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SEAT’tan Ocak ayına özel fırsatlar
SEAT'ın yılsonuna özel avantajlı fiyat uygulaması yeni yılda artan oranlarla devam ediyor. 2015
model yılına ait SEAT Leon modeleri 7 bin TL'ye varan indirimlerle SEAT Yetkili Satıcıları’nda
satışa sunuluyor. SEAT Leon; çekici tasarımı, geniş motor seçenekleri ve yenilikçi teknolojisi ile
kompakt sınıfın en çok tercih edilen ilk 3 otomobili arasında yerini alıyor. Leon, Otomobil
Distribütörleri Derneği’nin Ocak-Aralık binek otomobil satış adetlerine göre C Hatchback
segmentinde üçüncü sırada yer alıyor.
Ocak ayına özel olan kampanyada, Leon’un Style donanıma sahip 1.2 TSI 110 HP versiyonu,
57 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına ek olarak 3 bin TL’ye varan tavsiye
edilen ek indirim ile satın alınabiliyor. SEAT’ın kampanya uygulamasına dâhil ettiği TDI
Common Rail (CR) teknolojisine sahip, düşük yakıt tüketimi ve sıra dışı bir çekiş gücü ile ön
plana çıkan otomatik vitesli Leon 1.6 TDI DSG seçeneği 79 bin TL’den başlayan tavsiye edilen
anahtar teslim fiyatına ek olarak 7 bin TL’ye varan tavsiye edilen ek indirim ile satın alınabiliyor.

  

Yeni Audi A4 showroomlarda yerini aldı
Audi’nin en çok satan model ailesi A4’ün, teknolojisiyle sınıfında örnek oluşturacak şekilde
yeniden geliştirilen yeni nesli satışa sunuldu. Yeni Audi A4, ikisi benzinli; 1.4 TFSI 150 PS ve
2.0 TFSI 252 PS quattro ve 2.0 TDI 190 PS ve yine bu motorun quattro teknolojisi ile sunulan
versiyonu olmak üzere 3 motor seçeneğiyle alınabiliyor. Audi’nin tüm dünyada en çok satan
modeli ünvanını taşıyan A4’ün yeni nesli satışa sunuluyor. Yeni A4, özellikle teknolojik
geliştirmeleriyle yine sınıfının en iddialı modeli olma özelliğini devam ettiriyor. Yeni Audi A4
Türkiye’de tamamı S tronik şanzımana sahip, 1.4 TFSI 150 PS ve 2.0 TFSI 252 PS quattro
seçenekleri ile iki benzinli; dizelde ise 2.0 TDI 190 PS ve bu motorun quattro teknolojisi ile
sunulan versiyonu olmak üzere toplam üç motor seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Audi A4 1.4 TFSI
150PS 43.969 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Yeni ve güçlü motorlar Güç
üretimleri önemli ölçüde artırılan bu motorlardan 1.4 lt’lik TFSI seçeneği, 150 PS güç üretirken
250 Nm tork değerine sahip. Aracı 0’dan 100km/s hıza 8,5 saniyede ulaştıran motorun yakıt
tüketim değeri ise 5,2 lt/km. Bir diğer benzinli seçenek olan 2.0 lt 252 PS quattro seçeneği ise
370 Nm tork sağlıyor. 0’dan 100 km/s hıza 6,4 saniyede ulaşan bu seçeneğin yakıt tüketim
değeri ise kilometrede 5,9 lt. Yeni A4 ailesinin dizel seçenekleri arasında yer alan 2.0 TDI 190
PS, quattro veya önden çekişli olarak alınabiliyor. Her iki versiyonu da 400Nm tork sağlayan bu
seçenekte, quattro modelin durur halden 100km/s hıza ulaşma süresi 7,2 sn iken, önden çekişli
seçenek için bu süre 7,7 sn. quattro seçeneğin km’de harcadığı yakıt 4,4 lt iken, önden çekişli
versiyon km’de 4,1 lt’lik yakıt tüketiyor. Ağırlıkta 120 kilograma varan azalma Eski modele göre
otomobilin boyutları büyümüş ancak ağırlığı, kullanılan motor seçeneğine bağlı olarak 120
kilograma varan önemli ölçülerde azaltılmış. Uzunluğu 4,73 metre, aks mesafesi 2,82 metre
olan yeni A4 yolda güvenli bir duruş sergiliyor. Ön ve arkada belirgin bir yatay çizgi, otomobilin
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genişliğini vurguluyor. Kısa çizgilere sahip akıcı tasarım markanın spor zarafetini ifade ediyor.
Single frame ızgara geniş ve alçak; İsteğe bağlı olarak LED veya Matrix LED teknolojisiyle
alınabilecek farlar (dinamik dönüş sinyalleriyle birlikte) teknolojiyi görsel bir marka haline
getirmiş. Sınıfında en geniş yelpaze: Sürücü asistan ve güvenlik sistemleri Audi A4, çok sayıda
sürücü asistan sistemleriyle sınıfında yeni standartları belirliyor. Audi aktif şerit asistanı
sürücünün şeritte kalmasına yardımcı oluyor, Stop & Go adaptif hız kontrolü ve trafik sıkışıklığı
asistanı yavaş akan trafikte sürüşü kolaylaştırıyor. Güvenliğe önemli katkılar yapan diğer
inovasyonlar arasında, park asistanı, arka trafik asistanı (pre sense arka), çıkış uyarısı,
çarpışma önleme asistanı ve Audi ön algılama (pre sense ön) sistemleri yer alıyor. Önceki
modellerden daha da kapsamlı olan standart ekipmanları arasında xenon farlar, anahtarsız
çalıştırma, Bluetooth arayüz ve 7 inç MMI renkli ekran bulunuyor. Bilgi ve cazibe: Audi sanal
kokpit ve MMI Burada odak noktası iki inovasyondan oluşuyor. Tamamen dijital bir
kombinasyon enstrümanı olan opsiyonel Audi sanal kokpitinde, önemli bilgileri parlak ve yüksek
çözünürlüklü grafikler, harika ayrıntılar ve sofistike efektlerle gösteren 12,3 inç LCD ekran
bulunuyor. Yeni tasarlanan bir başka özellik olan orta konsoldaki MMI kontrol konsepti de ana
kontrol unsuru işlevi görüyor. En ileri teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemi olan MMI Navigation
plus, MMI touch ve 8,3 inçlik geniş bir ekranın yanı sıra, döner kumanda düğmesinin üzerinde
bulunan, zum yapmak ve karakterleri girmekte kullanılan bir dokunmatik kontrole sahip.

  

