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Turkcell,
Türkiye’nin
dijital
dönüşümüne
öncülük ediyor.
Renault, binek
otomobilde
liderliğini
2021 yılında da
koruyacak.

Hyundai yeni
modellerle
yollardaki
voltajı
yükseltiyor.

Ford Otosan,
20.5 milyar TL’lik
tarihi yatırıma
start verdi.
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Her detayı
ayrı güzel

NISSAN QASHQAI
MIDNIGHT EDITION

V-MOTION
SIYAH IZGARA

19” SIYAH
JANTLAR

SIYAH TAVAN
RAYLARI

ALCANTARA
KOLTUKLAR

Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Qashqai Midnight Edition’ın ortalama
CO2 emisyon değeri 100-122 gr/km ve ortalama yakıt tüketimi 3,8-5,4 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri
715/2007 EC’ye göre belirlenmiştir. Hava şartlarına, sürüşe ve bakımlarına göre sonuçlar değişebilir. Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve
donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: www.nissan.com.tr

1

L

6

6. YI

TEKNOLOJİ

Televizyonları akıllandırıyor
n n n n Bu dönemde hayata geçirdiğiniz yeni uygulamalardan bahsedebilir misiniz?
Turkcell mühendisleri tarafından
geliştirilen ve takıldığı televizyonu
akıllı TV’ye dönüştüren ‘TV+ Ready’
ürünümüzü müşterilerimizle buluşturduk. Yine dijital konferans uygulamamız BiP Meet’i geliştirerek, kullanıma
sunduk. Uzaktan toplantı deneyimini
bir üst seviyeye taşıyan BiP Meet
ise kullanıcılara kişisel verilerini
korurken, hızlı ve güvenli biçimde
uzaktan toplantı yapabilme imkanı
tanıyor. 2020’de sunduğumuz bir diğer
yeni servis ise dosya transfer hizmeti
‘lifebox transfer’ oldu. lifebox transfer
sayesinde kullanıcılar paylaşmak
istedikleri dosyayı e-posta adresi
aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderebilme şansına kavuştu.

4.6 MİLYON
KİŞİ PAYCELL’LE
ÖDEME YAPTI
n n n n Ödeme sistemleri
çözümlerinize bu dönemde
talep arttı mı?

9 MILYAR TL’LIK YATIRIM
7 BIN KIŞIYE IŞ OLANAĞI
Pandemiyle değişen müşteri beklentilerine cevap verebilmek için tüm alanlarda
yatırımlarına hız veren Turkcell, 2020 yılında 9 milyar TL’lik yeni yatırıma imza attı. Turkcell
Genel Müdürü Murat Erkan, bu yıl 7 bin kişiye daha iş olanağı sağladıklarını söyledi.

2

020 tüm dünyanın bir
asırdır karşılaşmadığı
pandemi deneyiminin
etkisiyle herkes için zorlu geçen
bir yıl oldu. Bu yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi
altına alan COVID-19, yol açtığı
değişim ve dönüşümle telekom
sektörünün önemini bir kez daha
gösterdi. Turkcell Genel Müdürü
Murat Erkan, Turkcell olarak bu
dönemde mobilde 1.4 Gbps,
sabit tarafta ise 10 Gbps hızları
destekleyen güçlü altyapılarını
müşterilerine kesintisiz ve kaliteli
iletişim sunmak için seferber
ettiklerini söyledi.
n n n n Turkcell olarak 2020
yılını nasıl geçirdiniz?
26 yıldır Türkiye için çalışan,
Türkiye’den kazandığını yine
ülkesine ve milletine veren
bir şirket olarak 2020’yi yine
önemli başarılara imza atarak
tamamlıyoruz. Turkcell Grubu
olarak 2020’de tüm alanlarda
güçlü büyüme gösterirken, 2020
üçüncü çeyrekte konsolide bazda
toplam gelirlerimizi geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 16,1
artışla 7,6 milyar TL’ye çıkarttık.
Yine üçüncü çeyrekte grup
bazında FAVÖK’ümüz 3,4 milyar
TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjımız

