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Oktay Erginoğlu

   Merhabalar

   Dünyayı saran ve dünyayı felç eden salgın COVİD-19 sebebiyle bir süre yayınımıza ara vermiştik. Yeni normal ile birlikte 
biz de tekrar yayınımızda yerimizi aldık.
   Otomotiv sektörünün ayağına bağlanan ağır vergilere kur farkı eklenmesiyle otomobil fiyatları iyice yükseldi. Şimdilerde 
Türkiye’de yaşanan araç stoksuzluğu sebebiyle sektör iyiden iyiye boğulmaya başladı. Sıfır araç teminindeki sıkıntılar bir 
yana, kur yükselmesi ve ve sıfır araç bulunamayışından kaynaklı ikinci el otomobil fiyatlarının fahiş yükselişini de hepimiz 
şaşkınlıkla seyrediyoruz.
İkinci el otomobiller sıfır km otomobilden daha pahalıya satılır oldu. Kimse bir şey yapmıyor, yapamıyor. Ne devlet ne sektör 
ne de halkımız.. Kim ne yapacak bilmiyoruz açıkçası. Bu yükselen ikinci el fiyatları haliyle sıfır araçlarında fiyatını yükseltti. 
Olan yine vatandaşa oldu...
   Devlet bankalarının da yerli otomotiv üreticilerini destekleyen 0.49 oranlı avantajlı kredi desteği de geçtiğimiz günlerde yedi 
otomotiv üreticisi için sonlandırıldığını açıkladı. Şuan sadece BMC, KARSAN ve Anadolu ISUZU bu kapsam içinde kaldı. 
Bu yoğun fiyat yüksekliğine rağmen otomotiv satışları gayet yüksek görünüyor. 
TOGG ‘un fabrikasının temellerinin atılması ise ayrı bir heyecan uyandırdı. Umarım banttan inen otomobiller ulaşılabilir bir 
rakamla kullanıcılarla buluşur.
   Dünya’ da Otomotiv sektöründe de taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. PSA ve FCA güçlerini birleştirdi. “Stellantis” 
ile tek çatı altında buluştular. Hayırlı olsun , ayrıca Renault büyük bir transfer gerçekleştirdi. Peugeot’nun en önemli 
tasarımcılarından 3008, 5008 ve 508 gibi modern ve ses getşren tasarımların yaratıcısı Gillles VIDAL’li ekibine kattı.

  Hepimizin değerli sektörümüze, sektöründe biz basın mecralarına destek olmasını temenni ediyoruz.

Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Mutlu kalın.
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Mercedes-AMG GT 
Black Series 
TanıtıldıMercedes-AMG 
GT Black Series Tanıtıldı

Mercedes-Bens S 
serisinde Arka koltukta ki 
yolcular için ön hava 
yastığı
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4 Koltukta da Spor Otomobil Keyfi

BMW 8 Serisi Gran Coupé

4CAR | Ağustos 2020

Bugüne kadar seri üretimde sunulan en güçlü AMG V8 motor, en etkileyici tasarım, en gelişmiş 
aerodinami, en iyi sürüş dinamikleri. Mercedes-AMG, yeni Mercedes-AMG GT Black Series’i 
geliştirirken sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi ortaya koyuyor. 

Farklı tasarımlarıyla V8 motorlar
   
Mühendisler bir V8 motoru geliştirirken belli 
oranda bir özgürlüğe sahip oluyor. Bu, moto-
run karakteristiğini belirliyor. V8 motorlarda 
yaygın olarak iki tip uygulanıyor. Bunlardan 
biri AMG’nin de bugüne kadar tüm motor-
larında uyguladığı ve her bir silindir sırasın-
daki krank pimlerinin birbirine 90 derece 
açıyla durduğu “Cross-Plane”. Diğeri ise tüm 
krank pimlerinin 180 derece açıyla birbirinin 
üzerine binerek dengelendiği “Flat Plane”. 
  Önden bir Cross-Plane krank miline 
bakıldığında ismini aldığı çarpı görülebiliyor. 
Bu yapının avantajı yüksek çalışma karakteri 
ve alt devirlerden itibaren yüksek tork 
üretimi sunuyor olması. Ve bir diğer önemli 
özellik ise karakteristik V8 sesi. AMG 
mühendisleri, hacmi ve buna bağlı olarak 
güç potansiyelini tam anlamıyla kulla-
nabilmek için 4,0 litrelik V8 Biturbo motorun 
egzoz tarafını motorun iki silindir sırasının 
içine; “V”ye yönlendirdi. 
    

Mercedes-AMG GT Black Series TanıtıldıC
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Optimize edilen AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzıman

Motorun gücünü yedi kademeli çift kavramalı AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzıman ile arka aksa iletiyor. 
Şanzıman tüm AMG GT modellerinde olduğu gibi ideal ağırlık dağılımı için Transaxle şeklinde arka aksta 
konumlandırılıyor. Şanzıman, AMG GT Black Series için optimize edilerek daha yüksek olan 800 Nm 
torka uyarlandı. Vites değiştirme noktaları ve hızı optimize edilerek pist kullanımı için daha uygun hale 
getirildi. 
Daha hassas gaz pedalı tepkileri, daha çabuk yanıt veren motor, şanzıman programı, vites değişimleri 
ve ilk kalkış karakteristiği dahil olmak üzere tamamen farklı bir sürüş karakteri sunuyor. Daha yüksek 
kalkış devri, daha hassas çalışan patinaj önleme sistemi ve yarış lastikleri sayesinde Race-Start perfor-
mansı çok daha etkileyici. Ayrıca şanzıman soğutması artan gereksinimlere uyarlandı ve şanzıman 
oranları optimize edildi. 