Yeni Porsche 911 Turbo ve 911 Turbo S’in perdesi Detroit’te kalkıyor
Porsche, 2016’nın başında Detroit’te düzenlenecek olan Kuzey Amerikan Uluslararası Otomobil
Fuarı’nda ürün gamının yeni bir yıldızını daha tanıtacak. 911 model serisinin en üst modelleri
olan 911 Turbo ve 911 Turbo S, artık 20 hp daha fazla güce, daha keskin bir tasarıma ve
geliştirilmiş özelliklere ve coupe ve convertible seçeneklerine sahip olacak. Yeni 911 Turbo’daki
3,8 litrelik Bi-turbo 6 silindirli motor, silindir kapağında modifiye edilmiş emme kanalları, yeni
enjeksiyon ağızları ve yüksek yakıt basıncıyla artık 540 hp güç sağlayacak. Yeni 911 Turbo S
ise, daha geniş kompresörlü yeni turboşarj üniteleri sayesinde artık 580 hp güce erişti. Porsche,
halen benzin motorlarında değişken türbin geometrisiyle turboşarj ünitelerini kullanabilen tek
üretici olma özelliğini koruyor. Motorlar, dinamik operasyonda motor tepkisini daha da iyi hale
getirmek için, artık ‘Dinamik Turbo Basıncı’ adı verilen özelliği de taşıyorlar. Yük değişimlerinde,
örneğin gaz pedalından ayak kısa süre çekildiğinde, şarj basıncını koruyor. Bu, gaz kelebeği
açık bırakılıp, sadece yakıt enjeksiyonuna ara vererek elde ediliyor. Sonuç olarak, motor gaz
pedalına tekrar basılana kadar pratikte hiç gecikme yaşamadan tepki veriyor. Bu işlevin etkileri
Normal moddan çok sport ve Sport Plus modlarında vurgulanıyor. Her iki yeni model de yakıt
tüketimi daha azaltılmış olmasına karşın, sıradışı bir sürüş performansı sunuyor. 911 Turbo S
Coupé 2,9 saniyede 100 km/s hıza erişiyor. Azami hızı 12 km/s artarak 330 km/s’e yükselmiş
durumda. 911 Turbo 0-100 km/s hıza 3 saniyede erişiyor ve azami hızı önceki modelden 5 km/s
yükseltilerek 320 km/s’e çıkmış. Bununla beraber, coupe modeller yalnızca 9,1 l/100 km,
convertible modeller ise 9,3 l/100 km tüketim yapıyor. Bu, tüm modellere göre her 100 km için
0,6 litre daha az tüketim anlamına geliyor. Bunun ardında, gelişmiş elektronik motor ve
yenilenen vites değişim haritalarıyla vites yönetimi yatıyor. Standart bir özellik: Mod değiştirme
ile Sport Chrono Paketi ve Sport Response tuşu
Yeni GT sport direksiyonu, 360 mm çapında ve 918 Spyder’dan adapte edilen bir tasarıma
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sahip; mod değiştirme özelliğini de standart olarak taşıyor. Normal, Sport, Sport Plus ve
Individual adlarını taşıyan dört mod için sabit konumları olan dönen bir halka bulunuyor.
Individual seçeneği kişisel yapılabilen Otomobil ayarlarının sürücü tarafından saklanabilmesini
sağlıyor. Sport Chrono Paketi’nin bir diğer yeni özelliği ise Mod değiştirme halkasının
ortasındaki Sport Response tuşu. Yarışlardan esinlenen bu özellik, tek düğmeyle motoru ve
vites kutusunu olabilecek en iyi tepki süresine ayarlıyor. Bu Moda geçildiğinde, örneğin bir
sollama manevrasında, araç 20 saniyeye kadar optimum hız artışı sağlıyor. Gösterge
panelindeki bir kronometre şeklindeki gösterge, sürücüye geçen zamanı gösteriyor. Sport
Response işlevi her sürüş modunda istendiği kadar kullanılabiliyor. 911 Turbo modellerindeki
Porsche Stabilite Yönetimi (PSM) artık yeni bir PSM Sport Moduna sahip. Orta konsoldaki PSM
tuşuna kısa süre basmak, seçili sürüş programından bağımsız olarak sistemi son derece sportif
bir havaya sokuyor. Ayrı bir düğmeye sahip olan PSM Sport modu, PSM’in müdahale aralığını
önceki modelin Sport Plus modunda olduğundan daha fazla değiştiriyor. Yeni mod performans
limitlerine, örneğin bir yarış parkurundaymış gibi, daha yakın olmayı mümkün hale getiriyor. Bu
moddayken, PSM uyarı ışığı yanıyor, gösterge panelinde çıkan bir mesaj PSM sisteminin sürüş
stabilitesine katkısının kısıtlı olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, PSM Sport modunda bile, PSM
arkaplanda aktif kalmayı sürdürüyor. PSM tuşuna uzun süreli basılmasında ise alışıldığı gibi
PSM’i tamamen kapatıyor. 911 Turbo S’te dinamik sürüş özellikleri tam kadro Standart olarak
PASM (Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi) özellikli yeni 911 Turbo modellerinin şasisi,
performans ve konfor arasında daha da iyi bir denge sunuyor. Ek olarak, 911 Turbo S, sürüş
dinamikleri için tam kadro ekipmana sahip: PCCB seramik fren sistemi gibi PDCC (Porsche
Dinamik şasi kontrolü) sistemi de standart olarak sunuluyor. Tüm 911 Turbo modelleri için yeni
seçenekler arasında radar destekli şerit değiştirme asistanı ve aracın ön tampon hizasını düşük
hızlarda yerden 40 mm yükselten ön aks yükseltme sistemi yer alıyor. Yeni özelliklere sahip
keskinleştirilmiş tasarım Doğal olarak yeni nesil 911 Turbo, 911 Turbo’nun tipik özel yönleriyle
günümüzün Carrera modellerinin çarpıcı tasarımının belirgin özelliklerini bünyesinde toplamış.
Yanlardaki hava kanatçıkları ve özellikle dar olarak şekillendirilen çift dolgulu ön LED farların
ana hava girişindeki ek kanatla birleşimi, ön tarafa daha geniş bir görünüm katmış. Yandan
bakıldığında, yüksek performanslı spor otomobilin 20 inçlik tekerlekleri göze çarpıyor. Örneğin
911 Turbo S’teki göbek kilidi, artık çift jant tellerinden 10 yerine yedi tane taşıyor. Ayrıca 911
Turbo için yeni jant boyutları: önde 9 J x 20, arkada 11,5 J x 20’dir. Yeni jantların her biri yarım
inç daha geniş ve 911 Turbo S’in lastikleriyle aynı boyutlardalar. Yeni Carrera modellerinde
olduğu gibi, kapı kolları yenilenmiş. Yeni modellerin arka bölümünde de yenilikler bulunuyor.
Yine 911 Carrera modellerinden tanıdık gelen 3 boyutlu arka aydınlatmalar ilk bakışta dikkat
çekiyor. Arkada yer alan egzoz sisteminin çıkışları kadar çift egzoz sistemi de yeniden
tasarlanmış. Arka kapak ızgarası da yeniden tasarlanmış ve üç bölümden oluşturulmuş: Sol ve
sağ kısımlarda dikey hava delikleri, ortada ise motora optimize hava girişi için ayrı bir kapak.
Online navigasyonlu yeni Porsche Communication Management Modellerdeki nesil değişimiyle,
yeni bilgi-eğlence sistemi, online navigasyonlu PCM, 911 Turbo modellerine standart olarak
dahil olmuş. Sistemde orta konsola entegre edilmiş ve standart ConnectPlus modülü sayesinde
birçok yeni ve genişletilmiş bağlantı işlevleri sunan, yüksek kaliteli cam yüzeye sahip bir çoklu
dokunmatik ekran bulunuyor. Navigasyon aynı zamanda gerçek zamanlı olarak güncel trafik
bilgisine erişebiliyor. Rotalar ve konumlar 360 derecelik görüntülerle ve uydu görüntüleriyle
ekrana geliyor. Ek olarak, sistem el yazısını da tanıyabiliyor. Dahası, cep telefonları ve akıllı
telefonlar da Wi-Fi, Bluetooth ya da kablo kullanarak eskisinden daha hızlı, kolay ve kapsamlı
bir şekilde sisteme entegre olabiliyor. Seçkin araç özellikleri artık uzaktan da kontrol edilebiliyor.
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Önceki modellerde olduğu gibi, Bose ses sistemi standart olarak sunuluyor; isteğe bağlı olarak
bir Burmester sistemi de tercih edilebiliyor.

  

En İyi 5 Aile Otomobili
Aile arabaları ile ilgili temel beklentiler arasında; geniş iç hacim, geniş bagaj hacmi, araç içi
saklama bölmeleri, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı, konfor özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve
gelişmiş güvenlik donanımı öncelik taşır. İşte size en iyi 5 aile arabası örnekleri... Aile arabaları
ile ilgili temel beklentiler arasında; geniş iç hacim, geniş bagaj hacmi, araç içi saklama
bölmeleri, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı, konfor özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve gelişmiş
güvenlik donanımı öncelik taşır. Aile arabası almak isteyenler için belirleyici olarak öne çıkan
diğer unsurlar farklılık gösterir. Örneğin; geniş bir aile için büyük boyutlara sahip SUV sınıfı bir
araç tercih edilirken, genişlik ve konfor özellikleri önceliklidir. Grand C4 Picasso Türkiye’de
satılan en uygun aile arabaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Grand C4 Picasso'nun fiyatı 106
bin TL'den başlıyor. ABS, ESP, ASR, sürücü hava yastıkları, yolcu hava yastıkları, yan ve perde
hava yastıkları gibi araç güvenlik sistemlerini alıcısına standart olarak sunuyor. Kör nokta uyarı
sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi gibi güvenlik sistemleri ise, ek güvenlik paketleriyle alınabiliyor.
Citoroen C4 Grand Piacasso, bagaj hacmi konusunda sınıfında oldukça iddialı bir konumda yer
alıyor. Arka iki sıradaki koltuklar kapalıyken 645 Litre olan bagaj hacmi, tüm koltuklar katlanmış
pozisyondayken 704 litreye kadar ulaşabiliyor. Otomatikleştirilmiş 6 ileri şanzımana sahip olan
bu aile arabası, 1.560 lt. motor hacmine sahip. 115 beygirlik güç üretebilen bu 1.6 e-HDi motor,
270 Nm tork değerine ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızıysa saate 189 Km. Aile kullanımı
açısından değerlendirildiğin C4 Grand Picasso, sahip olduğu standart güvenlik ekipmanlarıyla
aile reislerinin içini rahatlatabilir. Arka koltukların birbirinden bağımsız olarak ileri – geri hareketi,
panoramik ön cam ve cam tavan ailelerle yapılacak yolculuklara keyif katabilir. Akşam
yolculuklarındaysa LED aydınlatma sistemi, kabinde bambaşka bir ambiyans yaratacaktır.
Toyota Verso 7 kişilik modeli, Easy Flat koltuk sistemiyle aile dostu bir yapıya sahip. Tek bir
hareketle katlanabilen arka koltuklar, Verso’nun içinde istediğiniz özellikteki hacmi
oluşturabilmenize yardım ediyor. Toyota Verso modelleri, eğer benzinli motor tercih etmek
isterseniz yaklaşık 72 bin TL’den başlayan fiyatlarla bu MPV grubu aile aracını satın
alabiliyorsunuz. Toyota Verso Premium donanım seviyesi, akıllı giriş sistemi, deri koltuklar, 6
hoparlörlü multi medya, ısıtmalı koltuklar ve çift bölgeli klima sistemi gibi yolculuğu konforlu hale
getirebilecek bir çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Fakat güvenlik sistemleriyle ilgili standart
olarak sunulan özelliklere baktığımızda, rakiplerinin belki biraz daha arkasında kaldığınız
görüyoruz. Bu Verso modelinde, ABS, hava yastıkları ve fren destek sistemi standart olarak
sunulan güvenlik ekipmanlarının başında yer alıyor. Yeni Toyota Verso, 1,6 litrelik dizel
motoruyla 112 beygirlik bir güç üretebiliyor. 270 Nm tork değerine sahip bu motor 1.590 Kg
ağırlığındaki Verso’yu oldukça iyi idare ediyor. Hiçbir dizel motor seçeneğinde otomatik
şanzıman opsiyonu bulunmuyor olması, özellikle şehir için sürüş konforunu olumsuz yönde
etkiliyor. Yeni Toyota Verso, 1,6 litrelik dizel motoruyla 112 beygirlik bir güç üretebiliyor. 270 Nm
tork değerine sahip bu motor 1.590 Kg ağırlığındaki Verso’yu oldukça iyi idare ediyor. Hiçbir
dizel motor seçeneğinde otomatik şanzıman opsiyonu bulunmuyor olması, özellikle şehir için
sürüş konforunu olumsuz yönde etkiliyor. Önde gelen aile arabalarının ortak özellikleri arasında
yer alan cam tavan, Toyota Verso’da da bulunuyor. Fakat aracın tüm tavanını değil, ön camdan
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ilk arka sıra koltuklara kadar olan bir alanı kaplıyor. Ford Grand C-MAX modeli de, 7 kişilik
oturma kapasitesine sahip bir MPV grubu aile aracı. Normal şartlarda iki farklı motor
seçeneğiyle satın alınabilen Grand C-MAX şu anda sadece 1.6 TDCi dizel motor seçeneğiyle
satın alınabiliyor. Kolay geçiş sistemiyle araç içindeki hareketin rahatlatılmış olduğu bu aile
aracı yaklaşık 99 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ford Grand C-MAX Duratorq
modeli, şehir içinde her 100 Km’de 5,5 litre dizel yakıt harcıyor. Uzun yolda bu yakıt tüketim
değeri 4,3 litreye iniyor. Bu yakıt tüketim değerleriyle, en uygun dizel aile araçları içinde en
yüksek tüketim değerlerine sahip modellerin içinde yer alıyor. Elbette bunda, yine bu aile
arabaları içinde 1.504 Kg ile en ağır olanların arasında yer almasının da rolü bulunuyor. MPV
grubu aileye yönelik araçlar içerisinde, sürüş güvenliği belki en önemli yerde duruyor. Aileniz
için aldığınız bir aracın elbette onlara maksimum koruma sağlamasını beklersiniz. Ford Grand
C-MAX, sürücü – yolcu hava yastıkları, ABS, ESP gibi güvenlik sistemlerini standart olarak
sunuyor. Fakat kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, Aktif şehir için güvenlik sistemi gibi
yardımcı güvenlik sistemlerine aracın fiyatına ek bir ücretle sahip olabiliyorsunuz.

