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İÇİNDEKİLER

2018 #32

B
azı mutlulukları anlatmaya kelimeler yetmiyor… İki 
yıl önce yayın hayatına başlayan otostil Dergi şu anda 
Türkiye’nin en çok ses getiren otomobil dergisi. Lafını 
esirgemeyen, dürüst, ilkeli ve adil yayın politikası ile 
dergimiz sizlerin sayesinde istediğimiz satış rakamlarına 
da ulaştı. Şu anda satışlarda 2. sıradayız ancak kısa süre 

sonra en çok satılan dergi olacağımıza inancımız tam. 
Türkiye’de dergi yapılmaz, dergi satmaz diyenlere cevap niteliğinde 
olan bu başarımız için sizlere gönülden teşekkürler. 
Dergimiz büyümeye devam ederken bazı konularda da taviz 
vermeyeceğimizi size daha önce taahhüt etmiştik. Şimdi de onları 
birer birer hayata geçiriyoruz. Örneğin artık test aracı peşinde 
koşmuyoruz; firmalardan bu araçları bize getirip, test sonunda 
almalarını istiyoruz; ne de olsa bir büyük otomotiv firmaları gibi 
zengin değiliz, bu iş için ayrı bir eleman çalıştıramayız onlar gibi… 
Ayrıca ne idiğü belli olmayan bir sürü blogger vs’ye araçlarını 
kapılarına kadar teslim eden firmalar da artık canımıza tak etti. Biz 
otomobil dergisiysek ve onların testlerini bedelsiz yapıyorsak bize bu 
imkanı sunmak zorundalar…
Bu sayımızda size önemli bir sürpriz de hazırladık. Yerli 
otomobil dergisi mottosu ile yola çıktığımızda satış fiyatımızı da 
rakiplerimizden düşük tutmuş, herkesin ulaşmasını sağlamıştık. Bu 
sayımızda da diğer dergilerin aksine bugüne kadar yaptığımız testlerin 
yer aldığı Test Yıllığı’nı ücretsiz dergi içinde size hediye ediyoruz. İki 
bölümden oluşan yıllığın ikinci kısmı Mart sayımızda yer alacak. O 
nedenle hem bu sayı hem de Mart sayımız kaçmaz J
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km’yi devirmiş, yani gerçekten de “yol yapmış” modeller. 
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Alp Günvaran, uluslararası 
sorumlulukları, ticari 
operasyonlar konusundaki 
tecrübesi ve müşteri 
deneyimi konusundaki 
birikimi ile 2016 Eylül 
ayından bu yana Prometeon 
Türkiye, Doğu Avrupa, 
Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar CEO’su olarak 
görev yapıyordu. Ocak 2018 
itibarı ile Türkiye, Orta Doğu, 
Afrika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölgesi CEO’su 
pozisyonuna getirilen 
Alp Günvaran böylece 
Prometeon Tyre Group’un 
dünyadaki 4 ana bölgesinden 
birinin başına geçmiş oldu. 
Alp Günvaran Türkiye ve 
Mısır’daki fabrikaların yanı 
sıra 75 ülkeden sorumlu 
olacak.

BMW MINI Distribütörü Borusan Otomotiv 
İthalat şirketinin liderliğini yapan Ayhan 
Ölçer ve BMW MINI Jaguar Land Rover 
markalarının satış ve servis hizmetlerini 
veren Borusan Oto’nun liderliğini yapan 
Uğur Sakarya, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
görevleri birbirlerinden devraldılar.
Hakan Tiftik başkanlığındaki Borusan 
Otomotiv İcra Kurulunda 1 Ocak itibariyle 
Ayhan Ölçer, Borusan Oto Genel Müdürü 
Uğur Sakarya, BMW/MINI/BMW Motorrad 
Genel Müdürü Simay Alsan, Jaguar Land 
Rover Genel Müdürü Kerim Kazgan, 
CFO Kağan Dağtekin, Borusan Otomotiv 
Premium Kiralama Genel Müdürü olarak 
İcra Kurulu üyeliklerini sürdürecekler.
İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik 
“Değişen, evrilen, dijitalleşmenin de 
hayatımıza girdiği otomotiv sektöründe 
günümüz rekabet koşullarına göğüs gerip, 
operasyonel mükemmelliği hedefleyerek 
süreçleri yöneteceklerini, üretici ve müşteri 
beklentilerine cevap vermek için sahip 
oldukları tecrübe ve liderlik yetkinlikleri ile 
Borusan Otomotiv Grubu’nun yeni başarı 
hikayelerini yazmak için çalışacağız” dedi.

Borusan Otomotiv’deki 25 yıllık çalışma hayatının ardından emekliye 
ayrılan ve 1 Mart 2018’e kadar Kurumsal İletişim konusunda İcra Kurulu 
Başkanı Danışmanı olarak görev yapmaya devam edecek olan Fatma 
Tüker yerine 1 Ocak 2018 itibari ile Kurumsal İletişim Müdürü göreviyle 
Aslı Kayadeniz atandı.
Avusturya Lisesi mezunu olan Aslı Kayadeniz, İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi eğitiminin ardından 1998 yılında Borusan Otomotiv’de 
çalışma hayatına başladı.Borusan Otomotiv Grubu’nda çeşitli görevler 
üstlenen Kayadeniz, 2014 yılından bu yana da BMW Pazarlama İletişimi 
Müdürü olarak görev yapıyordu.

Alp Günvaran Prometeon
Türkiye CEO’su oldu

Borusan Otomotiv Kurumsal 
İletişimi Aslı Kayadeniz’e emanet

Borusan Otomotiv 
Grubu İcra Kurulunda 
görev dağılımı değişti
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Hem kompakt 
hem performanslı 
Jaguar kompakt SUV sınıfına E-Pace ile giriş yaptı. 
F-Pace modelinden altta konumlandırılan E-Pace ilk 
etapta sadece benzinli motorlarla satın alınabilecek. 

JAGUAR E-PACE  GÜNCEL

 Kompakt SUV segmentine 
Jaguar’ı tanıştıran E-Pace, 
ön tasarımında F-Type ve 
F-Pace modellerinden izler 

taşıyor. Aracın farlarında sportif model 
F-Type’dan izler görülürken bu sayede 
dinamik bir yüz elde edilmiş. Ön 
kısımda geniş havalandırma kanalları 
ve yukarda konumlandırılan farlar 
sayesinde E-Pace olduğundan daha 
büyük algılanıyor.
Profilden bakıldığında arkaya doğru 
yükselen cam çizgisi ile coupevari 
bir görünüm ortaya koyan modelin 
çamurlukları ise büyük jantlara sorunsuz 
ev sahipliği yapacak kadar geniş. 
Arka kısımda yine F-Type modelinde 
kullanılan stoplara benzer elemanların 
kullanıldığı araçta iki adet egzoz çıkışına 
yer verilmiş. 
Jaguar ve Land Rover modellerinden 
tanıdık kumanda elemanlarıyla 
şekillendirilen iç mekanında 4 kişinin 
rahatça yolculuk etmesi sağlanmış. 
Arkasında 577 litrelik oldukça geniş bir 
yükleme alanı sunan otomobilin toplam 
uzunluğu 4395 mm iken, dingil mesafesi 
2681 mm. 
Benzinli ve dizel motorlar konusunda 
zengin bir yelpazeye sahip olan E-Pace, 

ülkemize ilk etapta 2.0 litrelik benzinli 
motorla ithal edilecek. 250 ve 300 HP 
güç üreten iki versiyonu bulunan bu 
motor dört tekerlekten çekiş sistemine 
ve otomatik vites kutusuna standart 
olarak sahip. 1998 cc’lik 4 silindirli 
motor 250 HP’lik versiyonda 230, 300 
HP’lik modelde ise 243 km/s maksimum 
hız sağlıyor. 100 km’de ortalama 7.7 
lt yakıta ihtiyaç duyan 250 beygirlik 
versiyona kıyasla 300 beygirlik araç 8.0 
litrelik ortalama tüketime sahip. 
Dizel cephesinde ise yük 2.0 litrelik 
motor bloğunda. Bu motorun farklı 
güç seçenekleri sunulurken modelin 

giriş versiyonunda manuel vitesli 
bir model bile bulunuyor. Ancak bu 
aracı ülkemizde görmeyeceğiz. Dizel 
motorlarda güç ise 150, 180 ve 240 HP 
arasında değişiyor. 
Ülkemizde satışa sunulmak için gün 
sayan E-Pace için şimdiden listeler 
oluşmaya başladı bile. Özellikle 
Porsche Macan ile rekabet etmesi 
beklenen aracın satış fiyatı ise henüz 
netlik kazanmadı. Ancak Almanya’da 
benzinli model 42 bin Euro’dan 
başlayan fiyat etiketine sahip. Yani bu 
da gösteriyor ki E-Pace hiç de ucuz bir 
model olmayacak.
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Porsche Müzesi’nde gerçekleşen Yeni Yıl 
Resepsiyonu’nda konuşan Porsche AG İcra Kurulu 
Başkanı Oliver Blume, markayı ortaya çıkartan Ferry 
Porsche’yi şu sözlerle andı: “O dönemde sahip olduğu 

vizyon, bugün markanın kimliğini oluşturan tüm değerleri 
bünyesinde barındırıyor.”
Porsche, “Porsche spor otomobilin 70 yılı” temasıyla 70’inci 
doğum gününü kutlayacağı yıla girerken düzenlenen 
etkinlik, Baden-Württemberg eyaletinden ve Stuttgart 
şehrinden temsilciler, siyasetçiler, ekonomistler ve halkın 
katılımıyla gerçekleşti.
Porsche markasının tarihi 1948 yılında başlıyor olsa da, 

spor otomobil üreticisinin kökleri daha da geçmişe, Profesör 
Ferdinand Porsche’nin hayatını adadığı, oğlu Ferry tarafından 
devam ettirilen çalışmalara dayanıyor. 1900 yılında kendi 
ürettiği Lohner-Porsche adlı, motorları tekerlek göbeğinde 
yer alan elektrikli otomobili temel alarak, dünyanın ilk dört 
tekerlekten çekişli binek otomobilini yarattı. Aynı yıl, benzin 
ve elektrikle çalışan karma bir motor geliştirerek, hibrit 
otomobillerin temelini attı. 1931 yılında Ferdinand Porsche, 
kendi mühendislik şirketini kurdu. 1939’da tanıtılan 
“Berlin-Rome”, Porsche adı taşıyacak bir spor otomobil 
fikrinin başlangıcını temsil ediyordu. 1948 yılında üretilen 
Type 356 ile oğlu Ferry bu hayali gerçekleştiren kişi oldu.

Toyota, Hilux’ın 50’nci yılını “Hilux Invincible 
50 Chrome Edition” versiyonu ile kutladı. 
İlk olarak 1968 yılında satılmaya başlanan 
Hilux, global olarak 18 milyon adedin üzerinde 
satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up 
modeli unvanının sahibi. 
50’nci yıldönümü için özel bir versiyon üreten 
Hilux’ın ‘Invincible 50 Chrome Edition’ 
modeli, krom roll barlar, krom yan basamaklar, 
krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk 
korumaları, 18 inç alaşım jantlar, plastik 
bagaj havuzu ve ön kapılarda modele özgü 
“Invincible 50” logosu ile standart modelden 
ayrılıyor.
Hilux’ın bu özel versiyonu, 2.4 D-4D dizel 
motor seçeneğiyle ve 150 HP güç 400 Nm tork 
üreten motorla satışa sunuluyor.

Porsche 70 yaşında

18 milyon satan 
Toyota Hilux özel 
versiyona kavuştu 

Adını ürettiği spor otomobillerle duyuran Porsche 70. yaşını kutluyor. İlk otomobilini 
8 Haziran 1948’de üreten Alman üretici doğum gününü bu yıl dünya çapında 
gerçekleştirileceği sayısız etkinlikle kutlayacak.
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SUV PEUGEOT 3008
SUV PEUGEOT 2008

SUV PEUGEOT 5008

SUV AİLESİ
YENİ PEUGEOT

HİÇBİR SUV ONLAR KADAR İLERİ GİTMEDİ

Yeni Peugeot SUV Ailesi, teknolojisi, tasarımı, sınır tanımayan sürüş keyfi ile Peugeot Yetkili Satıcıları’nda. Gelin, bu ayrıcalıklı aileyi test edin, üstün özelliklerini keşfedin.
Yeni SUV Peugeot 2008 1.2 L PureTech 110 hp S&S EAT6 karma yakıt tüketimi 4.8 L/100km, ortalama CO2 emisyon değeri 110 g/km’dir. Yeni SUV Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 karma yakıt 
tüketimi 4.2 L/100km, ortalama CO2 emisyon değeri 108g/km’dir. Yeni SUV Peugeot 5008 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 şehir dışı karma yakıt tüketimi 4.0 L/ 4.2*/ 100km, ortalama CO2 emisyon değeri 
112g/ 118g*/km’dir. *18” Jantlar, Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle. İlanda kullanılan görseller, Türkiye ürün gamı ile farklılık gösterebilir.

ÖDÜLLÜ PURETECH BENZİNLİ MOTOR

GRIP CONTROL TEKNOLOJİSİ

PEUGEOT i-COCKPIT®

AKTİF SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Groupe

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye
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MURAT TOSUN’LA
OTOMOTIV GÜNDEMI
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

YORUM MURAT TOSUN

TORPIDO IÇIN MÜZIK TOP5
1. Ferhat Göçer Günah
2. Eypio Gömün Beni Çukura
3. Ersay Üner Iki Aşık
4. Gripin Nasılım Biliyor Musun?
5. Gülben Ergen Yansın Bakalım
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ŞAMPİYONUZ

iki yıl geçmişken rakiplerini darmadağın ettiler.
ŞAMPİYONUZ arkadaşlar…
Bugünümüze binlerce kez şükürler olsun.
Gelecek yıllarda çıtayı arşa koymak için hiç 
durmadan çalışmaya devam.
Teşekkür ederim Burak Çukurova.
Teşekkür ederim BC Vision Motorsport.
Yepyeni başarılara…8 

harften, 3 heceden oluşan bir 
kelime.
Dümdüz bakacak olursak, durum 
bundan ibaret.
İsterseniz gelin şimdi bunun 
altını dolduralım.
Bundan iki yıl önce iki oluşum 
sadece akıllarda vardı.
Bir tarafta dergicilik geçmişinde 
25 yılı devirmiş bir gazeteci.

Diğer bir tarafta hemen hemen aynı süredir yarışan 
bir pilot. 
Gazeteci çok heyecanlıydı.
Bu kadar zamanın ardından kendi dergisini 
çıkarmaya hazırlanıyordu.
Çok sağlam dostu, ortağı olmuş ve kolları 
sıvamışlardı.
Rallici çok heyecanlıydı.
Yıllardır mücadele ettiği parkurlarda kendi takımını 
kuruyordu.
Babasının oğlu artık kulağı geçme aşamasındaydı.
Gazeteci ilk adımı attı ve iki yıl önce kendi dergisini 
raflara sürdü.
Daha ilk sayıdan itibaren başarı yanında oldu.
Rallici ilk adımı attı ve takımını iki yıl önce 
parkurlara çıkardı.
İlk yıllarında ses getiren bir ekip oldular.
Geçtiğimiz yıl gazetecinin kurduğu dergi Türkiye’nin 
en çok satan ve en çok konuşulan dergilerinden biri 
oldu.
Geçtiğimiz yıl rallicinin takımı parkurlarda 
rüzgar gibi esti ve kimseye kupa bırakmadan tüm 
şampiyonlukları aldı.
Gazeteci ve rallici iki yıl öncesinden birbirlerini 
desteklemeye başladılar.
İki yılın sonunda ikisi de ŞAMPİYON oldular. 
8 harften, 3 heceden oluşan bir kelime.
Gazeteci ben, rallici Burak Çukurova…
Birbirlerine güvendiler ve iki ayrı yenilikleri ile daha 
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Sosyalliğin içinde 
asosyal olmak
ELİF KAVRAN
BAŞKA BİR ŞEYLER
     elif@stilyayincilik.com
     instagram.com/voswolice

Sosyal medyada o kadar sosyaliz ki gerçek hayatta 
daha pasif yaşıyoruz. Giderek asosyalleşiyoruz, 
sevdiğimiz insanların ne yaptıklarını, ne 
giydiklerini, ne dinlediklerini, nerede olduklarını 
biliyoruz her şeyden haberimiz var. O yüzden 
iletişime geçme gereği duymuyoruz bile. 
Arkadaşımızın, akrabamızın bir fotoğrafına 
like atıp altına sadece “çok özledim L” yazıp 
bırakıyoruz ötesi yok. Lipton’un yeni reklamı 
‘konuşalım artık’ o kadar anlamlı ki bu konuda 
artık bir şeyleri bırakıp sohbet etme zamanı 
gelmedi mi gerçekten? Yüzyılın icadı da olsa yüz 
yüze sohbetin yerine hiçbir şey geçemez. Bence 
şimdi sevdiklerinizle bir çay için ama fotoğrafını 
çekip sosyal medyada paylaşmayın!

YORUM ELİF KAVRAN

A
h şu sosyal medya! Ne 
onunla nede onsuz olmuyor 
değil mi?
Sosyal medya hayatımızın 
tam içinde tam ortasında 
yer alıyor ve biz buna engel 
olamıyoruz, gittikçe içine 
giriyoruz. Her gün yeni bir 
uygulama çıkıyor, her gün 
yeni bir güncelleme ile daha 

fazla hayatımıza müdahale ediyor. Instagram’a bile 
son görülme özelliği geldi daha ne olsun!
Üstelik o kadar ilerledi ki sosyal medya, insanlar 
para kazanmaya bile başladı. Özellikle Youtube bu 
sene daha bir ön plana çıktı ve insanlar deli gibi 
paralar kazanıyor. Ama gerçekten deli gibi… Üstelik 
sadece birkaç saatte çekip Youtube’a yükledikleri 
videoların izlenmeleri sayesinde. Kimi oyun videosu 
çekiyor, kimi makyaj videoları… Üstelik yaş aralığı 
da epey düşmüş durumda; şuan 6 yaşındaki bir 
çocuk bile kendine Youtube kanalı açıp videolar 
çekiyor ve videonun sonunda “kanalıma abone 
olmayı unutmayın!” diye not düşüyor. Bir beklentisi 
var çünkü; para kazanacak onu desteklemelisiniz. 
Yaş aralığının bu kadar düşmesi, o yaştaki çocukların 
bu tarz bir işin içine girmesi, hep ailenin buna dur 
dememesi yüzünden. Çünkü ailelerin de hoşuna 
gidiyor zahmetsiz para kazanmak. Hatta yardım bile 
ediyorlar videoları çekerken. Bir yerde okumuştum 
adam sırf işini bunun için bırakıp kızıyla birlikte 
sadece videolar çekerek para kazanıyormuş. Her 
popüler şeyin bir sonu var ne de olsa aman dikkat 
diyelim!
Her olumsuz durumların yanında olumlu bir şeyler 
de var tabii ki. Sosyal medyanın artıları da olsun 
yani, yüzyılın icadı bence. En iyi avantajı da hiç 
şüphesiz sevdiğimiz insanları ne kadar uzakta olursa 
olsun görebiliyor olmamız. Zaten başkada bir artısı 
yok; her şeyi sosyal medyadan göreceksek gezip 
görmenin bir anlamı kalmazdı ama değil mi?

12    ŞUBAT 2018 OTO STİL
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Fransızların hedefi büyük
Kompaktların lideri 

Golf’ün işi artık çok zor
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KOMPAKT SINIFTA GOLF KAÇIYOR RAKİPLERİ KOVALIYOR. NEREDEYSE 10 YILI 
AŞKIN SÜREDİR BU SÜREÇ BÖYLE DEVAM EDİYOR. ANCAK ARTIK DURUM ÖYLE
BİR NOKTAYA GELDİ Kİ DAHA ÖNCE BU SINIFTA GOLF’E RAKİP OLMASI PEK 
DÜŞÜNÜLMEYEN PEUGEOT, 308 İLE KOMPAKT SINIFTA LİDERLİĞE SOYUNDU. 
YILLARDIR BU SINIFTA HEP ÜST SIRALARDA YER ALAN GOLF’Ü YENMEK O KADAR KOLAY MI? 
YAZI MERT DURAN FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA
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K
ompakt sınıfta 
tartışmasız 
lider olarak 
kabul edilen 
bir model 
varsa o da 

Volkswagen Golf’dür. Golf her 
nesliyle mutlaka sınıfında bir 
konuda öncü olup rakiplerini 
geçmeyi başarmıştır. Ancak 
son zamanlarda tasarımsal 
olarak çok fazla değişikliğe 
gidilmemesi nedeniyle 
hayranlarının bile sinirini 
bozmaya başladı. Bu nedenle 
önümüzdeki yıl üretilecek olan 
Golf 8 ile ilgili beklentiler çok 
büyük.

Pek çok rakibi olan Golf’ü 
yenmeyi çoğu model arzu 
etse de bunu başarmak hiç de 
kolay değil. Gerek Avrupa’da 
gerekse ülkemizde SUV’larıyla 
atağa kalkan Peugeot ise şimdi 
kompakt sınıfta liderliği istiyor 
ve 308 ile bunu başarmak için 
dersine iyi çalışmış. 

Peugeot 308 geçtiğimiz 
aylarda bir makyaj geçirdi. 
Aracın altyapısı aynı kalsa 

da önden bakıldığında A 
sütununa kadar değişmeyen 
parçası kalmamış. Yeni marka 
ızgarası, farları, çamurlukları, 
daha yatay ön camı gibi 
pek çok bileşene sahip olan 
Peugeot 308, tasarım olarak en 
son pazara girmesi sayesinde 
Golf’ü tasarım olarak yenmeyi 
başarıyor. 

ASLAN PENÇESINI AÇTI 
Golf ne yazık ki uzun bir 

süredir küçük dokunuşlarla 
yüzünü diri tutmaya başlasa 
da artık bu tasarımın komple 
değişme vakti geldi. Tüm 
gözler yeni nesil Golf’de; 
bakalım bizi Alman üretici 
şaşırtıp komple büyük 
bir revizyondan geçen bir 
tasarımla selamlayacak mı?

İki modelin dış 
tasarımlarında çok farklı 
kimlikler var. Golf daha sade 
ve oturaklı bir görünüme 
sahipken Peugeot daha 
sportif görünüyor. Bu farklılık 
iç mekanda da devam ediyor.

VW Golf’ün iç mekanında 
fonksiyonelliğin ve 
ergonominin ön planda 
olduğu göze de hitap eden 
bir tasarım izi bekliyor. 
Modelde sunulmaya başlanan 
multimedya ekranı sayesinde 
iç mekanı beğenmemek zor. 
Kullanılan malzeme kalitesi 
ve işçilik de başarılı.

KARŞILAŞTIRMA PEUGEOT 308 & VOLKSWAGEN GOLF
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Peugeot 308’in dış 
tasarımı büyük bir 
değişimden geçmiş olsa da 
ne yazık ki iç mekanında 
bu değişimini bir yansıması 
olmamış. Fransız üretici 
aracın iç mekanında bir 
değişikliğe gitmemiş. Ne 
yazık ki bu da pek çok 
kullanıcının hayal kırıklığı 
yaşamasına neden oldu. Ben 
308’de kullanılan ekranı bir 
türlü sevemedim. Dokunma 
hassasiyeti istediğim gibi 
olmayan ekranı kullanırken 
gözümü yoldan ayırma 
ihtiyacı hissetmem nedeniyle 
iç mekanda tercihim Golf’den 
yana. Her ne kadar 308 
malzeme ve işçilik kalitesi 
konusunda rakibiyle başa baş 
olsa da Golf’ün tecrübesinin 
ergonomisinin daha iyi 
olmasından  anlıyorsunuz. 

KARŞILAŞTIRMA PEUGEOT 308 & VOLKSWAGEN GOLF
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FARK VITES KUTULARINDA
Kompakt sınıftaki 

modellerde son yıllarda 
dizel-otomatik trendi 
oluştu. Tüketiciler çok fazla 
yol yapmasa da illa dizel-
otomatik modeli satın 
alıyorlar. Bu iki modelse 
tüketicilere hem benzinli 
hem de dizel motorlarda 
otomatik şanzıman alternatifi 
sunduğu için bu kadar 
popülerler. 

Biz de karşılaştırmada 
dizel-otomatik versiyonları 
mercek altına aldık. 

