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YENİ NISSAN QASHQAI 
SKODA Octavia 
VW Beetle
DACIA Logan MCV

Şükrü ILISAL: ‘Sektörümüzle ilgili olumsuz beklentiler arttı.’ 



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



rtan vergiler ve döviz 
kurları, belirsizliğin 
altını çizerken hala 
satışlarda belli bir 

hareket gözlenmedi. Şubat ayı 
verilerinin açıklanması, 2014 
senesi için bir gösterge olması 
bekleniyor. 

Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü ILISAL’a, 
genel olarak Türkiye Otomotiv 
Pazarının değerlendirmesine 
yönelik sorduğum sorulara 
aldığım cevaplar hiç de iç açıcı 
olmadı. 

Ilısal, üretimden, satış ve 
istihdam konularında olumlu bir 
cevap vermedi.

ILISAL “2013 yılının sonlarında 
gelen BDDK kredilerin 
düzenlemesi çalışmaları ve 
yılbaşında açıklanan yeni ÖTV 
oranları da sektörümüz ile 
ilgili olumsuz beklentilerimizi 
çoğaltmıştır.” dedi.

Bu ayki sayımızda yer alan 
ARAŞTIRMA konusu ise, 
RENKLER oldu. 
Global otomotiv boyası üreticisi 
ve otomotiv endüstrisinde renk 
/ renk trendleri üzerinde otorite 
olan Axalta Boya Sistemleri 2013 
yılı için yıllık otomotiv renk 
popülaritesi raporunu açıkladı. 

Rapor,  Kuzey Amerika, 
Avrupa, Asya, Güney Amerika 
ve  Rusya‘yı kapsıyor. Rapora 
göre 2012 yılının popüler rengi 
beyaz,  2013’de yerini daha da 
sağlamlastırırken beyaz rengi 
sırasıyla siyah, gümüş, kırmızı, 
mavi, bej renkler takip ediyor. 
Rapora göre nötr renkler son 
on yıllık dönemde geniş ölçüde 
popüler olup günümüzdeki 
araçların %76’sını oluşturuyor.

Dacia yeni LOGAN lansmanı ile 
tüketici ile buluştu. Türkiye’de 
en genç ürün gamına sahip olan 
Dacia, Renault Grup ile gelişti. 

2004 senesinde ilk defa tanıtılan 
araç, 2013 senesine kadar 18 kat 
büyüyen satış rakamları ile dikkat 
çekiyor. Fiyatı ve dayanıklılığı ile 
dikkat çeken LOGAN; markanın 
reklam yüzü NURHAYAT’ı da 
lansmanında ağırladı. 

Nissan yeni Qashqai   ile SUV 
segmentine hız getirmeyi 
amaçlıyor. Segmentinde çok 
satanların başında gelen Nissan  
Qashqai Türkiye pazarında da 
çok iddialı. Yeni modeldeki 
en büyük değişiklik ise, aracın 
eskiye göre daha modern olması.
Rolls-Royce Türkiye’de ilk defa 
kendi gelerek 12 adet satmayı 
planlıyor. İstanbul Kuruçeşme’de 
ROYAL MOTOR’s ile Türkiye 
pazarına giren Rolls-Royce, 
2014 senesinde 12 adet satmayı 
planlıyor. Sergilenen modellerin 
en ucuzu ise 790 bin Euro. 

Skoda yeni YETİ’yi tanıttı. 
İlk defa üretildiğinden beri 
çok dikkat çeken Skoda YETİ, 
yenilenen yüzü ile çok iddialı. 

Farklı kullanım amaçlarına 
hizmet eden YETİ, özellikle 
fiyatı ve donanımları ise dikkat 
çekeceğe benziyor. 

Ford ise, uzun bir aradan sonra 
yeni Transit’i kullanıcılarının 
karşısına çıkarttı. Yenilenmesi 
beklenen Ford TRANSİT, 
sonunda değişimin tamamladı ve 
bu ay bitmeden pazara giriyor. 

BRİSA ise, içinde iş olmayan bir 
toplantı ile basın mensuplarına 
farklı bir gün yaşattı. 

babur@autowritetr.com

Editörden

Yeni sayıdan herkese umut 
dolu merhaba,

Otomobil sektörü üzerindeki 
durgunluğu yeni model 

tanıtımları ile atmaya başladı. 
Son dönemde hızlanan 

lansmanlar sektördeki hareketi 
belli ediyor. 

A



erhum Orhan 
Yüce tarafından, 
Skoda markasının 
distribütörlüğünü 

yürütmek üzere 1989 yılında kurulan 
Yüce Auto, 25 yılını geride bıraktı. 24 
Ocak’ta gerçekleşen ve aynı zamanda 
Orhan Yüce’nin de anısına düzenlenen 
etkinlikte, şirketin ilk ortağı İlias 
Marinos, Yüce Auto Yönetim Kurulu 
Onursal  Başkanı Süheyl Yüce, Yüce 
Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Yüce, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali 
Bilaloğlu, Yüce Auto Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Yüce ve Nazmi Akıman 

da  hazır bulundu. Davos’ta bulunan 
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ferit Şahenk ile Doğuş Otomotiv 
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ise 
geceye katılamadı.
Bir konuşma yapan Yüce Auto Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Yüce,  gecenin, 

merhum Orhan Yüce’nin Skoda ile 
ortaklığının 25, otomotivdeki 60. 
yılı münasebetiyle düzenlendiğini 
hatırlatarak, en önemli görevlerinin 
devraldıkları bayrağı el ele, azim ve 
inançla hedefe götürmek olduğunu 
söyledi. Merhum Orhan Yüce’nin, 
ailesine ve işine bağlı bir insan olduğunu 
hatırlatan Ahmet Yüce, “Kendisi fazla 
konuşmayan fakat sürekli düşünen bir 
insandı. İş alanında kafasında oluşturduğu 
projeleri belki yavaş fakat kararlı adımlar 
atarak hayata geçirmeyi tercih ederdi” 
dedi. Ahmet Yüce, Orhan Yüce’nin 
merhum Ayhan Şahenk ile kurduğu 

dostluk ve ortaklığın Yüce Auto’nun 
daha da gelişmesinde önemli rol 
oynadığını anlattı.

İlhan Ersözlu

Yüce Auto-Skoda Birlikteliği
25 Yılı Geride Bıraktı

Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü yürütmek üzere 1989 yılında kurulan Yüce Auto, 25’inci yılını 24 Ocak’ta 
kutladı. Şirketin kurucusu merhum Orhan Yüce’nin anısına düzenlenen gecede, şirketin ilk ortağı İlias Marinos, 
Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu da hazır bulundu.
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2013 YILINI 
DEĞERLENDİRİR 

MİSİNİZ?
2013 yılını bildiğiniz üzere otomotiv 
sektörü tarihinde en iyi ikinci yıl olarak 
geride bıraktık.

Genel olarak sektöre baktığınızda bu 
rakamlar memnuniyet verici elbette 
ancak bu başarının bizlere yani Otomotiv 
Perakendecilerine yansıması kârlılık 
adına memnuniyet verici olmadı. 
Sektörde yaşanan kâr daralmasından en 
çok etkilenen noktalar perakendeciler 
olmuştur. Birçok meslektaşım ile 
yaptığım görüşmelerde ağır standartlar 
altında çalışmakta olan şirketlerinin 
aldıkları riskleri karşılayacak getirileri elde 
edemediklerini ortaya koymaktadır.

Bakın, bugün bizlerin yani 1000 adet 
Yetkili Satıcının 1200 plazasındaki fiziki 
yapılanmalarımız yıllık 1 milyon adet 
araç satışı ve mevcut tüm araç parkına 
servis hizmeti verecek şekilde yapılanmış 
durumda. Bu yapılanmanın karşılığındaki 
satış adetlerinin gerçekleşmemesi 
yapılarımızın buna karşılık gelecek kârları 
elde edememesine neden olmaktadır. 
İşte bu durumu üreticiler, distribütörler 
ve yetkili satıcılar bir araya gelerek 
çözmeli veya yeniden yapılandırmalıdırlar.

-BDDK TEBLİĞİNDEN 
SONRAKİ 

BEKLENTİLERİNİZ 
NELERDİR?

2013 yılının sonlarında gelen BDDK 
kredilerin düzenlemesi çalışmaları ve 
yılbaşında açıklanan yeni ÖTV oranları 

da sektörümüz ile ilgili olumsuz 
beklentilerimizi çoğaltmıştır.

En çok vergi toplanan sektörlerden birisi 
olan otomotiv’in halen lüks tüketim 
olarak algılanması ve sürekli daha 
fazla vergi tahsil edilmeye çalışılması 
dünyadaki sektör algılamanın tam tersine 
gelişmektedir. Oysa otomotiv, sanayisi 
ile, teknolojinin ülkeye transferi ile, 
istihdamı ile, dünya ile hem ticari hem 
bilimsel entegrasyonu ile, yan sanayisinin 
gelişimi ile birçok noktada bir ülkenin 
temel güçlerinden en önemlisi olmakta. 

Plazalarımız, bayilerimiz ve yapılarımız, 
araç satın alma kararını vermiş tüketici 
için artık işin son noktasının konulduğu 
mekânlar haline gelmeye başladı. Bu 
durumu göz önüne alırsak üreticilerin 
veya distribütörlerin zaten kârlılığı 

minimize olmuş bu noktalara daha fazla 
marka standartları yatırımı yaptırmamaları 
gerektiği görülüyor. 

Bugün geçmişte yatırım yapmış birçok 
meslektaşımız geleceği görerek şehrin en 
değerli noktalarındaki bayilik yatırımlarının 
artık yeterli kâr üretemediği gerekçesi 
ile şehir dışına daha düşük maliyetli ve 
daha kullanışlı alanlara yönlendirme 
peşinde. Bunun çok doğru bir düşünce 
olduğunu görüyorum, geçmişte 10 
liralık değerde bir arsanın bugün 1000 
lira olması elbette yatırımcının başka 
kararlar almasına sebebiyet veriyor. İş 
ortaklarımızda bayilik yapılarının şehir 
merkezlerinde olması takıntısından 
vazgeçip finansal olarak ve teknolojik 
olarak daha güçlü bayilerinin olmasına 
destek vermeliler.

“Sektörümüz ile ilgili olumsuz 
beklentilerimiz çoğaldı.” 

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü ILISAL’a, genel olarak Türkiye Otomotiv 
Pazarının değerlendirmesine yönelik sorduğum sorulara aldığım cevaplar hiç de iç açıcı olmadı. Ilısal, üretimden, 

satış ve istihdam konularında olumlu bir cevap vermedi.



-KUR YÜKSELİŞİ VE SATIŞ 
FİYATLARI HAKKINDA NE 

DÜŞÜNÜYOR SUNUZ?
Sektörümüz, kur baskısı, kredilerdeki düzenleme ve 
ÖTV’nin artışı ile 2014’e başladı. Bu durumun 2013 
yılındaki 853 bin rakamının 700 bin’e inmesine neden 
olacağı tahmin edilmekte. Araç fiyatları kademeli olarak 
artacak ve yıl sonunda araç rakamlarının %20-30 
hatta kura bağlı olarak daha fazla artacağı görülecektir.  
Daha öncede belirttiğim gibi 1 milyon adetlere göre 
yapılanmasını gerçekleştirmiş otomotiv perakendecileri 
için zor günlerin geri gelebileceği tehdidi ortaya 
çıkmaktadır. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ki büyük bir 
kısmı gerçekleşti o zaman istihdam kaybı yaşanması ne 
yazık ki gerçekleşebilir.

