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IÇINDEKILER

2017 #30

Ö
yle bir iş yapıyoruz ki her şey goy goyla yürüyor. 
Kimisi basmadığı derginin tirajını 50 bin olarak 
açıklayıp projeler yapıyor, kimisi rafa çıkartmadığı 
dergiyi tüm Türkiye’deyiz diye gazlıyor… 
Ne yazık ki firmalar da bu aptalca yalanlara 
inanıyor. Hele bir de işin medya planlama ve satın 

alma ajansı boyutu var ki sormayın gitsin…
Evinize örneğin bir tesisat ustası gelip damlayan musluğu 
değiştirdiğinde o musluğun artık düzgün çalıştığını kontrol 
edersiniz değil mi? Ne yazık ki işte otomotivdeki o koca koca; yeri 
geldiğinde burunlarından kıl aldırmayan firmalar bu kontrolü 
yapmıyorlar. Usta işi yaptım diyerek gittikten sonra musluğu açıp 
bakma zahmetine girmiyorlar.  
Bu ajanslar biz ilanı şu şu dergilere verdik çünkü onlar en çok tiraja 
sahip dediklerinde bu işini savsaklayan arkadaşlar zahmet edip o 
rakamları kontrol etme ihtiyacı duymuyorlar bile. 
Ya Allah aşkına sizin hiç mi sosyal hayatınız yok? Hiç mi evinize 
bir zincir marketten alışveriş yapmıyorsunuz? O sırada baksanıza 
raflara hangi dergiler var? Ama ne gerek var; ben bir mail atarım 
onlardan gelen cevap yeter deniliyor…. Böyle olunca da bizim 
emeklerimiz ziyan oluyor.
Neyse ki bu durumu değiştirmek için çalışmalara başladık. Yeni 
yılla birlikte noter aracılığıyla satış noktalarında hangi dergilerin 
olup olmadığını kanıtlayacağız ve bu emek hırsızlığına bir son 

vereceğiz. 
Ancak iş sadece dergi tirajıyla bitmiyor… Bu işin 
ikinci basamağı da internet sitelerinin ziyaret 
verileri ki onlarla ilgili çalışmalara başladık 
bile… Meğer ülkemizde günlük 1 milyon kişiye 
erişen o kadar çok internet sitesi varmış ki biz 
bilmiyormuşuz! 
Hatta bu iş öylesine bir hal aldı ki bazı internet 
siteleri günde 100 bin kişiye eriştiklerini 
söylemeye başladılar. Inanın bu gelişmeleri 
hayret ve ibretle izliyoruz.

Kılıçlar çekildi, şimdi onlar düşünsün…

İŞLER ÇIĞRINDAN 
ÇIKMAYA BAŞLADI

Mert DURAN
mert@otostil.com
twitter.com/mertotostil
instagram.com/mertduranmd

 

facebook.com/otostil
twitter.com/otostil
instagram.com/otostildergi

YAYIN DİREKTÖRÜ 
Murat Tosun 

murat@otostil.com

YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU) 
Mert Duran 

mert@otostil.com 
 

GÖRSEL YÖNETMEN  
Melih Çelikbilek

melih@stilyayincilik.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Ecem Saral  

ecem@otostil.com

HABER MÜDÜRÜ 
Gürkan Gençyılmaz

gurkan@otostil.com 

SÜPER SPOR TEST EDİTÖRÜ
Jason Tahincioğlu

jason@otostil.com

KADIN GÖZÜYLE
Çiçek Güney

TEKNİK DANIŞMAN
Necdet Oktaykan
info@otostil.com

SOSYAL MEDYA
Kalust Şalcıoğlu

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
Özgür Karakaya

MODA EDİTÖRÜ
Yasemin Topçu

yasemin@womenstyletr.com

KÜLTÜR/SANAT EDİTÖRÜ 
Emre Kara

emre@otostil.com

DİREKSİYONDA ARIZA VAR
 Rıza Esendemir

KATKIDA BULUNANLAR  
Emire Cantürk Eren, 
Kaan Tütüncüoğlu

 
MUHASEBE  

Cengiz Turmaz (SMMM)  
 

KURUMSAL İLETİŞİM  
Tam12PR (tam12pr@otostil.com) 

 
REKLAM REZERVASYON 

Tel: 0 212 570 58 96 
 

STİL YAYINCILIK HİZMET HATTI 
0212 570 58 96
0545 570 58 96 

info@otostil.com  
 

STİL YAYINCILIK VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ ADINA 

MERT DURAN

YÖNETİM YERİ: 
Kartaltepe Mah. Sayfiye 

Sokak No:26 D:1 
Bakırköy/İstanbul  

BASKI: Özgün Ofset 
0212 280 00 09

DAĞITIM: Yaysat A.Ş. 
0 212 622 22 22  

YAYIN TÜRÜ: Yerel, süreli, aylık 
 

OTO STİL Dergisi, T.C yasalarına uygun 
olarak yayınlanmaktadır. OTO STİL’de 
yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan 

sahiplerine aittir. Konular izinsiz ve 
kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.

Güncel 
6 Opel Grandland X
8 Hyundai FCEV
40 Peugeot 308 
55 VW Virtus 
60 Toyota Fine Comfort Ride
61 Honda Sports Ev 

Concept 
62 BMW X2
63 Infiniti QX80 
72 Tesla Roadster
73 Volkswagen Jetta

Sürüş İzlenimi
16 Mercedes-AMG GLC 63 S 
18 Seat Arona
20 Citroen C3 Aircross
22 Isuzu D-Max
46 Porsche Panamera 

E-Hybrid
48 Porsche 911 GT3

EDİTÖR MERT DURAN

www.otostil.com

YERLI OTOMOBIL DERGISI

Yorum
12 Murat Tosun
14 Eva Aksu
50 Emre Kara
80 Kalust Şalcıoğlu

Test 
28 BMW 5.20i
30 Seat Ibiza
32 Mercedes S 400d

Karşılaştırma
24  Subaru XV
Yenilik mi 
gelenek mi?

Röportaj
56 İzzet Çapa

Araştırma
68 Ayın Yıldızı
Biz sorduk siz seçtiniz 

Servis
70 Cam filmi

Spor
76 BC Vision
78 Rally Halikarnassos

Sosyal Medya
   82  Foto Şaka

34 Nissan Qashqai & 
Hyundai Tucson & 
Jeep Compass

Kullanılmış Oto
51 Hyundai Accent Blue

İnceleme
52 Elektrikli ve otonom 

araçlar
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GÜNCEL HABERLER

Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel 
Müdürlüğü görevine İbrahim Anaç atandı.

Yamaha Motor Türkiye’de Satış ve Pazarlama 
Departman Müdürü olarak yeni görevine 
başlayan Ersin Şeker, lisans eğitimini Yeditepe 
Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 

Bölümü’nde tamamladı. Iş hayatına NFS Teknoloji’de 
satış ve iş geliştirme uzmanı olarak başlayan Ersin Şeker, 
ardından Univera’da proje yöneticisi olarak görev aldı. 
2011 yılında Tırsan Treyler’de yurtiçi bayi yönetiminden 
sorumlu müdür pozisyonunda iş hayatına devam ederek 
satış, pazarlama, iş geliştirme ve bayi yönetimi alanlarında 
başarılı projeler gerçekleştirdi.

Kariyerini Yamaha Motor Tükiye’de Satış ve Pazarlama 
Departman Müdürü olarak sürdürecek olan Ersin Şeker, 
global Yamaha felsefesi ile müşteri memnuniyeti, hizmet 
ve ürün kalitesini ön planda tutarak ömür boyu Yamaha 
müşterisi yaratma hedefi ile hareket edeceğini belirtiyor. 
Türkiye motosiklet sektörünün henüz doyuma ulaşmamış 
genç bir pazar olduğunu vurgulayan Şeker “Motosiklet, 
insanlara yepyeni kapılar açarak vizyon katan bir 
kültürü ve bir yaşam biçimini ifade ediyor. Bu nedenle, 
genç nüfusu ile gelişmekte olan ülkemizde motosiklet 
kullanımını yaygınlaştırmak için sürdürdüğümüz 
faaliyetlere tüm hızıyla devam edeceğiz” diye ekliyor.

Yamaha Motor 
Türkiye’ye 
yeni atama

İbrahim Anaç 
Peugeot Genel 
Müdürü oldu

Yamaha Motor Türkiye Satış & Pazarlama 
Departman Müdürlüğü’ne Ersin Şeker getirildi.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce bu görevi 
yürüten Laurent Pernet ise kişisel sebeplerle PSA 
Grubu’ndan ayrılmaya ve profesyonel yaşamına 
yeni bir yön vermeye karar verdi. Pernet’in 

yerine göreve başlayacak olan Ibrahim Anaç, direkt olarak 
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde IOMT Direktörü Julien 
Montarnal’a bağlı olarak görev alacak.

20 yıldır Türk otomotiv sektörünün önemli 
kademelerinde yöneticilik yapan Ibrahim Anaç, kariyerine 
1997 yılında başladı. 2001 yılında Satış/Pazarlama Müdürü 
pozisyonuna terfi eden Anaç 2004 yılında 2.El Satış ve 
Operasyon Müdürlüğü’ne atandı. 2005 yılında başka bir 
markada pazarlama müdürü olarak görev aldı.

Aynı markanın 2007-2014’de satış bölümü müdürü 
olarak çalışan Ibrahim Anaç, 2011 yılında Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetler Koordinatörü olarak görevine devam etti. 
Son olarak 2014 yılından bu yana aynı marka çatısı altında 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Ibrahim Anaç, 20 
Kasım 2017 tarihi itibarıyla Peugeot Otomotiv Pazarlama 
A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladı.

İyi Dersler Şoför Amca start aldı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene Istasyonları ve 
Michelin arasında iş birliğiyle Trafikte Sorumluluk Hareketi 
kapsamında 2014’ten beri yürütülen ‘Iyi Dersler Şoför Amca’ 
projesinin 2017-2018 dönemi uygulamaları Ankara’da 
düzenlenen formatör eğitim semineriyle başladı.
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Brisa, Izmit’ten sonraki ikinci üretim tesisini 300 milyon 
Dolar yatırımla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruyor. 
Brisa ve Bridgestone’un teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge 
gücünün ürünü olan ikinci fabrikanın 2018 yılında üretime 
geçmesi planlanıyor. Son hazırlıkların yapıldığı fabrika, 
Brisa’nın iş ortakları için tesis gezisi ve bayi konseyine ev 
sahipliği yaptı.Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye 
lastik sektörü lideri Brisa, 300 milyon dolar yatırımla 
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci bir fabrika 

inşa ediyor. Yüksek teknoloji ile katma 
değerli, yerli üretim için kurulan fabrika, 
Brisa’nın iş ortaklarına ev sahipliği yaptı. 
32 iş ortağı, fabrika gezisi ve bayi konseyi 
için bir araya geldi. Toplamda 952.903 
m2’lik bir alanda kurulan ikinci fabrika, 
Bridgestone ve Brisa’nın Ar-Ge ve inovasyon 
alanındaki deneyimi üzerinde yükseliyor. 
Bridgestone’un küresel arenadaki know-
how’ı ve teknolojilerinden yararlanan Brisa, 
yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi bir fabrika 
inşa ediyor. Fabrika aynı zamanda Brisa’nın 
sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel olarak 
verimli ve çevreci bir yapıya sahip.

Brisa’nın Aksaray fabrikası, faaliyete 
geçişiyle birlikte son teknoloji ürünü 
lastiklerin üretildiği bir üsse dönüşecek. 
Binek ve hafif ticari araç lastikleri üretimi 
gerçekleştirilecek olan fabrikada, 2018 
senesinde üretilen ürünlerin %70’i çevre 
dostu olacak. Brisa’nın Aksaray fabrikası 
2018’de üretime başlayacak.

Brisa’nın Aksaray 
fabrikası 2018’de 
üretime başlayacak

Tofaş hem üretimde hem de 
ihracatta rekor kırdı

Tofaş, 2017 yılının ilk 9 ayını tarihi bir rekorla kapattı. 
3’üncü çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını açıklayan 
Tofaş, 281 bin adet araç üreterek, sektör tarihinin bu 
süreçteki en yüksek üretim adedine ulaştı ve liderliğini 
korudu. Aynı dönemde 207 bin adet ihracat gerçekleştiren 
Tofaş’ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre % 25 artış 
gösterdi.

3 çeyrek ara dönem finansal sonuçlarını duyuran, 
Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, ilk 9 ayı 
tarihi rekorla kapattı. Yeni model yatırımlarının yanı sıra 
Ar-Ge ve üretim teknolojilerinde ulaştığı yetkinlikler ile 
yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki itibarını her geçen gün 
daha da arttıran Tofaş, yılın ilk Ocak-Eylül döneminde 
üretimini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6 
artırdı. Tofaş, 281 bin adet araç üreterek sektör tarihinin 
en yüksek üretim adedine ulaştı. Bugün dünyanın pek çok 
ülkesine araç ihracatı gerçekleştiren Tofaş, ilk 9 ayda 207 bin 
adetlik ihracat ile kendi rekorunu kırdı. Tofaş’ın yılın son 
çeyreğine 12,4 milyar TL. ciro ile girdiği görüldü. Şirketin ilk 
9 ayda net karı 859 milyar TL, brüt karı da 1.3 milyar liraya 
ulaşırken, yine aynı dönemde dış ticaret fazlası 717 milyon 
Euro olarak gerçekleşti.

Eylül ayı sonu itibariyle elde edilen finansal sonuçları 
değerlendiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Geçen yıl üretim 
ve ihracatta istikrarlı bir ivme yakalamıştık; Tofaş’ın ilk 9 
aylık rakamları, bu büyümeyi koruduğumuzu gözler önüne 

seriyor. Yine aynı süreçte Tofaş adına iç pazarda dikkat 
çekici bir hareketlilik gözüküyor. Sektör toplamında ilk 9 
ayda gerçekleşen 627 bin adetlik pazarda 80 bin adetten 
fazla satış gerçekleştirdik. 3 çeyrekteki satışlarımıza 
bakıldığında, premium markalarla birlikte iç pazardaki 
payımız yüzde 13’e yükseldi. Fiat markamız pazardaki 
konumunu yükseltmeye devam ediyor. Egea modelimiz, 
9 aylık dönemde de otomobil pazarındaki yüzde 7’lik 
payı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. 
Ayrıca Tofaş’ın iç pazar satışlarının yüzde 97’sini Bursa 
fabrikamızda üretilen araçlar oluşturuyor. Bu oran ile de 
sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz” dedi.
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GÜNCEL OPEL GRANDLAND X

Yeni Opel Grandland X Türkiye’deYeni Opel Grandland X Türkiye’deYeni Opel Grandland X Türkiye’deYeni Opel Grandland X Türkiye’de

Yeni Alfa Romeo Stelvio 430 bin TL’ye Türkiye’de

Opel X ailesinin diğer 
üyeleri Mokka X 
ve Crossland X’ten 
20 cm daha uzun 

olan Grandland X, genişliğini 
iç mekanda olduğu kadar 
sunduğu geniş bagaj alanında 
da gösteriyor. 514 litre bagaj 
hacmime sahip yeni modelin 
koltuklarını katlayarak 
bu hacmi 1652 litreye 

Alfa Romeo’da yeni 
dönemi simgeleyen 
model ailesinin 
ikinci üyesi olan 

Stelvio, Kasım ayı itibariyle 
Türkiye’de satışa sunuldu. Alfa 
Romeo Stelvio 430 bin TL’den 
satın alınabiliyor. Modelde 
280 HP güç üreten 2.0 litrelik 
benzinli motor görev yapıyor. 

Euro NCAP’ten aldığı yüzde 
97’lik yetişkin yolcu koruma 
notuyla, segmentinin en 
yüksek puanını elde eden ve 
en güvenli otomobiller arasına 
adını yazdıran Stelvio, 2.0 
litre 280 HP gücünde turbo 
beslemeli benzinli motor, 
8 ileri otomatik şanzıman 
ve akıllı dört tekerlekten 
çekiş sistemi kombinasyonlu 
versiyonuyla yollara çıkıyor.

Alfa Romeo tarihindeki ilk 
SUV modeli Stelvio, ülkemizde 

yükseltmek mümkün. 
Hareket sensörlü otomatik 

açılır ve kapanır elektrikli 
bagaj kapağı da yükleme 
işlemini kolaylaştıran 
özelliklerinden.

Tüm donanım seviyeleri ve 
motor-şanzıman seçenekleri 
için açıklanan fiyatlar 123.600 
TL’den başlarken 177 bin 400 
TL’ye kadar uzanıyor.  

satışa sunuldu. Premium 
SUV segmentinde dengeleri 
değiştirecek tasarım özellikleri, 
sürüş dinamikleri, verimli ve 
güçlü motoru ile teknolojik 
donanımlarıyla ön plana çıkan 
Alfa Romeo Stelvio, 430 bin 
TL’den başlayan fiyatlarla 

bayilerdeki yerini aldı. Alfa 
Romeo Stelvio’ya hayat veren 
2.0 litre hacmindeki “2-in-
1 turbo” beslemeli benzinli 
motor, 280 HP güç ve 400 
Nm tork üretirken, 8 ileri 
otomatik şanzımanla işbirliği 
yapıyor. Gücünü dört tekerleğe 

birden aktarabilen Q4 adlı 4×4 
sistemiyle donatılan Stelvio, 
0’dan 100 km/s hıza tam 5,7 
saniyede ulaşıyor. Son hızı 230 
km/s olan 2.0 litre benzinli 
Alfa Romeo Stelvio, 100 
km’de ortalama 7,0 litre yakıt 
tüketiyor.
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GÜNCEL HYUNDAI FCEV
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Yeni Mazda6 Los Angeles Auto Show’da tanıtılacak. 
Makyajlı model yine aynı motor seçeneklerine 
sahip olduğu için ülkemizde ise yine yüksek fiyat 
etiketiyle satılacak.

ABD başta olmak üzere pek çok pazarda Mazda’nın 
en önemli modellerinden olmasına rağmen ülkemizdeki 
vergilendirme sistemi nedeniyle fiyat dezavantajına sahip 
olan ve sınırlı bir tüketici grubuna hitap eden Mazda6, 
yeni yüzüyle Los Angeles Auto Show’da ilk kez 
tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Aracın tasarımında değişiklikle yapılmış olmasına 
rağmen asıl yenilik iç mekanında. Yeni 2.5 litrelik, 
silindir deaktivasyon sistemli benzinli motorla donatılan 
Mazda6, 4 silindirini gerekmediği durumlarda 2 silindir 
moduna alarak önemli yakıt ekonomisi sağlıyor. Ayrıca 
CX-9 modelinde kullanılan, performans meraklılarının 
gözdesi 2.5T turbo benzinli motor da makyajlı modelde 
kullanılmaya başlanacak.

Aracın dış tasarımında daha fazla krom detay 
kullanılması gibi bir takım küçük dokunuşlar olsa da 
artık aracın iç mekanında elegant bir atmosfer yaratmak 
için Japon ağaçlarının en iyi örnekleri kullanılmış, ahşap 
kaplamaya doyulmuş. Koltukların döşemelerinin de 
kalitesi artırılmış. Ayrıca iç mekandaki bilgi-eğlence 
sistemi yenilenmiş. Düğme ve şalterlerin yeri ve 
büyüklükleri de değişimden etkilenmiş.

Mazda verdiği bilgilerde araçta bazı değişikliklerin daha 
olduğunu söylerken, bunları açıklamak için fuarı beklemek 
gerektiğini belirtti. 29 Kasım’da detayları netleşecek olan 
Mazda6, yine daha çok Amerika pazarı için önemli olan 
yenilikleriyle 2018 model olarak yollarla buluşacak.

Adı henüz açıklanmayan hidrojen yakıtlı yeni model 
için pek çok yabancı kaynak Hyundai FCEV ismini 
kullanıyor. Yeni modelin en önemli artısı Crossover 
gövde tipine sahip olması. Aracın tasarımında bazı 

noktalarda abartılı hatlar olduğu belli olsa da modelin akıcı 
hatlarının etkisiyle neredeyse hemen yola çıkabileceği belli 
oluyor.

En önemli yeniliği hidrojen yakıt kullanımındaki 
verimliliği artırmak olan Hyundai, yeni FCEV’de ix35 
modelindeki verimliliği %9 artırarak %60 seviyesine 
ulaştırmış. Aracın seri üretim modelinde bir depo hidrojenle 
580 km menzile ulaşması hedefleniyor. Şu anda Güney 
Kore’de 16 olan hidrojen istasyon sayısını da 2020 yılına 
kadar 100 adede çıkartmak isteyen Hyundai, buradan 
aldığı güçle Avrupa’da da benzer şekilde hızlı bir büyüme 
kaydetmek istiyor.

CES 2018 fuarında ilk kez hem adı hem de detaylı teknik 
verileri açıklanacak olan bu gizemli modelle ilgili detayları 
öğrenmek için Ocak ayındaki fuarı beklemek şart.

Yeni Mazda6 
Los Angeles 
Fuarı için gün 
sayıyor

Yeni Hyundai 
FCEV Ocak 
ayındaki CES 
2018 için hazır
Hyundai’nin yeni hidrojenli otomobili Seul’de 
düzenlenen bir etkinlikte Ağustos ayında 
tanıtılmıştı. Şimdi ise Ocak ayında lanse 
edilecek bu otomobil ilk kez tamamen 
kamuflajsız görüntülendi.

Üst üste dördüncü kez Dünya Markalar Şampiyonu olan  
Mercedes-AMG Petronas takımının her bir üyesini ve kariyerinde  
dördüncü F1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton’ı kutlarız. 
Bu büyük başarılardan gurur duyuyoruz.  
#4theteam

Takım olarak çalış, 
takım olarak kazan.

Mer_Formula_2017_210x297_F1_TR.indd   1 17/11/17   11:34
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GÜNCEL HENNESSEY VENOM

Hennessey 
Venom 
Bugatti’nin 
pabucunu dama attı

Yeni Aston Martin DB11 
Volante 2018 baharında 
Türkiye’de

Aston Martin’in ikonik 
üstü açık Spor GT 
modeli DB11 Volante 
yenilenmiş haliyle 

2018 yılında sahalara geri 
dönecek. Aston Martin’in 21. 
yüzyılın yeni yüzü olarak geçen 
yıl tanıttığı DB11 Coupe’yi 

takip eden DB11 Volante, 
performans, inovasyon, 
mühendislik ve tasarımda 
standartları yükseltiyor. 

Yeni Aston Martin DB11 
Volante 2018 baharında 
Türkiye’deki sahipleriyle 
buluşmaya hazırlanıyor.

1600 beygirlik Hennessey Venom 480 km/s’lik 
maksimum hızı ile Bugatti’nin tüm hız rekorlarını 
paramparça etti. Böyle giderse yakında yürüyen uçak 
tabiri de gerçek olacak.

Teksaslı bir şirket olan Hennessey aklını modifiyeli 
otomobillerle bozmuş bir firma. Ancak bu bildiğiniz basit 
modifiyeler değil. Şirket bir aracı neredeyse tamamen baştan 
üreterek hız rekorlarını kırmasıyla ünlü. Daha önce de hız 
rekorları kıran Hennessey şimdi de Bugatti’nin rekorlarını kırmak 
için çalışmalar yaptı ve başarılı oldu.

1600 HP güç üreten Venom F5 Sema Fuarı’nda tanıtıldı. Bu 
aracın altyapısında melez bir durum söz konusu. Örneğin gövde 
Lotus Exige modelinden alınmış olmasına rağmen V8 motor 

Chevrolet raflarından alınmış. Ancak elbette motor ve gövde 
önemli değişikliklere uğramış. Örneğin çift turbo ile donatılan 
motor Venom GT modelinden 250 HP daha fazla güç üretiyor. 
1338 kg’lık boş ağırlık da Venom GT’den 100 kg daha fazla. Buna 
karşılık 1 HP’ye hala 1 kg’den daha az düşüyor.

Hennessey’in iddiasına göre F5, F1 aracından daha iyi 0-300 
km/s hızlanma değerine sahip. Bu da yaklaşık 10 saniyeye denk 
geliyor. 0-250-0 için gereken süre ise 30 saniyeden daha kısa 
olarak belirtiliyor. 

Yaklaşık 1,8 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip olan 
Hennessey Venom F5 rakibi Bugatti Chiron’dan fiyat olarak 
oldukça avantajlı. Bakalım iddia edilen bu rekor Guinness 
tarafından kabul görecek mi?
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YORUM MURAT TOSUN

MURAT TOSUN’LA
OTOMOTİV GÜNDEMİ
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

Haklısınız…
Burada da kontrol sistemlerini devreye alıyoruz ve 
hangi site ne kadar ziyaretçi alıyor takip ediyoruz. 
Firmalardan, reklam satın alma şirketlerinden bu 
numaraları, abartılı yalan rakamları yiyenleri de 
araştırmaya davet ediyoruz. 
Öyle koltuklarınızda oturduğunuz yerden, kim ne derse 
onu doğru kabul edip işinizi yapmaya bir son verin.
Sizlerle de edindiğimiz bilgileri an be an paylaşmaya 
devam edeceğiz.
Etekteki taşlar dökülmeye başlasın bakalım.
Hayatta öğrendiğim en önemli şey:
Ekmek çalma, ekmeğini çaldırma…
Okuduğunuz için çok teşekkürler.
Bu sayıda da nefis bir dergi hazırladık.
Başka bir yerde bulamayacağınız haberler her zaman 
sizlerle olmaya devam edecek.

TORPIDO IÇIN MÜZIK TOP5
1. Ziynet Sali                                    Ağlar mıyım? Ağlamam
2. Bilge Nihan/Bahadır Tatlıöz                               Net
3. Tuğba Yurt     Inceden Inceden
4. Irem Derici                               Bazı aşklar yarım kalmalı
5. Serdar Ortaç        Cımbız

D
eğerli okuyucular,
Bizim için en değerli 
olanlar... 
Öncelikle sizlere çok 
teşekkür ediyorum.
Ve size biraz dert yanmak 
istiyorum.
Bayilerde neredeyse denk 
bile gelemediğimiz dergiler, 
bizden çok daha fazla 

satılıyor ve çok daha fazla basılıyormuş.
Bu işlerin bir denetlemesi olmadığı için ülkemizde 
otomobil yayıncılığı beyana dayalı olarak işliyor. 
Yani dergiyi çıkaran ne derse o gerçek sayılıyor. 
Yersen…
Ama yiyorlar.
Bunun değişmesi için çalışmalarımıza başladık.
Çünkü emeklerimiz, ekmeğimiz çalınıyor. 
Artık bir durun bakalım deme zamanı.
Gelecek aydan itibaren dergi satış ve tiraj (baskı) 
rakamlarını yayınlayacağız.
Yetti artık…
Otostil sizlerin müthiş desteğiyle bir ay Türkiye’nin 
en çok satan üçüncü dergisi bir ay dördüncü dergisi 
oluyor. 
Bu rakamlar bize geliyor ve biz biliyoruz.
Ama firmalarla paylaşmıyoruz, kendimize saklıyoruz.
Bu aydan itibaren artık kendini bilmezlere tahammül 
etmeyeceğiz ve gelecek aydan itibaren sektörün önde 
gelenleriyle de bu bilgileri paylaşacağız.
Gelelim dijital dünyaya.
Otostil.com Türkiye’nin en çok takip edilen otomobil 
portallarından biri. (arabam.com, sahibinden.com 
gibi sıralamalarda) 
En iyilerdeniz. 
Sürekli taze haberler giriyor, sosyal medyanın gücü ile 
sitemizi destekliyoruz.
Ama burada da sonuçlara bir bakıyoruz herkes bizden 
daha iyiymiş.
Evet, evet aklınızdan geçeni biliyoruz.
Siz de ne enayi adamlarmışsınız kardeşim diyorsunuz.

BİZ DE
YALANCI MI
OLALIM?
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Sınıfında ilk defa kullanılan yarı otonom sürüş teknolojisi. 
Harekete duyarlı komut sistemi. Genişletilmiş iç hacim. 
Yenilenen xDrive teknolojisi. ConnectedDrive. 
Hepsini ve çok daha fazlasını sunan Yeni BMW X3, 
keşfetmeniz için Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda.

