanıyor. 1.6 litrelik ünite, 
ürettiği 170 beygirlik güç ve 250 nm torkla 
benzerleri arısındaki başarılı örneklerden biri.

8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 
motor, aracı 0’dan 100 km/s hıza 8.7 saniyede 
ulaştırıyor. 520i’nin son süratiyse saatte 226 
kilometre olarak belirlenmiş. Ortalama tüketimi 
6.7 litre olarak belirlenen araçta Modern Line, 
Luxury Line ve M Sport olmak üzere 3 farklı 
Line seçeneği de sunuluyor.

Yıldız tasarrufta iddialı

Mercedes-Benz’in başarılı modeli E Serisi’nde 
kullanılan benzinli ünite de turbo beslemeli. 1.6 
litrelik motor, 156 beygir güç ve 250 nm tork 
üretiyor.

7G Tronic isimli 7 ileri çift kavramalı otomatik 
şanzımanla sunulan E180, 0- 100 km/s 
ivmelenmesini 9.6 saniyede tamamlıyor. Saatte 
220 kilometrelik son sürat de bu büyüklükte bir 
otomobil için başarılı sayılabilir. Aracın fabrika 
verilerine göre ortalama tüketimiyse 6.2 litre.



Fiat 500L Türkiye’de!

Fiat 500’L’nin Crossover Özellikleriyle 
Donatılan “Rockstar” Versiyonu Dünya 
Yollarına Çıkmadan Önce Türkiye’de 
Satışa Sunuluyor!



Fiat 500’L’nin Crossover Özellikleriyle 
Donatılan “Rockstar” Versiyonu Dünya 
Yollarına Çıkmadan Önce Türkiye’de 
Satışa Sunuluyor!



iat’ın efsanevi 500 ailesinin 5 kapılı yeni üyesi 500L 
Türkiye’de satışa sunuluyor. 
Ön satışına geçtiğimiz ay başlanan ve kısa 
sürede sınıfının en çok tercih edilen otomobili 
olmayı başaran Fiat 500L, Pop, Popstar 

ve Rockstar versiyonlarıyla pazardaki yerini alırken, 
500L modelinin crossover özellikleri taşıyan Rockstar 
versiyonunun dünyada ilk kez Türkiye pazarında satışa 
sunulması, Türkiye’nin Fiat dünyasındaki önemini bir 
defa daha tescilledi. Biri otomatik şanzımanlı olmak 

üzere, iki adet Multijet II dizel motor ve yenilikçi Turbo 
Twinair dahil, iki adet benzinli motor seçeneğiyle pazara 
sunulan sunulan Fiat 500L,  39.900 TL’lik başlangıç fiyatı 
ile dikkat çekiyor.

Fiat 500L ile yılın ikinci yarısında güçlü bir satış grafiği 
yakalamayı hedeflediklerini dile getiren Fiat İş Birimi 
Direktörü Okan Baş, “Kendini tüm dünyada sevdiren 
tasarım ikonu Fiat 500’ün hatlarını, geniş yaşam 
alanı, fonksiyonellik ve bir SUV’un sürüş özelikleriyle 
birleştiren Fiat 500L’yi Türkiye pazarına sunmaktan 
ve ön satış döneminde gördüğümüz büyük ilgiden 
son derece memnunuz. 500L Rockstar versiyonunun 
dünyada ilk kez ülkemizde satışa sunulması da bizi 
ayrıca mutlu ediyor. Fiat 500, lansmanından bu yana, 5 
yıl gibi kısa bir sürede dünya genelinde 1 milyon adedin 
üzerinde satış rakamına ulaşarak ne derece başarılı 
bir model olduğunu kanıtladı. Fiat, 500 modelinin 
yakaladığı bu başarıdan yola çıkarak yeni bir strateji 
oluşturdu ve 500’ü tek bir model olmaktan çıkarıp bir 
ürün ailesi haline getirmeye karar verdi. Fiat’ın küresel 
satış hacmine ve marka imajına önemli katkı sağlayan 
500 ailesinin son üyesi 500L, Türk tüketicilerinin 
beklentilerine uygun bir model. Ön satış döneminde 
ulaştığımız rakamlar da bu görüşümüzü destekliyor. 
500L’nin gördüğü ilgiden aldığımız cesaretle, 2013’ün 
sonuna kadar, sürpriz satış adetlerine imza atacağımıza 
inanıyoruz.” dedi. 