-ÖNLEMLER NELER OLABİLİR? 
2014 yılı için tek pozitif beklentim uygun şartlarda 
hazırlanmış “Hurda Teşvik’i” nin devreye alınması 
olacaktır. Bu uygulama aynen Almanya’da, İngiltere’de 
olduğu gibi bir seferlik değil yıllara yayılmış bir politika 
olarak benimsenmeli ve sonucunun eski aracını hurdaya 
veren tüketicinin tekrardan yeni araç alımına itmesi 
olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Şu anda devlet 
ve bürokrasi yönetimine bu konuya aciliyet ve önem 
vermeleri konusunda taleplerimizi iletmekteyiz.

-OCAK AYI SATIŞLARINI 
DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?

2014 Ocak satış adetleri aslında gerçeği tam olarak 
yansıtmayacak şekilde gelişti. Geçen sene 35 bin 
seviyelerinde gerçekleşen satış adetleri 2014 Ocak ayında 
30bin civarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Ama bu 
satışlar geçen senen sonuna yetişmeyen filo araçlarının 

fiziki olarak bu aya yetişmesi nedeniyle adedi yükselttiğini 
görüyoruz. Şubat ve mart ayları bu seneyi daha doğru 
yansıtacaktır ama 2013 şubatındaki 48 bin adet satışın bu 
sene tekrar etmesi imkansızdır. 

-2104 SENESİ NASIL GEÇER?
Yukarıda açıklamaya çalıştığım birçok nedenden 
dolayı korkumuz bu olayların istihdama olumsuz etki 
edeceği yönünde. Bugün 1 milyon adet satış ve servis 
hizmetlerine göre yapılan yatırımlarımızda 600-700 bin 
seviyelerinde satış gerçekleşmesi elbette maliyetleri 
dayanılmaz hale getirebileceği endişesi hepimizde 
yaşanmakta. Umuyoruz ki bu aksiyon olmadan önce 
acilen gerçekleşmesini beklediğimiz “Hurda Teşvik 
Yasasının” hayata geçirilebilmesidir. Bu sayede sektör 
üzerindeki karamsar hava bir nebzede olsa azalacaktır. 
Müteşebbislerin morallerini yüksek tutmak gerektiğini 
tüm ilgililere duyurmak istiyorum.



953 yılından beri düzenlenen 
ve otomotiv endüstrisi 
tarafından büyük ilgi gören 
rapor,  bölgesel otomotiv 

pazarındaki renk tercihleri izlendiğinden, 
sektördeki en kapsamlı rapor olma 
özelliğini taşıyor. Bu yılki rapor, Axalta’nın 
tüm dünyadaki otomotiv tasarımcıları 
için öngördüğü dört megatrend rengi  
kapsayan “Say it with Color- Renkle 
Konuşun” ifadesini içermektedir. 

Axalta Global OEM İş 
Birimi Başkan Yardımcısı 

David Fischer’ ”Müşterilerimiz piyasa 
kararlarını vermek için her yıl verilerimizi 
temel almaktadır. Renk uzmanlarından 
oluşan global ekibimiz boya renklerinin 
bir sonraki neslini formüle etmek için 

gelişmiş tahmin yeteneğimizi baz 
almaktadır. Bunun sonucunda otomotiv 

tasarımcıları için sürekli gelişen bir 
renk paleti ortaya çıkmaktadır. Sektör 

gelişmeye ve tüm dünyadaki müşteriler 
için yenilik çabasında olmaya devam 
ettiğinden, Axalta mümkün olan en 

iyi  boyaları sağlamak için müşterileriyle 
ortaklık yapmaya kendini adamıştır.” 

diyor

2013 Yılında Dünyada 
Otomobildeki Renklerle 

İlgili Önemli Başlıklar

Bir önceki yıla oranla popülaritesini 
yüzde altı  arttıran “beyaz” rengi, 
2013 yılında tüm dünyadaki tüketiciler 
arasında en popüler otomotiv rengi 
olarak pozisyonunu güçlendirmiştir. 
Beyaz tonları içerisinde araçların 
%22’si opak beyaz, %7’si ise inci beyazı 
olmuştur. %20’lik satış oranıyla siyah 
tüm dünyada en popüler ikinci renk 
olmuştur ancak, opak siyahtan daha 

ziyade efekt siyah tercih edilmiştir. 
%15 popülerliği olan gümüş ve %12 
popülerliği olan grinin tercih edilme 
oranları azalmış olup, kırmızınınki 
%8 olarak sabit kalmıştır. Mavi ve 
kahverengi/bej renklerinin her ikisi de 
küresel piyasada %5 paya sahiptir. Sarı/
altın renklerinde ufak bir artış olmasına 
rağmen yeşil, turuncu, mor ve diğer 
renk tercihleri düşük oranda kalmıştır. 
Genel olarak nötr renkler son on 
yıllık dönemde yaygın şekilde popüler 
olup, günümüzdeki araçların %76’sını 
oluşturmaktadır.

Gökhan Engün

Dünyanın En Popüler 
Otomobil Renkleri:

Global otomotiv boyası üreticisi ve otomotiv endüstrisinde renk / renk trendleri üzerinde otorite olan Axalta Boya 
Sistemleri 2013 yılı için yıllık otomotiv renk popülaritesi raporunu açıkladı. Rapor,  Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, 
Güney Amerika ve  Rusya‘yı kapsıyor. Rapora göre 2012 yılının popüler rengi beyaz,  2013’de yerini daha da 
sağlamlastırırken beyaz rengi sırasıyla siyah, gümüş, kırmızı, mavi, bej renkler takip ediyor. Rapora göre nötr 

renkler son on yıllık dönemde geniş ölçüde popüler olup günümüzdeki araçların %76’sını oluşturuyor.
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Bölgesel Tercihler Global Trendi 
Etkiliyor…
Kuzey Amerika
• Beyaz %26 ile popülerliğini 
yükseltmeye devam etmiş ve üst üste 
yedinci yıl en popüler renk seçeneği 
olarak kalmıştır.
• Tüketiciler lüks ve lüks SUV 
segmentlerindeki siyah renginin etkisine 
kapıldığından, siyah da %20’e ulaşarak  
popülerliğini arttırmıştır.
• Gümüş rengi, gri ile birlikte 
yavaş düşüşüne devam etmiştir.
• En popüler iki kromatik renk, 
%9’la  kırmızı, %7 ile mavidir.
• Meksika %32’lik beyaz ve 
%18’lik gümüş oranıyla daha açık nötr 
renkleri tercih etmektedir.
• Meksika’da siyah rengi  %17 ile  
üçüncü sıraya düşmüştür.
• Meksika’daki diğer renkler,  
Kuzey Amerika’yla genel olarak aynı 
eğilimi izlemektedir.

Avrupa
• Beyaz renk tercihi,  2013 
yılında %5 artarak yeni araba satışlarının 
yüzde 29’unu oluşturmuş olup, solid 
beyaz en popüler ton olmuştur.
• Siyah %22’le en çok tercih 
edilen ikinci renk olmuştur ancak, 2012 
yılıyla karşılaştırıldığında popülaritesi 
azalmıştır.

• 2013 yılında gri ve gümüşe 
olan ilgi, küresel eğilimlerle aynı 
doğrultuda azalmıştır.
• Mavi rengi hafif bir düşüşle 
, kırmızı rengi ise biraz yükselme 
göstererek %7 seviyelerine gelmiştir.

Asya
• Asya’da nötr renkler, 2012 
yılına oranla  %2 puan artarak pazarın 
%75’ine ulaşmıştır ancak, hala paletin 
%86’sına sahip oldukları  2001 yılı 
seviyesinden uzaktadırlar. Kırmızı, 
araçlarda en çok kullanılan nötr-olmayan 
renk  olmuştur. 
• Japonya, üst üste yedi yıl 
boyunca beyazı en popüler renk 
olarak yayınlamış, onu siyah ve 
gümüş takip etmiştir. Grinin %7 olan 
popülaritesi dünyadaki diğer trendlerle 
karşılaştırıldığında düşüktür. Mavi %7’lik  
oranla canlı renkler arasında pazarda 
yerini almıştır.
• Çin’de siyah rengi, özellikle  
lüks araçlarda güçlü pozisyonunu 
korumuştur. Bununla birlikte beyaza 
olan ilgi dünyadaki genel popülariteyle 
aynı doğrultuda artmıştır. Renkli grupta 
yer alan kırmızı ve kahverengilerle 
karşılaştırıldığında mavi, yeşil ve sarının 
popülaritesi düşüktür. 
• Güney Kore’de, beyaz rengi 
%32’lik pazar payıyla yine birinci sırada 
yer almıştır. Gümüş %18’le uzak ara 

ikincidir. Açık renk grubu pazara hakim 
olduğundan, gri rengi üçüncü sıradadır ve 
onu siyah takip etmektedir.
• Hindistan’daki en popüler 
renk yine %30’la gümüş olmuş, hemen 
ardından beyaz %28’lik pazar payıyla 
ikinci sıraya gelmiştir. Kahverengi/bej,  
%10 oranıyla  popüler renk olmuştur 
ancak, siyah gibi daha koyu renklere olan  
ilgi azalmış olup, sadece %7 pazar payı 
alabilmişlerdir. 

Güney Amerika
• Beyaz rengi, %29’luk oranla 
gümüş rengini yakalayarak, 2001 yılından 
beri ilk defa birinci sıraya oturmuş ve 
onu %14’le siyah rengi takip etmiştir.
• Gri ve kırmızı renkleri %9’luk 
aynı popülarite oranıyla birbirlerini takip 
etmiştir. Kırmızı rengi, 2002 yılından beri 
en popüler beşinci renk olarak yerini 
korumuştur.
• Kahverengi/bej, mavi ve 
yeşil renklerinin yaygınlığı hafif artış 
göstermiştir.

Diğer ülke ve bölgeler
• Rusya’da, beyaz %18’lik oranla 
en çok tercih edilen renk olmuştur. Yeşil 
rengi, diğer ülkelerden farklı olarak %8’lik  
oranla  pazarda oldukça popülerite 
sağlamıştır.

• Açık renkler olan  beyaz, 
gümüş ve gri renkleri  Afrika pazarına 
hakim olmuştur. Beyaz rengi  %43’lük 
oranıyla lider konumda olmuştur. Kırmızı, 
nötr olmayan renk seçenekleri arasında 
%6 oranına sahiptir ve  onu %4’le  mavi 
takip etmiştir.