1,3 puan artışla yüzde 44,4 olarak
gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında net
faturalı müşteri sayımızı 1,1 milyon artırmayı başararak, geçen
yıl koyduğumuz her yıl 1 milyon
faturalı müşteri hedefimizi yıl
bitmeden geçmiş olduk.
n n n n Pandemi süreci yatırımlarınızı etkiledi mi?
Pandemi koşullarına rağmen
Turkcell olarak yatırımlarımıza
hız kesmeden devam ediyoruz.
2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL
seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.
Ayrıca yıl sonu itibarıyla yaklaşık
7 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Turkcell 26 yıldır
Türkiye’ye en fazla yatırım yapan
ve istihdam üreten şirketlerden
birisi. Bu sorumluluğumuzun
bilinciyle 2021’de de üç stratejik
odak alanımız olan tech-fin, dijital
iş çözümleri ve dijital servislerde
hızlı büyümemizi sürdüreceğiz.
2021 yılında teknoloji alanında
üstlendiğimiz öncü rolümüzle
yeni teknolojileri ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Başta
5G ve yapay zekâ olmak üzere,
robotik teknolojiler, Endüstri 4.0,
nesnelerin interneti, büyük veri,
siber güvenlik ve bulut teknolojileri yatırım yapacağımız konular

arasında yer alacak. 2021’de de
Türkiye’nin dijital dönüşümüne
öncülük etmeye devam ederken
ülkemiz için değer üretmeyi
sürdüreceğiz.
n n n n Bu dönemde artan
dijital tüketimi karşılamak için
neler yaptınız?
Özellikle pandemi döneminde
artan dijital tüketimi ve değişen
müşteri alışkanlıklarını yakından
takip ettik. Müşterilerimizin fiber
hızında internet ihtiyacına cevap
veren Superbox ürünümüzün abone sayısı üçüncü çeyrekte 60 bin
artışla 551 bine ulaştı. Dijital satış

kanallarımıza olan ilgi de 2020’de
önemli artış gösterdi. Sabit işimiz
hariç Turkcell Türkiye bireysel
satışlarında dijital kanallarımızın
payı yüzde 12 olarak gerçekleşti.
Dijital kanallarımız üzerinden
yapılan siparişlerin satışa dönme
oranı yıllık bazda 2 katı olurken,
aylık ortalama ziyaretçi sayımız
ise 28 milyon olarak gerçekleşti.
Dijital servislerimiz inovatif özellikleriyle öne çıkan yeni çözümleri
sayesinde üçüncü çeyrekte tekil
gelir bazında yıldan yıla yüzde 28
büyürken, servislerimize yenilerini
eklemeye de devam ettik.

TURKCELL
GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN

2020, kullanıcılarına ve
üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunan techfin
platformumuz Paycell’in yılı
oldu. Pandemi sürecinde
dijital ödeme alışkanlığının
yaygınlaşmasıyla birlikte
kullanım oranı artan Paycell’in aktif kullanıcı sayısı
üçüncü çeyrek finansal sonuçlarımıza göre 4,6 milyona
çıkarken toplam işlem hacmi
de 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell’in grup dışı
gelir büyümesi yıllık bazda
yüzde 85’lik artış gösterdi. 11
bin üye iş yerinde kullanılan
Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan
mevzuatlara uygun ve Gelir
İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android
POS cihazı Paycell Android
POS’u da müşterilerimizin
kullanımına sunduk.

7 HASTANEYİ
DİJİTALLEŞTİRDİ
n n n n Bu dönemde şirketlerin dijital dönüşümü için ne
gibi adımlar attınız?
Kurumsal müşterilerimize
uçtan uca dijital dönüşüm
hizmeti sunan Dijital İş
Servisleri’mizin gelirleri
de 2020 üçüncü çeyrek
finansal sonuçlarımıza göre
yüzde 40 artış gösterdi. Bu
yıl da Dijital İş Servisleri
aracılığıyla şirketlerin dijital
dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi
teknolojileri ve nesnelerin
interneti alanlarında katkı
sağlamayı sürdürdük. Sağlık
sektörünün dijitalleşmesi
adına 2017’de Yozgat Şehir
Hastanesi’yle başladığımız
süreçte bu yıl dijital altyapı
hizmeti verdiğimiz hastane
sayısını yediye çıkarttık.

www.kia.com.tr

KIA Sportage’larda

yıl sonu fırsatları
sizi bekliyor!
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RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ BERK ÇAĞDAŞ

Renault
binekte liderliğini koruyacak

Liderliği 2021’de de korumak hedefinde olduklarını açıklayan Renault MAİS Genel Müdürü Çağdaş, “Yeni Clio, makyajlı
Megane Sedan, Talisman ve Koleos, yüzde 100 elektrikli Yeni ZOE, Clio ve Captur Hibrid” yeniliklerimiz olacak” dedi.