YENİ BMW X3.

KEŞFETMEYE 
ONDAN BAŞLAYIN.

Sheer  
Driving Pleasure

BMW X3 22x29,7.indd   1 23/11/17   18:47
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YORUM EVA AKSU

HAVALI 
OLMUYORSUNUZ 
BEYLER 
ZORLAMAYIN

EVA AKSU
DİKKAT KASİS VAR!

Çok şükür buldum evet. Ama bu kadar mı zor 
olmalıydı? Onu da taksiciler birliğine bir sormak 
gerek. Uber vb sistemlere sadece kızmak yerine 
kendi içlerinde yeniliğe gitmeleri şart. 

SAHIL GEZINTISI
Size de denk geliyor mu bilmiyorum ama bu ara 
başıma sıkça gelen bir durum bu. Orta ya da sol 
şeridi kapatıp ortalama 40 km /s  hızla giden rahat 
insanlar var. Tamam anladık senin acelen yok. 
Ya da ne bileyim  çevre yolunda gezmek gibi bir 
hobin de olabilir. Ama bunu sağ şeritte yapsan be 
güzel kardeşim? Işi cinsiyet ayrımcılığına getirmek 
istemiyorum ama maalesef geliyor. Aynı şeyi 
acemi bir kadın şoför yapsa mazallah yedi sülalesi 
bu durumdan nasibini alır. Ama iyi   (!) sürücü 
erkekler söz konusu olunca iş ‘sahil gezintis i ‘ olarak 
adlandırılıyor. Bize de trafiğin keyfini sürmek 
kalıyor.

S
on birkaç yılın trendi ‘zenginliği 
gözümüze gözümüze sokmak’ oldu. 
Bu nasıl tanım demeyin başka bir 
anlatım biçimi yok çünkü. Instagram 
bu uğurda açılmış hesaplarla dolu. 
Lüks araç kadranlarını süsleyen saatler, 
pırlantalar, aksesuar olarak kullanılan 
kadınlar, ultra markalar görgüsüzlüğün 
biri bin para. Neyse meşhur videodaki 

abimizin de söylediği gibi ‘herkesin hayatına kimse 
karışamaz’ elbette ama peki ya bizim hayatımız? Mesela 
Bebek’te akşam saatlerinde yolda duruyorken taksi 
bekliyor olma ihtimalimiz nedir beyler? Ya da eşimizin/
sevgilimizin/arkadaşımızın bizi alacak olması ihtimaline 
ne dersiniz? Anladık kendinize göre çok havalısınız, o 
arabanın içinde mükemmel duruyorsunuz, sizden daha 
mükemmeli yok, herkes size bakıyor, bayıldık, dibimiz 
düştü, hadi şimdi ilerler misiniz? Sizin yüzünüzden 
güzelim taksi kaçtı bak! Önümüzü kapatıyorsunuz! 

TAKSI MI? UBER MI?
Geçtiğimiz hafta bir çekim 
sonrası takside bilgisayarımı 
unuttum. Bindiğim otelden zar 
zor plaka bilgisine ulaştım ve 
taksinin bağlı olduğu durağı 
aramaya koyuldum. Ama ne 
çare! Bir durak ismi altında 
onlarca birbirine bağlı durak, 
adres yok, telefonlardan cevap 
almak mümkün değil, telsiz 
sistemi kapatılmış, telefonda 
azarlar gibi konuşmalar… ‘En 
iyisi yola koyulmak’ diyerek, 
durak durak gezip 4 saatin 
sonunda bilgisayarıma bir miktar 
‘teşekkür’ harçlığı ile kavuştum. 
Eninde sonunda buldum mu? 

eva@womensstyletr.com
@evaaksu

@
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SÜRÜŞ İZLENİMİ  MERCEDES-AMG 63 S COUPE

Artık arazi araçları öylesine değişti ve gelişti 
ki eskinin o hantal modelleri yerini süper 
spor otomobillere kafa tutan motorlara 
sahip modellere bıraktı. GLC 63 4Matic 
de işte böyle adeta SUV olduğunu insana 
unutturan güçte bir model.
Yazı Mert Duran

Mercedes 1999 
yılında tanıttığı 
ML 55 ile arazi 
araçlarının da 

performanslı olabileceğini 
kanıtlamıştı. Ancak o 
dönemki veriler bir arazi aracı 
için yüksek olsa da gerçek 
spor otomobillerle elbette 
yarışmakta zorlanıyordu. 
Bugün gelinen nokta ise 
öylesine dehşet verici ki 
artık kullandığınız SUV ile 
yolların kralı benim diyen 
spor otomobilleri geride 
bırakabilirsiniz. Üstelik bunu 
yaparken 5 kişi son derece 
konforlu bir ortamda yolculuk 

olarak sunulan GLC 63 S’te 
ise aynı motor 510 HP güç 
üretiyor. 3,8 saniyelik 0-100 
km/s hızlanma değeri yeni 
GLC 63 S’i sınıfının en özel 
araçlarından biri yaparken, 
GLC 63 ise 0-100 km/s 
hızlanmasını 4,0 saniyede 
tamamlıyor.

yapabiliyor. 
Mercedes’in kısa süre önce 

makyajladığı GLC ailesinin 
AMG destekli versiyonları da 
işte böyle birer model. 

Ilk kez orta sınıf bir SUV, iki 
farklı güç versiyonuna sahip 
yüksek performanslı çift turbo 
beslemeli V8 motorla arazi 
aracı tutkunlarının beğenisine 
sunuldu. Yüksek güç üretme 
konusunda eksiksiz olan 
AMG imzalı 4,0 litre hacimli 
çift turbo beslemeli V8 
motor, giriş seviyesi olarak 
sunulan GLC 63 versiyonunda 
476 HP güç üretiyor. Ürün 
gamının güçlü versiyonu 

Ben de işte bu serinin en 
üst modelinin Almanya’da 
direksiyonuna geçme fırsatı 
yakaladım. Bu aracın hem 
kullandığım Coupe hem 
de standart SUV gövdeli 
versiyonu bulunuyor. 
Mercedes-AMG GLC 63 S 
4MATIC+ SUV ve Coupe 10,7 

Arazi araçları 
hantal olmaz mıydı?
Arazi araçları 
hantal olmaz mıydı?
Arazi araçları 
hantal olmaz mıydı?
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SONUÇ
Arazi araçlarının geçirdiği bu 
evrim inanılmaz. Eskiden gerçek 
anlamda arazi için hazırlanan bu 
modeller artık asfalt üzerinde 
de çok iyi işler başarıyor. 
Mercedes-AMG GLC 63 S ise 
bu sınıfta tartışmasız en iddialı 
model. Zaten araç o kadar iyi ki 
karşısında gerçek anlamda bir 
rakip yok. Şimdi tek sorun onu 
satın alacak parayı kazanmak. 

TEKNİK VERİLER MERCEDES-AMG GLC 63 S

Motor (tip/silindir sayısı) V8/Benzin

Motor hacmi 3982 cc

Maksimum güç 510 HP-5500 d/d

Maksimum tork 700 Nm- 1750 d/d

Son hız 250 km/s

0-100 km/s hızlanma 3.8 sn

Tüketim (fab. ver.) -/10.7/- lt/100 km

FİYAT AÇIKLANMADI

lt/100 km yakıt tüketirken 
244 gr/km CO2 egzoz 
emisyonu değerine imza 
atıyor. Bu değerler böylesi bir 
model için son derece iddialı. 

Aracın dış tasarımından 
itibaren sahip olduğu yüksek 
gücü anlayabiliyorsunuz. 
Daha önce sadece AMG 
modellerinde kullanılan 
ızgara, artık pek çok Mercedes 
modelinde kendisine yer 
buldu. GLC de işte bu 
modellerden. Ancak S 
versiyonda buna ek olarak pek 
çok farklılık mevcut. Örneğin 
aracın gövde kiti, jantları, 
logoları hep bu araca özel. 

Ben arazi araçlarında coupe 
formunu sevmiyorum. Bu 
nedenle de tercih hakkım olsa 
klasik versiyonu seçerdim, 
ancak coupe model de 
gördüğüm kadarıyla pek çok 
kişinin hayallerini süsleyen bir 
tasarıma sahip. Arkaya doğru 
alçalan tavan çizgisi ilk anda 
iç mekanda kısıtlı bir yaşam 
alanı sunulacağı izlenimi verse 
de yaptığım sürüş esnasında 
gördüm ki böyle bir durum 
söz konusu değil. Zaten ön 
kısımda oldukça konforlu 
olan model, arkada da yeterli 
yaşam alanını sunuyor. 

Ancak iç mekanda dikkat 
çeken yegane olumsuzluk spor 
otomobillerde olduğu gibi 
koyu renklerin kullanılması 
nedeniyle ortaya çıkan koyu 
ambiyans. 

Bu canavarın tüm 
hünerlerinin ortaya çıkmasını 
sağlayan, 4,0 litrelik hacimli 
V8 motor. Kullandığım S 
versiyonunda 510 HP güç ve 
700 Nm tork üreten motor 
9 ileri oranlı şanzımanla 
kombine edilmiş. Aracın güç 
aktarımı ise 4 tekerlekten 
çekiş sistemiyle yapılıyor. 
Ayrıca sürüş modlarıyla 
da farklı ihtiyaçlara cevap 
veriliyor. Inanılmaz bir şekilde 
3,8 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayan GLC 
63 S’in bu değeri günümüzde 
pek çok spor otomobilden daha 
iyi. Üstelik bunu yaparken arka 
koltukta emin olun kahvenizi 
konforunuz bozulmadan 
yudumlayabiliyorsunuz. 

Henüz bu canavarın 
fiyatları belli değil. Ancak 
ağabeyi GLE modelinin 1,3 
milyon TL’lik fiyatı göz önüne 
alındığında, GLC Coupe’nin 
de 1-1,1 milyon TL dolayında 
fiyat etiketine sahip olacağını 
söylersek yanlış olmaz.
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xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxSÜRÜŞ İZLENİMİ  SEAT ARONA

Maceraperest  şehirli
Crossover modeller, son altı yıl içerisinde dünyada yüzde yedi yüz büyüyerek otomobil 

markalarının yönünü değiştirdi. İster şehir içi, ister otoyolda, hatta off-road olarak 
adlandırılan yollarda bile, çevik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan kompakt Crossover 

modeller bu çok yönlülükleri sayesinde müşterilerine bir çok avantaj sunuyor.

Crossover modeller, son altı yıl içerisinde dünyada yüzde yedi yüz büyüyerek otomobil 
markalarının yönünü değiştirdi. İster şehir içi, ister otoyolda, hatta off-road olarak 

adlandırılan yollarda bile, çevik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan kompakt Crossover 
modeller bu çok yönlülükleri sayesinde müşterilerine bir çok avantaj sunuyor.

Crossover modeller, son altı yıl içerisinde dünyada yüzde yedi yüz büyüyerek otomobil 
markalarının yönünü değiştirdi. İster şehir içi, ister otoyolda, hatta off-road olarak 

adlandırılan yollarda bile, çevik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan kompakt Crossover 
modeller bu çok yönlülükleri sayesinde müşterilerine bir çok avantaj sunuyor.

Biz de, Yeni Seat Arona’yı 
deneyimlemek için Barselona’nın 
yolunu tuttuk. Seat’ın, 2017 
yılında Leon ve yeni Ibiza 

modellerinin ardından pazara sunduğu 
üçüncü modeli olan yeni Arona, 
tarihindeki en büyük ürün atılımının bir 
parçası olarak markadaki yerini almış. 
Bu ürün atılımı Ateca modelini ve 2018 
yılında tanıtılacak olan yeni büyük SUV’u 
da kapsıyor. 

Seat Arona, hafta içi, pratik ve konforlu 
olduğu kadar, hafta sonları ise bir o kadar 
maceracı, sağlam, sportif ve verimli bir 
otomobil olduğunu vurguluyor. Tüm 
bunlara, güvenlik ve bağlantı teknolojileri 
ile Seat tasarımı da eklenince ortaya 
Ispanyol markasının dinamizmini ve 

sportifliğini yansıtan bir SUV çıkıyor.
Yeni Seat Arona’nın tüm motor 

seçenekleri; direkt enjeksiyonlu, turbo 
kompresörlü ve start-stop sistemine 
sahip. Aracın giriş motoru 5 vitesli manuel 
şanzımana sahip 3 silindirli, 1.0 TSI 95 
HP motor. Ikinci motor seçeneği ise, çift 
kavramalı 7 ileri otomatik vitesli DSG 
şanzımana sahip 115 HP gücünde. 95 
HP versiyonu, saatte maksimum 173 km 
hıza ulaşırken 0’dan 100 km/s’ye 11.6 
saniyede erişebiliyor. 

2.000-3.500 d/d arasında 175 Nm 
azami torka ulaşan motor, 1090 kg’lık 
düşük ağırlığı ve performans - tüketim 
arasında iyi bir denge sağlayan şanzımanı 
sayesinde, beklentilerin üzerinde bir 
dinamizm sergiliyor. Bu sayede otomobilin 

ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre/100 km; 
CO2 emisyonu ise 112 gr/km gibi oldukça 
düşük seviyede. 

115 HP motor ise 10 saniyede 100 km/s 
hıza ulaşırken, maksimum 182 km/s hıza 
çıkabiliyor. 

Çift kavramalı ve 7 vitesli DSG 
şanzımanlı 1.0 TSI 115 HP motor da 114 
gr/km emisyon ve 100 km’de sadece 5 
litre yakıt tüketimi ile 95 HP ile benzer 
değerlere sahip. Bu versiyonda da 
maksimum tork olan 200 Nm’ye 2.000 ve 
3.500 d/d arasında ulaşılabiliyor. 

2018 ilk çeyreğinde dizel manuel; 
ikinci çeyreğinde de dizel otomatik motor 
seçenekleriyle, tüm yakıt şanzıman 
kombinasyonlarının piyasada yerini alması 
planlanıyor.

Yazı Çiçek GüneyYazı Çiçek GüneyYazı Çiçek GüneyYazı Çiçek Güney
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SONUÇ
Seat Arona şehir içi kullanımları 
hedeflenerek geliştirilmiş 
olsa da yeri geldiğinde hafif 
araziden de korkmayan yapıya 
sahip. Yerden yüksek oturma 
pozisyonu ve kişiselleştirilebilen 
yapısıyla kadınlar ve gençler 
tarafından popüler olması kesin 
gibi görünen Arona kendini 
ispatlamış motorlarıyla da 
iddialı.

Otomobilin dinamik 
karakterinin arkasında, 
Volkswagen Grubu’nun yeni 
teknolojisi MQB A0 (Modular 
QuerBaukasten) platformu var. 
MQB A0 platformu, üretimde 
daha fazla esneklik sağlayıp 
uygulamayı güçlendirirken, 
aynı segmentte farklı gövde 
tiplerinin kullanılmasına 
olanak tanıyor. Daha önce 
belirtildiği gibi, bu teknoloji 
sayesinde aynı temel platform 
içinde farklı aks mesafeleri elde 
edilebiliyor. Örneğin Arona’nın 
aks mesafesi, yeni Ibiza’dan 2 
mm daha uzun. 

MQB A0 platformunun, 
Arona özelinde sunduğu 
bir diğer avantaj ise ağırlık. 
Segmentinin en hafif 
otomobillerinden biri olan 
Arona, bu sayede daha düşük 
yakıt tüketimi sunuyor.

Ibiza’nın ardından MQB 
A0 platformu kullanılarak 
üretilmiş ikinci Seat modeli 
olan Arona, kompakt 
Crossover boyutları, 4.138 
mm uzunluğu, 1.780 mm 
genişliği ve 1.543 mm 
yüksekliği ile iç mekanında 
yeterli konforu sunuyor. 
Ancak bana göre, Arona’nın 

en şaşırtıcı özelliklerinden 
bir tanesi üç ayrı tavan 
rengi seçimiyle birlikte 
geniş renk kişiselleştirme 
seçeneklerini birlikte sunuyor 
olması. 60’ı aşkın farklı renk 
kombinasyonuyla kendi 
otomobilinizi kendiniz 
yaratabiliyorsunuz.

En etkileyici özelliklerinden 
bir diğeri ise, onu sınıfının 
en iyilerinden biri yapan 400 
litrelik bagaj kapasitesi. Bagaja 
file takmak için kullanılabilen 
dört metal kanca ve çift 
kademeli bagaj ise öne çıkan 
pratik detaylardan bazıları. 
Bu özellik sayesinde, arka 
koltuklar katlandığında 
düz bir yüzey elde 
edilebiliyor. Kişiselleştirme 
kombinasyonlarına bagaj 
kapasitesi de eklendiğinde 
hobilerine önem veren bir 
şehirli için gerekli bir SUV 
ortaya çıkıyor.

ZENGIN DONANIMLI

Arona, aktif ve pasif zengin 
bir güvenlik donanımına sahip. 
Arona’da ön bölge asistanı, 
yokuş kalkış destek sistemi, 
yorgunluk tespit sistemi, 
yağmur ve ışık sensörleri, 
ikincil çarpışma freni gibi üst 
segmentlerde yaygın olarak 

yer alan gelişmiş sürücü destek 
sistemleri standart olarak 
sunulurken, opsiyonel olarak 
arka çapraz trafik uyarısı, 
kör nokta tespit sistemi, hem 
paralel hem dikey parkta 
kullanılabilen park asistanı 
sistemi ve Stop&Go fonksiyonlu 
adaptif hız sabitleyici sistemleri 
sunuluyor. 

Anahtarsız giriş ve 
çalıştırma sistemi, daha yüksek 
çözünürlüklü ve daha kaliteli 
geri görüş kamerası, 8 inçlik 
siyah panelli dokunmatik 
multimedya ekranı ve 
BeatsAudio gibi, Seat ürün 
gamındaki diğer modellerden 
de alışılan bilgi ve eğlence 
sistemlerini içeriyor. Apple 
Car Play, Android Auto ve 
Mirror Link sistemlerine sahip 
Arona, tamamen yüksek 
bağlanabilirlik özelliğinde bir 
otomobil olarak tasarlanmış. 

Seat Arona, Türkiye’de iki 
donanım ile satışa sunulacak: 
Style ve bir üst versiyon olan 
Xcellence. 

Hayat tarzı, teknoloji ve 
dinamizmi ön plana çıkaran 
Seat Arona, her işi tutkuyla 
yapan ve hayatı doyasıya 
yaşayan insanları hedeflediğini 
söyleyerek rakipleri arasında 
fark yaratmak istiyor.
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xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxSÜRÜŞ İZLENİMİ CITROEN C3 AIRCROSS

Citroen vites 
büyüttü

2013 ile 2016 yılları arasında Türkiye’de satış 
rakamları üç kat büyüyen bir segment olan 
SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak 
isteyen Citroen, SUV kullanıcılarından ilham 
alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross’u 
geliştirdi ve Türk tüketicilere sundu.
Yazı Murat Tosun

Yeni Citroen C3 Aircross, 
yerden yüksek yapısı ve 
dikkat çeken dış renkleri 
ile dikkat çekeici 

görünmeyi başarıyor. Yerden 
yüksek tasarım, segmentinin en 
yüksek sürüş pozisyonu, büyük 
jantlar, ön ve arka tamponlardaki 
koruyucu panelleriyle aracın 
gerçek bir SUV gibi görünmesini 
sağlamış. C3 Aircross’un, tavan 
çıtalarında ve C sütunundaki 
camlarında kullanılan özel 
renklendirmeler dış tasarımda 
dinamizmi de artırmış. Dört farklı 
tavan renk seçeneğine sahip 
olan C3 Aircross’ta toplam renk 
kombinasyonları 85’i, kabin 
opsiyonları da 5’i buluyor.

Aracın iç mekanında da 
markanın diğer üyelerinde 
kullanılan tanıdık 
kumandalara yer verilmiş. 
Genel olarak kullanılan 
malzeme kalitesi ve işçilik 
sınıf ortalamalarını yakalıyor. 
Aracın kabin genişliği ise ön 
kısımda sorunsuzken arkada 
kullanılan sunroof nedeniyle 
uzun boylular için yetersiz 
kalabilir. Rakiplerinden farklı 
olarak bu modelde Citroen cam 
tavan sunarken sunroof’un 
açılmasıyla iç mekanda ferah 
bir atmosfer elde edilebilmiş. 
Aracın arkasında da oldukça 
kullanışlı ve geniş bir bagaj yer 
alıyor. 

DIZEL OTOMATIK YOK
Şu anda C3 Aircross’da iki motor 
satın alınabiliyor. Bunlardan 
ilki ve en çok tercih edilmesi 
beklenen ünite 2015, 2016 ve 
2017 yıllarında Uluslararası Yılın 
Motoru ödüllerini kazanmış 
olan 1.2 litrelik turbo benzinli 
PureTech motor.  Bu güç ünitesi 

110 HP üretiyor. 
PureTech benzinli motorda 
EAT6 tam otomatik şanzıman 
sunuluyor. 1.6 litrelik BlueHDi 
100 HP’lik dizel motor ise 5 
ileri manuel şanzımanlı olarak 
alınabiliyor. Bu modelde şu anda 
dizel-otomatik bir versiyon 
sunulmuyor. 
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Citroen vites 
büyüttü

TEKNİK VERİLER CITROEN C3 AIRCROSS

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/3/Benzin

Motor hacmi 1199 cc

Maksimum güç 110 HP-5500

Maksimum tork 205 Nm- 1500

Son hız 183 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.8 sn

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.5/6.7

FİYAT 113.500 TL

C3 Aircross’ta opsiyonel 
olarak Grip Control ve Hill 
Assist Descent (Yokuş Iniş 
Desteği) sunuluyor. Bu 
sistemler sayesinde araç 
farklı zeminlerde kolayca 
hareket edilebiliyor. 
Farklı zemin koşulları 
için Grip Control sistemi 
ve 16 ya da 17 inçlik 
dört mevsim lastikleri 
ile donatılmış olan C3 
Aircross, modüler bir 
sürüş deneyimi sağlıyor 
ve yüzey ne olursa olsun 
kendini her türlü yola 
uyarlayabiliyor. 5 sürüş 
modu bulunan Grip 
Control’de standart 
moda alındığında 
çekiş otomatik olarak 
ayarlanıyor. 
Sistemde ayrıca, Kum, 
Arazi, Kar veya ESP 

Kapalı modlarından biri 
seçilebiliyor.
C3 Aircross sadece önden 
çekişli olarak alınabiliyor. 
Bu nedenle de arazi 
şartları ağırlaştığında 
model kullanıcısının 
isteklerini cevap verme 
konusunda yetersiz 
kalabiliyor. 
C3 Aircross 1.6 HDi 
motor ve Feel donanım 
ile 105 bin TL’lik fiyat 
etiketine sahipken, 1.6 
HDi Shine donanım 
ve 1.2 Puretech Shine 
donanımlı versiyonlar 
ise 113.500 TL’lik fiyat 
etiketine sahip. 
Aracın donanımları 
zengin olsa da satış 
fiyatının yüksek olduğu 
aşikar. 

SONUÇ
Citroen büyüyen SUV 
segmentinden daha fazla 
pay almak için geliştirdiği C3 
Aircross ile istediğini alacak 
mı zaman gösterecek. Ancak 
ilk izlenimlerime göre bu 
iş Aircross için hiç de kolay 
olmayacak. Aracın yüksek 
kalan satış fiyatı onun için 
büyük bir engel.
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SÜRÜŞ iZLENiMi ISUZU D-MAX

Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi 
D-Max, yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu. 
D-Max, yeni 1.9 litrelik dizel motor, 6 ileri 
manuel ve otomatik şanzıman tercihleriyle 
selefiyle aynı gücü üretirken, daha düşük yakıt 
tüketimi, sessiz bir kabin ve konforlu bir sürüş 
sunuyor. Yeni D-Max’in en üst donanım paketi 
V-Cross satışa sunulurken diğer versiyonları ise 
2018 yılıyla birlikte Anadolu Isuzu tarafından 
Türkiye’de üretilip satışa sunulacak.
Yazı Gürkan Gençyılmaz

Türkiye’nin pick-up’ı olma 
iddiasıyla yola çıktı

Pick-up pazarı git gide 
büyüyor ve rekabet 
çetinleşiyor. Ayrıca 
tüketici talepleri de 

değişiyor ve pick-up modeller 
de buna ayak uydurmak 
zorunda kalıyor. Çünkü yeni 
bir kitle, bu araçları sadece 
heybetli oldukları için satın 
almaya hazır. Günlük hayatta 
böyle iri modeller kullanmak 
istiyor.

Yeni darbe enerjisi emici 
tasarıma sahip kaput dizaynı, 
yeni ön tampon, yeni panjur, 

D-Max dış tasarımını 
yenilerken iç tasarımını da 
unutmamış. D-Max artık 
daha rahat bir yolculuk 
yapmanız için daha konforlu 
koltukları tercih etmiş. 
Yaptığım sürüş esnasında 
oldukça rahat bir yolculuk 
yapmamı sağladı. Iç mekanda 
kullanılan malzemeler ya da 
kumandalar nispeten şık ama 
tüm detaylarda albeni yerine 

LED gündüz farları, ön 
tampona monte edilen nikelaj 
çerçeveli yeni sis farları, alaşım 
jantlar, 13 farklı dış renk 
seçeneği LED stop lambaları 
ve bagaj kapağı D-Max’in 
dış tasarımındaki yenilikler 
olarak dikkat çekiyor. Aracın 
arka kısmında ise öne kıyasla 
daha sade bir anlayış hakim. 
Bu segmentteki modeller 
gibi dik tasarımlı stopların 
kullanıldığı araçta görünümü 
güzelleştirmek için krom 
tampona yer verilmiş. 

dayanıklılık ön plana çıkıyor. 
V-Cross’un donanımları 
etkileyici, dışarıda tavan 
barlarından basamaklara kadar 
tüm aksesuarlar standart 
olarak geliyor. Içerideyse 
tek bölgeli otomatik klima, 
elektrikli sürücü koltuğu, deri 
kaplama, 8 inçlik dokunmatik 
ekran ve 3 USB bağlantısı 
da standart donanımda 
sunuluyor.
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SONUÇ
Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve 
çift kabin ile birçok kitleye hitap 
etmeye planlıyor. Yenilenen motor 
ve şanzıman ile adından sıkça söz 
ettirmeyi düşünen D-Max 129 
bin TL’lik fiyatı ile de rakiplerinin 
önünde yer almak istiyor. Ancak 
bu sınıfta kullanıcılar daha fazla 
konfor istediği için D-Max’in işi hiç 
de kolay değil. 

TEKNİK VERİLER ISUZU D-MAX

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4/Dizel

Motor hacmi 1898 cc

Maksimum güç 164 HP-3600 d/d

Maksimum tork 360 Nm-2000 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.9 sn

Tüketim (fab. ver.) 6.6/7.6/7.8 lt/100 km

FİYAT 129.800 TL

Yeni 1.9 litrelik motorun 
eski motordan daha düşük 
tork ürettiğini, en azından 
asfalt üzerinde fark etmek zor. 
Belki yüklü kullanımda, ağır 
bir römork çekerken ya da 
zorlu arazide fark oluşabilirdi. 
Ama yeni şanzımanın farklı 
oranlarıyla bu olumsuzluğun 
önüne geçmiş. Motor yumuşak 
bir çalışma karakterine sahip. 
Nispeten sessiz ve titreşimsiz 
çalışıyor. 
HACIM KÜÇÜLSE DE GÜCÜ AYNI

Çekiş gücü de gayet iyi. 
Tüm versiyonlarda 1.9 litrelik 
dizel motor kullanırken 164 
HP ve 360 Nm tork üretiliyor. 
Otomatik şanzımanlı 4x4 
versiyonlar 0 – 100 km/s 
hızlanmasını 12.9 saniyede 
tamamlarken maksimum 180 
km/s’ye ulaşıyor. 

Fabrika verilerine göre 
ortalama yakıt olarak 7.8 
litrelik bir değer gösterirken 
benim yaptığım 200 km 
yolda ise 8.5 litrelik bir değer 
gösterdi. Yeni D-Max 3.5 ton 
çekme ve 1 ton yük taşıma 
kapasitesine sahip.

D-Max kendisi ile hızlı 
sürüşler yapılmamasını 
sürücüsüne hemen hissettiren 
bir araç. 