  

Elektirkli ama sadece 3 saniyede.
Elektrikli araç üreticisi Future Faraday, 1000 beygir gücünde üreteceği elektrikli otomobilin
prototipini tanıttı. 100 kilometre hıza sadece 3 saniyede ulaşabilen elektrikli otomobil, saatte 320
kilometre hızın üzerine çıkabiliyor. Elektirkli ama sadece 3 saniyede.. 1000 beygir, elektrikli ve
100 km’ye 3 saniyede çıkıyor. Elektrikli otomobil konusunda çığır açmaya hazırlanan Çin
destekli Amerikan firması Future Faraday tarafından üretilecek olan elektrikli otomobilin prototipi
Las Vegas’taki dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’da
(CES) tanıtıldı. FFZERO1 adı verilen konsept araç 1000 beygir gücüne sahip olacak ve 100
kilometre hıza sadece 3 saniye ulaşabilecek. 320 kilometre hızın üzerine çıkması beklenen
elektrikli otomobilde tek koltuk bulunuyor. Her biri bir tekerde olmak üzere ayrı ayrı güç üreten 4
farklı motoru bulunan araç tek bir şarjla 480 kilometre yol gidebilecek. Aracın dış kısmı da
yenilikçi kadron fiber malzeme ve hafif kompozit konstrüksiyondan yapılacak. Yüksek
performans yarış süspansiyonlarının kullanılacağı araçta ileri düzey araç dinamik kontrolü ve
tork yönlendirme bulunacak. Elektrikli otomobilde bulunacak hava tünelleri sayesinde hem
bataryaların soğutulması hem de aracın savrulması minimuma indirilecek. Akıllı telefonlarla
entegre edilebilecek olan araçta internet üzerinden sürücüye analiz ve veriler gönderilecek.
Otomobilin kokpit kısmında sıfır yer çekimi şartları oluşturulacak ve sürücünün kaskından
oksijen ve su iletimi sağlanacak. Future Farday’ın önümüzdeki haftalarda Las Vegas
yakınlarında 1 milyar dolara bir fabrika inşa etmesi bekleniyor.

  

KIA modellerinde üç 'Good Desing' ödülü
KIA, dünyanın en köklü ve en prestijli ödül programları arasında bulunan Good Design
ödüllerine damgasını vurdu. KIA’nın üç modeli Sorento, Optima ve Trail’ster, Good Design
tarafından ödüle layık görüldü. Tasarım, teknoloji, malzeme, işlevsellik, verimlilik ve çevreye
duyarlılık gibi farklı kriterlerle değerlendirilen KIA modelleri en başarılı araçlar arasına adını
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yazdırdı. KIA modellerinde üç 'Good Desing' ödülü KIA, bu yıl 65’incisi düzenlenen dünyanın en
köklü ödül programı Good Design ödüllerinde üç ödüle layık görüldü. KIA ailesinden; 2016
model SUV aracı Yeni Sorento, 2016 model yepyeni D segment sedan aracı Optima ve
üretiminde Soul'un esas alındığı konsept aracı Trail'ster, “ulaşım” kategorisinde ödüller kazandı.
KIA, 2014 yılında da K900, Soul EV ve GT4 Stinger araçlarıyla başarıya ulaşmıştı. KIA böylece
iki yılda toplam altı Good Design ödülünü evine götürmüş oldu. Yenilikçi ürün ve tasarımları
ödüllendiren Good Design jürisi KIA araçlarını; tasarım, teknoloji, malzeme, konsept, işlevsellik,
kullanılabilirlik, enerji tasarrufu ve çevreye hassasiyet gibi birçok kriter üzerinden değerlendirildi.
2006 yılında tasarım departmanının başına geçen Peter Schreyer’in önderliğinde atağa kalkan
KIA, ürettiği çarpıcı ve yenilikçi tasarıma sahip araçlarla son dönemde küresel çapta büyüme
ivmesi yakaladı. Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi ve Metropolitan Arts Press Ltd.
Müzenin her yıl düzenlediği Good Design ödülleri, dünyanın dört bir yanında üretilen en yenilikçi
ve son teknoloji ürünleri ve grafik tasarımlarını ödüllendiriyor.

  

Borusan Oto’dan seçmeli yıl sonu avantajları
BMW markasının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren Borusan Oto, yılı
müşterilerine iki önemli fırsat sunarak kapatıyor. Borusan Oto’dan Aralık ayı boyunca BMW
marka otomobil satın alanlar için kredi kullanımında 36 ay vadede yüzde 0.59’luk cazip oranlar
uygulanıyor. Farklı ve uzun vadeli avantajlar arayışındaki müşterileri ise “servis paketi ve 2 yıllık
kasko” hediyesi bekliyor. Borusan Oto’da ayrıca 8 bin 500 TL’ye varan takas desteği de var.
BMW markasının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye çapında başarıyla sürdüren
Borusan Oto’nun yılsonu kampanyasında çifte avantaj sunuluyor. Kampanyanın seçenekleri
arasında düşük faiz imkânı ile “servis paketi ve kasko” hediyesi de yer alıyor. Müşteriler bu
avantajlardan birini tercih edebiliyorlar. BMW 1 Serisi, 316i, 318i, 320i ED, 418i GC ve 520i, 2
Serisi Coupé, Active Tourer, Gran Tourer, X1, X3 modelleri için geçerli olacak kampanya
süresince 36 ay vadeye kadar yüzde 0.59 oranıyla, 37-48 ay vadede ise yüzde 0.69 faiz
oranıyla kredi kullanım imkânı bulunuyor. Müşteriler isterlerse tercihlerini 3 yıl/60.000 kilometre
BMW Service Inclusive bakım paketi ve 2 yıllık kasko hediyesinden yana kullanabilecek.
Borusan Oto’nun kampanyasında ayrıca BMW 520i modelinde 8.500 TL, BMW 1 serilerinde ve
X1 modelinde 2 bin 500 TL, 2 ve 3 serisi ile 418i GC ve X4 modellerinde ise 5.000 TL’ye varan
takas desteği de veriliyor.