Z

ORLU geçmesine rağmen
2020’nin toplam pazar
açısından oldukça iyi gecen
bir yıl olduğunun altını çizen Renault
MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş,
2019 kaynaklı ötelenmiş taleple
başladığımız yıl COVID-19 nedeniyle önce durgunluk ardından da
müthiş bir dinamizme sahne oldu.
Toplu taşımadan kaçınma eğilimi ve
uygun taşıt finansmanı koşulları ile
artan talebe karşın pazar dengelerini
araç bulunabilirliği belirledi. Yılın son
2 ayında da bu ritmin devam etmesini pazarın 750 -800 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz”
açıklaması yaptı.

Yerli üretimin payı yüksek
n n n n “Binek otomobil pazarındaki sürdürülebilir başarımızdan dolayı çok mutluyuz”
diye konuşan Çağdaş, “Türkiye’nin en çok
tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault
markasına ait. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio segmentinin açık
ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi
Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda
üretilen Megane Sedan da en çok satan
3. model olarak başarımıza önemli katkı

veriyor. Özellikle Avrupa pazarında pandemi
kaynaklı küçülme döneminde Bursa’daki
fabrikamızın iç pazara araç tedarikinde
önemli desteği oldu. 20 yıldır elde ettiğimiz
binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10
ayında da birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz
bu alandaki liderliğimizi yılın sonuna da
taşımak” diye konuştu.

ÇEVRECİ ARAÇLARA DESTEK
n n n n Çağdaş, “ÖTV revizyonu
talebin kırılımını dönüştürüyor.
Son yapılan matrah düzenlemeleriyle yerli ve daha düşük ÖTV
dilimli otomobillere talebin arttığını
gözlemliyoruz. Renault MAİS olarak
satışlarımızın %44’ü yerli üretim
modellerimizden oluşuyor. Marka
olarak bu ilgiden memnun olsak da
vergi reformlarında sektörün tamamına katkı sağlayacak sürdürülebilir
bir yapılanmaya gidebilmenin daha
önemli olduğuna inanıyoruz. Burada

temel felsefe, birim araç başına artan vergi yerine, büyüyen piyasadan
toplanacak vergi geliri artışı olmalı.
Otomotivin değişen ekosistemine
uyum sağlayacak ve çevre ile dost
hibrit – elektrikli alternatif motor
seçeneklerine yönelik devlet teşviklerinin de pazara dinamizm getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

MATRAHLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
n n n n COVID-19 pandemisiyle
global çapta aksayan tedarik zinciri, sıfır otomobil bulmakta zorluk
çeken tüketicileri ikinci ele yönlendirdi. Ayrıca otomobil tüketiciler
nezdinde kıymetli bir yatırım aracına dönüştü. Tüm bunlar, ikinci el
otomobil fiyatlarında fiktif bir artışa
neden oldu. Sıfır araç fiyatlarında,
dövize bağlı maliyetler nedeni ile
yaşanan yükseliş de 2. ele olan
talebi canlı tuttuğu için, kısa dönemde 2. el fiyatlarının düşmesini
öngörmek zor. Kısa dönemde ise;
dövize bağlı maliyet artışlarından
kaynaklı, %45 ve %50’lik vergi dilimindeki model sayısı epey daraldı.
Yeni yıl ile birlikte; ÖTV matrahlarının yeniden gözden geçirilmesinin;
tüketiciler adına olumlu bir adım
olacağına inanıyoruz.

FORD
HiBRiT
% 16

TÜRKİYE’DE İLK, TİCARİ HİBRİT:
TOURNEO CUSTOM HİBRİT
NEDC CO2MPASS EU6d-TEMP göre yapılan testler sonucunda ortaya çıkan yakıt tüketim değerleri baz alınarak, 320L MİNİBÜS
ECOBLUE UPGRADE 185PS A/T ve 320L MİNİBÜS ECOBLUE HİBRİT 170PS model araçların yakıt tüketim değerleri karşılaştırmasıdır.

ford.com.tr
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Yeni modellerle atağa
hazırlanıyor

NISSAN TÜRKIYE, KUZEY AFRIKA VE BDT GENEL MÜDÜRÜ EMRE DOĞUERI

Yüzde 100 elektrikli LEAF’i yıl içinde satışa sunacakların açıklayan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel
Müdürü Emre Doğueri, “Yeni juke, Micra, Qashqai, X-Trail ve Navara en büyük kozlarımız olacak” dedi.