İki modelin de dizel 
motorları 1.6 litrelik hacme 
ve 4 silindire sahip. 308 
120 HP güç üretirken, Golf 
115 HP güç sağlıyor. Kağıt 
üzerinde iki modelin de 
güçleri birbirine oldukça 
yakınken şanzıman yapıları 
birbirinden bir hayli farklı. 
Peugeot, 308 modelinde 
tam otomatik 6 ileri oranlı 
bir vites kutusu sunarken, 
VW 7 ileri oranlı DSG vites 
kutusu ile Golf’ü donatmış. 
İki vites kutusunun gerek 
çalışma karakteri gerekse 
kullanım keyfi çok farklı. 
308, opsiyonel olarak 
alınabilen Sport modu 
sayesinde adeta bir benzinli 
otomobil gibi davranıyor. Bu 
butona basıldığında aracın 
tüm dengesi ve sesi değişiyor 
ve size bir dizel motor 
kullandığınızı unutturuyor. 
Bu anlamda Peugeot’yu 
gerçekten tebrik etmek 
lazım. Golf ise 7 ileri oranlı 
DSG vites kutusu ile standart 
halde bile oldukça keyifli bir 
otomobil ortaya çıkartmış. 
DSG’nin çok hızlı vites 

TEKNİK VERİLER PEUGEOT 308 VOLKSWAGEN GOLF

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

Yerleşim Önde enlemesine Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 16/2 16/2

Motor hacmi 1560 cc 1598 cc

Maksimum güç 120 HP-3500 d/d 115 HP-3250 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d 250 Nm-1500 d/d

Son hız 193 km/s 198 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.5 sn 10.5 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş Önden çekiş

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

Lastikler 225/45 R17 205/55 R16

Depo kapasitesi 53 lt 50 lt

Bagaj hacmi 420 lt 380 lt

Ağırlık 1200 kg 1444 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.5/3.7/4.1 lt/100 km 3.9/4.0/4.2 lt/100 km

Uzunluk 4253 mm 4258 mm

Genişlik 1804 mm 1799 mm

Yükseklik 1472 mm 1452 mm

Aks mesafesi 2620 mm 2637 mm

FİYAT 130.000 TL 141.700 TL

OTOSTİL TEST VERİLERİ PEUGEOT 308 VOLKSWAGEN GOLF
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.7 10.7
0-400 m (sn) 21.1 22.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2 40.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67 66
Test tüketimi (lt/100 km) 5.1 5.4
Menzil (km) 1039 926

SONUÇ
Peugeot 308 doğru yolda olsa da 
Golf’ü yenmeye nefesi yetmedi. Golf 
rakibinden fiyat olarak dezavantajlı 
olsa da donanım ve marka imajı 
konusunda önde. Ancak bu demek 
oluyor ki Golf’ün artık gerçekten 
işi hiç de kolay değil. Peugeot 308 
çok iyi bir otomobil olsa da birkaç 
küçük noktada hala öğrenmesi 
gerekenler var. 

PUANLAMA MAKSIMUM PUAN PEUGEOT 308 VW GOLF
Tasarım 10 9 8
İç mekan 10 7 9
Motor 10 8 7
Şanzıman 10 8 8
Performans 10 8 7
Yol tutuş 10 7 8
Fren 10 7 9
Tüketim 10 8 7
Donanım 10 7 9
Fiyat 10 7 5
Toplam 100 76 77
SONUÇ 2. 1.

değişimleri ve performanslı 
kullanımlarda sürücünün 
isteklerine cevap verme 
konusundaki başarısı yüksek. 

YOL TUTUŞ GOLF’DEN 
SORULUR

VW Golf çok sportif 
görünmese de sürücünün 
isteklerine ve yola sağlam 
basma konusunda eksiksiz 

bir otomobil. Aşırıya 
kaçmadan konfor, güvenli yol 
tutuş, sportiflik.. ne ararsanız 
hepsini sunmayı başarıyor. 
308 bu alanda biraz daha 
sportif kalıyor ve konfor 
konusunda rakibinden geride 
kalıyor. 

FIYATLAR EL YAKIYOR
Ne yazık ki bu otomobilleri 

almak artık hiç de kolay 
değil. Peugeot en uygun dizel 
otomatik kombinasyonunu 
130 bin TL’den sunarken, 
VW Golf bu birliktelik için 
141 bin 700 TL istiyor. İki 
model arasındaki fiyat farkı 
bir hayli yüksekken Golf bu 
fark karşılığında rakibinden 
elbette daha fazla donanım 
sunuyor. 
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TEST FIAT 500L

SUV’lardan 
soğutur

Kısa bir süre önce 
makyaj operasyonu 
geçiren 500L, 
artık daha dinç bir 

yüze kavuştu. Aracın farları 
ve tamponunda yapılan 
değişiklikleri ilk anda fark 
etmek kolay değil, ancak 
hepsi yeni tasarımlı. Keşke 
dış tasarımda daha fazla 
dikkat çekici değişim olsaydı. 

Aracın iç mekanında da 
değişiklikler sınırlı tutulmuş. 
Orta konsola baktığınızda 
ilk anda dikkatinizi yeni 
multimedya ekranı çekiyor. 
Öncüsünden daha temiz 
bir görünüme sahip olan bu 
ekranın dokunma hassasiyeti 
ve özellikleri de daha başarılı. 
Değişken iç mekanıyla 
ailelerin ihtiyaç duyduğu 
fonksiyonelliği sunan 
Fiat 500L’de iç mekanda 
koyu renkler kullanılması 
biraz sıkıcı olsa da büyük 
camlar sayesinde ferahlık 
hissi yüksek. Ayrıca dingil 
mesafesi ve yüksek oturma 

pozisyonun etkisiyle hem ön 
hem de arkadaki yaşam alanı 
oldukça geniş. 

Zengin motor 
alternatifleri olan Fiat 500 
ailesinde, 500L modelinde 
de güçlü dizel isteyenler için 
sunulan 1.6 litrelik motor 
sadece 6 ileri manuel vitesle 
alınabiliyor. Manuel vites 
kutusunun yoğun trafikte 
yorucu olduğu bir gerçek. Bu 
nedenle de dizel isteyenlerin 
büyük çoğunluğu tercihlerini 
otomatik vitesli 1.3 litrelik 
modelden yana kullanıyor. 

Aracın yerden 
yüksek yapısına rağmen 
rüzgarlardan etkilenmemesi 
ve karoser salınımlarının 
yüksek oluşuna rağmen yola 
sağlam basması sürücüsüne 
güven veriyor. Sürüş 
esnasında rahatsız edici en 
büyük sorun hız arttıkça 
iç mekandaki gürültünün 
artması. Fiat 500L, yalıtım 
anlamında daha iyisini hak 
ediyor. 

SONUÇ
Fiat 500L, sınırlı bir makyaj 
geçirdi. Aracın genel karakteri 
bu değişimden etkilenmemiş. O 
hala aileler için iyi bir otomobil 
ve SUV/Crossover sınıfına bile 
kafa tutabilecek bir model. 
Satış fiyatı da el yakmıyor. 

TEKNİK VERİLER FIAT 500L

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 120 HP-3750 d/d

Maksimum tork  320 Nm-1750 d/d

Son hız 183 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.5 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/50 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 412 lt

Ağırlık 1390 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.0/4.3/4.9 lt/100 km 

Uzunluk 4276 mm

Genişlik 1784 mm

Yükseklik 1658 mm

Aks mesafesi 2612 mm

FİYAT 114.900 TL

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.6
0-400 m (sn) 22.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.3
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 5.7
Menzil (km) 877

Son dönemde artan SUV ve Crossover 
talebine karşılık, Fiat 500L sahip olduğu 

yüksek değişkenlik, yüksek oturma pozisyonu 
ve ferah yaşam alanıyla iyi bir alternatif 

olarak dikkat çekiyor. 
YAZI Murat Tosun FOTOĞRAFLAR Özgür Karakaya
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Çok yol 
kat etmeli

Bu aracın iç 
mekanı büyük 
oranda C3’ten 
alınmış ama 

ufak tefek farklılıklarla 
karakteri de değiştirilmiş. 
Bu değişikliklerin işleve 
yansıması da iyi. Kokpitin 
malzeme kalitesi ise 
beklenen seviyede değil. 
Büyük dokunmatik ekran 
tüm ayarların merkezini 
oluşturuyor ve standart 
olarak sunuluyor. Genel 
ergonomi iyi ve görüş açıları 
da modern bir araç için 
makul.

Citroen C3 Aircross’da 
iki tane motor seçeneği 
sunuluyor. Bunlar 1.6 
litrelik dizel motor ve 
manuel şanzıman ya da 1.2 
litrelik benzinli motor ve 
otomatik şanzıman. 1.2 
litrelik Puretech motorsa 
turbo besleme sayesinde 
110 HP güç ve 205 Nm tork 
üretip bunu 6 vitesli EAT6 
tork konvertörlü otomatik 
şanzıman üzerinden 
aktarıyor. Fabrika verilerine 
göre testini yaptığımız bu 

kombinasyon 100 km’de 
ortalama 5.6 litre tüketiyor. 0 
– 100 km/s hızlanması içinse 
11.8 saniye yeterli.

Citroen C3 Aircross’un 
direksiyonu konfor odaklı 
olsa da ayarları iyi. Pek 
çok rakibinde olduğu 
gibi kabinin izolasyon 
konusunda ufak sorunları 
var. Kapı fitillerinden rüzgar 
sesi sızması yepyeni bir 
otomobilden beklenmeyecek 
bir durum.

Ayrıca kullanım 
esnasında sizi çok zorlayan 
bir detay var ki o da vites 
göstergesinin konumu. 
Normal şartlar altında vitesin 
hangi pozisyonda olduğunu 
görmek için vites çerçevesine 
bakmanız yeterliyken 
Aircross’da bunun için 
gözünüzü yoldan ayırarak 
bardaklığın önüne bakmanız 
gerekiyor. Ergonomik olarak 
kötü olan yer seçimine 
ilave olarak bardaklıkta bir 
eşya olduğu zaman vitesin 
konumunu göremiyorsunuz 
ve bu da kullanım esnasında 
sıkıntılar yaratıyor.

SONUÇ
Citroen C3 Aircross tasarımıyla 
iddialı ve ilgi çekici bir model olsa 
da rakiplerinin pek çoğu kendilerini 
uzun zamandır kanıtladığı için 
albenileri daha fazla. Aracın sağış 
fiyatının da avantajlı olmaması 
rakipleri karşısında elini zayıflatıyor. 

TEKNİK VERİLER CITROEN C3 AIRCROSS

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1199 cc

Maksimum güç 110 HP-5500 d/d

Maksimum tork  205 Nm-1500 d/d

Son hız 183 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 215/50 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 410 lt

Ağırlık 1203 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.6/6.9 lt/100 km 

Uzunluk 4155 mm

Genişlik 1765 mm

Yükseklik 1648 mm

Aks mesafesi 2604 mm

FİYAT 125.600 TL

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.6
0-400 m (sn) 22.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.5
Menzil (km) 692

CITROEN C3 AIRCROSS TEST

Citroen’in “Kompakt SUV” sloganıyla lanse 
ettiği C3 Aircross küçük SUV sınıfındaki zorlu 

mücadeleye birden dahil oldu ama işlerin 
onun istediği gibi gitmesi güçlü rakipleri 

nedeniyle çok zor.   
YAZI Mert Duran FOTOĞRAFLAR Özgür Karakaya
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Yeni Seat Arona’nın 
tasarımı VW 
Grubu’nun 
ana hatlarını 

barındırıyor. Tüm detayları, 
kesim çizgileri, kat geçişleri 
hep ortak tasarım dilinin 
eseri. Buna karşılık Arona 

sanki bambaşka bir tasarıma 
sahipmiş gibi görünüyor. 
Bunun olmasındaki en önemli 
etken agresif görünen yüz 
tasarımı. Havalandırma 
ızgarasının üst tarafta 
kaliteye gönderme yapan 
yapısına alt tarafta son derece 
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Seat’ın yeni küçük SUV’u Arona ağabeylerinden 
müşteri çalacak gibi duruyor. Aracın özellikleri 
ve fi yat etiketi de bu iddiayı destekliyor. 
YAZI MURAT TOSUN FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

TEST SEAT ARONA

dinamik detayları barındıran 
büyük bir havalandırma 
ızgarası eşlik ediyor. Far 
grubunda da bu havalandırma 
kanallarına benzer bir tasarım 
formunun kullanılması 
aracın yüz tasarımında son 
dönemlerde gördüğümüz en 
iyi birlikteliklerden birini 
oluşturmuş. Arka tasarımda 
katlı bir formun kullanılmış 
olması bu sınıfta görmeye 
alışkın olmadığımız bir 
detay. Genelde rakipleri bu 
bölümde düz bir formu tercih 
ederken Seat tasarımcıları 
tampon ve bagaj kapağını 
tasarımını farklılaştırarak 
yakışıklı görünen bir tasarım 
yakalamış.

Aracın genel tasarımı 
çok şık ve dikkat çekmeyi 
iyi biliyor. Ayrıca Arona 

tasarımıyla olduğundan daha 
büyük algılanıyor. 

KABİN SÜRÜCÜ ODAKLI 
Tasarımcılar Arona’nın 

iç mekanını şekillendirirken 
BMW modellerinde olduğu 
gibi sürücü odaklı bir yapıda 
karar kılmışlar. Bu sayede 
de VW Grubu araçlarla ortak 
malzemelerle ancak çok farklı 
bir atmosfer yaratılmış. Yaşam 
alanı genişliği konusunda 
da pek çok rakibini geride 
bırakan Arona, kompakt 
SUV modellerle yarışabilecek 
bir kullanım alanı sunuyor. 
Arka tarafta üç yetişkin 
oturduğu anlarda bile araç 
rahat ettiriyor. Bizim genişlik 
konusunda en çok hoşumuza 
giden noktalardan birisi sürücü 
ve yolcunun arasındaki mesafe 

Şimdi ağabeyleri
düşünsün!
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oldu. Koltuk ve kapıların 
başarılı tasarımı ile bu genişlik 
sürüş esnasında konforu 
önemli ölçüde artırıyor. 
Arona’nın arkasındaki 400 
lt’lik bagaj hacmi de her 
beklentiyi karşılıyor.

SADECE TEK MOTOR MU?
Seat Arona’nı elini 

zayıflatan tek detay motor 
seçeneklerinin son derece 
sınırlı olması. Şu anda 
ülkemizde Arona’yı sadece 1.0 
litrelik benzinli TSI motorla 
alabiliyorsunuz. En azından bir 
tane daha büyük hacimli TSI 
güç ünitesi olmasını beklerdik. 
Bu 3 silindirli motor manuel 
şanzımanla 95, DSG vites ile 
115 HP güç üretiyor. 

3 silindir, 12 supaplı, 
999 cc hacmindeki 
benzinli ünite bu tip motor 
seçenekleri arasında en sessiz 
çalışanlardan biri. Bu tip motor 
seçeneklerinin genelinde çok 
önemli iyileştirmeler var ve 
bu da onlardan biri. Aracın 
maksimum 200 Nm’lik 
torkun 2000 d/d’den itibaren 
üretilmesi sayesinde çekiş 
gücü yüksek. Ancak bu tork 
verisinin bu kadar yüksek bir 

devirde olması şaşırtıcı. Daha 
alt devir bantlarında kesinlikle 
inmesi gerekiyor. Yoksa alt 
devir boşluğu yaşanılması 
kaçınılmaz.

Seat Arona orta sertlikteki 
süspansiyonlarla donatılmış 
bir model. Bu sayede ne çok 
fazla salınım yapıyor ne de çok 
sert bir kullanım karakterine 
sahip. Her şey olması gerektiği 
gibi. 

Aracın yerden yüksek 
yapısına rağmen rüzgarlardan 
etkilenmemesi olumlu. 
Bununla birlikte mekanik 
seslerin kabinde duyulmaması 
da başarılı. 

Direksiyon sistemi yeni 
nesil VW Grubu araçlarında 
olduğu gibi yönlendirmeler 
konusunda oldukça iyi işler 
ortaya koyuyor, boşluklar yok 
denecek kadar az. 

Seat Arona’nın en önemli 
artısı ise kuşkusuz satış fiyatı. 
Aracın 92 bin TL’den başlayan 
satış fiyatı, en üst versiyonda 
107 bin TL’ye ulaşıyor ki bu 
rakam bile günümüzde yüksek 
sayılmıyor. Aracın standart 
donanımının zengin olması 
sayesinde yollarda pek çok 
Arona göreceğimiz kesin. 

SONUÇ
Seat Arona göze batan önemli 
zayıflıkları olmayan, uygun 
fiyatlı, geniş iç mekanı ile çok 
iddialı bir model. Aracın bu 
kadar artısı olması nedeniyle de 
ağabeylerinden müşteri çalması 
kesin gibi. En yüksek donanımlı 
modelin 107 bin TL’lik fiyatı da bu 
iddiamızı destekliyor. 

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.3
0-400 m (sn) 23.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.1
Menzil (km) 563

TEKNİK VERİLER SEAT ARONA 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 999 cc

Maksimum güç 115 HP-5000 d/d

Maksimum tork  200 Nm-2000 d/d

Son hız 182 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.1 sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/55 R17

Depo kapasitesi 40 lt

Bagaj hacmi 400 lt

Ağırlık 1135 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.5/5.0/5.7 lt/100 km 

Uzunluk 4138 mm

Genişlik 1780 mm

Yükseklik 1552 mm

Aks mesafesi 2566 mm

FİYAT 107.000 TL

test seat arona.indd   23 27/01/2018   14:56



w w w.otos t i l .co m24    ŞUBAT 2018 OTO STİL

TEST VOLVO XC60

El yakan 
konfor ustası

Volvo tasarım 
konusunda işi 
çözdü. Eskiden 
dikkat çekmekten 

uzak ancak sağlam görünen 
modeller üreten firma artık 
modellerinde ışıltılı ve dikkat 
çeken bir görünüm sunmak 
istiyor ve bunu da başarıyor. 
Volvo XC60 ister önden ister 
arkadan bakın kesinlikle 
beğeniyorsunuz. Özellikle 
XC90 ile olan benzerlik ve 
Thor’un Çekici formlu farlar 
tasarımın kilit noktaları.

XC60’ın iç mekanında 
da aynı şekilde ağabeyi ile 
ortak çizgiler kullanılmış. 
Elmas kesimli marş düğmesi 
başta olmak üzere detaylarda 
kaliteyi hissediyorsunuz. 
Bununla birlikte zengin 
opsiyonel donanımlardan 
aracı zevkinize uygun hale 
de getirebiliyorsunuz. Ancak 
opsiyonel donanımlar hiç 
de ucuz değil ne yazık ki; 
örneğin Bowers & Wilkins 
ses sistemini tercih ederseniz 
yaklaşık 20 bin TL ödemek 

durumundasınız.
Önde ve arkada oldukça 

geniş bir yaşam alanı sunan 
XC60, bagaj kapasitesiyle de 
beklentileri karşılıyor. 

Yurtdışında farklı 
motor alternatifleri olsa da 
ülkemizde bu model sadece 
dört tekerlekten çekişli ve 
2.0 litrelik dizel motorla 
alınabiliyor. 8 ileri otomatik 
şanzımanla kombine edilen 
bu motor 190 HP güç 
üretirken ilk hızlanmalarda 
biraz ağırkanlı bir tablo 
çiziyor. Ara hızlanmalar 
konusunda motor ve 
şanzıman uyumu yüksek. 

Yol tutuş konusunda da bir 
eksiği bulunmayan XC60’ın 
350 bin TL’den başlayan ve 
donanımlarla 400 bin TL’yi 
aşan satış fiyatı ise hiç ucuz 
değil. Rakipleri de benzer 
seviyede olsa da onların 
marka imajları, ikinci el 
değerleri ve servis adetleri 
daha yüksek. Bu yüzden 
Volvo onlardan daha ucuz 
olmalıydı. 

SONUÇ
Volvo XC60 bu sınıfta gerçekten 
çok iyi bir seçenek. Aracın 
göze batan önemli bir eksikliği 
bulunmuyor. Ancak satış fiyatının 
kendisini kanıtlamış Alman 
rakiplerle aynı seviyede olması 
ise bence alınmış kötü bir karar.

TEKNİK VERİLER VOLVO XC60 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1969 cc

Maksimum güç 190 HP-4250 d/d

Maksimum tork  400 Nm-1750 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.4 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/60 R18

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 505 lt

Ağırlık 1836 kg

Tüketim (fab. ver.) -/5.2/- lt/100 km 

Uzunluk 4688 mm

Genişlik 1902 mm

Yükseklik 1658 mm

Aks mesafesi 2865 mm

FİYAT 386.930 TL

OTO STİL TEST VERİLERİ 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.8
0-400 m (sn) 18.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.3
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 8.0
Menzil (km) 750

Volvo biraz silik bir tasarımı olan XC60’ı almış 
ve adeta ışıldayan bir elmasa dönüştürmüş. 

Ancak bunu yaparken elini korkak alıştırmamış 
ve satış fiyatını da elmas gibi yapmış . 

YAZI Mert Duran
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Bu arabayı 
ülkemizde 
istiyoruz

Toyota’nın yeni global platformu TNGA üzerine inşa edilen 
Avalon Amerika düşünülerek üretilmiş bir model olmasına 
rağmen bize göre Avrupa’da da olmayı hak ediyor. Henüz 
Toyota bu aracın Amerika dışında hangi pazarlarda satılacağı 

bilgisini paylaşmasa da gönlümüz onu ülkemiz yollarında da 
görmekten yana.
2870 mm’lik uzun bir dingil mesafesine 
sahip olan Toyota Avalon toplamda da 
4978 mm uzunluğa sahip. Aracın büyük 
boyutları sayesinde iç mekanı oldukça 
genişken sunulan teknolojik donanımlar da 
bir hayli zengin. Kör nokta uyarısından şerit 
takip sistemine,10 havayastığından adaptif 
hız sabitlemeye kadar zengin bir donanım 
paketi araçta sunuluyor.
Toyota bu araçta 2.5 litrelik 4 silindirli 
hibrit veya 3.5 litrelik V6 benzinli motorları 
tüketicilere sunuyor. V6 motor 301 HP güç 
üretirken hibrit versiyon 208 beygir güç 
üretiyor.
Benzinli modelde Toyota 8 ileri otomatik vites 
kutusu sunarken, hibrit model CVT kutusu ile 
donatılmış.

TOYOTA AVALON GÜNCEL

Toyota’nın Detroit’te sergilediği 
Avalon modeli markanın üst 
segmentte elini kuvvetlendirecek 
en önemli modellerden olacak. 
Yeni Toyota Avalon ’un genel 
özelliklerine ve tasarımına 
baktığımızda da keşke ülkemizde de 
satılsa demeden edemedik.

OTO STİL OCAK 2018    25
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YENİ PAZARLAMA 
YÖNTEMİ 
“TIK SATIN ALMA”

YORUM EMRE KARA
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EMRE KARA
HER ŞEY DAHİL
emre@otostil.com
twitter.com/emrekara_e
instagram/emrekara_e

çıkardıkları da ‘2017 yılı içerisinde’ herhangi bir resmi 
kanalda ya da radyoda çalıyorsa, her çaldığında +1 
olarak sanatçının hanesine yazılır. 12 ayın sonunda 
da genel bir toplam çıkartılır. Telifmetre’nin bence 
objektif tarafı torpilinin olmaması. Çünkü Türkiye’de 
yayın yapan tüm TV kanallarından ve radyolardan 
alınan verilere göre ortaya bir sonuç çıkıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Telifmetre 2017 yılının radyo 
ve televizyonlarda en çok şarkısı çalan şarkıcılarını 
açıkladı. Bu listenin 1 numarasında Hande Yener 
vardı. Hande’nin telif şampiyonluğu resmen ülke 
gündemine oturdu. Bu başarıyı sabote etmek 
isteyenler de oldu. Hande “işim benim namusum, 
kimse laf edemez” dedi. Yaşanan kavgaları bir tarafa 
koyalım. Onlar sanatçı ve yapımcıların bileceği iş. 
Benim yorumum şudur. Hande Yener neredeyse 
her yıl albüm yapan ve aralarda da single çıkaran bir 
sanatçı. Müziğe aşık ve sürekli olarak yeni üretimler 
yapmak istiyor. Doğal olarak bu kadar çok hit şarkı 
ortaya koyunca, 10 yıl önceki şarkısı da çalıyor 
2017’de çıkardıkları da. Toplamda da yılın telif 
şampiyonu oluyor. Ne demiş eskiler, çalışan her 
zaman hak ettiğini alır. Bu başarılar sonuna kadar 
hakkındır, tebrikler Hande!

H
atırlar mısınız; yeni bir albüm 
çıktığında billboardlar, otobüs 
giydirmeler, tam sayfa gazete 
haberleri gibi promosyon 
çalışmaları yapılırdı. Nadiren 
de olsa hala yapılıyor. Peki 
bu tanıtım şeklini seyrelten 
nedir? Yüksek bütçeler... 
Tahmin edersiniz ki bu 
tanıtımların maliyeti, albümün 

maliyetinden pahalıya gelebiliyor.
Dünya değişiyor. Her şey gibi pazarlama da dijitalleşiyor. 
Böylelikle hem tanıtım maliyetleri azalıyor hem de ortaya 
çıkarılan iş hedef kitleye daha kısa sürede ulaşabiliyor. 
Bir sanatçı billboard tanıtımlarına bütçe ayırmak yerine 
youtube’a koyduğu video klibine tık almayı tercih 
edebiliyor. İşini tanıtmak noktasında bu mantıklı 
görünen bir tercih olabilir. Bu yöntemin kötü yanı her 
gün başka birinin “ben daha çok dinlendim” iddialarını 
ortaya atması. Bir de tık başına telif hakları ve ödüller gibi 
mevzular gündeme gelince kıyamet bu noktada kopmaya 
başlıyor. Her gün yeni şarkıların çıktığı bir dönemde 
iddialı bir işin ön plana çıkması için bu metoda ihtiyaç 
duyanları anlayabiliyorum. Ama ne olursa olsun, isterse 
500 milyon tık alıp çok dinlenmiş gibi gösterilsin; insanlar 
şarkıyı sevmeyince sevmiyor. Yani her şeyden önce iyi 
olması gereken şarkı, sonrasında klip... Tanıtım bu işin bir 
parametresi. 