AMG TRACTION CONTROL ile üstün sürüş dinamikleri

Tra�ğe kapalı pist kullanımları için sunulan ESP OFF modunda AMG TRACTION CONTROL, sürücüye 
herhangi bir ESP fren müdahalesi olmaksızın Black Series’in gücünü kullanma imkânı sunuyor. Siste-
min destek seviyesi, sürücü ve pist koşullarına bağlı olarak ayarlanabiliyor. AMG TRACTION CONTROL, 
yeni Black Series için özel olarak ayarlandı ve gücün aktarıldığı arka akstaki patinaj seviyesini dokuz 
kademede ayarlama imkânı sunuyor. GT3 yarış otomobilinde olduğu gibi kontrol ESP müdahalesi 
olmadan tamamen motor elektroniği ile sağlanıyor.
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Eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin ikinci ön 
gösteriminde güvenlik teknolojilerine ağırlık verildi. Yeni S-Serisi, arka koltukta seyahat 
eden yolcular için, önden gelen darbelere karşın açılan hava yastığının sunulduğu ilk oto-
mobil oluyor. Yeni S-Serisi ayrıca E-ACTIVE BODY CONTROL ile beraber çalışan yeni 
PRE-SAFE® Impulse Side teknolojisi sayesinde yandan alınan darbelerde aracı yükselterek 
yolcularını koruyor. Bir diğer yenilik olan Arka Aks Yönlendirmesi sayesinde Yeni S-Serisi, 
arka aksındaki direksiyon açısını 10 dereceye kadar artırarak kompakt bir otomobil kadar 
kıvrak ve kullanışlı bir yapı sunuyor.

• Yeni S-Serisi ayrıca E-ACTIVE BODY CONTROL ile beraber çalışan yeni 
PRE-SAFE® Impulse Side teknolojisi sayesinde yandan alınan darbelerde aracı 
yükselterek yolcularını koruyor.
• Bir diğer yenilik olan Arka Aks Yönlendirmesi sayesinde Yeni S-Serisi, arka 
aksındaki direksiyon açısını 10 dereceye kadar artırarak kompakt bir otomobil 
kadar kıvrak ve kullanışlı bir yapı sunuyor. 
  4CAR | Ağustos 2020

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi
Arka koltuk yolcuları için ön hava yastığı 
sunan dünyanın ilk otomobili
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Maserati, tarihinin ilk elektrikli modeli olan Ghibli Hybrid’i dünya çapında düzenlenen online lansmanda 
tanıttı. Tasarımında hibrit teknolojili tüm araçları ve temsil ettikleri yeni dünyayı tanımlayan mavi detaylarla 
tanıtılan Ghibli Hybrid, efsanevi üç dişli mızrak logosunun yer aldığı ön ızgarasından başlayarak iç ve dış 
tasarımında yenilikçi stil unsurlarını barındırıyor. Performansla beraber, daha az yakıt tüketimi ve emisyon 
seviyesini hede�eyen Ghibli Hybrid’de; 48 voltluk bataryalı hibrit sistemi ile 330 HP güç ve 450 Nm tork 
değeri sunan benzinli motor yer alıyor. Otomobille sürücü arasında bağ kuran yeni Maserati Connect 
programı ve kişiselleştirilebilir kullanım tercihlerine imkan tanıyan MIA (Maserati Intelligent Assistant / 
Maserati Akıllı Asistan) bilgi-eğlence sistemi ise Ghibli Hybrid’in modern çağın tüm gereksinimlerini 
karşıladığının altını çiziyor. Maserati’nin elektrikliye geçiş stratejisinin ilk hamlesini oluşturan ve Eylül ayından 
itibaren üretime başlanacak olan yeni Ghibli Hybrid’in ardından markanın ilk tamamen elektrikli modelleri 
olan yeni GranTurismo ve GranCabrio ise 2021 yılında görücüye çıkacak.

Maserati Tarihinin İlk Elektrikli Modeli: 
Ghibli Hybrid   911 Carrera Cabriolet ”
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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, emisyon içermeyen sürüş key�ni ve 
BMW'nin değişmeyen sportif yeteneğini BMW X3’ün çok yönlü işlevselliği ve ferahlığı ile 
tamamlıyor.
BMW X ailesinin tamamen elektrikli ilk modeli olan Yeni BMW iX3, BMW’nin elektrikli mobi-
lite alanındaki en yeni temsilcisi olarak dikkat çekiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometre-
lik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3,  2021 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluş-
maya hazırlanıyor.

Beşinci Nesil BMW eDrive Teknolojisi
BMW’nin Çin’deki fabrikasında üretilecek olan Yeni BMW iX3, barındırdığı beşinci nesil eDrive teknolojisini 
de gözler önüne seriyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi sayesinde elektrikli motor, şarj ve yüksek 
voltajlı batarya teknolojilerinde önemli bir gelişim sağlanarak performans, verimlilik ve menzil konusunda 
en iyi seviyelere ulaşılabiliyor . Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisi, Yeni BMW iX3’ten sonra önümüzdeki 
dönemde BMW iNext ve BMW i4 modellerinde de kullanılacak.

Yüksek Verimlilik ve Performansta Gelinen Son Nokta
Yeni BMW iX3'ün elektrik motoru, yapılan geliştirmeler sonucunda BMW’nin tamamen elektrikli mevcut 
modellerinden yüzde 30 daha fazla güç yoğunluğuna sahiptir. Yeni güç ünitesi, 290 bg maksimum güç ve 
400 Nm maksimum tork üreterek BMW genlerine yakışır bir performans ortaya koyuyor. Bu yüksek güç 
çıkışı, Yeni BMW iX3’ü 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor. Üstün çekiş gücü ve maksimum 
verimliliğiyle Yeni BMW iX3, efsane BMW sürüş key�ni doruklarda yaşatıyor.

10 Dakika Şarjla 100 Kilometre Menzil
BMW’nin şimdiye kadar kulandığı en yüksek voltaj ve depolama kapasitesine sahip pil hücresi teknolojisi-
yle Yeni BMW iX3, WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC test kriterlerine göre ise 520 kilometrelik bir 
menzil sunuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip Yeni BMW iX3, yalnızca 10 dakikada WLTP kriterler-
ine göre yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken hızlı şarj istasyonlarında 34 dakikada yüzde 80’lik 
şarj kapasitesine ulaşıyor.

Elektrikli BMW iX3 Yollara Çıkmaya Hazır 
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Zengin Standart Donanım
Yeni BMW iX3 zengin standart donanımlarıyla da rakiplerinden ayrışıyor. LED Farlar, 
Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj 
Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, 
Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses 
Sistemi ve BMW IconicSounds Electric standart olarak sunuluyor.  Ayrıca, 20 inç alaşım 
jantlar, spor veya Vernasca deri döşeme koltuklar, BMW Head-Up Display ve Park Asistanı 
Plus da opsiyonel olarak tercih edilebilen özellikler arasında.
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Toyota Corolla’nın “Sedan, Hatchback ve Touring Sports” versiyonlarının başarısının 
ardından yeni GR SPORT versiyonun da ürün gamına katılmasıyla birlikte lokomotif 
modelin çekiciliği en üst seviyeye ulaştı. İç ve dış tasarımdaki sportif detayları, jant-
ları, koltuk tasarımlarıyla dikkat çeken Corolla GR SPORT’un ürün gamına katıl-
masıyla birlikte Toyota’nın tüm karoserlerinde güçlü bir GR SPORT ürün ailesi 
oluşturuldu.
Toyota’nın performans odaklı GR modellerinden esinlenerek üretilen ve TOYOTA 
GAZOO Racing yarış takımının temasını yansıtan GR SPORT versiyonu, zarif ve 
dikkat çekici Corolla Sedan’a daha genç ve daha dinamik bir görüntü katıyor.