Sınırlarını zorladığınızda 
ESP’nin devreye girdiği araç 
zorlanmaya başlandığında 
hemen kayma eğiliminde. 
Genel olarak sallantılı sürüş 
yaprak yaylı pick-up’ların 
ortak özelliği. D-Max’in hissiz 
direksiyonu sürüş keyfini 
törpülüyor olsa da pek çok 
pick-up kullanıcısını tatmin 
edecektir. 

Yine de özellikle şehir 
kullanımında manevra yapmak 
için güçlü bileklere ihtiyacınız 
olacak.

Isuzu D-Max, tek ve 
çift kabin seçenekleri ve üç 
farklı donanım seviyesiyle 
Türkiye’de satışa sunuldu. 
Tüm özellikleriyle bir önceki 
nesline göre daha da gelişmiş 
olan D-Max, Türkiye’de 
4x2 ve 4x4 baz, donanımlı 
ve full donanımlı V-Cross 
versiyonlarıyla kullanıcıların 
karşısına çıktı. Şu anda ise ilk 
olarak aracın üst paketi olan 
V-Cross modeli satışa sunuldu.
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KARŞILAŞTIRMA SUBARU XV

Subaru XV platformu da dahil olmak üzere kapsamlı bir 
yenilenmeyle 114.900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde 
satışa sunuldu.  Peki ama yeni model eskisinden ne kadar 

başarılı? Gelenekçi Murat Tosun ve yenilikçi Mert Duran bu 
sorunun cevabını eski ve yeni nesli bir araya getirerek aradı. 

 
                                                YAZI  MERT DURAN

Subaru XV, bana göre 
tüm dünyada hakkı 
yenen bir model oldu. 
Araç aslında oldukça 

iyi özelliklere sahip olmasına 
rağmen, ilk nesliyle istenilen 
başarıyı tam anlamıyla 
sağlayamadı. Büyük ihtimalle 
de bunda modelin motor 
seçeneklerinde Subaru’nun 
biraz korkak davranarak 

ateşli turbo motorlara yeteri 
kadar yer vermemesinin etkisi 
büyük. Peki ama yeni nesil bu 
durumu aşabilir mi? 

Görünen o ki motor 
konusunda yine sıkıntıları 
olacağı kuşkusuz olsa da yeni 
neslin iddialı fiyat etiketi bu 
olumsuzluğu unutturmak için 
yeterli. Önceki nesilden 10 
bin TL daha yüksek bedelle 

Gelenekçi misin

MURAT TOSUN



alınabilen yeni nesil, sahip 
olduğu agresif tasarım ve 
çok daha yüksek donanımı 
ile bu farkı önemsiz kılıyor. 
Ben de bunu ispatlamak için 
dergimizin direktörü Murat 
Tosun’a ve onun çok sevdiği 
ilk nesil XV’ye meydan 
okudum. Bakalım hangimizin 
fikri değişecek?

TASARIM BU KEZ 
TAMAMDIR

Yeni nesil Subaru XV, 
platformuna varacak kadar 
büyük bir değişim geçirmiş. 
Ancak açıkçası Subaru 
bunu çok iyi lanse edemedi. 
Çünkü çoğu kaynakta yeni 
versiyon için makyajlı model 
tabiri kullanılıyor. Aracın 
boyutlarının bile neredeyse 

aynı kalması bu iddiayı 
destekler olsa da gerçek 
böyle değil. Subaru, yeni 
aracı tasarlarken ilk nesilden 
aldığı ilhamı devam ettirmiş 
ama far ve stoplar gibi önemli 
alanlarda aracı vurgulayan 
değişiklikler yapmış. Yeni XV, 
öncüsünden 30 mm daha fazla 
dingil mesafesine sahip. 

Ilk nesilde daha sakin bir 
tasarım anlayışı hakimken 
yeni modelde adeta aracın 
“burdayım” demesi 
hedeflenmiş. Yeni renk 
seçenekleri de eklenince bu 
istek karşılıksız kalmamış; 
sonuç çok başarılı. 

Eski nesil XV kötü 
görünmüyor hatta daha 
Avrupai bir buruna sahipti. 
Yeni nesildeki çekik ve 

kısık far yapısı onun Japon 
kimliğini öne çıkartıyor. 
Murat Tosun’a göre de eski 
neslin yüzü markanın başarı 
hedeflediği başta Amerika 
olmak üzere pek çok pazarda 
elini kuvvetlendirecek bir 
tasarımdı. Ancak Subaru yeni 
nesilde genlerine bağlılığı 
göstermek adına yaptığı bu 
değişimle eski nesil kadar iyi 
bir sonuç elde edememiş gibi. 

Arka tasarımda yeni 
nesil göz çok hoş gelse 
de başta Nissan Qashqai 
olmak üzere farklı birkaç 
modelle benzerliklere sahip. 
Bu durumda ilk nesildeki 
özgünlüğü ortadan kaldırmış. 
Bana göre yeni nesil göze daha 
hoş gelirken eski nesil daha 
özgün bir tasarıma sahip. 

Konu iç mekanlara 
geldiğinde ise eski neslin 
üzerine sünger çeken Subaru 
ortaya konforlu ve teknolojik 
bir iç mekan çıkartmış. 

Bu konu hakkında hem 
benim hem de Murat’ın 
düşünceleri ortak. Yeni neslin 
yaşam alanı ve ergonomisi 
ilk modele göre önemli 
iyileştirmeler kaydetmiş. 

Aracın orta konsolun 
merkezinde yine bir 
multimedya ekranı yer alsa da 
eski nesle kıyasla yeni ekranın 
hem özelikleri geliştirilmiş 
hem de görünümü 
güzelleştirilmiş. 

Ayrıca konsolu boydan 
boya saran renkli dikişler de 
iç mekana sportif bir hava 
katmış.

yenilikçi mi?
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MERT DURAN



w w w.otos t i l .co m26    ARALIK 2017 OTO STİL

KARŞILAŞTIRMA SUBARU XV

Yeni nesilde teknolojik 
gelişmelere paralel olarak 
elektronik park freni 
kullanılması ise arazi 
araçlarında sevmediğimiz 
bir durum. Burada ben de 
gelenekçiyim ve mekanik 
el frenlerini özlüyorum. Iç 
mekandaki kalite hissi ve 
montaj işçiliklerinin de daha 
başarılı olmasının yanında 
yeni platform sayesinde 
yaşam alanı genişliği ve bagaj 
kapasitesi de artmış. 
MOTOR KEŞKE AYNI 
KALMASAYDI

Hem ilk nesil XV hem de 
güncel modelde 1.6 litrelik 
atmosferik benzinli motor 
kullanılmaya devam ediliyor. 
Açıkçası ben de Murat Tosun 
da bu konuda bir gelişim 
olmasını isterdik. Gelişimden 
kastımız dizel motor olması 

değil. Çünkü ikimiz de 
Subaru’ya dizel motorları 
yakıştırmıyoruz. Buna karşılık 
belki turbo destekli ya da 
atmosferik ama daha güçlü 
bir motor hiç de fena olmazdı. 
Çünkü aracın 114 HP gücü 
ve 150 Nm’lik torku yüksek 
değil. Üstelik iki nesilde de 
CVT şanzıman kullanılması 
gücün yola aktarılmasında 
sıkıntılar yaşanmasına neden 
oluyor. Subaru sesimizi duy 
ve tam otomatik şanzıman 
kullanmaya başla lütfen! 

Aracın alt devirlerden 
itibaren güç üretme isteği 
yüksek değil. Üst devirlere 
çıkıldığında da CVT 
şanzımanın etkisiyle üretilen 
güç yola önemli kayıplarla 
aktarılıyor. XV 0-100 km/s 
hıza ulaşmak için 13,9 
saniyeye ihtiyaç duyarken 

ilk nesil de bu hıza ulaşmak 
için aynı süreye gereksinim 
duyuyordu. 

GÜVENLIK ÖN PLANDA
Subaru XV modelini 

yenilerken güvenliğe büyük 
önem vermiş. Her ne kadar 
ilk nesil EuroNCAP çarpışma 
testinden 5 yıldız alarak 
güvenlik konusunda bir eksiği 
olmadığını kanıtlamış olsa 
da yeni nesil henüz bu teste 
alınmadı. 

Ancak görünen o ki araca 
eklenen ve alt donanımdan 
itibaren standart olarak 
sunulan EyeSight adlı 
sürücü destek sisteminin 
de katkısıyla yeni nesil bu 

çarpışma testinden çok daha 
iyi sonuçlar elde edecek. 

Başta adaptif hız 
sabitleyicisi, şerit takip 
sistemi, çarpışma önleme 
fren sistemi ve gaz kontrolü 
gibi özellikler bu sistemin 
içerisinde barınıyor. 

Ayrıca Subaru XV, sahip 
olduğu kameralar sayesinde 
otomatik uzun far sistemini, 
sürücünün hizmetine 
sunuyor ve karanlık yollarda 
far ayarlarıyla uğraşmak 
zorunda kalmıyorsunuz. 

Eski nesilde bu özellikleri 
bulmak mümkün değildi. 
Burada yeni nesil tartışmasız 
eski neslin önünde yer alıyor. 
Duy bunu Murat Tosun
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SONUÇ
Subaru XV yenilenmesiyle 
hoşuma giden bir model 
olmayı başardı. Eski nesli 
pek sevmeyen birisi olarak 
yeni modeli rahatça tavsiye 
edebilirim. Elbette yeni modelin 
de eski nesilden geri kalan 
yönleri olsa da yeni nesil benim 
beklentilerimi daha iyi karşıladı.

SONUÇ
Ben gelenekçi biri olsam da 
yeni Subaru XV benim de 
beğenimi kazanmayı başardı. 
Aracın özellikle artan konfor 
elemanları ve EyeSight 
teknolojisi ilk nesle karşı 
duyduğum sevginin yerini 
mantığa bırakmaya beni itti. 
Bir de aracın 114.900 TL’lik satış 
fiyatı var ki bu bile başlı başına 
tercih için önemli bir etken. 

TEKNİK VERİLER SUBARU XV 

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4/Benzin

Motor hacmi 1600 cc

Maksimum güç 114 HP-6200 d/d

Maksimum tork  150 Nm- 3600 d/d

Son hız 175 km/s

0-100 km/s hızlanma 13.9 sn

Tüketim (fab. ver.) 5.6/6.4/7.9 lt/100 km

FİYAT 114.900 TL

YOL TUTUŞ KARAKTERI DE 
DEĞIŞIP IYILEŞTI

Yeni bir platforma ve 
süspansiyon sistemine 
kavuşan XV,  bu sayede yola 
öncüsünden daha sağlam 
basıyor. Aracın yeni neslinde 
gövde yapısı ve birleşim 
noktalarının optimize 
edilmesiyle burulma direnci 
önceki modele göre %70 
geliştirilmiş. Bu, rezonansı 
ve bükülmeyi tüm gövdeye 
yayarak direksiyon, zemin 
ve koltuklardaki titreşimi 
büyük ölçüde azaltıyor. 
Ayrıca süspansiyon destekleri 
artık daha sağlam, bu da 
şasiyi bükmeden darbe emişi 
artırırken kolay ve konforlu 
sürüş sağlıyor. Yeni platform, 

arka stabilizörü doğrudan 
gövdeye monte ederek 
aracın gövde eğimini mevcut 
modellere kıyasla %50 
oranında azaltıyor. 

Tüm bu değişimlerin 
etkisini özellikle asfalt 
üzerinde çok net 
hissediyorsunuz. Araç otoyol 
kullanımları da olsa şehir 
içi gezintileri de olsa hem 
konforlu hem de güvenli yol 
tutuşa sahip. Ancak yeni 
nesilde sunulmaya başlanan 
elektronik park freni arazi 
kullanımlarında bazen 
sıkıntılar yaşanmasına neden 
oluyor. 

Mekanik el frenleri ile 
özellikle arazideki inişlerde 
işiniz çok kolaylaşıyor. 

Çünkü inişlerde yeri 
geldiğinde el frenini 2 diş 
yukarı çekerek güvenle 
inebiliyorsunuz. Elbette 
yeni modellerde eğim iniş 
kontrol sistemleri var ancak 
bu sistemlerin çalışması için 
çoğunlukla belirli eğimler 
ve hızlar gerekiyor. Eski 
usul burada gerçek anlamda 
daha fonksiyonel ve arazi 
şartlarında daha işlevsel. 
Kısaca yenilik her zaman iyi 
demek değil. 

FIYATI AVANTAJ
Subaru XV’nin eski nesli 

hala bayilerde bulunabiliyor. 
Stoklardaki modellerin 
fiyatları ise 104.490 TL’den 

başlıyor. Yeni neslin fiyat 
etiketi ise 114.900 TL’den 
başlıyor. Yani iki nesil arasında 
10 bin TL gibi bir fark var. 
Özellikle yeni neslin sahip 
olduğu güvenlik elemanlarını 
da düşününce yeni neslin 
fiyatı bir hayli avantajlı. 

Zira önemli rakiplerinin 
fiyatları Subaru XV’den 
önemli ölçüde yüksek. Hatta 
bir çok modelde 4x4 çekiş 
sistemi sunulmuyor ya da hem 
otomatik vites hem de 4x4 
çekiş sistemini bulmak pek 
mümkün değil. Eski neslin 
fiyatı da avantajlı gibi görünse 
de donanımsal eksiklerini 
de düşününce çok avantajlı 
olamıyor. 
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TEST BMW 520 I

Rakiplerinin hata yapma 
şansı yok
Rakiplerinin hata yapma 
şansı yok
Rakiplerinin hata yapma 
şansı yok
Rakiplerinin hata yapma 
şansı yok

BMW’nin amiral 
gemilerinden olan 
BMW 5 Serisi’nin 
otomobil dünyasındaki 

yolculuğu 1972 yılından 
günümüze kadar devam 
ediyor. Markanın üst-orta 
segmentindeki son temsilcisi 
F10 kasa 2010 yılında satışa 
çıkmıştı. Ailenin yeni yüzü 
olarak kendini gösteren bu 
otomobil eski kasaya göre daha 
büyük yapısı, daha lüks yaşam 
alanı, daha geniş bagaj hacmi, 
daha hafif gövdesi ve yepyeni 
donanımları ile boy göstermeye 
başladı.
KARIZMASI BILE YETIYOR

BMW 5 Serisi tasarımı 
ve iç dizaynı ile yenilenen 
bir form kavuşmuş. 5 Serisi, 
eski nesillere nazaran çıtayı 
bir adım üste çıkarabilecek 
bir model olarak karşımıza 
çıktı. BMW’nin 7 Serisi’nde 
yer verdiği bazı özellikleri 
5 Serisi’nde yer vermesi 
müşterileri mutlu etmeyi 

hedefliyor.  Aracın dış 
tasarımında yenilenen 
adaptif LED teknoloji far 
grubu ilk bakışta dikkatimi 
çeken değişiklikler arasında 
yerini aldı. BMW Selective 
Beam adı verilen opsiyonel 
adaptif farlar 500 metreye 
varan aydınlatma menziline 
sahip. Araç öncüsünden 
daha dinamik bir görünüme 
kavuşmuşken sportifliğinden 
de bir şey kaybetmemiş. Yeni 
5 Serisi’nin ön çamurlukların 
alt kısmındaki hava tahliye 
kanallarıyla BMW 7 Serisi’nden 
izler sunan marka iki 
karakteristik özelliği ilk kez bir 
araya getirmiş.

Ön tarafta değişken bir far 
formuna yer veren BMW arka 
tarafta ise sadeliği korumuş. 
Yenilenen ön tasarımı ve arka 
taraftaki sade form ile dikkat 
çekiyor. L formlu stopları 
korumasıyla eski neslini 
hatırlatan arka bölümde artık 
tüm motor seçeneklerinde 

BMW, meraklı bekleyişin ardından yeni 5 Serisi’ni 
hayranlarıyla buluşturmuştu. BMW’nin en son 
teknolojileri ile donatılan 7. jenerasyonu, 1.6 
litrelik motoru ise yine en çok tercih edilen 
versiyon olacaktır. 

YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

tamponun iki yanında birer 
egzoz çıkışı standart hale 
getirilmiş. Stopların, farlar 
gibi inceldiği de dikkatlerden 
kaçmıyor. Genişlik algısını da 
arttıran bu tasarım detayında 
egzozların çıkışları versiyonuna 
göre, yuvarlak, yamuk ve 
dörtgen formlu alınabiliyor.
IÇ MEKAN KÜÇÜK 7 SERISI

BMW 5 Serisi’nin iç mekanı 
ise 7 Serisi’nden izler taşıyor. 
Bir önceki nesline göre daha 
kaliteli malzemeler kullanılmış. 
Aracın sınıfında olması 
gereken lüks yapı korunmuş 
ve kalite algısı çok üst seviyeye 
çekilmiş. Dakota ve Nappa 
deri kaplama alanlar ve aynı 
şekilde deri koltuklar, 8 farklı 
modda programlanabilen masaj 
fonksiyonlu koltuklar gibi 
detaylar bu aracın lüks algısının 
oluşmasını sağlamış. 

Iç mekanında BMW Gesture 
Control isimli harekete duyarlı 
bir sistemle donatılan 5 
Serisi’nde örneğin müziğin 
sesini açmak için düğme 
aranıza gerek kalmıyor. 
Multimedya ekranın karşısında 
elinizi sesi açar gibi yaptığınız 
anda otomobil bunu anlıyor 
ve sesi yükseltiyor. Opsiyonel 
olarak sunulan müzik sistemi 
ise tek kelimeyle enfes. Her 
tınıyı hissetmenizi sağlayan 
müzik sisteminin ses kalitesi ve 
çıkış gücü yüksek.

BMW 5 Serisi’nde teknolojik 
konfor özellikleri ve eğlence 
yapısı da geliştirilmiş. BMW 
5 Serisi’nin geliştirilmiş 
navigasyon sisteminde gerçek 
zamanlı trafik bilgileri de 
size doğru trafik bilgi akışı 
sağlayarak güvenli ve rahat bir 
yolculuk yapmanızı sağlıyor.
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SONUÇ
BMW 5 Serisi her zaman sınıfında 
iddialı bir model olmuştur. Ancak yeni 
neslinde bu iddiasını o kadar yukarı 
taşımış ki rakipleri için artık hataya 
yer yok. Aracın 1.6 litrelik motoru yine 
en çok tercih edilen motor alternatifi 
olacaktır. Ancak düşük hacme rağmen 
satış fiyatı el yakmaya devam ediyor. 

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.4
0-400 m (sn) 17.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.2
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 9.2
Menzil (km) 739

DEĞERLENDİRME BEĞENDİ BEĞENMEDİ
Murat Tosun
Mert Duran
Gürkan Gençyılmaz

TEKNİK VERİLER BMW 5.20I

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı /4/Benzin

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1597 cc

Maksimum güç 170 HP-5000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-2000 d/d

Son hız 226 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.3 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/55 R19

Depo kapasitesi 68 lt

Bagaj hacmi 530 lt

Ağırlık 1605 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.9/6.5/7.6 lt/100 km 

Uzunluk 4936 mm

Genişlik 1868 mm

Yükseklik 1467 mm

Aks mesafesi 2975 mm

FİYAT 319.900 TL

Öncüsüne kıyasla yeni 
koltukların kullanıldığı iç 
mekanda sunulan yaşam alanı 
artırılmış. Ancak ben daha 
fazlasını beklerdim. Özellikle 
arkadaki diz mesafesinde daha 
iyisini sunan rakipleri var. 
Buna karşılık 5 Serisi’nin bagaj 
kapasitesi ise yeni nesilde 530 
litreye yükselmiş ve oldukça 
derin bir yapıya kavuşmuş. Bu 
sayede uzun yükleri taşımak 
bile sorun olmaktan çıkıyor.
ÜLKEMIZIN POPÜLER MOTORU

Testimize konuk olan 
5.20i’nin 1.6 litrelik benzinli,  
dört silindirli motoru 170 
HP güç ve 250 Nm tork 
üretiyor. Bu kombinasyona 8 
ileri otomatik şanzıman eşlik 
ediyor. Fabrika verilerine göre 0 
– 100 km/s hızlanması için 8.3 
saniyeye ihtiyaç duyulurken 
ortalama 6.5 litre yakıt 
tüketimi elde ediliyor. 

BMW 520i’de 4 farklı sürüş 
modu bulunuyor. Bunlar 
Comfort, Sport ve Eco Pro ve 
kişisel ayar modu. Ilk andan 
itibaren yüksek hızlanma 
isteğine sahip olan motor 
kesintisiz biçimde bu gücü 
sürücüsüne sunmasıyla fark 
yaratıyor. Direkt direksiyon 
sistemiyle kullanım konforunu 
artıran 520i’nin yürüyen 
aksamı da değişimden nasibini 
almış. Eski nesline göre daha 
fazla konfor sunan otomobilde 
iç mekana yansıyan vuruntu 
ve salınımlar önemli ölçüde 
gerilemiş. Buna karşılık 
direksiyon sistemi sportiflik 

adına hala biraz sert ve bu şehir 
içinde zaman zaman yorucu 
olabiliyor.

BMW 5 Serisi, yarı bağımsız 
sürüş için en üst seviyede 
akıllı sürüş asistan sistemleri 
ve dijital park hizmetleri ile 
donatılmış durumda.520i’de 
de bu sistemler kullanılıyor.  
Zorlu durumlardan kaçınma 
yardımı ve kavşak trafik uyarısı 
gibi yeni özelliklerle birlikte 
şerit değiştirme asistanı ve 
aktif yandan darbe korumalı 
şeritte tutma asistanı da sunula 
yeniliklerden bazıları. Aktif 
yandan darbe korumalı şeritte 
tutma asistanı, şerit çizgilerini 
ve otomobilin etrafındaki alanı 
izleyerek düzeltici direksiyon 
müdahalelerinde bulunuyor ve 
böylece olası çarpışmalardan 
kaçınma konusunda sürücüye 
yardımcı oluyor.

Yol tutuş konusunda uzman 
olan BMW, 520i versiyonunda 
bu karakterini korumuş. Yeni 
nesilde bu özellik kaybolmadan 
konforlu sürüş özelliği de araca 
dahil edilmiş. Yine direkt ve 
hızlı çalışan bir direksiyon 
sistemine sahip olan 5.20i 
buna karşılık artık daha 
fazla süspansiyon konforu 
sunuyor. Istanbul gibi yolların 
bozuk ve özellikle kasislerin 
bol olduğu bir şehre göre 
fazlasıyla konforlu. Önceki 
nesillerde özellikle büyük 
jantlı versiyonlarda iç mekana 
bir hayli yansıyan vuruntular 
yeni modelde neredeyse hiç 
hissetmiyorsunuz bile.
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Büyümüş de Leon’a 
rakip olmuş

Ilk kez 1984 yılında 
piyasaya çıkan Ibiza, 
Seat’ın simgesi haline geldi. 
Bu otomobil markanın 

tarihinde en uzun zamandır 
satışta olan ve en çok satılan 
modeli olmakla birlikte 5.4 
milyonun üzerinde müşteriye 
ulaştı. Ibiza, Seat’ın gelecekte 
şirketin başarısını devam 
ettirmekte güvendiği Leon 
ve Ateca ile birlikte üç temel 
direğinden birisi.

Seat Ibiza’nın tasarımına 
baktığımız da, ön kısmında 
üçgen Full LED farlar ve ikonik 
gündüz sürüş ışığı grafikleri 
yeni Seat’ı anında fark edilebilir 
kılıyor. Ön panjurdaki logo 
kaput üzerindeki iki karakter 
çizgisiyle vurgulanıyor. Ön ve 
arka çıkıntılar çok kısa, bu da 
her bir köşedeki tekerleklerle 
birlikte otomobilin istikrarlı, 
dinamik ve sportif olmasını 
sağlıyor. Daha uzun aks 
mesafesi ve pencere yapısı, 
yeni Ibiza’nın boyutunu 

vurgularken, alt kısma doğru 
görülen tipik Seat özelliği 
kabartılar, otomobile daha 
etkileyici, üç boyutlu bir 
görünüm kazandırıyor. 
Üst yapı, keskin hatları ile 
yüzeyleri birleştirerek güzelce 
şekillendirilmiş. Yeni jantlar, 
18 inçe kadar çıkıyor ve iki ton 
seçeneği ile zarif bir dokunuş 
sunuyor. Ancak Istanbul gibi 
bozuk yollar için 16 inçlik 
jantlar en ideal seçenek gibi 
duruyor.
HER DETAYINDA SPORTIF

Aracın arka kısmı da 
Ibiza’ya özgü tasarlanmış. 
Stoplar aracın çevresini 
sarıyor, arka kısımdaki 
orantılı ve iyi aerodinamik 
performans sunan kabartılarla 
etkileşiyor. Bagaj kapağının 
güçlü çizgileri ve tamponlar 
aracın geniş görünmesini 
sağlarken, neredeyse yekpare 
bir biçim algısı yaratıyor ve 
arka reflektörler de aracı yere 
yakınlaştırıyor gibi görünüyor. 

Yıllarca Volkswagen Grubu’nun altında kendi 
potansiyelini gösterme konusunda sıkıntılar 
yaşayan Seat, son zamanlarda kaydettiği ilerleme 
ile herkesin korkulu rüyası haline geldi. 

YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

FR donanım seviyesi, arka 
tamponun her iki yanında yer 
alan egzoz uçları gibi sportif 
ayrıntılarla birlikte geliyor.
ÖZGÜNLÜĞÜ YETERSIZ

Ibiza’ın kapısını açıp iç 
mekanına geçtiğimiz de ise, 
keskin hatlar burada da devam 
etmiş. Üstte konumlandırılan 
yatay formlu havalandırma 
panelleri ile orta konsolda 
bulunan 8 inçlik multimedya 
ekranın da dahil olduğu 
detaylar FR ve Xcellence 
modellerini ait özellikler 
taşıyor. 8 inçlik dokunmatik 
ekranın hassasiyeti oldukça 
başarılı. 

Bu ekranda Apple CarPlay 
ve Androild Auto bağlantı 
özellikleri bulunuyor. 8 
inç boyutundaki ekranda 
yakınlık sensörü var, yani 
eliniz yaklaştığında sizi 
algılayabiliyor. 

Menüler ve alt menülerde 
kaybolmanızı engelleyecek 
kadar basit ve sade ve aynı 
zamanda oldukça güzel 
görünen düğmeler ise sürüşü 
kolaylaştırıyor.

Ibiza’nın iç mekanında 
kullanılan malzeme kalitesi 
maliyeti azaltmak adına düşük 
tutulmuş. Sınıf standartlarını 
karşılayan malzeme kalitesi, 
alt kısımlara inildikçe düşüyor. 
Ancak bu bana göre aracın satın 
alınmasını engelleyecek kadar 
önemli bir eksiklik değil.

Koltuklar oldukça konforlu. 
Geniş gövdeye ek olarak aks 
mesafesinin 95 mm uzaması 
omuz mesafesinde 42, diz 
mesafesinde 35 mm kadar daha 
fazla alan sunuyor. Bagaj hacmi 
ise bir önceki jenerasyona göre 
63 litre artmış ve 355 litre 
olmuş. Derinlik ve yükseklik 
ayarlı direksiyon simidinin 
arkasında pahalı görünen bir 
panel var. 

TEST SEAT IBIZA
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SONUÇ
Seat Ibiza küçük sınıfta 
kendisinden her zaman söz ettiren 
bir model olmuştur. Yeni neslinde 
de bu durum değişmeyecek gibi 
duruyor. Aracın büyüyen kabini ve 
yine zengin motor alternatiflerine 
sahip olması ailelerin daha da 
hoşuna gidecektir.

