
2022 Honda Civic Fiyatı ve Özellikleri 

Tamamen yeniden tasarlanan 2022 Honda Civic, şık iç mekanının gücü, davetkar 
koltukları ve canlı performansı ile kompakt otomobil sıralamalarımızda yüksek bir 

noktaya ulaştı. 

Artılar 

 Yeni ve modern kabin 
 Mükemmel yakıt ekonomisi 
 Bol teknoloji 

Puan Sıralaması 

2022 Honda Civic'in 1 numaralı sıralaması, kompakt otomobil kategorisindeki 
puanına dayanmaktadır . Şu anda Honda Civic, çeşitli kaynakları kullanarak 18 
parça farklı araştırma ve veri öğesini değerlendirmemize dayanan 10 üzerinden 8.7 

puana sahiptir . 

Honda Civic İyi Bir Araba mı? 

Evet, Honda Civic iyi bir kompakt otomobildir ve modelin 11. neslini başlatan 2022 
Civic, bu aracı çevredeki en popüler küçük otomobillerden biri yapan her şeyi 

geliştirerek yoluna devam ediyor. 

Honda Civic'in yol tutuşu, konforlu  sürüşü, mükemmel yakıt ekonomisi ve temel 

motoru sizi zorlamaz, 

Civic teknolojiyle doludur ve her ayrıntısı havalı ve modern bir tasarımla donatılmıştır. 
Her iki koltuk sırası da geniş ve rahattır, bagaj ise segment için etkileyici bir şekilde 

boyutlandırılmıştır. 

Honda Civic'i Almalı mıyım? 

Basitçe söylemek gerekirse, Civic sınıfında en iyi seçimlerinden biridir ve size birden 
fazla seçenek sunar.  Maliyetlerinizi düşük tutmak istiyorsanız temel bir model satın 
alabilir ve standart bilgi-eğlence ve sürücü yardımı özellikler listesine sahip 
olabilirsiniz ya da performansa önem verenler için bütçenizi genişletebilir ve 
turboşarjlı motora sahip bir model seçebilirsiniz. 

2021 ve 2022 Honda Civic Arasındaki Fark Nedir? 

2022 Honda Civic tamamen yeniden tasarlandı, bu nedenle 2021 Civic ile arasında 
birçok fark vardır . Yeni Civic, yeni iç ve dış tasarımın yanı sıra standart bir 
dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi, daha geniş bir isteğe bağlı dokunmatik 
ekran ve dijital gösterge paneli, kablosuz cihaz şarjı, kablosuz Android Auto ve Apple 
CarPlay gibi yeni sunulan özellikler ve bir Bose stereo'ya sahiptir. 



Honda ayrıca 2022 modeline yeni ve daha konforlu ön koltuklar ekliyor ve 
hatchback'te arka diz mesafesini 1,4 inç genişletiyor. Civic sedan'ın isteğe bağlı 
turboşarjlı motoru ile  6 beygir gücünde bir artış elde edebilirsiniz. Ayrıca  trim serisi 

boyunca yakıt ekonomisi 1 ila 2 mpg kadar iyileştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. 

Honda Civic modelinde son birkaç yılda yapılan önemli değişiklikler: 

 2017: Civic hatchback gövde stili ve Civic Si ve Type R donanımları piyasaya 
çıktı 

 2018: büyük  bir değişiklik yaşanmadı 
 2019: Honda Sensing güvenlik özellikleri paketi standart hale geldi; Sport trim 

piyasaya çıktı; ses kontrol düğmesi eklendi 
 2020: hatchback modeli için yenilenmiş dış kısım ve genişletilmiş özellik 

kullanılabilirliği eklendi. 
 2021: Honda Civic Type R Limited Edition tanıtıldı; Coupe gövde stili ve Civic 

Si modeli seriden çıkarıldı 

 2022: tamamen yeniden tasarlandı 

Honda Civic'in Fiyatı Ne Kadar? 