  

  

Maserati’den Lüks Sedan Atağı!
Fer Mas Oto, İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin yeni üretim stratejisinin önemli bir
adımını oluşturan,ü st orta sınıftaki dört kapılı sedanı Ghibli ve lüks sportif sedan sınıfının
doğmasına öncülük eden Quattroporte modelleriyle 2015 yılını da başarıyla kapatmaya
hazırlanıyor. Tofaş çatısı altındaki FerMas Oto şirket müdürü Sinan Saip Bel, “Maserati
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markamızla geçen yılı 83 satışla ve 2013’e göre yüzde 107,5 büyümeyle “ODD – En Hızlı
Büyüyen Marka” ödülü alarak kapatmıştık. Bu sene de farklı ve değişken parametlere rağmen
80 araç satışı hedefi koymuştuk, bu hedefe doğru hızla ilerliyoruz. Bu sene lüks sedan
modellerimize güçlü bir talep var, aralık ayında da özellikle Ghibli modelinde yoğun hareketlilik
mevcut. 2016’da pazara sunacağımız Maserati’nin ilk SUV’u olan “Levante” ile satış
hedeflerimizi 3 haneli rakamlara taşıyor olacağız” dedi. Türkiye’de Tofaş çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Fer Mas Oto, temsil ettiği İtalyan lüks Otomobil markası Maserati’nin yeni
modeli Ghibli ve bir diğer lüks sedan modeli Quattroporte ile 2015 yılını da başarıyla
tamamlamaya hazırlanıyor. FerMas Oto Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Maserati markamızla
2014’ü 83 satışla ve 2013’e göre yüzde 107,5 büyümeyle “ODD – En Hızlı Büyüyen Marka”
ödülü alarak kapatmıştık. GranTurismo ve GranCabrio modellerimiz ve Ghibli ve Quattroporte
gibi lüks sedan modellerimizle birlikte kasım sonu itibarıyla teslimat ve ön satışlar dahil olmak
üzere toplamda 56 adetlik satış rakamına ulaştık. Özellikle Ghibli’nin yarattığı sinerjiyle, 2015
yılını yaklaşık 80 adetlik Maserati satışı ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi. 2015 yılında
Maserati’nin lüks sedan modellerine güçlü bir talep olduğuna dikkat çeken ve aralık ayında da
özellikle Ghibli modelinde yoğun hareketlilik olduğunun altını çizen Sinan Saip Bel,
“Maserati,sadece Türkiye’de değil, global pazarlarda da Ghibli modeli ile büyük bir ivme elde
etti. 2014 yılında küresel çapta rekor satış başarısı elde eden Maserati, dünya genelinde
yaklaşık 36 bin 500 adet satış performansıyla 2013 yılına göre satışlarını yüzde 136 artırırken,
2012 yılına göre de yaklaşık 6 katlık artış elde etti. 2015 yılında da hem Türkiye’de hem
globalde markanın amiral gemisi Ghibli olacak” dedi. Fer Mas Oto Şirket Müdürü Sinan Saip
Bel, “Bizler için önemli olan satış grafiğimizde büyük dalgalanmalar yaratmadan, aynı çizgiyi
koruyabilmektir. FerMas olarak; bu yıl da sergilediğimiz başarıyı sürdüreceğiz. Bununla birlikte
gelecek sene lüks SUV modelimiz Levante’nin gelmesiyle Maserati’nin Türkiye’deki yıllık
satışlarının 100’lü adetleri geçmesini hedefliyoruz” dedi.

  

Online otomobil satışları ilgi görmeye devam ediyor
İkinci el araçların internet üzerinden açık artırma yoluyla, hızlı ve güvenli bir şekilde satıldığı
ikinciyeni.com, araç sahibi olmak isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Online otomobil satışları ilgi
görmeye devam ediyor 70 binden fazla üyesi bulunan ikinciyeni.com’da 2015 yılında satılan
toplam araç sayısı ise 12 bin adede ulaştı. Dünyanın önde gelen teknik servis sağlayıcısı TÜV
SÜD’ünekspertiz güvencesiyle müşterilerine hizmet vermesinin yanı sıra, ekonomik fiyatların
yanı sıra iade alım garantisi gibi avantajlar da sunuyor. İkinci el araç pazarında güvenilir ve
kaliteli hizmet ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiğionlineikinci el araç açık artırma
platformu büyümeye devam ediyor.Otomobil sahibi olmak isteyenlere ekonomik fiyatların yanı
sıra önemli avantajlar sunan şirketin 70 bin üyesi bulunuyor. “Yenisi Kadar İyi” sloganıyla hafta
içi her gün farklı marka ve modellerde araçların satışa sunulduğu internet sitesinde, 2015
yılında satılan toplam araç sayısı 12 bine ulaştı. İzmir’de yeni şube Kuruluşundan bu yana
İstanbul merkezli olarak hizmet veren marka, müşterilerin yoğun ilgisi karşısında Ocak 2016’da
İzmir’de yeni bir şube açacak. İzmir’in ardından Ankara şubesininaçılması da önümüzdeki
dönemde planlar arasında yer alıyor.
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Ford ve Google Neden Bir Araya Gelmeli?
Eğer söylentiler doğruysa Google ve Ford önümüzdeki ayın başlarında Las Vegas'ta
düzenlenecek olan Consumer Electronics Show'da beraber geliştirecekleri sürücüsüz araç
girişimini duyuracak Eğer söylentiler doğruysa Google ve Ford önümüzdeki ayın başlarında Las
Vegas'ta düzenlenecek olan Consumer Electronics Show'da beraber geliştirecekleri sürücüsüz
araç girişimini duyuracak. Bu girişim her iki tarafa da yarar sağlayan cinsten ve geleceğin
taşımacılık sektörüne yön verebilir. Yahoo Autos'un haberine göre 2 firma bir girişim kurarak
Google ve Ford potansiyelini birleştirecek ve kendi giden arabalar üretecek. Ancak bu özel bir
anlaşma olmayacak yani Google başka araç üreticileri ilede ortaklığa girebilecek. Geçtiğimiz
haftalarda iki firmada bu olayı destekler nitelikte duyurular yaptılar. Google sürücüz araçların
araştırılacağı ve geliştirileceği bir Alphabet şirketi kuracak. Geçen hafta Ford, Kaliforniya'da
yollarda sürücüsüz araç testi için izin aldı. Burası tam da Google'ın odağında olan bir yer.
Google'ın sürücüsüz araç programı uzun zamandır halka açık yollarda devam etmekte ve uzun
yıllardır gelişmeler katediyor. Bugüne kadar Kaliforniya ve Teksas yollarında ilerleyen araçlar
toplamda 1.6 milyon kilometreden daha fazla yol yaptı. Ünlü araba üreticisi daha önce Silicon
Valley'e bir araştırma merkezi ve ofis açmıştı. Google'da bu yıl Detroit bölgesindeki ofislerini
genişletti. Detroit bilindiği üzere Ford, GM ve Fiat Chrysler gibi dev firmaların merkezi.

  

KİA kasım ayında 260 bin araç sattı
KIA küresel çaptaki büyümesini kasım ayında gerçekleştirdiği satış performansıyla sürdürdü.
Kasım ayında 260 bin KIA aracı satılırken, yıl boyunca gerçekleşen toplam satış 2.707.352
araca ulaştı. KIA’nın kasım ayında dünya pazarında en çok ilgi gören modeli. KIA’nın Kasım
2015’te elde ettiği küresel satış rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Yapılan açıklamaya göre binek araçları, ticari araçlar ve SUVgibi farklı kategorilerde kaydedilen
toplam satış 260 bine ulaştı. KIA ailesinden Rio modeli kasım ayında da en çok satan araçlar
arasında ilk sırada gelmeyi sürdürdü. Dünya pazarında en çok satan KIA modeli 44.484 birim
satışla B-segmenti Rio oldu. KIA Sportage ve C-segmenti Cerato modelleri sırasıyla 38.138 ve
32.485 adet satışla Rio’yu yakından takip ettiler. D-segmenti Optima sedan, 26.324 adet satışla
dördüncü sırayı alırken, Sorento 15.799 adet satışla beşinci sırada yer aldı. 2015 yılının ilk on
bir ayında KIA’nın toplam küresel satışı, bir önceki yıla göre %2artarak 2.707.352 araca ulaştı.
Kore’de 474.170 araç satışı ile %13.7 oranında en yüksek artış elde edildi. Bununla birlikte
Kuzey Amerika’da 635.889 araç satışı ile %5.8, Çin’de ise 635.889 araç satışı ile %1.3 oranında
yıllık artış gerçekleşti. KIA yeni modelleri ve diğer yenilikleriyle, 2016 yılında da dünya otomotiv
pazarında büyümeye devam edecek.