Axalta Oto Tamir Boyalarında İddialı…

Axalta, OEM renk tredleri konusundaki 
zengin bilgisi sayesinde, üç global tamir 
boya markaları “Cromax®, Spies 
Hecker ve Standox” hızlı bir şekilde 
aksiyon alabilmektedir. Yeni oto  tamir 
boyası renk formülleri çok hızlı bir 
şekilde oluşturulmakta ve yenilikçi 
renk-eşleştirme araçlarıyla tamir 
boyası markalarının boya atölyelerine 
sunulmaktadır. Bu boya atölyeleri için, 
üretkenliğin sağlanması ve tamiratların 
tek sefer de düzeltilmesi için, tamir boya 
renkleri ve onarım tekniklerine erişim 
ileri düzeyde önem taşımaktadır. 
Fisher konuyla ilgili olarak şu açıklamayı 
yapmıştır “Axalta’nın OEM ve  
global oto tamir boyası iş birimleri 
arasındaki kusursuz iş birliğinin altında, 
çalışanlarımızın gayret ve heyecanı 
yatmaktadır. Axalta’nın oto tamir boya 
renklerini pazara sürme hızı, performans 
oluşturmak adına müşterilerine olan  
taahhütünü göstermektedir.

SİYAH & BEYAZ



ROLLS-ROYCE MOTOR CARS İSTANBUL BOĞAZI’NDA YER ALAN YENİ 
GALERİSİNİN AÇILIŞINI KUTLADI.

ROLLS-ROYCE  TÜRKİYE’DE 





Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, dün 
Rolls-Royce’un Türkiye’deki yeni evinin 
açılışını kutladı. Royal Motors’un bir 
bölümünü oluşturan bayilik ve son 
derece lüks otomobillerin İngiliz üreticisi, 
akşam saatlerinde markanın müşterileri 
ve dostları için düzenledikleri prestijli bir 
etkinlikle açılışını gerçekleştirdi.  
Davette bir konuşma yapan Rolls-
Royce Motor Cars’ın Satış ve Pazarlama 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan 
Jolyon Nash, düşüncelerini şu sözlerle 
ifade etti: “Karadeniz’in Marmara Denizi 
ile buluştuğu, Avrupa ve Asya’nın 

tam ortasında yer alan konumuyla bu 
galerinin lüksün doruk noktasına ev 
sahipliği yapmak için mükemmel bir 
yer olduğu kanaatindeyim. İstanbul 
Boğazı’nın hemen yanında yer alışımız, 

Rolls-Royce’un Türkiye’deki müşterileri 
için yeni bir devrin başlangıcını 
simgeliyor. Lüks sektöründeki zengin 
deneyimleriyle Artuğ Aysal ve ekibi, 
İstanbul’un ve ötesindeki yerlerin 
lüks dünyasına büyük bir ivme 
kazandıracaktır.”
Rolls-Royce Motor Cars İstanbul’un 

sahibi ve Royal Motors’un başkanı Artuğ 
Aysal, “32 yıllık otomotiv geçmişim 
boyunca bu anın gerçekleşmesini 
bekledim. Yetkili bir Rolls-Royce bayisi 
olabilmek, benim için çocukluk hayalimin 
gerçek olması demektir. Marka, 
herkesten farklı bir çizgide başarı ve 
lüksü temsil ediyor. Yeniliğin Ruhu’nu 
Türkiye’de temsil etmekten heyecanlıyız. 
Yeni tesislere yapılan yatırımlar, Rolls-
Royce ile uzun vadeli ve sürdürülebilir 
bir iş ortaklığına olan güvenimizi 
desteklemektedir.” şeklinde konuştu.

Açılışta Rolls-Royce’un Goodwood’taki 
üretim tesisinden deri ve ahşap 
uzmanları geleneksel işçiliğe ve 
kişiselleştirme hizmetlerinin sınırsız 
yelpazesine dair bilgiler vererek 
davetlilerin gözü önünde  sanatlarını icra 
ettiler. 

EN UCUZU 790 BİN EURO  





Eşsiz ‘Rolls-Royce Kişiye Özel’ 
kişiselleştirme hizmeti, yeni galeride 
kullanılabilecek.  Kişiye özel hizmet, 
müşterilerin parmak izleri gibi eşsiz 
olan araçlar yaratmalarına olanak 
sağlarken kıtalar genelindeki ticaretin 
de kilit faktörüdür. Bu hizmet, 44.000 
dış renkten, yıldızlı tavanda ve başka 
özelliklerde kümelenen kişisel fiber optik 

unsurlara kadar uzanmaktadır. Phantom 
aile modellerinin tümü ve Ghost aile 
modellerinin pek çoğu “Kişiye Özel” 
unsurlardan bazılarını içermektedir.

Bu yeni galeri, Phantom ve Ghost 
modellerine yönelik artan talebe 
hizmet edecek ve Türkiye’nin en zeki 
müşterilerinin Rolls-Royce’un satış ve 

satış sonrası hizmetlerine doğrudan 
erişimini sağlayacaktır. Portföye en son 
eklenen, şuana kadarki en güçlü Rolls-
Royce olan ‘Wraith’in müşteri teslimatı 
Aralık 2013’te başlamıştır. 

Geçen yıl, markanın 110 yıllık 
geçmişinde en yüksek yıllık satış 
rakamlarına ulaşması, dünya genelinde 

3.630 arabanın müşteriye teslim 
edilmesi sayesinde Rolls-Royce art 
arda gerçekleşen dördüncü rekor yılını 
kutladı. Dünya genelinde 121 bayilikten 
yirmisi (İstanbul’daki yeni galeri de dahil) 
Avrupa’da yer almaktadır.

Royal Motors umutlu





vet! Şimdi gelelim bugün ki konuğumuz olan 
Octavia’ımıza. Sürekli otomobil sektörünü 
takipte olduğumdan dolayı aracı internet 
üzerinden ve yolda gördüğüm kadarıyla 

incelemiş olarak ve kullanıcı yorumlarını bilerek aracın 
kapısını açtım, ve bütün kafamdaki düşünceler çok 
olumlu yöndeydi. Skoda gerçekten Octavia modelini 
baştan yaratmış! Otomobile dikkatli baktığınız anda 
tüm detaylarını size güzelce göstermekte ve kendine 
çekmekte. İlk görüşte jantlarından tutun, bi-xenon far 
yapısı, yeni logosu ve tatlı hatlarıyla benden güzel bir 
puan aldı.

Kapıyı açarken özellikle her otomobilde dikkat ettiğim 
tokluk hissi ve sesine baktığımda, yüzüm güldü araç 
güzel bir his verdi bana. Belki sizlere klasik gelecektir 
ama bende, kapının tokluğuna bakan bir nesildenim.
Aracın ilk olarak yan koltuğuna geçtim bu sayede ufak 
bir çocuk gibi her yerini kurcalamama fırsat vermiş 

oldu. Aracın kokpit tasarımı çok ferah, Skoda 
mühendisleri kokpiti daha yayvan yaparak insanın 
üstüne üstüne gelen bir tasarımdan kaçmışlar, 
çok hoşuma gitti, orta sınıf bir aracı çok geniş 
göstermiş. Koltukların vücudu saran ergonomisi 
çok iyi, daha önceki testimde de yazdığım gibi 
1.90 metre boyundayım ve rahat bir yolculuk 
yaptım. Koltukların bel desteği olsun, alçalma 
yükselmesi olsun ayarları çok kolay kullanılıyor 
ve vücudunuza uyumu kolaylaştırmakta. Koltuk 
altındaki çekmeler ise avantajlı bir saklama alanı.
Torpido gözü soğutmalı ve genişliği başarılı, 
torpido gözündeki cd changer ise göz dolduran 
ufak bir detay. Torpidoyu oluşturan plastik 
malzeme kaliteli ve sağlam bir hissiyat veriyor. 
Hava kanallarının konumlandırılması gayet 
başarılı, teyp çevresindeki piano black kaplama 
çok hoş bir görüntü sunuyor. Tam ortada 
konumlandırılmış ana ünite ise çok hoş.

E

Bacak kadar çocukken gri renkli Skoda Favoritlere bayılırdım, dayım sağolsun Ralli yarışlarını izleyerek 
büyüdüğüm için Skoda Fabia super2000’in o bodykit’ini asla unutamam, tabi Octavia rally car’da 

unutulmazlarım arasında. Biraz daha büyüyünce ise sınıfının en geniş diz mesafesini sunan superB’nin 
de yeri  başkadır. Özellikle son yıllarda Skoda markası büyük ve emin adımlarla ilerlerken sınıfında en 

donanımlı araçları en makul fiyatlarla müşterilerine ulaştırıyor. Ben seviyorum bu markayı!

Paranızın her kuruşunu hak eden 
bir otomobil

MURAT 
CARPIŞANTÜRK



Aracımızda kullanılan sistem “BOLERO” olarak 
adlandırılmış. Bu ünitenin tasarımı kullanımı 
hem tuşlarla hemde dokunmatik ekranı sayesinde 
çok kolay. Elinizi yaklaştırdığınız zaman ekranın 
hareketlenmesini çok beğendim, çok iyi özellik 
olmuş. Bu ana üniteden araç ile ilgili tüm bilgiler 
ulaşabiliyor, aracın tüm özelliklerini ayarlanıp ve 
müzik sistemini kontrol ediyoruz. Ayrıca bu sistem 
yol bilgisayarıyla etkileşim halinde. Klima kontrolleri 
ve diğer tuşların kullanımı ergonomik ve rahat. 
Kullanılan malzemeler orta sınıfa yakışan düzeyde. 
4 kollu multi fonksiyonel direksiyonu kavramak 
rahat, derisi ise kaliteli, ellerinizi terletmiyor ve tutuş 
açısı rahat olduğu için yormuyor. Yalnız opsiyon 
listesinden 3 kollu direksiyona bir göz atın derim… 
Direksiyonda derinlik ve yükseklik ayarı mevcut. 
Kadranları çok şık, beyaz rengi gece sürüşlerinde 
insanı yormuyor. Ayrıca farlarınız kapalıysa bile 
ince kadran çubukları beyaz yanmakta, çok hoş 
görünüyorlar. Ortada konumlandırılan yol bilgisayarı 
ekranı çok rahat okunmakta, geçiş efektleri çok güzel 
ve direksiyondan kontrolü çok kolay. Far anahtarı, 
ayna ayarlama düğmesi ve konumları ise klasik alman 
tarzında ve kolay kullanılmaktalar.