TOYOTA COROLLA “YENİ GR SPORT” 

Corolla Sedan’ın dinamik karakteri, araca şık 

bir şekilde entegre edilen bagaj spoyleri ile 

ileriye taşınıyor. Arkada plakalığın üstünde 

siyah detay ve GR SPORT logosu da aracın 

farklı bir versiyon olduğunu vurguluyor. Sekiz 

renk seçeneği olan GR SPORT’ta Dinamik Gri 

lansman rengi olarak öne çıkıyor. Corolla 

Sedan’da bir ilk olarak bi-tone seçeneği 

sunuluyor ve böylece tüm gövde renkleri, 

siyah tavan ile kombine edilebiliyor.

Yeni model ülkelerdeki pazar şartlarına göre 

1.8 litre hibrit ve 1.6 litre benzinli motorlarla 

satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım 

ayında başlayacak ve 2021’nin Ocak ayından 

itibaren Avrupa’da satışa sunulacak.
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Toyota, B segmentinde hibrit versiyon başta olmak üzere ilkleri gerçekleştiren Yaris’in tamamen yeni 
dördüncü neslini Türkiye pazarında sunmaya hazırlanıyor. Tasarım dili, konforu, yenilikçi tarzı ve sürüş dina-
mikleri ile sınıfının ötesine geçen Yeni Yaris, Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak.
     Kalabalık ve yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda 
kompakt boyutları içerisinde geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojil-
eriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.
   
Segmentine sıra dışı bir tasarım

Dördüncü nesil Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. 
Akıllıca bir tasarım ortaya koyan Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine 
Yaris’in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park 
manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu.

Yeni Toyota Yaris Kasım 
Ayında Türkiye’de

Yaris, GA-B platformuyla 
birlikte yüksekliği 40 mm 
azaltılarak daha sportif 
pro�le ulaştı. Yeni Yaris, 
sürücü ile yolcuların daha 
alçağa konumlandırıl-
masıyla herkes için yeterli 
baş mesafesi sunarken, 
aynı zamanda bu oturma 
düzeniyle birlikte daha iyi 
görüş açısı elde edilmesi-
nin önünü açıyor. Bununla 
birlikte aracın 50 mm 
artan genişliği, hem daha 
geniş bir alan sağlıyor hem 
de Yaris’in yolda daha şık 
görünmesine katkı 
yapıyor.
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Yeni Caravelle Highline, sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunabilen tek model olma 
ayrıcalığını taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksi-
mum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks 
arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla mükemmel bir 
şekilde baş etmesine olanak tanıyor.  

Sınıfının en güçlü motoru

2.0 litre motora sahip Yeni Caravelle Highline, 
3800-4000 dev/dak’da 199 PS güç üretirken, 
1400-2400 dev/dak’da 450Nm’lik tork sağlıyor. 7 ileri 
DSG şanzımanla satın alınabilen Yeni Caravelle High-
line, 100 km’de birleşik yakıt tüketimi ortalama 
6,1-7,4 litre iken, 4Motion modeli için ise bu değer 
ortalama 6,9-8,3 litre olarak gerçekleşiyor.

Yeni Caravelle Highline Satışa Sunuldu
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    Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici 
Karsan, Romanya’nın Beclean kentinde gerçekleşen elektrikli minibüs ihalesini kazandı. Yakın zamanda 
Romanya’nın Suceava şehri için düzenlenen 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini de alan Karsan, son 
olarak Beclean kentinde hizmet vermek üzere 8 adet Jest Electric aracın teslim edilmesini kapsayan anlaş-
mayı imzaladı. Kazandığı ihale doğrultusunda Jest Electric araçlarının yıl sonuna kadar kente teslimini 
sağlayacak olan Karsan, 2013’ten bu yana yer aldığı Romanya pazarındaki gücünü günden güne artırmaya 
devam ediyor. 
  Toplu taşıma sistemleriyle her coğrafyaya uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan Karsan, Roman-
ya’daki tercih edilirliğini doludizgin sürdürüyor. Son olarak Suceava şehrine 10 adet Jest Electric teslim 
etmek üzere anlaşma imzalayan Karsan, Romanya’nın diğer bir kenti Beclean’da düzenlenen elektrikli 
minibüs ihalesini de kazandı. 

Performanslı ve çevreci Jest Electric!

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıt-
layan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi 
elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih 
edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik 
küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in 
enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif  fren sistemi sayesinde bata5 
oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokun-
matik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, 
USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı 
sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle 
konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. 

Romanya Yine Karsan Jest Electric Dedi!

Muza�er Arpacıoğlu
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Otokar'dan Malta'ya 50 adetlik otobüs ihracatı
Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, modern toplu taşıma araçları ile Avrupa'nın farklı ülkelerinde 
büyük beğeni toplamaya ve ihracatını artırmaya devam ediyor. Dünyanın 50’yi aşkın ülkesinde 35 
binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, 
siparişini aldığı 50 adetlik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünü Malta'ya teslim etti. Gerçekleşen 
teslimatla birlikte Otokar'ın Malta caddelerindeki toplam otobüs sayısı 300’e yaklaştı.

Türkiye otobüs pazarının lideri Otokar, ihracatta hız kesmiyor. Ülkemizin yanı sıra İspanya'dan Almanya'ya, 
Fransa’dan Belçika, İtalya ve Romanya'ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya konforlu, 
güvenli seyahat imkânı sunan Otokar, Malta'dan aldığı 5'inci siparişini tamamladı. Otokar, 50 adet sağdan 
direksiyonlu Kent şehir içi otobüsü teslim etti. 