Fiat Pazarlama Müdürü Özgür Süslü ise “Üç ayrı 
versiyonla pazara sunduğumuz 500L, 1.5 metrekarelik 
panoramik cam tavanı, bi-color dış renk seçenekleri, 
kullanım alışkanlıkları doğrultusunda verimli sürüş 
önerileri geliştiren Eco:Drive Live teknolojisi, 5.4 inçlik 
dokunmatik multimedya ekranı ve birçok teknolojik 
özelliğiyle, kendini özel, farklı ve daha özgür hissetmek 
isteyenlerin hayran kalacağı bir otomobil. Fiat 500L, 
geniş yaşam alanıyla fonksiyonelliği birleştirmenin yanı 
sıra üstün tasarım ve sürüş özellikleriyle de bir kompakt 
SUV’un performansını sergiliyor. 4.14 m uzunluğa, 
1.78 m genişliğe, 1.66 m yüksekliğe ve 412 litrelik 
bagaj hacmine sahip 5 koltuklu Fiat 500L, tasarıma 
önem veren ve tarzıyla fark yaratmak isteyen otomobil 
severlerin vazgeçilmezi olacak.” diye konuştu.

Tasarımı, teknolojisi ve fonksiyonelliğiyle kendini farklı 
ve özgür hissetmek isteyenlerin ilk tercihi olacak Fiat 
500L, oldukça geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.  
Mayıs ayında ön satışına başlanan ve geçtiğimiz bir 
aylık dönemde sınıfının en çok satan otomobili olan 
Fiat 500L’nin Popstar versiyonunda, lansmana özel, 
3.500 TL değerindeki “Panoramic Edition” paketi, 31 
Ağustos’a kadar hediye ediliyor. Müşteriler Panoramic 
Edition’da, 17 inç alaşımlı camlar, panoramik cam 
tavan, arka park sensörü, elektrikli bel ayarlı ön ve arka 
koltuklarla ön ve arka kolçak gibi özelliklere ücretsiz 
sahip oluyor. 
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Fiat 500L: Sınıfının en çevreci otomobili

Fiat 500L, Türkiye’de biri otomatik şanzımanlı olmak 
üzere, iki adet Multijet II dizel motor ve yenilikçi 
Turbo Twinair dahil olmak üzere, iki adet benzinli 
motor seçeneğiyle pazara sunuluyor. 500L’nin 900 
cc hacminde olmasına rağmen, 1600 cc hacmindeki 
motorlara eş değer bir performans ve dizel motor 
kadar düşük yakıt tüketimi sergileyen 2 silindirli yeni 
Twinair motoru, 105 beygir güç üretirken, sadece 112 
gram emisyon değeriyle de çevreye olan saygısını 
gösteriyor. 1.4 litre 95 beygir gücündeki motor ise 
uygun fiyatlı bir 500L’ye sahip olmak isteyenler 
için makul bir seçenek oluşturuyor. Sınıfında ilk kez 
Euro 6 normlarına sahip Fiat 500L, bu özelliğiyle 
sınıfının en çevreci otomobili unvanını da hak 
ediyor. Fiat’ın ödüllü 1.3 litrelik Multijet motoru 85 
beygir gücündeki versiyonuyla en tasarruflu motor 
seçeneğini sunuyor. En çok tercih edilen motorlardan 
biri olan 1.3 Multijet 85 Hp, Dualogic otomatik 
vites seçeneğiyle de, 500L’nin her üç versiyonunda 
otomobilseverlerin tercihine sunuluyor. 1.6 litre 
hacmindeki Multijet motor ise 105 beygir gücü ve 
320 newtonmetre torkuyla, 500L’nin en performanslı 
motor seçeneğini oluşturuyor.
Fiat 500L: Etkileyici Tasarım ve Geniş Yaşam Alanı

Fiat’ın tasarım merkezi Centro Stile tarafından 
tasarlanan Fiat 500L, efsanevi Fiat 500 modelini 
önden andıran tasarımıyla, ilk bakışta sıcak ve tanıdık 

bir izlenim bırakıyor. Fiat 500’ün genlerine uygun 
olarak tasarlanan tavan ve arka bölüm görselliğiyle 
dikkat çeken Fiat 500L, geniş cam yüzeyleri ve 
tavanıyla maksimum görüş kolaylığı ve iç mekân 
ferahlığı sağlıyor. Gövdesi çift renkli olarak tercih 
edilebilen ve 20’den fazla renk seçeneği bulunan 
Fiat 500L’nin, alaşımlı jantlar için sunduğu beyaz, 
gri ve siyah seçenekleriyle sınırsız kombinasyon 
yapılabiliyor. 

w4.14 m uzunluğa, 1.78 m genişliğe ve 1.66 m 
yüksekliğe sahip Fiat 500L’nin kabini içinde de 
çeşitli seçenekler sunuluyor. Fiat 500L, oldukça 
ferah şartlarda 5 yolcu taşıma ve aynı zamanda 5 
valiz barındırma özelliğiyle, iç mekan genişliği 
konusunda oldukça iddialı olduğunu ortaya koyuyor. 
Yeni Fiat 500L, sınıfının en verimli iç mekân 
genişliği ve 412 litreye varan bagaj kapasitesiyle 
rakiplerinden farklılaşırken, tüm yolculara sunduğu 
kullanışlı bölmelerle, yaşam alanının fonksiyonel 
kullanılmasına olanak sağlıyor. Sürüş keyfi ve araç 
içi konforu, her hareket yönünde ayarlanabilen 
koltukların çok yönlülüğüyle destekleniyor. 
İlk bakışta Fiat 500’e özgü detayları hatırlatan 
çizgilerden, gövde rengine sahip gösterge paneline 
ve konfor hissini tam anlamıyla yansıtan döşemelere 
kadar birçok iç mekân detayı, Fiat 500L’nin kendini 
sevdiren özellikleri arasında yer alıyor. Kapsamlı 
aksesuarlarıyla dikkat çeken 500L’de, farklı gösterge 
grafiklerine, krom kaplamalara ve hatta koku 