  

Hyundai'den avantajlı kış bakım fırsatı
Hyundai sahipleri, 14 Aralık 2015 – 16 Ocak 2016 tarihleri arasında geçerli olacak Kış Servis
Kampanyası ile araçlarını zorlu kış koşullarına avantajlı olarak hazırlayacak. Hyundai Yetkili
Servisleri güvencesiyle bakım yaptıran araç sahipleri, aynı zamanda indirimlere ve çeşitli
fırsatlara da sahip olacak. Kampanya süresi boyunca, 500 TL ve üzeri Blue Bakım veya
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Periyodik Bakım için servis harcaması yapan Blue Card’lı Hyundai sahipleri, Shell’den 50 TL
değerindeki yakıt hediyesiyle depolarını doldururken, ayrıca tek seferde 4 adet Bridgestone,
Lassa ve Continental marka yaz veya kış lastiği alımlarında da 60 TL’ye varan indirimler elde
edecek. Aracının garantisi biten Hyundai sahipleri ise Blue Bakım Paketi’ni kullanarak
araçlarının periyodik bakımlarını KDV dahil 199 TL’den başlayan cazip fiyatlarla yaptırabilecek.
Araç sahipleri, orijinal yedek parça ve Yetkili Servis güvencesi ile yapılan bakımlar sonrasında
emniyetli sürüşün keyfini aileleri ile birlikte doyasıya yaşayacaklar. Hyundai, kampanya
kapsamında check-up hizmetini de ücretsiz olarak müşterilerine sunmaya devam ediyor

  

Octavia Türkiye’de Yeni Bir Rekora Koşuyor
Skoda’nın popüler modeli Octavia, bu yılın ilk 11 ayında Türkiye’de satış rekoru kırdı.
Octavia’nın satışları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 oranında artış gösterirken,
markanın başarısına da büyük katkı sağladı. “Markanın kalbi” olarak nitelenen ve şu an üçüncü
nesliyle Türkiye pazarında yer alan Skoda Octavia, piyasaya çıkışından bu yana rekor üstüne
rekor kırıyor. Geçen yıl toplam 6 bin 521 adetle o döneme kadarki en yüksek satış rakamına
ulaşan Octavia, bu yılın ilk 11 ayında rekorunu daha üst basamağa taşıdı. Geçen yıl 11 aylık
sürede 5 bin 688 adede ulaşan Octavia satışları, bu yılın Ocak-Kasım döneminde yüzde 44
artışla 8 bin 172 adedi buldu. Octavia’nın, 2015 yılını 10 bin adete yakın bir miktarla kapatması
ve tüm zamanların rekorunu bir üst seviyeye çıkarması öngörülüyor. Son 5 yıllık döneme
bakıldığında, satışlarını istikrarlı bir şekilde artıran Octavia, üçüncü nesliyle bu adımları daha
hızlı çıkmaya başladı. 2010 yılını 2 bin 154 adetle kapatan Octavia, 2011’de satışını 2 bin 933’e
çıkardı. Bundan sonra Octavia satışları 2012’de 3005, 2013 yılında ise 4.432 adet olarak
gerçekleşti. Son olarak geçen yıl büyük sıçrama kaydeden satışlar, 6 bin 521 adetle o güne
kadarki en yüksek rakamı yakalamıştı. Dizel-otomatik farkı Skoda’nın tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de en çok satan modeli konumundaki Octavia, yeni neslinde sunduğu teknolojik
donanımları, çarpıcı tasarımının yanı sıra Türkiye pazarında DSG otomatik şanzımanla kombine
edilen 1.6 lt dizel motor seçeneğiyle büyük ilgi görüyor. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde satılan 8
bin 172 adet Octavia’nın yaklaşık yüzde 15’lik bölümünü benzinli motora sahip versiyonlar
oluştururken, yüzde 77’si “dizel-otomatik” oldu. Dizel motorlu ve manuel şanzımanlı
Octavia’ların satışlardaki payı da yüzde 8 dolayında gerçekleşti. Bu satış başarısıyla birlikte
üçüncü jenerasyon Octavia, Türkiye pazarına girdiği Nisan 2013’ten beri toplam 20 bin adetlik
satışa erişmiş olacak. Octavia, Skoda markasının son dönemde Türkiye filo pazarındaki
başarısının da önemli mimarlarından biri oldu. Bu yılın ilk 11 aylık döneminde satılan Octavia
modellerinin yüzde 44’ü ise kurumsal kiralama firmaları ve şirketler tarafından tercih edildi.

  

SEAT Ibiza’larda yılsonuna özel fırsatlar
SEAT’ın başarılı model ailesi Ibiza model ailesi, yılsonuna özel avantajlı fiyatlarla satışa
sunuluyor. Makyajlı kasası, yeni verimli 4 farklı motor seçeneği, geliştirilmiş konfor öğeleri ve
kişiselleştirme paketleriyle donatılan Ibiza, kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.
SEAT’ın, bir dizi yenilikçi teknoloji, kişisel donanım seçenekleri, ek güvenlik sistemleri, yeni
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bağlantı ve bilgi-eğlence sistemleriyle donatarak yollarla buluşturduğu Ibiza ailesi, yılsonuna
özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Ibiza 1.0 75 HP modeli 38 bin 200 TL’den başlayan
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına ek olarak 1 bin TL’ye varan tavsiye edilen ek indirim ile
alınabiliyor. Ailenin en ekonomik üyesi: Ibiza 1.0 lt EcoTSI 110hp DSG S&S Tamamen yeni
geliştirilen 1.0 litre hacme sahip, üç silindirli, 110 HP güç üreten benzinli motor, 200 Nm’lik tork
değeriyle çekiş gücünü ispat ederek, Start & Stop özelliği ile olağanüstü bir verimlilik sağlıyor.
1.0 lt EcoTSI motor, 100 km’de ortalama 4,4 lt’lik yakıt tüketimi ve km’de 102 gr’lık CO2 salınımı
değerleriyle de dikkat çekiyor. Ibiza’nın verimli motoru 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG S&S ailenin
tüm kasa tiplerinde sunuluyor. Style donanım seviyesinde sunulan 5 kapı Ibiza 1.0 lt EcoTSI
110 hp DSG S&S, 54 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına ek olarak 2
bin TL’ye varan tavsiye edilen ek indirim ile alınabiliyor.

  

Yeni Mercedes SLC Asfalt İle Buluştu!
Yeni Mercedes SLC, yollarda poz verdi. Sektöre girişiyle büyük yankı uyandıran Mercedes'in
yeni bebeği SLC, yollarda görüntülendi Yeni Mercedes SLC, yollarda poz verdi... Sektöre
girişiyle büyük yankı uyandıran Mercedes'in yeni bebeği SLC, yollarda görüntülendi. Sektörün
ilgi çeken araçlarını üretmeye devam eden Mercedes, piyasanın nabzını kontrol etmeyi
başarıyor. Her bütçeye hizmet etmese de, her kesim tarafından ilgi gören bu araç, 0-100 km
arası hıza sadece ve sadece 4.7 saniyede ulaşıyor ve hızlı olduğu kadar da hırçın bir görüntüye
sahip. Özellikle keskin kavisli çizgilerin uyumu ve yenilikçi çizgiler ile zenginleştirilmiş. Reklam
filminde de görüldüğü üzere, araç hırçın görüntüsünün altında bir o kadar da şık imaja sahip.

  

Renault Talisman ve Yeni Megane Euro NCAP’ten beş yıldız aldı
Renault Talisman ve yeni Renault Megane bağımsız bir kuruluş olan Euro NCAP’in
gerçekleştirdiği testler sonrasında pasif güvenlik alanında beş yıldıza layık görüldü. Renault,
Yeni Espace ve Kadjar’ın ardından Talisman ve Yeni Megane modelleri ile birlikte 2015 yılında
en yüksek not olan beş yıldızlı model sayısını dörde çıkarmış oldu.

  

Yeni Ford GT de Gorilla Glass Kullanacak!
Uzun bir süredir mobil cihazlarda karşımıza çıkan Gorilla Glass, bu sefer bambaşka bir yerde
kullanılacak; yeni Ford GT'de Uzun bir süredir mobil cihazlarda karşımıza çıkan Gorilla Glass,
bu sefer bambaşka bir yerde kullanılacak; yeni Ford GT'de... Yeni nesil akıllı telefonlarda
sıklıkla karşımıza çıkan Gorilla Glass, belirtilenlere göre Ford GT'nin üretimine de tedarikçi
olarak katkı sağlayacak. Zira adeta asfaltı ağlatmaya hazırlanan yeni Ford GT, ön cam
panelinde Gorilla Glass kulllanarak normalden çok daha dayanıklı bir performans sağlamayı
amaçlıyor. Yüksek hızlara ulaşabilen araçlardan Ford GT, hal böyle olunca farklı küçük
materyallerin cama fırlaması ile birlikte tehlike durumlar ile karşı karşıya kalabilmekte. Bunun
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için işi garantiye almak isteyen Ford, Gorilla Glass'tan faydalanacak. Ön camı hazırlarken 2
katman yerine 3 katmanı tercih eden firma, normalden daha hafif bir ağırlık elde ederken ayrıca
eskiye oranla daha dayanıklı bir cam kullanmış olacak. Corning Gorilla Glass Hybrid olarak
adlandırılan bu cam, aşağıdan izleyebileceğiniz videoda test edilmekte. Ford teknisyenleri
tarafından denenen cam, çeşitli parçalar ile birlikte bir nevi dayanıklılık testine tabi tutuluyor.