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.1
0-400 m (sn) 22.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.1
Menzil (km) 656

DEĞERLENDİRME BEĞENDİ BEĞENMEDİ
Murat Tosun
Mert Duran
Gürkan Gençyılmaz

TEKNİK VERİLER SEAT IBIZA

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı /3/Benzin

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 999 cc

Maksimum güç 95 HP-5000 d/d

Maksimum tork 175 Nm-1500 d/d

Son hız 182 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 5 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 195/55 R16

Depo kapasitesi 40 lt

Bagaj hacmi 355 lt

Ağırlık 1047 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.1/4.7/5.8 lt/100 km

Uzunluk 4059 mm

Genişlik 1780 mm

Yükseklik 1444 mm

Aks mesafesi 2564 mm

FİYAT 74.000 TL

TEK MOTOR 3 GÜÇ
Seat Ibiza ülkemizde şu an 

tek motor hacmi alternatifi 
ile satışa sunuluyor. Satışa 
sunulan motor seçeneğinin 
özellikleri ise, 1.0 litrelik 
benzinli atmosferik 75 HP, 1.0 
litrelik TSI benzinli 95 HP ve 
1.0 litrelik TSI benzinli 115 HP 
gücü olan ve DSG şanzımanla 
alınabiliyor. 

Test konuğumuz Ibiza ise, 
1.0 litrelik 95 HP gücü olan, 
5 ileri manuel şanzımanlı 
versiyondu. Fabrika verilerine 
göre 0 – 100 km/s hızlanmasını 
10.9 saniyede tamamlayan araç 
ortalama yakıt olarak ise 4.7 
litreye ihtiyaç duyuyor. 3 günlük 
karma test parkurumuzda ise 
tüketim olarak 6.1 litrelik bir 
değere ulaştım. 

Alt devirlerde biraz cansız 
olan küçük güç ünitesi 

turbo devreye girdiği anda 
sürücüsüne kullanım keyfi 
veren bir makineye dönüşüyor. 
Ibiza, sert yapısının avantajını 
gergin yol tutuş karakteristiğini 
sessiz, darbe emiş kabiliyeti 
yüksek ve yol bozukluklardan 
pek etkilenmeyen, iyi kontrol 
edilmiş sürüş kalitesi ile 
birleştirerek hissettiriyor. 

Yönlendirme konusunda ise, 
ön lastiklere büyük yüklerin 
bindiği zorlu virajlarda önden 
kaymalar görülüyor. Bu gibi 
durumlarda ise sizin müdahale 
etmenize gerek kalmadan ESP 
aracı izine sokuyor. 

Ibiza, yön değişimini istekli 
bir biçimde yapıyor. Aracın 
yeni şasisi rijit yapısının etkisini 
yolda çok iyi anlıyorsunuz. 
Aracın frenleri yeterince güçlü 
fakat bazen dozlama konusunda 
tepkisiz kalıyor.
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xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxTEST MERCEDES-BENZ S 400d 4MATIC 

Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz
Rezervasyonsuz 
almıyoruz

Lüks ve pahalı bir 
restorana gittiğinizde 
nasıl rezervasyonunuz 
yoksa kapıda 

kalıyorsanız, bu otomobilde 
de benzer bir durum söz 
konusu. Bu restorana gelenler 
ambiyanstan daha fazla 
yararlanmak için yemeklerini 
uzatıp bütün geceyi orda 
geçirmek istiyorsa bu araçta 
da aynısı söz konusu. Ister S 
Serisi’nin sürücü koltuğuna 
oturun, isterseniz arka koltukta 
keyif yaşayın siz de bu lüks 
atmosferde geçirdiğiniz zaman 
hiç bitmesin istiyorsunuz. 

Mercedes’in 2013 yılında 
tanıttığı S Serisi tasarımıyla 
başta E ve C Serileri olmak 
üzere markanın diğer 
modellerine de ilham verdi. 
Hemen dikkat çekme 
konusunda adeta uzman olan 
S Serisi, yeni neslinde de bu 
durumun devam etmesini 
sağlamış. Far ve tampon 
yapısında değişikliğe giden 

firma bu aracın yine göze hoş 
gelmesini sağlamış.  

Aracın genişliğini 
vurgulayan yatay çizgiler, arka 
bölüme özenle yerleştirilmiş 
iki adet krom egzoz çıkışı 
bulunuyor. Bu yenilenen 
egzoz çıkışları sayesinde yere 
biraz daha yakın ve sportif bir 
görünüme kavuşmuş. 

Bagaj kapağında yer alan 
S 400d ve 4Matic harfleri, 
şıklığın ve zarafetin birer 
sembolleri şeklinde sunuluyor. 
Mercedes S Serisinde hafif 
alaşım 7 yeni jant seçeneğine 
yer veriyor. Bu jantların 
boyutlarıysa 17 ve 20 inç 
arasında değişiklik gösteriyor.
DAHA NE OLSUN?

Mercedes S Serisi’nin 
iç mekanına geçtiğimizde 
oldukça lüks bir ortam bizleri 
karşılıyor. 

Aracın yaşam alanını her biri 
12.3 inç büyüklüğünde iki adet 
yüksek çözünürlüklü parlak 
ekran domine ediyor. 

Mercedes’in amiral gemisi olarak bilinen S 
Serisi birçok teknolojik yenilik ve tasarım 
dokunuşları ile tazelendi. Aracın ister sürücü 
koltuğuna isterseniz de arka koltuklarına oturun 
sahip olduğu özellikler nedeniyle yolculuğunuz 
bitmesin isteyeceksiniz. 

YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

Tek bir cam panel altında bir 
araya gelen ekranlar böylece 
tek bir geniş ekran görünümü 
sunuyor ve tasarım anlamında 
da orta konsolun yatay formlu 
mimarisini destekliyor. 

S Serisi’nin direksiyonunda 
dokunmatik kumanda panelleri 
bulunuyor. Bu yüzeyler tıpkı 
akıllı cep telefonlarında olduğu 
gibi dokunma ve kaydırma 
hareketlerine cevap veriyor. 
 BENZERSIZ KONFOR

Böylece sürücü ellerini 
direksiyondan ve gözünü 
yoldan ayırmadan bilgi ve 
eğlence sistemini güvenli 
ve konforlu bir şekilde 
yönetebiliyor. 

Aracın tüm fonksiyonları 
konsolun merkezinde bulunan 
dokunmatik panellerden 
ve ses komutuyla da 
gerçekleştirilebiliyor. 

Classic, Sport ve Progressive 

olmak üzere üç farklı ekran 
teması seçeneği, S Serisi’nin 
sunduğu yeni teknolojiler 
arasında.

Mercedes S Serisi’nin arka 
koltuklarına baktığımızda 
ise, özel ayarlanabilen 
kinematik sistemi sayesinde 
benzersiz bir konfor sunuyor. 
Ön konsolun devamı olarak 
devam eden opsiyonel sabit 
arka orta konsol, içecekleri 
daha uzun süre soğuk-sıcak 
tutabilen Peltier teknolojisinin 
kullanıldığı bardak yerleştirme 
alanları sunuyor. Arka tarafta 
iklim kontrolünü en iyi şekilde 
sağlamak için standart olarak 
ikinci bir otomatik klima 
kontrol sistemi ve ilave iki 
adet klima bölgesi bulunuyor. 
Genel olarak lüks ve konfor için 
hazırlanmış yaşam alanında bu 
anlamda en ufak bir eksiklik 
göremiyorsunuz ve adeta daha 
ne olabilir ki! diyorsunuz.  

Mercedes S Serisi’nde yine 
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SONUÇ
Mercedes’in ürün gamındaki en lüks model 
olan S Serisi yine adının hakkını veren 
bir konforla bizleri karşıladı. Eğer aracın 
fiyatını dert etmiyorsanız o zaman parasının 
hakkını veren daha iyi bir model bulmanız 
neredeyse imkansız. Yeni V6 motorun sahip 
olduğu yüksek güç de S Serisi’nin keyfini 
artıran bir başka önemli unsur. 

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 5.7
0-400 m (sn) 15.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.1
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 1129

DEĞERLENDİRME BEĞENDİ BEĞENMEDİ
Murat Tosun
Mert Duran
Gürkan Gençyılmaz

TEKNİK VERİLER MERCEDES S 400D 4MATIC

Motor (tip/silindir sayısı) V6/Dizel

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 24/2

Motor hacmi 2925 cc

Maksimum güç 340 HP-3600 d/d

Maksimum tork 700 Nm-1200 d/d

Son hız 250 km/s

0-100 km/s hızlanma 5.2 sn

Şanzıman 9 G-Tronic

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 245/50 R18

Depo kapasitesi 70 lt

Bagaj hacmi 510 lt

Ağırlık 2060 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.0/5.7/6.9 lt/100 km

Uzunluk 4690 mm

Genişlik 1820 mm

Yükseklik 1710 mm

Aks mesafesi 2705 mm

FİYAT 1.210.800 TL

zengin motor alternatifleri 
sunuyor. S 400d 4Matic 
versiyonunun kaputunun 
altındaysa 340 HP güç ve 700 
Nm tork üreten bir V6 motor 
yatıyor. Bu motor Mercedes’in 
bugüne kadar ürettiği en güçlü 
dizel motorlu otomobilin 
ortaya çıkmasını sağlamış. 
Bu motorun litre başına elde 
ettiği güç günümüzde pek çok 
benzinli motorda bile fazla.  

Araçta yer alan 3.0 litrelik 
dizel motora 9 G-Tronic 
şanzıman eşlik ediyor. 

0 – 100 km/s hızlanmasını 
iri gövdesine rağmen 5.2 
saniyede tamamlayan S 400d 
maksimum 250 km/s’ye 
ulaşabiliyor. 

Fabrika verilerine göre bu 
iri ve performanslı otomobil 
100 km’de ortalama şehir içi 
yakıt tüketimi ise 5.7 litrelik 
bir değer gösteriyor. Benim 
karma testimde ise 6.2 litrelik 
bir değer gösterdi. Böyle büyük 
bir otomobilin bu değerlerde 
yakıt tüketimi bence alkışı hak 
ediyor. Bu motorun güç üretme 
konusunda her zaman hazır 
olması da benim çok hoşuma 
gitti. Yani ayağımı ne zaman gaz 
pedalına koysam tam istediğim 
tepkiyi aldım. 

Mercedes S 400d’de diğer 
Mercedes modellerinde olduğu 
gibi sürüş modları yer alıyor. 

Bu modlar sayesinde farklı 
tüketici beklentilerine araç 
cevap verilebiliyor.

Konu sürüş konforu 
olduğunda Mercedes hep ön 
sıralarda olmuştur. Konfor 
odaklı bir otomobil olan S 
Serisi, performans istendiğinde 
de sürücüsüne eksiksiz bir 
otomobil olduğunu ispatlıyor. 

Direkt çalışan direksiyon 
sistemi ve darbe emiş 
konusunda hassas çalışan 
yürüyen aksamı ile S 400d 
özellikle arka koltukta 
oturanlar için unutulmaz bir 
deneyim sunuyor. 
GÜVEN VERIYOR

Aracın süspansiyonları 
darbe emiş konusunda çok 
başarılı iken, performanslı 
kullanımlarda da yola sağlam 
basan yapısıyla insana güven 
veriyor. 

Belki bu araçtaki en 
büyük eksiklik ise size sürati 
hissettirmemesi. 

Yani özellikle otoyolda bu 
modelle ilerlerken eğer dikkatli 
olmazsanız kendinizi bir anda 
80-200 km/s hızla gidiyor 
bulabilirsiniz. 

Iç mekana yansıyan 
gürültü olmadığı için ve araç 
hız arttıkça gövdesini yere 
yaklaştırıp daha iyi yol tuttuğu 
için hız limitlerine uymanız 
zorlaşıyor.
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 KARŞILAŞTIRMA NISSAN QASHQAI & HYUNDAI TUCSON & JEEP COMPASS

Asfalt bozulup yola kum ve çakıl hakim 
olduğunda toz kaldırabilirler. Ancak 
Hyundai Tucson, Nissan Qashqai ve Jeep 
Compass gibi kompakt SUV`lar kendilerini 
en rahat şehirde hissediyor.
YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ 

FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

Asfalt bozulup yola kum ve çakıl hakim 
olduğunda toz kaldırabilirler. Ancak 
Hyundai Tucson, Nissan Qashqai ve Jeep 
Compass gibi kompakt SUV`lar kendilerini 
en rahat şehirde hissediyor.
YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ 

FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

Asfalt bozulup yola kum ve çakıl hakim 
olduğunda toz kaldırabilirler. Ancak 
Hyundai Tucson, Nissan Qashqai ve Jeep 
Compass gibi kompakt SUV`lar kendilerini 
en rahat şehirde hissediyor.
YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ 

FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

Asfalt bozulup yola kum ve çakıl hakim 
olduğunda toz kaldırabilirler. Ancak 
Hyundai Tucson, Nissan Qashqai ve Jeep 
Compass gibi kompakt SUV`lar kendilerini 
en rahat şehirde hissediyor.
YAZI GÜRKAN GENÇYILMAZ 

FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA
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Kış geldi, arazi araçları yeniden popüler oldu. Yerden 
yüksek yapıları sayesinde bu araçlar görünen o 
ki uzun bir süre daha çok tercih edilen modeller 
olacak. Ancak bu araçlar gerçekten arazi aracı 

mı? Işte asıl sorulması gereken soru bu. Ne yazık ki şu anda 
satılmakta olan pek çok model aslında bir Crossover. Yani 
aslında bu araçları arazi aracı görünümlü olsa da yerden yüksek 
bir otomobil gibi düşünebilirsiniz. Peki ama bu modeller 
içinde safkan arazi araçları yok mu? Elbette var. Işte bu 
karşılaştırmamızda karşı karşıya getirdiğimiz 3 model arasında 
hem Crossover hem de safkan SUV var. Peki ama bu kadar 
farklı karakterli araçlar içinde birinciyi neye göre seçeceğiz? 
Işte bu sorunun cevabını karşılaştırmamızda öğreneceğiz.

SERT TASARIMLAR DIKKAT ÇEKIYOR
Öncelikle karşılaştırmaya liderle başlayalım. Piyasaya 

çıktığı ilk günden beri çok beğenilen Nissan Qashqai, 
fiyatından dolayı satış liderliğini kısa sürede yakalamış ve 
elinden bırakmamış bir model. Dış tasarımından kısaca 
bahsedecek olursak kısa süre önce makyajlanan modelin 
eski nesline oranla daha yumuşak ve akıcı çizgilere sahip 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında bu nesil Qashqai’de 
en belirgin olarak fark edilen, kalite algısının arttırılması 
olmuş. Nissan, ön yüz bakımından modelleri arasında bir 
standardizasyona gitmiş. Mesela, Qashqai ve  X-Trail ön yüzleri 
benzerlikler taşıyor. Peki nedir bunlar? Geriye doğru çekik far 

grubu, ızgara üzerinde logoyu çerçeveleyen büyük V simgesi, 
kromaj sis farı çıtaları ve daha belirgin motor kaputu izleri 
ilk dikkat çeken benzerlikler. Qashqai’nin arka tasarımına 
geçildiğindeyse stopların LED ünitelerinin farklı bir desen 
tasarımına sahip olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Tamponun 
siyah renkli alt kısmı da tamamen yenilenmiş. Reflektörler 
biraz daha yukarıya alınırken en alta metal görünümlü koruma 
plakaları eklenmiş.

Sırada Hyundai’nin bu segmentteki iddialı temsilcisi Tucson 
var. Hyundai Tucson, son derece güçlü, sportif ve güven veren 
bir tasarıma sahip. Ön tarafta yer alan ve markanın tasarım 
felsefesini tam olarak yansıtan karakteristik altıgen ön ızgara, 
bu güçlü tasarımı yansıtan en büyük etkenlerden. Geniş 
çamurluklar, yatay tasarlanan far grubu ve sportif hava girişleri 
ön taraftan bakıldığında bu otomobile daha geniş bir görünüm 
kazandırmış. Tucson’a yan taraftan baktığınızda ise akıcı 
tasarım felsefesinin tam anlamı ile uygulandığını ve amaçlanan 
hareket halindeymiş gibi görünümün kazandırıldığını net 
olarak söyleyebiliriz. 

Bu sayede otomobilin aerodinamik yapısı da daha akıcı bir 
hale getirilmiş. Arka kısımda LED stoplara yine yatay tasarım 
uygulanmış. Tampon altında yer alan difüzör, çift egzoz çıkışı 
ve arka camın üzerindeki küçük spoyler da bu sportif yapıyı 
pekiştirmiş. Ön çamurluklarda olduğu gibi arka çamurlukların 
da geniş yapısı, hem bu otomobilin arazi kabiliyetine hem de 
güçlü duruşuna katkı sağlamış.
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KARŞILAŞTIRMA NISSAN QASHQAI & HYUNDAI TUCSON & JEEP COMPASS

Şimdi de bu sınıfa en son dahil olan Jeep Compass’a bir göz 
atalım. Ikinci nesil Compass yuvarlak far yapısından kurtularak, şu 
an satılmakta olan Jeep modellerinin modern tasarım detaylarını 
almış. Yapı olarak daha sert bakışlar ve ağırbaşlı duruşu var. Jeep, 
artık sert Amerikan tavrı sergiliyor; yani özüne döndü. Compass’ın 
mercekli farları, etrafına kavisli şık bir LED aydınlatma grubuyla 
kombine edilmiş. Eski Compass’ın hatırlarsanız ön bakışları eski 
Grand Cherokee ile aynı olup, ızgara sade ve dikine çubuklardan 
oluşuyordu. Bu sefer Jeep klasik ızgara yapısında oynamalar 
yaparak, küçük kareler eklemiş. Izgaranın arka planında ise parlak 
siyah uygulaması, krom çerçeve ile uyumlu olmuş. Eski nesilden 
kalan yorgun ve halsiz duruşları, yerini dinamik bir yapıya bırakmış. 
Yapı olarak biraz daha yüksek duran Compass, bunu arka kısımda da 
hissettiriyor. Stoplar köşelerden alınarak üstte çıkartılmış. Ve biraz 
daha büyük tasarlanmış. Far yapısı ise ağabeyi Cherokee‘den farklı 
ve karakteristik. Compass’ın far hatları daha yuvarlak, Cherokee’nin 
daha dik ve kare yapıya yakın.

TUCSON IÇ MEKANDA ÖNDE
Nissan Qashqai’nin iç mekanına baktığımız da yaşam alanında 

büyük bir değişim yapılmamış olduğunu görüyoruz. Buna karşılık 
aracın donanımına da eklenen dikkate değer yenilikler mevcut. 
Yeni desenli nappa deri koltuk kullanımı iç mekandaki kalite algısını 
artırmış. Direksiyon simidinin tasarımı da değişmiş. D formlu, 
altı düz direksiyon simidi araca giriş ve çıkışı kolaylaştırırken aynı 
zamanda daha sportif bir görünüm sunuyor. Direksiyon üzerinden 
sağ ve sol taraftaki dört yönlü kumanda düğmelerinin tasarımı da 
yenilendi ve sürücünün gözünü yoldan ayırmadan fonksiyonları 
kumanda etmesini sağlar hale gelmiş. 
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Yenilenen iç mekanda dikkat çeken bir başka değişim ise vites 
grubunda yaşanmış. Kocaman topuzlu otomatik vites yerine 
X-Trail’da gördüğümüz yeni modern bir vites kolu araca eklenmiş. 
Bir başka değişiklik ise uzun zamandır beklenen 4 cam otomatik 
özelliği en sonunda bu makyaj ile gelmiş. Multimedya ekranında bir 
değişiklik olmaması ve gösterge panelinin de hala eski nesille aynı 
olmasını ise beğenmedik.

Nissan Qashqai, 4394 mm uzunluğa, 1806 mm genişliğe, 1590 
mm yüksekliğe ve 2646 mm aks mesafesine sahip. Qashqai’nin 
yaşam alanına baktığımız da ise, önde ve arkada sunulan baş ve diz 
mesafesi herhangi bir sorun yaşatmıyor. Qashqai’in sunduğu bagaj 
hacmi ise 401 litre.

Tucson’un iç kısmına geçtiğimizde bu otomobilin kokpitinin 
konfor odaklı tasarlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Konsolun 
daha yumuşak dokunuşlu malzemeden yapılması bu algıyı 
kullanıcısına en net olarak aksettiren etkenlerden. Ayrıca direksiyon 
simidinin daha kalın ve etli yapısı test sürüşlerimiz esnasında bu 
otomobili kullanırken bizleri güvende ve kendinden daha emin 
hissettirdi. Orta konsolda yer alan büyük multimedya sisteminden 
navigasyon, bluetooth bağlantısı, ses sistemi gibi özellikleri kontrol 
edebiliyorsunuz. Ayrıca test otomobilimizde ön ve arka koltuklarda 
ısıtma sistemi, direksiyon ısıtma sistemi gibi konfor, kör nokta 
uyarı sistemi, şerit değiştirme ikazı, otomatik park sistemi ve sport 
sürüş modu gibi teknoloji ve güvenlik sistemleri de yer alıyordu. 
Vites kolunun altında yer alan dikdörtgen tuş grubundan Tucson’un 
sürüş modunu, yokuş iniş modunu, otomatik park sistemini ve 4×4 
özelliklerini aktif hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca bu grubun hemen 
üzerinde elektronik el freni butonuna da yer verilmiş. Tucson’un 
bel destekleri güçlendirilmiş ön ve arka koltukları ile yolculuklar 
daha mutlu ve rahat geçiyor. Neredeyse otomobilin tüm tavanını 
kaplayan tamamen açılabilir cam tavan ise içeridekilere üstü açık bir 
otomobilin sağladığı ferah ortamı yaratıyor. 

Hyundai Tucson, 4475 mm uzunluğa, 1850 mm genişliğe, 
1660 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. 488 litre 
ile oldukça bonkör bir hacim sunan Tucson, rakiplerine adeta bu 
konuda gözdağı veriyor.

Jeep Compass’ın iç mekanına baktığımızda ise, Amerikalıların 
sevdiği tarzda; biraz kaba, köşeli bir yapının olduğu fark ediliyor. 
Avrupalı tüketicilerin beklentilerini bu çizgiler karşılamakta 
zorlanacaktır. Bu nedenle Jeep de kokpit için fazla detaya girmiyor. 
Stili fazla değiştirilmeyen direksiyonu, basit vites kutusu dikkat 
çekiyor. Ne yazık ki iç mekan tasarımı konusunda Jeep rakiplerinden 
geride kalıyor. 

Üç kollu direksiyonda ses sistemi kontrolü, telefon özelliği ve 
hız sabitleme özelliklerinin kontrollerini yapabiliyorsunuz. Ayrıca, 
eskisine nazaran direksiyon hassasiyeti biraz daha iyileştirilmiş. 
Neredeyse bir önceki nesilden kalan çoğu malzeme değiştirilmiş. 
Koltuklar da aynı şekilde farklı bir deri ile kaplanmış. Soğutma 
özelliği dışında koltuklarda olabilecek diğer özellikler mevcut. 
Vites kolunun önünde AWD sisteminin yönetildiği yuvarlak buton 
koyulmuş. 

Jeep Compass, 4394 mm uzunluğa, 1819 mm genişliğe, 1644 
mm yüksekliğe ve 2636 mm aks mesafesine sahip. Compass’un 
bagaj hacmine ise 410 litre ile rakiplerine göre ne büyük ne de 
ufak. Genel olarak her 3 aracın tasarımı oldukça dikkat çekici. 
Iç mekanlarına baktığımızda ise, her 3 araç oldukça keyif veren 
sürüş ve konfor sunuyor. Boyutsal olarak baktığımızda Tucson,  
Compass ve Qashqai’den uzun kalıyor. 

Tucson genişlik, yükseklik ve aks mesafesi olarak rakiplerinin 
bir adım önünde yer alıyor.
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KARŞILAŞTIRMA NISSAN QASHQAI & HYUNDAI TUCSON & JEEP COMPASS

JEEP COMPASS EL YAKIYOR
Bu üç otomobilinde iç ve dış tasarımlarına kısaca göz attık. Bu 3 

otomobili aynı yazıda bir araya getirmemizin en büyük nedeni ise 
segmentlerinin yanı sıra motor ve şanzıman seçeneklerinin birbirine 
yakın olması. 

Qashqai ile başlayalım. Teste aldığımız otomobilimiz, 1.2 litre 
hacimden 115 HP güç ve 165 Nm tork üreten benzinli motora 
sahip. X-Tronic şanzımana sahip bu modelin 100 km’deki 
ortalama yakıt tüketimi ise 5.6 litre. Yalnız şöyle önemli bir detay 
var incelememizde. Teste aldığımız Qashqai, 4×4 çekiş sistemine 
sahip değil. Dolayısıyla bu alanda rakiplerinden geri kalırken, yakıt 
tüketimi konusunda ise oldukça avantajlı bir konuma geliyor.

Hyundai Tucson 1.6 litre ile rakiplerinde büyük hacimli motora 
sahip. 177 HP güç ve 265 Nm tork üreten motor rakiplerinden 
daha avantajlı. 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen 
test otomobilimiz, 100 km’de ortalama 7.5 litre yakıt tüketiyor. 
Hyundai Tucson tüketicilre hem 4x2 hem de 4x4 çekiş sistemlerine 
sahip olma şansı sunan tek model. 

Peki ya Jeep Compass? Rakiplerine göre 1.4 litrelik benzinli 
motoruyla Qashqai ve Tucson arasında bir hacme sahip. Ayrıca 
modelde 4×4 çekiş sistemi ve otomatik vitesle alınabiliyor. 170 
HP güç ve 250 Nm tork üreten test otomobilimiz 9 ileri otomatik 
bir şanzımanla kombine edilmiş. Bu performanslı şanzımanı ile 
Compass, 100 km’de ortalama 6.9 litre yakıt tüketiyor.

Tucson sahip olduğu 4×4 çekiş sistemi ve elektronik kilit başta 
olmak üzere arazi takviyeleri ile bu karşılaştırmada araziye çıkmaya 
en çok istekli model. Uygun lastiklerle pek çok zeminde ilerlemeyi 
başaran Tucson, yumuşak kumlarda ise zorlanıyor. Asfalt üzerinde 
oldukça konforlu yol alan modelin yan rüzgarlardan daha az 
etkilenmesi ve iç mekana daha az ses alması lazım. Ayrıca 19 inçlik 
jantlar arka koltuklarda sert darbe emişlere sahip. Bu da ister istemez 
konforu azaltıyor. 

Qashqai ise hafif arazide sorunsuz ilerleyebiliyor. Eğer ki 4×4 
çekiş sistemli versiyonu tercih ederseniz o zaman da sadece dizel 
motor ve manuel şanzımanı satın alabiliyorsunuz. Yerden yüksek 
yapısı ve uygun lastikleriyle Qashqai hafif arazide belirli bir oranda 
sorunsuz ilerlerken ister istemez 4x4 rakipleri kadar başarılı arazi 
kabiliyeti sunamıyor. Asfalt kullanımında ise Qashqai eğer 19 inçlik 
jantları tercih etmezseniz çok iyi bir yol arkadaşı. Bu büyük lastikler 
ne yazık ki arka koltuktaki konforu çok azaltıyor. Qashqai’nin 
süspansiyon ayarları Tucson’a kıyasla daha yumuşak. 

Jeep, marka adını bir segmente vermiş bir marka. Bugün 
pek çok kişi arazi araçlarında jip kısaltmasını kullanıyor. 
Compass, atalarından aldığı bu büyük sorumlulukla aslında 
genel görüşte maça 1-0 önde başlıyor. Ağabeylerinden 
aldığı bilgi-birikimle Compass arazi konusunda etkileyici bir 
otomobil. Ancak yeni neslin arazi kabiliyeti yüksek olmasına 
rağmen yol tutuş konusunda çok iyi bir model değil. Özellikle 
şasinin burulmasından kaynaklanan sıkıntıları sürüş esnasında 
hissediyorsunuz. 

Aracın sahip olduğu 4x4 çekiş sisteminin farklı sürüş 
modlarının bulunması arazide önemli bir artıyken, asfalt 
kullanımlarında kalınan yetersizliği örtbas edemiyor. 