yayıcılara kadar uzanan geniş bir aksesuar yelpazesi 
sunuluyor. 
Fiat 500L:  Kullanıcı  Dostu Teknolojiler ile Özgürlük

Fiat’ın “kullanıcı dostu, hayatı kolaylaştıran” 
teknolojileri, Fiat 500L modelinde de yoğun bir 
şekilde kullanılıyor. Bu teknolojilerin başında 
500L’nin; bilgi-eğlence, arıza teşhisi gibi önemli 
fonksiyonlarını, kolay ve sezgisel bir kullanıcı 
deneyimiyle ilk kez birleştiren, yeni dokunmatik 
ekran geliyor. Dahili navigasyon sistemini de sunan 
geniş dokunmatik ekran, donanımı kategorinin ötesine 
taşıyor. Küçük bir tablet olarak nitelendirilebilecek 
5.4 inçlik ekran, USB bağlantıları, Bluetooth ve 
AUX-IN özellikleriyle, hands-free arama, akıllı 
telefonlar ve MP3 çalarlar aracılığıyla SMS 
mesajlarını okuma ve müzik dinleme imkanı sunuyor. 
Direksiyon üzerindeki kontroller ve ses tanıma 
sistemi dikkat kaybını engellerken, en modern dijital 
uygulamalar 500L’de bir araya geliyor. 

Dünyanın en önde gelen otomobil güvenlik 
organizasyonlarından olan Euro NCAP’in 
gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden, en yüksek 
değerlendirme kriteri olan 5 yıldız alan Fiat 500L, 
standart olarak sunulan 6 hava yastığı, ABS+EBD, 
ASR+MSR+ERM+DST ve Hillholder içeren ESP 
sistemi, cruise control gibi birçok güvenlik öğesiyle 
de iddiasını ortaya koyuyor. 



YENİ FORD FİESTA
37 senede toplam 15 milyon satmış bir model olan 
Fiesta, son versiyonu ile Türkiye pazarına girdi. 
Üretildiği ilk günden bu yana 6 kasa değiştiren 
otomobil, Türkiye pazarında ise, 2008 senesinden beri 
toplam 78 bin adetlik satışa ulaştı. 





lk kez tanıtıldığı 1976 yılından beri yenilikçi 
tarzı ile her zaman bakışları üzerine çeken Ford 
Fiesta 6’ncı nesli ile tüm beğenileri toplamaya 
devam ediyor. Sınıfında ilk kez sunulan 
teknolojiler, yüksek güvenlik donanımları, 5 

farklı motor seçeneği ve şık tasarımı tamamlayan 
üstün konfor özelliklerine sahip Yeni Fiesta, 31 bin 
795 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tüm 
ürün gamıyla teknolojiyi demokratikleştirmeye devam 
ettiklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, Fiesta’nın 2008’de devrim yaptığını, 
2013’te de teknolojik evrimle yeni bir sayfa açtığını 
söyledi.Pazara sunulduğu 1976 yılından bugüne 
dünya çapında 15 milyon adetten fazla satışa ulaşan 
ve Avrupa’da segmentinin en çok tercih edilen modeli 
unvanına sahip Fiesta, kısa bir süre içerisinde hem 
Avrupa hem de Türkiye’de müşterilerin gönlünü 
fethederek rakiplerini geride bırakmayı başardı. 
Geçirdiği evrimle yenilenen Ford Fiesta; yeni tasarımı 

ve ileri teknolojik özelliklere sahip Trend ve Titanium 
seçenekleriyle 33 bin 95 TL’den başlayan fiyatlarla 
Türkiye yollarına çıktı. Şimdi daha da dinamik ve 
sportif tasarıma sahip 6’ncı nesil Fiesta, üst sınıf 
araçlarda bulunan teknolojik özellikleri daha çok 
sayıda sürücüye ilk kez sunarak Ford’un teknolojiyi 
demokratikleştirme yaklaşımını sürdürüyor.