Aracın orta konsolu kapılardaki kapı açma kolunun 
bulunduğu sütundaki kaplamaya eşlik etmekte olan 
şık bir kaplama mevcut. Ana ünitenin bitiminde aux 
ve usb girişide güzel ve kullanışı arttıran bir detay. 
Bazı otomobillerde bu bağlantıları konsol yada 
torpido içine koyuyorlar pek rahat kullanım olmuyor 
açıkcası. El freninin konumu ve kullanımı güzel, 
kolçak çok rahat, bardaklık ve kolçakta ki saklama 
gözü gayet yeterli. DSG vitesinin ise tasarımına 
diyecek bir şey yok.
Otomobil’in arka tarafında yaptığım yolculukta ise 
rahatlık olarak olumlu notlar aldı araç. Sunduğu 
diz mesafesi ve koltukların sunduğu rahatlık ayrıca 
iki koltuğun ortasından inen kol dayama ve dahili 
bardaklık güzel bir ayrıntı.
Aracın süspansiyon sistemi gayet konforlu bir 
sürüş vaat ediyor, araç yolda iyi tutunuyor. Viraj 
kabiliyeti gayet başarılı sınıfına göre. 17 inç 
“TERON” alaşım jantlar ve dunlop lastikler burada 
etkili. Octavia’nın frenleri ise gayet kıvamında, ben 
özellikle frenlerin dozunu çok sevdim, hiçbir boşluk 
yok. Ufak dokunuşlarda hafif ama etkili bir frenleme 
sunan araç ani frenlerde ise aracı yere yapıştırıyor. 
Kabine giren yol sesi ve motor sesi çok az miktarda. 
Hatta otoyol’da yol sesi yok gibi, motor sesi ise ilk 
çalıştırma anında ve yüksek devirde klasik bir TDI 
homurtusu düzeyinde ve açıkcası rahatsız etmiyor. 
Zaten 8 hoparlörlü ses sistemi başarılı çalıyor. 
Aracın yan aynalarının görüş açısı gayet başarılı, 
otomatik katlanmaları ise güzel bir detay. Dikiz 
aynası otomatik kararıyor ve arka cam ile birlikte 
güzel bir iş çıkarıyorlar, geri görüş çok net.

Aracın sınıfında lider bir bagaj hacmi mevcut, 
liftback tasarımın etkisi çok büyük tabiî ki. Tam 
tamına 568 litre bagaj hacmi sunan Octavia koltuklar 
yatırıldığında ise 1530 litrelik bir hacme ulaşıyor. 

Ve geniş yükleme alanı sayesinde tüm ihtiyaçlarımı 
karşılıyor. Bagaj havuzuna serili olan ekstra kaplama 
ise güzel bir ayrıntı açıkcası.
Gelelim orta sınıfa yeni bir soluk getiren Octavia’nın 
dış görünümüne. Araç Skoda firmasının yeni 
logosunu taşımakta ve logo bence çok daha elit bir 
kıvamda olmuş. Ön taraftan başlarsak logo ve yeni 
tasarım stiline uyan ızgaranın duruşu çok iyi ve bu 
görüşü iyi yapan unsurlardan biri kaputtaki çizgiler. 
Ön tarafta aracın yüzünü oluşturan bi-xenon farların 
tasarımında kullanılan siyah zemin krom parça 
belirlemekte ayrıca viraj dönüş destekli olmakla 
beraber gayet iyi bir aydınlatma sunuyor, sis farları 
ise bu aydınlatmaya virajlarda yanıp sönerek destekte 
bulunuyor ve kör nokta bırakmıyorlar. Coming home-
leaving home fonksiyonu ve ayna altlarındaki çevre 
aydınlatması güzel detaylar, Ön farlardaki led gündüz 
farı aracın çizgileri ile çok uyumlu ama keşke biraz 
daha kuvvetli olsalardı.
Araca yandan baktığımızda ise kaputtaki çizgilerin 
bir eşini yan taraftada görüyoruz ve araca kibarlık 
katıyorlar bence. Jantlar çok iddialı olmasada aracın 
kasasına yakışmışlar ve göze hoş geliyorlar. Camların 
büyüklüğü ise araç içinden ferahlık katarken, aracın 
dışından da çizgilerle uyumlular, krom şeritler ise 
lüks bir detay.
Arka tarafa geçtiğimizde ise liftback tasarım’dan 
doğan arka silecek, c tasarımlı led stoplar, park 
sensörü adepte edilmiş tampon bizi karşılıyor. Aracın 
tümüne yayılmış göz yormayan sade, yumuşak 
tasarım detayları burada da devam etmekte. 

Aracın motoru VW grubundan bildiğimiz üzere 
1.6 litrelik dizel ve bu motor 105 bg/250 nm tork 
sunmakta. Bu güç ve tork’u yere aktaran 7 leri DSG 
şanzıman bulunmakta. Motor ve şanzıman gerçekten 
mükemmel bir uyumlulukta çalışmaktalar. Araçta 
bulunan start stop sistemi ise gayet başarılı bu 
arada. DSG sistemi D konumunda iken tamamen 
bir ekonomik modunda ve yakıt tüketimi çok düşük 
düzeylerde. Çok sıkışık akan trafikte aracın devri 
1.200 devir/dakika düzeyine kadar düşmekte açıkcası 
bu sınır biraz daha tutulsa araç ani gaz tepkimelerinde 
biraz daha canlı olabilirdi… Ama buna rağmen 
bütün tork ve beygiri hissediyoruz, araç gayet stabil 
bir şekilde yüksek süratlere ivmeleniyor. Sollama 
yapacağımız zaman ise kick-down’ı güzel bir şekilde 
hissediyorsunuz ve araç güven 
veriyor. Açıkcası araçların teknik 
verilerindeki yakıt tüketimleri bizim 
ülkemizde özellikle İstanbul’da 
tutmaz. Ama araçla Anadolu 
yakasında başlayan yolculuğumuz 
köprü trafiği, e5- trafiği ve 
otoyolda biraz yüksek süratlerde 
kullanımımıza bağlı olarak 5,7 
litreyi geçmedi. Açıkcası bu harika 
bir değer! Sürekli İstanbul trafiğinde 
araç kullananlar beni çok iyi 
anlayacaktır. Uzun yolda ise uzun 
süre yüksek süratlerde gitmemize 
rağmen ortalamamız bu düzeyde 

idi.
Özellikle son yıllarda dünyada birçok firma ve bilim 
adamı hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalar 
yapıyor Skoda Octavia bu konuda çok başarılı 99 g/
km CO, karbon monoksit emisyonuna sahip. Biz 
test editörleri test ettiğimiz araçların en çok dikkat 
ettiğimiz kısımlarından bir tanesi araçların çevreye 
yaydığı egzoz gazının en az hangi teknoloji ile 
donatılmış olmasına dikkat ediyoruz, çünkü yarınlar 
hepimizin bu anlamda Skoda Octavia son zamanlarda 
test ettiğimiz bir çok marka araçtan daha az karbon 
monoksit salınımına sahip.

Ve evet testin son kısmında toparlayacak olursak…
Skoda firması Octavia üzerinde çok iyi çalışmışlar 
ve bizlerin önüne harika bir araç sürmüşler, orta 
sınıfta iddialı olan Octavia gerçekten bu sınıftaki 
müşterilerin tüm isteklerine gayet tatminkar yanıt 
verebilecek düzeyde bir otomobil. Sunduğu donanım 
– kalite – konfor – teknoloji - fiyat beşlisini gayet iyi 
başaran Octavia alınıp yıllarca kullanılabilecek bir 
otomobil.
Paranızın her kuruşunu hak eden bir otomobil!

Skoda Octavia 1.6 TDI CR 105 Hp DSG Teknik 
Özellikler
Motor: Silindir hacmi (cm3) 1598
Güç (devir/dak) 3000-4000/105 Hp (bg)
Tork (Nm) 250 (devir/dak) 1500-2750
Azami hız km/sa 194
0-100 km/sa 10.8
Yakıt tüketimi
Şehir dışı (lt/100 km) 3.3
Şehir içi (lt/100 km) 4.6
Ortalama (lt/100 km) 3.8
CO2 emisyonu (gr/km) 99



SKODA’nın amiral gemisi Octavia









YENİ NISSAN QASHQAI: 
            “KENDİ KENDİNİ SATAN OTOMOBİL”



YENİ NISSAN QASHQAI: 
            “KENDİ KENDİNİ SATAN OTOMOBİL”

1.2 litre 67.990 lira ile 1.5 dizel 76.990 lira 1.6 dizel 
otomatik 86.990 liradan başlayan fiyatlarla  satışa çıktı.



eni Nissan Qashqai bir önceki versiyonundan 
47 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 17 
mm daha alçak.  

Önceki modele göre daha geniş olan Yeni Nissan 
Qashqai hakim sürüş pozisyonu, kabin içi konfordan 
ödün vermeyen kompak ölçüsü ile Crossover tasarımını 
daha güçlendirecek şekilde tasarlandı. Aracın sunduğu 
gelişmiş özellikleri ve ön kaput ile başlayan temel 

tasarım çizgileri, Qashqai’nin güçlü DNA’sını daha 
güçlendirerek devam ettiriyor.

Her yeni Nissan’da olduğu gibi Yeni Nissan Qashqai de 
segmentinin en yenilikçi teknolojileri ile donatıldı. 
Yeni Nissan Qashqai’nin sunduğu gelişmiş teknolojiler 
sürücünün sürüş deneyiminin her anında kontrolü en 
üst düzeyde hissetmesi amaçlanarak tasarlandı. Nissan’ın 
sunduğu Nissan Güvenlik Kalkanı güvenlik sistemi 

Yeni Nissan Qashqai’de 
Otomatik Çarpışma 
Önleyici Sistemi, 
Yorgunluk Algılama 
Sistemi, Trafik İşareti 
Tanıma Sistemi ve diğer 
sürücü destek sistemleri 
ile birlikte güvenlik ve 
kontrol duygusunu en 
üst seviyelere taşımakta. 
Akıllı Park Sistemi ise 
gündelik şehir hayatında 
karşılaştığımız park stresini 
an aza indirmekte. Yeni 
Nissan Qashqai premium 
teknolojiyi segmentinde 
en erişilebilir yapmak 
üzere tasarlandı.

Yeni Nissan Qashqai’de 

yenilikçi yaklaşım Motor ve Şanzıman seçenekleri ile 
de desteklenmektedir. Yeni Nissan Qashqai’nin motor 
ve şanzıman seçenekleri daha gelişerek, her motor 
seçeneğinde turbo şarj sunulmaktadır. Bu sayede CO2 
salınımı ve yakıt tüketimi en aza indirilerek ekonomi 
verimliliği artırıldı. Yeni Qashqai’nin ekonomi verimliliği 
aracın boş ağırlığı 40 kg azaltılarak maksimize edildi.
 Yeni Nissan Qashqai’nin ağırlıklı olarak 4x2 modellerini 
satması bekleniyor. Yeni motor ve şanzıman 
seçeneklerinde 4x4 özelliği 6 ileri düz şanzıman ile 
tüketicilere sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai’de kullanılan malzeme kalitesi ve 
erişilen tasarım kalitesi kabin içini daha da çekici bir hale 
getiriyor. Yeni Nissan Qashqai, yenilikçi özellikleri ile 
daha geniş bir iç hacim, Karakuri Board ile farklı kullanım 
seçeneklerinin sunulduğu daha geniş bir bagaj hacmi, 
sunuyor.

Yeni Nissan Qashqai, yeni geliştirilen CFM platformu 
üzerinde üretilmektedir. Avrupa’da Nissan Design 
Europe ve Nissan Technical Centre Europe 
mühendisleri tarafından tasarlanan Yeni Nissan Qashqai, 
Nissan’ın İngiltere Sunderland fabrikasında üretildi.