2017 TELIF ŞAMPIYONU HANDE YENER
Öncelikle yöneticisiyle bir mekanın açılışında tanıştığım 
Telifmetre’nin nasıl çalıştığından bahsedeyim. Shazam 
gibi bir sistem düşünün. Şarkıyı birkaç saniye duyduğu 
an tanır. Telifmetre de bu mantıkla ölçümleme yapan 
bir sistem. Tüm ulusal, yerel TV kanalları ve radyoları 
24 saat boyunca takip ediyor ve o an çalan şarkı kiminse 
onun hanesine ekliyor. Üstelik bu şarkılar 2017 yılında 
çıkmış olmak zorunda değil. Örneğin; Tarkan’ın 1999’da 
çıkardığı şarkı da, 2010’da çıkardığı da, 2017’de 
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1. BÖLÜM 

AUDI’DEN OPEL’E KADAR
TAM 17 MARKA

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM 

Test 
Yıllığı
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TEST YILLIĞI AUDI A4 1.4 TURBO FSI S TRONIC-AUDI A4 ALLROAD

Audi A4 yenilenmesinin 
ardından en çok dikkat çeken 

halini alarak ülkemiz yollarında 
boy göstermeye başladı. 

Yüksek sürüş konforu ile 
off-road yeteneklerini bir 
arada sunan bu otomobil, 
özellikleriyle segmentinde 

benzersiz bir konuma sahip.

Aranan kan 
bulundu

Etkileyici, 
güçlü ve eşsiz

Öncelikle tasarım konusuna göz 
atacak olursak eskisine göre 
daha sert ve daha karakterli 
bir görünüm karşımıza çıktı. 

Kaslı motor kaputu tasarımı onu dinamik 
görünümlü araçlar listesine zorlanmadan 
taşıyor. 

Arka tasarıma baktığımızda da 
stop lambalarının formunu ve tampon 
tasarımını sevdik. Çift egzoz çıkışlı 
yapısıyla onu arkadan takip edenlere 
dikkatli ol ben güçlüyüm diye haykırıyor.

Audi A4 eskisine göre daha geniş bir 
kabine sahip. Ergonomi ve sessizlik gibi 
konularda da beğenimizi zorlanmadan 
kazandı. Göze hitap eden bu yeni tasarım 
hedeflendiği gibi iyi bir yaşam alanı 
görünümü sağlamış. 

Allroad’un tasarımına 
baktığımızda standart 
versiyondan daha yüksek 
olmasıyla ilk anda ayrılıyor. Her 

ne kadar eski nesilde bu fark daha fazla 
hissedilir olsa da yeni model de kendine 
has detaylarıyla farkını ortaya koyuyor. 
Arka bölümde ise Allroad, tamponun 

1.4 lt Turbo FSI motor bu araç için tam 
aranan kan. 1.4 lt motor hacmine sahip 
A4 hemen sıyrılıp, öne çıkıyor. 1395 
cc hacmindeki turbo beslemeli motor, 
5000 ile 6000 d/d aralığında 150 HP 
güç üretiyor. 1500 d/d’den 3500 d/d’ye 
kadar 250 Nm tork sunuyor.

TEKNIK VERILER AUDI A4 1.4 TURBO FSI

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1395 cc

Maksimum güç 150 HP-5000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1500-3500 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.5 sn

Şanzıman 7 ileri S Tronic

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 54 lt

Bagaj hacmi 480 lt

Ağırlık 1450 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.3/5.2/6.7 lt/100 km

Uzunluk 4726 mm

Genişlik 1842 mm

Yükseklik 1427 mm

Aks mesafesi 2820 mm

TEKNIK VERILER AUDI A4 ALLROAD

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1968 cc

Maksimum güç 190 HP-4200 d/d

Maksimum tork 400 Nm-1750 d/d

Son hız 220 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.8sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 255/55 R19

Depo kapasitesi 58 lt

Bagaj hacmi 505 lt

Ağırlık 1715 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.1/5.7 lt/100 km

Uzunluk 4750 mm

Genişlik 1476 mm

Yükseklik 1493 mm

Aks mesafesi 2818 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.8
0-400 m (sn) 15,1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 7.9
Menzil (km) 684

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.1
0-400 m (sn) 16.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 935

altındaki metal görünümlü parça ile 
farklılaşıyor. Aracın önündeki özgünlük 
ve dikkat çekicilik arkada yerini sadeliğe 
bırakmış. 
Audi’ye sahipseniz kalite konusunda 
sorun yaşamayacağını bilirsiniz. Allroad 
modelinde de durum farklı değil. Modelin 
geniş iç mekanında kalite ve ergonomi 
çok başarılı. Hatta kullanılan malzeme ve 
işçilik seviyesi o kadar yüksek ki bir üst 
segmentle yarışabilir durumda. 
A4 Allroad ülkemizde biri benzinli 2 adet 
2.0 litrelik 4 silindirli ve turbo destekli 
motorla ithal ediliyor. Dizel motor 4200 
d/d’de 190 HP güç ve 1750 d/d’de 400 
Nm tork üretiyor. Aracın sahip olduğu 
performans çok yüksek ve her durumda 
yeterli gücü sunuyor. 
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AUDI Q7-BMW 5.20 D TEST YILLIĞI

Türkiye’de satılan her 4 
BMW’den biri 5 Serisi oldu. Bu 
oran Türkiye’yi 5 Serisi dünya 
satışında altıncılığa çıkarttı. 

SUV sınıfının tartışılmaz 
en ünlülerinden olan Audi 
Q7, dev cüssesine rağmen 

ekonomik motoru ile 
popülaritesini artırdı. 

Keşke bu test 
bitmese

Bir SUV’dan ne 
bekliyorsanız 

hepsi var

Aracın dış tasarımından 
yenilenen adaptif LED teknoloji 
far takımı ilk bakışta dikkat 
çeken değişiklikler arasında.  

BMW 5 Serisi eski nesline göre 36 mm 
daha uzun. Bununla birlikte 6 mm geniş, 
2 mm yüksek ve 7 mm daha fazla dingil 
mesafesine sahip. 
Yeni BMW 5 Serisi’nin iç mekanı ise 
büyük ağabey 7 Serisi’nden izler taşıyor. 
Bir önceki nesline göre daha kaliteli 
malzemeler kullanılmış. Aracın sınıfında 
olması gereken lüks yapı korunmuş.
 Konuğumuz olan BMW 5 Serisi’nde 2.0 

Aracın ön kısmında sanki bir 
uçağın gövdesiymiş gibi duran 
far yapısı dikkat çekerken LED 
farlara yer verilmiş. Profilden 

önceki modellerle benzer şekilli olan 
Q7’nin arkasında ise farlarla uyumlu 
stoplar dikkat çekiyor.

litrelik dizel motor görev yapıyordu.  Dört 
silindirli 190 HP güç ve 400 Nm tork 
gücüne sahip olan motor her geçen nesilde 
daha da güçlendi ve artık benzinlilerle 
rekabet edebilecek güce kavuştu.  Bu 
motora 8 ileri otomatik şanzıman eşlik 
ediyor. 0 – 100 km/s hızlanması 7.5 
saniye olan 520d 100 km’de ortalama 4.7 
litrelik tüketim değerine sahip.

 TEKNIK VERILER BMW 5.20 D

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1995 cc

Maksimum güç 190 HP-4000 d/d

Maksimum tork  400 Nm-2500 d/d

Son hız 238 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.5 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Arkadan çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/55 R19

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 530 lt

Ağırlık 1615 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.3/4.7/5.3 lt/100 km 

Uzunluk 4936 mm

Genişlik 1868 mm

Yükseklik 1467 mm

Aks mesafesi 2975 mm

TEKNIK VERILER AUDI Q7

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1984 cc

Maksimum güç 252 HP-5000 d/d

Maksimum tork 370 Nm-1600 d/d

Son hız 233 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.9 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 255/55 R19

Depo kapasitesi 100 lt

Bagaj hacmi 890lt

Ağırlık 1985 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.0/7.8/9.1 lt/100 km

Uzunluk 5052 mm

Genişlik 1968 mm

Yükseklik 1741 mm

Aks mesafesi 2994 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.8
0-400 m (sn) 16.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.9
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 1064

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.1
0-400 m (sn) 14.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.1
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 10.0
Menzil (km) 1000 km

Audi’nin ortak parçalarıyla hazırlanan iç 
mekanda biraz daha özgünlük istesek de 
düğme ve şalterlerin yerleşimlerinin farklı 
modellerden tanıdık olması araca adapte 
olmayı kolaylaştıryor. 
Çetin bir sınıfta mücadele eden Q7 daha 
önce en çok 3.0 litrelik TDI motorla 
alınıyordu. Ancak değişen vergilendirme 
mevzuatı ve benzinli motorların düşen 
tüketimlerinin etkisiyle Audi artık bu 
araçta 2.0 litrelik TFSI motoru sunmaya 
başladı. 
4 silindirli ve turbo destekli benzinli 
motor 252 HP güç üretiyor ve 0’dan 
100 km/s hıza aracı sadece 6.9 saniyede 
ulaştırabiliyor. Bu değer 2 tonluk bir SUV 
için inanması güç bir sonuç. Audi’nin 
motordaki başarısını görüyorsunuz ve 
Q7’ye olan hayranlığınızı artıyor.
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TEST YILLIĞI BMW 730LI-BMW X5 HİBRİT

BMW 7 Serisi modellerini 
kullanmış biri olarak bir 

modelin evrimini görmek güzel.

BMW’nin sürüş zevki bir 
elektrikli otomobilde olur mu? 
Üstelik bu araç aynı zamanda 
bir arazi canavarı da olacak.

Lüksün 
simgesi 7.30Li

Hibritlere 
bakışınızı 

değiştirecek

Otomobilin tasarımında 
değişiklikler de ilk bakışta 
dikkat çekiyor. Ön kısımda 
klasik BMW panjurunun 

değiştiğini görüyoruz. Arka kısımda yeni 
tip ve LED teknolojili stop grubu ve krom 
egzoz çıkışları 7 Serisi’nin modern ve lüks 
görünümünü destekliyor.
BMW 730Li’nin ön kısmında sürücü 
ve ön yolcu için gereken her türlü lüks 
düşünülmüş.  Klima sistemi de oldukça 
modern ve ergonomik açıdan başarılı. 
Otomobili torpido gözünde bulunan 
parfüm kartuşuyla iç mekanda hoş kokulu 
bir hava oluşturuluyor.
7 Serisi’nde 4 silindirli 2 litre motor 

BMW X5’in ön tasarımında, 
böbrek ızgaralarının düz ve geniş 
tasarımı BMW X5’e atletik bir 
duruş kazandırmış. BMW X5’in 

arkasına göz attığımızda LED teknolojisi 
ile desteklenen stopları görüyoruz. 
Tamponun alt kısmında kromaj kaplama 

olduğunu söylediğimizde insanların 
ilk tepkisi şaşkınlık oluyor. 1998 cc 
hacmindeki benzinli bu motor çift 
turbo ile güçlendirilmiş. Otomobilin 
maksimum gücü 5000 d/d’de 258 HP 
ve maksimum torku da 1550 d/d’de 400 
Nm. Otomobilin hızı 250 km/s olarak 
sınırlandırılmış.

TEKNIK VERILER BMW 730LI

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

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1998 cc

Maksimum güç 258 HP-4000 d/d

Maksimum tork 400 Nm-1550 d/d

Son hız 250 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.3 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 245/50 R18

Depo kapasitesi 78 lt

Bagaj hacmi 515 lt

Ağırlık 1795 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.8/7.5 lt/100 km

Uzunluk 5240 mm

Genişlik 1902 mm

Yükseklik 1490 mm

Aks mesafesi 3210 mm

TEKNIK VERILER BMW X5 EDRIVE40E

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1997 cc

Maksimum güç 313 HP-6500 d/d

Maksimum tork 600 Nm-4800 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.8 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 255/55 R18

Depo kapasitesi 83 lt

Bagaj hacmi 500 lt

Ağırlık 2305 kg

Tüketim (fab. ver.) /3.3/- lt/100 km

Uzunluk 4886 mm

Genişlik 1938 mm

Yükseklik 1762 mm

Aks mesafesi 2933 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.5
0-400 m (sn) 13.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 8.5
Menzil (km) 912

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.8
0-400 m (sn) 16.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.2
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 7.1
Menzil (km) 1169

ve iki yandaki egzoz çıkışları X5’e sportif 
bir görünüm katmış.
BMW X5’in iç mekanı ise diğer BMW 
modellerini andırıyor. Malzeme kalitesi 
yüksek olan iç mekanda direksiyonun 
altında yer alan ve ön konsolu boydan 
boya geçen metal görünümlü kaplama şık 
görünüyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere bu araçta 
benzinli ve elektrikli motor yer alıyor. 
BMW modellerinden görülen 2.0 litrelik 
4 silindirli bir ünite. 245 HP güç ve 350 
Nm tork gücüne sahip. Elektrikli motor ise 
110 HP gücüne sahip. Normal şartlarda X5 
benzinli motorla kullanırken 245 HP güç 
sunuyor. Tamamen elektrikli kullanıldığı 
zaman 110 HP güç ile kullanıyorsunuz. 
İki motoru kullanıldığı sistem otomatik 
olarak 313 HP güç üretmeye başlıyor.
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CITROEN C3-CITROEN C4 GRAND PICASSO TEST YILLIĞI

Bazı otomobiller vardır içine 
girer girmez ferah ve huzurlu 
hissedersiniz. C4 Picasso’nun 

size yaşattığı tam olarak 
böyle bir şey.

Citroen C3 kompakt HB 
dünyasına yenilik getirdiğini 

düşünüyorum. Aracın 
benzersiz, yapısı ile 

sınıfında hemen ayırt edilebilir 
duruma getirmiş.

Haydi doluşun 
içine

Sosyal medya 
uzmanı C3

C
itroen Grand C4 Picasso 
yenilenmesiyle birlikte 
dinamik ve yeni bir yüze 
kavuştu. Ön ızgara yapısı ve ön 
tampondaki küçük değişimler 

ön plana çıktı. Aracın halojen farları ve 
marka logosu bir bütünlük oluşturmuş. 
3D arka stop grubu içinde aynı şeyleri 
söylemek mümkün.  Genel olarak dış 
tasarım konusunda C4 Grand Picasso göze 
hoş gelen ve dikkat çekmeyi başaran bir 
araç. İç mekanda ilk bakışta o ilgi çekici 
kokpiti fark ediyorsunuz. Tamamen dijital 
ortama emanet edilmiş orta konsolda 7 inç 
dokunmatik tablet ekran ve üst kısımda 
yer alan 12 inçlik ekran görünüş olarak 

Citroen C3’ün ilginç tasarımı 
ile güçlü ve enerjik bir duruş 
kazandığına inanıyorum. 
Çekici ön yüzü ve belirgin 

kavisli çizgileri ile rakiplerinden ayırt 
edilmesi kolay. Farlar, yuvarlak hatlar ile 
şekillendirilmiş. Yeni Citroen C3 9 farklı 
gövde rengi ve 3 farklı tavan rengi ile 

araca teknoloji üssü gibi algılanan bir hava 
katıyor.
Picasso ülkemizde sadece 1.6 litrelik dizel 
motorla ithal ediliyor. Bu motor 120HP 
güç üretiyor ve 6 ileri tam otomatik 
şanzıman eşlik ediyor. Vites geçişleri çift 
kavramalı şanzımanlara yaklaşamasa da 
beklentileri karşılıyor.

TEKNIK VERILER CITROEN C3

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

Yerleşim Önde enlemesine

Subap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1560 cc

Maksimum güç 100 HP-3750 d/d

Maksimum tork 254 Nm-1750 d/d

Son hız 185 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

Şanzıman 5 ileri manuel vites

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 42 lt

Bagaj hacmi 300 lt

Ağırlık 1090 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.2/3.7/4.4 lt/100 km

Uzunluk 3996 mm

Genişlik 1749 mm

Yükseklik 1490 mm

Aks mesafesi 2539 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.2
0-400 m (sn) 22.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 4.9
Menzil (km) 857

alınabiliyor.
Aracın iç mekanındaki malzeme sert. Bu 
kadar teknolojik ve iç mekanıyla dikkat 
çeken bir otomobilde biraz daha yumuşak 
plastik kullanılmasını tercih ederdik. 
Citroen’ın 7 inç ekranlı Connekt Nav bilgi 
eğlence sistemi, Apple CarPlay, Android 
ve mikrolink sistemlerini destekliyor.
Citroen C3 3 motor seçeneği ile bizlere 
sunuluyor. Bunlardan 1.2 litrelik benzinli 
ünite 82 HP güç üreten, 1.6 litrelik dizel 
75 veya 100 HP güç üreten versiyonlara 
sahip. Aracın tüm seçeneklerinde şimdilik 
sadece manuel vites alınabiliyor. Kısa süre 
sonra aileye otomatik vitesli versiyonlar 
da katılacak.

 TEKNIK VERILER CITROEN C4 GRAND PICASSO

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1560 cc

Maksimum güç 120 HP-3500 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d

Son hız 188 km/s 

0-100 km/s hızlanma 11.5 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/55 R17

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 645 lt

Ağırlık 1359 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.6/3.9/4.5 lt/100 km

Uzunluk 4602 mm

Genişlik 1826 mm

Yükseklik 1644 mm

Aks mesafesi 2840 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.8
0-400 m (sn) 23.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.5
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.4
Menzil (km) 1018
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TEST YILLIĞI CITROEN C4 CACTUS-DACIA DUSTER

Citroen, enteresan 
modelleriyle dönem dönem 

çıkışlar yapmayı sever. Cactus 
de tasarım departmanının bizi 

şaşırttığı bir model. 

Türkiye’de en çok tercih edilen 
modellerden olan Duster 

şimdi dizel otomatik seçeneği 
ile herkesin ilgisini çekmeyi 

başarıyor.

Sıra dışı 
Fransız

Duster herkesi 
peşine takacak

Kaktüs anlamına gelen isim 
cesur bir karar ve bu cesaret 
otomobilin dış tasarımında 
da sürüyor. Diğer Citroen 

modellerine pek benzemeyen cesur 
tasarım kimileri için çok çekici gelebilir. 
Arka kısımda da bagaj kapağı ve 
tampon siyah bırakılmış. C4 Cactus, 
Citroen tarafından crossover olarak 
sınıflandırılıyor. Ancak bu sınıftaki 
rakipleri ile aynı özellikleri sunduğu pek 
söylenemez.
C4 Cactus’un iç mekanında benim gibi 
simetriyi seven biriyseniz pek rahat 
edemezsiniz. Kokpitte solda hava üfleyici 
varken sağ tarafta torpido gözü olduğu 
için kullanılmamış.
Citroen ve Peugeot’nun birçok modelinde 

Dacia Duster, çok çekici olmasa 
da güçlü bir görünüme sahip. 
Makyajla birlikte en büyük 
değişim radyatör ızgarasında 

olmuş. Arka tasarımdaysa farklılıklar 
bulmak için çok iyi gözlere sahip olmak 
gerekiyor. Egzoz çıkısında krom kaplama 
kullanılmış. Stopların iç tasarımındaysa 

kullanılan 1560 cc hacmindeki turbo 
dizel motor farklı güç ve tork değerine 
sahip. C4 Cactus’da bu 1.6 HDI motorun 
92 HP’lik versiyonu kullanılmış. 230 Nm 
torka sahip olan güç ünitesi sadece 6 ileri 
otomatikleştirilmiş şanzımanla kombine 
ediliyor. 182 km/s maksimum hıza sahip 
otomobil 180 km/s ile sınırlandırılmış.

TEKNIK VERILER C4 CACTUS 1.6 E-HDI ETG6

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1560 cc

Maksimum güç 92 HP-3750 d/d

Maksimum tork 230 Nm-1750 d/d

Son hız 182 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/kampana

Lastikler 205/50 R17

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 358 lt

Ağırlık 1055 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.5/3.6/3.9 lt/100 km

Uzunluk 4157 mm

Genişlik 1729 mm

Yükseklik 1530 mm

Aks mesafesi 2595 mm

TEKNIK VERILER DACIA DUSTER EDC

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 110 HP-4000 d/d

Maksimum tork 260 Nm-1750 d/d

Son hız 169 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

Şanzıman 6 ileri EDC

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/kampana

Lastikler 215/65 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 475 lt

Ağırlık 1421 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.4/4.5/4.5 lt/100 km

Uzunluk 4315 mm

Genişlik 2000 mm

Yükseklik 1695 mm

Aks mesafesi 2674 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.4
0-400 m (sn) 19.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.9
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 4.7
Menzil (km) 1064

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.4
0-400 m (sn) 23.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.0
Menzil (km) 1000

küçük değişiklikler yapılmış.
Dacia Duster’in iç mekanına geçtiğimizde 
ise malzeme kalitesinde bir nebze olsa 
da iyileştirmeler olduğu görülüyor. Yine 
de bu konuda beklentileri çok yüksek 
tutmamak gerek.
Dacia Duster’da kullanılan efsanevi 1.5 
dCi motor bu araçta 110 HP güç ve 260 
Nm tork üretiyor. Bu kombinasyona 6 
ileri EDC otomatik şanzıman eşlik ediyor. 
Hem araçtaki motor hem de EDC vites 
kutusu artık kendilerini kanıtladığı için 
daha yola çıkmadan araca karşı büyük 
güven hissediyorsunuz. İlk nesil EDC vites 
kutularındaki eksiklikler artık düzeltildiği 
için Duster oyuna 1-0 galip başlıyor.
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DACIA SANDERO STEPWAY- FIAT 500X TEST YILLIĞI

Fiat’ın küçük otomobili 500, 
büyüdü ve 500X ismiyle 

arazi aracı oldu.

En sık karşılaştığımız “dizel 
otomatik var mı?” sorusunun 
cevabını bu kadar uygun bir 
fiyata vermek mümkün mü?

Hem asfaltta 
hem arazide

Fiyatıyla öne 
çıkıyor

500X tasarımıyla ailede minik 
500’e en çok benzeyen seçenek 
olarak dikkat çekiyor. Aracın ön 
bölümde, far yapısı tasarım olarak 

Nissan Juke’a benziyor. Krom kaplı logo 
ve parçalar şık görünmüş. 18 inçlik jantlar 
sportif bir hava katmış. 500X’ın arka 
tarafında ise kare stoplar öne çıkıyor.
Fiat tasarımcıları 500X’ın iç mekanında 
ise oldukça ferah bir atmosfer yaratmak 
için yoğun mesai harcamışlar. Araçtaki 
malzeme kalitesi beklentileri karşılarken 
genel olarak işçilik de başarılı.  Aracın 
genel boyutları ortalamalar içinde k 

En baştan söylemek istiyorum, 
şanzıman otomatikleştirilmiş 
manuel şanzımanlar arasında 
en yenilerden ve en iyilerden. 

Sahip olduğu özellikleri sayesinde son 
teknoloji çift kavramalı şanzımanların 
sunamadıklarını bile sunuyor dersem 
abartı yapmamış olurum . Ayrıca çok dik 
olmayan rampalarda da kendi kendine 
ilerleyebiliyor. Bu sayede vitesin neden 
olduğu sarsıntıların tamamen yok olması 
sağlanmış.

alırken gerek önde gerekse arkadaki 
yaşam alanı ortalamaları yakalıyor.
Fiat 500X zengin motor seçeneklerine 
sahip. Ben ise son dönemin modası 
dizel-otomatik kombinasyonlu 500X’in 
direksiyonuna geçtim. Kısa bir süre önce 
satışa sunulan çift kavramalı vites kutusu 
sayesinde 500X’in rakipleri karşısında eli 
bir hayli güçlenmiş. Motordan gelen 120 
HP güç 6 ileri oranlı vites kutusu ile yola 
aktarılıyor.

EKNIK VERILER DACIA SANDERO STEPWAY

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 90 HP-4000 d/d

Maksimum tork 220 Nm-1750 d/d

Son hız 166 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.0 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/kampana

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 350 lt

Ağırlık 1158 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8/3.8/3.9 lt/100 km

Uzunluk 4081 mm

Genişlik 1733 mm

Yükseklik 1618 mm

Aks mesafesi 2590 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.5
0-400 m (sn) 23.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 5.0
Menzil (km) 1000

Motor kaputunun altında yatan 1461 cc 
hacmindeki turbo dizel ünite Renault 
tarafından geliştirilen çok başarılı bir 
motor. Renault ve Dacia modellerinde 
kullanılan motorlara son dönemlerde 
Mercedes’in bazı modellerinde bile 
rastlıyoruz. 4000 d/d’de 90 HP güç üreten 
dizel ünite, 1750 d/d’de 220 Nm tork 
sunuyor. 4 silindir 8 supaplı motor ve yeni 
geliştirilen otomatik şanzımanla birlikte 
Sandero Stepway’ın fabrika bilgilerine 
göre maksimum hızı 166 km/s iken, 
0-100 km/s hızlanması için 12 saniyeye 
ihtiyaç duyduğu belirtilmiş.

TEKNIK VERILER FIAT 500X

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 120 HP-3750 d/d

Maksimum tork  320 Nm-1750 d/d

Son hız 186 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.5 sn

Şanzıman 6 ileri çift kavramalı

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 48 lt

Bagaj hacmi 350 lt

Ağırlık 1320 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.0/4.3/4.8 lt/100 km

Uzunluk 4273 mm

Genişlik 1796 mm

Yükseklik 1608 mm

Aks mesafesi 2570 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.6
0-400 m (sn) 18.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.3
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.6
Menzil (km) 857

test yilligi.indd   33 27/01/2018   15:29



w w w.otos t i l .co m34    ŞUBAT 2018 OTO STİL

TEST YILLIĞI FIAT EGEA HB-FIAT EGEA SEDAN

Başarılı tasarımı ve farklı motor 
seçenekleriyle ön plana çıkan 

Egea HB, sedan kardeşine göre 
daha iddialı. 