Haydar Yenigün: Fiesta 2008’de 
devrim, 2013’de evrim geçirdi
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 
“Ford’un en büyük hedefi; müşterilerine yaratıcı, 
akıllı, hayatı kolaylaştıran ve aynı zamanda 
ulaşılabilinir teknolojiler sunmak. Bu vizyonla 
müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, ileri 
teknolojilere sahip ve aynı zamanda çevreci ürünler 
geliştiriyoruz” dedi. “1997 yılında Türkiye’de 
pazara sunduğumuz Fiesta’nın tasarımında 2008 

yılında devrim niteliğinde bir değişiklik yapıldı 
ve Fiesta, dünyanın en prestijli ödüllerinden Red 
Dot Tasarım Ödülü’ne sahip oldu. 2013 yılında 
ise Fiesta’nın evrim geçirdiğini söyleyebiliriz. 
Ford’un ‘Go Further’ stratejisi doğrultusunda 
teknolojinin demokratikleştirilmesi felsefesi Fiesta’ya 
da uygulandı. Böylelikle Fiesta artık teknolojik 
gelişimini de tamamladı. Geçtiğimizyıl 306 bin adetle 
Ford ürün gamının dünya çapında en çok satan aracı 
Fiesta oldu” diyen Yenigün konuşmasında, Fiesta’nın 
Türkiye satış rakamlarına da değindi: “Fiesta’nın 
tasarımda devrim yaptığı 2008 Eylül ayından bu 
yana 78 bin adet Fiesta satışı yaptık. Bu rakam, son 4 
yılda, önceki 11 yılın toplamı kadar Fiesta sattığımızı 
gösteriyor. 2012’de başarılı bir satış performansı 
gösteren Fiesta 21.571 adetlik satış ile %13’lük pazar 
payına ulaştı ve 2010 yılından beri süregelen segment 
liderliğini sürdürdü”.

İ



Aykut Özüner: Sınıfının en çok 
beğenilen ve en çok satan modeli

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Özüner 
de konuşmasında “2012 yılında toplam araç 
satışlarımızın yüzde 20’sini, toplam binek araç 
satışlarımızın ise yüzde 46’sını oluşturan Fiesta, 
2013 yılı için geçirdiği evrimle artık daha dinamik 
ve sportif dış tasarıma, ergonomik ve yüksek 
kaliteli bir iç mekana sahip. Ford’un teknolojiyi 
demokratikleştirmesinin bir örneği olan Yeni 
Fiesta ile çoğu üst sınıf araçlarda bile bulunmayan 
ileri teknoloji donanımını müşterilere sunuyoruz. 
Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan ve son 
üç yıldır sınıfının en çok tercih edilen modeli olmayı 
başaran Fiesta’nın yeni jenarasyonu ile bu başarıyı 
devam ettireceğimize inanıyoruz.”

Devrim niteliğindeki tasarımın evrimi
Sıra dışı tasarımıyla dünyanın en prestijli tasarım 
ödüllerinden olan Red Dot Tasarım Ödülü’ne sahip 
olan Fiesta, iç mekanda kullanılan yüksek kaliteli 
malzemeler ve yüksek teknolojik özellikleri ile artık 

çok daha fazlasını sunuyor. Dış tasarımımdaki en 
belirgin yenilik yüksek profilli trapezoid tasarıma 
sahip sportif üst ızgaradan oluşurken geriye doğru 
eğimli bir şekilde uzanan lazer kesim yeni farlar, 
“Powerdome” olarak adlandırılan kaslı tasarıma 
sahip motor kaputuyla birleşerek Fiesta’nın güçlü 
duruşunu öne çıkartıyor. Fiesta’nın arkasına doğru 
uzanan sportif çizgiler, daha geniş açılı ve sportif 
yeni arka spoylerin yanı sıra yenilenen stop grubu ile 
de desteklenmiş. Ergonomisi daha da geliştirilen iç 
mekanda en dikkat çekici değişiklik, Ford’un ürün 
gamında yer alan diğer otomobillerde de görev yapan 
buz mavi renkli aydınlatmaya sahip gösterge paneli 
oldu. ergonimik iyileştirmelerle birlikte kullanılan 
malzeme kalitesinde de daha iyisini sunan Yeni 
Fiesta, uzun yıllardır süre gelen Fiesta tutkusunu 6’ncı 
nesilde de sürdürmeye davam edecek.

Yeni Fiesta ile segmente gelen sayısız 
yeni teknolojiler
Yenilenme sürecinde Ford markasının tüm 
modellerinde olduğu gibi teknolojik yeniliklerle 
donatılan Fiesta’da bulunan Aktif Şehiriçi Güvenlik 
Sistemi, Ford SYNC araç içi iletişim sistemi, MyKey 

adlı kişiselleştirilebilen anahtar ve  Acil Durum 
Yardımına sahip SYNC sistemi gibi özellikler 
segmentinde ilk anlamında geliyor.