Törende konuşan Malta Başbakanı Robert Abela, yeni ve modern otobüslere 
yapılan sürekli yatırım sayesinde toplu taşımacılığın son yıllarda bir sıçrama 
yaptığını belirtirken toplu taşıma sistemine olan güvenin yeniden sağlandığını da 
sözlerine ekledi.
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Performanslı ve çevreci Jest Electric!

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıt-
layan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi 
elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih 
edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik 
küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in 
enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif  fren sistemi sayesinde bata5 
oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokun-
matik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, 
USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı 
sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle 
konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor. 

DS 3 CROSSBACK kendine özgü bir kişiliğe sahip
COVID-19 pandemi nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren birçok ülkede satış ve endüstriyel aktiviteleri-
ni askıya alan Renault Grubu’nun satışları, yılın ilk yarısında yüzde 28,3 oranında daralan pazarda yüzde 34,9 
düşüş ile 1 milyon 256 bin 658’e geriledi. Satış adetlerinde gerçekleşen düşüş, Grup’un önemli bölgel-
erindeki sıkı pandemi  kısıtlamalarından kaynaklandı. 

Renault Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Bölge Direktörü Denis le Vot: “Dünya, faaliyetlerimize büyük 
etkisi olan daha önce benzeri görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya kaldı. İyileşme başlar başlamaz fabrika-
larımız ve satış ağımız müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızla harekete geçerken, Avrupa’da devlet 
desteği sayesinde Haziran ayında talep artışı yaşandı. Yılın ikinci yarısına çok yüksek sipariş miktarları, 
tatmin edici bir stok seviyesi ve şimdiden çok olumlu tepkiler alan, segmentinde tek yeni E-TECH Hibrit ile 
başlıyoruz” dedi.

Elektrikli araç: ZOE büyüyen pazarın lideri
Renault markasının satışları dünya çapında yüzde 38 artarken, ilk yarıyılda araç satışları 42 bini aştı.
Avrupa’da, ZOE yüzde 50’ye yakın satış büyümesi ile 37 bin 540 satış adedine ulaşarak en çok satan otomo-
bil oldu. Haziran ayındaki 11 bine yakın sipariş adedi ile rekor bir seviyeye ulaştı. 
Twingo Z.E. modelinin yanı sıra Yeni Clio Hibrit, Yeni Captur Plug-In Hibrit ve Yeni Megane Plug-In Hibrit gibi 
E-TECH Hibrit, Grup’a 2020 CAFE (Kurumsal Ortalama Yakıt Tasarrufu) hede�erine ulaşma konusunda güçlü 
bir destek sağlıyor.
Avrupa’da Grup’un satışları 623 bin 854 adede ulaşırken, yüzde 38,9 oranında küçülen pazarda yüzde 
41,8’lik bir düşüş gerçekleşti. Grup, Renault markasının tüm B segment modellerini (Clio, Captur ve ZOE) 
başarıyla yeniledi. Yeni Clio 102 bin 949 satış adedii ile Avrupa’da yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan 
modeli oldu. Yılın ilk yarısında perakende satışların COVID-19 nedeniyle önemli ölçüde etkilenmesiyle, 
Dacia markasının satışları yüzde 48,1 oranında gerileyerek 161 bin 334 olarak gerçekleşti. 

Avrupa dışında Grup özellikle, Rusya (yüzde 23,3), Hindistan (yüzde 49,4), Brezilya (yüzde 39,0) ve Çin 
(yüzde 20,8) pazarlarındaki daralmadan etkilendi.Türkiye’de de  “49.131”adet ile %19.3 büyüme yakalandı.
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Groupe PSA, Covid’e rağmen 2020’nin ilk yarısında karlılığını 
sürdürüyor

Carlos Tavares, Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı şunları söyledi: “İlk yarıda elde ettiğimiz sonuçlar, 
çevikliğimizi artırmak ve kâra geçiş noktamızı düşürmek üzere altı yıldır devam eden yoğun çalışma-
larımızın ödülünü aldığımızı ve Grubun dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Grup, aynı zamanda müşteril-
erimiz için temiz, güvenli ve uygun maliyetli mobilite sağlamaya odaklanan ve bu konuda elinden 
geleni yapan ekiplerimiz sayesinde krizi atlatmaktadır. Yılın ikinci yarısında sağlam bir sıçrama yakala-
maya ve 2021’in ilk çeyreğinde Stellantis’in doğuşunu tamamlamaya kararlıyız.”

Formula 1 Türkiye’ye Tekrar Gelecek mi?
İntercity İstanbul Park yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı :”2017 yılından itibaren Formula 
1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayalerine alınmış ve 
Formula 1 yönetimi ile gerekli görüşmelerin yütürütülmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığınca 
tarafımıza verilmiştir. Dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Intercity İstanbul 
Park’ın ve İstanbul’un, Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için Formula 1 
yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir.”

Özellikle 2020 yılı takviminde yer 
almak için görüşmelerimiz sürerken, 
Formula 1 yönetimi ile yaptığımız 
gizlilik sözleşmesi kapsamında, 
detaylarını şu anda paylaşamaya-
cağımız bir aşamada olduğumuzu ve 
uygun şartların sağlanması duru-
munda Intercity İstanbul Park olarak 
kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin 
yapılacağını paylaşmak isteriz.
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"İkinci Elde Boya Takıntısı Bize Özel Sorun"

Türkiye'de 60 noktada hizmet veren, ülkemizin en büyük özel servisi RS Servis'in CEO'su Ünal Ünaldı, 
son dönemde ilginin arttığı ikinci el otomobillerdeki boya konusu ile ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. Merdiven altı araç satışı yapan yetkisiz galeriler sebebiyle yıllar içerisinde boya takıntısının 
ortaya çıktığına dikkat çeken Ünaldı "TSE belgeli oto ekspertiz �rmalarının piyasaya girmesiyle son 10 
yılda ikinci el araçlardaki güven sorunu bir nebze aşılmış durumda. Fakat fabrika kalınlığından daha 
kalın atıldığı için boyalı denilerek bir aracın değerinin düşmesi algısı çok yanlış. Standartlara uygun, 
kurumsal �rmaların yaptığı boya işlemi aracın değerini düşürmez, artırır. Avrupa'da boyalı bir araç, 
boyanmamış bir araçtan çok daha değerlidir, çünkü boyası yenilenmiş, araca yeni bir görünüm 
katmıştır. 7 yaş sonrasında hemen her aracın boyasında deniz kenarlarında iyotlu hava, kışın zemine 
atılan kimyasallar sebebiyle paslanma, matlaşma meydana gelir. Bizim gibi 2 yıl boya garantisi veren 
kurumsal servislerde boyası yapılan araçları rahatlıkla satın alabilirsiniz" dedi.