B-SUV
R
O
Y
İ
L
E
S
YÜK

n n n n “Önümüzdeki dönemde segmentler
arası kaymalar olmasını bekliyoruz. Örnek
vermek gerekirse B-SUV’un ağırlığının
arttığını gözlemliyoruz. Biz de Juke modelimizi 2021 Ocak ayında yenilenmiş haliyle
tüketiciyle buluşturacağız. Dünyanın en çok
satan elektrikli otomobili olan Leaf modelimiz ve Yeni Qashqai 2021 sonunda gelecek”
diye konuşan Emre Doğueri, “İnsanlar elekt-

rikli araçlara daha çok yönelmeye başladı.
2021 ve sonrasında elektrikli araçlara olan
rağbetin daha da artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl biz de Nissan Leaf’i getirmeyi
planlıyoruz. Artık dizel hayatımızdan yavaş
yavaş çıkıyor ve dizellerden benzine geçiş
yaşanıyor. Gelecek sene için de bu sene
ile benzer, 800-850 bin adet bantlarından
bahsetmek mümkün olabilir” dedi.

P

ANDEMININ etkilerini en iyi
atlatan sektörlerden olduk” açıklaması yapan Nissan Türkiye, Kuzey
Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre
Doğueri, “Güncel şartların da etkisiyle,
Covid-19 etkilerine rağmen 2020 yılsonu
pazar tahminimizin 800 bin ve üzerine
yakın olacağını öngörüyoruz. 2018’den
bu yana Türkiye’de ertelenmiş bir müşteri talebi bulunuyor. 2020’de otomotiv
sektöründe farklı dinamikler gündemde
oluştu. Özellikle dijital çözümler en
önemli konumuz oldu. Nissan olarak bu
süreçte müşterilerimize ulaşmak için
birçok farklı kanal geliştirdik. Özellikle
dijitalin çok değerli olduğu günümüz
yapılanması, hedeflenen sonuçlarımıza
erişimde kolaylık sağladı” dedi. Doğueri,
“Otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarında, geçmişte 1 milyon adetlik
seviyelere yaklaşmıştık. Bulunduğumuz
süreçte bireysel araç sahipliğinin öne
çıktığını görüyoruz. İkinci el pazarında yaşanan canlılık da müşteri tarafında araç
talebinin bir göstergesi” diye konuştu.

NISSAN LEAF GELİYOR
n n n n Doğueri, “Türkiye, elektrikli
araçlar konusunda her geçen gün
daha elverişli bir pazar haline geliyor.
Bu noktada Nissan dünyasında ülkemizin önemi ve değeri artıyor. SUV
segmentindeki potansiyel ile gelecek
dönemdeki konumumuzu, otonom

sürüş ve elektrik araçlar alanında da
güçlendirmeyi amaçlıyoruz. EV pazarına hızlı bir giriş yaparak bugüne kadar
globalde yarım milyon adedin üzerinde
satış rakamına ulaşan Leaf ile elektrikli
araç pazarında önemli satış adetleri
hedefliyoruz” diye konuştu. Genel
Müdür, Elektrikli araç pazarına ivme
katacağını düşündüğümüz, dünyanın
en çok satan elektrikli otomobili olan
Leaf modelimizi 2021 yılı içerisinde
müşterilerimizle buluşturmayı planladığımızı tekrar belirtmek isteriz” dedi.

YENİ MODELLER YOLDA
n n n n Doğueri, “Nissan Next”
diye nitelendirdiğimiz dört yıllık dönemde bulunduğumuz pazarlardaki konumu daha da güçlendirmek adına hızlı,
yalın ve çevik bir yaklaşımı devreye aldığımız hızlı bir değişim programı başlattık. Hedefimiz hem marka değerlerini yükseltmek hem sürücülere daha
keyifli ve benzersiz sürüş deneyimi yaşatmak hem de teknolojinin geleceğinde iz bırakmak. Heyecan yaratacak Juke lansmanımız ve ayrıca Navara
aracımızın bulunurluğu ile 2021 yılında
Micra, Qashqai, Juke, X-trail ve Navara araçlarımız ile satış adetlerimizin ve
pazar payımızın gelişerek devam etmesini planlıyoruz” açıklaması yaptı.