Fiat Egea Sedan 110 HP güç 
üreten benzinli motoru 

ve 6 ileri oranlı otomatik 
şanzımanıyla iddialı. 

Fiat Egea 
liderliği istiyor

Benzinli 
otomatik ile 

iddialı

Gündüz LED’leri ve far yapısı 
Egea’da daha sportif ve sert 
bir tasarım sunuyor. Ön 
tamponlar tamamen farklı. 

Egea HB’te yuvarlak kullanılan sis farı ve 
etrafındaki krom C şeklindeki çerçeve 
sportif bir hava katıyor.  Arkadaysa sedan 
kardeşindeki cüretkar stop grubunun 
yerini daha sakin ve bilindik stop tasarımı 
HB Egea’da bizi karşılıyor.
İç mekanda da farklılıklar kokpitte 
hemen fark ediliyor. Egea HB’te 5 ve 7 
inç ekran seçeneği donanım seviyeye 
göre tercih edilebiliyor. 7 inç ekran 
orta konsolun üstünde bağımsız olarak 
şekillendirilmiş.
Fiat’ın birçok modelinde görmeye 
alıştığımız 1.6 Multijet II turbo dizel 

Fiat Egea Sedan ülkemizde 
üretiliyor olmasının avantajıyla ön 
plana çıkan araçlardan biri. Üstelik 
sedan ve geniş kullanım alanıyla 

özellikle aile kullanımları içinde ön plana 
çıkan araçlar arasında yer alıyor. 
Fiat Egea Sedan’ın motor kaputunun 

motor test ettiğimiz Egea HB’te de görev 
yapıyor. 1598 cc hacmindeki motor 
modern yapısıyla dikkat çekiyor. 3750 
d/d’de 120 HP güç ve 1750 d/d’de 320 
Nm tork üreten motor 6 ileri manuel 
şanzımanla kombine ediliyor.

TEKNIK VERILER FIAT EGEA HB 1.6 MULTIJET II

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 120 HP-3750 d/d

Maksimum tork 320 Nm-1750 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.8 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Disk/disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 440 lt

Ağırlık 1295 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.3/3.7/4.4 lt/100 km

Uzunluk 4368 mm

Genişlik 1792 mm

Yükseklik 1495 mm

Aks mesafesi 2638 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.1
0-400 m (sn) 19.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.5 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 5.5
Menzil (km) 910 

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.5
0-400 m (sn) 19.6
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.5
Menzil (km) 600 

altında yatan 1.6 lt’lik ünite 5500 
d/d’de 110 HP güç üretiyor. 4500 
d/d’de 152 Nm tork üreten motora 6 
ileri oranlı tam otomatik şanzıman eşlik 
ediyor. Maksimum hızı 192 km/s olan 
aracın fabrika verilerine göre 0-100 
km/s hızlanma değeri olarak 11.2 sn 
açıklanıyor. Görünüm açısından kompakt 
sedan araçlar arasında çekici ve kaliteli 
görünen araçlardan biri olan Egea Sedan, 
tüketim konusunda da benzinli otomatik 
olmasına rağmen cepleri yakmıyor. Önde 
McPherson arkadaysa yarı bağımsız 
süspansiyon sisteminin kullanıldığı 
araç konfor odaklı çalışma karakterine 
sahip.Performanslı kullanımlar sırasında 
güvenlik sınırı çok zorlanmadığı sürece 
izine sadık kalan araçlar arasında. 

TEKNIK VERILER FIAT EGEA SEDAN

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 110 HP-5500 d/d

Maksimum tork 152 Nm-4500 d/d

Son hız 192 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.2 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/kampana

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 520 lt

Ağırlık 1205 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.0/6.3/8.5 lt/100 km

Uzunluk 4532 mm

Genişlik 1732 mm

Yükseklik 1497 mm

Aks mesafesi 2637 mm
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FORD EDGE-FORD RANGER WILDTRAK TEST YILLIĞI

Yenilenmesiyle bambaşka bir 
kimliğe bürünen Ford Ranger 
güçlü 3.2 litrelik motoruyla 
farklı tüketicilerin isteklerini 

aynı araçta sunmaya başladı. 

Ford, Amerika pazarındaki 
modellerini Avrupalı 

kullanıcılara sunmaya başladı. 
Önce Mustang sonra GT derken 

sıra Edge modeline geldi.

Yolların kralı 
olmak istiyor

Amerikan 
esintisi yollarda

Ford Ranger’a dışarıdan 
bakıldığında, ön kısmında 
büyük ızgara ve farlarla güçlü bir 
görünüme kavuşurken lansman 

rengi olan turuncu ile de dikkat çekmeyi 
garanti altına alıyor. Arka kısmında ise 
farlarla uyumlu büyük stoplar ve son 
derece geniş çamurluklarla güçlülük 
pekiştirilmiş. Ranger’in iç mekanında ise 
binek modelleri andıran tasarım öğelerine 
yer verilmiş. Bu sayede de modelin daha 
geniş bir tüketici grubuna hitap etmesi 
sağlanmış. Aracın orta konsolunun 
merkezinde dokunmatik ekranlı 
navigasyon ve multimedya sistemi yer 

Ford Edge’nin ön tasarımına 
baktığımızda, gelecek Ford 
modellerinin tasarımına dair 
önemli ipuçları sunuyor. Yeni 

altıgen ızgara ve farlar Edge beraberinde 
yeni Ford’ların da karakteristik bir özelliği 
olacak gibi duruyor. Arka tasarımı ise diğer 
alanlara göre daha havalı duruyor. 
Ford Edge’nin iç mekanına geçtiğimizde, 
yüksek malzeme kalitesi etkileyici 

alıyor. Gelelim yeni Ranger’daki en önemli 
yeniliğe.  Wildtrak seçeneği ile sunulan 
3.2 litrelik 5 silindirli motor 200 HP güç ve 
470 Nm tork üretiyor. 4x4 çekiş sitemiyle 
donatılan pick-up 6 ileri oranlı otomatik 
şanzımana sahip. Bu birliktelik sayesinde 
ise o hem asfalt hem de arazide sorunsuz 
ilerleyebilen bir model halini almış. 

TEKNIK VERILER FORD EDGE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1997 cc

Maksimum güç 210 HP-3750 d/d

Maksimum tork  450 Nm-2000 d/d

Son hız 211 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.4 sn

Şanzıman 6 ileri Powershift

Aktarma Dört tekerden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/55 R19

Depo kapasitesi 64 lt

Bagaj hacmi 602 lt

Ağırlık 1949 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.4/5.8/6.4 lt/100 km 

Uzunluk 4808 mm

Genişlik 1928 mm

Yükseklik 1686 mm

Aks mesafesi 2848 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.5
0-400 m (sn) 19.1 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.2 
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.4
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 7.5
Menzil (km) 853

görünümü tamamlıyor. Ancak ne yazık ki 
konu özgünlük olduğunda model sınıfta 
kalıyor. Ford Edge Avrupa pazarında 
iki motor seçeneği ile satışa sunuldu. 
Bunlardan başlangıç versiyonu 2.0 
litrelik dizel 180 HP güç üretirken 6 ileri 
manuel şanzımana sahip. Üst model ise 
ülkemize de ithal edilen ve 2.0 litrelik 
hacimden 210 HP güç üreten, 6 ileri 
PowerShift şanzımanla satılan dizel motor. 
9.4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını 
tamamlıyor ve 211 km/s maksimum hıza 
çıkabiliyor. Ford Edge’in fabrika verilerine 
göre ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 litre 
olarak açıklanıyor.

TEKNIK VERILER FORD RANGER

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/5/Dizel

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 3198 cc

Maksimum güç 200 HP-3000 d/d

Maksimum tork 470 Nm-1500 d/d

Son hız 175 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 265/65 R18

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 1117 lt

Ağırlık 2203 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.3/8.7/11.2 lt/100 km

Uzunluk 5359 mm

Genişlik 1850 mm

Yükseklik 1815 mm

Aks mesafesi 3220 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.7
0-400 m (sn) 20.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.0
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 9.4
Menzil (km) 851 
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TEST YILLIĞI FORD FIESTA ST LINE-FORD FOCUS RS

Ford’un küçük otomobili 
Fiesta’yı şehir otomobili 

olarak bilirdik. ST Line isimli 
versiyon sahip olduğu yüksek 

güçle tam bir performans 
otomobili olmuş. 

Ford Focus RS güçlü motoru ve 
yerinde duramayan yapısıyla 
adeta bir uçak gibi hızlanıyor 

ve fren yapıyor.

Hani şehir 
otomobiliydi!

Yürüyen uçak 
Focus RS

Ön çamurluğun yanında ve kapı 
içlerinde bulunan ST Line 
logoları sportif görünüme 
vurgu yapıyor. Arka tasarımda 

ise yine LED stop grubuna yer verilirken 
burada da sportif arka tampon ekleri 
modeli oldukça atletik göstermiş.
Ford Fiesta ST Line’nin iç tasarımına 
baktığımızda ise bu modele özel 
donanımlar bulunuyor. Kapı 
eşiklerindeki alüminyum kaplamanın 
üstüne ST Line logoları işlenmiş. Tavan 
döşemeleri siyah renk seçilmiş. Yan 
destekler sunan ön koltuklar sportiflik 
algısını arttırmış.
Ford Fiesta ST Line’nin kaputunun 
altında 1.0 litrelik turbo beslemeli 3 
silindirli EcoBoost benzinli motor yer 
alıyor. Bu motor 140 HP güç 180 Nm 

RS’in dış tasarımı dinamik 
çizgileri ile dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarıyor. Burun 
tasarımında aşağıya doğru eğik 

farlar son derece karizmatik. Altıgen 
ızgaranın üzerinde bulunan gri paneli ile 
onun altında sanki gri panelin devamı 
gibi duran alt havalandırma son derece 
uyumlu olmuş. Ford Focus RS’ın arka 
kısımda ise tipik Focus özellikleri göze 

tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzıman 
eşlik ediyor.  Ford Fiesta ST Line fabrika 
verisi 4.9 lt / 100 km’lik karma tüketim 
değerine sahip. Ancak bu araçla sakin 
kalmak çok zor ve bu nedenle tüketim de 
yükseliyor. 

TEKNIK VERILER FORD FIESTA ST LINE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 998 cc

Maksimum güç 140 HP-6000 d/d

Maksimum tork  180 Nm-1400 d/d

Son hız 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.0 sn

Şanzıman 5 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ kampana

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 42 lt

Bagaj hacmi 276 lt

Ağırlık 1122 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.9/4.5/5.6 lt/100 km 

Uzunluk 3969 mm

Genişlik 1764 mm

Yükseklik 1495 mm

Aks mesafesi 2489 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.0
0-400 m (sn) 17.5 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8 
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 7.1
Menzil (km) 591 

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 4.9
0-400 m (sn) 11.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.3
Gürültü 100 km/s (dB) 69
Test tüketimi (lt/100 km) 10.5
Menzil (km) 590

çarpıyor. Ancak arkadaki çift egzoz çıkışı 
ile güç ele verilmiş.
Ford Focus RS’in iç mekanı diğer 
kardeşleriyle neredeyse aynı. Elimizi 
attığımız hemen hemen her bölüm 
yumuşak deri malzeme ile kaplanmış. 
Diğer Focus modellerinde de olan 8 inçlik 
büyüklüğünde dokunmatik ekran RS’de 
de mevcut.
Ford Focus RS’in 2.3 litrelik EcoBoost 
motoru ona 350 HP güç ve 440 Nm tork 
sağlıyor. Bu kombinasyona 6 ileri manuel 
şanzıman eşlik ediyor. Şanzıman ile 
birlikte debriyaj sistemi farklı bileşenlerle 
tekrar ele alınıp, en sağlam şekle 
getirilmiş.

TEKNIK VERILER FORD FOCUS RS

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 2261 cc

Maksimum güç 350 HP-6000 d/d

Maksimum tork 440 Nm-3200 d/d

Son hız 266 km/s

0-100 km/s hızlanma 4.7 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/35 R19

Depo kapasitesi 62 lt

Bagaj hacmi 563 lt

Ağırlık 1600 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.3/7.7/10.0 lt/100 km

Uzunluk 4390 mm

Genişlik 1820 mm

Yükseklik 1470 mm

Aks mesafesi 2648 mm
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FORD FOCUS 1.5 TDCI POWERSHIFT-FORD GALAXY TEST YILLIĞI

Ford Galaxy, Ford Motor 
Company tarafından Avrupa 

pazarı için üretilen ancak 
ülkemizde hak ettiği ilgiyi 

görmekte zorlanan bir model.

Ilk olarak 1998 yılında üretilen 
Focus, yol tutuşu ile ün yaptı. 
3. kez yenilenen ve son olarak 

geçtiğimiz yıl makyajlandı.

İşte aranan 
aile arabası

Asfalt ustası 
Ford Focus

Ford Galaxy iç tasarım olarak 
sadeliği ön planda tutmuş ve 
benim beğenimi kazandı. İç 
mekan kalitesi oldukça iyi. İç 

mekanı daha aydınlık ve ferah tutmak 
için kullanılmış olan panoramik cam 
tavan gayet başarılı. Galaxy ikinci 
sırada 10 mm, üçüncü sırada ise 40 mm 
daha fazla baş mesafesi sunmuş ve yeni 
koltuk katlama mekanizması ile fark 
yaratıyor. 
Yurtdışında geniş bir motor gamına 
sahip olan Galaxy ülkemize biri benzinli 
iki alternatif ile ithal ediliyor. Ben 
Powershift şanzmanın standart olarak 
sunulduğu dizel motoru test ettim.  2.0 

En son 2011 yılında yenilenen Ford 
Focus, makyajla beraber daha 
dinamik bir tasarıma kavuştu. 
Stop gurubu makyajdan önce daha 

inceydi makyaj sonrasında ise stop gurubu 
arka çamurluğa kadar taşıyordu ve bu taşan 
kısım küçültüldü.  
Focus’un makyaj öncesi çok kalabalık 
tuş düzeneği ile eleştirilere neden 
oluyordu. Test aracımız Titanium paketi 
olduğu için 8 inçlik yüksek çözünürlüklü 

TDCI turbo dizel 180 HP güç ve 400 Nm 
torka sahip. Vites geçişlerinde oldukça 
başarılı olan Galaxy, istendiğinde büyük 
gövdesine rağmen sportif olmayı da 
başarıyor. Motordan gelen yüksek güç 
ve oranları iyi ayarlanmış şanzımanın 
birlikteliği keyif veriyor. 

TEKNIK VERILER FORD FOCUS 1.5 TDCI POWERSHIFT

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1499 cc

Maksimum güç 130 HP-3600 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d

Son hız 193 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 6 ileri Powershift

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 53 lt

Bagaj hacmi 316 lt

Ağırlık 1358 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.9/4.2/4.9 lt/100 km 

Uzunluk 4360 mm

Genişlik 2010 mm

Yükseklik 1469 mm

Aks mesafesi 2648 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.3
0-400 m (sn) 17.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 5.8
Menzil (km) 914

dokunmatik ekran ilk aşamada 4 eşit 
bölümde gösteriliyor siz içinden istediğinizi 
büyütüyorsunuz.
Ford tarafından üretilen yeni nesil 1.5 lt 
hacmindeki turbo dizel motor Focus ve 
diğer Ford modellerinde kullanılmaya 
başlandı. 1499 cc hacmindeki turbo dizel 
motor 3600 d/d’da 120 HP güç üretiyor. 
Geometrik turbo sayesinde alt ve üst 
devirlerde yüksek performans sağlıyor. 
Motorun torku ise 1750 d/d’da 300 Nm. 
1.5 TDCI motor sadece PowerShift adı 
verilen çift kavramalı 6 ileri otomatik 
şanzımanla sunuluyor.

TEKNIK VERILER FORD GALAXY

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16

Motor hacmi 1997 cc

Maksimum güç 180 HP-3500 d/d

Maksimum tork 400 Nm-2000 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.5 sn

Şanzıman 6 ileri Powershift

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 70 lt

Bagaj hacmi 300-2340 lt

Ağırlık 1760 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.4/6.1 lt/100 km

Uzunluk 4848 mm

Genişlik 1916 mm

Yükseklik 1747 mm

Aks mesafesi 2850 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.9
0-400 m (sn) 18.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.3
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 6.5
Menzil (km) 1077
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TEST YILLIĞI FORD KUGA-FORD MONDEO 2.0 TDCI

Ford Kuga, firmanın binek 
modellere ağırlık verdiği bu 

yıl ürün gamındaki en önemli 
model olarak dikkat çekiyor.

Ford Mondeo motor kaputunun 
altında yatan 2.0 lt dizel ünite, 
180 HP gücü ve 400 Nm torku 

kullanıma sunuyor.

Hem dizel 
hem de 

otomatik oldu

Bu kalp sana 
dayanır mı?

Ford Kuga’nın ön tasarımına 
baktığımız zaman biraz Amerikan 
modellerini andıran duruşa 
hakim olduğunu söyleyebilirim. 

Farlar daha kalınlaştırılarak alt 
kısımlarına LED gündüz farları entegre 
edilmiş. Ford Kuga’nın arka kısmına 
baktığımız zaman ise stop grubunun 
küçüldüğünü görebiliyoruz. Büyük far 
yapısı iptal edilip, yuvarlanmış hatlara 
yer verilmiş.
Ford Kuga’nın iç kısmına geçtiğimiz de 
ise her zamanki gibi kaliteli malzemeler 
bizleri karşılıyor. İç mekandaki ilk 
değişim orta konsoldaki dokunmatik 
ekran olduğu görüyoruz. Dokunmatik 
bilgi ekranına sesle kontrol özelliği 
eklenmiş.
Kuga’nın 1.5 TDCI motoru 120 HP güç 

Tasarım açısından onun karizmatik 
göründüğünü kimse inkar 
edemez. Ağırbaşlı ve dikkat 
çekici bir otomobil. Yaşam alanı 

söz konusu olduğunda da kalite çıtasını 
oldukça yükseğe koyan ve D segmentinde 
olmayı kesinlikle hak eden araçlardan.
Ford Mondeo teste geldiğinde motor 
kaputunun altında yatan ünitenin 
sihirli gücüne şahitlik etmek için 

ve 270 Nm tork üretiyor ve bu motora 6 
ileri PowerShift şanzıman eşlik ediyor. 
Fabrika verilerine göre bu motor 100 
km/s hıza 12.4 saniyede çıkıyor. Fabrika 
verilerine göre şehir içi yakıt tüketimi 
5.1 litre, şehirler arası ise 4.6 litre ve 
ortalama 4.8 litrelik değer sunuyor.

TEKNIK VERILER FORD KUGA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1499 cc

Maksimum güç 120 HP-3600 d/d

Maksimum tork  300 Nm-1500 d/d

Son hız 171 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.4 sn

Şanzıman 6 ileri Powershift

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/50 R18 

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 406 lt

Ağırlık 1605 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.6/4.8/5.1 lt/100 km 

Uzunluk 4524 mm

Genişlik 2086 mm

Yükseklik 1701 mm

Aks mesafesi 2690 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.4
0-400 m (sn) 22.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8
Gürültü 100 km/s (dB) 65 
Test tüketimi (lt/100 km) 6.1
Menzil (km) 984

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.5
0-400 m (sn) 14.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.3
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 7.0
Menzil (km) 892

sabırsızlanıyordum. Ülkemizde emisyon 
yerine hacme göre vergilendirme olduğu 
için bu tip motorları kullanma fırsatım 
çoğu zaman olmuyor. Mondeo’nun 
kaputunun altında yatan 2.0 lt’lik dizel 
ünite 3500 d/d’de 180 HP güç ve 2000 
ile 2500 d/d aralığında 400 Nm tork 
üretiyor. Homurtular eşliğinde çalışan 4 
silindirli üniteye, Ford’un başarılı çalışma 
karakterine sahip PowerShift otomatik 
şanzımanı eşlik ediyor. 
Performans beklediğim gibi son derece 
iyi. Bu sırada tüketim konusunda 
da cep yakmıyor. Ford’un güvenlik 
donanımlarının oldukça yüksek olduğunu 
zaten artık hepimiz biliyoruz.

TEKNIK VERILER FORD MONDEO

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1997 cc

Maksimum güç 180 HP-3500 d/d

Maksimum tork 400 Nm-2000 d/d

Son hız 223 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.4 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 62.5 lt

Bagaj hacmi 429 lt

Ağırlık 1587 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.4/4.8/5.3 lt/100 km

Uzunluk 4871 mm

Genişlik 1852 mm

Yükseklik 1482 mm

Aks mesafesi 2850 mm
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FORD MUSTANG-FORD RANGER TEST YILLIĞI

Ford Ranger daha önceki 
nesliyle satış adetlerinde 

beklenen atağı yapamamıştı. 
Yeni modelin eksiksiz yapısı 

sayesinde sınıf lideri olması hiç 
de zor değil.

Ford Mustang, yıllara meydan 
okuyan tasarımı ve Otosan 
güvencesiyle artık resmen 

Türkiye’de satılıyor.

Bu kez hedefi 
ıskalamayacak

Her zaman 
gözde

Aracın güçlü görünen tasarımında 
ABD’li kardeşlerini hatırlatan 
çizgilere yer verilmiş. Şişkin 
çamurluklar, büyük ızgara, 

far ve stoplar sayesinde Ranger güçlü 
görünmeyi sorun etmiyor. Sadece güçlü 
değil aynı zamanda şık da olan model biraz 
maskülen bir havaya sahip.
İç mekana geçtiğinizde ise sizi son derece 
geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Aracın 
özellikle baş mesafesi konusundaki 
başarısı alkışı hak ediyor. Malzeme kalitesi 
konusunda kendisini bir hayli geliştiren 
Ranger’da ortada konumlandırılan 
multimedya ekranından pek çok bilgi 
takip edilebiliyor. 
2.2 litrelik dizel motora sahip olan 
Ranger’da tüketicilere 4x2 ve 4x4 çekiş 

Ford Mustang, tasarım olarak 
yıllardır genlerine bağlı kalarak 
günümüze kadar gelmiş bir 
otomobil. Yeni nesil Mustang’in 

iri panjuru ve panjurdaki büyük vahşi 
at logosu dikkat çekiyor. Arka kısımda 
modern ama yine önceki Mustang’lerin 
genlerinden gelen 3 çizgi halindeki 
stop gurubu ve iri vahşi at logosu dikkat 
çekiyor. 
Mustang’ın dışı gibi içi de sportif ve 

sistemi ile birlikte manuel veya otomatik 
şanzıman opsiyonu sunuluyor. test 
aracı da 4x4 çekiş sitemi ve otomatik 
şanzımana sahipti. 160 HP güç ve 385 Nm 
tork üreten 4 silindirli motoru ile Ranger 
oldukça atak bir karaktere sahip.

geçmişten izlerle yoğrulmuş. Üç kollu 
direksiyon simidi ve iri daire şeklindeki 
gösterge paneli nostaljik görünüm 
sunuyor.
Mustang’te bu keyfi daha fazla yaşamak 
istiyorsanız tabi ki 5.0 lt V8 motor 
mevcut. Ford Avrupalı müşterileri için 
Mustang’te 4 silindirli 2300 cc hacminde 
turbo beslemeli motor sunuyor. Alt 
devirlerden itibaren canlı olan motor bunu 
turboya borçlu. 2.3 lt EcoBoost motor 
5500 d/d’da 317 HP güce 3000 d/d’da 
432 Nm torka sahip. 6 ileri otomatik 
şanzıman sportif kullanımı destekleyecek 
şekilde oranlandırılmış.

TEKNIK VERILER FORD RANGER XLT 4X4

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 2198 cc

Maksimum güç 160 HP-3700 d/d

Maksimum tork 385 Nm-1500 d/d

Son hız 175 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.8 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş 

Frenler (ön/arka) Hava soğutmalı disk/kampana

Lastikler 265/65 R18

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 1117 kg

Ağırlık 2053 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.0/8.0/9.6 lt/100 km 

Uzunluk 5359 mm

Genişlik 1850 mm

Yükseklik 1815 mm

Aks mesafesi 3220 mm

TEKNIK VERILER FORD MUSTANG 2.3 ECOBOOST

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

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 2300 cc

Maksimum güç 317 HP-5500 d/d

Maksimum tork 432 Nm-3000 d/d

Son hız 234km/s

0-100 km/s hızlanma 5.8 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itişli

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

Lastikler 255/40-19

Depo kapasitesi 59 lt

Bagaj hacmi 408 lt

Ağırlık 1653 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.3/9.9/14.5 lt/100 km

Uzunluk 4784 mm

Genişlik 2080 mm

Yükseklik 1381 mm

Aks mesafesi 2720 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 13,0
0-400 m (sn) 22,1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.2
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 8,5
Menzil (km) 941

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 5.8
0-400 m (sn) 13.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 37.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.0
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 13.7
Menzil (km) 440
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TEST YILLIĞI HONDA CIVIC SEDAN-HONDA CIVIC HATCHBACK

Gebze’de üretilen Honda Civic 
Sedan keskin tasarımı ve 

sportif görünümü ile 
kısa sürede ilgi mıknatısı 

haline geldi.

Bazı otomobiller vardır alırken 
de satarken de yüzünüzü 

güldürür. Honda Civic de işte 
böyle bir otomobil. 