Doğru Boyanmış Araçtan Korkmayın!

RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, ikinci el pazarının hareketlendiği günlerde, şimdiye 
kadar dikkat çekilmemiş "boya takıntısı" hakkında önemli açıklamalar yaptı. 
2000'lerin başı itibariyle ikinci el pazarında ortaya çıkan "boyasız araç" konusun-
da çok yanlış bir algının oluştuğunu söyleyen Ünaldı,  tra�kteki araç  yaşının 12,8 
olduğunu ve boyasız araç bulmanın çok zor olacağına, boyasız araçlara da fahiş 
�yat etiketleri konulduğuna değindi. "Ekspertiz �rmalarının son 10 yılda piyasa-
da yaygınlaşması ile birlikte ikinci el araçlardaki güven problemi bir nebze olsun 
aşılmış durumda. Boyalı parça tespiti eskiden ustaların göz kararıyla ve meges 
kısımlarına dokunarak yapılırdı. 
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Mercedes-Benz 'in özel SUV modellerinden olan GLB serisi Türkiye yollarına çıktı. Modelin ilk etapta 
tek motor ve iki donanım paketi ile sunuldu.Yurt dışında birçok motor seçeneğine sahip olan aracın 
Türkiye'de ilk olarak 1.33 lt’ lik bir benzinli motor ile sunuyor..Köşeli hatlarıyla küçük bir G serisi izleri 
taşıyan GLB 200 AMG paket versiyonunu kullanma fırsatı bulduk.
 Her an dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahip olan test aracımız 5 koltuklu ama 7 koltuklu versiyonu da 

mevcut. Mercedes-Benz’in gibi model ailelerinden de tanıdığımız 1.33 litre hacimli, turbo beslemeli, benzinli 

motor, 163 beygir güç, 250 Nm tork üretebiliyor. Önden çekişli olan aracımız Yeni Mercedes-Benz GLB , 7 ileri 

vitesli, çift kavramalı, yarı otomatik şanzımana sahip. 

0'dan 100 km/s hıza 9.1 saniyede ulaşabilen GLB 200'ün maksimum hızı 207 km/s olarak karşımıza çıkıyor.
EASY-ENTRY kolay giriş sistemi 
sayesinde arka kapılardan 
üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla 
erişim sağlanıyor.
Bu otonom araç çalışması, Toyo-
ta’nın herkes için daha güvenli ve 
daha iyi mobilite global 
vizyonunu oluşturuyor. Toyota 
aynı zamanda sürücü ve makine 
arasındaki iletişimi incelerken, 
sürücüsüz otomobilin de 
kapılarını aralıyor.

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

İç mekanda sürücüyü tek parçadan oluşan bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor. 
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4.634 mm boya, 1.834 mm genişliğe ve 1.658 mm yüksekliğe sahip olan GLB'nin aks mesafesiyse 
2.829 mm. Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan SUV bu bölümün 1.805 litreye kadar 
genişletilmesini mümkün kılıyor.

Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm (tavan rayları ile 1.701 mm) olan 2020 Mercedes-Benz 
GLB, 2.829 mm ile diğer Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki 
baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en yüksek değeri sunarken, 967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst seviye bir 
oturma konforu sunuyor.Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 
litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi 
esnekliği sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor; böylece 
ihtiyaç doğrultusunda arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun 
ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.
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Mercedes-Benz E-Serisi, yeni 1.6 lt dizel motor seçeneği ile Ocak ayında Türkiye‘de satışa çıkmıştı. 
Mercedes-Benz E-Serisi, 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonunu kullanma 
fırsatımız oldu.
Amiral gemisi olan E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile yüksek güvenlik ve konfor 
donanımları sunarken, yeni 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile de ön plana çıkıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi’nin direksiyonuna 
geçmeden önce özellikle arkasından bakıldığında 
net şekilde bir S-Sınıfı gibi . Önden bakıldığında 
ise tamponların altındaki geniş havalandırma 
kanalı gibi görünen  alanın tasarımı otomobile 
agresif ve sportif bir görünüm katmış. Diğer mod-
ellerden aşina olduğumuz gösterge tablosunun 
ortasından direksiyon simidinin arkasına sürekli 
olarak dizayn edilmiş gibi görünen 12,3 inçlik iki 
dev ekran yine karşımızda, ancak daha fazla bilgi-
yi görüş alanınıza yaklaştırdığı için dikkate değer 
vaziyette. E-Serisi’nin tüm versiyonları oturma 
pozisyonunuza ince ayar yapmanıza yardımcı 
olacak bir elektrikli sürücü koltuğu ile birlikte 
geliyor. Test aracımız Exclusive donanım paketine 
sahipti. Sizi gerçek bir konforla tanıştıracak olan 
otomobilin görselliği kadar sürüşü de kendisine 
hayran bıraktı.

Audi A7 Sportback 2.0 Dizel Yollarda

Mercedes-Benz E200d



İç mekan işçilik kalitesi Mercedes’in şüphesiz en güçlü silahlarından biri. E-Serisi bu yüzden birçok 
alıcının takdir edeceği gösterişli görünümlü bir iç mekana sahip. İç mekanda kullanılan malzemel-
er çoğunlukla bu kaliteyi doğrulayacak derecede iyi ve kumanda düğmeleri hassas bir şekilde 
çalışıyor

İç mekanda kullanılan ahşap kahverengi renkli 
detaylar da test otomobilimizin metalik selenit 
grisi rengiyle uyum içinde. Bu renk bir E-Serisi 
tercih edilecekse bence kesinlikle konsol ve 
kapılarda kahverengi renk kaplamalar tercih 
edilmeli.  E200’deki 3800 d/dak’ da 160 Bg güç 
veren yeni dört silindirli dizel motorun tepkileri 
yumuşak ve sessiz. Dokuz vitesli otomatik 
şanzımanın geçişleri de alıştığımız Mer-
cedes-Benz serilerindeki kaliteede ve geçişlerini

 sürücüye hissettirmeyen seviyede. Bu giriş 
seviyesi motora sahip olan E 200d, Eco 
modundaki kullanımında otoban sürüşlerinde 
ortalama olarak 4,8 gibi dereceler kaydet-
memi sağladı. 
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  Fashion4car Dergisi ve  Fashion4car.com ‘un test konuğu Dacia 
Duster’ın 4×4 çekişli versiyonu oldu. Dacia Duster modeli 2010 yılın-
da ilk defa Cenevre Otomobil Fuarı’nda, ürün gamının altıncı modeli 
olan arazi aracı olarak ilk defa sergilenmişti. Fiyatıyla devrim yara-
tarak “4×4 modeller pahalıdır” inancını kırmaya devam ediyor.
Değişen teknoloji ve hayat şartlarıyla birlikte Duster’da her geçen 
gün güncellenip kendini yenilemeye devam ediyor.