Y



TEKNOLOJİ
Yeni Nissan Qashqai Sınıfının En Gelişmiş 
Teknolojilerini Sunmaktadır:
Nissan Güvenlik Kalkanı;

Otomatik Çarpışma Önleyici Sistem
Yorgunluk Algılama Sistemi
Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Şerit Takip Uyarı Sistemi
Kör Nokta Uyarı Sistemi
Hareketli Nesne Algılama Sistemi
Otomatik Uzun Far Asistanı’nı içermektedir.
Sürüş Kontrol
LED Farlar, daha önceki Xenon farlara göre %50 
daha az enerji tüketmektedir
Çevre Görüş Sistemine sahip Akıllı Park Sistemi
Yeni Nissan Connect, 7” Ekran
Gelişmiş teknolojik özellikler Yeni Nissan Qashqai 
ile artık erişilebilir. Nissan Qashqai’de sunulan 
gelişmiş teknolojik özelliklerin oluşturduğu sürücü 
desek sistemleri güvenliğin yanı sıra kullanıcı için 
ilave faydalar sağlamaktadır.
Yeni Nissan Qashqai’de sunulan teknolojik özellikler;

Otomatik Çarpışma Önleyici Sistem
Araç içi radar sistemi ile aracın ön kısmını tarayan 
sistem sürücü üç aşamalı olarak uyarmaktadır. İlk 
uyarı ön kısımda bulunan araç ya da cisim ile olan 
mesafe azalıyor ise sesli olarak yapılmaktadır. İlk 
uyarı sonrasında sürücü tepki vermez ve mesafe 
kapanıyor ise araç otomatik olarak kısmi frenleme 
yapar. İkinci uyarı sonrasında da sürücü tepki vermez 
ve mesafe kapanmaya devam ediyor ise araç otomatik 
olarak daha sert bir frenleme yapar.

Yorgunluk Algılama Sistemi
Yeni Nissan Qashqai zamanla sizi daha iyi tanıyarak 
yorgunluk seviyenize göre sizi uyarır. Sürücünün 
sürüş dinamiklerini takip eden sistem, direksiyon 
hareketlerinde bir dikkat dağınıklığını tespit ederse, 
yol bilgisayarı ekranında çıkan uyarı ile sürücünün 
ara vermesini önerir.

Trafik İşareti Tanıma Sistemi
Sürücünün hem daha güvenli hem de kurallar 
çerçevesinde araç kullanmasına destek olmak 
amacıyla, aracın ön kısmında bulunan kamera 
aracılığı ile trafik hız limiti işaretlerini okur ve 
gösterge ekranında sürücüye iletir. Bu özellik ıslak 
zemin hız limiti uyarısı olması durumunda iki hız 
limitini de ekrandan görülüyor.

Şerit Takip Uyarı Sistemi
Aracın istem dışı olarak şeritten ayrılması durumunda 
(sinyal verilmemesi durumunda geçerlidir) şeridine 
dönmesi için sürücüyü sesli uyarır.

Kör Nokta Uyarı Sistemi
Nissan’ın Çevre Görüş Sisteminde yer alan arka 
kamera, aracın iki yanında da kör noktada kalan 
bölgeyi tarar ve kör noktada bir araç olması 
durumunda yan aynalarda ışıklı bir uyarı belirir. Eğer 
sürücü sinyal verip şerit değiştirmek isterse sistem 
sürücüyü hem sesli hem de ışıklı uyarı ile uyarır.

Hareketli Nesne Algılama Sistemi
Yeni Nissan Qashqai’de sunulan ön/arka park 
sensörleri manevra sırasında sürücüyü hem sesli 
olarak uyarır hem de yol bilgisayarı ekranında görsel 
olarak gösterir. Bu özelliğe ek olarak sunulan Çevre 
Görüş Sisteminin “Kuş Bakışı” özelliğinden de 
faydalanır. Araçta bulunan dört kameranın görüş 
alanına hareketli bir cisim girdiği anda sistem bunu 
algılar ve sürücü sesli uyarır, aynı zamanda o bölge 
ekran aracılığı ile de gösterilmektedir. Aracın arka 
kısmında bulunan kamera Balık Gözü lensi ile 180 
derece görüş açısına sahiptir. Kameraların görüş 
alanları Yeni Nissan Connect’in 7” ekranından 
görülüyor.

Otomatik Uzun Far Asistanı
Yüksek çözünürlüklü kamera vasıtası ile aracın 
uzun/kısa far fonksiyonunu otomatik olarak devreye 
alır. Sistem, her türlü sürüş koşulunda olabilecek 
maksimum ışık gücünü sağlamak adına farları 
optimize eder.
Nissan Güvenlik Kalkanı Yeni Qashqai’nin teknolojik 
üstünlüğünün bir parçası. 
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acia; Yeni Sandero, Yeni 
Sandero Stepway, Lodgy, 
Dokker ve Yeni Duster’dan 
sonra fiyatı küçük, kendisi 

büyük bir station wagon olan Yeni 
Logan MCV ile başarısını sürdürmeye 
hazırlanıyor. Geniş ailelerin ekonomik 
çözümü olan Yeni Logan MCV, hem 
özel hem profesyonel kullanıma yönelik.

2006 yılındaki lansmanından bu yana 
Logan MCV, 40 ülkede yaklaşık 340 bin 
adet satış gerçekleştirdi. Türkiye’de ise 
lansmanı yapılan 2007 yılından itibaren 
32 bin adet satış gerçekleştirildi. Satış 
rakamlarından aldığı güç ile Dacia, 
Türkiye’de Yeni Logan MCV’yi pazara 
sunuyor.  

Yeni Logan MCV tamamen yenilenen 
bir iç ve dış mekan tasarımına sahip. 
Her ihtiyaca cevap veren, sağlam bir aile 
otomobili olan Yeni Logan MCV geniş 
bir iç hacim ve 573 litre ile sınıfının en 
geniş bagaj hacmine sahip.

Dacia, Yeni Logan MCV ile uygun fiyata 
daha fazla güvenlik özellikleri içeriyor. 
Çift hava yastığı, ABS, AFU, ESP, ASR 
gibi güvenlik fonksiyonları bulunuyor.

 
Yeni Logan MCV’de yeni teknolojik 
ekipmanlar ve daha fazla opsiyon: 7 inç 
dokunmatik ekranlı bir navigasyon ve 
multimedya sistemi olan Media Nav, yeni 
radyo CD MP3 ve Eco Mode fonksiyonu 

yer alıyor. 

Yeni Logan MCV Türkiye’de iki motor 
seçeneği ile sunuluyor: 1.2 16v 75bg 
benzinli ve 1.5 dCi 75bg dizel. Renault 
Grubu’nun en çok satan efsane 1.5dCi 
motor, segmentinin en düşük yakıt 
tüketimi (3.9 litre/100 km) ve düşük  
CO2 (103 g CO2 / km) salımına sahip. 
Ayrıca dizele ekonomik bir alternatif 
olarak orijinal fabrika çıkışlı LPG seçeneği 
de mevcut.

Yeni Logan MCV, göz alıcı ve çağdaş 
dış tasarımı ile iç mekanda da yüksek 
düzeyde kaliteye sahip. 
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tarihinde 33.800TL’den başlayan fiyatlarla 
ve tek donanım seviyesi (Ambiance) ile 
pazara sunuluyor. 
Renault Mais Genel Müdürü İbrahim 
Aybar, “Yeni Logan MCV, hem özel 
hem profesyonel kullanıcılar için son 
derece uygun bir alternatif. Uygun fiyatı 
ile sıfır km otomobil sahibi olma fırsatı 
sunan Yeni Logan MCV geniş ailelerin 
ekonomik çözümü olacak.” dedi.

2013 yılında en fazla hatırlanan reklam 
olan Dacia’nın “Nurhayat reklamları”nın 
kahramanı Gupse Özay da sürpriz 
bir şekilde Yeni Logan MCV’nin basın 
lansmanına katılarak organizasyona renk 
kattı ve Renault Mais Genel Müdürü 
Aybar’dan Dacia’nın bu yeni modeli 
hakkında bilgi aldı. 

DACIA YENİ LOGAN MCV
D



Aile otomobili
Dacia, aile araçları sınıfını, Yeni Logan 
MCV ile genişletiyor. Modüler 5 ve 
7 koltuklu Lodgy ve hafif ticari araç 
sınıfındaki Dokker’dan sonra, düşük fiyata 
sunulan büyük bir station wagon modeli 
olan Yeni Logan MCV de hem özel 
hem de ticari kullanıma uygun olarak 
tasarlandı. 

Yeni Logan MCV konforlu, pratik, geniş 
5 koltuklu bir station wagon otomobil 
arayan sürücüler için günlük kullanım 
ve keyifli bir sürüş için tasarlandı. Çekici 
tasarımı ve modern özellikleri ile bu 
yenilenen model, Dacia otomobillerin 
yeni kuşağına yapılan değerli bir katkı 
oluşturmasını sağlıyor. Dizel versiyonu 
100 km’de ortalama 3.9 litre gibi 
segmentinin en düşük yakıt tüketimini 
sunuyor.

Sağlam, çekici tasarım 
Yeni Logan MCV, güç ve sağlamlık 
konusundaki vurgusuyla birlikte Dacia’nın 
yeni tasarım kimliğini taşıyor. 
Yeni Logan MCV, çekici tasarımının 
yanı sıra sınıfının en geniş bagaj hacmi 
(573 litre) ve cömert boyutları ile (4.49 
metre uzunluk, Yeni Sandero’dan 430 
mm daha uzun), 2.7 m uzunluğunda olan 
malzemeleri taşıma olanağı sunuyor.

Dışarıdan bakıldığında Dacia Yeni 
Logan MCV, enerjik bir görünüme 
sahip. Tasarım özellikleri, güç ve 
sağlamlık çağrıştırıyor. Arka far ünitesinin 
üzerindeki siyah maske güç izlenimini 
vurguluyor.

Geniş, işlevsel ve modüler iç mekan 
Dıştan göz alıcı ve heybetli görünen Yeni 
Logan MCV, iç mekanda yüksek düzeyde 
kaliteye sahip. Dacia tasarım ekibi, Yeni 
Logan MCV’nin iç mekanının işlevsellik 
açısından müşteri gereksinimlerini 
karşılamasına büyük özen gösterdi. Daha 
fazla ergonomi için iç mekanda tüm 
kumandalar direksiyonun çok yakınında 
yer alıyor.

Aracın iç mekan düzenlemesi son derece 
modüler ve akılcı çözümler sunuyor: 
kapılardaki saklama gözleri, küçük cepler 
gibi detaylar sayesinde sürekli el altında 
olan, erişimi rahat, 16 litreden fazla 
saklama alanı mevcut. Tüm versiyonlarda 
standart olan kullanımı kolay 1/3-2/3 
oranında katlanabilen arka koltuklar 
maksimum sevide modülerlik sunuyor. 
   
Aynı fiyata daha fazla özellik
Dünyada ve Türkiye’de akıllı alışverişin 
sembolü olan Dacia’nın yenilenen modeli 
Logan MCV’de de gelenek bozulmuyor. 
İşlevsel, %100 kolay kullanımlı ekipmanlar 
Lodgy, Dokker, Yeni Sandero ve Yeni 
Duster’da olduğu gibi Yeni Logan 
MCV’de de sunuluyor.