İkonik yerli 
mıknatıs

Her zaman 
kullanıcı dostu

Ön tasarıma baktığımız zaman 
tamponun köşelerindeki 
sinyallerin de etkisiyle sanki 
bir Amerikan aracı gibi 

duruyor, ama aynı şeyleri arka tasarım 
için söylemek biraz zor gibi. Açıkçası arka 
tasarım daha doğrusu arka stop tasarımı 
radikal olduğu için herkesin beğenisini 
kazanmakta zorlanacaktır. Ancak genel 
olarak dış tasarımı gayet başarılı buldum. 
Honda Civic Sedan dış tasarımda başarılı 
olduğu gibi iç mekanda da oldukça iyi 
bir model. İç mekanda deri döşeme, 
navigasyon ekranı, anahtarsız çalıştırma 
gibi donanımlar sunulduğu için konfor 
seviyesi eski modellerden daha yüksek.
Honda Civic’in sportif dış tasarımının 
hakkını verircesine motoru da oldukça 
güçlü bir ünite. 1.6 litrelik hacimden 125 

Ön tasarıma göz gezdirdiğimizde, 
kesin ve ince farları görüyoruz. 
Farların içinde LED gündüz 
aydınlatmaları yer alıyor. 

Motor kaputu da çamurluklara doğru 
kabararak güçlü görünmesine yardımcı 
olmuş. Honda Civic HB’in arka tasarımı 
ise, camdan yapılmış arka bagaj kapağı 
üzerinde fren lambaları olan bir rüzgarlık 

HP güç elde eden motor devir çevirmeyi 
de seviyor. Versiyona göre bu motorda 
manuel veya CVT otomatik şanzımanı 
tercih etmek mümkün. Civic’ın yol 
tutuşu bir önceki nesle göre bir hayli 
iyileşmiş durumda.

TEKNIK VERILER HONDA CIVIC SEDAN

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1597 cc

Maksimum güç 125 HP-6500 d/d

Maksimum tork 152 Nm-4300 d/d

Son hız 196 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.6 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/55 R16

Depo kapasitesi 47 lt

Bagaj hacmi 519 lt

Ağırlık 1322 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.2/6.7/9.2 lt/100 km

Uzunluk 4648 mm

Genişlik 1799 mm

Yükseklik 1407 mm

Aks mesafesi 2698 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.7 
0-400 m (sn) 21.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.4
Gürültü 100 km/s (dB) 66 
Test tüketimi (lt/100 km) 8.9 
Menzil (km) 528

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.3
0-400 m (sn) 19.1 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7
Gürültü 100 km/s (dB) 66 
Test tüketimi (lt/100 km) 9.4
Menzil (km) 489

ile şekillendirilmiş. 
Civic’in iç mekanına geçtiğimizde ise, 
HB otomobilden beklenenden çok daha 
geniş bir alana sahip olduğunu görüyoruz. 
Önceki neslinden daha alçak ön konsol ve 
daha dar tasarlanan iç mekan artık daha 
iyi bir görüş açısına sahip.
Honda Civic HB ülkemizde yalnızca yeni 
1.5 litre turbo beslemeli motor ve CVT 
şanzımanla satılıyor. Bu motor 182 HP 
güç ve 1700 dd/d itibariyle 220 Nm tork 
üretiyor. Bu motora 6 ileri otomatik CVT 
şanzıman eşlik ediyor. 0 – 100 km/s’ye 
8.2 saniyede ulaşıyor.

TEKNIK VERILER HONDA CIVIC HB

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1498 cc

Maksimum güç 182 HP-6000 d/d

Maksimum tork 220 Nm-1700 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.2 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/45 R17

Depo kapasitesi 46 lt

Bagaj hacmi 420 lt

Ağırlık 1411 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.0/6.1/7.9 lt/100 km

Uzunluk 4518 mm

Genişlik 1799 mm

Yükseklik 1428 mm

Aks mesafesi 2697 mm
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HONDA JAZZ-HYUNDAI ELANTRA TEST YILLIĞI

Geçtiğimiz yıl makyajlanan 
Hyundai Elantra Türkiye’de 
olmazsa olmazlar arasında 

yer alan dizel otomatik 
kombinasyonuna kavuştu. 

Honda Jazz ile yaptığım uzun 
test sürüşünün ardından 

aklımda kalan en önemli detay 
neredeyse tüketmemesi oldu.

Yakıt 
cimrisi dizel 

otomatik

Tüketmemek 
onun işi

Hyundai Elantra tasarım olarak 
daha çekici bir hal almış. Bu 
konuda farların katkısı büyük.  
LED destekli gündüz farları 

yanı sıra kaş şeklinde adlandırdığı gündüz 
aydınlatmaları Elantra’ya çekici bir hava 
katmış. Arka bagaj çıkıntısının kısa olması 
ve tavanın kıvrımının bu alanda direkt 
birleşmesi sayesinde, sedandan çok 
liftback gibi görünen bir Elantra ortaya 
çıkmış.
Modelin iç mekanında ise Tucson’a 
benzer detayların dikkat çektiği 
Elantra’da abartıdan uzak, sade bir 
anlayış hakim. Malzeme konusunda ise 
yüksek standartlar yakalanmış. Kokpitin 
merkezinde çözünürlüğü yüksek ekran 
yer alıyor.
Test aracımız 1.6 litre dizel motor, 7 ileri 
DCT şanzıman ile beraber  4000 d/d’de 
136 HP güç, 2500 d/d’de ise 300 Nm 

Ön tasarım konusunda markanın 
tasarım anlayışını kullanan 
araç yine de diğer Honda 
modellerinden kolay bir şekilde 

ayrılıyor. Motor kaputunun katlı tasarımı 
sayesinde kullanım sırasında rahat bir 
görüş ortaya çıkarırken, kaliteli görünen bir 
yapıya da sahip. Arka tasarım konusunda 
renk seçeneği belirgin bir rol oynuyor. 
Honda motoru kullandığımı yaptığım 
sürüşün her kilometresinde sonuna kadar 

torka sahipti. Maksimum 200 km/s hıza 
ulaşan Elantra 0-100 km/s hızlanmasını 
11 saniyede tamamlıyor. Fabrika 
verilerine göre şehir içi ortalama 4.7 şehir 
dışı ortalaması 3.8 ve ortalama değeri ise 
4.1 litre olarak belirlenmiştir.

TEKNIK VERILER HONDA JAZZ

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1318 cc

Maksimum güç 102 HP-6000 d/d

Maksimum tork 123 Nm-5000 d/d

Son hız 190 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.2 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 185/60 R15

Depo kapasitesi 40 lt

Bagaj hacmi 354 lt

Ağırlık 1138 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.3/5.0/6.1 lt/100 km

Uzunluk 3995 mm

Genişlik 1694 mm

Yükseklik 1541 mm

Aks mesafesi 2530 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.6
0-400 m (sn) 19.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8 
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 5.9
Menzil (km) 678

hissettim. Yüksek devirleri seven 1.3 lt 
hacmindeki motor ürettiği 102 HP güç 
ve 123 Nm tork ile 1138 kg ağırlığında 
olan aracın performansını yeterli kılıyor. 
Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 
11.2 saniyede tamamlıyor. Yaptığım 
testlerin ardından ben de buna son derece 
yakın zamanlar elde ettim. Dinamik 
sürüşlere imkan tanıyan süspansiyon 
sistemi konfordan da ödün vermeyen bir 
performans ortaya koydu. Bu otomobil 
asıl şovunu dizel motorların tüketimine 
gönderme yapan motoruyla yaptı. 5.9 litre 
test tüketimi son derece iyi bir sonuç. 

TEKNIK VERILER HYUNDAI ELANTRA 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1582 cc

Maksimum güç 136 HP-4000 d/d

Maksimum tork  300 Nm-1750 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 11 sn

Şanzıman 7 ileri DCT 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 458 lt

Ağırlık 1420 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8/4.1/4.7 lt/100 km

Uzunluk 4570 mm

Genişlik 1800 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2700 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.3
0-400 m (sn) 21.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.1
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 5.9
Menzil (km) 847
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TEST YILLIĞI HYUNDAI I20-HYUNDAI I30

Hyundai’nin ülkemizde 
ürettiği modeli i20, zengin 

donanımı sayesinde kompakt 
sınıf modellere rakip olurken 
ekonomik motoru ile de cebi 

düşünüyor. 

Hyundai i30 modelinde 
sunmaya başladığı ateşli 

benzinli motoruyla nihayet 
dizel hegemonyasına son 

verecek gibi duruyor. 

Kendi küçük 
özellikleri 

büyük

Bu motor 
iş yapar

Hyundai i20 artık kendisini 
kanıtladı. Başarılı bir otomobil 
olduğuna kimsenin itirazı 
olmadığı otomobil zengin 

donanım seçeneği ile de küçük sınıfta 
önemli bir oyuncu oldu. Motor seçeneği 
olarak araç yeterli olmasına karşılık 
şanzıman olarak hala eksikleri bulunan 
modelin bakalım bu eksikleri ilk makyaj 
operasyonunda elden geçirilecek m?
Elantra’da gördüğümüz ekran bu 
araçta da kullanılmış. Dokunmatik 
özellikli ekranın hassasiyeti ve ses 
kalitesi tatminkar. Malzeme konusunda 
ortalamaları yakalayan i20’de ağırlıklı 
olarak sert malzemeler kullanmış olsa da 
sonuç sizi memnun edecektir. 
Yeni i20 genellikle sakin bir sürüşe sahip 
olmasına karşın günlük kullanımda gayet 
dinamik hissettiriyor. Test aracındaki 

Hyundai i30 3 projektörlü 
tam LED farlar ve gösterge 
fonksiyonlu LED dikey gündüz 
farlar ile birlikte güçlü bir görsel 

varlığa sahip olmuş. Bu projektör tipi 
farlarla ön kısmı daha da geliştirmek için sis 
lambaları hava perdelerine entegre edilmiş. 
Hyundai i30’un arka stop grubu ise LED 

1.4 MPI motor 6000 d/d’de 100 HP güç, 
4000 d/d’de ise 134 Nm tork sağlıyor. 
Dört ileri eski nesil otomatik şanzımanla 
desteklenen ünite 170 km/s maksimum 
hız değerine sahip. 

TEKNIK VERILER HYUNDAI I20 1.4 OTOMATIK

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1368 cc

Maksimum güç 100 HP-6000 d/d

Maksimum tork 134,6 Nm-4000 d/d

Son hız 170 km/s

0-100 km/s hızlanma 13.5 sn

Şanzıman 4 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 195/55 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 301 lt

Ağırlık 1154 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.1/6.4/8.5 lt/100 km

Uzunluk 4035 mm

Genişlik 1734 mm

Yükseklik 1474 mm

Aks mesafesi 2570 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.9
0-400 m (sn) 23.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.4
Menzil (km) 676

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.2
0-400 m (sn) 18.1 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 8.3
Menzil (km) 610

ürünlerle tasarlanmış. Hafif eğimli tavan 
çizgisi ve siyah arka spoyler Hyundai i30’u 
daha dinamik ve görünür hale getirmiş.
Hyundai i30’un eski neslini hatırlarsak, 
Hyundai’nin birçok modelinde kullandığı 
dik bir şekilde konumlandıran orta 
konsolun, şimdi daha sadeleştirilmeye 
gittiğini görüyoruz. 3. nesil Hyundai i30’un 
giriş versiyonu atmosferik 1.4 litrelik 
benzinli motora sahip. 100 HP güç üreten 
bu seçenek sadece manuel şanzımanla 
alınabiliyor. Konuğumuz olan bu motor 
140 HP güç ve 242 Nm tork üretirken 
tüketicilere 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT 
şanzımanla sunuluyor.

TEKNIK VERILER HYUNDAI I30

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1353 cc

Maksimum güç 140 HP-6000 d/d

Maksimum tork  242 Nm-1500 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.2 sn

Şanzıman 7 ileri DCT 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/45 R17 

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 395 lt

Ağırlık 1315 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.0/5.5/6.4 lt/100 km

Uzunluk 4340 mm

Genişlik 1795 mm

Yükseklik 1445 mm

Aks mesafesi 2650 mm
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HYUNDAI IONIQ HYBRID-HYUNDAI TUCSON TEST YILLIĞI

Bugüne kadar turbo benzinli 
motorda sadece 4x4 çekiş 

sistemiyle alınabilen Hyundai 
Tucson artık sadece önden 

çekişli olarak da alınabiliyor.

Hyundai Ioniq tek gövdede 
3 farklı motor alternatifi ile 

otomotiv dünyasına çok iddialı 
bir giriş yaptı.

Artık 4x2 
olarak da 

alınabiliyor

Ezber bozmayı 
başarır mı?

Tucson’un ön bölümde altıgen 
formlu bir radyatör ızgarası 
kullanılmış. Farlarsa markanın 
genlerine göndereme niteliğinde 

ince ve çekici tasarlanmış. Farların 
üst kısmında, kaş formlu LED gündüz 
aydınlatmaları dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarıyor. Tucson’un arkadan 
incelediğimizde ise, arka stop grubu 
tasarımının i20 modeliyle benzeştiği 
görülüyor. Çift egzoz çıkışı, aracın sportif 
yönünü vurguluyor.
İç mekanda kullanılan malzeme kalitesi 
önceki modelden daha iyi seviyede. 
Ayrıca işçilik ve montaj noktalarındaki 
detaylarda yerini aldığı modele göre bariz 
bir şekilde daha kaliteli. Ancak hala yer 
yer sert plastik malzeme göze çarpan 
detaylardan bir tanesi.
Hyundai Tucson, Türkiye’de 1.6 litrelik 
atmosferik, 1.6 turbo benzinli ve 2.0 

Ioniq tasarımıyla da dikkat çeken 
bir araç. Ön kısımda Elantra 
modelinden izler taşıyan otomobilde 
profil abartıdan uzak çizgilerle 

harmanlanmış. Arka kısım ise en radikal 
alan. Liftback gövdesi sayesinde Ioniq bu 
kısımda dikkat çekmeyi başarıyor. Aracı 
olduğundan da küçük gösteren arka kısım 
dışardan güzel görünse de sürücü için 
kısıtlı görüş açısı sunuyor. İç mekanda 
ise ortak parçaların kullanıldığı Ioniq son 

litrelik turbo dizel motorla satılıyor. 
Benim direksiyonun başına geçtiğii ise 1.6 
litrelik turbo benzinli 4x2 sistemine sahip 
olan üniteydi. Direkt enjeksiyonlu bu 
motor 5500 d/d’de 177 HP güç ve 1500 
d/d’de ise 265 Nm tork üretiyor.

TEKNIK VERILER HYUNDAI IONIQ HYBRID

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1580 cc

Maksimum güç 105+43,5=141 HP-5700 d/d

Maksimum tork  265 Nm-4000 d/d

Son hız 185 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.1 sn

Şanzıman 6 ileri çift kavramalı 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 443 lt

Ağırlık 1445 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.9/3.9/3.9 lt/100 km

Uzunluk 4470 mm

Genişlik 1820 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2700 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.4
0-400 m (sn) 20.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.4
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 4.0
Menzil (km) 1125

derece şık ve kaliteli bir görünüm sunuyor. 
Aracın donanım paketinde sunulan 
aksesuarların yeterli olması sayesinde de 
konfor ve güvenlik anlamında önemli bir 
eksiklikle karşılaşmıyorsunuz.
Hyundai Ioniq de benzinli ve elektrikli 
motor birlikte görev yapıyor. Elektrikli 
motor benzinli motor tarafından 
şarj edildiği için siz bir prizle bunu 
yapmıyorsunuz. 1.6 litrelik Kappa benzinli 
motordan gelen 105 HP güçle birlikte 
elektrik motorundan gelen 43,5 HP 
birleşiminden toplamda 141 HP güç elde 
edilirken toplam tork 270 Nm gibi oldukça 
etkileyici bir değer. 

TEKNIK VERILER HYUNDAI TUCSON

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1591 cc

Maksimum güç 177 HP-5500 d/d

Maksimum tork 265 Nm-1500 d/d

Son hız 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.1 sn

Şanzıman 7 ileri DCT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/55 R19

Depo kapasitesi 62 lt

Bagaj hacmi 488 lt

Ağırlık 1550 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.0/7.1/9.0 lt/100 km

Uzunluk 4475 mm

Genişlik 1850 mm

Yükseklik 1660 mm

Aks mesafesi 2670 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.3
0-400 m (sn) 18.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 8.6
Menzil (km) 721
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TEST YILLIĞI INFINITI Q30-JAGUAR F-PACE R-SPORT

Infiniti Q30, dört markanın 
katkısıyla oluşmuş 

premium crossover olarak 
hayatımıza girdi. 

Jaguar, ilk kez F-Pace’le 
sınırlarının dışına çıktı. Lüks 
SUV sınıfına hareket katacak 

olan F-Pace, rekabeti 
kızıştıracak gibi duruyor. 

Infisedes

Jaguar doğaya 
salıverildi

Infiniti Q30’un dış görünümü 
platformunu kullandığı Mercedes 
A veya GLA’dan farklı. Son derece 
karizmatik olan bu premium 

Crossover’ın iri panjuruna karşın şık 
farlarının yapısı aracın dış görünümünü 
olumlu yönde etkiliyor. Gündüz farları 
oldukça şık tasarlandığını belirtmek 
lazım. Arkaya doğru giden kat çizgisi 
stop grubuyla birleşiyor. C sütununda 
Infiniti markasının klasik imzası Q30’da 
da var. Stop grubu da farlar gibi şık ve 
modern bir yapıya sahip.
İç mekan son derece kaliteli. Premium 
crossover hissini her detayda hissettiren 
Q30’un kokpiti ergonomik anlamda 
sorunsuz. Orta konsoldaki dokunmatik 

Jaguar F-Pace’in ön görünümü 
güncel Jaguar otomobillerine oldukça 
benziyor. İri panjuru ve modern 
far tasarımı ilk göze çarpan detay 

oluyor. R-Sport paketine sahip olan test 
aracımızda aerodinamik ekipmanların 
kullanılması ön tarafı daha sportif hale 
getiriyor. 

ekran vitesin arkasındaki joystik 
tarafından da kontrol ediliyor. 
Test aracımızda bulunan 1.5 lt 
hacmindeki dizel motoru Renault’un bir 
çok motorundan hatırlıyoruz. 1461 cc 
hacmindeki turbo dizel motor kendini 
ispat etmiş ve ekonomik anlamda 
kendini kanıtlamış bir yapı sunuyor. 
4000 d/d’de 109 HP güç üreten 
motorun maksimum torku 260 Nm.

TEKNIK VERILER INFINITI Q30 1.5 D DCT

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1462 cc

Maksimum güç 109 HP-4000 d/d

Maksimum tork 260 Nm-1750 d/d

Son hız 190 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Hava kanalcıklı disk/disk

Lastikler 235/50R18

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 430 lt

Ağırlık 1960 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.0/4.3/4.7 lt/100 km

Uzunluk 4425 mm

Genişlik 1805 mm

Yükseklik 1495 mm

Aks mesafesi 2700 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.3
0-400 m (sn) 20.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 5.1
Menzil (km) 980 

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.1
0-400 m (sn) 18.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8
Gürültü 100 km/s 65 (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 8.8
Menzil (km) 682

Arka kısımda modern stop grubu bizi 
karşılıyor. Tasarım konusunda ortağı Land 
Rover’a göre oldukça yuvarlak hatlara 
sahip olan F-Pace’in bu özelliği arka 
kısımda daha da belirgin.
İç mekanda diğer Jaguar modellerinde 
olduğu gibi Land Rover’la birçok detayın 
ortak olduğunu görüyoruz. Orta konsolda 
kullanılan ekran ve kullanılan butonlar 
Land Rover’dan tanıdık geliyor. 
Jaguar-Land Rover tarafından geliştirilen 
Ingenium motor ailesinin bir üyesi olan 
2.0 litrelik dizel motor F-Pace’te de görev 
yapıyor. 1999 cc hacmindeki alüminyum 
blok, değişken geometrili turbo beslemeye 
sahip. Motor 4000 d/d’de 180 HP güç ve 
1750 d/d’de 430 Nm tork üretiyor. 9 ileri 
otomatik şanzımanda iki markada ortak 
kullanılıyor ve şanzımanın vites geçişleri 
oldukça başarılı. 

TEKNIK VERILER JAGUAR F-PACE R-SPORT

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1999 cc

Maksimum güç 180HP-4000 d/d

Maksimum tork 430 Nm-1750 d/d

Son hız 208 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.7 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma 4 tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 255/55 R19

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 650 lt

Ağırlık 1775 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/5.3/6.2 lt/100 km

Uzunluk 4731 mm

Genişlik 2070 mm

Yükseklik 1652 mm

Aks mesafesi 2874 mm
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JAGUAR XJ LONG-KIA NIRO HİBRİT TEST YILLIĞI

Kia’nın geçtiğimiz aylarda 
Avrupa’da tanıtılan yeni 

modeli Niro ülkemizde satışa 
sunuldu. Türkiye hibrit 

motorlara hazır mı? 

Jaguar XJ Long, kısa şasili 
versiyondan 125 mm daha 

uzun. Bu fark ona daha fazla 
konfor olarak geri dönüyor. 

Hibrit 
motorlara 

hazır mıyız?

Uzun ve keyifli 

Niro’nun dış tasarımı bir 
yerlerden tanıdık gelmiş olabilir. 
Niro ile daha iyi anlıyoruz ki 
yeni Kia’lar artık bu kıyafeti 

giyiyor ve giyecek gibi duruyor. Niro’nun 
arka kısmını gördükten sonra Kia’nın 
başarılı bir mix çalışması yaptığını 
düşünüyorum.
Kia Niro’nun iç tasarımına baktığımızda 
ise, ilk anda dikkat çeken birden fazla 
detay olduğunu görüyoruz. Düğme ve 
şalterlerin yerleşimini başarılı bulduk ve 
seçilen bu malzemelerin kalite seviyesi 
oldukça yüksek tutulmuş.
Niro’da 1.6 litrelik benzinli – elektrikli 
motor kullanılmış. Benzinli motor tek 
başına 105 HP güç ve 147 Nm tork 
üretiyor. Fakat bu motora 43.5 HP 
güç ve 170 Nm tork üreten elektrikli 

Otomobilin ön kısmında benim 
hoşuma giden Jaguar logosu 
krom ve iri panjurda yer 
alıyor. LED teknolojili farlar 

oldukça şık. Otomobilin çizgileride 
şişkin hatlara motor kaputu dışında 
yer verilmemiş. Arka kısımda XJL’nin 
klasikleşen bagaj kapağının üst kısmına 
kadar devam eden stop grubu dikkat 
çekiyor. Oldukça şık tasarıma sahip olan 
stoplar LED teknolojisine sahip. 
Jaguar XJL’nin iç mekanı uzayan şasi 
sayesinde bir otomobilden beklenen 

motor yardım ediyor ve iki güç ünitesi 
birlikte 141 HP ile 265 Nm tork üretiyor. 
Elektrikli motor 33 kilogram ağırlığında 
bataryaya sahip ve 120 km/s hıza kadar 
aktif olarak çalışıyor.

TEKNIK VERILER JAGUAR XJL 2.0 

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/4

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1999 cc

Maksimum güç 240 HP-5500 d/d

Maksimum tork 340 Nm-2000 d/d

Son hız 241 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.8 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itişli

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

Lastikler 245/50ZR18 - 275/45ZR18

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 478 lt

Ağırlık 2320 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.7/8.5/11.7 lt/100 km

Uzunluk 5255 mm

Genişlik 2105 mm

Yükseklik 1460 mm

Aks mesafesi 3157 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.2
0-400 m (sn) 16.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 12.1
Menzil (km) 661 

konforu fazlasıyla sunuyor. Ön koltuklar 
oldukça konforlu. Arka koltukta ise diz 
mesafesi ve baş mesafesi rakiplerinden 
aşağı kalır değil.
Ford kökenli 1999 cc değişken 
geometrili turbo motor 5000 d/d’de 
240 HP güç ve 2000 d/d’de 340 Nm 
tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzıman 
güncel Jaguar ve Land Rover’lardan 
alınma. Vites kolu yerine de yuvarlak 
joystik kullanılıyor. Bu heybetli 
otomobilin maksimum hızı 241 km/s 
olarak belirtiliyor. 

TEKNIK VERILER KIA NIRO HIBRIT

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1580 cc

Maksimum güç 141 HP-5700 d/d

Maksimum tork 265 Nm-2400 d/d

Son hız 162 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.5 sn

Şanzıman 6 ileri DCT çift kavrama

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 427 lt

Ağırlık 1425 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8 lt/100 km

Uzunluk 4355 mm

Genişlik 1805 mm

Yükseklik 1545 mm

Aks mesafesi 2700 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.9
0-400 m (sn) 20.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.7
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 5.5
Menzil (km) 818
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TEST YILLIĞI KIA SOUL-KIA SPORTAGE

Şehrin yeni haylazı 
olmaya aday Kia Soul hem 
teknolojisi hem iç dizayn 
ve motor seçenekleri size 

güzel anlar yaşatabilir.

Yeni Kia Sportage, öncüsüne 
göre daha sert bir tasarıma 

sahip. 1.6 lt benzinli motorun 
atmosferik ve turbo 
versiyonu mevcut.