Maceranın Adı:
Dacia Duster 4x4
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Dacia Duster  donanım yelpazesinde farklı motor 

seçenekleri ile her kesimden SUV araç severlere hitap 

ediyor. En güncel motor seçeneği olan 1.5 Blue dCi 

115 bg 4×4 modelini test etme fırsatımız oldu.  Test 

aracımızın sahip olduğu motor 110 HP güç üretiyor, 

ayrıca 260 Nm tork değerine sahip. Altı ileri manuel 

şanzımanla, hem asfaltta hem de arazide araca yeterli 

gücü sağlıyor. 12.4 saniyelik 0’dan 100 km/s hızlan-

ması Duster’ı sınıfının en performanslı aracı  olmasa-

da sınıfının en en ekonomik aracı olduğu aşikardır. Bu  

bilgi  sizi hızlanma konusunda sizde  soru işareti 

yaratmasın. yolda  ani hızlanma ve sollama konusun-

da sizi asla mahçup etmez. Çünkü yüksek torku ve 

tatminkar hızlanma ivmesi  bu ihtiyacınızı karşılaya-

caktır. Hem günlük hemde hobi aracı olarak tasarlan-

mış bir SUV. Hemde 4x4 gerçek bir SUV.

Test süresinde yakıt ekonomisi

Dacia Duster’ aslında tercih sebeplerinden biride 

ekonomik yakıt konusunda üz yapmış olmasıdır.

Şehir dışı yol deneyimimizde yaklaşık 500 Km yaptık. 

Hem düz otoyolda hemde bol virajlı yollarda sizi ve 

yolcuları sarsmayan bir konfora sahip. uzun yolda 

yaptığımız yol boyunca hız limitlerine riayetli sürüşte 

4.9 ve 5-2  lt/100 km’lik ortalama tüketim değeri ile 

karşılaştık. Biraz daha hızlı ve kullandığımızda da 5.9  

lt/100 km’lik  yakıt verilerine  ulaştık.Şehir içi kullanım-

da İstanbul gibi yoğun bir şehir de yaşayanlar için 

günün her saatinde kullandık. Hem yogun köprü 

tra�ğinde hemde sahil yollarında tra�kli noktalarda 

bulunduk. Bol dur-kalklı tesk günlerimizde de 

karşılaştığımız yakıt sar�yatı 6.1  lt/100 km’lik bir yakıt 

sar�yatı ile karşılaştık.
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Şehir içi kullanımda sürüş süresinde İstanbu’un 

çeşitli noktalarında bulunduk, çok dik sokaklar-

dan, keskin ve dar inişli sokaklarda dur kalk 

yaparak test ettik. Yokuş kalkış desteği (HSA) her 

durduğumuzda otomatik devreye girdi. böyle de 

keskin yokuşlarda bile kaydırma tereddütü 

yaşamadık. Kesin iniş noktasında da yokuş iniş 

desteğini aktif ettiğimizde güvenle istediğimiz 

noktaya indirdi bizi. Aslında yokuş iniş desteğine 

genelde premium arazi araçlarından aşinayız bu 

özelliği Duster’da görmek ayrı bir hava kattı.

Yine şehiriçi kullanımında aynaların görüş açıları çok iyi aynalardan ve camlardaki geniş görüş açısı 
güvenli sürüşe büyük katkı sağlıyor.
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Güvenli sürüş demişken bir özelliğinden de bahsetmeden edemeyeceğim. Geri görüş kamerasının 
yanı sıra ön görüş kamerası da test aracımızda mevcuttu. Dar bir alanda park ederken hem ön kamer 
hem arka kamera ihtiyacınız olduğu an açılıp size yardımcı oluyor. Bunun kolaylığını yaşamak keyi�i-
ydi açıkçası.
ine şehir içinde çocuklu bir aile olarak bir sürüş gerçekleştirdik. İso�x bağlantıları ile çocuk oto 
koltuğumuzu  kurduğumuzda ( sol arka koltuğa kuruyorum)  sürücüye yine geniş bir mesafe kalıyor 
ve bazı araçlarda olduğu gibi çocuğun ayaklarını sallayacağı mesafe tatmin edici.
Bagaj konusunda bir hayli cömert  davranılmış. 471 litrelik bagaj hacmi arka koltukları yatırdığımızda 
1551 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyor.
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Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli 
Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 
tarafından 18-20 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenecek. Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği 
yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan 
Türkiye Rallisi, Marmaris’in eşsiz çam ormanları 
ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, 
Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağır-
layacak.
Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış 
sonrasında ara verilen şampiyona, 04-06 Eylül 
tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam edecek 
ve ekipler bu yarışın ardından rotalarını Türki-
ye’ye çevirecekler. 18 Eylül Cuma günü başlaya-
cak olan Türkiye Rallisi, Dünyanın en hızlı ralli 
pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne 
olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça 
bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek 
heyecan, 155 televizyon kanalından canlı 
yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.

Son iki yıldır ‘ülkemizde düzenlenen en büyük 
uluslararası spor organizasyonu. TOSFED 
Başkanı Eren Üçlertoprağı; “Türkiye Rallisi orga-
nizasyonunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde gerçekleştirilecek olmasından 
büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
ve bu projede emeği geçen tüm Devlet 
büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir 
kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya’ya 
göstermek ve tanıtımına katkıda bulunmak 
için hazırız.” dedi.WRC Promoter CEO'su Jona 
Siebel de T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOS-
FED'e teşekkür ederek. “Marmaris, pandemi 
sonrasında alınan önlemler doğrultusunda, 
tüm katılımcı ve seyircilerin keyi�e ve güvenle 
seyahat edebilecekleri popüler bir tatil belde-
si.Organizasyon Covid-19 protokolleri ile birlik-
te yürütülecek,güvenli bir ortam oluşturmak 
için Türkiye'nin sağlık yasalarına uygulanacak-
tır.“ açıklamasını yaptı.