Üçü tamamen yeni 5 motor seçeneği
Dördü benzinli biri dizel olmak üzere beş farklı motor 
seçeneğine sahip Yeni Fiesta’nın güç ünitelerinden 
üçü tamamen yeni. Kullanıcılarına daha düşük 
tüketim ve yüksek performans sunan 1.5 litre TDCi 
75 PS dizel, 1.0 litre 3 silindirli 100 PS EcoBoost ve 
1.6L 105 PS’lik benzinli motorlar Fiesta’yla ilk kez 
satışa sunuluyor. Üdşük hacimde ürettiği yüksek güç 
ve düşük tüketim başarısı ile 2012 yılında “Engine 
of the Year – Yılın Motoru” ödülüne hak kazan 
1.0 litre hacmindeki EcoBoost motora sahip Yeni 
Fiesta’da kullanılan 1.5 TDCi ve 1.6L 105 PS’lik yeni 
motorlar seleflerine göre %11 düşük tüketim sağlıyor. 
Bunlarla birlikte 96 PS’lik 1.4 litre ve 82 PS’lik 1.25 
litre Duratec benzinli motorlar, Fiesta ürün gamında 
daha önce olduğu gibi yer almaya sürdürüyorlar. 
Otomatik şanzıman tercih eden müşteriler, 105 PS’lik 
güce sahip 1.6L benzinli motorla birlikte sunulan 6 
ileri vitesli PowerShift şanzımanın konforlu vites 
geçişlerinden faydalanabiliyorlar.



Titanium X Paket ve Tekno Paket, 
Fiesta’nın şıklığını konforla 
tamamlıyor 
Premium otomobillerin şıklık, teknoloji ve sürüş 
keyfini B segmentine taşıyan Fiesta’da seri stratejisi 
korunurken, opsiyon stratejisi ve fiyatlandırma 
da bir önceki modele paralel olarak düzenlendi. 
Giriş seviyesindeki Trend seçeneğinde gövde rengi 
elektrikli-ısıtmalı-sinyalli yan aynalar, direksiyondan 
kumandalı radyo/CD/MP3 çalabilen müzik sistemi, 
Ford EcoMode, USB ve Aux-in bağlantı noktası, 
deri kaplı vites topuzu, akıllı şarj sistemi, vites 
değiştirme ikazı, ISOFIX bağlantı noktaları, sürücü 
ve yolcu ön hava yastıkları, MyKey ve ABS gibi 
özellikler standart olarak sunuluyor. Titanium 
donanım seviyesinde ise LED gündüz farları, sürücü 
kol dayama, alaşım jantlar, ön sis farları, elektrikli 
arka camlar ve camların altında krom çıta, elektronik 
klima, estetik aydınlatma paketi ve 3 kollu deri 
direksiyon simidi yer alıyor. 

Aracını ileri seviyede güvenlik, konfor ve şıklıkla 
donatmak isteyenlere X Paketi ile otomatik yanan 
farlar, otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur 
sensörü, hız kontrol sistemi ve karartılmış arka 

camlar; Tekno Paket ile sınıfında ilk kez Fiesta’da 
sunulan aktif şehir içi güvenlik sistemi, anahtarsız 
giriş sistemi, elektrikli katlanan yan aynalar ve 
ısıtmalı ön camlara sahip olabiliyorlar. Bunlara 
ilave olarak ESP, çekiş kontrol sistemi, yokuş kalkış 
desteği, yan, perde ve diz hava yastığından oluşan 
Güvenlik Paketi Sony müzik sistemi ve SYNC de 
opsiyonel olarak Yeni Fiesta ile tercih edilebiliyor.

Fiesta ‘nın  yenilikçi teknolojileri;

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi; Yavaş akan 
trafikte 30 km/s’nin altındaki hızlarda çarpışmaların 
önlenmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan sistem, 
öndeki aracın beklenmedik şekilde durduğunu 
tespit ederse, sürücünün yerine otomatik olarak fren 
yapıyor.

Ford SYNC; Ford’un en yeni araç içi iletişim sistemi 
Ford SYNC, sürüş esnasında elleri direksiyondan 
gözleri yoldan ayırmadan araç içerisinde iletişim 
sunuyor. Sistem sayesinde Türkçe sesli komutlarla 
Bluetooh üzerinden sisteme entegre telefon ile telefon 
görüşmeleri yapılabildiği gibi, Bluetooth ya da USB 

yoluyla sisteme bağlanmış müzik cihazlarından 
Türkçe sesli komutlarla müzik seçilebiliyor. Gelişmiş 
sistem aynı zamanda cep telefonuna gelen mesajları 
da kullanıcılarına sesli olarak okuyor ve sistemde 
bulunan hazır mesajlar ile mesajı gönderene sürüşe 
ara vermeden anında yanıt verilebiliyor. SYNC 
sistemi aynı zamanda bir kazadan sonra araçtaki 
yolcuları, yerel dilde 112 acil yardım birimlerine 
bağlayan ödüllü Ford Acil Durum Yardımı özelliğini 
de içeriyor.