Ufacık tefecik 
ama “ruhu” var

Sert ve sportif

Sıradan bir Crossover’dan daha 
farklı bir dış tasarımı olan Kia 
Soul, köşeli hatlarıyla ufak bir 
SUV’u andırıyor. İç mekanda 

ise dış tasarımdaki gibi farklılığını 
konuşturmuş. Malzeme olarak sert 
plastik materyal tercih edilmiş. Bu iç 
mekanı biraz ucuz göstermiş. Aracın 
iç mekanında bir başka dikkatimi 
çeken ise arka koltukların geniş yapısı. 
Çoğu otomobillerin arka koltukları 
ikinci planda iken, Soul’da arka taraf 
yolcularına torpil geçilmiş.
Modelin ülkemizdeki belki de en 
büyük dezavantajı yalnızca tek motor 
ile sunuluyor oluşu.  1.6 litrelik dizel 
motoru ona 136 HP güç ve 300 Nm 
tork sağlıyor.  Sadece 7 ileri oranlı DCT 

Sportage’ın ön kısmında Kia 
markasının güncel modellerinde 
görmeye başladığımız kaplan 
burnu olarak adlandırılan panjur 

ilk göze çarpan detay oluyor. Sportage 
GT-Line, önden Porsche Macan’ı 
andıran bir tasarım sunuyor.  Arka 
kısımdaysa öncüsünden pek iz kalmamış 
demek mümkün. LED stop grubu ve alt 
kısma taşınmış sinyaller şık bir tasarım 
sunuyor. 

çift kavramalı şanzımanla alınabilen 
Soul, fabrika verisi 100 km’de ortalama 
5.2 litre yakıta ihtiyaç duyuyor. Geniş 
lastikler tüketimi artırsa da yol tutuşa 
büyük katkı sağlıyor. Kutu tasarımı 
nedeniyle virajlarda fazla yana yatmasını 
beklediğin Soul bu konuda bizi şaşırttı.

TEKNIK VERILER KIA SOUL

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1582 cc

Maksimum güç 136 HP-4000 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d

Son hız 182 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.1 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/45 R18

Depo kapasitesi 54 lt

Bagaj hacmi 354 lt

Ağırlık 1350 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/5.2/6.0 lt/ 100 km

Uzunluk 4140 mm

Genişlik 1800 mm

Yükseklik 1605 mm

Aks mesafesi 2570 mm

Aks mesafesi 2700 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.5
0-400 m (sn) 19.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.8
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.9
Menzil (km) 783

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 20.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 10.4
Menzil (km) 645

Aracın içinde modern bir hava hakim. 
Orta konsolunda normalde navigasyon 
ve geri görüş kamerası ekranı olan 
büyük bir dokunmatik ekran var 
fakat test aracı konusunda biraz 
aceleci davrandığımızdan daha klasik 
özelliklere sahip bir aracı almak zorunda 
kaldık.
Kia ve Hyundai’nin birçok modelinde 
görmeye başladığımız 1.6 benzinli turbo 
motor direkt enjektör teknolojisine 
sahip. 1591 cc hacmindeki motor 5500 
d/d’da 177 HP güç ve 1500 d/d’da 265 
Nm tork üretiyor. 7 ileri manuelden 
otomatikleştirilmiş çift kavramlı 
şanzıman geçişlerde sarsıntısız ve 
yumuşak.

TEKNIK VERILER KIA SPORTAGE 1.6 GSL AWD DCT

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1591 cc

Maksimum güç 177 HP-5500 d/d

Maksimum tork 265 Nm-1500 d/d

Son hız 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.1 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma 4 tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 245/45R19

Depo kapasitesi 62 lt

Bagaj hacmi 466 lt

Ağırlık 1534 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.5/7.5/9.3 lt/100 km

Uzunluk 4480 mm

Genişlik 1855 mm

Yükseklik 1645 mm

Aks mesafesi 2670 mm
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LAND ROVER DISCOVERY SPORT-MAZDA3 HATCHBACK TEST YILLIĞI

Mazda 3 HB, iddialı tasarımı, 
güçlü ve kullanım keyfi veren 
benzinli motoru, sportif sürüş 
karakteri ve zengin donanımı 

ile uzun yola çıkmaya çağırıyor. 

Land Rover, Freelander 
üretimini durdurup onun 

yerine Discovery Sport’u üretti.

Direksiyona geç 
dünyadan kop

Freelender’ı 
gömdü

Mazda3 HB tasarımıyla sınıfında 
dikkat çeken bir araç. KODO 
felsefesi ile üretilen model 
Mazda’nın büyük ızgaralı 

ortak ön tasarımına sahip. Arka alanda ise 
öne kıyasla daha sade ve düz hatlar tercih 
edilmiş.  Bununla birlikte stop grubunda, 
arka sis farında, tamponda değişimler 
yapılmış. 
Mazda3 HB’nin en güçlü olduğu 
noktaların başında sürücü odaklı iç 
mekanı geliyor. Japon otomobilinden 
çok, Avrupalı bir model gibi duran yaşam 
alanı Mazda3’ün rakipleri karşısında 
elini güçlendiriyor. Dış tasarımla uyumlu 
hazırlanan iç mekanda sportif çizgilere yer 
verilmiş
Mazda3 HB, 1.5 litrelik benzinli Skyactiv 

Yeni Land Rover modellerinde 
görmeye alıştığımız tasarım 
felsefesi Discovery Sport’ta 
da karşımıza çıkıyor. İri ön 

panjur ve LED gündüz farlarını da 
barındıran modern ışık grubu Land 
Rover çizgilerinin başlangıcı oluyor. 
Bu sportiflik C ve D sütunlarının 
daFreelander’a göre düz değil ve eğimli. 
Bu da araca sportif bir hava katıyor. Arka 
kısımda LED stop gurubu aracın özgün 
tasarımını bütünlüyor.

– G motoruna sahip. 1496 cc hacmindeki 
bu motor 6000 d/d’de 120 HP güç, 
4000 d/d’de ise 150 Nm tork sağlıyor. 
0 – 100 km/s hızlanmasını 11.9 saniyede 
tamamlarken, maksimum 185 km/s’lık 
hıza ulaşabiliyor. Atmosferik olan bu ünite 
alt devirlerde bir nebze cansız olsa da, üst 
devirlerde gücü size hissettiriyor.

TEKNIK VERILER LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 TD4

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1999 cc

Maksimum güç 180HP-4000 d/d

Maksimum tork 430 Nm-1750 d/d

Son hız 188 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.9 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma 4 tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/60 R18

Depo kapasitesi 54 lt

Bagaj hacmi 780lt

Ağırlık 1785 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/5.3/6.3 lt/100 km

Uzunluk 4599 mm

Genişlik 2069 mm

Yükseklik 1724 mm

Aks mesafesi 2741 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.2
0-400 m (sn) 17.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.4
Gürültü 100 km/s 65 (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 7.8
Menzil (km) 692

Land Rover, Jaguar’la ortaklığın 
ardından motor ve şanzıman gibi 
iç mekanda da ortak malzemeler 
kullanıyor. Bu durum iç dikiz aynasında 
iki markanın logosunun kullanılmasıyla 
başlıyor.
Jaguar-Land Rover tarafından geliştirilen 
Ingenium motor ailesinin bir üyesi 
olan 2.0 litrelik dizel motor Discovery 
Sport’da da görev yapıyor. 1999 cc 
hacmindeki alüminyum blok, değişken 
geometrili turbo beslemeye sahip. Motor 
4000 d/d’de 180 HP güç ve 1750 d/d’de 
430 Nm tork üretiyor. 9 ileri otomatik 
şanzımanda Jaguar’la ortak kullanılıyor 
ve şanzımanın vites geçişleri oldukça 
başarılı.

TEKNIK VERILER MAZDA3 HB

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1496 cc

Maksimum güç 120 HP-6000 d/d

Maksimum tork 150 Nm-4000 d/d

Son hız 189 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.8 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/Disk

Lastikler 215/45 R18 

Depo kapasitesi 51 lt

Bagaj hacmi 364 lt

Ağırlık 1215 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.5/5.2/6.5 lt/100 km

Uzunluk 4470 mm

Genişlik 1795 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2700 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.0
0-400 m (sn) 20.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.4
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.5
Menzil (km) 785

test yilligi.indd   47 27/01/2018   14:44



w w w.otos t i l .co m48    ŞUBAT 2018 OTO STİL

TEST YILLIĞI MAZDA MX-5-MERCEDES AMG GT S

Mazda MX-5’i test boyunca 
kullanmak ve sonrasında 

ondan ayrılmak, çok tatlı bir 
rüyadan bir anda düşerek 

uyanmak gibi.

Mercedes AMG GT S’in 
direksiyonuna geçmemle     

yollara uygun bir pist 
otomobilini nasıl bir 

şey olduğunu tüm sinir 
sistemimde hissettim.

Bu rüya lütfen 
bitmesin

Nazarınız 
değmesin

Çok ama çok başarılı bir tasarım. 
Bu otomobilin tasarımından 
söz ederken sözlerime sınır 
koymak istemiyorum. Tüm 

detayları özenle işlenmiş bir dantel gibi. 
Kullanırken dış tasarımını göremiyor 
olmanın üzüntüsünü yaşadığım ender 
otomobillerden biri olduğunu söyleyerek 
noktayı tasarım açısından koymak 
istiyorum.
Yaşam alanı konusunda iki kişilik bu 
roadsterden ne beklediğim çok önemli 
bir konu olmadı. Direksiyon, vites, 
koltuk benim için yeterliydi.
Mazda MX-5’de 1.5 litrelik motor 
yer alıyor. Bu motor seçeneği yüksek 
devirleri çevirmeyi ve gücü oralarda 
sunmayı seviyor. Zaten fabrika verilerine 

GT S’in tasarımında şıklık 
ve dikkat çekicilik abartılı 
eklemeler yapılmadan 
sağlanmış. Yani aracın arkasında 

devasa bir spoyler, motor kaputundan 
çıkan borular gibi detaylar yer almıyor. 
Aracın yere yakın gövdesi, kısa arka 

baktığımda da 7000 d/d’de ürettiği en 
yüksek güç olan 131 HP’yi kullanıma 
sunduğunu görüyorum. 4800 gibi yine 
son derece yüksek bir devir bandında 
150 Nm torku kullanıma sunuyor.
Alçak yapısı ile otoyol kullanımlarında 
devasa kamyonlar arasında biraz 
korkutucu bir yolculuk yapmış 
olsam bile MX-5 sürüş konusunda 
efsanelerden. 

TEKNIK VERILER MAZDA MX-5

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1496 cc

Maksimum güç 131 HP-7000 d/d

Maksimum tork 150 Nm-4800 d/d

Son hız 204 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.3 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 130 lt

Ağırlık 1050 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/6.0/7.9 lt/100 km

Uzunluk 3915 mm

Genişlik 1735 mm

Yükseklik 1225 mm

Aks mesafesi 2310 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.5
0-400 m (sn) 14.6
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.6 
Gürültü 100 km/s (dB) 69
Test tüketimi (lt/100 km) 8.8
Menzil (km) 511

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 3.8 
0-400 m (sn) 11.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 36.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 36.0
Gürültü 100 km/s (dB) 68 
Test tüketimi (lt/100 km) 13.5 
Menzil (km) 556

tasarımı gibi detaylarıyla hep sportifliğe 
vurgu yapılmış. Bu tasarım aynı zamanda 
aracın ihtiyaç duyduğu ağırlık dağılımının 
mükemmele yakın olmasını sağlamış.
 AMG GT S’in iç mekanı klasik Mercedes 
çizgilerinde ve kalitesinde. Ergonomi 
olarak sorunsuz olan iç mekanda her şey 
sürücü odaklı hazırlanmış.
3982 cc’lik V8 motorla donatılan GT S’in 
motor bloğu kardeşi GT modeliyle aynı. 
Ancak gücü ondan farklı olarak 510 HP. 
6250 d/d’de bu gücü üreten motor 1750 
d/d’de ise 650 Nm tork üretiyor. Gücünü 
yere arka tekerlekleri üzerinden 7 ileri 
oranlı otomatik şanzımanla aktaran GT S, 
0-100 km/s hızlanması için 3.8 saniyeye 
ihtiyaç duyuyor.

TEKNIK VERILER MERCEDES AMG GT S

Motor (tip/silindir sayısı) V/8/ Benzin

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 32/2

Motor hacmi 3982 cc

Maksimum güç 510 HP-6250 d/d

Maksimum tork 650 Nm-1750 d/d

Son hız 310 km/s

0-100 km/s hızlanma 3.8 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itiş

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

Lastikler 265/35 R19 205/30 R20

Depo kapasitesi 75 lt

Bagaj hacmi 285 lt

Ağırlık 1890 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.8/9.4/12.2 lt/100 km

Uzunluk 4546 mm

Genişlik 2075 mm

Yükseklik 1288 mm

Aks mesafesi 2630 mm
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MERCEDES C 180 CABRIOLET-MERCEDES-BENZ C COUPE TEST YILLIĞI

Karizmatik tasarımı ve sportif 
yapısıyla dikkatleri üzerine 

toplayan Mercedes C Coupe, 
farklı motor seçenekleriyle 
geniş bir yelpaze sunuyor. 

Dört mevsim kullanılabilir oluşu, 
güçlü motoru, yüksek prestiji 

gibi pek çok artısı nedeniyle bu 
otomobilden ayrılmak benim 

için kolay olmadı. 

Yeni trendsetter 
C Coupe

Neden benim 
değilsin ki!

C Coupe’nin ön kısmı oldukça 
sportif. Akıcı ve sportif 
görünümün başlangıcı olan ön 
taraf sert tasarımı ile dikkat 

çekiyor. Direksiz kapı coupe karoserli 
otomobillerde en sevdiğim özellikler 
arasında. Bu yeni akımın arka kısma 
da yansıdığını görüyoruz. Stop grubu 
GT ve S Sınıfı’ndaki gibi yatay ve bagaj 
kapağına kadar taşıyor. Oldukça iri olan 
stop grubunda farda olduğu gibi LED 
teknolojisi kullanılmış. 
Bu aracın kokpiti C Sedan ile aynı özellikleri 
taşıyor. Orta konsoldaki 7 inçlik ekran 
otomobilin müzik sistemi, Bluetooth, 
navigasyon, klima gibi otomobilin birçok 
ayarını yapmayı sağlıyor. C 180 olarak 
adlandırılan 1595 cc hacmindeki motor, C 

C Cabrio, sedan kardeşi ile benzer 
çizgilere sahip olsa da farklılığını 
hemen gösteriyor. Özellikle 
daha yatık tasarlanan ön cam ve 

yere yakın gövde sportifliği pekiştiriyor. 
Arka kısımda da AMG paketin etkisiyle 
değiştirilmiş tampon sayesinde güçlü 
görünüm devam ediyor. Kumaş tavana 
sahip olmasıyla profilden de kambur 
görünmemeyi başaran Cabriolet, Coupe 

Coupe’deki en düşük güce sahip versiyon. 
5300 d/d’da 156 HP güce sahip olan 
motor 1200-4000 d/d’de 250 Nm torka 
sahip. Turbo beslemeli motorda tork alt 
devirlerde elde edildiğinden ekonomik ve 
yeterli performans sunuluyor. 7G-Tronic 
Plus şanzıman ekonomi düşünülerek 
hazırlanmış.

TEKNIK VERILER MERCEDES C180 CABRIOLET

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1595 cc

Maksimum güç 156 HP-5300 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1200 d/d

Son hız 220 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.9 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18 – 245/40 R18

Depo kapasitesi 70 lt

Bagaj hacmi 285-360 lt

Ağırlık 1615 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.8/6.8/8.5 lt/100 km

Uzunluk 4686 mm

Genişlik 1810 mm

Yükseklik 1409 mm

Aks mesafesi 2840 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.2
0-400 m (sn) 17.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.3
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 9.9
Menzil (km) 707

modelle benzer bir tasarıma kavuşmuş. 
Sizi sıkı sıkı saran ancak buna karşılık 
konfor konusunda da en ufak bir eksiklik 
yaşatmayan deri kaplı koltuklara sahip 
olan C180, zengin renk alternatifi ile de 
iç mekanda kişiselleştirmeyi mümkün 
kılıyor.1.6 litrelik benzinli motorla 
donatılan C 180 Cabrio’nun güç ünitesi 
şu anda pek çok Mercedes modelinde 
görev yapıyor. Alt devirlerden itibaren 
156 HP’yi sorunsuz kullanıcısına sunan 
otomobil sahip olduğu 250 Nm tork 
sayesinde de yüklü durumlarda bile 
performans anlamında bir eksiklik 
hissettirmiyor. 9 ileri oranlı otomatik 
şanzımanla kombine edilen model bu 
hem performanslı hem de ekonomik 
olmayı başarıyor.

TEKNIK VERILER MERCEDES-BENZ C180 COUPE

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı 4/Benzin

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1595 cc

Maksimum güç 156 HP-5500 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1200 d/d

Son hız 223 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.8 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Arkadan çekişli

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/40 R19

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 400 lt

Ağırlık 1505 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.9/7.5 lt/100 km

Uzunluk 4686 mm

Genişlik 1810 mm

Yükseklik 1405 mm

Aks mesafesi 2840 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn)  9.0
0-400 m (sn) 18.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m)  38.5
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 8.8 
Menzil (km) 786
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TEST YILLIĞI MERCEDES-BENZ E220D-MERCEDES G350D 

Mercedes-Benz E Serisi her 
zaman sınıfının iddialı modeli 
olmuştur. Bu iddiasını E serisi 
ile de devam ettirmek istiyor.

Onu yolda gördüğün zaman 
yol vermemen mümkün mü? 

Evet, bence de değil. 
O zaman çekilin yoldan, 

G350d geliyor.

Bu Mercedes 
patronluğa 
alıştırıyor

Çekilin 
yoldan ben 
geliyorum

Aracın ön kısmında firmanın 
güncel modellerinde kullandığı 
çizgilere yer verilirken arka 
kısmında S Serisi ile olan 

benzerlikler dikkat çekiyor. Buna karşılık 
sade fakat etkili hatları ile model, dikkat 
çekmeyi de başarıyor. Bu sınıfta uzun 
süredir devam eden BMW- Mercedes 
çekişmesinde söz konusu tasarım olunca 
yeni E Serisi ile Mercedes rakibinin 
önünde yer alıyor gibi duruyor. 
E Serisi’nin iç mekanı ister baz modelde 
isterse de test aracındaki gibi üst donanım 
paketinde olsun sürücünün tüm temel 
ihtiyaçlarını karşılamakta bir sorun 
yaşatmıyor.
E Serisi artık 2 litrelik bir dizel makineye 

Köşeli hatların bu kadar iyi 
göründüğü başka bir araç 
var mı düşünüyorum ama 
bulamıyorum. Safkan bir 

arazi aracı nasıl görünmeli derseniz bu 
araç sanki onun tarifini yapıyor. Kare 

sahip. Bu motor da üst vergi diliminde 
yer alsa da en azından öncüsünden bir 
kademe daha avantajlı. 3800 d/d’de 
194 HP gibi oldukça iddialı güç üreten 
4 silindirli yeni motor 1600 d/d’de 
sürücüsüne 400 Nm tork sağlıyor ve bu 
sayede alt devirden itibaren hiçbir güç 
eksikliği yaşanmıyor. 

TEKNIK VERILER MERCEDES-BENZ E220D

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

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 2143 cc

Maksimum güç 170 HP-3000 d/d

Maksimum tork 400 Nm-1400 d/d

Son hız 222 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.5 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 245/45 R17

Depo kapasitesi 67 lt

Bagaj hacmi 490 lt

Ağırlık 1735 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.2/4.8/5.7 lt/100 km

Uzunluk 4879 mm

Genişlik 1854 mm

Yükseklik 1507 mm

Aks mesafesi 2874 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.9
0-400 m (sn) 17.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.6 
Gürültü 100 km/s (dB) 64
Test tüketimi (lt/100 km) 7.0
Menzil (km) 957

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.4
0-400 m (sn) 18.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 43.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 43.6 
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 13.9
Menzil (km) 791

formlu farlar, devasa ızgara, heybetli 
yüz tasarımı, yan tarafta devam eden ve 
camlarında dahil olduğu kare formlar 
dikkat çekici. Arka tasarımında da aynı 
karakteri sürdürerek görünüm konusunda 
eleştiri yapabileceğim bir detayı olmadan 
bu bölümden ayrılıyor.
Tüm köşeli hatların iç mekana yansıması 
görüş açıları konusunda kayıp anlamına 
geliyor. Şehir manevraları sırasında bu 
durum kaçınılmaz bir şekilde yaşanıyor.
Mercedes G350d’nin motor kaputunun 
altında 6 silindirli dizel bir ünite yatıyor. 
2987 cc hacmindeki bu 3.0 lt’lik motor 
1600 d/d’de 600 Nm tork üretiyor. Evet, 
yanlış okumadınız 600 Nm tork. Nasıl bir 
çekiş gücü olabileceğini ben denedim ama 
siz hayal edin. 3600 d/d’de 250 HP güç 
üretmesini bir kenara bıraktım bile.

TEKNIK VERILER MERCEDES G350D

Motor (tip/silindir sayısı) V/6/Dizel

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 24/2

Motor hacmi 2987 cc

Maksimum güç 250 HP-3600 d/d

Maksimum tork 600 Nm-1600 d/d

Son hız 192 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.8 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/65 R17

Depo kapasitesi 110 lt

Bagaj hacmi 487 lt

Ağırlık 2612 kg

Tüketim (fab. ver.) 9.1/9.9/11.1 lt/100 km

Uzunluk 4672 mm

Genişlik 1867 mm

Yükseklik 1950 mm

Aks mesafesi 2850 mm
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MERCEDES GLA 200-MERCEDES GLC COUPE TEST YILLIĞI

Crossover SUV sınıfının yeni 
modellerinden Mercedes GLC, 

yeni bir kardeşe kavuştu. 

Mercedes GLA’nın neredeyse 
rakipsiz olması onun için 

önemli bir avantaj. Üstelik 
makyajlanan modelin tasarımı 

artık daha dikkat çekici.

Şehirde 
beyefendi 

doğada yırtıcı

Yüksek konforu 
liderliği getiriyor

GLC Coupe, tasarımıyla olduğu 
kadar boyutlarıyla da SUV 
işlevselliğini coupe çekiciliğiyle 
harmanlıyor. GLC’nin 

karakteristik ön yapısı, üç boyutlu 
radyatör ızgarası ve merkeze yerleştirilen 
Mercedes yıldızı, yeni ve başarılı tasarım 
hatlarını ortaya seriyor. GLC’nin stop 
lambaları ve tamponla bir bütünmüş hissi 
yaratan çift egzoz çıkışı hem modern hem 
de sportif bir görünüm sunuyor.
İç mekan tasarımından bahsedersek 
genelde lüks kelimesi çokça kullanırız 
ki Mercedes’in amacı bize bu lüksü 
yaşatmaktır. İç mekanda kullanılan her 
malzeme yüksek kaliteli ve bu kalite en 

GLA’nın dış tasarımına 
baktığımızda kaslı kaput 
bombeleri ve 2 kanatlı ön 
panjurlarıyla yapılandırılmış. 

SUV karakteristiğini artırırken, ön 
panjurda bulunan ızgara ve onun 
altındaki SUV araçların vazgeçilmezi 
olan yeni tarz olan alt kaporta koruma 
demirleri ile siyah renkli jant kolu 
kaplamaları ve gamzeli yan kapı panelleri 

ince detaylarda bile kendini belli ediyor.
GLC 250 4Matic Coupe 2.0 litrelik benzinli 
motora sahip. 4 silindirli ve firmanın farklı 
modellerinde de kullanılan güç ünitesi 
bu araca 211 HP güç ve 1500 – 5500 d/d 
aralığında 350 Nm tork sağlıyor. 9 ileri 
G-Tronic  vitese sahip olan GLC Coupe, alt 
devirlerde size bu gücü hissettiriyor.

TEKNIK VERILER MERCEDES GLA 200

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1595 cc

Maksimum güç 156 HP-5300 d/d

Maksimum tork  250 Nm-1250 d/d

Son hız 215 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.8 sn

Şanzıman 7 ileri çift kavramalı 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 421 lt

Ağırlık 1435 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.8/7.3 lt/100 km

Uzunluk 4423 mm

Genişlik 1804 mm

Yükseklik 1494 mm

Aks mesafesi 2699 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.1
0-400 m (sn) 19.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.4
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.8
Menzil (km) 641

çok çarpıcı gözüktü benim gözümde. 
Aracın arkasında da stop grubu arasında 
yerleştirilmiş krom bant ve tavandaki 
rüzgarlık gibi çarpıcı detaylarla şık dış 
tasarım tamamlanmış.
Mercedes GLA’nın iç tasarımı ise kardeşi 
A Serisi ile aynı. Direksiyon, gösterge 
paneli, vites konsolu ve orta konsolda 
herhangi bir değişiklik yok.
Mercedes-Benz GLA’da dört adet motor 
seçeneği mevcut. Bunlar 1.5 ve 2.2 
litrelik dizel motor ile 1.6 ve 2.0 litrelik 
benzinli motordan oluşuyor. Bizim test 
aracımız ise 1.6 litrelik benzinli 156 
HP güç ve250 Nm tork üreten ve 7 ileri 
otomatik şanzımanı olan, tam ideal 
kombiasyon versiyonu idi.

TEKNIK VERILER MERCEDES GLC COUPE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1991 cc

Maksimum güç 211 HP-5500 d/d

Maksimum tork 350 Nm-4000 d/d

Son hız 222 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.3 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/60 R19

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 505 lt

Ağırlık 1710 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.3/7.1/8.5 lt/100 km

Uzunluk 4732 mm

Genişlik 1890 mm

Yükseklik 1602 mm

Aks mesafesi 2873 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.4
0-400 m (sn) 15.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.8
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 9.0
Menzil (km) 594 
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TEST YILLIĞI MERCEDES-BENZ S 400D 4MATIC-MERCEDES SLC

Mercedes’in amiral gemisi 
olarak bilinen S Serisi birçok 
teknolojik yenilik ve tasarım 

dokunuşları ile tazelendi. 