Şimdi daha etkileyici,
daha özgür.
Yeni KONA N Line ve Yeni KONA ile
hep daha iyiye.
Hep daha iyisini sunmak için geliştirilen benzersiz bir sürüş
deneyimi, iki farklı ruhla karşınızda. Sportif bir tasarıma,
üstün performansa ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip
Yeni Kona N Line ve Yeni Kona sizi bekliyor.
Daha fazlası için hyundai.com.tr

100.000 km
Üretici Onarım Güvencesi

Hyundai Kona modellerinin birleşik CO2 emisyonu (715/2007/EC) 108-129 g/km, yakıt tüketimleri (715/2007/EC) şehir içi 4,3-6,5 lt/100 km, şehir dışı
4,0-5,2 lt/100 km ve birleşik 4,1-5,6 lt/100 km değerleri arasındadır. Hyundai Kona, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamında olup, yasal
garantinin dolmasından sonra, aracın ilk tüketiciye teslim tarihinden itibaren 5 yıl ya da 100.000 km’ye kadar üretim kaynaklı arızaların ücretsiz onarımları
Hyundai üretici onarım güvencesi kapsamındadır. Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. İlanda yer alan araçların
donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir.
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Ford Otosan dev
yatırıma start verdi

Ford Otosan, 20.5 milyar TL ile Türk otomotiv tarihindeki en büyük yatırımlardan birine
imza atarak üretim kapasitesini 650 bine çıkartıp, batarya montaj fabrikasını devreye alıyor.

F

ORD OTOSAN’nın hibrit ve
yüzde 100 elektrikli araçlar için
Kocaeli fabrikasında yaptığı büyük
dönüşüm başladı. Kuruluşunun 60. yılını
kutlayan şirketin 2026 yılına kadar yapmayı planladığı toplam 20.5 milyar TL’lik
yatırım için düğmeye basıldı. Türk otomotiv sanayisindeki en büyük yatırım olarak
da kayıtlara geçecek yeni yatırımla birlikte
Gölcük ve Yeniköy’ü kapsayan Kocaeli
fabrikasındaki 440 bin adet olan yıllık
üretim kapasitesi 2026 yılına kadar 650
bin adede yükseltilecek. Bu kapasiteyle
Ford Otosan aynı zamanda Türkiye’de
üretim yapan en büyük kapasiteli fabrika
unvanını da kazanacak. Yeni kurulacak
batarya montaj fabrikasının da yıllık kapasitesi 130 bin adede ulaşacak. Fabrikanın
istihdamı da 3 bin kişi artacak.

TRANSİT ELEKTRİKLENDİ
n n n n Geçtiğimiz günlerde dünya
prömiyeri yapılan Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’in Avrupa’ya yönelik üretim sorumluluğunu da
alan Ford Otosan, Türkiye’nin ilk ve tek
entegre elektrikli araç üretim tesisi olma
yolunda önemli bir adım atarak ‘Batarya
Montaj Fabrikası’ için Kocaeli’de çalışmalara başladı.
n n n n Kocaeli Fabrikası’nda üretilen
Türkiye’nin ilk ve tek yerli şarj edilebilir,
hibrit elektrikli ticari aracı Custom PHEV,
2020 yılı Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görülerek kendini dünya çapında
kanıtladı. Buna ek olarak, Türkiye’de üretilen segmentinde ilk ve tek hibrit Transit
Van, Transit Custom ve Tourneo Custom
müşterilerle buluşturuldu.

GELECEĞİ BUGÜNDEN YAŞA
n n n n Ford, Avrupa’da on
yıllık stratejisini ağırlıklı
olarak elektrikli araçlar,
mobilite ve bağlanabilirlik olmak üzere
n n n n Ford Otosan da Ford’un elektriknetleştirdi. Bundan
lenme stratejisi kapsamında yatırımları ve
sonraki süreçte de
Ar-Ge çalışmalarını uzun zamandır elektrikli
yaklaşımını “Bring
ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyor. Bu
on Tomorrow –
çalışmaların sonucu olarak 2020’nin başında
Geleceği Bugünden
elektrikli araç üretimine katkı sunması
amaçlanan Endüstri 4.0 uyumlu yeni
pres hattı ve Yüksek Hızlı İşleme
Merkezi devreye alındı.