  

Renault’da 4 yıl sıfır faiz fırsatı!
Renault, 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında müşterilerine sıfır
faiz ile yepyeni bir Renault sahibi olma fırsatı sunuyor. Diğer taraftan cazip nakit alım indirimleri
de bulunuyor. Renault’da, binek Otomobil* ve hafif ticari araç satın alan müşterilerine, sıfır faizli
kredi imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında 12.000TL kredi için 4 yıl, 18.000TL kredi için 18
aya kadar ve 48.000TL için 12 aya kadar “sıfır” faizli ödeme seçenekleri ile kullanılabiliyor. Bu
vadeleri aşan ödeme taleplerinde ise müşteriler, maximum 48.000TL 48 ay için kredi koruma
sigortası ile %0,99, kredi koruma sigortasız %1,04 faiz oranıyla kredi kullanabiliyor. Kampanya
kapsamında Kadjar modeline de ayrıca 48.000TL 48 aya kadar kredi koruma sigortası ile
%1,09, kredi koruma sigortasız %1,19 faiz oranıyla kredi imkanı yer alıyor. Ayrıca yine
kampanya kapsamında Renault modellerinde 7.500TL’ye varan** indirimler sunuluyor.
Kampanya kapsamında Symbol 42.400TL, Clio HB 45.550TL, Captur 58.200TL ve Fluence
66.800TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kadjar modeli hariç Fluence ve hafif ticari
araç modellei hariç, sadece perakende satışlarda geçerlidir.

  

Dikkat! Yeni yılda cezası artıyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma
zorunluluğuna uymayan işletmecilere uygulanan 571 liralık ceza, 1 Ocak 2016 itibarıyla 602 lira
olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de
yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış
araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1
Aralık itibarıyla 571 lira ceza uygulanacak. Söz konusu ceza, Maliye Bakanlığı tarafından
açıklanan yüzde 5,58'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2016 itibarıyla 602
liraya çıkacak. Yönetmelikteki kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan
ticari araçları kapsıyor. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık
ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Hava şartlarına bağlı olarak
söz konusu süre, Bakanlık tarafından 1 ay uzatılabilecek. Kar lastiği olmayan araçlar yola
devam edemeyecek Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu
kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı
havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkili ekipler, bu yıl tedbirsiz,
hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği
takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki
sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve
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yüksek güvenlik sağlıyor. Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2014
ile 1 Nisan 2015 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 397 araç sahibine
210 bin 203 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 105 araç sahibine 56 bin 3 lira, Jandarma Genel
Komutanlığınca da 33 araç sahibine 17 bin 907 lira ceza kesildi. Böylece şehirler arası yük ve
yolcu taşıyan 535 ticari araç sahibine kış lastiği takmadıkları için toplam 284 bin 113 lira ceza
uygulandı.

  

5 milyarlık kış lastiği
Otomotiv Lastik Satıcıları ve Servisçileri Derneği (LASED) Başkanı Mustafa Karataş, bu yıl 4
milyon kış lastiği satışının gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Uygulamanın ekonomik
boyutunun ise yaklaşık 5 milyar lira olacağını düşünüyoruz" dedi. Karataş, AA muhabirlerine
yaptığı açıklamada, kar ve yağmur olmasa bile hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi
halinde kış lastiğinin kullanılması gerektiğinin altını çizerek, kışın meydana gelen trafik
kazalarının çoğunluğunun lastik hatalarından kaynaklandığına dikkati çekti. Takılacak kış
lastiğinin yük sınıfının mutlaka yaz lastiğiyle aynı sınıfta olması gerektiğini ifade eden Karataş,
hız sınırının ise yaz lastiğinden daha düşük olabileceğini, lastik ölçülerinde ise yaz lastiğinden
daha dar tabanlı bir lastik tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Karataş, trafik kazalarındaki araç
kusurlarının yüzde 58,76'sının lastiklerden kaynaklandığını kaydetti. Lastik faktörünün öneminin,
trafik kazalarının azalması noktasında ortaya çıkacağını belirten Karataş, Türkiye'nin yaklaşık
20 milyon olan lastik pazarının 4 milyonunun kış lastiklerinden oluştuğuna işaret etti. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kış lastiği genelgesinden sonra tüketicilerin bu konuda
daha da bilinçlendiğini vurgulayan Karataş, "2011 yılına kadar yüzde 15'ler seviyelerinde
dolaşan kış lastiği kullanımı, bugün yüzde 30'lara yükseldi" diye konuştu. Karataş, lastik
sektörünün ticari büyüklüğünün yaklaşık 25 milyar lira olduğunu belirterek, bu yıl kış aylarının
daha soğuk geçeceğine ilişkin açıklamalar doğrultusunda kış lastiği üretiminde artış
görüldüğünü bildirdi. Bu yıl 4 milyon kış lastiği satışının gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini
anlatan Karataş, "Uygulamanın ekonomik boyutunun ise yaklaşık 5 milyar lira olacağını
düşünüyoruz" dedi. Kış lastiği uygulamasının başladığı 2012'den bu yana pazarın yüzde 5
büyüdüğünü dile getiren Karataş, binek araçlarda yüzde 35'i aşan bir atışın görüldüğünü ifade
etti. Karataş, kullanıcının kış lastiği konusunda bilinçlenmesinin iyi yönde seyretmeye devam
ettiğini vurgulayarak, "Tabii ki bu iyi yönde seyretme kış lastiği uygulamasının kanunen zorunlu
olmasının yanı sıra günümüz bilişim çağının etkisi büyüktür. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kış
lastiğinin sürekli işlenmesinin de önemi çok büyüktür" dedi.

  

Kış lastiği için sıkı denetim
Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başlamasıyla birlikte,
İstanbul-Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı başta olmak üzere trafik
ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı. Denetimlerde, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerini kapsayan kış lastiği
takma zorunluluğuna sürücülerin büyük bölümünün uyduğu görüldü. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve üç yıl önce yürürlüğe giren ‘Araçların
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Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında
Yönetmelik’e göre, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek ve
571 lira da para cezası uygulanacak.

  

Toyota'da yılın son kampanyası
Toyota, 2015’in son kampanyası ile 8 bin TL’ye varan indirimler, 6 ay taksit erteleme
uygulaması, uygun faiz ve vade seçenekleriyle yeni bir Toyota modeline sahip olmak
isteyenlere benzersiz avantajlar sunuyor. Toyota, 2015 yılının son kampanyasında sunduğu
fırsatlar ile avantajlar dünyasının kapısını bir kez daha aralıyor. 2016 yılına yeni bir Toyota
modeli ile girmek isteyenler için 8 bin TL’ye varan büyük indirimlerin sunulduğu kampanyada, 6
ay taksit erteleme ile birlikte sunulan uygun faiz ve vade seçenekleri de kampanyayı benzersiz
kılıyor. Aralık kampanyası ile Corolla’da 5 bin, Auris, Auris Touring Sports, Yaris ve Verso
modellerinde 3 bin TL’lik indirimler yer alırken tüm RAV4 modellerinde bu indirim 8 bin TL’ye
ulaşıyor. Bunun yanında Avensis’in tüm modellerinde 7 bin TL’lik indirim bulunurken, tüm Yaris
Hybrid modelleri de 5 bin TL’lik indirim ile kampanyaya dahil oluyor. Dünyanın en çok tercih
edilen otomobili Corolla 52 bin 500 TL’den, donanım ve yüksek güvenlik özellikleriyle sınıfında
ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Yaris 41 bin 100 TL’den ve Yeni Auris 51 bin 800 TL’den
başlayan fiyatlarıyla Aralık ayı kampanyasındaki yerini alıyor. Sürüş keyfi, sessizliği ve çevreci
dostu olması ile tam bir şehir otomobili olarak nitelenen Yaris Hybrid ise 59 bin 700 TL’lik
fiyatıyla showroomlarda yerini alıyor. Lüks, prestij ve konfor özellikleriyle segmentinde öne çıkan
Avensis 75 bin 400 TL’den başlayan fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor. Aralık ayı kampanyası ile
yeni bir Toyota modelinin keyfini yaşamak için kampanyadan yararlanmak isteyenleri; Toyota
Finans’ın 48 aya kadar uzanan vade seçenekleri ve yüzde 1,27’den başlayan faiz oranları
bekliyor. Toyota Finans Sistemi’nin çok cazip avantajlarıyla Toyota’larına hemen kavuşanlar,
ödemelerine istedikleri takdirde 2016 yılının Temmuz ayında başlayabilecekler.