Mercedes’in yeni SLC adını 
alan model nispeten uygun 
fiyatlı 1.6 litrelik motoruyla 

rekabete farklı bir hava 
getirdi.

Hayalleri 
süslemeye 

bu nesilde de 
devam ediyor

Mercedes SLC 
şimdiden yazı 

getirdi

Mercedes’in 2013 yılında 
tanıttığı S Serisi tasarımıyla 
başta E ve C Serileri olmak 
üzere markanın diğer 

modellerine de ilham verdi. 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.
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. 
S Serisi’nin direksiyonunda dokunmatik 
kumanda panelleri bulunuyor.
S 400d 4Matic versiyonunun kaputunun 
altındaysa 340 HP güç ve 700 Nm tork 
üreten bir V6 motor yatıyor. Bu motor 

SLC yerini aldığı SLK’ya göre tasarım 
olarak bir takım küçük farklılıklara 
sahip. Öncelikle aracın ön 
kısmında E Serisi ile benzer çizgiler 

kullanılmış. Arka kısımda ise değişiklikler 
daha sınırlı tutulmuş; SL modeliyle olan 

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.  

TEKNIK VERILER 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 tekerden 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

OTO STIL TEST VERILERI 
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

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.6
0-400 m (sn) 14.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.0
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 8.1
Menzil (km) 741 

benzerlikler devam ettirilmiş. Bu SLC 
için önemli bir artı; onu daha elegant 
gösteriyor.
Ortak parçaların hakimiyetindeki iç 
mekanında tüm düğme ve kumandaların 
kolayca kontrol edilebildiği araçta benim 
hoşuma gitmeyen tek bir detay oldu. O da 
camdan tavan. Ne yazık ki test aracında 
Magic Sky isimli sistem yer almıyordu. 
5300 d/d’de 156 HP güç ve 1200 d/d’de 
250 Nm tork üreten SLC, alt devirden 
gelen yüksek torku sayesinde 1.5 tonluk 
ağırlığının dezavantajlarını hissettirmiyor. 
Kısa oranlı şanzımanın da bunlara 
eklenmesiyle 0-100 km/s hızlanmasını 
testlerimizde 8.6 saniyede tamamlayan 
model, yüksek süratlere çıkma konusunda 
da en ufak bir yorgunluk hissettirmiyor.

TEKNIK VERILER MERCEDES SLC 180

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1595 cc

Maksimum güç 156 HP-5300 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1200 d/d

Son hız 223 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.1 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma Arkadan itişli

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/Disk

Lastikler 225/40 R18- 245/35 R18

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 225-335 lt

Ağırlık 1460 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.2/6.1/7.7 lt/100 km

Uzunluk 4133 mm

Genişlik 1810 mm

Yükseklik 1301 mm

Aks mesafesi 2430 mm
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MINI CLUBMAN-MINI COUNTRYMAN TEST YILLIĞI

MINI’nin 2010 yılında yollara 
çıkarmış olduğu Crossover 

modeli Countryman’in işi hiç 
kolay değil. 

Mini Clubman tasarım 
konusunda beklediğim atağı 
yaptı ve kendisine bir kulvar 

seçerek yoluna o şekilde 
devam etmeye başladı.

Zor işlerin 
adamı olmaya 

karar verdi

Clubman doğru 
yola girdi

MINI Countryman yüksek 
oturma pozisyonu, ALL4 
dış görünüşü ve yüksek 
tavan rayları ile her türlü yol 

ve arazi koşuluna hazır olduğunu belli 
ediyor. Modelin özgün çatısı, yüksek 
arka lambaları, altıgen ön panjur ve 
büyük farlar gibi özellikleri evrimsel bir 
değişiklikten geçmiş durumda. Arka 
kısımda yatay çizgiler baskın, dikey 
aydınlatma üniteleri ise hoş bir görünüm 
sağlamış. ,Countryman’in iç mekanında 
kullanım alanının genişlediği, kaliteli 
ve lüks bir ambiyans yakalandığı, yeni 
ekran ve döşemelerle modern ve dikkat 
çekici bir alana kavuşulduğu görülüyor. 
Sürücü ve ön yolcunun baş ve omuz 
mesafeleri artmış, koltukların ayar 
aralığı da arttırılmış. İsmi küçük olsa da 

Mini Clubman’in tasarımına 
baktığım zaman aile 
genlerine sadık kalan bir 
üye karşıma çıkıyor. Arka 

tarafa doğru uzun bir tasarıma sahip olan 
aracın bu bölümünün sade bırakılması da 
bakışları üzerine çekme konusunda eksik 
kalıyor.
Kullanılan malzemelerin kalitesi 
açısından iyi bulduğum araçta bazı 

MINI’nin motoru beklentileri karşılama 
konusunda sorunsuz. 136 HP güç ve 220 
Nm tork üreten motor 1.5 litrelik hacme 
sahip. Bu kombinasyona 8 ileri Steptronic 
şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi 
eşlik edince kendi segmentindeki farkını 
açıkça ortaya koyuyor.

TEKNIK VERILER MINI CLUBMAN

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1499 cc

Maksimum güç 136 HP-4400 d/d

Maksimum tork 220 Nm-1250 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.1 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 48 lt

Bagaj hacmi 360 lt

Ağırlık 1320 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.4/6.3 lt/100 km

Uzunluk 4253 mm

Genişlik 1800 mm

Yükseklik 1441 mm

Aks mesafesi 2670 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.5
0-400 m (sn) 18,6
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.5 
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.8
Menzil (km) 706

yerlere gizlenmiş sert plastiklerse 
meraklı gözlerin bakışlarından 
kurtulamayacaktır. Arka tarafta sunulan 
diz mesafesinin eskisine göre daha iyi 
olması da önemli bir değişim.
Motor kaputunun altında yatan 
seçenekleri merak ettiğim zamansa 
şaşırtıcı bir an yaşadım. Çünkü 1.5 litre, 
3 silindirli, benzinli ünite bu araçta 
satın alabileceğiniz tek motor. 4400 
d/d’de 136 HP güç üreten motor, 1250 
gibi oldukça alt bir devirde 220 Nm 
tork sunuyor. Başarılı çalışan otomatik 
şanzımanın da getirdiği artıyla alt 
devirlerde karşıma çıkan bu veriler 
tüketim konusunda onu cimri araçlar 
arasında tutuyor.

TEKNIK VERILER MINI COUNTRYMAN

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1499 cc

Maksimum güç 136 HP-4400 d/d

Maksimum tork  220 Nm-1400 d/d

Son hız 202 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.6 sn

Şanzıman 8 ileri Steptronic

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/55 R17

Depo kapasitesi 51 lt

Bagaj hacmi 450 lt

Ağırlık 1440 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.6/6.8 lt/100 km 

Uzunluk 4299 mm

Genişlik 1822 mm

Yükseklik 1557 mm

Aks mesafesi 2670 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 17.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.3
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 823
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TEST YILLIĞI NISSAN MICRA-NISSAN NAVARA

Nissan Micra yenilenmiş olsa 
da hala iyi bir otomobil.  Şehir 

içi kullanım da bu sınıfta 
aranılan bir model. 

Pick-up denildiği zaman 
akla gelen 3 modelden birisi 
kesinlikle Nissan Navara’dır.

Küçük devi 
almanın tam 

zamanı

Arazinin asi 
çocuğu Navara

Nissan Micra’nın sevimli bir 
tasarıma sahip olduğu bir 
gerçek. Önde araca sinirli ve 
sert bir ifade sağlayan farları, 

onlarla uyum içindeki geniş havalandırma 
kanalarına sahip ızgarası ve katlı motor 
kaputu ile Micra’nın ön tasarımı sevimli 
ancak agresif bir tarza sahip. 
Aracın iç tasarımı ise bu kadar küçük bir 
otomobilden beklenmeyecek kadar ferah 
sayılır. Tamamı açık renkli malzemelerle 
döşenen yaşam bölümü bize bu ferahlığı 
sağlıyor. Bolca sert plastiğin kullanıldığı 
Micra, malzeme kalitesi olarak diğer 
rakiplerine göre daha iyi iç mekan 
sunuyor.
Nissan Micra gücünü 1.2 lt benzinli 

Navara’yı incelediğimizde klasik 
pick-up çizgisini görmek 
mümkün. Kabarık çamurluklar 
dikkat çekerken artan boyutun 

kargo alanındaki etkisi fark ediliyor. 
Aracın arka kısmı ise geçmiş modelden 
çok farklı değil.
Her pick-up modelinde olduğu 
gibi, yan basamağa basarak yukarı 
tırmandığınız kokpit, yüksek oturma 
pozisyonu ve büyük aynalar sayesinde 

motordan alıyor. CVT şanzıman ile 
desteklenmiş bu ünite 6000 d/d’da 80 
HP güç, 4000 d/d’de ise 110 Nm tork 
üretiyor. Aracın kağıt üstündeki verileri de 
bu modelin performanstan ziyade şehir içi 
kullanımları düşünülerek hazırlandığını 
ortaya koyuyor. Sürüş esnasında ise 80 
HP’nin bu araç için yeterli olduğunu 
anlıyorsunuz.

TEKNIK VERILER NISSAN MICRA

Motor (tip/silindir sayısı  Sıralı/3/Benzin

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1198 cc

Maksimum güç 80 HP-6000 d/d

Maksimum tork 110 Nm-4000 d/d

Son hız 161 km/s

0-100 km/s hızlanma 14.5 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/Kampana

Lastikler 175/60 R15

Depo kapasitesi 41 lt

Bagaj hacmi 265 lt

Ağırlık 945 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.6/5.4/6.7 lt/100 km

Uzunluk 3825 mm

Genişlik 1665 mm

Yükseklik 1510 mm

Aks mesafesi 2450 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 15.0
0-400 m (sn) Ölçülemedi
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.6
Menzil (km) 621

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.4
0-400 m (sn) 21.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 43.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 43.8
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 9.1
Menzil (km) 879 

trafikte güvenle ilerlenmesini sağlıyor. 
Direksiyon simidi Qashqai modelinden 
alınmış. İç mekanda yumuşak ama narin 
malzemeler yerine sert plastikler aracın 
zorlu arazi şartlarındaki sert kimliğinin 
bir ifadesi gibi.
Test aracımızda 2.3 lt hacimli, 16 
supaplı ve 3750 d/d’de 190 HP güç 
ve 1500 – 2500 d/d aralığında 460 
Nm tork üreten turbo dizel motor 
bulunuyordu. Alt devirlerden itibaren 
aracı hızlandırma konusunda bu motor 
oldukça istekli görünüyor. 6 ileri manuel 
vites tekerleklere bu gücü iletiyor. Araç 
fabrika verilerine göre 0’dan 100 km/s 
hıza 10.8 saniyede ulaşıyor.

TEKNIK VERILER NISSAN NAVARA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 2298 cc

Maksimum güç 190 HP-3700 d/d

Maksimum tork 450 Nm-2500 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma  10.8 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 255/60 R18

Depo kapasitesi 80 lt

Taşıma kapasitesi 1000 kg

Ağırlık 1993 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.0/7.0/8.7 lt/100 km

Uzunluk 5330 mm

Genişlik 1850 mm

Yükseklik 1840 mm

Aks mesafesi 3150 mm
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NISSAN PULSAR-NISSAN QASHQAI TEST YILLIĞI

Nissan Qashqai uzun 
bir süredir ülkemizin en 
çok satılan modellerinin 

başında geliyor.

Daha önce farklı farklı isimlerle 
üretilen ve satılan Nissan 

Pulsar, Türkiye’de de satışa 
sunuldu. 

En çok satan o

Eski dost, 
yeni yüz

Önden arkaya güçlü detaylara 
sahip olan tasarımda göze 
batan bir olumsuzluk olmaması 
Qashqai’nin tam bir Avrupalı 

olduğunu gösteriyor. Arka kısmın öne 
kıyasla daha sade tasarlanmış olması ise 
günümüzdeki pek çok araçta karşılaşılan 
bir durum olduğu için önemini yitiriyor.
Açıkçası ben ilk nesil Qashqai modelini 
çok sevmemiştim. Bunun nedeni ise 
aracın iç mekanındaki soğuk atmosferdi. 
Biraz fazla Japon kokan iç mekan ile 

Pulsar’ın tasarımında Qashqai’den 
izler görüyoruz. Baktığınızda 
küçültülmüş Qashqai benzetmesi 
bile yapılabilir. Ön panjur ve far 

yapısı bu hissi uyandırıyor. Yan tarafta 
da aynı terzinin elinden çıkmış gibi bir 
görünüm sunuyor. Bunda Qashqai’deki 
gibi çamurluğa kadar taşan stop 
grubunun etkisi büyük.
Nissan Pulsar’ın orta konsol Renault 
Clio’daki gibi daha şişkin ve dışarı doğru 

birlikte sınırlı motor/donanım alternatifi 
yüzünden bu aracın bu kadar tercih 
edilmesini şaşırtıcı bulmuştum. Ancak 
yeni neslin ortaya çıkmasıyla Qashqai 
beni de kendisine sevdiren bir model 
oldu.
Zengin motor alternatifi ile herkese 
uygun bir seçeneğin bulunabildiği 
Qashqai’de biz 1.6 litrelik yeni dizel 
motoru CVT otomatik şanzımanlı olarak 
kullandık. 130 HP güç ve 320 Nm tork 
üreten bu motor kağıt üzerinde de 
oldukça güçlü bir ünite.

TEKNIK VERILER NISSAN PULSAR 1.5 DCI

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 110 HP-4000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1750 d/d

Son hız 190 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.5 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Disk/disk

Lastikler 195/60 R16

Depo kapasitesi 46 lt

Bagaj hacmi 385 lt

Ağırlık 1306 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.3/3.6/4.1 lt/100 km

Uzunluk 4387 mm

Genişlik 1768 mm

Yükseklik 1520 mm

Aks mesafesi 2700 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.5
0-400 m (sn) 18.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.5 
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 4.3
Menzil (km) 1070

tasarlanmış. Otomobilin içinde de 7 
inçlik ekranı Qashqai ve diğer Nissan 
modellerinde bolca gördük.
Her araçta nerdeyse bu motordan 
bahseder olduk. 1.5 turbo dizel motordan 
bahsedeceğim. Renault’un ürettiği 
ama oldukça farklı markalarda bolca 
kullanılan 1461 cc hacmindeki ekonomik 
turbo dizel motor Nissan Pulsar’da da 
karşımıza çıktı. 4000 d/d’de 110 HP güç 
ve 1750 d/d’de 250 Nm tork üretiyor. 
6 ileri manuel şanzımanla kombine 
edilen motor ekonomik kullanım imkanı 
sunuyor.

TEKNIK VERILER NISSAN QASHQAI 1.6 DCI 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 130 HP-4000 d/d

Maksimum tork 320 Nm-1750 d/d

Son hız 183 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.1 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R19

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 401-1569 lt

Ağırlık 1461 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.2/4.6/5.3 lt/100 km

Uzunluk 4377 mm

Genişlik 1806 mm

Yükseklik 1590 mm

Aks mesafesi 2646 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.2
0-400 m (sn) 22.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.5
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.5
Menzil (km) 846
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TEST YILLIĞI NISSAN X-TRAIL-OPEL ASTRA OPC LINE

Nissan’ın ülkemizdeki 
en büyük modeli ve tüm 
dünyadaki en çok satılan 

SUV modeli X-Trail 
yenilenmesiyle sınıfına 

hareket getirdi.

Opel’in en iddialı modeli Astra, 
güçlü turbo benzinli motoruyla 

kağıt üstünde çok iddialı. 

Kardeşinin 
gölgesinden 

kurtuldu

Adının hakkını 
vermiyor

X-Trail’in ön kısımdaki yenilikler, 
kaporta renginden daha fazla 
yararlanmayı sağlayan ve yeni 
bir parlak siyah kaplama içeren 

tampon tasarımı ile daha geniş bir “V 
– Motion” ön panjuru içeriyor. Nissan 
X-Trail’in arka kısmında ise tampon yeni 
krom detaylandırma ile daha sağlam bir 
görünüme kavuşmuş.
Nissan X-Trail’deki yenilikler sadece dış 
tasarımla da sınırlı kalmamış. İç mekanda 
kalite algısını daha da arttıran bir dizi 
güncelleme gerçekleşmiş. Olabildiğince 
deri ile kaplanan iç tasarım gerçekten 
lüks bir otomobil olma yolunda büyük bir 
adım atmış. Nissan X- Trail’ın 1.6 litrelik 
turbo dizel motoru 130 HP güç ve 320 Nm 

Opel Astra, şimdiye kadar 
genellikle yakıt ekonomisi 
ve hızlanma dengesini 
gözeten motor-şanzıman 

seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi 
ise duyuları daha fazla harekete geçiren 
canlı bir motor seçeneğiyle konuğumuz 
oldu. 
Astra’nın iç mekanına baktığımız zaman 
ise, önceki nesilde oldukça fazla olan 
düğme sayısını yeni nesilde dokunmatik 

tork üretiyor. X-Tronic şanzımanla alınan 
motorun şanzımanla uyumu da yüksek.  
Vites geçişlerinde oldukça konforlu 
olan aracın vites değişimlerini çok az 
hissettirmesi konforu artırıyor. Fabrika 
verilerine göre X-Trail 0’dan 100 km/s 
hıza 11.4 saniyede ulaşıyor.

TEKNIK VERILER NISSAN X-TRAIL

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 130 HP-4000 d/d

Maksimum tork 320 Nm-1750 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.4 sn

Şanzıman X-Tronic

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/55 R19

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 565 lt

Ağırlık 1640 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/5.1/5.8 lt/100 km

Uzunluk 4690 mm

Genişlik 1820 mm

Yükseklik 1710 mm

Aks mesafesi 2705 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.8
0-400 m (sn) 22.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.9
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 7.1
Menzil (km) 845

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.5
0-400 m (sn) 18.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 10.1
Menzil (km) 475

ekrana bıraktığını görüyoruz. Orta 
konsolda bulunan dokunmatik ekranda 
AppleCarPlay ve Android Auto sistemi 
ve bu sistemde Interlink R4.0 yazılım 
mevcut. İç mekanın genel tasarımına 
bakıldığında dıştaki yer yer sert ve 
agresif hatların burada da devam ettiği 
görülüyor.
4 silindirli ve turbo destekli 1.6 litrelik 
motor araca 200 HP güç ve 280 Nm 
tork sağlıyor. Bu motora 6 ileri oranlı 
tam otomatik şanzıman eşlik ediyor. 
0 – 100 km/s hızlanmasını 7.2 saniyede 
tamamlarken, turbo devreye girene 
kadar alt devirlerde cansız olan motor 
devir yükseldikçe gücünü gösteriyor.

TEKNIK VERILER OPEL ASTRA OPC LINE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 200 HP-5500 d/d

Maksimum tork  280 Nm-1650 d/d

Son hız 235 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.2 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/40 R18

Depo kapasitesi 48 lt

Bagaj hacmi 360 lt

Ağırlık 1289 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/6.1/8.2 lt/100 km

Uzunluk 4370 mm

Genişlik 1809 mm

Yükseklik 1485 mm

Aks mesafesi 2662 mm
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OPEL ASTRA SEDAN-OPEL ASTRA SPORTS TOURER TEST YILLIĞI

Opel Astra ST,  HB kardeşine iyi 
bir alternatif olacak gibi.

Opel Astra ailesinde HB ve SW 
karoserler hayatımıza girmiş 

olsa da sedan versiyon hala bir 
önceki nesil. 

Alternatif 
olacak mı?

Yenilenmesine 
gerek var mı?

Astra ST, ilk anda dönüp bir 
daha bakmayı gerektiren 
göze hoş gelen bir otomobil. 
Aracın önden başlayarak HB 

modelle aynı olan çizgileri arka kapıdan 
itibaren HB versiyondan farklılaşıyor. 
Arka kısımda da kendine has öğeleri 
barındıran araç arka kısmında ağabeyi 
Insignia ile benzerliklere sahip. 
Astra ST, HB kardeşi ile aynı orta konsolu 
paylaşıyor. Öncüsüne kıyasla azalan 
düğme sayısı ile sürücünün işini bir hayli 

Kıvrımlı hatları, birinci sınıf 
oranları ve güçlü duruşuyla 
model dikkatleri üzerine 
çekmeyi başarıyor. Ön 

ızgara tamamıyla, alt ızgarasında ise 
çerçevesinde yer alan krom detaylar ile 
şık olmuş. Arka bölümde ise yanlara 
doğru uzatılmış stoplar göze çarpıyor. 
İç tasarımda ise ergonomisi yüksek 
sürücü odaklı kokpiti bizleri karşılıyor. 
Yüksek işçilik kalitesiyle malzemelerin 

kolaylaştırıyor. Ergonomi sorunlarının 
azaltıldığı iç mekanda plastik kalitesi 
önemli ölçüde iyileştirilmiş.
Opel Astra ST, Türkiye’de 1.4 lt turbo 
benzinli 150 HP ve 1.6 lt turbo dizel 
136 HP’lik motor seçenekleriyle ithal 
ediliyor. Her iki motor seçeneği de sadece 
otomatik şanzıman ile alınabiliyor. Test 
aracımız 1598 cc hacmindeki turbo 
dizel versiyona sahipti. 3500 d/d’de 136 
HP güç ve 2000 d/d’de 320 Nm tork 
üretiyorken, maksimum hızı 200 km/s 
olarak belirtiliyor.

TEKNIK VERILER OPEL ASTRA SEDAN

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 136 HP-3500 d/d

Maksimum tork 320 Nm-2000 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/Disk

Lastikler 225/50 R17

Depo kapasitesi 56 lt

Bagaj hacmi 420 lt

Ağırlık 1475 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.3/5.1/6.4 lt/100 km

Uzunluk 4658 mm

Genişlik 1814 mm

Yükseklik 1500 mm

Aks mesafesi 2685 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.9
0-400 m (sn) 20.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.4
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.0
Menzil (km) 933

şık bir ortamda buluşmasının keyfini 
çıkartıyorsunuz.
Bu araç eskiden sadece 1.3 litrelik ve 1.7 
litrelik 2 farklı güç ünitesi ile satılıyordu. 
1.3 litrenin performansı kimilerine göre 
zayıf kalıyordu. 1.7’de vergi dezavantajı 
nedeniyle ile makul bir seçenek 
değildi.  Benim konuğum ise 1.6 litrelik 
dizel motor ve 6 ileri oranlı otomatik 
şanzımanı bulunan kombinasyon. 
Alt devirleri 1.3 litrelik motora göre 
daha canlı olan ünite, yakıt ekonomisi 
konusunda fena sayılmayan bir değerlere 
sahip. 3.9 litrelik ortalamaya sahip 
olan motor testimizde ise 6.0 litre 
dolaylarında tüketti.

TEKNIK VERILER OPEL ASTRA SPORT TOURER 1.6 CDTI 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 136 HP-3500 d/d

Maksimum tork 320 Nm-2000 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.1 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 48 lt

Bagaj hacmi 540 lt

Ağırlık 1350 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.9/4.6/5.8 lt/100 km

Uzunluk 4702 mm

Genişlik 1871 mm

Yükseklik 1510 mm

Aks mesafesi 2661 mm
OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.7
0-400 m (sn) 19.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.8 
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.6
Menzil (km) 871
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TEST YILLIĞI OPEL CROSSLAND X-OPEL INSIGNIA GRAND SPORT

Meriva yerine üretilmeye 
başlanan bu araç biraz fazla 

olan Peugeot desteği ile 
başarıyı yakalamak için 

çok uğraşacak. 

Opel Insignia adı başta 
olmak üzere kapsamlı bir 
yenilenmenin ardından 

karşımıza çıktı. 

Opel kostümlü 
Peugeot

Artık stil sahibi 
bir centilmen 

oldu

Crossland X önde parlayan Opel 
logosu ile bezenmiş ızgarasını 
cesur şekilde sergiliyor. İki 
krom kanatçık logoyu sarıyor ve 

Opel’in çift kanat LED gündüz farlarına 
doğru uzanıyor. Önde ve tüm alt bölümde 
görülen SUV tipi kaplamalar ve gümüş 
rengi ek parçalar otomobilin kendinden 
emin duruşunu ayrıca işlevsel ve sportif 
şıklığını da yansıtıyor.
Crossland X iç mekanında ferah bir yaşam 
alanı sunarken kompakt boyutları ile 
şehir yaşamına tam uyum sağlayacak gibi 
duruyor.
Crossland X’de üç tane motor seçeneği 
sundu. 1.2 litrelik benzinli 81 HP’lik 
giriş ünitesi, 1.2 litrelik benzinli turbo 

Yeni Insignia Grand Sport’un 
dış tasarımına Monza Concept 
ilham vermiş. Bu konseptten 
esinlenen ızgara ve ince farlar, 

geniş yatay görünümü destekler durumda. 
Izgara bir önce modele göre daha aşağıda 
konumlandırılmış. Arka tarafa net ve 

110 HP gücündeki motor ve 1.6 litrelik 
dizel güç ünitesi. Versiyona göre motor 
ve şanzımanlar değişkenlik gösteriyor. 
Bizim konuğum ise 1.2 litrelik 110HP 
güç üretirken, 205 Nm torkuyla dikkat 
çekiyor. Bu kombinasyona 6 ileri otomatik 
şanzıman eşlik ediyor.