ENDÜSTRi
4.0’A UYUMLU

Yaşa” söylemi ile birlikte değiştiriyor. Şirket, yeni marka
vizyonu ile birlikte elektrifikasyonu tüm müşterilere
ulaşacak şekilde kurguluyor;
sadece ayrıcalıklı bir kitle
için değil, tüm tüketiciler için
uygun, erişilebilir hale getiriyor. Bu doğrultuda; 2022
yılına kadar elektrifikasyon

stratejileri kapsamında 11,5
milyar doları aşan küresel
bir yatırım yapacak. Şirket,
bu kapsamda yeni ürün
portföyünü de geliştirmeye
devam ediyor. Ford, elektriklenme stratejisi kapsamında
2021 yıl sonuna kadar 17
elektrikli aracı piyasaya sunmayı hedefliyor.
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Hyundai voltajı
yükseltiyor

OTOMOTİV

Neredeyse tüm sınıflardaki modellerini yenileyen Hyundai, hibrit i20’den sonra tümüyle elektrikli KONA
ile 2021 yılına damga vurmaya hazırlanıyor. Elektrikli KONA EV tek şarjla 484 km menzile ulaşabilecek.

Y

ENİ yıla yenilenmiş ürün yelpazesiyle giren Hyundai, 2021 için
hedeflerini de yukarıya çekti. Sportif
N versiyonlarıyla daha dinamik kullanıcıları
kendine bağlayacak olan marka, elektrikli
modeli KONA’yı da 2021’de satışa sunacak. Özellikle Amerika ve Avrupa pazarında
tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören
KONA EV, satışa sunulduğu 2018 yılından
bu yana 120 bin adetten fazla satış başarısı
gösterdi. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da
yapılan menzil denemesinde de tek şarj ile
1.026 km kat ederek rekor kıran KONA EV,
böylelikle elektrikli otomobillerin önemini bir
kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Yeni KONA Electric, diğer Hyundai
modellerinde de kullanılan 10,25 inç dijital
gösterge ile donatılırken ayrıca isteğe bağlı
olarak 10,25 inç AVN multimedya ekranıyla da satın alınabiliyor. “Uzaktan Şarj”
özelliği sayesinde ise sürücüler Bluelink®
uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlarındaki bir düğmeyle şarjı başlatabiliyor ya da
durdurabiliyorlar. Daha soğuk zamanlarda
ise “Uzaktan Klima Kontrolü” ile aracın iç
mekanını ısıtmak mümkün. Bu özellik, şarj
ünitesine bağlandığında otomatik bir programlama ile aktif oluyor. Böylelikle yolculara
ayrıcalık sunarken aynı zamanda ısınma için
pil gücünden de tasarruf sağlıyor.

İKİ MOTOR GÜÇ SEÇENEĞİ
n n n n Bir önceki modelde olduğu
gibi Yeni KONA Electric de performanstan ödün vermeden, iki farklı
sıfır emisyona sahip elektrikli güç
aktarma organıyla üretiliyor. Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli
versiyon, maksimum 204 PS (150
kW) güç üretiyor ve 7,9 saniyede 100
km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise

39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu
motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve
9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Her iki güç aktarma organı da 395
Nm anlık tork sağlayarak ilk saniyeden
itibaren tam güçle sürüşü eğlenceli
hale getiriyor. Segmentindeki en uzun
sürüş menzillerinden birine sahip
olan KONA EV, tek bir şarjla 484
kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor. “Akıllı Ayarlanabilir
Rejeneratif Fren Sistemi”, aracın
frenleme seviyesini otomatik olarak
ayarlamasına izin veriyor. Direksiyon
simidinin arkasındaki vites kulakçıkları
ise sürücünün rejeneratif frenlemenin yoğunluğunu ayarlamasına izin
veriyor.

HYUNDAI
ASSAN
GENEL
MÜDÜRÜ
MURAT
BERKEL

Yeni model atağına
başladıklarını ve yenilenen
ürün yelpazesiyle çok daha iddialı hale geleceklerinin altını çizen Hyundai Assan Genel
Müdürü Murat Berkel, “Yeni Tucson ve B-SUV’un satışına 2021’nin ilk çeyreğinde
başlayacağız. Elektrikli Kona ise 2021’in ikinci çeyreğinde gelecek” açıklaması yaptı.