MyKey; Yenilenen Fiesta, bulunduğu sınıfta ilk kez 
sunulan MyKey özelliği ile yetişkinleri daha güvenli 
sürüşe teşvik ederken genç sürücülerin de direksiyon 
başında maruz kaldığı risklerin azaltılmasına olanak 
tanıyor. Ford MyKey sistemi, kişiye tanımlı özel 
anahtar aracılığı ile aracın maksimum hız ve müzik 
düzeyi limitlerini kişiye göre belirliyor. Ayrıca 
emniyet kemerleri takılıncaya kadar müzik sisteminin 
sesi açılamıyor ve sürücüye yardımcı sistemler ile 
güvenlik özellikleri devre dışı bırakılamıyor. MyKey 
özelliği ayrıca vale gibi farklı kişilere anahtar teslim 
etme durumunda, kullanacak kişilerin aracı belirli 
sınırlar içinde kullanmasını sağlayarak kötü niyetli 
kullanımın yaratacağı muhtemel hasarları engelliyor. 



BABÜR GÜREL dedi ki,
Avrupa’da B segmentinde 306 binlik 

satışla dikkat çeken Fiesta, 31.800 
lira ile 43.000.- lira fiyat aralığında 

piyasaya çıktı. 
Sıra dışı tasarımıyla dünyanın en prestijli 

tasarım ödüllerinden olan Red Dot Tasarım 
Ödülü’ne sahip olan Fiesta, iç mekanda 
kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve 
yüksek teknolojik özellikleri ile artık çok 

daha fazlasını sunuyor. 



TOYOTA AURİS
İç dizaynındaki değişiklikler 
ve göstergelerin yeni 
aydınlatma renkleri ile, 
dokunmatik ses sistemi ve 
yol bilgisayarı ilk bakışta 
dikkat çekenler. Kokpitin 
rahatlığı ve tüm düğmelere 
kolay ulaşım ise göz ardı 
edilmeyecek yeniliklerden 
biri.  





oyota’nın heyecan verici yeni tasarım 
anlayışını tam  şekilde yansıtan Yeni Auris, 
markanın 2013 yılındaki yenilenme atağının 
ilk ürünü olarak yollara çıkıyor. Yeni 
Auris, çekici görünüm ve keyif veren sürüş 

özelliklerine sahip 2. neslinde segmentinin kendine 
güvenen otomobilleri arasında güçlü bir yer ediniyor.
Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş.CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, Toyota’nın C segmentindeki global 
liderliğine vurgu yaparak “Yeni Auris ile bugün 
yepyeni bir tasarım anlayışını kutlayan Toyota, dünya 
çapında 140 ülkede 39 milyon adetten daha fazla 
satışla orta segmentte son derece iddialı bir geçmişe 
sahiptir. Bu mirası yine başarılarla taçlandıracağına 
inandığımız Yeni Auris’in müşterilerimizin uzun 
zamandır beklediği değişimi ve heyecanı yaratacağına 
eminiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki satışlarımızın 
yüzde 35’ini oluşturan Auris, Toyota ürün gamının 
lokomotif ürünlerinden olmaya devam edecektir” 
dedi. Lansman sırasında konuşan Bozkurt; 2013 

senesinde  7 bin adet satılması planlanan Auris’le 
birlikte, Corolla’nın satışlarının da artmasını 
beklediklerini ve stratejik önem kazandırdıkları 2014 
senesinde ise, toplamda 50 bin adetlik satış rakamını 
hedeflediklerinin altını çizdi. Adapazarı Fabrikası’nın 
150 binlik kapasite ile Corolla ve Verso üretiminde, 
diğer Toyota fabrikaları arasında önemli bir yere 
sahip olduğunu da vurguladı. 
Toyota’nın Yeni Tasarım Anlayışı 
Yeni Auris’te Hayat Buluyor
Toyota’nın “Keen Look-Keskin Bakış” farlarıyla 
birlikte gündüz LED farları Yeni Auris’in görsel 
zenginliğini ortaya koyuyor. “Under Priority – 
Öncelikli” ön ızgara ile birlikte Toyota’nın yeni 
tasarım anlayışı tam olarak Yeni Auris’te hayat 
bulurken, bu özellikler otomobilin agresif, cesur ve 
çekici kimliğini gözler önüne seriyor. Bir önceki 
nesile göre 30 mm artırılarak uzunluğu 4275 
mm’ye ulaşan ve yüksekliği 55 mm düşürülerek 

1460 mm’ye indirilen Yeni Auris, zemine hakim, 
güvenli ve sağlam bir görüntü kazandı.  Sınıfının 
en iyilerinden olan 0,277 Cd aerodinamik sürtünme 
katsayısına sahip olan Yeni Auris’e entegre edilen 
arka spoiler, hava akımına şekil veren tavan tasarımı, 
aracın altından hava akımını kolaylaştıran alt tasarım 
detayları ve “sakana” isimli kanatlar da aerodinamik 
başarıyı sağlayan detaylardan sadece bir kaçı. Ağırlığı 
50kg azaltılan Yeni Auris’in gövdesinin üst tarafında 
kullanılan çelik sayesinde de gövde mukavemeti 
yüzde 10 oranında arttı. Daha hafif olmasına rağmen 
daha güçlü materyallerin kullanıldığı üst gövde yapısı 
ve sürüş pozisyonunun 40 mm daha düşürülmesi 
yüksek hızda sürüş konforunu tamamlayan 
etkenler arasında yer alıyor. Ağırlık merkezinin 
düşürülmesinin yanısıra, Yeni Auris’te daha konforlu, 
çevik ve yüksek kontrollü sürüş sağlamak üzere 1,6 
lt benzinli modellerde çift salıncaklı süspansiyon 
sistemi kullanıldı. 