  

Çok avantajlı kredi ve takas desteği
Subaru yeni yıla çok avantajlı bir kampanya ile giriyor. Aralık ayı süresince geçerli olacak
kampanya kapsamında; birbirinden donanımlı simetrik sürekli dört çeker Subaru modelleri çok
cazip kredi desteği ve takas indirimi ile Subaru bayilerinde satışa sunuluyor. Subaru Outback,
XV, Levorg ve Forester modellerinde geçerli olacak kampanya kapsamında 50 bin TL’ye 12 ay
%0.66 faiz imkanı veya 5 bin TL’ye varan takas indirimi sunuluyor. Subaru, 2015’in yıldız
modelleri için çok avantajlı kredi veya takas desteği kampanyasına başladı. 31 Aralık gününe
kadar geçerli olacak yeni yıl fırsatı ile yeni bir Subaru sahibi olmak çok kolay… Sürüş keyfi,
konfor ve üstün güvenlik özellikleriyle donatılan Subaru’nun en beğenilen birbirinden donanımlı
simetrik sürekli dört çeker Outback, Forester, Levorg ve XV modellerinde "50.000 TL’ye 12 ay
% 0,66 faizli kredi imkanı” ve "5.000 TL’ye varan takas desteği” sunuluyor. Aralık ayı süresinde
tüm Subaru bayilerinde geçerli olacak avantajlı kampanya ile Subaru severler yeni yıla gerçek
Cross Country Outback, gerçek Crossover XV, ideal Sport Tourer modeli Levorg veya ideal
SUV Forester ile girebilecek.
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PSA Peugeot Citroën ile Toyota işbirliği programındaki yeni aşama
PSA Peugeot Citroën ve Toyota Motor Avrupa (TME) bugün Yeni Citroën Spacetourer, Peugeot
Traveller ve Toyota Proace modellerini vitrine çıkarıyorlar. Yeni modeller, özel kullanımlar için
Kombi, profesyonel kullanımlar için ise Shuttle versiyonlarıyla tüketicinin beğenisine
sunulacaklar. Böylelikle PSA Peugeot Citroën ve Toyota Motor Avrupa, 2012 yılında
imzaladıkları işbirliği anlaşmasının süreceğini teyit ettiler. Bu üç yeni model, 2016 yılının ilk
yarısında pazara sunulacak ve ilk kez 2016 Mart ayında Cenevre Motor Show fuarında üç
markanın ilgili stantlarında tanıtılacaklar. PSA Peugeot Citroën Program ve Strateji Başkanı,
Patrice Lucas’ın açıklaması : "Bugün Toyota Motor Avrupa ile PSA Peugeot Citroën arasındaki
işbirliğinin meyveleri olan bu üç yeni modelin örtüsünü açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
anlaşma, tüm dünyadaki müşterilerimize kendi segmentlerinde özellikle rekabetçi ve modern
ürünler sunmak için yeni ve verimli bir araç platformu geliştirmemizi sağlamıştır." Toyota Motor
Avrupa Başkanı ve CEO'su, Johan van Zyl’in açıklaması : "PSA Peugeot Citroën ile 2012
yılında başlatılan işbirliği ile, bugün Toyota Proace modelimizin yepyeni bir neslini gün yüzüne
çıkarmış olmasından çok mutluyuz. Her iki ekip olarak ortaklaşa ve bireysel olarak kendi
markalarımız düzeyinde çok çalıştık ve ben diğerlerinden ayırt edilen yeni vanımızın tüm
türevleri ile Avrupa'da Toyota hafif ticari araç ürün gamını güçlendireceğinden eminim. Yeni
Proace müşterilerin Toyota’dan bekledikleri sağlam ve dayanıklı araç ürün gamını
tamamlayacaktır. " İlk Toyota Proace modeli 2013 yılından beri Peugeot Expert ve Citroën
Jumpy bazında geliştirilmişti. 2012 yılında imzalanan işbirliği anlaşması ile şirketlerin yeni nesil
araçlarda da birlikte çalışmaları ve bu işbirliğinin 2020 yılın ötesinde de süreceği öngörülmüştü.
Bu işbirliğinin her iki grup için amacı, orta büyüklükteki hafif ticari araç segmentlerinde geliştirme
ve üretim maliyetlerinin optimizasyonu sayesinde rekabetçi birer Shuttle ve Kombi versiyonları
sunmaktır. Araçlar Fransa'da Valenciennes bölgesindeki Sevelnord PSA Peugeot Citroën
fabrikasında üretilmektedir.Toyota Motor Avrupa, bu yeni araçların geliştirme ve endüstriyel
yatırım maliyetlerine katılımda bulundu. Araçlar tüm teknik özelliklerini, motor seçeneklerini ve
donanımlarını paylaşmakla birlikte, her biri kendi markalarının dünyasını karakterize eden ayırt
edici bir tasarım sunuyorlar.

  

Bugatti Chiron, Adeta “Asfaltı Ağlatacak”
Instagram hesabı üzerinden kısa bir video paylaşan Bugatti, yeni spor modeli aracının ismini
doğruladı; Chiron... Ürettiği spor otomobiller ile birçok kişinin gönlünde taht kuran Bugatti, yeni
göz bebeği Chiron modeline... Instagram hesabı üzerinden kısa bir video paylaşan Bugatti, yeni
spor modeli aracının ismini doğruladı; Chiron... Ürettiği spor otomobiller ile birçok kişinin
gönlünde taht kuran Bugatti, yeni göz bebeği Chiron modeline resmiyet kazandırmış
bulunmakta. Resmi Instagram hesabı üzerinden fotoğraf ve video paylaşan ünlü firma,
böylelikle geliştirdiği yeni spor arabasının Chiron adıyla anılacağını kesinleştirmiş oldu.
Şimdiden gündem konusu olan model, adeta asfaltı ağlatabilecek özelliklere sahip. Söylentiler
ile sınırlı kalan bilgilere göre Bugatti Chiron, tam 1500 beygir gücünde çalışan bir motora ev
sahipliği yapıyor. Saatte 463 km hız yapabilen aracın 3 milyon dolara yakın bir fiyattan alıcı
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bulması da beklenenler arasında. Şimdiden binlerce sipariş aldığı söylenen Bugatti Chiron'un
epey pahalı bir "oyuncak" olacağı su götürmez bir gerçek. Henüz detaylı bir şekilde gözler
önüne serilmeyen Chiron'un gelecek yıl görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. Çalışmalarını
hızlandıran Bugatti'nin yeni modeli ile elde edeceği satış rakamı ise elbette şimdiden merak
konusu olmuş durumda.

  

Araç muayenesinde yeni ücretler ne kadar?
Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında
artacak - Buna göre, araç muayene ücretleri yılbaşından itibaren 97,94 lira ile 258,42 lira
arasında değişecek. Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere yeniden
değerleme oranında artacak. Buna göre muayene ücretleri 97,94 lira ile 258,42 lira arasında
değişecek.  Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu
kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2016'da yeniden
belirlenecek. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için
belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Buna göre, yılbaşından itibaren
muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 245,44 liradan 258,42 liraya,
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 181,72
liradan 191,16 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 93,22 liradan 97,94 liraya
yükselecek. Öte yandan, yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak.
Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 116'şar lira, yola elverişlilik
muayenesi yetki belgesi de 23 bin 706 olarak yeniden belirlendi.

  

Araç grubuna göre 2016'da uygulanacak araç muayene ücretleri şöyle: 
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler
Eski ücret 245,44
Yeni ücret 258,42
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 
Eski ücret 181,72
Yeni ücret 191,16
Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet
Eski ücret 93,22
Yeni ücret 97,94

  

Volkswagen'e 45 gün süre verildi
Kalifornia Çevre Koruma Ajansı 3 litre üzeri dizel araçların geri çağrılması için şirketten plan
sunmasını istedi. Kalifornia Çevre Koruma Ajansı (CARB), Amerika'daki emisyon incelemesinde
yasaklı konuma düşen Volkwagen ve bünyesindeki Audi, Porsche markalarının, 3.0 litre ve
üzeri dizel motorlu araçlarını geri çağırmaları için 45 iş gününde resmi bir plan sunmasını istedi.
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Kalifornia Çevre Koruma Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Volkswagen, Audi, Porsche
markalarının 2009-2015 yıllarında 3.0 litre ve üzeri dizel modellerinin emisyon değerlerinde
yasal olmayan yöntemler kullandığının belirlendiği vurgulanarak, şirkete bir yol haritası çizmesi
yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi. Daha önce dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu
aracın yazılımında oynama yaptığını kabul eden Volkswagen'de, sorunlu araç sayısının
artacağı tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda 15 bini Kalifornia'da olmak
üzere üretimi sorunlu toplam 85 bin Volkswagen araç bulunduğu belirtiliyor. Audi "müdahale
ettiğini" kabullendi Audi hafta başında yaptığı açıklamada, V6 TDI 3.0 motor ve üzeri dizel
araçların programlarında Amerika'da yapılması yasak olan müdahaleler yaptığını kabul ederek
kamuoyuna duyurmuştu. Audi'den, bu tür değişiklikler yapılan araçların modellerinin; A6 - A7 -
A8 - Q5 - Q7 olduğu belirtilmişti.