Her üç modelin satış fiyatları büyük değişkenlik gösteriyor. 
Qashqai daha küçük hacimli motor ve 4x4 çekiş sistemine sahip 
olmamasının getirdiği avantajla fiyat konusunda rakiplerinden bir 
hayli önde. Buna karşılık Tucson, sahip olduğu zengin donanıma 
rağmen Qashqai’den kabul edilebilir oranda daha pahalı. Jeep 
Compass’ın 212 bin TL’lik satış fiyatı ise kesinlikle çok yüksek. 
Bu araç için daha düşük bir fiyat belirlenmeliydi. Bu yüksek fiyat 
nedeniyle Compass’ın rakiplerinden bir hayli az tercih edileceği 
muhakkak.
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SONUÇ
Crossover/SUV segmenti 
önümüzdeki yılların 
tartışmasız favorisi olacak. 
Bu araçlarda seçenek çok, 
fiyatlar değişken. Eğer 
ihtiyacınız uygun fiyatlı ve 
yerden yüksek bir modelse 
o zaman Nissan Qashqai gibi 
bir seçenek sizin için uygun 
olacaktır. Ancak 4x4 çekiş 
sistemine ihtiyacınız varsa o 
zaman da Hyundai Tucson’u 
tercih etmekte fayda var. 
Jeep Compass ise 
el yakan satış fiyatı 
nedeniyle yollarda son 
derece az görülecek bir 
model gibi görünüyor. 
Bu nedenle de 
karşılaştırmamızdan 
sonuncu ayrılması 
sürpriz olmadı. 

OTO STİL TEST VERİLERİ                                     NISSAN QASHQAI                                                                                                             JEEP COMPASS HYUNDAI TUCSON
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.2 9.9 9.2
0-400 m (sn) 22.8 18.4 17.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1 40.4 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.4 41.0 40.4
Gürültü 100 km/s (dB) 66 67 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.6 8.1 10.0
Menzil (km) 833 741 620

DEĞERLENDİRME          NISSAN QASHQAI  JEEP COMPASS HYUNDAI TUCSON
Murat Tosun
Mert Duran
Gürkan Gençyılmaz

TEKNİK VERİLER NISSAN QASHQAI JEEP COMPASS HYUNDAI TUCSON

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı /4/Benzin Sıralı /4/Benzin Sıralı /4/Benzin

Yerleşim Önde enlemesine Önde enlemesine Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 16/2 16/2

Motor hacmi 1197 cc 1368 cc 1591 cc

Maksimum güç 115 HP-4500 d/d 170 HP-5500 d/d 177 HP-5500 d/d

Maksimum tork 165 Nm-1750 d/d 250 Nm-2500 d/d 265 Nm-1500 d/d

Son hız 173 km/s 200 km/s 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.9 sn 9.5 sn 9.1 sn

Şanzıman X-Tronic 9 ileri otomatik 7 ileri DCT

Aktarma Önden çekiş Dört tekerlekten çekiş Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk Hava kanallı disk/disk Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/55 R18 225/55 R18 245/45 R17

Depo kapasitesi 55 lt 60 lt 62 lt

Bagaj hacmi 401 lt 410 lt 488 lt

Ağırlık 1343 kg 1615 kg 1609 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.1/5.2/5.6 lt/100 km 5.9/6.9/8.7 lt/100 km 6.5/7.5/9.2 lt/100 km 

Uzunluk 4394 mm 4394 mm 4475 mm

Genişlik 1806 mm 1819 mm 1850 mm

Yükseklik 1590 mm 1644 mm 1660 mm

Aks mesafesi 2646 mm 2636 mm 2670 mm

FİYAT 103.825 TL 212.000 TL 135.600 TL

PUANLAMA MAKSİMUM PUAN NISSAN QASHQAI JEEP COMPASS HYUNDAI TUCSON

Tasarım 10 8 9 8

İç mekan 10 8 7 9

Motor 10 6 7 9

Şanzıman 10 6 9 8

Performans 10 6 8 9

Yol tutuş 10 8 6 8

Fren 10 7 6 7

Tüketim 10 9 8 6

Donanım 10 7 7 9

Fiyat 10 9 4 8

Toplam 100 74 71 81

SONUÇ                   2.                3.                 1.

* ÇEKİMLERDE NİSSAN QASHQAİ 1.6 DCI MODELİ KULLANILMIŞTIR.
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GÜNCEL PEUGEOT 308

Yeni Peugeot 308’in aşağıya doğru 
çökük gibi görünen eski yüz ifadesi 
yeni tasarımda tamamen ortadan 
kaldırılmış. Düz bir çizgiye çekilen yüz 

tasarımı Avrupalı tasarım beklentilerini artık 
çok daha iyi bir şekilde karşılıyor. Yeni Peugeot 
308 hem hatchback, hem de station wagon 
gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde 
orantılarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Araç, 
her biri etkileyici bir dış tasarımı bünyesinde 
barındıran Access, Active, Allure ve GT Line 
olmak üzere ilk etapta dört farklı donanım 
seviyesi ile satışa sunuluyor. Zarif hatlarıyla 
dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor 
kaputu Aslan logosuna ev sahipliği yapan dikey 
konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın 
tasarımı tamamlıyor. 

Yeni Peugeot 308 Türkiye'de satışa sunuldu. 1.6 lt BlueHDi dizel motor ve ödüllü 1.2 lt 
PureTech Turbo benzinli motor seçenekleri ile satışa sunulan aracın başlangıç fiyatı olarak 
91 bin 600 TL açıklandı. Yeni Peugeot 308 Türkiye pazarında yenilenen tasarım detaylarıyla 
                                                                  hiç olmadığı kadar iddialı olmanın planlarını yapıyor.

Yeni Peugeot 308 
91 bin 600 TL’den 

satışa çıktı
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Yeni Peugeot 308, satış 
başlangıcından itibaren 
bulunan Aluminium Gri’nin 
yerini alan yeni Bej Gri renk 
de dahil olmak üzere 10 
farklı gövde rengiyle satışa 
sunuluyor. 308 Türkiye’de, 
3008 ve 5008 SUV 
modellerinde de kullanılan 
gelişmiş sürücü destek 
sistemleriyle yollara çıkıyor. 
Yeni Peugeot 308 Aktif şerit 
takip sistemi, Yorgunluk 
tespit sistemi, Akıllı Işık 
sistemi, Hız levhası tanıma 
sistemi, Aktif kör nokta 
uyarı sistemi, VisioPark 1 
arka kamera ve Otomatik 
Park Asistanı olmak üzere 
en güncel sürüş destek 
sistemleriyle donatılıyor.

Aktif Şerit Takip Sistemi 
kameralar vasıtasıyla yoldaki 
kesik veya düz çizgileri 
algılıyor ve aracın istemsiz bir 
şekilde şerit dışına çıkması 
halinde bunu tespit ediyor. 

Sistem maksimum güvenlik 
adına kameraların bir tehlike 
tespit etmesi halinde görsel 
ve sesli olarak sürücüyü 
uyarıyor.

 Sistemin çalışması için 

aracın 80 km/s ve üzeri 
hızlarda seyir ediyor olması 
gerekiyor.

Aktif Şerit Takip Sistemi, 
65 ile 180 km/s hız aralığında 
aracın istemsiz bir şekilde 
şerit dışına çıkması halinde 
devreye girerek direksiyona 
müdahale ediyor ve 
aracı tekrar şeridine geri 
yönlendiriyor.

KUŞ BAKIŞI GERI DÖNÜŞ 
KAMERASI

Otomobil arka kısma 
entegre edilen 180 derece 
açılı kamera ile donatılmış 
durumda. Kameranın 
yakalamış olduğu görüntü 
dokunmatik ekranda 
gösteriliyor. Park sensörleri 
de devreye girerek diğer 
nesnelere olan mesafe 

ölçülüyor ve böylece kuş 
bakışı 360 derece açılı 
bir görüntü elde ediliyor. 
Elde edilen 360 derece 
kuş bakışı görüntü anlık 
olarak dokunmatik ekrana 
aktarılırken sürücü 
bu görüntüye bakarak 
herhangi bir engele 
çarpmadan manevrasını 
gerçekleştirebiliyor.



w w w.otos t i l .co m42    ARALIK 2017 OTO STİL

AUTOMEDIA ÖZEL

Y eni Porsche 911 2019’da geliyor. Şu anda 
testleri devam eden otomobilin son halinin nasıl 
görüneceğini partnerimiz Automedia yaptığı özel 
çizimle ortaya çıkarttı.

2019 yılında yollarda olacak yeni Porsche 911 ‘in ilk olarak 
tamponunun farklı olacağı fark ediliyor. 

Daha köşeli tamponla birlikte motor kaputunun kat izi ve 
farların açısı da değiştirilmiş. Aracın profilinde çok önemli bir 
değişiklik yapılmazken büyük ihtimalle yeni tasarımlı jantlar 
da kullanılacak.Arka tamponun da değiştirileceği otomobilde 
motor havalandırma kanalları ve egzozlarla birlikte arka 
tampon da değişimden nasibini alacak.

YENİ PORSCHE 911 AİLESİ

Porsche 911 
Cabrio
Porsche 911 
Cabrio
Porsche 911 
Cabrio
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PORSCHE 
911

PORSCHE 911TURBO
PORSCHE 911TURBO

Porsche 911
Porsche 911 E
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AUTOMEDIA CASUS

Toyota’nın bu yıl lanse ettiği yeni Prius’dan sonra sıra 
Prius+ modeline geldi. Aracın son testleri Nürburgring 
Pisti’nde devam ediyor. Yeni nesil Toyota Prius bu 
yılın başında piyasaya sürülürken, mühendisler şimdi 

modelin en geç 2019 yılında lanse edilecek Prius+ versiyonu için 
son hazırlıkları yapıyorlar.

Automedia tarafından yakalanan Toyota Prius+ Almanya’daki 
Nürburgring yarış pistinde testlere tabi tutuluyordu.

 Ön üretim olan modelde aracın tasarım detaylarının 
anlaşılmaması için gövde şişirilmiş ve Lexus stopları 
kullanılmış. Bu aracın tasarımının Prius ile benzeşmesine 
rağmen kendine has çizgileri olacağı belirtiliyor. Prius gibi 
düşük tüketim sonuçları elde etmesi için benzinli ve elektrikli 
motorla donatılacak olan aracın 100 HP’den fazla güç üreteceği 
açıklanıyor. Prius 4,1 litrelik tüketim değerine sahipken Prius+ 
modelinin de benzer sonuçları olacağı açıklanıyor.

Toyota Prius+ 

Jeep önümüzdeki yıl 
satışa sunacağı Wrangler 
ailesinin hazırlıklarını 
tamamladı. Ilk kez bu 
kadar net biçimde 
objektiflere takılan 

modellerde öncüleriyle 
benzer çizgilere sahip bir 
tasarım anlayışının devam 
ettiği belli oluyor. Aracın 
tamponlarında değişim olduğu 
fark edilirken stop grubunun 
da değiştirildiği fark ediliyor. 
Ayrıca iç mekanda da bir 
takım güncellemeler yapılmış.
Son dönemde ortaya çıkan 
küçük hacim akımına Jeep’de 
2.0 litrelik motor seçeneği ile 
dahil olacak. 
Elbette başta ABD olmak 
üzere modelin bazı pazarlarda 

motor seçenekleri yine V6 
motorlardan oluşacak ve 
hacimleri de 3,6 ile 3,0 litre 
olacak.

Jeep Wrangler
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Mercedes A Serisi 

Yeni Mercedes A Serisi'nin içi hazır

Y eni Mercedes-Benz A Serisi bu 
kez tamamen gövdesi açık halde 
Automedia tarafından yakalandı. Yeni 
otomobilin ilk anda büyüyen gövdesi 

dikkat çekerken çarpışma testlerine de hazır 
olduğu belli oluyor. Yeni Mercedes A Serisi kısa 
süre sonra yollarda olacak. Aracın artık seri 
üretim versiyonu da hazır. Hatta Mercedes bu 
aracı EuroNCAP çarpışma testine götürmek 
için gün sayıyor. Fotoğraflarını gördüğünüz A 
Serisi de işte bu turuncu rengine çarpışma testi 
nedeniyle sahip.

Mercedes’in yeni MFA platformunda üretilecek 
olan A Serisi, ilk etapta 1.5 ve 1.6 litrelik dizel 
motorlara ve 1.6 litrelik benzinli motora sahip 
olacak. Araçta otomatik şanzıman kullanılacak. 
Sportif modelse yine 2.0 litrelik AMG destekli 
bir versiyon olacak, ancak modelin bu kez daha 
fazla güç üretmesi bekleniyor. Henüz resmi 
açıklama yapılmasa da yeni nesilde bir plug-in 
hibrit versiyonun da olacağı söylentiler arasında.

Y eni Mercedes A Serisi önümüzdeki 
yıl yollarda olacak. Aracın artık 
son hazırlıkları da tamam. Modelin 
kamuflajsız hali fotoğrafçıların 

objektifinden kaçamamıştı. Bu kez ise Mercedes 
kendisi iç mekan görsellerini paylaşarak 
buradaki merakı da giderdi.

E ve S Serisi modellerini andıran çizgilerle 
donatılan yeni A Serisi'nde aracın büyüyen 
yaşam alanı fark ediliyor. Daha önceki 
modellerde de sıklıkla eleştiri alan ekran 
yerine yekpare ekran ve gösterge tablosu 
kullanmaya başlayan firma bu sayede modelin iç 
mekanındaki kalite algısını da önemli miktarda 
yukarı çekmiş.
Yeni direksiyon simidinin kullanıldığı iç 
mekanda havalandırma çıkış kanalları da 
değiştirilmiş. Ambiyans aydınlatmasının 
artık daha ö planda olduğu A Serisi'nde ekran 
kumandaları ve şalterler de değişimden nasibini 
almış.
Önde 9, arkada 22 mm daha fazla omuz 
genişliği sunan yeni modelde eski nesle kıyasla 
bagaj kapasitesinde de 29 litrelik bir büyüme 
karşılığında 390 litreye ulaşılmış. 

Mercedes önümüzdeki yıl 
piyasaya sunacağı yeni A 

Serisi'nin iç mekan görsellerini 
yayınladı. Aracın yeni orta konsol 
tasarımında büyüyen boyutlar ve 

büyük ekranlar dikkat çekiyor.
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SÜRÜŞ iZLENiMi PORSCHE PANAMERA

Dünyada sadece 3 
tane olan, bir tanesi 
de İstanbul’da yer 
alan Porsche Driving Center’da unutulmaz 
bir gün geçirdim. Üstelik Porsche’nin en yeni 
modelleri olan Panamera Turbo S E-Hybrid ve 
911 GT3 ile piste çıkmanın keyfini yaşadım. 
Yazı Gürkan Gençyılmaz

İntercity İstanbulPark’da 
Porsche’ye doydum

Porsche, son 
zamanlarda adından 
sıkça söz edilmesini 
sağlayan ve model 

çeşitliliği ile kullanıcıların 
beğenisini kazanan Panamera 
otomobil ailesine hibrit 
yapısı ile dikkat çeken yeni 
Panamera Turbo S E-Hybrid 
modelini dahil etti. Geniş 
yapısı sayesinde ailelerin 
oldukça rahat bir şekilde 
yolculuk yapabileceği 
otomobil, sunduğu 
yeniliklerin yanı sıra 680 

HP’lik motor gücüyle ön plana 
çıkıyor.

Yeni Panamera 
modellerinin silueti ve 
boyutları, tipik Porsche 
özelliklerini hiç olmadığı 
kadar güçlü bir şekilde 
yansıtıyor. Kavislerin 
birbirleri arasındaki geçişler, 
güçlü kaslar ve keskin 
bir spor otomobil silueti 
açıkça görülebiliyor ve yeni 
tasarımın hassasiyetini 
vurguluyor. Yeni Panamera, 
ilk jenerasyon Panamera’nın 

kambur arka hatlarından 
sıyrılarak 911 modeline 
benzer olarak daha agresif ve 
sportif bir yapıya kavuşmuş. 
Dingil mesafesi 30 mm, 
toplam uzunluğu ise 34 mm 
artan araç selefine göre daha 
geniş bir iç mekan sunuyor. 
Iç mekanda teknolojiden 
taviz vermeyen Porsche, 
yeni nesil Panamera’da 7 
inç büyüklüğündeki dijital 
göstergenin yanı sıra 12.3 
inçlik büyük bir multimedya 
ekranı sunuyor.

PANAMERA AILESININ         
ILK HIBRID ÜYESI

Bu aracın iç mekanın tarzı 
baştan aşağı yenilenmiş olsa 
da, yine tipik Porsche. Orta 
konsol, öne doğru yükseliyor. 

Ön konsol düz ve belirgin bir 
şekilde geniş. Analog devir 
göstergesi, gösterge tablosunun 
ortasında yer alıyor.

Kumanda konseptinin 
adı ise Porsche Advanced 
Cockpit. Direct Touch Control 
fonksiyonu ile orta konsolun 
cam görünümlü yüzeyinde en 
önemli fonksiyonlara doğrudan 
erişim için dokunmaya duyarlı 
düğmeler yer alıyor.  Opsiyonel 
dört bölgeli otomatik klima 
kontrolü ile birlikte, arkadaki 
yolcular da kendi dokunmatik 
ekranlarına sahip oluyor. 
Devir göstergesinin solunda ve 
sağında olmak üzere iki adet 
yüksek çözünürlüklü ekran, 
sanal göstergeleri, haritaları 
ve diğer çeşitli bilgileri 
görüntülüyor.
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Yine de en önemlisi, bol 
miktarda alan ve yüksek 
seviyede konfor sunulması. Bir 
spor otomobil için pek tipik 
bir özellik değil. Fakat yeni 
Panamera için kesinlikle tipik 
bir özellik.

Yeni Panamera Turbo S 
E-Hybrid, 136 HP güç üreten 
bir elektrikli motor ile 550 
HP güç üreten dört litrelik bir 
V8 motorunu birleştiriyor. 
Otomobil böylece 0’dan 100 
km/s hıza 4.6 saniyede çıkıyor 
ve 278 km/s maksimum hıza 

bağlantıyla 6 saatte 
tamamen şarj 
oluyor. 

Otomobil, power charge 
ile 2.4 saatte de tamamen şarj 
olabiliyor. 

ulaşabiliyor. Dört tekerlekten 
çekişli Panamera’nın güç 
artırma stratejisi 918 Spyder 
modelinden geliyor. Ortalama 
yakıt tüketimi 2.9 litre/100 
km olan yeni amiral gemisi 50 
kilometreye kadar tamamen 
elektrikli olarak gidebiliyor.

Panamera Turbo S E 
Hybrid’de elektrikli motor, 
14.1 kW/s enerji kapasitesine 
sahip sıvı soğutmalı lityum-
iyon aküyle çalışıyor. 

Arkaya entegre edilen 
yüksek voltajlı akü, 230 V 

Şarj işlemi ayrıca Porsche 
Iletişim Yönetimi (PCM) ve 
Porsche Connect uygulaması 
akıllı telefonlar ve Apple Watch 
için yoluyla bir zamanlayıcı 
kullanılarak da başlatılabiliyor.

TEKNİK VERİLER PORSCHE PANAMERA TURBO S E-HYBRID

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/6/Benzin

Motor hacmi 2894 cc

Maksimum güç 550 HP-5000 d/d

Maksimum tork 450 Nm- 5000 d/d

Son hız 278 km/s

0-100 km/s hızlanma 4.6 sn

Tüketim (fab. ver.) 2.9 lt/100 km

FİYAT 185.000 Euro (Almanya)
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SÜRÜŞ iZLENiMi PORSCHE 911 GT3 

Araç yolda ilerlerken sahip olduğu yüksek güç 
ve elektrikli motorundan gelen kesintisiz tork 
sayesinde çok dinamik. Pist kullanımlarında bile 
pek çok süper spor otomobili geride bırakacağını 
kanıtlayan Panamera, buna karşılık sakin 
kalındığında da ekonomi yapmayı mümkün 
kılmasıyla farklı beklentileri bir arada sunabiliyor.

SAFKAN SÜRÜŞ KEYFI IÇIN 911 GT3

Porsche’nin en keyifli ve safkan sürüş keyfi 
için hazırladığı modellerin başında gelen 
911 GT3, IstanbulPark gibi bir pistte tam 
anlamıyla evini bulmuş oldu. 

GT3 kısa süre önce yenilendi. Görünüm 
olarak ilk bakışta ön tampon, LED’li gündüz 
farları, yeni jantlar, hava kanallı kaputu ve 
spoyler ve yeni arka tampon dikkat çekiyor. 

Yaşam alanına geçtiğimizde ise büyük 
değişimlerin olmadığını görüyoruz. 

Yine de dikkat çekici farklılıklar var. 
Bunların başındaysa değişen direksiyon 
simidi geliyor. 

Ayrıca yeni spor koltuklar gelmiş, 
alkantara kumaşın kullanımı ve üzerindeki dikişler 
farklı. Öte yandan kokpit ve konsol yapısı aynı kalmış.
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SONUÇ
Porsche bu kez doğru bir 
hamle yapmış ve performansı 
artırırken konfordan ödün 
vermemiş. Gerek Panamera 
Hybrid, gerekse 911 GT3, 
hem pistte hem de şehir içi 
kullanımlarda sürücüden 
gelen istekleri eksiksiz 
karşılayabiliyor. Ancak 
elbette bu keyfe ulaşmak için 
ödenecek bedeller hiç de az 
değil. 

TEKNİK VERİLER PORSCHE 911 GT3

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/6/Benzin

Motor hacmi 3966 cc

Maksimum güç 500 HP-8250 d/d

Maksimum tork 460 Nm- 6000 d/d

Son hız 318 km/s

0-100 km/s hızlanma 3.4 sn

Tüketim (fab. ver.) 8.8/12.7/19.4 lt/100 km

FİYAT 152.000 Euro (Almanya)

Yapı olarak 911 Carrera 
S’ten 25 milimetre daha 
alçak olan yeni 911 GT3’ün 
sürüş dinamikleri ve şasi 
geliştirmelerinin tamamı yarış 
pistlerinde gerçekleştirilmiş. 
Yerini aldığı jenerasyonda 
yer verilen temel tasarımdaki 
rötuşlar haricinde, aktif 
arka akstan yönlendirme 
sistemi sayesinde şasinin yol 
tutuşu da bir adım ileride. 
Otomobilin hızına bağlı 
olarak arka tekerlekleri ön 
tekerleklerle aynı ya da ters 
tarafa yönlendiren bu sistem, 
aracı daha çevik ve yolda 
daha istikrarlı kılıyor. Dışta 
yer alan yeni karbon arka 
kanat ve ön spoyler tasarımla 
birlikte aracın aerodinamik 
açından çok daha iyi bir 
seviyeye gelmesinde önemli 
rol üstleniyor. Boyutsal olarak 
ise önceki modele göre 911 
GT3, 17 mm uzamış ve 2 
mm yükselmiş. Buna karşın 
genişlik aynı kalmış.

2013- 2016 yılları arasında 

kaydetmiş. Pist kullanımına 
uygunluğu düşünüldüğünde 
yolda gösterdiği tepkilerin çok 
da sert olmadığı fark edilen 
GT3, istendiğinde gün içinde 
de rahatlıkla kullanılabilen bir 
model. 

Piste çıktığında ise bir 
anda bambaşka bir kimliğe 
bürünen 911 GT3, lastiklerin 

üretilen 911 GT3’te 3.8 
litrelik 475 HP güç üreten 
motor kullanılıyordu ve 1430 
kilogram boş ağırlığa sahipti. 
PDK şanzımanla 3.5 saniyede 
0 – 100 km/s hızlanmasını 
tamamlayan araç, yenilenen 
yüzüyle güç kazandı. Yeni 
GT3’te 4.0 litrelik V6 benzinli 
motor kullanılıyor. 500 HP, 
460 Nm tork güç üreten bu 
araç, manuel şanzımanla 1413 
kg, PDK şanzımanla 1430 kg 
boş ağırlığa sahip. Manuel 
şanzımanla 0 – 100 km/s 
hızlanmasını 3.9 saniyede 
tamamlayan otomobil, PDK 
şanzımanla 3.4 saniyede 
bu hızlanmayı tamamlıyor 
manuel vitesle 320 km/s, 
PDK ile ise 318 km/s son 
hıza ulaşıyor. Motorun 
performansı etkileyici olsa 
da GT3’ü GT3 yapan şey, 
motorun yerleştirildiği şasinin 
burulmaya karşı direnci.

Süspansiyon sistemi 
üzerinde çok çalışan Porsche 
bu bölümde büyük bir gelişme 

ısınmasıyla birlikte adeta yola 
yapışıyor. 

Aracın dengeli şasisi 
ve rijit gövdesi sayesinde 
pistte kendinizi yüksek 
süratlerde bile çok güvende 
hissediyorsunuz. Ayrıca bunu 
yaparken iç mekanda sunulan 
konfor da hiç de yabana 
atılacak türden değil. 
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YORUM EMRE KARA

SAHNEDE STAR, 
SOSYAL MEDYADA 
BİZDEN 
BİR DEMET
EMRE KARA
HER ŞEY DAHİL
emre@otostil.com
twitter.com/emrekara_e
instagram/emrekara_e

Bazen üst üste paylaşım yapması, arada reklam 
alması sıkıcı görünse de isminin büyük bir marka 
değeri olduğunu hatırlıyor ve bunlar da işin tuzu 
biberi diye düşünüyorum. M

ankenlikten şarkıcılığa 
geçiş furyası vardı bir 
dönem. Arabasını satıp 
albüme yatıranlar mı 
dersiniz, bankadan kredi 
alıp klip çekenler mi... 
Ne isimler geldi geçti. Bir 
tanesi hala popüler müziğin 
zirvesinden el sallamaya 

devam ediyor. Kimden bahsettiğimi tahmin ettiğinizi 
biliyorum. Ister sevin, ister sevmeyin son yirmi yılın en 
popüler kadın starlarının başında Demet Akalın gelir. 
Üstelik onun kariyeri bir anda kazanılmış başarılardan 
ibaret değildir. Her yıl hit şarkı çıkarmanın yanında 
kendine başka misyonlar edinmeyi başarmıştır.
Bu ayki yazımda Akalın’ın mesleki başarısının yanında 
sosyal medyayı çok iyi kullandığına değinmek 
istiyorum. Sosyal medya platformlarını iyi kullanmak 
sadece ‘mükemmel fotoğraflar paylaşmak’ anlamına 
gelmesin. 

Pek çok ünlü ismin sosyal medya anlayışı kendi 
fotoğraf ve çalışmalarını paylaşmaktan öteye 
gidemezken; Demet Akalın’ın her şeyden önce insanlara 
dönük oluşu benim parmakla göstermek istediğim bir 
özelliği. Akalın, albüm hazırlık sürecinden tutun da 
özel hayatına samimi paylaşımlarda bulunuyor; sosyal 
sorumluluk projelerini duyuruyor. Maddi-manevi 
yardım yapıyor ve takipçilerine bu anlamda iyi örnek 
oluyor. Gündemde o gün iyi kötü ne varsa kendi 
yorumunu katarak yazıyor, insanlarla fikir alışverişi 
yapıyor. Gittiği bir mekanda içtiği kahveyi çok beğendiği 
için baristanın fotoğrafını paylaşıp teşekkür etme 
inceliğini gösteriyor. 

Makyajsız ve pijamalı hallerini paylaşacak kadar 
özgüvenli olması da artı bir özelliği. Bazen çok sevecen 
oluyor, bazen de sinirleniyor. Aslında içinden o an nasıl 
geliyorsa öyle davranıyor. Sahnede devleşen Demet 
Akalın isminin arkasına sığınıp kendini kalıplara 
sokmuyor, hayattan soyutlamıyor. 
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Artık yorulmaya
başladı

Yaklaşık 5 ay önce 
Hyundai i20 ile 
başladığımız 
kullanılmış otomobil 

testindeki ikinci konuğumuz 
olan Hyundai Accent Blue ile 
geçirdiğimiz zaman arttıkça 
ona iyice alışmaya başladık. 
Ancak günler geçtikçe 
Accent’in yıpranmaya 
başladığını da görür olduk. 

Ilk başta yaptığımız gibi 
aracın yaşam alanında bir 
değişim olup olmadığına 

takip ettik. Özellikle 
havaların bu aralar bir soğuk 
bir sıcak olmasından dolayı 
yaşam alanında önemli bir 
deformasyon olmadığını 
gözlemledik. Yaşam alanında 
yer alan her detay aradan 
geçen 50 bin km’ye rağmen 
özelliklerini korudu, solmadı, 
montaj sorunu ortaya 
çıkmadı. Ancak koltuklar 
artık iyice kirlenmeye 
başladı ve detaylı bir temizlik 
zamanının geldiğini bize 

HYUNDAI ACCENT BLUE  KULLANILMIŞ TEST

gösterdi. Iç mekanda 
kullanılan koyu renkler kiri 
belli etmese de dikkatli gözler 
döşemelerdeki kirleri rahatça 
görebiliyor.  