  

 .1.6L Benzinli Otomatik -  Elegance: 482.000 TL 
 1.6L ECO Otomatik - Elegance: 490.400 TL 
 1.6L ECO Otomatik - Executive: 490.400 TL 
 1.5L VTEC Turbo Elegance Benzinli - Otomatik : 525.600 TL 
 1.5L VTEC Turbo Executive+ Benzinli - Otomatik : 559.700 TL 

27.12.2021 Tarihli güncel liste fiyatlarıdır. 

İç Mekan: Sade ve Şık Tasarım 

Civic'in tamamen yenilenen tasarımı,  yaşını göstermeye başlayan bir kabin 
tasarımına yeni bir soluk getiriyor. Ön panel boyunca uzanan ve HVAC havalandırma 
deliklerini gizleyen karbon ağdan ilham alan bir çubuk gibi harika öğeler mevcut. 

Bilgi-Eğlence, Bluetooth ve Navigasyon 

Honda Civic ilk kez dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak 

geliyor. 7 inçlik ekranı iyi görünüyor ve kontrollerini sağlamak oldukça basit. 

Büyük ve açıkça işaretlenmiş fiziksel düğmeler, sıcaklık ayarlamalarını basitleştirir. 

En üstteki Touring kaplaması daha büyük bir dokunmatik ekranla geliyor, ancak bu 
kurulum, radyo istasyonları arasında gezinme gibi şeyler için fiziksel bir ayar 
düğmesinden yoksun. Navigasyon ve uydu radyosu gibi özellikler yalnızca daha 

büyük dokunmatik ekranla kullanılabilir. 

 Standart bilgi-eğlence özellikleri: 7 inç dokunmatik ekran, Android Auto, 
Apple CarPlay, Bluetooth, USB bağlantı noktası ve dört hoparlörlü stereo 



 Mevcut bilgi-eğlence özellikleri: 9 inç dokunmatik ekran, kablosuz Android 

Auto ve Apple CarPlay, kablosuz cihaz şarjı, ek bir ön USB bağlantı noktası, 
iki arka USB bağlantı noktası, navigasyon, 10,2 inç dijital gösterge paneli, 
uydu radyo, HD Radyo, ses tanıma, sekiz hoparlörlü stereo ve 12 hoparlörlü 
Bose premium stereo 

 Ek standart özellikler: otomatik klima kontrolü ve 7 inç sürücü bilgi ekranı 
 Diğer mevcut özellikler: yakınlık anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, çift 

bölgeli otomatik klima kontrolü, açılır tavan, evrensel garaj kapısı açıcı ve 
otomatik kararan dikiz aynası 

Bagaj Hacmi 

2022 Civic sedan, 420 litrelik bir bagaja sahiptir. Bu, önceki nesle göre  biraz daha 
düşük olsa da, yine de diğer kompakt sedanların çoğundan daha büyük. Ne bagaj 

menteşeleri ne de arka tekerlek yuvaları kargo alanına fazla müdahale etmez. 

Alt sedan kaplamalarda tek parça olarak katlanan ikinci bir sıra bulunurken, üst 
kaplamalarda 60/40 oranında katlanabilen arka koltuk bulunur. 

Honda Civic Koltukları Kaç Kişilik? 

Hem Civic sedan hem de hatchback beş kişiliktir. Her iki gövde stilindeki ön koltuklar 
daha iyi ergonomi ve daha rahat minderlerle yeniden tasarlandı. Sürücü koltuğu da 

iyi bir dış görüşe sahip. 

Civic sedanda arka baş ve diz mesafesi ölçülerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. 
Yetişkinler, önceki nesil Civic'te olduğu gibi arka koltuğa rahatça oturabilir. Honda, 
yeniden tasarlanan hatchback modelinde arka diz mesafesini yaklaşık bir buçuk inç 
genişletiyor. 

Honda Civic Performansı: Her Yerde Etkileyici 

Motor: 

Yeniden tasarlanan Civic ve kaputun altında ne olduğuna bakmaya  gelince, tüm 
modeller, 2021 modelindeki aynı standart motoru koruyor: 158 beygir gücünde, doğal 

emişli dört silindirli. 

Hem sedan hem de hatchback, Civic'i daha iyi bir performansa dönüştüren isteğe 
bağlı 180 beygir gücünde turboşarjlı bir motor sunuyor. Daha önceki nesil 2021 Civic 
hatchback'te isteğe bağlıyken, 2021 Civic sedan'da 174 beygir gücünde bir versiyon 
mevcuttu. 