- Bluetooth® teknolojisi ve USB ya da 
jak prizinden oluşan yeni Radyo CD 
MP3 uyumlu CD çalar standart olarak 
yer alıyor. Bu multimedya çözümü ön 
panelde yer alan ekranında üç satır 
halinde bilgi sunuyor. 

- MEDIA NAV 7 inç dokunmatik 
ekrana sahip, eksiksiz bir navigasyon 
ve multimedya sistemidir. Bu sistem 

yardımıyla sorunsuz bir şekilde 
Bluetooth® teknolojisi ve 2D ve 
3D ekran üzerinden tüm navigasyon 
işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Opsiyonel 
olarak sunulan mutimedya sisteminde 
kişisel cihazlar da USB veya jak prize 
rahatlıkla bağlanabiliyor. 

Daha ekonomik ve performanslı 
motorlar 
Yeni Logan MCV iki motor seçeneği ile 
sunuluyor: 

1.2 16v 75bg, hem fiyatı hem de bakım 
maliyetleri açısından oldukça ekonomik. 
Bu versiyonda rekor düzeyde (573 
litre) yükleme hacmine rağmen düşük 
yakıt tüketimini dikkat çekiyor. Yeni 
Logan MCV, yakıt ekonomisi ile yük 
kapasitesi arasındaki en iyi oranı sunuyor. 
Bu şekilde bütçesini düşünen ve iyi bir 
taşıma kapasitesi arayan müşteriler için 
en iyi seçenek haline geliyor.

Yeni Logan MCV aynı zamanda 
Renault Grubu’nun en çok satan efsane 
motoru 75 bg güce sahip 1.5 dCi dizel 
motor seçeneği ile sunuluyor. 1.5 dCi 
motor, güvenilirliği, performansı ve 
çevreye duyarlı özellikleri ile biliniyor. 
Yakın zaman önce gerçekleştirilen 
optimizasyon çalışmaları neticesinde, bu 
segmentte halen en düşük olan yakıt 
tüketimi (3.9 litre/100 km) ve düşük 
salımın (103 g CO2 / km) yanı sıra 
hızlanma performansı daha da iyileştirildi.

Orijinal fabrika çıkışlı LPG’li araçlar sunan 
tek marka Dacia, aynı zamanda LPG’yi 
dizel yakıta ekonomik bir alternatif olarak 

sunmaya devam ediyor. Yeni Logan 
MCV çift yakıtlı (benzin/LPG) 1.2 16v 75 
bg motor ile de sunuluyor; böylece LPG 
modunda daha düşük bakım maliyeti 
ve daha düşük CO2 salımları (120 g /
km2)  ortaya çıkıyor. Tüm Dacia LPG’li 
araçlarda olduğu gibi sürücü, benzin ve 
LPG arasında seçim yapmak için çok 
basit bir mekanizmaya sahip. Litre fiyatı 3 
TL’den az olan LPG, benzine oranla çok 
daha ekonomik bir tercih.

Daha da fazla yakıt ekonomisi için Eco 
Mode
Eco Mode fonksiyonu (dizel motorda) 
ile sürücü istediği her an optimize yakıt 
ekonomisi tercihinde bulunabilir. Eco 
Mode belirli motor ve havalandırma/
klima parametrelerini sürücüye ve 
yolcuya göre ayarlıyor. Alışılmış sürüş 
stili ve yol koşullarına bağlı olarak Eco 
Mode sayesinde hem yakıt hem de CO2 
salımlarında yüzde 10’a varan tasarruf 
sağlanabiliyor.

Uzun süreli dayanıklılık
Renault araçları gibi, Dacia araçlar da 
zorlu şartlar altında test ediliyor. Bütün 
Renault Grubu araçları da, zaman içinde 
dayanıklılık göstermelerini sağlamak çin 
gerçek hayat koşulları kapsamında zorlu 
testlerden geçiyor. Beş Avrupa ülkesinde 
(Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika ve 
İtalya) yapılan bir tüketici anketine göre 
(Union de Consommateurs tarafından) 
Dacia, 2012 yılında güvenilirlik açısından 
en üst sırada yer aldı. 

Bütün Yeni Dacia araçlar 3 yıl/100.000 
km*. üretici garantisi ile satılıyor.



Değerli okuyucularım sizlere ilk otomobil test yazımdan heyecan dolu bir merhaba diliyorum. Aslında ilk yazımın verdiği 
heyecanın bu kadar çok olması testimizin retro akımlarından kopup gelen kırmızı rengi ile göz kamaştıran New Beetle’dan 

kaynaklanmakta. Evet yanlış duymadınız New Beetle bugünkü testimizin konuğu oldu.



Değerli okuyucularım sizlere ilk otomobil test yazımdan heyecan dolu bir merhaba diliyorum. Aslında ilk yazımın verdiği 
heyecanın bu kadar çok olması testimizin retro akımlarından kopup gelen kırmızı rengi ile göz kamaştıran New Beetle’dan 

kaynaklanmakta. Evet yanlış duymadınız New Beetle bugünkü testimizin konuğu oldu.

MURAT 
CARPIŞANTÜRK



racı ilk gördüğümde tornado 
kırmızı rengi, cam tavanın 
yarım açık duruşu, gündüz 
ledlerinin zarifçe kıvrımı, ve 

o kocaman jantlarının göbeğimdeki 
krom kaplamanın tatlılığı içimi 
yumşattı diyebilirim. Açıkcası baktıkça 
doyamadığınız bir araç ortada… 
Almanların efsanevi Beetle’ı yıllar sonra 
karşınızda daha büyük daha şirin ve 
modern çizgilerle karşınızda durmakta. 
Bir detayı es geçemiyeceğim, özellikle 
bayanların gözü alamadığı bir otomobil 
Beetle. Özellikle arka çamurlukların 
genişliği bana Porsche 991 turbo 
modellerinin kasasını anımsatmakta 
ve gerçekten çok kışkırtıcı duruyor. 
Özellikle arkaya kanat opsiyonunu 
alırsanız araç çok daha sportifleşmekte.
SABAHLARI BEETLE İLE GÜNE 
BAŞLAMAK İSTEYECEKSİNİZ…
Volkswagen Beetle aracımıza 
bakıldığında genç bir ruha sahip 
olduğunu görüyoruz. Ben bir tane 

istiyorum diyebilirsiniz, neden mi, ilk 
önce dış kısmını ele alalım, marka olarak 
üretildiği ilk an dan itibaran onu gören 
kişilerin yüzünde tatlı bir tebessüm 
oluşturan ön farlar, design model de Bi-
Xenon olarak kullanılmış.
Tamamen farklı bir ruha sahip Beetle, bir 
neslin en heyecan veren spor versiyonu, 
belirgin ve iddialı bir tasarım. Yenilikçi 
kolay kullanım ve akıllı teknolojilerle 
donatılmış, segmentinde başka hiç 
bir otomobilde bu hissi, bu hazzı ya 
da bu sürüş keyfini bulabileceğinizi 
sanmıyorum. Bu otomobilin tasarım 
temasında sportif bir dokunuş, daha 
iddialı, daha atletik bir duruşa sahip 
olduğunu otomobilin kaslı yapısı ve 
güçlü tasarım detaylarıyla göz alıcı bir 
şekilde belirginleşiyor.
Benzersiz tamponlar, eşikler, ızgara ve 
egzoz çıkışlarıyla hayli iddialı olan dış 
tasarımı ile kendinden söz ettiriyor. 
Sporcu kimliğini aracın yan çamurlukları 
ve krom detayları sayesinde belli ediyor, 

aracın arka kısma baktığımızda LED 
destekli stop lambaları, bagaj kapağının 
orta kısmında markanın amblemi aynı 
zamanda amblemin alt veya üst kısmına 
bastığımızda bagaj kapağı açma butonu 
görevini yerine getiriyor.

ONU YOLDA 
GÖRDÜĞÜNÜZ AN 

TEKRAR DÖNÜP BAKMAK 
İSTEYECEKSİNİZ

Beetle’ın kapı kolunu çekmenizle 
beraber aracın iç konsolu sizi çok farklı 
bir dünyaya götürüyor, iç kısmında 
kullanılan malzemelerin kalitesi üst 
seviyede, sade görünen iç tasarımında 
en büyük öncelik ergonomiye verilmiş. 
Ön konsulda ve direksiyonda kullanılan 
kaplamalar Beetle’ye ayrı bir keyif 
katıyor.
Aracın gövde rengiyle uyumlu olarak 
torpido, kapılar ve direksiyondaki kırmızı 
kaplamalar ve diğer piano black ayrıntılar 
size enerji veriyor. Hoparlör çevresi 
ve tavandaki ambiyans aydınlatmaları 

çok ince düşünülmüş detaylar, iki 
parça torpido çok işlevsel, direksiyon 
gerçekten çok çekici ve insana sürme 
hevesi veriyor. Kadran renkleri ve 
okunulabilirliği çok kaliteli ama benzin 
göstergesinin o kadar büyük olmasını 
sevmedim açıkçası…
Her kumanda elemanının kolay 
kullanıldığı Beetle’nin içerisindeki işçilik 
seviyesi ve malzeme kalitesi de çok 
başarılı. Direksiyonun üzerinden yol 
bilgisayarının anlık verilerini ve müzik 
sistemini kumanda edebiliyorsunuz. 
Spor koltukları Easy Entry (kolay 
biniş teknolojisi) özelliği ile büyük 
kullanım kolaylığı sağlıyor. Üç kollu çok 
fonksiyonlu deri direksiyon simidinin 
ergonomisi de çok iyi. Ayrıca, gösterge 
panelinde yer alan Türkçe dil seçenekli 
çok fonksiyonlu gösterge sayesinde, 
yolculuğunuz sırasında anlık ve ortalama 
yakıt tüketimi, ortalama hız, kalan menzil 
ve hava sıcaklığı gibi verilere kolayca 
ulaşabilirsiniz.

A

Hepinizin bildiği gibi New Beetle şuan yeni bir model olarak daha taze bir otomobil, her köşe 
başında göremediğimiz bir araç. Mevcut olarak bu güne kadar VW ailesinin bir çok üyesini kullanmış 

ve bir VW sahibi olarak kanımın kaynadığı bir otomobil kendisi.