Buna karşılık direksiyon 
simidi ya da kumanda 
elemanlarının üzerinde de 
soyulma yaşanmadığını 
gördük. Sileceklerin 
işlevlerinde ise bir miktar 
azalma var. Ancak tüm bu 
sorunlar önemsiz ve 50 
bin km’de beklediğimiz 
yıpranmalar.

Sürüş karakteri açısından 
aldığı darbelerde ufak bir 
artış olduğunu gördük. Derin 
çukur geçişleri yaşam alanına 
biraz fazla yansıyor ama 
bu durumun yaşanmasının 
önemli nedeni yollarımızın 
bol çukurlu olması. 
Kilometreleri arka arkaya 
geride bıraktığımız dönemde 
çukur darbelerini biraz daha 
fazla hissetmeye başladık. 
Süspansiyon sisteminde 
biraz yorgunluk gözlemledik. 
Anlaşılan amortisörler bir 
miktar eskimeye başlamış. 

Ayrıca artık aracın da iyi bir 
rot balansa girmesi gerekiyor. 
Kış lastikleri değişimi 
yaptırırken bu işlemi de 
gerçekleştireceğiz. 

Sürüş güvenliği açısından 
ilk günkü performansının 
biraz gerisinde. Frenlerin yavaş 
yavaş bitmeye yakın olduğunu 
ve lastiklerin değişim 
zamanının geldiğini gördük. 
Aydınlatma elemanlarında 
herhangi bir değişim olmadan 
yoluna devam etti. Ancak 
farlarda kirlilik gözlemledik 
ve aydınlatma konusunda 
temizliğe ihtiyaç var.

Yakıt tüketimi açısından 
teslim aldığımız zaman 
6.8 litre gibi bir tüketim 
sonucu vardı. Km’leri birbiri 
ardına geride bırakırken 
Hyundai Accent’in ideal 
vites devirlerini de daha iyi 
anlamaya başladığımız için 
tüketim rakamlarını da aşağı 
çekmeyi başardık. Accent 
artık 100 km’de ortalama 5,4 
lt yakıt tüketirken, otoyol 
kullanımlarında bu değeri 5 
lt/100 km’ye kadar düşürdü. 

2 aydır kullanmaya devam 
ettiğimiz Hyundai Accent Blue ile 

yolculuğumuz sürüyor. 
Ancak Accent artmaya başlayan 

km’si ile yorgunluk belirtileri 
göstermeye başladı bile. 
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İNCELEME ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR

Stres, hareketsizlik, 
obezite, kanser, 
uykusuzluk, 
kazalar… Tüm 

bunlar çözülmesi gereken 
tıbbi konular. Peki 
bunların otomobiller ile 
ilişkisi ne?
HAVA KIRLILIĞI

Egzoz sisteminde alınan 
onca önleme rağmen 
fosil yakıtların yanması 
sonucu egzoz gazından 
havaya salınan 189 
ayrı toksik madde var. 

Bunun dışında yüksek 
miktarda karbondioksit 
ve karbonmonoksit 
ile PM10, PM2.5ve 
PM1.0 adı verilen 
nanopartikülleri trafikte 
ve caddeye 500mt olan 
işyerinde veya evde 
olduğumuz sürece 
soluyoruz. Çünkü bu 
kokusuz ve renksiz 
maddeler ile partiküller 
tüm filtrelerden 
geçebiliyor.

Egzoz gazına bağlı hava 

kirliliği sadece akciğer 
hastalıklarına ve astıma 
yol açmıyor. Havadan 
ağır olduğu için en fazla 
çocukları etkiliyor; kan 
kanserleri ve özellikle 
lösemiye yol açıyor.

Tüm dünyada hava 
kirliliğine yol açtığı için 
fosil yakıtlı araçların şehir 
merkezlerine girmesi 
yasaklanıyor. Iskandinav 
ülkelerinden başlamak 
üzere 10 yıl içinde 
Avrupa’da şehir içlerinde 

fosil yakıtlı araçlar 
kullanılmayacak.

Peki bu kirli havayı 
nasıl temizleriz?

Tabii ki ormanlar 
ve yeşil alanlarla… 
Otomobillerimize yer 
açmak için ormanları 
kesiyor, şehir içinde 
yeşil alanları otopark 
haline getiriyoruz. 
3500 m2 yeşil alan bir 
yılda havadaki 720 kg 
nanopartikülü süzüyor. 
Ormanlar havadaki nem 

Otomotiv dünyasının son dönemdeki gündemi olan otonom araçlar görünen o ki 
sağlığımıza da önemli katkılar sağlayacak. Başta trafikteki stresin azalmasını sağlamalarıyla 

bizim için önemli kazanımlar sağlayacak olan otonom otomobillerle birlikte elektrikli 
modeller de atmosferdeki zararlı gazların salınımlarını azaltmasıyla doğayı koruyacak.

  
YAZI  DR. ALP SİRMAN

Elektrikli araçlar 
sağlığımızı da 

olumlu etkileyecek



dengesini düzenleyerek aşırı 
nem oluşmasına engel oluyor. 
Hava sıcaklığını azaltarak 
şehirleri daha yaşanabilir hale 
getiriyorlar. Ormanlar ve yeşil 
alanlar tek başına önlenebilir 
hastalıkları azaltmakta 
%60 rol oynuyorlar. Yeşil 
alanlar ilaç olsaydı tüm 
yatırımcılar para vermek 
için kuyruğa girerlerdi, 
ama park ve yeşil alan 
olunca gelir toplum yararına 
olduğundan yatırımcıların 
ilgisini çekmiyor. Otomobiller 
şehir içinde dev alanlar 
işgal ediyor. Bunun ispatı da 
Toronto şehir planlamasının 
yaptığı bir çalışmada yer 
alıyor. Çalışmaya göre 

otomobillerin %90’ı günün 
%90’ında hareketsiz 
durumda bekliyor.
HAREKETSIZLIK

Insan vücudu hareket 
etmek üzere tasarlanmıştır, 
hareketsiz kalmanın sigara 
kadar zarar verdiği kanıtlandı; 
“sitting is the new smoking” 
anlayışı tüm dünyada hakim 
olmaya başladı. 

Günde 2-4 saat arası 
trafikte hareketsiz kalıyoruz. 
Günde 7 saat hareketsizlik 
bir paket sigara içmek ile 
eşdeğer hasar yaratıyor. 
Hareketsizlik+ Kirli 
hava yeterince kötü diye 
düşünüyorsanız büyük bir 
yanılgıdasınız demektir. 

OBEZITE
Çağımızın sorunlarından 

olan ve karşılaşılma yaşı her 
geçen gün düşen obezitenin 
bir nedeninin de otomobiller 
olduğunu hiç düşündünüz 
mü? Stres de bir diğer ve 
en önemli sağlık problemi. 
Trafikte stres altında işe gelen 
bir çalışan zaten işe yorgun 
başlıyor. Salgılanan stres 
hormonları problem çözmesini 
güçleştirdiğinden iş stresi 
de artıyor sonuç iki kat fazla 
stres ve artan gerginlik sonucu 
yemek yeme. Kısaca tam 
anlamı ile kısır döngü.

Bu ve bunun gibi etmenler 
fosil yakıtlı araçların dolaylı 
zararlarından en fazla öne 
çıkanları.  Şimdi sırada aracın 
kullanılması sırasında oluşan 
zararlar var.
TRAFIK KAZALARI:

Her yıl dünyada otomobil 
kazalarında 1,4 milyon kişi 
ölüyor. Kazaların %90’ından 

fazlası insan hatası sonucu 
gerçekleşiyor. Beyaz yakalıların 
çoğu sabah ve akşam işe 
gidip gelirken bir yandan 
iş yetiştirmeye uğraşıyor. 
Telefonla konuşanların dışında 
son zamanlarda maillere cevap 
yazılması da sıklaştı. 

Ancak büyük problem şu 
ki insan beyni aynı anda iki iş 
yapmaya uygun tasarlanmamış. 
Beynimizin enerji ihtiyacı 
her bölgenin aynı anda 
kullanılmasına izin vermiyor. 

Bu nedenle otomobil 
kullanırken yapılacak tek ve en 
önemli iş otomobil kullanmak 
ve ona konsantre olmaktır.
Gözümüzü yoldan ayırmamıza 
bile gerek yok, beynimizi 
meşgul edecek en küçük 
düşünce konsantrasyonumuzu 
bozmaya yeterli. Insan bu 
nedenle otomobil kullanmaya 
uygun bir yapıda değil. Dikkati 
çabuk dağılıyor, duygusal 
tepkiler verebiliyor.

Elektrikli araçlar 
sağlığımızı da 
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Bakü Formula1 yarışında Sebastian Vettel ile David 
Hamilton arasındaki kaza ve sonrasını izleyen var mı? Bu 
kazada Vettel, Hamilton’ı takip ederken dikkati dağıldı 
ve ona arkadan çarptı. Ama hatayı kendisinin yaptığını 
anlamadı, hırsla yanına geçip Hamilton’ın üstüne 
direksiyonu kırıp çarparak bir tür intikam aldı.

Bu sürücü saatte 230 km hızla giderken bir turda 300 
farklı motor ayarı-frenleme gibi işlem yapabilecek yetenekte 
Formula 1 Dünya Şampiyonu.

Biz onun yanında Homo Erectus düzeyinde otomobil 
kullanıyoruz. O bile dikkat dağınıklığı ile yavaş giderken 
arkadan çarpıp sinirlerine sahip olamıyorsa geri kalan 
fanilerin durumunu anlayabiliriz.

Otonom araçlar eğer insan yeteneğine göre planlansaydı 
10 yıl önce piyasaya çıkarlardı. Ama %90 hata yapan bir 
yazılımı kimse satın almayacağı için 2021 yılından onları 
sonra trafikte görmeye başlayacağız.

Peki, elektrikli ve otonom araçların bu kadar probleme ne faydası 
olacak?  

Önce tarihin tekrarını hatırlayalım, fosil yakıtlı araçlar ilk 
çıktığında da at arabalarına bağlı bir temizlik problemi vardı.

Şehirlerde atlara ait pislikler yollar üzerinde oldukça 
büyük birikintiler oluşturuyor yazın bu pisliklere bağlı 
sinekler ve koku ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyordu.

100 yıl sonra yine aynı nedenlerden dolayı yeni bir 
otomobil türünün ortaya çıkması bu açıdan ilginç bir tesadüf.

Ayrıca otomobiller yaygınlaşmaya başladığında elektrikli 
otomobiller %25 oranında kullanılıyordu, motorlu 
araçlarda çalıştırma ve vitesin kullanım güçlüğü elektrikli 
otomobillerin önünü açmıştı. Hatta Henry Ford’un karısı 
Clara Ford bir Detroit Electric kullanıyordu. 
Otomobiller ise atların çektiği faytonlara 
benziyordu.

Çünkü otomobilin icadından bu yana 
sürücü ve otomobil ilişkisi at arabaları ile 
aynı: Önde yola bakan bir sürücü ve yanında 
sıralanmış yolcular…

Aracın içinin tasarımı ve aracın 
adlandırılması dahi at arabasından kalan 
isimlerden oluşuyor: Coupe, Sedan.

Otonom ve elektrikli araçlar en başta bu 
mimariyi değiştirecek. Bu tamamen yeni bir 
dönemin başlangıcı.

Insanın çevreyi gözlemlemesi ile bir yapay zekalı aracın 
çevreyi gözlemlemesi arasında çok büyük farklar var. Insan 
iki gözü ile sadece aracın ön tarafında ışık ve dikkatinin 
izin verdiği kadarı ile görebiliyor. Insan gözü kolayca 
yanılabiliyor, ışıkta görmeyebiliyor veya dikkat dağınıklığı 
nedeni ile yanlış değerlendirebiliyor. Bunun üzerine 
konuşma, mesajlaşma yorgunluk ve stres gibi faktörleri 
eklediğinizde otomobil kazalarında insanların neden %90 
kaza nedeni olduğu kolayca anlaşılır.
SAĞLIK GIDERLERI:

Hava kirliliğine bağlı olarak her yıl sadece AB’de 500.000 
kişi erken ölümler ile hayatını kaybediyor. Hava kirliliğine 
bağlı özellikle çocuklarda astım, lösemi çok büyük sağlık 
problemleri oluşturmaya başladı. Bu nedenle her yıl daha sıkı 
emisyon kuralları yayınlanıyor.

ABD’de Kaliforniya emisyon açısından en koruyucu 
kurallara sahip bölge. Kaliforniya’daki emisyon değerleri 
Türkiye’deki izin verilen emisyon değerlerinin 800 kat 
altında. Her yıl daha sıkı kurallar getiriliyor. Amaç kirli 
havaya bağlı hastalıkların azaltılması.

Fosil yakıtlı araç üretimi gittikçe daha pahalı hale geliyor.
Emisyonu azaltmak egzoz gazlarının içindeki zararlı 

bileşenleri süzmek otomobil üretimini gittikçe pahalı hale 
getiriyor.

Kazalar sadece ABD’de 230 milyar dolar zarara yol açıyor 
bu zarar tedavi masrafları olduğu gibi hasar ödemeleri, kaza 
önlemek için alınması gereken pahalı alt yapı ve denetim 
için çalıştırılması gereken binlerce görevli, tedaviler için 
doktor, sakatlıklar için harcanan sağlık fonları her yıl 
büyük giderlere yol açıyor.

Hava kirliliğinden ölümler, kanser ve tedavi giderleri 
eklendiğinde elektrikli / otonom araçlara neden bu kadar 
hızla geçildiği daha iyi anlaşılıyor. 
PERFORMANS:

Elektrikli otomobiller fosil yakıtlı araçlara göre çok 
daha verimli, Formula 1 otomobilleri yakıtı %50 verimle 
yakarken kullandığımız sokak otomobilleri %20 verimle 
yakıyor. Kalan yakıt kirli hava ve ısıya dönüşüyor. Bu ısıyı 
ve atık gazları ortadan kaldırmak yine ekstra parçalar 
gerektiriyor. 
TORK EĞRISI:

Fosil yakıtlı araçların tork eğrisi çok sınırlı bir motor 
devrinde sağlanabildiği için bu torku sağlamak için ağır ve 
pahalı şanzıman ve dişli sistemleri kullanılıyor. Bu artan 
bakım ve yakıt demek. Elektrikli otomobillerde ise böyle 
bir durum söz konusu değil. Elektrikli otomobiller eşdeğer 
fosil yakıtlı araçlar ile karşılaştırıldığında bakım giderleri 
dörtte biri olduğundan önemli bir avantaja sahip.

ŞARJ VE PILLER:
Elektrikli otomobiller konusu 

ne zaman açılsa itirazlar hep 
aynı noktada geliyor. Pillerin 
ağır, pahalı ve zor şarj edilen, 
çevreye zararlı maddeler 
içeren, ısınan hatta patlama 
tehlikesi olan parçalar olması. 
Bugün için bu doğru ancak pil 
teknolojisinde ülkemizde pek 
bilinmeyen gelişmeler var. Buna 
Graphene Supercapacitor pil 
dönemi deniyor.

Graphene 2010’da bulunmuş ve Nobel ödüllü bir 
karbonun özel bir birleşimi sonucunda oluşan 2 boyutlu bir 
materyal.

Pillerde kullanımı tüm ulaşım endüstrisini yakından 
ilgilendiriyor. Bu nedenle otonom araçlar için 2020 sonrası 
milat olarak veriliyor. 2020 sonrasında Graphene piller 
ucuzlaması hesaplanıyor.

Bu piller birkaç dakika şarjla 1500 km’ye ulaşan 
menziller sunacak. Graphene teknolojisini kullanan ilk 
otomobil yapıldı bile. Ancak Fisker’in yaptığı bu aracın 
maliyeti şu an için çok yüksek.  
OTONOM VE ELEKTRIKLI KAMYONLAR

Ağır vasıtaların da çağdaş güvenlik önlemlerini hızla 
yeni modellere uygulanıyor, birçok markanın yurt dışında 
satılan modellerinde aktif sürüş destekleri fabrika çıkışında 
bulunmasına rağmen Türkiye’de satılan modellerde aynı 
oranda sunulmuyor. 

Bu nedenle aşırı hız yapan, yaya sensörü bulunmayan 
hafriyat kamyonları her gün kazalara yol açıyor, 
manevra yaparken yeri geldiğinde insanların hayatlarını 
kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle de ticari araçlarda 
da bu teknolojinin kısa süre sonra kullanılması gelinen 
nokta itibariyle artık kaçınılmaz. 

İNCELEME ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR



w w w.otos t i l .co m OTO STİL ARALIK 2017    55

Volkswagen yeni küçük sedanı Virtus 
modelini Brezilya Sao Paulo’da 
düzenlediği törenle tanıttı. Modeli 
Polo’nun sedanı olarak adlandırmak 

mümkün. Zira araç MQB platformunda 
yükseliyor ve pek çok parçası Polo ile ortak.

Brezilya yatırımlarını 2020 yılına kadar artırıp 
bu ülkede 13 araç üretmeye ve 20 yeni model 
lanse etmeye hazırlanan Volkswagen, küçük 
sınıftan start verdi. Virtus adı verilen bu sedan 
model 4,84 metre uzunluğunda. 2,65 metrelik 
dingil mesafesine sahip olan araç 521 litrelik 
yükleme alanı sunuyor.

Aracın ön kısmında Polo ile önemli 
benzerlikler söz konusuyken arkada daha 
özgün bir tarz yakalanmış. Büyük stoplar 
ve geniş bagaj kapağının kullanıldığı aracın 
çamurlukları da oldukça geniş tasarlanmış. 
Arkada versiyon adının yazıldığı modelde en 
çok 200 TSI yazısının olacağı açıklanıyor. Bu 
araçta 1.0 litrelik TSI motorun kullanılmayacağı 
belirtilirken, tüketicilerin de daha çok DSG vites 
kutusunu tercih etmesinin beklendiği ifade 
ediliyor.

Volkswagen’in Güney Amerika için hazırladığı yeni 
sedan modeli Virtus Brezilya’da tanıtıldı. Modelin 
küçük sedan olması aslında VW’nin ülkemizde tam 
aradığı kan. Ancak şimdilik bu modelin ithalatı 
düşünülmüyor.

Türkiye’nin aradığı sedan

Yeni Volkswagen Virtus

VW VIRTUS  GÜNCEL
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RÖPORTAJ İZZET ÇAPA

Türkiye’de eğlence sektörü deyince akla 
ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz İzzet 
Çapa’dır. Bununla kalmayıp yıllardır 
ülkemizin başta gelen gazetelerinde 
ve dijital platformlarında yazıyor, 
röportajlar yapıyor. Bu kadar başarının 
elbette bir bedeli oluyor. Bir yandan 
yeni projeleri için yoğun çalışan İzzet 
Çapa’yla otostil okuyucularına özel 
bir röportaj yapmak için Harbiye’de 
yeniden küllerinden doğan mekanı 
Cahide Müzikhol’de bir araya geldik...

RÖPORTAJ VE 
FOTOĞRAFLAR 
EMRE KARA
MEKAN 
CAHİDE MÜZİKHOL- DINNER THEATER
STYLING
BURAK KILIÇ
RETOUCH
SERKAN UZUNDAL
CAHİDE 
MÜZIKHOL 
ŞOV EKİBİ’NE 
TEŞEKKÜRLER...
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E
ğlence sektörünün en 
bilinen isimlerinin başında 
geliyorsunuz. Uzun yıllardır 
devam eden gazetecilik 
hayatınız var. Araba sektörüne 
el atmayı hiç düşündünüz mü?

Attım zaten ama ne yazık ki sektör bu 
durumdan bi’haber. Evde çocukluğumdan 
yadigar onlarca matchbox’ım var. 
Işten güçten fırsat buldukça her hafta 
onları kutularından çıkartır ve yeniden 
düzenlerim. Otomotiv sektörüyle alakam 
bundan ibaret. 
Araba hobiniz var yani... Yeni çıkan 
modelleri takip eder misiniz? 
Bütün samimiyetimle söylüyorum, yan 
yana 5 ayrı markayı koysan hangisi 
hangisidir ayıramam. Vallahi ben senin 
yerinde olsam bu soruyu bu konunun 
üstad-ı azami DJ, şarkıcı, söz yazarı 
ve otomobil uzmanı Onur Baştürk’e 
yöneltirdim. Onun gibi bu konuda 
derin bilgisi olan uzmanlar varken 
(gülüyor) benim bu konuda ahkam 
kesmem hadsizlik olur. Baksana adam 
instagram’ında reklamlar bile alıyor. 
Şaka bir yana otomotiv konusunda yeni 
gelişmelerle ilgili gerçek bir şeyler duymak 
istiyorsan doğru adres Fatih Altaylı…
Mekanlarınıza gelen müşterileriniz hep 
son model arabalı mı; 2005 model bir 
otomobille kız arkadaşımı alıp eğlenmeye 
gelsem komplekse girer miyim? 
Bugüne kadar 100’e yakın mekan açtım 
ama henüz arabayla girilenini yapamadım. 
Dolayısıyla ne beni, ne de birlikte 
çalıştığım arkadaşlarımı kimin hangi 
arabayla geldiği hiç ilgilendirmez. Vallahi 
bana sorarsan en iyi müşteri akıllık yapıp 
taksiyle gelendir.

UÇAKTA CAHIDE YAPACAĞIZ
Gece hayatının en sevilen, marka 
mekanlarından Cahide yakın zamanda geri 
döndü. Eski yer yıkılınca gece hayatı epey 
yara almıştı. Yeni geliştirdiğiniz bu mekan 
projesinin sürecini ve detaylarını paylaşır 
mısınız?
Cahide’nin duvarlardan ibaret bir mekan 

olmadığını, bir ruh, bir bakış açısı, bir 
anlayış olduğunu anlatmaya çalışıyorum 
ilk günden bu yana. Karada değişik 
yerlerde Cahide yaptık, denizde denedik; 
bundan sonraki hedefimiz inşallah 
havada Cahide! Yaz için bir uçak kiralayıp 
uçan Cahide yapmayı düşünüyoruz. 
Sözüm olsun o proje gerçekleştiğinde ilk 
röportajı sana vereceğim.  
Zirveye tırmanan bir gazetecilik 
hayatınız var. Geriye dönüp bakınca 
pişmanlıklarınız, kırgınlıklarınız var mı?
Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden 
pişman olmadım. Habertürk’te yazarken 
Hürriyet’ten ısrarlı ve çok cazip bir teklif 
geldi, kabul ettim. Gördüğüm yanlışları 
kimi zaman köşemden, kimi zaman da 
sosyal medya hesaplarımdan eleştirdim. 
Yaptığım profesyonel bir işti, dolayısıyla 
kimseye kırgın değilim. Insan sevdiğine 
kırılır… 
Içinde sizin adınızın da geçtiği bu 
talihsiz olay acaba eğlence sektöründe 
olmanızdan kaynaklanan psikolojik bir 
sonuç mu?
Bunun eğlence sektörüyle uzaktan 
yakından alakası yok. Hangi işi 
yaparsanız yapın iftiraya uğramak 
mümkündür. Benim başıma gelen de 
bundan ibarettir. Rahmetli babaannem 
‘Kuru bok adama bulaşmaz’ derdi. Bana 
atılan iftiranın yalan olduğu da ilk celsede 
ortaya çıktı. 

MEDYA DÜNYASINDA EN ÇOK 
RASTLANAN ŞEY “IKI YÜZLÜLÜK”
Medya dünyasında kimleri dost bilirsiniz?
Medya dünyasından kaç tane dostun var 
dersen, bir elin parmaklarını geçmez. 
Çünkü bence dostluk samimiyet ve 
güven üzerine inşa edilir. Kusuruma 
bakmasınlar ama medya dünyasında en 
çok rastlanılan şey iki yüzlülük. 
O yüzden de gazetelerde yazmaya 
başlamadan önce kimlerle dostsam, 
onlarla dostluğum devam ediyor. 
Biliyorum gazetecilik bana çok yeni 
düşman kazandırdı ama hiç yeni dost 
kazandırmadı. 

Benden başarı hikayesi 
dinlemek isteyenlere 
başaramadıklarımı 

anlatıyorum
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RÖPORTAJ İZZET ÇAPA

Üzerini çizdikleriniz var mı?
Ben kimsenin üstünü çizmem, 
intikam da hiç sevdiğim bir yemek 
değildir. Huyum kurusun, tepkilerimi 
gizleyemeyen biriyim. Kızgınlığımı da, 
sevgi mi de hiç düşünmeden yansıtırım 
karşı tarafa. Anlık öfkelerim dışında 
içimde hiç kin biriktirmem. Hani gönlü 
ağzında dedikleri tipler var ya işte aynen 
öyle biriyim.  

HIÇBIR YAZIMI KIŞISEL ÇIKARLARIM 
IÇIN YAZMADIM
Sizin için gazetecilik bir olayı olduğu gibi 
aktarmak mı veya olanları bir süzgeçten 
geçirip size göre olumlu / olumsuz 
yanlarını analiz etmek mi?
Bir olayı olduğu gibi aktarmak ajansların 
ve muhabirlerin vazifesidir. Oysa 
ben köşe yazarlığı yaptım çalıştığım 
kurumlarda. Yani olanı aktarmak değil, 
kendi bakış açımla anlatmaktı işim. Bunu 
da hakkıyla yaptığımı zannediyorum 
geriye dönüp baktığımda. Başarılı olup 
olmadığım okurun takdiridir ama kimse 
de çıkıp “Izzet bu yazıyı kişisel çıkarları 
için yazdı” diyemez; çünkü yapmadım! 
Onca sene o kadar gazetede köşe yazdım, 
tek bir mekanımın reklamını yaptığımı 
bulan olursa bütün söylediklerimi geri 
almaya hazırım. 
Yazılarınızda olumsuz bahsettiğiniz için 
sizle iletişimi kesenler oldu mu?
Bir şeyi övmek kadar eleştirmek de 
gazeteciliğin doğasında vardır. Hiç 
tanımadığım ve övdüğüm onlarca 
mekan ya da kişi oldu; tanıdığım halde 
eleştirdiğim de bir o kadar. Elbette 
gönül koyanlar olmuştur ama yaptığı 
işe ve kendine güvenenler en sert 

eleştirilerimden sonra bile açıp bana 
teşekkür etmesini bildiler. 

CENGIZ’LE BENIM NE ALIP 
VEREMEDIĞIM OLABILIR!
Cengiz Semercioğlu ve gazeteciliği 
için fikriniz nedir? Sizinle ilgili arama 
yaptığımda haberlerin içinde sıkça 
ismi geçiyor. Birbirini çekememezlik, 
tahammül edememezlik gibi bir durum 
mu, başka bir şey mi?
Cengiz’le benim ne alıp veremediğim 
olabilir! Bir sene önce ona 13 tane soru 
yönelttim. Merak ediyorsan internetten 
bulabilirsin. Altına da ‘adamsan cevap 
ver’ dedim. Cevap vermediğine göre…

Sacit Aslan’la “Beraber ve Solo 
Serzenişler” adında bir internet programı 
yaptınız. Format olarak kısmen ama 
platform olarak tamamen ilk bir projeydi. 
Devam edecek mi?
Sacit abi 30 yıllık dostumdur. Büyük 
bir keyifle 50 bölüm çektik. Ikimizin de 
işlerinin yoğunluğu bir süre ara verdirdi 
programa. Ama tadı damağımızda kaldı; 
her şeyin hayırlısı. Hayat sürprizlerle 
dolu.
Çapa markası altında geçen sosyal medya 
hesaplarınızı kim yönetiyor? Inanılmaz 
eğlenceli tweet’ler ve paylaşımlar var.
Genç ve müthiş fırlama bir ekip var. Yeri 
geliyor bana da çakıyorlar. 

dsakadsk
daskdsakdas
adskads
adskads
dask



w w w.otos t i l .co m OTO STİL ARALIK 2017    59

Marka Festivali’nde olacaksınız. Neler 
anlatacaksınız orada?
Ah bir bilsem… Benden başarı hikayesi 
bekliyorlar ama ben her zaman ki 
gibi başaramadıklarımı anlatmayı 
düşünüyorum. 
Olay epey eski ama sizi görünce sormak 
istedim. Hande Yener mekanınız 
Cahide’de yer alırken haberlere konu olan 
bir kargaşa yaşanmıştı. Küslük var mı?