Sürekli değişken bir otomatik şanzıman (CVT), Civic serisinde standarttır. Özellikle 
turbo motorla iyi bir şekilde eşleşir ve hızlı hızlanmaya ve sorunsuz güç dağıtımına 
yardımcı olur. 2022 Civic'i altı ileri manuel şanzımanla alabilirsiniz, ancak bu yalnızca 
hatchback Sport ve Sport Touring donanımlarında mevcuttur. 

Sürüş ve Kullanım 



Civic, büyük bir yol tutuşu, kolay ve hızlı tepki veren direksiyon ve güçlü frenler 
sayesinde virajları coşkuyla  ve güvenle atlıyor. Bu da rahat ve dengeli sürüşünden 
bir şey eksiltmiyor. 

Honda Civic Güvenilir mi? 

2022 Civic, 100 üzerinden 82'lik bir tahmini güvenilirlik puanına sahiptir. 

Honda Civic Çarpışma Testi Sonuçları 

2022 Honda Civic'e altı çarpışma güvenliği testinin tamamında en yüksek İyi not 
verildi ve Top Safety Pick+ olarak adlandırdı. Civic'in farları ileri görüş için İyi bir 

derece aldı, 

IIHS, çarpışmadan kaçınma özelliklerini derecelendirmek için farklı bir ölçek kullanır. 
Yeni Civic, standart önden çarpma önleme sistemleri için en yüksek Superior 
derecesini kazandı. 

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yazı yazılırken 2022 Civic'i değerlendirmedi. 

Honda Civic Güvenlik Özellikleri 

Standart sürücü yardımı özellikleri: 

 Önden çarpışma uyarısı 
 İleri otomatik acil frenleme 
 Yoldan ayrılma azaltma 
 Adaptif hız sabitleyici 
 Şerit kalkış uyarısı 
 Şeritte kalma yardımcısı 
 Trafik işareti tanıma 
 Otomatik uzun huzmeli farlar 
 Geri görüş kamerası 
 Arka koltuk hatırlatıcısı (araçtan çıkmadan önce çocuklar veya evcil hayvanlar 

için arka koltuğu kontrol etmenizi hatırlatır) 

Mevcut sürücü yardımı özellikleri: 

 Kör nokta izleme  
 Arka çapraz trafik uyarısı  
 Ön ve arka park sensörleri 

 Yağmura duyarlı ön cam silecekleri 

2022 Honda Civic Nerede Üretiliyor? 

Honda, 2022 Civic'i Hindistan ve Kanada'da üretilmektedir. 

Hangi Honda Civic Modeli Bana Uygun? 



2022 Honda Civic, sedan ve hatchback gövde stilleriyle geliyor. Civic sedan LX, 
Sport, EX ve Touring olmak üzere dört donanım seçeneğiyle sunulurken, hatchback 
LX, Sport, EX-L ve Sport Touring donanım seçenekleriyle sunuluyor. 

LX ve Sport modellerinin her ikisi de 158 beygir gücünde dört silindirli bir motorla 
gelirken, EX/EX-L ve Touring/Sport Touring modellerinde 180 beygir gücünde 
turboşarjlı dört silindir bulunur. Tüm modellerde sürekli değişken otomatik şanzıman 
(CVT) standarttır ve hatchback Sport ve Sport Touring donanımlarında altı ileri 
manuel alabilirsiniz. Tüm modeller önden çekişlidir. 

Base Civic modelleri, bilgi-eğlence ve aktif güvenlik özellikleriyle iyi bir şekilde 
donatılmıştır. Bununla birlikte, fazladan 3.000 doları çevirebilirseniz, size ısıtmalı ön 
koltuklar, kör nokta izleme ve ay tavanı gibi ekstralar sağlayan Civic EX veya EX-L'ye 
adım atmaya değer. 

Çok sayıda özellik en iyi Touring modelleriyle sınırlıdır. Bu listede deri koltuklar, daha 
büyük bir bilgi-eğlence ekranı, navigasyon, arka USB bağlantı noktaları, uydu 
radyosu ve park sensörleri yer alıyor. 
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