2021’DE TÜRKİYE’DE
n n n n BÖYLECE, ek enerjiyi mümkün olduğunda geri almış oluyor. Rejeneratif frenleme
ayrıca, sürücünün frenleri kullanmadan aracı
tam olarak durdurmasına da olanak tanıyor.
Lityum iyon polimer pili (64kWh versiyon-yüzde 10 ila 80 arasında) şarj etmek için yaklaşık
47 dakikaya gereksinim duyuluyor. KONA EV,
üç fazlı AC şarj istasyonlarında veya evdeki
özel bir elektrik kabiniyle kısa sürede şarj
edilebiliyor. Ayrıca sürücüler, ICCB elektrik
kablosunu kullanarak normal ev tipi prizde de
şarj edilebiliyor. Bu ev tipi normal prizin şarj
süresi ise ortalama 28 saat olarak veriliyor.
Modern ve teknolojik otomobilin 2021 yılında
Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor.
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KIA,
“Plan S”
ile geleceğe hazır
Plan S stratejisi kapsamında elektrikli araç ve otonomda geleceğe hazırlandığını açıklayan KIA, 2025’e kadar
11 elektrikli araç geliştirip satışa sunacak. Markanın toplam satışlarındaki SUV payı yüzde 60’ı bulacak.

K

IA, Plan S stratejisiyle geleneksel araçların üretimi
konusunda çalışan bir üretici
olmaktan çıkarak elektrikli araçları
popüler hale getirmeye odaklanan bir
iş modeline geçmeye hazırlanıyor. Bu
alandaki iddialı hedeflerini de açıklayan
marka, 2025 yılına kadar 11 elektrikli araç geliştirecek ve 2021 yılında
Avrupa pazarına uzun sürüş menzilli,
kompakt SUV tasarıma sahip ve hızlı
şarj özellikleriyle donatılmış yeni bir
elektrikli model sunacak. Elektrikli
araç, mobil hizmetler, bağlanabilirlik
ve otonom sürüş konularını içeren
yeni Plan S stratejisi kapsamında KIA,
2025 yılına kadar küresel elektrikli
araç pazarında da yüzde 6,6 pazar
payı hedefliyor. Elektrikli araçlara olan
ilgi, Avrupa pazarında bugüne kadar
benzeri görülmemiş sonuçları beraberinde getiriyor ve KIA’da sahip olduğu
teknolojiyle 2020 yılının dokuz aylık
periyodunda Avrupa elektrikli araç
pazarından yüzde 28,6 pay elde etti.

2025’E KADAR 11 ARAÇ
n n n n KIA, liderlik hedefine ulaşmak
için 2025 yılına kadar binek araç, SUV
ve MPV de dahil olmak üzere farklı araç
segmentlerinde globalde 11 elektrikli
model sunmayı planlıyor. KIA’nın yeni
nesil elektrikli araçlarının ilki, 2021 yılında

Avrupa’da tanıtılacak. KIA, 2021 yılında
Avrupa’ya özel olarak geliştirilen yeni sıfır
emisyonlu aracını pazara sunmasının
ardından globalde de elektrikli araçlarını
geliştirmeye devam edecek. Plan S kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında
geliştirecek olan KIA, ilk olarak crossover
siluetinde bir elektrikli araç üretecek. Tek
bir şarj ile 500 km’nin üzerinde menzile ulaşacak olan araç, 20 dakikanın altında hızlı
şarj özelliğine de sahip olacak. Markanın
Avrupa satışlarında gelişmiş güç aktarma
teknolojisi daha büyük bir oran oluşturduğundan, Avrupa’da satışa sunulan her yeni
modelin yarı hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir
hibrit veya elektrikli olmak üzere en az bir
elektrikli versiyonu olacak.

SATIŞLARIN YÜZDE 60’I SUV
n n n n Teknolojiyle birlikte büyüyen
Y kuşağı ve teknolojiyle doğan Z
kuşağı için stratejisini geliştiren
KIA, elektrik araç pazarında liderliği
hedefliyor. Yenilikçi vizyonuyla
‘Plan S’ kapsamında 11 elektrikli model geliştirecek olan KIA,
2022’ye kadar ise SUV satışlarının

toplam satışlarında Çin hariç yüzde
60 pay almasını öngörüyor. ‘Plan S’
ile geleceğin ulaşım yöntemlerine
ve elektrikli araç teknolojisine
yatırımlarını hızlandıracak olan
KIA, böylece gelişmiş pazarlardaki
toplam satışlarının yüzde 20’sini
elektrikli araçlardan sağlayacak.

E N E R J İ M İ Z E
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K A P I L I N !