Kendi içlerinde bir federasyon gibiler. 
Inan ben de çok eğleniyorum attıkları 
tweet’leri okurken… 
Ofisinizde size özel dizayn edilmiş 
kütüphane dikkatimi çekti. Şu an ne 
okuyorsunuz?
Şu hayatta keyif aldığım nadir şeylerden 
biri kitap okumaktır. Ancak bu konuda 
hiç seçkinci değilim; ünlü ünsüz hiç 
ayırmam. Elime geçen her kitabı, sonuna 
kadar okumasam da mutlaka göz atmaya 
çalışıyorum. 
Bu aralar Paul Auster’e takıldım, sanırım 
birkaç ay daha böyle devam edecek, 
çünkü kitap bin küsür sayfa. 
Aralık’ta 3 gün boyunca Ankara 

Vallahi öyle bir şey oldu galiba ama 
detayını hatırlamıyorum bile. Hande 
Yener’i zevkle dinlerim. 

SEVSE DE SEVMESE DE ALEYNA’YA 
KIMSE KAYITSIZ KALAMAZ
Pop müziğin güncel jenerasyon kraliçesi 
size göre kim?
Imajı çok kötü yönetilip şımarık 
ergen kız tavrından çıkamasa da, 
lüzumsuz özgüven patlamaları yaşasa 
da gencecik yaşına rağmen büyük bir 
çıkış yakalayan Aleyna Tilki… Sevsek de 
sevmesek de kayıtsız kalamayız.  Ama 
pop müzik dediğinde vazgeçilmezim 
Sezen ki buraya parantez açmak şart: 
Sezen herhangi bir müzik tarzıyla tarif 
edilemez, o bu toprakların duygusunu 
anlatan ozanların başında gelir; son 
yıllardaki göz ağrımsa Sıla… 
Yenilerden kimleri beğeniyorsunuz?
Bir çırpıda aklıma gelenleri sıralayayım 
ama unuttuklarım da gönül koymasın 
lütfen… Manuş Baba, Ceylan Ertem, 
Gaye Su Akyol, Ece Mumay, Can Gox ve 
Kalben…
Oyunculuk sektörü de yeni isimler 
kazandı. Sizin favorileriniz kimler?
Şu anda Çukur dizisinde oynayan Aras 
Bulut Iynemli’yi çok beğeniyorum. 
Yine aynı diziden Dilan Çiçek Deniz 
çok başarılı. Fi’de Can Manay’ın 
asistanı rolünde izlediğimiz Büşra 
Develi de yıldızlaşan oyunculardan. 
Bir de Ezel’deki nefis oyunculuğundan 
hatırladığım Ufuk Bayraktar… 

GÜLBEN 2017’NIN EN BÜYÜK 
KAYBEDENI OLDU
Son olarak bu yıl Mustafa Ceceli, 
Gülben Ergen gibi şöhretli isimler özel 
hayatlarıyla basına yansıdılar. Sizce 
meslek hayatları bu durumlardan 
etkilendi mi?
Elbette etkilendi; üstelik de çok kötü 
etkilendi. Çünkü yaptıkları işlerle değil 
özel hayatlarıyla gündeme geldiler. 
Mustafa Ceceli evliliğinin arkasında 
durdu ve susmasını bildi. Gülben 
cephesinde ise durum hiç de öyle 
olmadı. Zaten kendi aleyhine gelişen 
süreci çok kötü yönetti, sükunetini 
korumayı beceremedi ve 2017’nin en 
büyük kaybedeni oldu. Aman sözlerim 
yanlış anlaşılmasın eleştirdiğim 
Gülben’in yaşadıkları değil onları 
kamuoyuna yansıtış biçimidir. 2017 
yalnız siyaset ve spor camiası için değil 
sanat dünyası için de çok enteresan bir 
sene oldu. Sanırım tarihin en büyük 
magazin skandallarının yaşandığı bir yıl 
olarak hatırlanacak.
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GÜNCEL TOYOTA FINE COMFORT RIDE

Hidrojenli Toyota Fine Comfort Ride 
1000 km menzile ulaştı

Yeni Honda CR-V önce Japonya’da sonra Avrupa’da

Japonya tanıtımı 
gerçekleştirilen Honda CR-
V, gelişmiş fonksiyonellik 
özellikleri ile binek otomobil 
sürüş dinamiklerini aynı 
potada eriten bir model 

olup, dünya çapında 160’tan 
fazla ülke ve bölgede satışa 
sunuluyor.

Beşinci nesil CR-V, 
Honda’nın “SPORT HIBRIT 
i-MMD” teknolojisi ile donatılan 
ilk seri üretim hibrit model 

olmasıyla öne çıkıyor. Iki adet 
elektromotordan oluşan hibrit 
sistem önden çekişli ve dört 
tekerlekten çekişli modellerde 
sunulacak.  Fonksiyonellik 
daha da arttırılırken üçüncü 
koltuk sırasına sahip bir benzinli 
versiyon da ürün gamına 
dahil edildi. Ayrıca Honda’nın 
gelişmiş güvenli sürüş destek 
sistemi “Honda Sensing” 
standart donanım olarak 
sunuluyor.

Toyota, ilk kez 2009 yılında başladığı hidrojen yakıt 
hücreli motorlara sahip araç teknolojilerini geliştirmeye 
ara vermeden devam ediyor. 2014 yılında ilk yakıt 
hücreli otomobil Mirai’yi sunan Toyota, sonrasında yakıt 

hücreli forklift, kamyon ve jeneratörleri tanıtmıştı. Toyota, şimdi 
de iki yeni yakıt hücreli konsept modeli ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Özellikle Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli konsepti Fine 
Comfort Ride, yaklaşık 1000 km’lik bir menzile sahip. 

Toyota’nın konsept otomobili “Fine-Comfort Ride” premium 
sedanlardaki yeni tarzı simgeliyor. Gelişmiş hidrojen teknolojisini 
kullanan konsept, aerodinamik bir yapıya sahip. Konsept 
araç, yolcular için de oturma alanını en geniş hale getirecek 
şekilde tasarlanmış. Motorların tekerleklerin içerisinde adapte 
edilmesiyle birlikte, dört tekerlek mümkün olduğunca aracın 

köşelerine gelecek şekilde konumlandırılmış. Böylece dengeli 
ve sessiz bir premium araç ortaya çıkmış. Sürüş konforuyla öne 
çıkan 6 kişilik Fine-Comfort Ride yaklaşık 1000 km’lik bir 
menzile sahip ve gerektiğinde elektrik enerjisi kaynağı olarak da 
kullanılabiliyor.

Toyota’nın diğer hidrojen yakıt hücreli konsepti ise bir otobüs. 
“Sora” adı verilen otobüsün ismi için, dünyanın su döngüsünden 
esinlenilmiş. 2018’de satışa sunulması planlanan Sora’nın 
ilk etapta, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
öncesinde Tokyo’da kullanılması planlanıyor. Sürücü dahil 79 
kişilik kapasiteye sahip bu otobüs sıfır emisyonla çevreye hiç 
zarar vermezken, yolcuların da konforlu bir otobüs yolculuğu 
yapmasına imkan tanıyor. Fine Comfort Ride Japonya fuarının 
yıldızlarından.
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Honda Sports EV Concept 
Tokyo’da tanıtıldı

Honda yeni iki kişilik spor 
otomobil konsepti Sports EV’yi 
Tokyo Motor Show’da tanıttı. 

Model tamamen elektrikli 
gövdesiyle farklı bir spor 

otomobil portresi çiziyor. Honda 
Sports EV Concept 2019'da 

yollarda olacak.

2kişilik coupe karosere 
sahip olan yeni Honda 
Sports EV Concept 
Tokyo’da meraklılarının 

karşısına çıktı. 2019 yılında 
üretileceği açıklanan model 
Honda’nın daha önce sergilediği 
Urban Concept ile aynı platformu 
paylaşıyor. Arkadan itişli olması 
beklenen model Honda’nın 
açıklamasına göre yapay zekaya 
da sahip. Bu sayede de otonom 
sürüş konusunda model öncü 
olacak.

Aracın henüz iç mekan 
fotoğraflarını paylaşmayan 
Honda’nın bu araçta Urban 
EV konseptinde olduğu gibi 
dokunmatik bir ekrana yer 
vermesi bekleniyor. Aracın 
spor görünümünün altında 
elektrikli motorla donatılması 
sayesinde hem spor otomobil 
meraklılarının hem de alternatif 
yakıtlı araçlara düşkün olanları 
kendisine çekmesi bekleniyor. 

HONDA SPORTS EV  GÜNCEL
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GÜNCEL BMW X2

BMW X1 platformunda yükselen yeni X2, X1 ile X3 
arasında köprü vazifesi görecek. Aracın boyutları 
X1’i küçük bulanlara göre hazırlanırken önden 
çekişli gövdesi de X3 ile olan en önemli farkı.

BMW UKL2 platformunu kullanan X2 4 silindirli motorlarla 
donatılacak. Ancak versiyona göre bazı modellerde dört 
tekerlekten çekiş sistemi de satın alınabilecek.
Aracın tasarımında sert ve agresif çizgilere yer verilirken 
boyutları daha büyük göstermek büyük detaylar 
kullanılmış. Örneğin aracın far, ızgara ve böbrekleri 
tüm yüzü kaplıyor. Profilden bakıldığında ise donanıma 
bağlı olarak 20 inçe kadar jantların kullanıldığı araçta 
SUV kimliğine vurgu yapması için koyu renkli plastik 
kaplamalara da yer verilmiş.
Aracın arka kısmında aynı lastik kaplamaların devam 
ettirildiği dikkat çekerken iri stoplarla geceleri modelin 
kolayca fark edilmesi hedeflenmiş.
Ortak çizgilerle hazırlanan iç mekanda kullanılan düğme 

ve şalterlerin neredeyse tamamı başka modellerde de 
kullanıldığı için aracın iç mekanında yabancılık çekmek 
çok zor. Buna karşılık hem ön hem de arkadaki yaşam alanı 
genişliğinin X1 ile X3 arasında olacağı belirtiliyor. Ancak 
şaşılacak biçimde X2’nin bagaj kapasitesi kendisinden daha 
küçük olan X1’den 35 lt daha küçük ve 470 lt.

Yeni BMW X2 2018 
Mart ayında geliyor

BMW’nin en yeni SUV modeli X2 resmi 
olarak tanıtıldı. Daha önce casus fotoğrafları 
yayınlanan otomobilin seri üretim hali hem 
konsept modelle hem de casus fotoğraflarla 
büyük benzerlikler taşıyor. 
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Yeni Infiniti QX80 
Dubai’de dünyanın 
karşısına çıktı

Yeni Infiniti QX80 
Dubai’de dünyanın 
karşısına çıktı

Infiniti Başkan Yardımcısı Christian Meunier, “Yeni 
QX80, müşterilerimizin istedikleri her yere lüks 
içinde seyahat edebilmelerini mümkün kılma 
amacıyla tasarlandı ve geliştirildi. Markamızın 

dünya çapındaki lüks araç satışlarının yarısından 
fazlasını gerçekleştiği küresel tam ölçekli SUV 
segmentindeki konumumuzu kuvvetlendiriyoruz.” 
dedi.

Yeni QX80’nin kabininde yüksek kaliteli materyaller 
elde üretildi ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerinin 
de katkısıyla ferah bir kabin ortaya çıkartılmış. Araçta 
5.6 litrelik V8 motor kullanılıyor ve 400 HP güç 
üretiliyor.

Yeni QX80’nin üretimi Infiniti’nin Japonya’daki 
Kyushu üretim tesisinde devam ediyor ve araç 2017 
yılının sonlarından itibaren Kuzey Amerika, Asya ve 
Ortadoğu’da belirli Infiniti piyasalarında satılacak.

Güncel model, 2016 yılında dünya çapında 20.708 
adetlik satış rakamı ile markanın dünya çapındaki 
satışlarının %8,96’sını oluşturdu.

Infiniti en büyük SUV modeli QX80’in yeni neslini Dubai Otomobil Fuarı’nda tanıttı. 
Daha çok Amerika ve Arap ülkeleri için hazırlanan modeli ülkemizde sadece grey 

marketler getirecek. Yeni Infiniti QX80 markanın en büyük SUV'u.

INFINITI QX80  GÜNCEL

Yeni BMW X2 2018 
Mart ayında geliyor
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İNCELEME SATIŞ RAKAMLARI

2017 yılı başladığında hemen 
hemen herkes satışların 2016 
yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz 
ise yaptığımız yayınlarda 
satışların düşmeyeceğini 
aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile 
getirmiştik. 2017 yılı 10 
aylık dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 
bin 095 adet olarak 
gerçekleşti. 2017 yılında 
toplam pazarının 950 bin – 
1 milyon olması tahmin ediliyor. 

2017 yılı başladığında hemen 
hemen herkes satışların 2016 
yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz 
ise yaptığımız yayınlarda 
satışların düşmeyeceğini 
aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile 
getirmiştik. 2017 yılı 10 
aylık dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 
bin 095 adet olarak 
gerçekleşti. 2017 yılında 
toplam pazarının 950 bin – 
1 milyon olması tahmin ediliyor. 

2017 yılı başladığında hemen 
hemen herkes satışların 2016 
yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz 
ise yaptığımız yayınlarda 
satışların düşmeyeceğini 
aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile 
getirmiştik. 2017 yılı 10 
aylık dönemde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 
bin 095 adet olarak 
gerçekleşti. 2017 yılında 
toplam pazarının 950 bin – 
1 milyon olması tahmin ediliyor. 

Satış rakamları 
rekor kıran geçtiğimiz 
yılı yakaladı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç 
Pazarı 2017 Yılı Ocak-Ekim 
döneminde aynı seviyede 
gerçekleşti. Otomobil pazarı 

yüzde 1 azalırken, Hafif Ticari Araç 
Pazarı yüzde 3 artış gösterdi. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık 
dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 
oranında azalarak 547 bin 109 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 553 bin 111 
adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç 
pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,36 artarak 171 bin 986 adet 
oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166 bin 

388 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 

2017 Yılı Ekim ayında yüzde 10,5 
arttı. Otomobil Pazarı yüzde 10,5, 
Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 10 arttı. 
2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 91 bin 752 adet olarak 
gerçekleşti. 

EKIM’DE ARTIŞ DEVAM ETTI
83 bin adet olan 2016 yılı Ekim 

ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar yüzde 10,54 
oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70 bin 
488 adet oldu. 

Geçen sene 63.746 adet satış 
gerçekleşmişti. 2017 yılı Ekim ayında 
hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim 
ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21 bin 
264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
19 bin 254 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı başladığında 
hemen hemen herkes satışların 
2016 yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz ise 
yaptığımız yayınlarda satışların 
düşmeyeceğini aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile getirmiştik. 

2017 yılı 10 aylık dönemde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
tarafından açıklanan yıl sonu 
beklentilerine göre 2017 yılı otomotiv 
sektörü toplam pazarının 950 bin – 1 
milyon adet aralığında olması tahmin 
ediliyor. 

Otomobil ve Hafif Ticari Araç 
Pazarı 2017 Yılı Ocak-Ekim 
döneminde aynı seviyede 
gerçekleşti. Otomobil pazarı 

yüzde 1 azalırken, Hafif Ticari Araç 
Pazarı yüzde 3 artış gösterdi. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık 
dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 
oranında azalarak 547 bin 109 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 553 bin 111 
adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç 
pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,36 artarak 171 bin 986 adet 
oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166 bin 

388 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 

2017 Yılı Ekim ayında yüzde 10,5 
arttı. Otomobil Pazarı yüzde 10,5, 
Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 10 arttı. 
2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 91 bin 752 adet olarak 
gerçekleşti. 

EKIM’DE ARTIŞ DEVAM ETTI
83 bin adet olan 2016 yılı Ekim 

ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar yüzde 10,54 
oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70 bin 
488 adet oldu. 

Geçen sene 63.746 adet satış 
gerçekleşmişti. 2017 yılı Ekim ayında 
hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim 
ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21 bin 
264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
19 bin 254 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı başladığında 
hemen hemen herkes satışların 
2016 yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz ise 
yaptığımız yayınlarda satışların 
düşmeyeceğini aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile getirmiştik. 

2017 yılı 10 aylık dönemde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
tarafından açıklanan yıl sonu 
beklentilerine göre 2017 yılı otomotiv 
sektörü toplam pazarının 950 bin – 1 
milyon adet aralığında olması tahmin 
ediliyor. 

Otomobil ve Hafif Ticari Araç 
Pazarı 2017 Yılı Ocak-Ekim 
döneminde aynı seviyede 
gerçekleşti. Otomobil pazarı 

yüzde 1 azalırken, Hafif Ticari Araç 
Pazarı yüzde 3 artış gösterdi. Türkiye 
otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık 
dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 
oranında azalarak 547 bin 109 adet oldu. 
Geçen yıl aynı dönemde 553 bin 111 
adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç 
pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,36 artarak 171 bin 986 adet 
oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166 bin 

388 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 

2017 Yılı Ekim ayında yüzde 10,5 
arttı. Otomobil Pazarı yüzde 10,5, 
Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 10 arttı. 
2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 91 bin 752 adet olarak 
gerçekleşti. 

EKIM’DE ARTIŞ DEVAM ETTI
83 bin adet olan 2016 yılı Ekim 

ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar 
toplamına göre satışlar yüzde 10,54 
oranında arttı. 2017 yılı Ekim ayında 
otomobil satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70 bin 
488 adet oldu. 

Geçen sene 63.746 adet satış 
gerçekleşmişti. 2017 yılı Ekim ayında 
hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Ekim 
ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21 bin 
264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 
19 bin 254 adet satış yaşanmıştı.

2017 yılı başladığında 
hemen hemen herkes satışların 
2016 yılına göre önemli ölçüde 
azalacağını düşünüyordu. Biz ise 
yaptığımız yayınlarda satışların 
düşmeyeceğini aksine yükseleceğini 
düşündüğümüzü dile getirmiştik. 

2017 yılı 10 aylık dönemde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,06 azalarak 719 bin 095 adet 
olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık 
dönemde 719 bin 499 adet toplam pazar 
gerçekleşmişti. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
tarafından açıklanan yıl sonu 
beklentilerine göre 2017 yılı otomotiv 
sektörü toplam pazarının 950 bin – 1 
milyon adet aralığında olması tahmin 
ediliyor. 
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 OCAK-Ekim dönemini geride 
bıraktık ve yılın son iki ayına girdik. 
Kasım ve Aralık ayında rekabet 
üst seviyede olacak. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği tarafından 

açıklanan yılın ilk 10 ay sonuçlarına 
göre ülkemizde hangi araba en çok 
satılan oldu? Rekabet ne durumda? 
Top 20’ye girmeyi başaran modeller 
hangileri? 

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
tarafından 2017 yılının Ocak-

Ekim dönemi satış rakamları 

açıklandı. Açıklanan bu veriler eşliğinde 
Türkiye’de en çok satılan arabanın 
hangisi olduğunu araştırdık. Bunun 
yanında ülkemizde en çok satılan 20 
otomobilin hangileri olduğunu da 
bulduk. Aşağıda sunacağımız tablodan 
bu satışları ay ay sonuçları ile sizler de 
görebilirsiniz.

LIDER FIAT EGEA SEDAN
Ülkemizde en çok satılan araba 

Fiat Egea Sedan. Çok önemli bir 
başarı elde etti ve bu başarısını 
sürekli olarak devam ettiriyor. 32 
bin 999 adet Fiat Egea Sedan yılın ilk 
10 aylık döneminde satılmış. 

Büyük bir sürpriz olmazsa Fiat 
Egea Sedan 40 bin sınırının üzerine 
çıkacak gibi görünüyor. Fiat Egea 
Sedan 4 bin 846 adetle en çok Mayıs 
ayında en yüksek satış rakamına 
ulaşmış. Yerli üretim olan Fiat Egea 
Sedan Nisan ayından itibaren 3 binli 
satış rakamlarının üzerine çıkmış ve 
bir daha da inmemiş.

IKINCI RENAULT MEGANE SEDAN
Türkiye’de en çok satılan bir diğer 

modelse yine bir yerli olan Renault 
Megane Sedan. 28 bin 766 adet 
Renault Megane Sedan yılın ilk 10 
aylık diliminde satılmış. 3 bin 645 
adetle en çok Renault Megane satılan 
ay Temmuz olmuş. 

Ekim ayında da Renault Megane 
Sedan 3 bin 614 adet ile en yüksek 
satış rakamlarından birine ulaşmış. 
Birinci Fiat Egea Sedan ile ikinci 
Renault Megane Sedan arasında 4 bin 
233 adetlik bir fark bulunuyor.

İlk on ay sonunda en çok hangi arabalar satıldı?

SIRA MARKA/MODEL SINIF OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM TOPLAM

1 FIAT EGEA C1 713 1.529 2.737 3.291 4.846 4.593 4.365 3.685 3.499 3.741 32.999

2 RENAULT MEGANE C1 1.664 2.104 3.048 2.817 3.613 3.504 3.645 2.490 2.267 3.614 28.766

3 RENAULT CLIO B2 1.541 1.607 2.123 2.605 2.419 3.683 2.290 2.057 2.300 3.370 23.995

4 VW PASSAT D1 843 1.214 1.619 1.912 2.663 2.239 2.157 2.310 3.012 3.592 21.561

5 FORD COURIER Hafif Ticari 1.354 1.327 2.059 2.529 3.229 2.575 2.558 1.202 2.012 2.659 21.504

6 FORD TRANSIT Hafif Ticari 1.130 1.642 2.213 1.939 2.264 1.905 2.496 2.463 2.115 2.419 20.586

7 TOYOTA COROLLA C1 1.144 850 1.236 1.174 2.420 2.773 2.964 1.585 1.948 2.899 18.993

8 FIAT FIORINO Hafif Ticari 950 1.120 2.074 1.616 1.541 1.864 2.316 1.859 2.593 2.684 18.617

9 FIAT DOBLO Hafif Ticari 997 1.137 2.125 2.070 1.748 1.827 2.155 1.966 1.627 2.246 17.898

10 FORD FOCUS C1 758 668 1.751 1.793 2.782 1.886 1.990 1.704 1.308 2.048 16.688

11 RENAULT SYMBOL B1 524 888 1.762 1.748 2.310 1.822 1.842 2.402 1.862 1.507 16.667

12 VW POLO B2 468 923 1.466 1.855 2.103 1.729 1.985 1.873 2.316 1.520 16.238

13 OPEL ASTRA C1 581 444 1.676 1.996 2.139 2.276 2.107 1.385 911 1.819 15.334

14 HYUNDAI i20 TROY B2 683 1.283 1.514 2.072 2.271 1.814 1.309 1.251 1.365 1.478 15.040

15 HONDA CIVIC C1 1.111 1.462 2.296 1.626 1.630 1.581 1.214 1.155 1.443 1.433 14.951

16 DACIA SANDERO B2 716 1.075 1.456 1.236 1.371 1.290 2.124 1.909 1.592 1.312 14.081

17 NISSAN QASHQAI C7 660 695 1.081 1.050 1.920 1.457 1.372 1.355 931 2.749 13.270

18 VW GOLF C2 873 1.259 1.754 952 1.494 1.400 1.279 1.130 1.120 1.200 12.461

19 DACIA DUSTER C7 539 885 1.437 1.606 1.415 1.044 1.311 1.134 997 1.649 12.017

20 PEUGEOT 301 B1 371 1.568 1.377 1.388 1.205 1.272 996 1.193 579 1.345 11.294
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İNCELEME SATIŞ RAKAMLARI

Otomotiv Distribütörleri Derneği 
tarafından Ocak-Ekim ayının satış 
rakamları açıklandı. Bu dönemde marka 
bazında hangi markanın ne kadar 
satış yaptığını sizler için araştırdık. Bu 
araştırmayı Türkiye’de en çok satan 
20 marka sıralamasını oluşturarak 
yaptık. Bakalım 2017 yılının Ocak-
Ekim ayları arasında Top 20 nasıl 
oluşmuş. Hangi marka kaç adet satış 
gerçekleştirdi. 
LIDER RENAULT ŞAMPIYONLUĞU 
GARANTILEDI MI?

2017 yılını sürekli olarak zirvede 
götüren Renault yılın tamamlanmasına 
iki ay kala şampiyonluğu garantilemiş 
gibi görünüyor.  97 bin 238 adetlik satış 
rakamına ulaşan Renault zirvede yerine 
sağlamlaştırırken en yakın rakibinin 
7 bin 447 adetlik farkla önünde yer 
alıyor. Büyük bir sürpriz olmadığı 
takdirde Renault zirveyi koruyarak yılı 
tamamlayacak gibi görünüyor. 

Ikincilik mücadelesinde nefesleri 
kesen bir tablo karşımıza çıkmaya 
başladı. Satış rakamları açısından 

yılı ikinci sırada kim tamamlayacak 
gerçekten çok merak ediyoruz. Yılın 
ilk 10 aylık döneminde Fiat 89 bin 
791 adetlik satış rakamına imza atarak 
önemli bir başarı elde etti. 

Son dönemlerde toparlanan 
Volkswagen ise yine aynı dönemde 88 
bin 251 adetlik bir satış gerçekleştirdi. 
Iki marka arasındaki farka baktığımız 
zaman sadece 1540 adetlik bir farkın 
olduğunu görüyoruz ve kalan iki ayda 

her şey değişim gösterebilecek gibi 
görünüyor.

ARKADAKI FARK ÇOK AÇIK
Bu dört markanın ardından fark bir 

hayli açık görünüyor. Beşinci sırada 
bulunan Hyundai 40 bin 406 adetlik 
toplam satış rakamına imza atmış 
durumda. Altıncı sırada bulunan Dacia 
36 bin 197 adetlik satış rakamına imza 
attı. Bakalım yılın kalan iki ayında 
sıralamalarda bir değişiklik olacak mı? 

Ekim sonunda satışların 
TOP 20’si nasıl oluştu?
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MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM

YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM

1 RENAULT 57.322 27.917 85.239 0 7,667 11.999 57.322 39.916 97.328

2 FIAT 46.100 1.558 47.658 37.206 4.927 42.133 83.306 6.485 89.791

3 VOLKSWAGEN 0 66.457 66.457 0 21.794 21.794 0 88.251 88.251

4 FORD 4.457 26.371 30.828 47.634 3.005 50.639 52.091 29.376 81.467

5 HYUNDAI 17.395 20.519 37.914 0 2.492 2.492 17.395 23.011 40.406

6 DACIA 0 30.991 30.991 0 5.206 5.206 0 36.197 36.197

7 OPEL 0 34.044 34.044 0 0 0 0 34.044 34.044

8 TOYOTA 24.381 5.640 30.021 0 3.505 3.505 24.381 9.145 33.526

9 PEUGEOT 0 22.129 22.129 43 7.314 7.357 43 29.443 29.486

10 MERCEDES-BENZ 0 20.250 20.250 0 6.948 6.948 0 27.198 27.198

11 NISSAN 0 22.854 22.854 0 2.142 2.142 0 24.996 24.996

12 CITROEN 0 13.309 13.309 25 7.035 7.060 25 20.344 20.369

13 HONDA 14.951 5.404 20.355 0 0 0 14.951 5.404 20.355

14 SKODA 0 18.479 18.479 0 0 0 0 18.479 18.479

15 AUDI 0 16.135 16.135 0 0 0 0 16.135 16.135

16 BMW 0 13.667 13.667 0 0 0 0 13.667 13.667

17 SEAT 0 13.059 13.059 0 0 0 0 13.059 13.059

18 KIA 0 8.832 8.832 0 2.784 2.784 0 11.616 11.616

19 SUZUKI 0 3.118 3.118 0 0 0 0 3.118 3.118

20 VOLVO 0 3.106 3.106 0 0 0 0 3.106 3.106
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ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI

Küçüklerde 
Ford Fiesta 

Geçen sayılarımızda yaptığımız gibi bu ay da karşınıza iki Ayın Yıldızı ile çıkıyoruz. 
Sosyal medya üzerinden yaptığımız ve tamamen sizlerin belirlediği “Ayın Yıldızı” 

araştırmamızın ilk kazananı Ford Fiesta oldu. Akaryakıt alanındaki kazanan ise Opet.