Dünya Ralli Şampiyonası 18-20 Eylül’de Marmaris’te
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Pata Yamaha Fabrika Takımı’nda yarışan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, pandemi 
sonrası yeni normale geçiş ile birlikte 5 ay sonra başlayan 2020 Motul FIM Dünya Superbike 
‘ın  İspanya Jerez’de yapılan ikinci ayağın  iki yarışında da 3.’lük alarak  bu etabı iki podyumla 
tamamladı. Yamaha bLU cRU yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ise Jerez’de ilk birinciliğini alarak 
podyumda İstiklal marşını çaldırdı.

TOPRAK VE BAHATTİN TÜRKİYE'YE PODYUM 
SEVİNCİ YAŞATTI

Milli yarışçının destekçisi Yamaha Motor 
Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever 
“Sporcularımız güçlü rakiplerini geçerek 
önemli dereceler elde ettiler ve podyuma 
çıktılar, çok büyük başarı. Bundan sonraki 
etaplarda her ikisini de podyumda göre-
ceğimizden eminiz. Türkiye’den dünya 
pistlerinde yarışan sporcuların elde ettikleri 
her başarı yeni sporcular için güçlü bir moti-
vasyon ve gurur kaynağı oluyor. Dünya 
Superbike Şampiyonası ve Dünya Super-
sport 300 motor sporları için oldukça önemli 
arenalar ve bu pistlerde Türk bayrağının 
dalgalanıyor olması ulusal bir başarı.

 Bu pistlerde yarışan gençlerimizi Türk halkının 
daha fazla desteklemesini ve takip etmesini istiy-
oruz. Dünyanın tanıdığı bir motosiklet markası 
olarak, dünyanın tanıdığı Türk sporcuların 
başarısında katkımızın olması bizi çok mutlu 
ediyor” dedi.
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Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek amacıyla yaptığı en büyük yatırımlardan 
biri olan Zorlu Energy Solutions (ZES), ikinci yaşında 266 lokasyon ve yüzde 40 pazar payı ile sektör 
liderliğini sürdürüyor. Ülkemizdeki elektrikli otomobilleri yaygınlaştırma ve elektrikli otomobil 
sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hede� doğrultusunda istasyon ağına 17 yeni şehir daha 
ekleyen ZES, açtığı 100 yeni istasyonla toplam 56 şehirde hizmet veriyor.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak: “Bugün elek-
trikli araçlar, dünyanın sürdürülebilir ve 
yenilenebilir enerji üretimine geçişinde 
büyük rol üstleniyor. Elektrikli araç 
pazarında her geçen gün yenilikler 
olurken Zorlu Enerji olarak bu gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de 
yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla 
birlikte bu konuya olan ilgi artmış durum-
dayken ikinci yaşını kutladığımız ZES 
markamızla da ülkemizdeki elektrikli 
otomobil devinimi hızlandırmak için çalış-
maya devam ediyoruz. Son yaptığımız 
yatırımlarla birlikte yüzde 40 Pazar payına 
ulaştık. Bugün 56 şehrimizdeki 266 
lokasyonda 455 soketimizle elektrikli 
otomobil sahiplerinin yolculuklarına eşlik 
ederken kısa sürede tüm ülkeyi kapsamayı 
hede�iyoruz.''dedi.

Elektrikli araç şarj istasyonunda sektör lideri 
ZES ikinci yaşını 100 yeni lokasyonla kutluyor
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İstanbul Okan Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi'nden 8 
akademisyen, Üniversitenin 
Ulaştırma Teknolojileri ve 
Akıllı Otomotiv Sistemleri 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (UTAS) araştırmacıları 
ve burada çalışan doktora, 
yüksek lisans ve lisans öğren-
cileri tarafından geliştirilen 
OTOKAR Otonom otobüsü, 
OTOKAR test pistinde yapılan 

testleri başarı ile geçti. 

Bu projede belirli bir parkurda otobüsün sürücüsüz bir şekilde ilerleyerek, duraklarda durması, yolcuları aldık-

tan sonra hareket etmesi, önünde daha ağır giden bir araç olduğunda aktif olarak onu takip edebilmesi, 

öndeki aracın ani duruşunda veya bir yaya çıktığında acil fren yapabilmesi, sollama algoritmasının geliştir-

ilmesi hede�endi.

OTOKAR otobüsünde Türkiye’de sadece İstanbul Okan Üniversitesi’nde bulunan 64 kanallı, saniyede 2,2 

milyon nokta verebilen gerçek zamanlı bir lidar ile haritalandırma çalışması yapıldı. Hem harita hem de hassas 

GPS ile yörünge takibi hassas şekilde sağlandı. Araç üzerinde 4 lidar ve 6 kamera da dahil olmak üzere 20'ye 

yakın sensör bulunuyor. Bu sensörler otobüs çevresini hassas bir şekilde algılayabiliyor.

UTAS laboratuvarlarında bulunan ileri yazılım ve donanım sistemleri ile geliştirilen OTOKAR Otobüsü artık 

belirli güzergahlarda otonom sürüş ile yolcularını en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamaya hazır durumda. 

UTAS, yeni projesi OPINA (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu) altyapısını da kullanarak 

akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri ile otonom ve haberleşen araç alanlarında dünyada öncü 

üniversitelerden birisi olacak ve sanayimize destek verecek.

Sürücüsüz Otobüs testleri başarı ile tamamlandı
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Sanatsal tasarım
OPPO, genç kullanıcıların yaşam tarzlarına ve beğenilerine daha iyi hitap 

edebilmek için OPPO A72'yi tasarlarken bazı yenilikçi ayarlamalar yaptı. Ön 

kamerası içinde olan akıllı telefonda ekranın gövdeye oranı %90,5 gibi çok 

yüksek bir düzeye çıktı; solda ve sağdaki kenar boşlukları ise sadece 1,73 mm 

oldu.

İkili stereo hoparlör
OPPO A72, görsel ve işitsel alanda birçok özelliğe sahip. Cihazın üstünde 

bulunan ikili stereo hoparlörler insanı adeta kuşatan bir ses efekti sunuyor. 