Sportif alt kısmı düzleştirilmiş deri 
direksiyonu, farklı tasarlanan kapı kolu, 
beyaz aydınlatmalı gösterge paneli, 
panaromik cam tavan ön tarafı tamamen 
kaplıyor. Akustik park destek sistemi 
“Park Pilot”, ön ve arka tamponlarda 
bulunan sensörler aracılığıyla park 
etmeniz sorun olmaktan çıkıyor. Orta 
konsolda konumlandırılmış RCD510 
müzik sisteminin kalitesini konuşturuyor. 
Orta konsolun en üst kısmında 
konumlandırılmış yağ-zaman-turbo 
basınç göstergeleri ise beetle’a sportiflik 
katan güzel bir unsur. Çok kaliteli 
duran bu göstergeleri keşke biraz daha 
sürücüye doğru açı ile konumlandırmış 
olsalardı biraz daha sürücü odaklı yapı 
katabilirdi.
Aracın içi sürücü ve yan yolcu için 
gerçekten çok ferah, bakın bunu 1.90 
metre boyunda ve gayet iri bir şoför 
olarak söylüyorum, açıkcası daily drive 
olarka kullandığım Jetta ile kıyaslarsam 
daha rahat bir yolculuk yaptım. Arkada 
tarafa gelecek olursam 1.80 boyundaki 
bir kişi sığıyor, yani çok rahat değil ama 
sığıyor. Kısa süreli yolculukların sıkıntısız 
geçebileceğini söyleyebilirim. Aracın içi 
panaromik cam tavandan dolayı oldukça 
ferah, cam tavanın açılış konumları ise 
kusursuz.
Aracın kalbine gelelim artık… 1.2 
litrelik bir hacim ve turbo besleme ile 
destekli 105 bg’lik bir motor var bu 
elma şekeri tadındaki otomobilimizin 
kalbinde. 7 İleri DSG şanzıman ile 
kombine edilen bu motor gerçekten 
çok sessiz, inanın ışıklarda beklerken 
çalıştığını anlamıyorsunuz! Ama seyir 
halinde giderken tatlı bir homurtusu var, 
hani küçük ama büyüğüm diyor sanki, 
anlık hızlanmalarda ise gaz pedalının 
arkasındaki düğme sayesinde DSG 
şanzımanda anlık olarak kick-down 
yapıyor ve torku hissediyorsunuz. 
Gerçekçi olmam gerekirse ilk bindiğimde 
105 beygirden fazlasını hissettirdi araç 
bana, 18 inç’lik jantlar ve kışlık lastikleri 
düşündüğümüzde ise motorun dahada 
başarılı olduğunu görüyoruz.
Direksiyon sistemi gerçekten çok 
hafif geldi bana açıkcası, sürücüyü iç 
yormayan hafif bir direksiyon sistemi 

var, uzun yolculuklarda ise direksiyon 
çok yumuşak kaldığı için aracı şeritte 
sabit sürüşte tutmakta zorlanabilirsiniz, 
direksiyonun arka tarafındaki kulakçıklar 
ise DSG şanzımanı kontrol etmemize 
yarıyor ve gerçekten sportiflik katıyor 
araca. Otomobilin gayet sert bir 
süspansiyonu var, sportiflik ön planda 
tutulmuş bir kez daha bunu görüyoruz. 
Tabi alüminyum alaşımlı “Disc” 
modeli 235/45 R 18 inç’lik jant ve kış 
lastiklerinide unutmamak gerekli. Yol 
tutuşu ise gerçekten başarılı, ortalama 
süratin biraz üzerinde alınan virajda 
araba hemen kendisini tutuyor ve 
arkasının kaymasına izin vermiyor.
Frenler! Neden ünlem koydum? Çünkü 
gerçekten harika iş çıkartıyorlar, ani fren 
sırasın aracın yaylarından bile ses getiren 
bir fren sistemi mevcut. Çok güvenli 
bir araç olduğunu kanıtladı Beetle bu 
sayede.
Volkswagen Beetle 1197 silindir hacme 
sahip TSI teknolojisi üniteden gücünü 
alıyor. 7 ileri DSG vites ile kombine 
edilen ünite 5000 d/d’da 105 beygir 
güç, 4100 d/d’da 175 Nm tork değeri 
üretiyor. Bu değerler ile 0-100 Km/s 
hızlanmasını 10,9 saniyede tamamlarken 
maksimum 180 Km/s’lik bir hız değerine 
sahip. Seri kullanım gerektiğinde ise 
gaz pedalına dokunmanız yeterli, hiç 
bekleme yapmadan hızlanan araç bunu 
sonuna kadar devam ettirerek (180 km) 
son hıza ulaşma konusunda istekliliği 
ile beğeni topluyor. Bu güçlü değerlere 
rağmen 100 km de şehir içi 7.3 şehir dışı 
5.0 karma olarak ise 5.9 litrelik tüketim 
değeri ile dikkat çekiyor.
Boyutlarına baktığımızda Beetle, 4278 
mm uzunluğa, 1808 mm genişliğe 
ve 1486 mm yüksekliğe, 137 g/km 
karbondioksit emisyonuna sahip. 
Kullanım süresince ölçümlediğimiz 
yakıt tüketimi 100 km’de şehir içi yakıt 
tüketimi 8.5 litrenin altına inemedim, 
şehir dışı yakıt tüketimi 6.0 litre, 
ortalama 6.4 litre tüketim değerlere 
ulaştım, şehrin coğrafi konumu ve 
sizin kullanış tarzınız yakıt tüketim 
değerlerine çok fazla etki etmemekle 
beraber test sürüşümüzde ölçümlediğim 
değerlere sizde sakin kullanım tarzınızla 

yüksek devirlere çıkmadan rahatlıkla 
ulaşabilirsiniz. Otomobili daha çok 
otoban temiz asfalt türü yerlerde sürüş 
tercih ettiğimden dolayı ölçümlediğim 
tüketim değerlerini sundum. Geniş bir 
yükleme alanına sahip olan Beetle’nin 
bagajı 310 litre.
VW Beetle’da geleneği bozmamış. 
Daha keyifli ve daha dinamik bir sürüş 
performansı için düşük hacimden yüksek 
güç mantalitesine sadık kalmış ve 1.2 
litre’lik motordan TSI yani turbo şarj 
teknolojisi ile 105 hp gücü elde etmiş. 
7 ileri DSG çift kavramalı otomatik 
şanzımana sahip olan Beetle manuele 
göre çok daha keyifli çok daha zevkli 
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü DSG’nin 
vites değiştiriş hızına hiçbir insanoğlunun 
yetişebilmesi mümkün değil. Bu 
sebeple D modunda normal bir 
şekilde hızlanmak mümkün. Fakat vitesi 
triptonik konumuna aldığınızda daha 
yüksek bir devir çevirmeye başlıyor, 
biraz daha hızlanmak istediğinizde ise 
direksiyonun arkasına konumlandırılmış 
vites değiştirme kulakçıkları sayesinde 
sol kulakçığı kendinize doğru bir iki tık 
çektiğinizde vites büyük bir keyifle 2 
kademe alta iniyor ve hız ibresi kesintisiz 
olarak yükselişe geçiyor.
DSG’ye de ister otomatik, isterseniz 
manuel olarak hem vites kolundan hem 
de direksiyonun arkasına yerleştirilen 
kulakçıklarla kontrol ederek keyifli ve 
sürücüsünü memnun eden bir sürüş 
karakterine sahip olduğunu ifade 
edebilirim.
The Beetle you will want to begin your 
day with an energetic beetle. This car 
will reflect your style, character and 
soul. One of the biggest members of 
retro trend, the chrome door and sugar 
red beetle, is a car full of pleasure. But 
I warn you! it may disturb you, that 
people will always stare at your car
Volkswagen Beetle’da standart olarak 
sunulan donanımlardan bazıları ise şöyle:

Klimatronik (Çift bölgeli tam otomatik 
klima), Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS), 
Elektronik fren güç dağılımı (EBD), 
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL), 
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR), 
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR), 
Elektronik stabilizasyon programı (ESP), 
Arka koltuklarda iki adet çocuk koltuğu 
sabitleyici (ISOFIX), Elektromekanik 
servo direksiyon, Gündüz sürüş farları, 
50:50 katlanabilir arka koltuklar, ”Titan 
siyahı” koltuk döşemesi, Direksiyondan 
kumanda edilebilen tiptronik vites 
özelliği, 6,5” renkli dokunmatik ekran 
multimedya sistemi ve daha birçok 
keyifli lüks donanım…
Genel olarak bir toplama yapmak 
istiyorum. Test aşaması bittikten sonra 
araçtan indim ve 5 dakika kadar etrafına 
içine tekrar tekrar baktım. 21 yaşında ve 
en büyük hobisi arabalar olan ben her 
markayı her aracı severim çünkü hepsi 
otomobildir özünde. Ama Beetle bir 
tarih göstergesi, bir tarz simgesi, özellikli 
bir araç, kişilik yansıması, tutku…. Bu 
kavramları ifade etti bana açıkcası. 
Dedelerinin mirasını bugünlerde taşıyan 
ağır bir sorumluluk sahibi ve bence bu 
sorumluluğu çok güzel bir şekilde yerine 
getiriyor. Çok ufak bir eleştirim olucak 
nazar boncuğu kıvamında, biraz daha 
özelleştirilebilir olması lazım bence, yani 
bu aracı alırken daha çok ve detaylı 
opsiyonlar seçmeli müşteriler ki her bir 
Beetle farklı bir kişilik yansıtsın.
Volkswagen Beetle 1.2 TSI 105 
Tiptronik PS DSG Teknik Özellikler
Motor: Silindir hacmi (cm3) 1197
Güç (devir/dak) 5000/105 Hp (bg)
Tork (Nm) 175 (devir/dak) 4100
Azami hız km/sa 180
0-100 km/sa 10.9
Yakıt tüketimi
Şehir dışı (lt/100 km) 5.0
Şehir içi (lt/100 km) 7.3
Ortalama (lt/100 km) 5.9
CO2 emisyonu (gr/km) 137



eni Auris Touring Sports, 
station-wagon otomobiller 
arasında fonksiyonel yükleme 
alanı ve dinamik tasarımı ile 

C segmentine yeni bir soluk getiriyor. 
Yeni Auris Touring Sports, 2,047 mm. 
uzunluğa ve 1,658 litreye varan bagaj 
kapasitesi ile ailelerin ideal otomobili 
olmaya aday. Toyota’nın Easy Flat 
teknolojisine sahip tek hareketle 
katlanabilir arka koltukları, segmentinin 
en genişlerinden biri olan skyview 
panoramik cam tavanı ve sınıfının en 
geniş bagaj alanı gibi avantajlar sunan 
Yeni Auris Touring Sports, bu özellikleri 
ile C segmentinde tek olma özelliğini 
de taşıyor. Toyota’nın Avrupa için 
tasarladığı Yeni Auris Touring Sports 
İngiltere’de üretilecek.

Toyota’nın 2012 yılından bu yana tüm 
ürün gamının yenilendiğini söyleyen  Ali 
Haydar Bozkurt, “Toyota yenilenen yüzü 
ile en genç modellere sahip. Dinamik 
tasarımı ve üst düzey fonksiyonel 
özellikleri bir arada sunan Auris Touring 
Sports modelimizin satışına Şubat 
ayında başlıyoruz. Dinamik tasarımları ve 
teknolojik donanımları ile birlikte hemen 
hemen tamamı yeniden tasarlanan 
ürünlerimizle 2014 yılında Toyota’nın 
pazardaki konumu güçlenmeye devam 
edecektir” dedi.