T



Yeni CVT Şanzıman ile Düşük Yakıt 
Tüketimi

Benzinli ve dizel modellerinde  Life, Active, Advance 
ve Premium olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinin 
sunulduğu Yeni Auris’teki dış tasarım, mükemmel 
aerodinamik performans özelliklerini yansıtmanın 
yanı sıra düşük yakıt tüketimine de katkıda 
bulunuyor.  Geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ile 
Yeni Auris’in 1,33 lt benzinli versiyonunda ortalama 
yakıt tüketimi 5,5 lt’ye, manuel şanzımana sahip 
1,6 lt’de 5.9 lt’ye düşürüldü. Yeni Auris’in 1,6 lt 
benzinli versiyonunda ilk defa sunulan CVT şanzıman 
teknolojisi direksiyondaki vites kulakçıklarıyla 
kontrol sunarken 1,6 lt manuel şanzımandan da daha 
etkili yakıt verimliliği sağlıyor.  CVT şanzımana 
sahip olan 1,6 lt benzinli Yeni Auris’te yakıt tüketimi 
100 km’de ortalama yüzde 20 oranında azalarak 
5,7 lt’ye düşürüldü. 1,4 D-4D manuel şanzıman ile 
1,4 D-4D multi mode şanzıman seçeneklerinde de 
ortalama yakıt tüketimi 4,2 lt’ye düşürülerek yaklaşık 
yüzde 10 oranında iyileştirme sağlandı. 

Keyif veren sürüş, konforlu iç mekan

Yeni Auris’te sunulan en dikkat çekici yeniliklerden 
biri de iç mekan tasarımına etkili bir dokunuş yapan 
“Skyview” cam tavan. “Skyview”, C segmentindeki 
en büyük panoramik cam tavanlardan biri olarak 
yeni Auris’in iç mekanında çok daha ferah bir hacim 
sunmaya olanak tanıyor. Uzun mesafe yolculukları 
için geliştirilen yüksekliği ayarlanabilen sürücü ve ön 
yolcu koltuğu ile yüksekliği ve derinliği ayarlanabilen 
direksiyon simidi Yeni Auris’te daha konforlu bir 
sürüş pozisyonuna olanak veriyor.  Yanlardan ve 
oturma yüzeyinde daha fazla destek sunan yeni koltuk 
tasarımına ek olarak 20 mm artırılan arka koltuk diz 
mesafesi ile yolculuklar daha keyifli hale geliyor
Yeni Auris, güvenlik donanımları ile de dikkat 
çekiyor. Tüm versiyonlarda bulunan standart güvenlik 
donanımları arasında sürücü diz hava yastığı dahil 
olmak üzere 7 hava yastığı, VSC, Yokuş Kalkış 
Destek sistemleri gibi özellikler bulunuyor. 
Yeni Auris, araç içindeki multimedya 
uygulamalarıyla eğlenceli bir sürüşü de garantiliyor. 
Toyota’nın “eğlenceli sürüş” anlayışının uygulaması 

olan Toyota Touch ile Yeni Auris’te yolcuklar 
çok daha keyifli bir hale geliyor. Yeni Auris’in 
6.1 inçlik renkli dokunmatik ekran sistemiyle 
araç içi multimedya sistemi olan “Toyota Touch”, 
AM/FM radio, CD/ MP3 çalar, Bluetooth ile cep 
telefonundan görüşme yapma, cep telefonu adres 
defteri ile senkronizasyon ve yine cep telefonundan 
müzik dinleme, yakıt tüketimi grafiğini gösteren yol 
bilgisayarı, arka görüş kamerası özelliklerini içeriyor. 
USB ve AUX ile de mobil cihazlara bağlantı imkanı 
da sunuluyor.  Yeni Auris’te önümüzdeki günlerde 
opsiyonel olarak sunulacak “Touch&Go” multimedya 
sistemi ile navigasyon özelliği sunulacak. Bunun 
yanısıra Touch&Go ile   Bluetooth aracılığıyla ekran 
üzerinden SMS alma ve gönderme, USB tabanlı 
fotoğraf görme özelliği, internete bağlanma imkanı 
sunuluyor. Yeni Auris’in kolay ve akıllı park sistemi 
olan SIPA (Simple – Intelligent Park Assist) ile, ön 
ve arka yan tamponlar üzerinde bulunan sensörler 
kullanılarak sürücü çok daha dar alanlara otomatik 
olarak paralel park edebiliyor. Yeni Auris, 39 bin 900 
TL’den başlayan fiyatlarla bu ay Toyota Plazalar’daki 
yerini alıdı.
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lk olarak ,eylül ayındaki Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda dünyaya 
tanıtıldıktan sonra Türkiye’de 
piyasaya çıktı. Yan sanayi ile 
birlikte 1.2 milyar liralık yatırımla 