OPPO A72, Dirac 2.0 Ses Efekti ile farklı ses senaryolarına otomatik olarak 

uyum sağlıyor ve sesi açar açmaz kullanıcıları bambaşka bir dünyaya 

götürüyor.

Her anı yakalayan dörtlü kamera
48 MP dörtlü kameraya sahip olan OPPO A72 güncel fotoğrafçılığın bütün 

özelliklerini sunuyor. 48 MP Ultra HD ana kamera kullanıcılara hareket halinde 

kullanılabilen, görüntülerdeki detayları daha net keşfetme olanağı sağlıyor. 

Ultra Gece Modu 2.0, insan gözünün görebileceği parlaklığı ve ayrıntıları aşan 

gece fotoğra�arı çekilmesini mümkün kılıyor.

OPPO'nun A serisi tüm dünyada gençler tarafından seviliyor. OPPO A72 modeli de genç kullanıcıların 

ihtiyaçlarına odaklanılarak üretildi. Daha az enerji tüketmesini sağlayan, güncellenmiş özelliklerle 

donatılan A72, aynı zamanda Hyper Boost özelliği ile sistem düzeyindeki performansı etkin bir şekilde 

güçlendiriyor. Akıllı kare hızıyla akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Güçlü sistem performansını destekle-

mek için 18W hızlı şarjla birlikte A72'de 5000 mAh pil bulunuyor. Böylece OPPO A72 ile bir günü pil 

sıkıntısı yaşamadan kolayca geçirebiliyorsunuz.

OPPO A72 Genç 
Kullanıcılara Yeni 
Bir Deneyim
 Vaat Ediyor
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Kablosuz kulaklık kullanmak için 5 neden
Kablo derdine son
Sıklıkla kulaklık kullananların en büyük sorunu 
kabloların dolaşması ve zamanla bu nedenle 
bozulmaları. Bu gibi durumlarda hassas kablo-
ların tamiri zor olduğu için kulaklık kullanılmaz 
hale gelir. Kablosuz kulaklıklar ise bu sorunu 
ortadan kaldırarak, daha uzun bir kullanım 
ömrü sunuyor. 

Hareket özgürlüğü
Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonunuzla 
telefon görüşmesi yaparken ya da müzik 
dinlerken, cihazınızı yanınızda tutmanıza gerek 
kalmaz. Aynı anda ev işleriyle uğraşabilir ya da 
spor yapabilirsiniz.

Her cihaza kolayca bağlanabilme imkânı
Bluetooth teknolojisinin sağladığı bir başka 
avantaj da bu bağlantıya sahip olan her türlü 
cihaza istediğiniz gibi bağlanabilmektir. Yani 
HONOR Magic Earbuds gibi bir kulaklığı akıllı 
telefonunuzla kullanabilir, ardından video 
toplantı yapmak için bilgisayarınıza bağlayabil-
irsiniz. 

Modern ve şık bir aksesuar
Tarzına önem verenler için kulaklardan sarkan 

bir kablo pek istenen bir görüntü değil. Ayrıca 

kulaklık kablosunu giysilerin arasından geçirip 

gizlemeye çalışanlar, sıklıkla kulaklığın düşmesi 

sorunundan muzdarip oluyor. HONOR Magic 

Earbuds, beyaz ve mavi olmak üzere farklı 

zevkler için iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Ses kalitesinden ödün vermeyin

Genelde kablosuz kulaklıkların, kablolu olanlara 

göre daha düşük kalitede ses verdiği düşünülür. 

Ancak durum böyle değil. Gelişen teknolojiyle 

birlikte bu kulaklıklar da kablolu akranlarıyla 

aynı kalitede ses sunabiliyor.
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Koşu ayakkabısının giyene karşı değil, giyenle birlikte çalışması gerektiği görüşünü savunan 
Salomon’un spor ayakkabı teknolojilerinde ilklere imza atmış dünyaca ünlü tasarımcı ve pedia-
trist ekipleriyle geliştirdiği Sonic 3 ailesi; Opti-Vibe teknolojisi ile koşuculara hız, denge, ekstra 
güven ve enerji sağlıyor.

Sonic 3 modelleri, kullanıcıların koşu stiline 
uyum sağlıyor
Son dönemde dünya genelinde bir trend haline dönüşen 

yol koşularına yönelik en uygun ürünü geliştirmek için 

tasarım sürecine sektörün tecrübeli isimlerini ve pedia-

tristleri dahil eden Salomon, bu alandaki başarısını Sonic 

3 ailesinin Accelerate, Balance ve Con�dence modelleri-

yle de sürdürüyor. 

Koşu ayakkabısının giyene karşı değil, giyenle birlikte 

çalışması gerektiği görüşünü savunan Salomon, Sonic 3 

modellerini her koşucunun adımlarına uyacak şekilde 

tasarladı.

Koşucuların enerji tasarrufu yapabilmesini 
sağlayan teknoloji: opti-vibe
Sonic 3 koleksiyonundaki her model; koşucuların enerji 

tasarrufu yapabilmesini sağlayan ve bu sayede daha fazla 

koşabilmesine olanak sağlayan Opti-Vibe teknolojisini 

içeriyor. 

Optivibe, koşu sırasında ayak tabanına gelen darbeleri 

emen ama aynı zamanda koşucunun ileri doğru hamlesi-

ni kolaylaştırmak amacıyla ayak tabanını iten benzersiz 

bir köpük kombinasyonunu içeriyor. Bu sayede; ayak 

tabanlarının yere teması sırasında oluşan ve yorgunluk 

yaratan titreşimler azalırken, koşucunun bir sonraki 

adımını da daha kolay bir şekilde atması sağlanıyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE AYAKKABI KOLEKSİYONU:

 SALOMON  SONIC 3 

Sonic 3 Accelerate
Sadece 223 gram ağırlığındaki Sonic 3 
Accelerate, hız antrenmanlarınızı en iyi 
hale getirecek özelliklere sahip, ha�f bir 
antrenman ayakkabısıdır. Benzersiz bir 
köpük kombinasyonu olan Opti-Vibe, 
genel ayak basış şeklini etkilemeden 
yorgunluğu azaltmak için ayak vuruşunda-
ki titreşimi azaltmaya yardımcı oluyor. Yola 
özgü, ha�f Sensi�t üst kısım; ayağı 
sıkmadan sabitlerken, ayak kıvrımlarına 
uyup ek ağırlık yaratmadan dinamik bir 
rahatlık sağlar.
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