Metal Mahfazalı Modüler Hücre | Metal Clad Hücre | Kompakt Trafo Merkezleri | Sekonder Koruma Röleleri | Orta Gerilim Kompononentleri

Saray Fabrika
İstanbul Yolu 28. KM Saray Mah. Çaniçi
Cad. No: 11 Kahramankazan /ANKARA
T: +90 312 802 04 45

Temelli Fabrika
Aso 2-3 OSB 2013. Cadde
No:16 Sincan/ANKARA
T: +90 312 802 04 45

www.armtek.com.tr
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Honda
yenilikleri gün sayıyor

HONDA TÜRKIYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BÜLENT KILIÇER

Yeni modellerle 2021’de çıtayı
daha da yükselteceklerini
vurgulayan Honda Türkiye Genel
Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer,
“Hibrit motorlu Jazz baharda
geliyor. Motosiklette de liderliğimiz
devam edecek” dedi.

H

ONDA sahip olduğu ürün gamı, heyecan veren modelleri ve sunduğu
teknolojileri ile Türk müşterisinin her
zaman hayranlığını kazanmış bir marka oldu”
açıklaması yapan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Önümüzde
bizim de heyecanla beklediğimiz bir 2021
yılı var. Yeni modellerimiz ile 2021 Honda’nın
Türkiye’deki varlığını çok daha güçlendirdiği bir yıl olacak. Bununla birlikte, 2021’de
‘Elektrikli Vizyon’ stratejimizi de hızlandırmış
olacağız. Bildiğiniz üzere Ekim 2019’da Amsterdam’da gerçekleştirilen basın toplantısında
‘Elektrikli Vizyon’ stratejisi ile birlikte ‘e:Technology’ markamızı da duyurmuştuk. Ayrıca
önümüzdeki 36 aylık süreçte 6 yeni elektrikli
güç aktarım organlarına sahip modelimizi de
piyasaya süreceğimiz belirtmiştik” dedi.

JAZZ HİBRİT GELİYOR
n n n n Kılıçer, “Türkiye’de de elektrifikasyona geçişin ilk adımını Temmuz 2019’da satışa
çıkardığımız CR-V Hybrid modeli ile birlikte
yaptık. CR-V Hybrid modelinden sonra 2021
yılındaki yeniliklerimizin ilki olarak bahar aylarında Jazz e:HEV olarak adlandırdımız Jazz’ı
yeni hibrit motoru ile Türkiye’de satışa sunacağız. Jazz modelimiz geçtiğimiz haftalarda zorlu
EuroNCAP’in yeni test prosedürlerinden en
yüksek derecelendirme olan 5 yıldız ile ayrıldı.
Jazz’ı, ilk kez, gelişmiş bir hibrit güç aktarım
mekanizmasıyla müşterilerimizin beğenisine
sunacağız. Elektrikli vizyonumuzun öncü

modeli olan Jazz yeni e: HEV logomuzu da
taşıyan ilk modelimiz olma özelliğini taşıyor.
Bununla birlikte zamanlaması tam olarak belli
olmayan 4 yeni elektrik ve hibrit aktarma organlarına sahip (e:HEV) modelin daha lansmanını Avrupa ile birlikte Türkiye’de de 2023 yılına
kadar yapmayı planlıyoruz.” açıklaması yaptı.
Kılıçer, “Yeni hedefimiz doğrultusunda “2050
yılına kadar karbon salınımını nötrlemek” için
çaba göstermeye karar verdik. Bu hedef,
Honda’nın mobilite üreticisi olarak en önemli
önceliklerinden biri olan çevre girişimlerinin de
en temel parçalarından biridir” dedi.

MOTOSİKLETTE LİDERLİK
n n n n “Ayrıca bildiğiniz gibi Honda dünyanın en büyük motor üreticisi olma özelliğini
de koruyor. Otomobilde olduğu gibi motosiklette de bu yıl başladığımız yeni model lansmanlarımıza önümüzdeki yıl da bir çok yeni
model ile devam edeceğiz” diye konuşan
Kılıçer, “Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de
de mobiliteye çok büyük önem veriyoruz.
Özellikle pandemi döneminde tüketicilerin
motosiklete karşı artan ilgisi bizleri memnun
ediyor. Bununla birlikte motosiklet alımlarındaki müşteri tercihinin Honda’dan yana
olması da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı
oluyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum;
her ne kadar henüz yılı kapatmamış olsakta, tıpkı son beş yılda olduğu gibi bu yılı da
Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası
olarak kapatacağız” açıklaması yaptı.

Türkiye Yeni Uydusuyla;

3 Kıtada 1 Arada

Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip üç kıtasına
31 Doğu yörüngesinden yüksek kalitede uydu hizmeti.

renault.com.tr