Aerodinamik performans 
Auris Touring Sports’un yeni dış tasarımı 

mükemmel aerodinamik bir performans 
sunuyor. Auris hatchback’te olduğu 
gibi, Auris Touring Sports’un cesur ve 
dinamik dış tasarımında, modelin genel 
yüksekliğindeki azalma ile doğru orantılı 
olarak aerodinamik avantajlar da en 
üst düzeye çıkıyor. Buna paralel olarak 
0,28 Cd’lik sürtünme katsayısı da yakıt 
tüketimini azaltmaya katkıda bulunuyor.
Yeni Auris Touring Sports’da, Toyota’nın 
“KeenLook–Keskin Bakış” gündüz 
yanan LED farları ile ön üst ızgaraya ve 
“Under Priority-Öncelikli” dizaynıyla 
da ön alt ızgaraya güçlü ama zarif bir 
tasarım anlayışı yansıtılıyor.  Opsiyonel 
olarak sunulan 1,553 mm. uzunluk ve 
960 mm. genişlikteki skyview panoramik 
cam tavan sınıfının en genişlerinden 
biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda 
araç içinde çok daha ferah bir ortam 
yaratıyor. Yeni Auris Touring Sports, 
aralarında Granit Gri, Avangard Bronz 
ve Ufuk Mavisi yeni olmak üzere 9 dış 
renk seçenekleriyle sunuluyor. Auris 
Touring Sports, 16 inç alüminyum 
alaşımlı jantlara sahip bulunuyor.

Geniş ve konforlu iç mekan
Advance ve Premium olmak üzere iki 
farklı donanım paketi ile sunulan Auris 
Touring Sports’un yolcular için en 
konforlu ortamı sunan yeni iç mekanında 
yüksek kaliteli malzemeler kullanıldı. Ön 
koltuklarda sportif bir sürüş pozisyonu 
yaratmak için koltuk yüksekliği 40 mm. 
azaltıldı ve direksiyon eğim açısı da 

2 derece düşürüldü. Auris Touring 
Sports’un arka koltuk diz mesafesi de 20 
mm. artırılarak arkada oturan yolcular 
için konfor sağlandı.

Yüksek donanım seviyesi
Auris Touring Sports araç içindeki 
multimedya uygulamalarıyla eğlenceli 
bir sürüş için de ideal bir otomobil. 
Toyota’nın “eğlenceli sürüş” anlayışının 
ürünü Toyota Touch teknolojisi 
sayesinde Auris Touring Sports ile 
yolculuklar çok daha keyifli bir hale 
geliyor. 6.1 inçlik renkli dokunmatik 
ekran sistemiyle araç içi multimedya 
sistemi olan “Toyota Touch”, AM/FM 
radyo, CD/ MP3 çalar, Bluetooth® ile 
cep telefonundan görüşme yapma, cep 
telefonu adres defteri ile senkronizasyon 
ve yine cep telefonundan müzik dinleme 
ve geri görüş kamerası özelliklerini 
içeriyor. USB ve AUX ile de mobil 
cihazlara bağlantı imkanı da Toyota 
Touch ile birlikte sunuluyor.  Ayrıca, 
Kolay Akıllı Park sistemi ile çok daha dar 
alanlara otomatik olarak paralel park 
edilebiliyor. 

 1,658 litrelik bagaj
Auris HB modelinden 285 mm. daha 
uzun olan Auris Touring Sports, 530 
litrelik bagaj hacmi sunarken, bu kapasite 
Toyota Easy Flat teknolojisine sahip 
arka koltuklar yatırıldığında 2,047mm’lik 
uzunluk, 890 mm’lik yükseklik ile 1,658 
litrelik sınıf lideri hacime ulaşıyor. 

Geliştirilmiş sürüş dinamikleri ve güvenlik
Auris Touring Sports modeli 
aerodinamik özellikleri, düşük sürtünme 
katsayısı, geliştirilmiş süspansiyon sistemi, 
direksiyon ve sürüş pozisyonu ile 
dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. 
2013 Euro NCAP testlerinden 5 yıldız 
alan Auris Touring Sports modelinin 
tüm versiyonlarında, EBD, ABS, BA 
fren sistemleri, Yokuşta Kalkış Destek 
Sistemine (HAC), Araç Denge Kontrol 
Sistemi (VSC), sürücü ve ön yolcu için 
diz ve yan SRS hava yastıkları ile birlikte 
7 hava yastığı standart olarak sunuluyor. 
Enerji absorbe edici ve sağlamlaştırılmış 
kabini sayesinde ön arka ve yan çarpma 
performansı da Auris Touring Sports’u 
çok daha güvenli kılıyor.

Benzinli ve dizel motor seçeneği
Türkiye’de 1.6 litre Valvematic benzinli 
motor ve güçlendirilmiş 1.4 litre dizel 
motor seçenekleri ile sunulan Auris 
Touring Sports, CO2 emisyonları 
ile de çevreciliğini kanıtlıyor. 1.6 
litre Valvematic motor MultiDrive S 
versiyonunda 100 km’de 6.0 litre yakıt 
tüketimi ve 139 g/km CO2 emisyon 
oranı gerçekleşiyor.

Auris Touring Sports’un dizel 1.4 
litre D-4D versiyonunda sınıfının en 
iyilerinden 4.3 lt/100 km yakıt tüketimi 
ve 113 gr/km CO2 salım değerleri 
ortaya çıkıyor. 

Y

Auris Touring Sports:
Kapasite ve verimlilikten ödün vermeyen şık tasarımı, ileri seviyede fonksiyonelliği, 1,658 litrelik bagaj 

kapasitesi ile sınıfının lideri olan Yeni Auris Touring Sports Türkiye yollarına çıkıyor. 









MW i3’ün yollara çıkmasıyla 
birlikte ön plana çıkan ve 
sürücülerin akıllı telefonları 
aracılığıyla istedikleri zaman 

otomobilleriyle ilgili uzaktan bilgi almasını 
sağlayan BMW i Remote Uygulaması 
artık Samsung Galaxy Gear ile de 
mümkün olacak. 
İlk olarak Las Vegas’ta düzenlenen 
Müşteri Elektronik Fuarı 2014 (CES) 
kapsamında bir araştırma prototipi olarak 
tanıtılan Samsung Galaxy Gear ile hayata 
geçirilen BMW i Remote uygulamasıyla 
sürücülerin araçları ile ilgili uzaktan bilgi 

sahibi olabilmesi ve kimi özelliklere 
uzaktan kumanda edebilmesi sağlanıyor. 
Entegre SIM kart özelliğiyle BMW i3, 
dünyada ilk kez elektrikli bir otomobilde 
eksiksiz ağ bağlantısı sunan model olarak 
adını otomotiv tarihine de yazdırmış 
olmasıyla dikkat çekiyor.
Elektrikli otomobil anlayışına yepyeni bir 
boyut katan BMW i markasının BMW 
i3 modeli, sunduğu çevreci özellikler 
kadar teknolojik yönleriyle de ön plana 
çıkmaya devam ediyor. BMW tarafından 
geliştirilen BMW i Remote araştırma 
uygulaması sayesinde kullanıcılar 

Samsung Galaxy Gear cihazına göz 
attıklarında yalnızca saat bilgilerini değil, 
aynı zamanda BMW i3’ün elektrik 
enerjisine göre kalan menzilini, kalan 
batarya şarj miktarını ve tüm hareket 
saatlerini de görebilecekler. 
Samsung Galaxy Gear’in dokunmatik 
ekranı üzerinde uygulama tarafından 
gönderilen şekillere tıklandığında, BMW 
i’ye özgü renk ve stilde sunulan detaylı 
bilgileri içeren bir alt menüye ulaşılıyor. 
Diğer bir alt menü de kullanıcıyı BMW i 
Remote Uygulaması tarafından sunulan 
veriler aracılığıyla kapılardan, camlardan 

veya cam tavandan herhangi birinin açık 
olup olmadığı gibi konular ve otomobilin 
mevcut durumu hakkında bilgilendiriyor. 
Bu araştırma uygulaması, kullanıcıların 
navigasyon hedeflerini otomobillerine 
yollamalarını ve otomobilin iç sıcaklığını 
ayarlayabilmelerini mümkün kılıyor ve 
Samsung’un ses tanıma sistemi S-Voice 
aracılığıyla sesli komutlar kullanılması 
seçeneğini sunuyor. Tüm bu özelliklerin 
desteğiyle akıllı kol saati, bilgileri hızlı, 
doğrudan ve gerçek zamanlı olarak 
sürücüye sunabiliyor. 

BOND FİLMLERİNDEKİ TEKNOLOJİ 
HAYATA GEÇTİ

Dünyanın Uzaktan Kontrollü İlk Elektrikli Otomobili : BMW i3!
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ugatti EB 18/4 “Veyron” 
tasarım çalışmasının 
ayrıntılarının açıklanması, 
yalnızca Tokyo’da heyecan 

yaratmakla kalmadı, aynı zamanda 
dünyanın en hızlı, en özel seri üretim 
süper spor otomobili olan Bugatti 
Veyron 16.4 ile gerçek bir başarı 
öyküsünün de başlangıcı oldu. Bugatti’nin 
yalnızca iç mekan tasarım ve biçimine 
değil adına da yansıyan, motor sporları 
yarışlarındaki olağanüstü başarılı geçmişi 
bu çalışmaya ilham verdi. Pierre Veyron, 

Bugatti için çalışan bir sürücüydü ve 
1930’larda yarışlarda marka adına sayısız 
zafere imza atarken, Bugatti ile en 
büyük başarısını 1939’da 24 Heures du 
Mans’da elde etti. 

Bugatti Veyron 16.4’ün 2005 yılında 
başarılı bir şekilde satışa sunulması, 
marka için de yeni bir dönemin 
başlangıcı oldu. Bu 1.001 HP’lik roketin 
hemen ardından Veyron 16.4 Super 
Sport piyasaya sunuldu ve saatte 
431.072 km’ye çıkan maksimum hızıyla 

halen dünya hız rekorunu elinde tutuyor. 
Her iki üstü açık modelin üretimi de 
300 adetle sınırlı tutulurken, araçların 
tamamı Bugatti’nin Alsas’ın Molsheim 
kasabasında bulunan tarihi genel 
merkezinde el işçiliğiyle üretildi. Bu 
otomobillerin tamamı 2011 itibariyle 
satılmış durumda. Paris’teki stantta 
bulunan bir başka dikkat çekici bölüm 
olan sergi duvarında bu 300 otomobilin 
orijinal konfigürasyonları gösterilecek. 

Markanın mevcut portföyünde etkileyici 
1.001 HP’ye sahip üstü açılabilir Bugatti 
Veyron 16.4 Grand Sport ve 1.200 HP 
gücüyle dünyanın en hızlı seri üretim 
üstü açık otomobili olan Veyron 16.4 
Grand Sport Vitesse yer alıyor. Bu 
üstü açık modellerin üretim serisi 150 
adetle sınırlandırıldı. Bunların üçte ikisi 
satılmış bulunuyor ve bu da yeni sahibini 
bekleyen yalnızca 40 kadar otomobilin 
kaldığı anlamına geliyor. 

B

BUGATTİ, VEYRON’U ONURLANDIRDI
Fransız süper spor otomobil markası, bu yıl Paris’te düzenlenen Salon Rétromobile’de EB 

18/4 “Veyron” tasarım çalışmasını sundu. 1999 yılında Tokyo Motor Show’da kamuoyuyla 
paylaşılmasından bu yana bu çalışma ilk kez ticari bir fuarda tanıtıldı.