üretilmeye başlanan yeni i10, Koreli 
üreticinin Avrupa’daki yeni kozu olacak.  
Hyundai’nin Avrupa’da en çok satılan 
modeli olan i10’un üretime başlamasıyla, 
markanın Avrupa’daki kapasitesi 500 bin 
adede yükselmiş olacak.    

2.6 milyar euro ihracat

Yeni i10, büyük bölümü Avrupa olmak 
üzere toplamda 30’dan fazla ülkele ihraç 
edilecek. Türkiye’de üretilen i10’ların 
yüzde 90’ının ihracatı planlanıyor. Bu da, 
Hyundai Assan’ın 2015 yılı ihracat hedefi 
yıllık 2.6 milyar dolar ve yeni nesil i20 ile 
de birlikte 180 bin adet araç üretmesi 
anlamına geliyor.  Hyundai Assan, bu 
yılın ilk yarısında 36 bin 869 adet i20 
ihraç etmişti. 2012 yılı ihracatıysa 67 bin 
453 adetle 732 bin dolarlık civarındaydı.
Yan sanayi ile birlikte toplam 1.2 milyar 
TL’yi bulan i10 yatırımıyla, yine yan 

sanayi dahil 2 bin 800 kişilik ek istihdam 
sağlandı. Bu miktarın 775’i fabrikaya 
alınan yeni personelden oluşuyor. 
Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit 
Karaarslan, bu modelle birlikte İzmit’in, 
Hyundai’nin küçük otomobil üssü haline 
geleceğini vurgularken, farklı ülkelerden 
aracı incalamak üzere fabrikaya gelen 
distribütörlerin aracı çok beğendiklerini 
bildirmişti. Yeni i10 ile birlikte Hyundai, 
Avrupa’da sattığı araçların yüzde 90’ını 
Avrupa’da üretiyor olacak. Bununla 
birlikte Hyundai’nin Avrupa’daki 
üretim kapasitesi de yıllık 500 bin 
adede çıkacak. Güncel i10’dan 2008-
2012 toplam 241 bin 327 adet satan 
Hyundai, 2014’te 74 bin adet İzmitli i10 
satmayı hedefliyor. 2016’daysa i10 satış 
öngörüsü 100 bin adet.

 İ serisinin tamamı 
“Lüks”

Hyundai i10, üçüncü nesli.
 Avrupa’da geliştirilen yeni i10, kalabalık 
şehirlerin sempatik ve pratik yeni 
üyesi olacak ve “Made in Turkey” 

ibaresini taşıyacak. Boyutları açısından 
eski modele göre 80 mm daha uzun, 
65 mm daha geniş ve 50 mm daha 
alçak tasarlanan yeni i10, bu sayede 
daha geniş bir oturma alanına sahip. İç 
mekanda diz mesafesi artırılmış, bagaj 
kapasitesi de yüzde 10 büyümeyle 
252 litreye ulaşmış. Kabini daha sessiz 
hale getirilen i10, konfor ve güvenlik 
unsurları açısından kendisinden daha 
üst sınıflardaki modellerden daha 
zengin donanımlar sunacak. Yeni i10’da, 
donanım paketlerine göre değişecek 
klima, lastik basınç 
sensörü, ESP, 
VSM, elektrikli ön 
ve arka camlar, 
USB-AUX 
girişleri, LED’li 
gündüz farları, 
sis farları gibi 
unsurlar olacak. 
Tasarım dilini 
tüm ürün gamına 
yayan Hyundai, 
tasarımı ile genç 
ve dinamik, 

donanım seviyesi ile de üst segment 
standartlarını zorlayan Yeni Hyundai 
i10′u Türkiye pazarında satışa sundu. 
Markanın globalleşme çalışmalarının bir 
diğer adımını oluşturması bakımından 
önemli bir yere sahip olan Yeni 
i10, 1.0 lt D-CVVT Style düz vites 
versiyonuyla birlikte 28.490 TL’ye 
satılıyor. Segment olarak A ve B arasında 
konumlandırılabilen Yeni i10, rekabetin 
yoğun olduğu ve fiyat odaklılığının 
yüksek olduğu bir skalada yer alıyor.

İ

HYUNDAİ-Assan tesislerinde yapılan 475 milyon euro’luk yatırımla yıllık kapasitesi 200 bin adedin 
üretilmesi planlanan i10’un kullanım özellikleri