  

Ezber Bozan Fiat Egea Yollara Çıkıyor!
Tofaş’ın 520 milyon dolarlık yatırımla, seri üretimine başladığı otomobil projesinin ilk ürünü olan
kompakt sedan modeli Fiat Egea, 15 Ekim’den itibaren Türkiye genelindeki tüm Fiat
showroom’larında yerini aldı. Kasım ayından itibaren satışa sunulan Fiat Egea, 49 bin 900
TL’den başlayan ulaşılabilir anahtar teslim fiyatıyla da dikkat çekiyor. Fiat Egea’nın satışına ilk
etapta 1.4 litre 95 HP benzinliyle, 1.3 litre 95 ve 1.6 litre 120 HP Multijet motor seçenekleri ile
başlanacak. 520 milyon dolarlık yatırım sürecinin ardından Tofaş’ın Bursa fabrikasında seri
üretimine başlanan kompakt sedan modeli Fiat Egea, Otomobil severlerle buluşuyor. Gerek
projenin kapsamı gerekse hedefleri açısından Türkiye otomotiv tarihinde dönüm noktası olmaya
aday olan Fiat Egea, 15 Ekim’den itibaren Fiat bayilerinde yerini aldı. Türkiye’deki tüketicilerin
ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan ve geliştirilen Fiat Egea’nın başlangıç fiyatı 49 bin 900
TL olarak belirlenirken, en üst versiyonu 70 bin 900 TL’den satılacak. İlk etapta 1.4 litre 95 HP
benzinli,1.3 litre 95 HP Multijet dizel ve 1.6 litre 120 HP Multijet motor seçeneklerinin satışına
başlanacak. Yılbaşına kadar 5 ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanlarla satın alınabilecek Fiat
Egea’nın sadece 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 110 HP’lik 1.6 litrelik e-Torq
motorlu versiyonu ise yılbaşından itibaren satışa sunulacak. 1.6 litrelik Multijet turbo dizel motor
seçeneğinin DCT otomatik şanzımanlı versiyonu ise 2016 yılının 2’nci yarısında satışa
sunulacak. 3 zengin donanım seçeneği! Easy, Urban ve Lounge adı verilen 3 donanım paketiyle
müşterilerinin beğenisine sunulacak Fiat Egea, giriş versiyonundan itibaren tüketicinin
ihtiyaçlarına tam cevap verebilecek kadar zengin donanımıyla ayrıca dikkat çekiyor. Giriş
seviyesini temsil eden Easy donanım paketinde; krom kapı kolları, 16 inç sac jantlar, elektrikli ve
ısıtmalı yan aynalar, elektrikli ön ve arka camlar, Uconnect Radio/MP3 Çalar, USB/AUX girişi,
çok fonksiyonlu direksiyon, ön hava yastıkları, ABS, Elektronik Stabilite Programı (ESP), Yokuş
Kalkış Destek Sistemi gibi donanımlar yer alıyor. Bir üst donanım paketi olan Urban ise Fiat
Egea’yı tam anlamıyla dolu dolu bir aile otomobili haline getiriyor. Krom ön ızgara, 16 inçlik
alaşımlı jantlar, sis farları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, otomatik klima, hız sabitleme
sistemi, park sensörü, Uconnect 5 inçlik dokunmatik ekran, 3.5 inçlik TFT yol bilgisayarı
ekranıyla yan ve perde hava yastıkları gibi unsurlar bu donanım seviyesinde standart olarak yer
alıyor. Fiat Egea’nın en üst donanım paketi olan Lounge ise adeta otomobil severlerin tabiriyle
“full’ün full’ü” bir donanım seviyesine sahip olarak müşterilerin karşısına çıkıyor. Fiat Egea’nın
Lounge donanım seviyesinde; Urban donanım seviyesine ek olarak 17 inçlik alaşımlı jantlar,
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krom bagaj ve cam altı çıtası, elektrokromik iç dikiz aynası, far/yağmur sensörü, elektrikli bel
destek ayarlı sürücü koltuğu, arka kolçak, navigasyon ve geri görüş kamerası gibi unsurlar yer
alıyor. Bu kombinasyonlar sayesinde küçük ve kompakt sınıf sedan müşterisinin gerçekten
ihtiyacı olan her şeyi tamı tamına sağlayan Fiat Egea, ezber bozan bir anlayışla müşterilerinin
karşısına çıkıyor. Doğuştan sedan: Kompakt boyutlar ve 520 litrelik bagaj hacmi 4532 mm
uzunluğa, 1792 mm genişliğe, 1497 mm yüksekliğe sahip Fiat Egea, Tofaş tarafından geliştirilen
356 kodlu esnek ve modern platformunun sunduğu 2636 mm’lik aks mesafesiyle küçük sınıf
sedanların üzerinde, kompakt sınıf sedanlarla ise rekabet eden boyutlara sahip olmasıyla ön
plana çıkıyor. 520 litrelik bagaj hacmi sunan sedan Fiat Egea, 5 yetişkinle birlikte bagajlarını da
taşıyacak geniş alanı sunabiliyor. Ayrıca bagaj büyük açılma ağzı ve yükleme eşiğinin alçak
olması sayesinde kolayca yükleme ve erişim avantajı sağlıyor. Tüm bunların yanında Fiat Egea,
bagajın otomatik açılma sistemi sayesinde sınıfının en verimli yük alanını sunuyor. Bununla
birlikte Fiat Egea tüm yolcularına çok geniş bir iç alan sunuyor. İç uzunluk konusunda sınıfının
en iyi değerlerinden birini sunarak hem ön hem de arka yolculara geniş bir diz mesafesi
sağlıyor. Yani Fiat Egea doğuştan bir sedan olması sayesinde “geniş bir iç mekân ancak büyük
bir otomobilde bulunur” anlayışını da yıkıyor. Fiat Egea, yüzde 80’e varan yüksek dayanımlı
çelik kullanımı ve bütünsel gövde tasarımı sayesinde mükemmel bir sürüş dinamiğine sahip. Bu
sayede yüksek gövde rijiditesi ve çarpışma performansına rağmen düşük bir ağırlığa sahip
olmasıyla dikkat çeken Fiat Egea, 100 bin dekanewtonmetrelik burulma direnci titreşim ve
sesleri azaltırken mükemmel bir sürüş konforu da sağlıyor. İlklerin öncüsü Fiat Egea Bugüne
kadar imza attığı projelerde farklı seviyelerde sorumluluklar üstlenen Tofaş, Fiat Egea’nın ürün
geliştirme sürecinde çok büyük bir rol aldı. Tofaş tarihindeki en fazla Türk mühendisin imzasını
taşıyan model unvanı da yine Fiat Egea’nın oldu. Fiat Egea’nın tasarımında Tofaş ekiplerinin
verdiği bilgi ve yönlendirmelerin önemli katkısı oldu.

  

Yeni Nissan Navara'ya uluslararası Pick-up ödülü
Kasım ayında Nissan'ın Barcelona Fabrikası'nda üretimine başlanan yeni Navara, Fransa'nın
Lyon şehrinde düzenlenen törende “2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü’nün” (International
Pick-up Award 2016) sahibi oldu. Nissan'ın Kasım ayında Avrupa’da tanıtımını yaptığı yenilenen
pick-up modeli yeni Navara, ‘Uluslararası Pick-up Ödül Jürisi’ tarafından yılın en iyi pick-up'ı
seçildi. Yapılan değerlendirmede, Navara'nın iç ve dış tasarımı, yeni teknolojileri, 2.3 lt'lik dCi
motoru, yükleme ve çekme kapasiteleri öne çıkan özellikleri arasındaydı. Tamamen yenilenen
Navara, Uluslararası Pick-up Organizasyonu’nun zorlu test koşullarını başarıyla geçerken, arazi
sürüş yeteneği, asfalttaki sürüş performansı ve fiyat-fayda oranı dikkate alınarak bir
değerlendirmeye alındı. Navara'nın ilk neslinden gelen arazi sürüş yeteneğini, dayanıklılığını ve
taşıma kapasitesini koruyan yeni Navara, crossover'lardan ilham alınan konfor ve sürüş
özellikleriyle dikkat çekiyor. Araç aynı zamanda, çift kabin versiyonunda beş kollu arka
süspansiyon sistemi ve bir önceki nesle göre 67 mm uzayan yük bölümü gibi yenilikleri ile de
farklılaşıyor. Çevre Görüş Sistemi (AVM) ve Otomatik Frenleme Sistemi (FEB) gibi yenilikçi ve
ulaşılabilir araç teknolojilerini barındıran yeni Nissan Navara, sürüşün daha kolay ve pratik bir
hale gelmesini amaçlarken, bu özellikleriyle, Pick-up pazarında benzersiz olmasıyla öne çıkıyor.
Nissan’ın Dünya Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Philippe Guérin-Boutaud, bu prestijli ödülün
Nissan markasının pick-up üretimindeki 80 yıllık tecrübesini de yansıttığını söylerken, Yılın
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Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü (International Pick-up of the Year) Organizasyonu’ndaki zorlu
testlerin yeni Navara'nın sert ve yenilikçi karakterini de vurguladığını ifade etti. Nissan Avrupa
Ticari Araçlar Direktörü Ponz Pandikuthira ise ödülle ilgili, "Nissan, Avrupa pazarında 4x4 ve
fark yaratan yenilikçi crossover modelleriyle öne çıkan bir marka. Yeni Navara, işte bu iki
gerçeğin birleşimini yansıtıyor ve 4x4'ün sağlamlığı ile crossover'ın konforunu birleştiriyor.
Avrupa genelinde ticari araçlar konusunda tecrübeli gazetecilerin çoğunluğunun oluşturduğu bir
jüri tarafından Yılın Uluslararası Pick-up modeli olarak seçilmemiz bizim için bir onur” şeklinde
konuştu.
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