Türkiye’nin yerli otomobil dergisi 
olarak sosyal medya üzerinden 
“Otostil Ayın Yıldızı” isimli 
araştırma başlattık. Artık her 

ay Facebook ve Instagram hesaplarımız 
üzerinden sizlerin önüne modeller 
sunuyor ve hangisini seçtiğinizi soruyoruz. 
Yılsonundaysa Otostil Yılın Yıldızını 
belirlemek için yine sizin fikirlerinizi 
alacağız.

“Otostil Ayın Yıldızı” 
olarak belirlediğimiz sosyal 
medya araştırmamızda 
amacımız öncelikli olarak 
sizlerle birlikte sohbet 
etmek. Yani siz değerli 
okuyucularımızla sosyal 
medya üzerinden sohbet 
etme fırsatı bulmak ve bu 
sırada gelen cevaplarla 
iletişimimizi güçlendirmek. 
Sadece sizlerle değil, sizlerin 
de kendi aranızda yaptığınız 
sohbetleri takip ederek hem 
keyifli anlar yaşıyoruz hem de 

sizin düşüncelerinizi öğrenmiş oluyoruz. Bunun 
yanında sizlerin otomobil seçimlerini araştırmak 
için yaptığımız bu araştırma aynı zamanda bizlere 
hazırladığımız haberler konusunda da çok önemli 
bir yardımcı oluyor. Yerli Otomobil Dergisi’nin 
bunu yapmasından başka normal bir şey olamaz. 
Gerçek kullanıcılar ve onların seçimi bizler için 
çok önemli bir kriter ve sürekli olarak en çok değer 
verdiğimiz konu.

3,5 MILYON KIŞIYE ERIŞTIK
Yaptığımız iki araştırma toplamda 3,5 milyon 

kişiye erişmeyi başardık. Ilk olarak sizlerden küçük 
sınıfa ait 6 model arasından tercih yapmanızı 
istedik. Ayın Yıldızı için Volkswagen Polo, Renault 
Clio, Ford Fiesta, Hyundai i20, Seat Ibiza ve Nissan 
Micra arasında geçen mücadelede Ford Fiesta 
sizlerden gelen oylarla birinci oldu.
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Benzincide 
Opet dediniz

Sonuçta Facebook ve Instagram üzerinden 2900’e 
yakın yorum yapılan araştırmada karşımıza 2150 oy çıktı.  
Elde ettiğimiz sonuç tamamen sizler tarafından belirlenmiş 
durumda. Dileyenler hesaplarımıza girerek bu sonuçları 
birebir olarak takip edebilir. Sizlerin büyük desteğiyle 
sona eren araştırmamızda kazanan Ford Fiesta olurken, 
Volkswagen Polo ikinci, Hyundai i20 üçüncü, Renault Clio 
dördüncü, Seat Ibiza beşinci ve Nissan Micra altıncı oldu. 

Ford Fiesta yapılan yorumlarda başta sağlamlığıyla 
popüler olduğunu ortaya koydu. Hesaplarımıza gelen 
yorum ve paylaşımlarda takipçilerimiz bu sınıfta 
tüketicilerin en çok değer verdikleri satın alma kriterlerini 
de paylaştılar. 

Bir diğer Ayın Yıldızı araştırmamız ise akaryakıt 
istasyonları arasında gerçekleşti.  Sizden Opet, Shell, 
BP, Aytemiz, Petrol Ofisi ve Total arasında bir seçim 
yapmanızı istedik. Bu Ayın Yıldızı araştırmamızın kazananı 
ise Opet oldu; Shell, BP, Petrol Ofisi, Aytemiz ve Total’ı 
geride bırakmayı başardı. Toplam 2650 yorum gelen 
araştırmamızda 1900 oy kullanıldı.

Opet kartın avantajları, müşteri memnuniyeti ve 
popülerliği ile yorumlarda öne çıkarken Shell ise yüksek 
performans ve motoru koruması ile kendisinden söz 
ettirdi. BP, Petrol Ofisi, Aytemiz ve Total ise her ne kadar 
daha az tercih edilse de kaliteli benzin istasyonları 
olduğunu ortaya koydu.

Aslında kazananın ya da kaybedenin olmadığı bir 
araştırmanın sonunca sizlerin ülkemizin popüler sınıfı 
sedanlar içinde hangi otomobilleri tercih ettiğinizi ya 
da hangi özelliklerin sizler için çok önemli olduğunu 
da notlarımız arasına eklemiş olduk. Bundan böyle 
dergimizde bu kriterlere göre yayınlar yapmaya devam 
edeceğiz.
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SERVİS CAM FİLMİ

Bir süredir devam eden cam filmi tartışması en son yapılan açıklamalarla şimdilik askıya 
alındı. Cumhurbaşkanı’nın bizzat devreye girmesiyle cam filmi yasağı yeniden gözden 

geçiriliyor. Peki ama cam filmi yasağı neydi, konu nasıl bu kadar büyüdü?

2016 yılında yapılan 
düzenleme ile 1 yıl 
sonra (26 Ekim 2017 
tarihinde) açıklanacak 

standartları ile otomobillerde 
kullanımı serbest bırakılacağı 
açıklanan otomobillerde cam 
filmi kullanımının tam da bu 
tarihten 5 gün önce yeniden 
yasak kapsamına alınması 
otomotiv sektöründe büyük 
şok etkisi yarattı. Bu işten en 
çok da araç bakım firmaları 

mağdur oldu. 
Sonrasında başta 

sektörün sivil toplum 
kuruluşu olan TOBFED (Tüm 
Otomobil Bakım Dernekleri 
Federasyonu) olmak üzere 
sektörün ileri gelenleri önemli 
bir bilgilendirme kampanyası 
başlattılar.

Cam filminin 
faydalarını öne çıkaran 
bu bilgilendirmelerde 
özellikle kaza anındaki cam 

Cam filmi yasağında 
son durum ne?
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parçalanmalarını önlemesi, 
hırsızlık ve kap-kaç 
olaylarının önüne geçmesi, 
araç içindeki güvenliği 
sağlaması, güneş ışınlarının 
önlemesi ile birlikte 
araç içindeki ısınmanın 
azaltılması, klima kullanımı 
ve bununla birlikte yakıt 
sarfiyatının azaltılması 
konuları öncelikli olarak öne 
çıkarıldı.
ŞIMDILIK YASAK ASKIDA

Içişleri Bakanlığı ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda da görüşmeler 
gerçekleştiren TOBFED’in 
bu süreçte illegal gösteri ve 
söylemlerin de önüne geçmesi 
büyük takdir topladı.

Kamuoyundan gelen istek 
ve taleplerin sonrasında 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık’tan konunun 

yeniden değerlendirilmesini 
istemesinden sonra yasak 
şimdilik askıya alındı.

Kısa süre içinde kullanım 
koşulları belirlenecek 
olan cam filminde %30’a 
kadar ışık geçirgenliği olan 
filmlerin kullanımının 
yasak kapsamında olması 
bekleniyor.

SEKTÖR ZOR DURUMDA 
Bunun yanında %30’un 

üzerinde ışık geçirgenliği olan 
cam filmlerinin ise ön cam 
hariç kullanımının serbest 
bırakılması bekleniyor.

Bununla birlikte 
kullanılacak olan filmlerin 
kalitesi, menşei, kullanım ve 
depolama şartları gibi teknik 
alt yapısı için de görüşmeler 
devam ediyor.

Kısa süre içinde tüm teknik 
alt yapısı tamamlanması 
hedeflenen cam filminde 
2018 ve sonrasında 
sertifikasyon verilmesi 
konusunda da çalışmalar 
yapılıyor.

Yasaklanan süreçte cam 
filmi ile ilgili ceza kesilen 
sürücülerin cezalarını 
iptal edileceği de yetkililer 
tarafından açıklandı.

Biz de konu hakkında 
uzman olan AutoClub 
Türkiye’den Turgut 
Yüksekdağ’ın kapısını 
çaldık ve görüşlerini istedik. 
Yüksekdağ, güvenlik 
nedeniyle ön cam filminin 
yasak olması kabul edilebilir 
ancak bu filmleri tamamen 
yasaklamak doğru değil dedi. 
STANDART GELMELI

Otomobil için olmazsa 
olmaz ürünlerden birisi olan 
cam filmi yasağı ile birlikte 
çok sayıda mağdurun ortaya 
çıktığını belirten Yüksekdağ, 
geçen 1 yıllık sürede çok 
sayıda otomobile cam filmi 
yapıldığını belirterek bu 
kullanıcıların ciddi anlamda 
mağdur olduğunu söyledi.

Bununla birlikte sektörde 
çok sayıda çalışan olduğunu 
ve çalışanların da mağdur 
olacağını, önümüzdeki 
günlerde çok sıkıntılı bir 
sürece gireceğini belirten 
Yüksekdağ yasağın kimseye 
bir fayda sağlamayacağını 
belirterek cam filmi 
yasağından ziyade bir 
standardizasyona gidilmesinin 
önemli olduğu vurguladı. 

Turgut Yüksekdağ
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GÜNCEL TESLA ROADSTER

Formula 1 arabalarını 
geride bırakan elektrikli
Elektrikli otomobil dünyasına girdiği ilk modeli 
yenileyen Tesla, yeni Tesla Roadster modeliyle 
otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. 
Gerek tasarımı gerekse performansıyla sınırları 
zorlayan yeni Roadster, otomobil tutkunlarının 
ilgisini çekmeyi başardı. Üstü açılabilen süper 
spor elektrikli otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 
sadece ama sadece 1.9 saniyede çıkabiliyor.

performans değerlerinin 
sinyalini veriyor.

Tesla her ne kadar aracı 
tanıtmış olsa da, ön sipariş 
veren kullanıcılarına 2020 
yılında gönderimini yapacak. 
2020 yılından sonra 250 
bin dolara satılacak aracın 
son dönemde gördüğümüz 
en heyecan verici otomobil 

olduğu şüphesiz. Birçok 
milyon dolarlık süper 
spor otomobilden daha iyi 
performans sergileyen araç, 
0’dan 100km/s hızlanma 
konusunda rakipsiz 
görünüyor. 

Yeni performans 
paketlerinin sunacakları ise 
büyük merak uyandırıyor.

2008’de piyasaya çıkan 
Tesla Roadster, o 
zamandan beri süre 
gelen popülaritesinin 

büyük kısmını Model S’ye 
kaptırmış olsa bile, hala çok 
ilgi görüyor. 

Tesla Roadster, otomobil 
dünyasında sınırları zorlayan 
teknik detaylarıyla öne çıkıyor. 
Üstü açılabilen süper spor 
elektrikli otomobil, 0’dan 100 
km/s hıza sadece ama sadece 
1.9 saniyede çıkabiliyor. Üç 
motor üzerine kurulan ve dört 
çeker sistemine sahip olan 
araç, maksimum 400 km/s hız 
yapabiliyor ve tam 1.000 km 
menzil sunuyor. Ancak elbette 
tüm bu veriler Tesla’nın ve 
kurucusu Elon Musk’ın iddiası. 

Gerçek olup olmadıklarını kısa 
süre sonra öğreneceğiz. 

200 kW/s bataryaya 
sahip olduğu belirtilen süper 
spor elektrikli otomobil, 
sunduğu 10.000 Nm tork 
değeriyle ise insan vücuduna 
zarar verebilecek düzeyde 
ivmelenme getiriyor. Elon 
Musk’ın Twitter üzerinden 
yaptığı resmi açıklama ise 
daha ne olacak sorusunu 
sordurtuyor. Şu an tanıtılan 
Roadster‘ın girişi seviyesi 
model olduğunu belirten 
Musk, ilerleyen süreçte 
“özel opsiyon paketlerinin” 
sunulacağını açıklıyor. Bu 
paketler ile otomobilin bir 
sonraki seviyeye geçeceğini 
belirten CEO, daha yüksek 
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Platformundan iç 
mekanına kadar 
önümüzdeki yıl 
Jetta cephesinde bizi 

önemli yenilikler bekliyor.  
Araç artık daha çok Phideon 
ve Arteon’a benzeyecek. 
Detroit Fuarı’nda ilk kez 
meraklılarıyla buluşacak 
olan yeni Jetta Amerikalı 
tüketicilerin ihtiyaçlarına 
da daha fazla cevap verecek 
yeniliklere sahip olacak.

Jetta’nın yeni neslinde 

Arteon’un kaput tasarımı 
yok ancak Golf’un şık ayna 
ve jantlarını bu modelde 
göreceğiz. Yepyeni Jetta 
hakkında pek az şey 
biliniyor, ancak aracın 
MQB platformuna sahip 
olacağı kesinleşti. Ayrıca 
yeni modelde Amerika için 
güçleri 230 HP’ye ulaşan 
versiyonların olacağı da 
belirtiliyor. Elbette Avrupa’da 
küçük hacimli TSI motorlar 
ağırlıkta olacak.

Volkswagen’in en önemli modellerinden Jetta 
önümüzdeki yıl kapsamlı bir yenilenmeyle 
karşımıza çıkacak. Aracın devam eden 
son testlerine gösteriyor ki yeni nesil Jetta 
Avrupalı tüketicilerden çok bu kez Amerikalı 
tüketicilerin kalbine dokunacak. 

Yeni VW Jetta önümüzdeki 
yıl çok iddialı geliyor

VW  JETTA    GÜNCEL
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TATİL TESTÇİSİ  TÜRKİYE’NİN TATİLLERİ

Söze ilk olarak The 
Marmara Bodrum ile 
başlamak istiyoruz. 
Bodrum’un tam 

ortasında Bodrum’a tam 
olarak hakim olan bir tesis. 
Tüm Bodrum kuşbakışı 
ayağınızın altında duruyor. 
Bu tip manzaraya yukardan 
bakmayı sevenlerdenseniz 
buna bayılacaksınız. Ama 
bizlerin çoğunluğu gibi denizi 
koklamalıyım, manzaranın 
içinde olmalıyım derseniz size 
göre olmayacaktır. Tesisin 
temizliği, çalışanların ilgisi 
sorunsuz. Güler yüzlü ekip 
işini son derece iyi bir şekilde 
yapıyor. Sunulan yemekler 
lezzetli ve aradığınız ne varsa 
bulabiliyorsunuz. Bu tesisle 

ilgili aklımıza takılan iç mimari 
oldu. Biraz karışık ve konsept 
tutturulamamış görünüyor. 
Deniz olmaması ve plajın uzak 
olması da negatif bir özellik.

Sıradaki yer Ferko Ilgaz 
Mountain Resort Hotel. Ilk 
izlenim müthiş. Ilgaz Dağı’nın 
eteklerinde sizleri etkileyici 
bir doğa bekliyor. Hatta biz 
ilk gördüğümüz anda bırakın 
çok farklı bir yeri, kendimizi 
keşfedilmemiş bir gezegende 
olduğumuz gibi bile hissettik. 
Müthiş bir doğa ve tam onun 
içine adapte olmuş insanlar 
olarak sanki ayda yürüyor 
gibiydik. Odalar iyi, temizlik 
sorunsuz. Ancak personel 
konusunda bir iki adım ileriye 
gitmeleri gerekiyor. 

Geride bıraktığımız ay The Marmara Bodrum, 
Ferko Ilgaz Mountain Resort Hotel ve 
Marina Vista Bodrum otellerini test ettik. 
İçlerinden bir tanesine bayıldık.

Bu tesise 
bayıldıktatil bitmesin 

istedik

Tatil test 
ediyorum

#tatiltestçisi
tatiltestcisi@stilyayincilik.com
@tatiltestcisi

@

The 
Marmara
Bodrum
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Sabah biraz erken 
kalkıp, yürüyüş yapayım, 
keşfe çıkayım derseniz 
otelde bir tane görevli 
bulamayabilirsiniz. Yemeklerin 
kalitesi konusunda da 
kendisini biraz daha 
geliştirmesi gerekiyor. Dışarda 
oturmak isteyenler içinde bir 
iki küçük Meksika Şöminesi 
dışında çözüm yok. Bunlar 
da hiç işe yaramıyor ve etrafı 
sürekli dumana boğuyor.

Son tesis ise Marina Vista 
Bodrum. Işte bayıldığımız 
ve çok sevdiğimiz yer burası 
oldu. Yaz ayları için deniz 
olmamasından dolayı çok 
tercih eder miyiz bilemiyoruz 
ama denizi plajlara giderek 

çözerim dediğiniz anda 
aradığınız yer burası. 
Bodrum’u Bodrumlular 
gibi yaşıyorsunuz. Tam 
göbeğinde kalıyorsunuz, 
sabah kahvenizi elinizi 
uzatsanız dokunabilecekmiş 
gibi hissettiğiniz Bodrum 
Kalesi’ne doğru içiyorsunuz. 
Personel işini bilen, çözüm 
üreten insanlardan kurulu. 
Yiyecek konusunda hiç 
sıkıntı yok çünkü her şeyi 
Big Chefs’e emanet etmişler. 
Otelin altında da şahane bir 
Big Chefs restoranı var. Iç 
tarafa geçtiğiniz anda sizi hiç 
beklenmedik şekilde büyük bir 
havuz ve çok iyi tasarlanmış bir 
bahçe bekliyor. 

Ferko Ilgaz Mountain Resort Hotel

Marina Vista Bodrum



w w w.otos t i l .co m76    ARALIK 2017 OTO STİL

SPOR BC VISION

yine kazanarak koydu
ŞAMPiYON

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda geçtiğimiz yıl kurulan ve bizim de medya 
sponsoru olduğumuz BC Vision Motorsport rüzgarı esmeye devam etti. Ekip 

sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi’ni de zirvede tamamladı. 

noktayı
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96 kilometresi 
özel etap olmak 
üzere toplamda 
290 kilometrelik 

zorlu rallide, 58 otomobil 
mücadele etti. Yedinci 
yarışın kazananı da bir kez 
daha Burak Çukurova-
Vedat Bostancı ikilisi 
oldu. 2017 Türkiye 
Ralli Şampiyonası’nda 
Pilotlar ve Co-Pilotlar 
şampiyonluklarını bir 
yarış önce ilan eden 
BC Vision Motorsport, 
yüksek formunu final 
rallisinde de göstermeyi 
başardı.

Yarışın ardından 
açıklama yapan şampiyon 
pilot Burak Çukurova, Fabia 
R5’in sorunsuzluğuna dikkat 
çekerek, “Marmaris‘te Türkiye 
Şampiyonluğumuzu ilan ettikten 
sonra sezonun son yarışı olan Kocaeli 
Rallisi’nde amacımız stressiz bir 

şekilde yarış kazanmaktı. Bu 
yarışta da otomobilimiz kusursuz 
bir performans sergileyerek 
uyumumuzu bozmadı ve 
hedefimize başarıyla ulaşarak 
2017 sezonunu hem Pilotlar, 
hem Co-Pilotlar hem de Takımlar 
Şampiyonu olarak kapadık“ dedi.

Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu 
kazanan takım kurulduğu ikinci 
sezonunda çok önemli bir başarı 
elde etmiş oldu. 

Burak Çukurova tarafından 
kurulan BC Vision Motorsport 
diğer ekipleri verdiği desteklerle 
de ön plana çıkan bir takım. Ralli 
parkurlarında önemli işler başaran 
ekip ayrıca ralli pilotlarının 
gelişimi konusunda da önemli 
görevler üstleniyor. 

Önümüzdeki yıl Dünya Ralli 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapacak olan Türkiye’de rallinin 
gelişiminin de artarak devam 
etmesi kimse için sürpriz 
olmayacak. 
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SPOR RALLY HALİKARNASSOS

2010 yılından beri uluslararası ralli organizasyonları arasında yerini kanıtlamış Türkiye’nin en 
zorlu yarış organizasyonlarından biri olan Transanatolia Rally Raid 2017 yarış sezonuna Rally 

Halikarnassos ile veda etti.  Biz offroad severleri de bir sonraki yarışa kadar 
ciddi bir boşluğa düşürdü…
YAZI  SELEN DİK

Rally Halikarnassos, 
16 Kasım 
Perşembe günü 
Bodrum Belediye 

Medyanı’ndaki  teknik 
kontrolün ardından 
seramonik start ile başlayıp, 
19 Kasım Pazar TR-
Extreme’de gerçekleşen 
seyirci etabı sonrasında sona 
erdi.

Rally ve raid 
kategorilerinde toplamda 

51 aracın kıyasıya yarıştığı 
yarışta katılımcılar ortalama 
500km’lik bir parkur 
tamamlayarak Bodrum’un 
daha önce geçilmemiş zorlu 
yollarında mücadele etme ve 
güzelliklerini keşfetme fırsatı 
yakaladılar. 

BFGoodrich Good Project 
sayesinde Avrupa’dan 
seçilen 10 projeye dahil 
olma fırsatı yakalayıp 
tanıştığım, pilotum Koray 

Herkes bu sporu yapmalı
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ile  uzun ve ağır yol şartları 
içeren etaplarda toprak, 
çamur, taş, su geçişlerinden 
oluşan zorlu parkurlarda 7 
gün boyunca 4.000 km yol 
yaptığımız Transanatolia 
Rally Raid’den sonra Rally 
Halikarnassos’ta da yer almak 
uzun bekleyişimize kısa bir 
mola verdi. 
MOTORCULARI ANLAMAK ZOR!

Rally Halikarnassos’ta 
yarışan 51 aracın 18’i 
motosiklet. O git git bitmeyen 
uzun parkurları, kaya 
geçişlerini, dik inişleri ve 
yokuşları nasıl geçtiklerini 
hala anlamış değilim. 
Fazla gözü kara hatta biraz 
delilik seviyesinde cesaret 
gerektiriyor. Ve daha 
inanılmazı rally kategorisinde 
yarışan 2 kadın yarışçı var: 
Gökçen Kabaş ve Nilgün 
Bayırlı. Bir kadın olarak 

benden çok büyük bir alkış 
alıyorlar!
VE KAZANANLAR!

Rally Motorsiklet 
kategorisinde; 1. Guido 
Fedeli, 2. Lorenzo Sandrone, 
3. Serkan Özdemir, Quad 
kategorisinde; 1.Atilla 
Serttaş, 2.Ömer Muharrem 
Göksel, SSV kategorisinde; 
1. Burak Çağdaş Çağlar/ 
Ertuğrul Danışment, 2. 
Alper Gülener/ Korman Şeref 

Çetinsoy, 3.Orçun Koral/ 
Serkan Inceoğlu, Otomobil 
kategorisinde; 1.Tolga Yılmaz/ 
Ebru Demiray Erişti, 2.Cemil 
Islıkçı/ Suat Çelik, 3.Hüseyin 
Kurt/ Özaydın Dölek  ödülü 
hak etti.

Bizim yarıştığımız raid 
kategorisinde de bize esmer 
günler düşüyor ve sıralama 
şöyle oluyor: Otomobil 
kategorisinde; 1.Serhat 
Şükrü Saygılı/ Turgay Düzcü, 

2.Göktuğ Güzelbey/ Murat 
Özkargın, 3. Emre Şen/ 
Abdullah Şen ödül alan isimler 
arasında yer aldı.
SON SÖZ…

Mücadele ettiğim ve 
offroad ruhunu anlama fırsatı 
yakaladığım 2 yarış sonrası 
bu spora saygım ve sevgim 
artık sonsuz! Çok ciddi bir 
adanmışlık gerektiriyor. Şimdi 
Dakar’ı farklı bir gözle takip 
edeceğimden eminim…
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YORUM KALUST ŞALCIOĞLU

Dünya tiyatrosunun 
seçkin örnekleri 
Aralık’ta karşınızda
KALUST ŞALCIOĞLU

KÜLTÜR ROTASI
twitter.com/ksalcioglu
facebook.com/kalusts
instagram.com/ksalcioglu

Godot’yu Beklerken

Aralık - Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar 
Şehir Tiyatroları / Istanbul:
Neil Simon’un yazdığı, Ersin Umulu’nun 
yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge 

Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı 
Büyüksayar rol alıyor. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı 
bir besteci olan Vernon ile ona hayran söz yazarı olan 
Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişki-
leri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza 
içlerindeki “öteki benler” de, keyifli şarkı ve danslarıyla 
eşlik ediyor.
6 Aralık / 20:30 - Godot’yu Beklerkeni Beklerken 
Asmalı Sahne / Istanbul: 
Samuel Beckett’ın “Godot’yu Beklerken” adlı oyununda, 
oyunda görevli aktörlerin yerine sahneye çıkmayı bekle-
yen iki yedek erkek oyuncunun sahne arkasında yaşadık-
larını anlatıyor... Oyunculuğa olan tutkularının ışığında; 
aktörlerin yaşadıkları zorluklara ve gösterdikleri feda-
karlıklara değinerek çelişkiler içinde geziniyorlar. Yazar: 
Dave Hanson. Yönetmen: Muharrem Uğurlu. Oyuncular: 
Muzaffer Yöntem, Olcay Tanberken, Metin Kurt.

Günün Çorbası 
Devlet Tiyatroları / Istanbul:
Müzikalin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay’a ait. Oyun 
Amerika’da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan 
bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir res-
torana “günün çorbası”nın sır gibi saklanan tarifini ele 
geçirmek üzere gönderilmesiyle başlıyor. Oyuncular: 
Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Sel-
min Artemiz, Gözde Türker, Aykan Aydın, Seza Yeğin, 
Aykut Söyük, Vehbi Akıntürk, Gülçin Arslan, Gizem 
Genç, Orhan Ergiol.
14 Aralık / 20:30 - Vanya, Sonya, Maşa ve Spike 
Kenter Tiyatrosu / Istanbul: Yazan:
Christopher Durang. Yöneten: Yücel Erten. Oyuncular: 
Şerif Erol, Tilbe Saran, Nesrin Kazankaya, Doğan Akdo-
ğan, Başak Meşe, Gamze Ipek. Yazar, Çehov oyunlarına 
göndermeler yaparak günümüzde, ABD’de bir kasabada 
geçen, özgün bir öykü oluşturur. Vanya ve evlatlık kar-
deşi Sonya, yaşamlarını çalışmadan, kardeşleri Maşa’ya 
ait bir evde sürdürmektedirler. Maşa ünlü bir sinema 
oyuncusudur ve genç sevgilisi Spike ile eve gelir.

Vanya, Sonya, Maşa ve SpikeGodot’yu Beklerkeni Beklerken

Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar Günün Çorbası 
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SOSYAL MEDYA

Volkswagen arabalarının tanıtımını yapıyor ama takipçilerine 
eğlenceli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

ANLAMADIK
MARKA
Ford bu tip bir 
fotoğraf karesi 
paylaşarak 
Fiesta’nın 
satışlarını 
artırmayı 
düşünüyorsa vay haline. 

RENAULT 
satışlarda lider 

ve instagram 
hesabını 

rakiplerine 
bak bak neler 

yapıyorum 
der gibi

 kullanıyor.

RENAULT 
satışlarda lider 

ve instagram 
hesabını 

rakiplerine 
bak bak neler 

yapıyorum 
der gibi

 kullanıyor.

RENAULT 
satışlarda lider 

ve instagram 
hesabını 

rakiplerine 
bak bak neler 

yapıyorum 
der gibi

 kullanıyor.

Peugeot 
yükseliyor ve 

durmuyor. 
Her yerde 
karşımıza 

çıkarak 
arkadaşlar 

ben 
geliyorum 

sonra haber 
vermedi 
demeyin 

diyor.

İŞİ BİLEN 
MARKA EĞLENCELİ MARKA

Opel yeni modelleriyle atakta ama bu tip paylaşımlar 

yaparak ben satacağımı sattım başkası satsın diyor.

SATMAK İSTEMEYEN MARKA

GELİŞEN 
MARKA

UMURSAMAZ
MARKA
Fiat ben 
Egea ailesini 
yakalamışım 
instagramla falan 

uğraşamam, 
hadi üretimi 
coşturalım 
der gibi
takılıyor. 

Fotoşaka
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