,TEKNIK VERILER OPEL CROSSLAND X

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1199 cc

Maksimum güç 110 HP-5500 d/d

Maksimum tork  205 Nm-1500 d/d

Son hız 187 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.8 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/50 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 410 lt

Ağırlık 1214 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.4/6.5 lt/100 km

Uzunluk 4212 mm

Genişlik 1765 mm

Yükseklik 1605 mm

Aks mesafesi 2604 mm

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.9
0-400 m (sn) 20.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.9
Menzil (km) 652

OTO STIL TEST VERILERI 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.0
0-400 m (sn) 19.2 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.0
Menzil (km) 1033

sade çizgiler ince ve keskin LED stoplarla 
birleşiyor.Insignia yenilenen iç mekanıyla 
öne çıkıyor. Gösterge paneli zarifçe 
şekillendirilmiş, sürücüye dönük ve yatay 
yerleştirilmiş. Malzeme kalitesi olarak ise 
premium bir araç olduğunu kanıtlar gibi.
Insignia Grand Sport’ta 3 motor seçeneği 
bulunuyor. 1.5 litrelik benzinli motora 
165 HP ve 6 ileri otomatik şanzıman eşlik 
ediyor. Diğer motor seçenekleri ise 1.6 ve 
2.0 litrelik dizel ünitelerden oluşuyor. 1.6 
lt dizel motor seçeneğinde 136 HP güç 
ve 6 ileri otomatik şanzıman yer alırken, 
2.0 litrelik dizel motorda ise260 HP güç, 
8 ileri otomatik şanzıman ve 4x4 çekiş 
sistemi standart olarak sunuluyor.

TEKNIK VERILER OPEL INSIGNIA GRAND SPORT

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 136 HP-3500 d/d

Maksimum tork  320 Nm-2000 d/d

Son hız 203 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 245/45 R18

Depo kapasitesi 62 lt

Bagaj hacmi 490 lt

Ağırlık 1447 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.5/5.1/6.1 lt/100 km 

Uzunluk 4897 mm

Genişlik 1941 mm

Yükseklik 1455 mm

Aks mesafesi 2829 mm
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Range Rover özüne mi dönüyor?
Dünyanın en iyi ve prestijli arazi araçlarını üreten Land Rover,3 kapılı Coupe Evoque ve üstü 
açık cabrio Evoque ürettikten sonra şimdi büyük kardeş Range Rover’da benzer bir üretim 

sürecine girdi. İlk olarak 3 kapılı coupe Range Rover modelini göreceğiz. 

Range Rover modellerinin son 
dönemlerdeki sportif kimliği 
tartışılmaz. Gerek Range 
Rover SVR gibi performanslı 

modeller olsun, gerekse modellerin 
yeni tasarımlarının dikkat çeken 
hatları olsun eskinin o ağır arazi aracı 
Range Rover’lar gitti ve yollarda 
hem dikkat çekici hem de sportif 
görünmeyi başaran Range Rover 
modelleri geldi.

Ancak anlaşılan bu sportiflik Land 
Rover için yeterli gelmemiş ki marka 
şimdi tıpkı Evoque modelinde olduğu 
gibi büyük kardeş Range Rover’ı da 3 
kapılı olarak üretmek için çalışmalara 
hız vermiş.
Aracın kış testleri devam ederken 
casus fotoğrafçıların hedefi oldu.
Araca ilk bakışta arkada kapı olmasına 
rağmen bunun fotoğrafçılar için 
bir aldatmaca olduğu anlaşılıyor. 

Gerek ön kapının boyutu,  gerekse 
arka kapının kesim noktası ve tavan 
yüksekliği bu kapının gerçekte var 
olmadığını, sadece kamuflajla birlikte 
hatları gizlemek için konulduğu belli 
oluyor. Aracın ön kısmında yine 
heybetli bir görünüm sunulurken arka 
kısma doğru alçalan tavan sportifliği 
pekiştirmiş. Coupe Range Rover’ın 
arkasında ise bir önceki nesil Range 
Rover Sport modelinden tanıdığımız 
çizgilere ve stoplara yer verilmiş.
Aslında Range Rover Coupe fikri yeni 
değil. Bu model ilk olarak yine coupe 
formatında hazırlanıştı. Ancak yıllar 
içinde öylesine önemli değişiklik 
yaşadı ki artık insanlar aracın bu 
özelliğini unuttu bile. Bize göre ise 
Range Rover artık deyim yerindeyse 
ağır abi bir arazi aracı. Bu nedenle 
de onu 3 kapılı görmek isteyenlerin 
tercihlerini Evoque modelinden yana 
kullanmaları gerekir. Bu modelin satış 
fiyatı ve tüketici portföyü göz önüne 
alındığında Range Rover coupe olarak 
bizce üretilmemeli. Ancak elbette 
Land Rover bu konuyu bizden çok 
daha iyi biliyor… Bakalım belki aracın 
seri üretim hali bizim de fikrimizi 
değiştirecek çizgilere sahip olur; 
bekleyip görelim.

RANGE ROVER COUPE GÜNCEL
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Yeni Ford Ranger sınıfında 
tüm dengeleri değiştirecek

GÜNCEL FORD RANGER

ABD’nin en önemli otomobil markalarından biri olan Ford, Detroit Otomobil Fuarı’nda Ranger 
modelinin yeni neslini tanıttı. Yeni Ford Ranger gerek sahip olduğu agresif tasarımı gerekse 

güçlü motoru ile pick-up sınıfında tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. 

 Ford Ranger’in tasarımına 
baktığımızda, yatay ızgarasını 
ve çamurluk üstü hava 
kanallarını taşıyan pick-up, 

aerodinamik sürtünmeyi azaltan 
eğimli arka camı ve geniş arka 
çamurlukları ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Yeni Ford Ranger’ın bu agresif 
tasarımı bile pek çok tüketicinin 
satın alması için önemli bir tercih 
nedeni olacaktır. Amerikalıların çok 
sevdiği iri hatlara kavuşan model F 
Serisi modellerini andıran heybetli 
duruşuyla bu kez Amerika’da çok 
başarılı olacaktır. Avrupa’da da 
yükselen sert çizgi trendine ayak 
uydurabilen bu tasarım ülkemizde de 

kabul görecektir.
Aracın iç mekanında öncü modellerle 
benzer çizgilere sahip. Gerek 
kullanılan malzemeler gerekse orta 
konsolun genel tasarımı şu anda 
satılmakta olan modelle benzerliklere 
sahip. Ancak zaten bu tasarım çok 
beğenildiği için böylesi bir kısıtlı 
değişim kabul edilebilir bir durum. 
Araçtaki multimedya ekranı artık 
Apple CarPlay ve Android Auto ile 
uyumlu hale getirilirken Amerika’da 
4G uyumlu olarak da alınabiliyor. 
Ancak henüz Avrupa versiyonlarında 
bu özellik olmayacak.
Ford Ranger da 2.3 litrelik EcoBoost 
motor yer alıyor. Bu motor 310 HP 

güç ve 475 Nm tork değerine sahip. 
Bu güçlü motora ise 10 ileri otomatik 
şanzıman eşlik ediyor.
Ayrıca Ranger’da dört adet sürüş 
modu bulunuyor: Bunlar, normal, 
çamur, kar ve toprak.
İki veya dört tekerlekten çekişli 
olarak alınabilen Yeni Ford Ranger 
Amerika’da hemen bayilerde olacak. 
Avrupa’da ise ilerleyen günlerde 
satışa sunulacak. Cenevre Fuarı’nda 
Avrupa prömiyeri yapılacak olan Yeni 
Ford Ranger 2018 ilk yarısı sonunda 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde satışa 
sunulacak. Ülkemizde de benzer bir 
takvimde modelin satışa sunulması 
bekleniyor.
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Yeni VW Jetta 
Mart’ta Türkiye’de
Volkswagen Jetta’nın yeni nesli Detroit Otomobil 
Fuarı’nda kendini gösterdi. Yeni ve daha büyük 
bir platformda üretilmeye başlanan VW Jetta yeni 
tasarım anlayışı ile otomobil tutkunlarının daha 
şimdiden beğenisini kazandığını söyleyebiliriz. Yaşam 
alanı konusundaysa yine eleştiri alacak gibi görünüyor. 

Volkswagen’in çok satan 
Jetta’nın yeni nesli kendini 
gösterdi. Daha önce casus 
fotoğrafları yayınlanan 

otomobildeki en önemli değişiklik 
platformunun değişmesi. Artık 
MQB platformu üzerinden yükselen 
Jetta, yeni platformu sayesinde daha 
teknolojik ve estetik bir otomobil 
olmayı başarmış. Eskisine göre daha 
büyük olan bu platform modelin en 
önemli gücü olacak.
Yeni tasarım çizgileri ile Volkswagen 
Jetta bugüne kadar hiç karşımıza 
çıkmadığı kadar çekici bir tasarım 
formuna bürünmüş durumda. 
Markanın son dönemlerde geliştirdiği 
Arteon modelinin yapısını kullanan 

yeni VW Jetta bütününe bakıldığında 
iyi giyimli araçlardan biri olmuş 
durumda. Arkasında büyük bir bagaj ve 
bagaj kapağı taşıyor olmasına rağmen 
bu tasarım anlayışı ile bunu çok iyi bir 
şekilde gizliyor. Keskin hatların bolca 
kullanıldığı otomobil özellikle önden 
bakıldığında tüm dikkatleri üzerine 
çekme konusunda sıkıntı yaşamayacak 
diye düşünüyoruz.
Yeni Volkswagen Jetta’nın dış 
tasarımındaki diğer detaylara 
baktığımızda, yeni nesil 
otomobillerindeki imza çizgilere 
sahip otomobil, daha keskin hatlara 
sahip. Dış tasarım konusunda herkesin 
üzerinde daha şimdiden olumlu bir 
etki bırakan yeni VW Jetta yaşam alanı 

tasarımı konusundaysa biraz sıkıntı 
yaşayacak gibi görünüyor. Volkswagen 
markasının yaşadığı dijital dönüşümün 
kullanıldığı yaşam alanında artık 
markanın ezbere bilinen tasarım 
anlayışına yer verilmiş. Yaptığımız ön 
araştırmada bu durumun kullanıcılar 
tarafından yine tuhaf bulunduğunu 
belirtmek isteriz. Sanıyoruz elektrikli 
modellerin üretime geçmesi ile birlikte 
VW Grubu bu konudaki radikal adımını 
atacak.
Jetta’nın kaputunun altında 1.4 
litrelik turbo beslemeli TSI motor 
sunulacak ve 150 HP güç üretecek. 6 
ileri manuel şanzımanla alınabilecek 
olan Jetta da versiyona göre 8 ileri DSG 
şanzıman ile de tercih edilebilecek. 
Sürüş karakteri konusunda markanın 
genlerinden gelen kabiliyetli yapının 
aynen bu araçta da görev yaptığını 
biliyoruz. Yapılan açıklamalara göre 
yeni platformla birlikte sürüş yapısında 
da tıpkı dış tasarımda olduğu gibi çok 
önemli iyileştirmeler olmuş. 
Büyük bir değişim söz konusu olmazsa 
yeni Volkswagen Jetta Mart ayında 
Türkiye’de satışa sunulacak. VW’nin 
internet sitesinde de Jetta’nın 2018 
fiyatları açıklanmadığına göre, 
ülkemize direkt yeni nesil ithal 
edilecek demektir. 

VW JETTA  GÜNCEL
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KARŞILAŞTIRMA AUDI Q5 & BMW X3

PREMIUM SINIFTA REKABET SERT, MARKALARIN SATIŞLARI HIZLI DÜŞÜYOR, 
HIZLI YÜKSELİYOR. BAKALIM PREMIUM TEMSİLCİLERDEN AUDI Q5 Mİ SAHADAN 

GALİP AYRILACAK YOKSA BMW X3 MÜ? 
YAZI MURAT TOSUN FOTOĞRAFLAR ÖZGÜR KARAKAYA

Devlerin dansı 
büyük olur

ama kazananı kim olur?
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Devlerin dansı 
büyük olur
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on yıllarda en sert rekabet 
premium sınıfta yaşanıyor. 
Markaların satış grafiklerini 
detaylı bir şekilde incelediğim 
zaman çok çarpıcı detaylar 
görüyorum. Bazı markalar 
hızlı bir yükselişe geçerken 
bazıları çok sert düşüşler 
yaşıyor. Söz konusu hızlı 
bir yükseliş içinde olan SUV 
sınıfı olunca işleri daha da 
zorlaşıyor. Gerçekten de 
acımasız ve rakiplerini yok 
eden bir rekabette bakalım 
bizim karşılaştırmanın galibi 
kim olup arenadan gururlu bir 
şekilde çıkacak.

TASARIMDA  
BÜYÜK FARK VAR

Söz konusu tasarım unsurları 
olduğunda iki markanın da 
değişmeyen tasarım felsefesi 
ile eleştiri oklarının hedefinde 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu konuda aynı fikirdeyim ve 
bu iki aracı karşılaştırdığımda 
tarzları açısından baktığımda 
Audi Q5’i daha iddialı 
buluyorum. Hepimiz için en 
önemli detay olun yüz tasarımı 
konusunda Q5 rakibinin 
birkaç adım önünde yer alan 
bir ifadeye sahip. Daha kaliteli 
görünüyor ve burada rakibini 
zorlanmadan ringin dışına 
itiyor.

S
KARŞILAŞTIRMA AUDI Q5 & BMW X3
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YAŞAM ALANI AZ FARKLA
Tasarımda rakibine 

yenilen BMW rövanşı burada 
az farkla da olsa alıyor.  
İki marka burada da 
süregelen tasarımları 
nedeniyle aslında benim 
beğenimi kazanma 
konusunda sıkıntı yaşıyor 
ama bu bölümde Q5’in 
yaşattığı hayal kırıklığı 
daha fazla. Kesinlikle bu tip 
araçların artık yaşam alanına 
daha fazla değer vermesi ve 
bu bölümde farklılaşması 
gerekiyor, yoksa kaybeden 
olacaklar. Sürücü odaklı 
tasarımı iyi kullanan X3 bu 
raundu kazanıyor.

SÜRÜŞ ÖZELLIKLERI  
BAŞA BAŞ MI?

Sürüş karakterleri konusunda 
iki aracı birbirinden ayırmak 
için çok çabaladım. Her zaman 
kullandığım test parkurunda iki 
araçla da defalarca denemeler 
yaptım. Neredeyse ikisi de aynı 
çizgide, aynı performansla ve aynı 
güvenlik özellikleriyle geçişler 
yaptı. Burada X3 yönlendirme 
kabiliyetinin artısıyla biraz daha 
iyi puan aldı. Ancak Q5 biraz 
daha kendinden emin yol tutuşu 
ile bu açığı kapatmaya çalıştı. 
Premium araçları test ettiğimin 
farkındayım ve zaten durumun 
böyle olacağını da biliyordum. 
İkisi de kendinden emin olan 

KARŞILAŞTIRMA AUDI Q5 & BMW X3

karsilastirma 2.indd   66 27/01/2018   15:40



w w w.otos t i l .co m OTO STİL ŞUBAT 2018    67

araçlar ve onları birbirinden 
ayırmak zor. Arazi kabiliyetleri 
açısından çok fazla yoruma 
gerek yok, çünkü bu araçlarda 
araziye çıkan herhangi biriyle 
daha önce karşılaşmadım, 
bilmem siz gördünüz 
mü? Birinde quattro dört 
tekerlekten çekiş sistemi görev 
yaparken diğerinde xDrive adı 
verilen sistem görev yapıyor. 
Bu bölümde yapacağım tek 
açıklama xDrive isimli dört 
tekerlekten çekiş sistemini çok 
başarılı bulmadığım yönünde 
olacak. Fabrika verisi yakıt 
tüketim verileri açısından çok 
küçük bir farkla Q3 daha iyi 
çıkıyor. Yola yansıma açısından 
baktığımda da aynı sonucu elde 
ettim. 

KAÇ PARA BU SUV’LAR?
Günümüzün en önemli 

değerlendirme kriterlerinden 
birisi fiyatların durumu. 
Başlangıç fiyatlarına baktığım 
zaman Audi Q5 449 bin TL. 
Yine başlangıç fiyatı açısından 
BMW X3 ise 435 bin TL. 
Yani premium araçlar olarak 
baktığımızda başlangıç fiyatları 
açısından da atla deve bir 
fark yok. Ama fiyatlar nasıl? 
Hepimizin ağzının sulanarak 
baktığı araçlar olmaya devam 
etme noktasında çıta çok daha 
yükseğe çıktı. 

TEKNİK VERİLER AUDI Q5 BMW X3

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

Yerleşim Önde enlemesine Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 16/2

Motor hacmi 1968 cc 1995 cc

Maksimum güç 190 HP-3800 d/d 190 HP-4000 d/d

Maksimum tork 400 Nm-1750 d/d 400 Nm-1750 d/d

Son hız 218 km/s 213 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.9 sn 8.0 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik 8 ileri otomatik

Aktarma 4 tekerlekten çekiş 4 tekerlekten çekiş

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

Lastikler 235/55 R17 225/60 R17

Depo kapasitesi 65 lt 67 lt

Bagaj hacmi 550 lt 550 lt

Ağırlık 1845 kg 1825 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/4.9/5.3 lt/100 km 5.6/5.7/5.9 lt/100 km

Uzunluk 4663 mm 4708 mm

Genişlik 1893 mm 1891 mm

Yükseklik 1659 mm 1676 mm

Aks mesafesi 2819 mm 2864 mm

FİYAT 449.000 TL 435.000 TL

OTOSTİL TEST VERİLERİ AUDI Q5 BMW X3
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.2 8.6
0-400 m (sn) 17.3 18.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 42.3 42.6
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 43.2 43.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67 66
Test tüketimi (lt/100 km) 8.4 8.8
Menzil (km) 773 779

SONUÇ
İki araç karşı karşıya geldi ve 
tüm kozlarını yaptığım kapsamlı 
testte karşı karşıya getirdi. İki 
premium rakip arasından tüm 
uluslararası karşılaştırmalarda 
kullanılan verilere baktığım 
zaman BMW X3, Audi Q5’in az 
bir farkla gerisinde kaldığını 
ve kazananın Q5 olduğunu 
görüyorum. 

PUANLAMA MAKSİMUM PUAN AUDI Q5 BMW X3
Tasarım 10 8 7
İç mekan 10 8 9
Motor 10 8 8
Şanzıman 10 7 8
Performans 10 8 7
Yol tutuş 10 8 8
Fren 10 8 7
Tüketim 10 7 6
Donanım 10 8 8
Fiyat 10 5 6
Toplam 100 75 74
SONUÇ 1. 2.
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Yeni Kia Cerato 
çok can yakacak

GÜNCEL KIA CERATO

Kia Detroit Motor Show’da tanıttığı yeni 
nesil Kia Cerato agresif tasarımıyla çok 
yan yakacağa benziyor. Modelin ağabey 
Stinger modeli gibi agresif hatlara sahip 
olması dikkat çekmeyi garanti ediyor. 

 Ülkemizde Cerato, 
Amerika’da Forte adıyla 
satılan ve cee’d modelinin 
sedan kardeşi olan 

model tamamen yenilenen nesliyle 
Detroit’de tanıtıldı. Aracın çizimlerini 
daha önce paylaşan firmanın paylaştığı 
görsellerle seri üretim model bir 
hayli benziyor. Bu sayede de yeni Kia 
Cerato, sedanlar içinde tasarımıyla 
çok ciddi bir rakip olacak.
Küçük bir Stinger gibi tasarlanan Yeni 
Kia Cerato, güncel cee’d modelinde 

kullanılana benzer ızgarayla 
donatılmış. Ancak aracın farlarında 
ledler kullanılmış. Ön tampon 
köşelerinde devasa hava girişleri 
olan araç kendinden gövde kitli 
gibi algılanıyor. Geniş çamurluklar 
ve büyük jantlarla hazırlanan 
profilse akıcı bir hatta sahip. Burada 
marka güçlü bir omuz çizgisine yer 
vermemiş. Aracın arka kısmında 
ise büyük stoplar dikkat çekiyor. 
Stopların ve arka kısmın genel yapısı 
önle uyumlu. Özellikle öndeki hava 

kanallarının bir benzeri arkaya da 
konumlandırılmış ve bütünlük 
sağlanmış. İç mekandaysa genel olarak 
bilinen çizgiler ve kumandalara yer 
verilmiş. Aracın Avrupalı modelleri 
andıran çizgileri bakalım Amerika’da 
nasıl tepki alacak? Çünkü Avrupa’dan 
farklı olarak örneğin Amerikalı 
tüketiciler araçlarında büyük bardak 
tutucu gibi ilginç istekleri oluyor. 
Bu da fazlasıyla Avrupalı duran iç 
mekanda Cerato’nun işini o pazarda 
zorlaştıracaktır. 
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Yeni Skoda Fabia ne zaman 
ülkemizde olacak?
Skoda’nın en çok tercih edilen modellerinden olan Fabia, Mart ayında düzenlenecek olan 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni nesliyle yer alacak. Yeni Skoda Fabia fuarın ardından da 
satışa sunulacak ve yıl bitmeden ülkemize ithal edilecek.

SKODA FABIA  GÜNCEL

Şimdilik ilk teaser görseli 
yayınlanan Yeni Skoda Fabia’nın 
ön kısmı büyük bir değişimden 
geçmiş gibi görünüyor.  

             Aracın ızgarası daha büyük 
köşeli çizgilerden hazırlanmışken farlar 
da değişimden nasibini almış. Farların 
içlerindeki ışık çizgisi ağabey SuperB 
modeliyle büyük benzerlikler taşıyor. 
Çamurluklar bu çizimde oldukça şişkin 
ve güçlü görünürken bakalım seri 
üretim modelde de benzer bir halde 
olacak mı?
Aracın ortasından kat geçen motor 
kaputu ise önde en çok dikkat çeken 
bölge oluyor. Ön çamurluktan başlayan 
omuz çizgisi ise profil boyunca devam 
ediyor. Arka kapı tasarımı çok net 
olmasa da ana hatların korunduğu belli 
oluyor. Skoda henüz yeni Fabia ile ilgili 
detay vermekten kaçınıyor. Ancak 
aracın bu neslinde daha zengin motor 
alternatifleri olacağı belirtiliyor.

Eski nesil Skoda Fabia’ya bakınca iki model arasında benzerliklerin minimumda olduğu 
görülüyor. Skoda, yeni Fabia için güncel modelden pek fazla ilham almamış ve aracı 
görünen o ki sıfırdan tasarlamış.
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MEKAN SOHO HOUSE

görkemli binasında 
yaratıcı sektörü ağırlıyor
Hepimiz Soho House’u sık sık duyuyor, içeride 
neler olduğunu merak ediyoruz. Özellikle sosyal 
medyada fotoğraflara bakınca mekanda pek 
çok etkinlik, workshoplar, cookhouse, müzik 
dinletileri, film gösterimleri yapıldığını görüyoruz. 
Aslında doğru, burada acayip etkinlikler yapılıyor 
ama Soho House bunlarla sınırlı değil... 

Soho House İstanbul

YAZI EMRE KARA

mekan.indd   70 27/01/2018   16:47



w w w.otos t i l .co m OTO STİL ŞUBAT 2018    71

 Soho House İstanbul, 87 
yatak odası, terasları, 
spor salonu, kulü p 
restaurant ve barları, 

ü ye ve ü ye olmayan herkese 
açık Cowshed spa, The Allis ve 
Cecconi’s restaurantı ve özel 
etkinlik alanları ile Beyoğlu 
semtinde 19. yü zyıldan kalma 
Palazzo Corpi binasında yer 
alıyor.

1995 yılında Nick Jones 
tarafından kurulan Soho 
House, film, medya ve kreatif 
sektörlerde çalışan kişilere 
özel bir ü yelik kulü bü  olarak 
yola çıkıyor. Grup zamanla 
Avrupa ve Amerika’da 
bü yüyor. Londra, New York, 
Berlin, Toronto, Chicago, Los 
Angeles ve Miami’de bulunan 
kulüplerin  13.sünü İstanbul’da 

açıyor. Ayrıca restoran, sinema, 
spa ve oteli de sunduğu 
hizmetler arasına ekliyor.

Soho House İstanbul’da Neler 
Var?
OTEL
17 asma katlı oda ve bir 
apartman dairesi dahil olmak 
üzere, farklı boyutlarda 
toplam 87 farklı oda seçeneği 
sunuyor. Odalarda Cowshed 
ürünleri, mısır pamuğu 
çarşaflarla kaplı çift kişilik 
büyük boy yataklar, dü z ayak 
yağmur ormanı duşlar ve 
şömine bulunuyor.

KULÜP
Sadece üyelerin ve üyelerin 
yanında getirdiği misafirlerin 
giriş yapabildiği; yeme, 

içme, buluşma ve rahatlama 
için bir mekan. Birinci katta 
Club Bar yer alıyor. Games 
Room ise gündüz çalışma 
alanı oluyorken, akşam ping 
pong masası oluyor. Dining 
Room’da muazzam bir akşam 
yemeği yenebilirken; Morning 
Room’da ise gün boyu yeme ve 
içme servisi yapılıyor. İkinci 
kattaki Embassy Club geç 
vakte kadar canlı müzik ve 
dj performanslarının olduğu 
bölüm. Haftasonları sabaha 
kadar eğlenmek mümkün.

YEME – İÇME
Üye olan & olmayan herkese 
açık The Allis ve Cecconi’s 
de kahvaltıdan geç saate 
kadar menüler yer alıyor. 
The Allis’in her gün başka 
çeşitlerle karşılacağınız tatlı 
barı lezzetiyle ve uygun 
fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

GYM
920 metrekarelik Cowshed 
Active Gym Technogym 
kardiyovasküler, rezistans ve 
serbest ağırlık ekipmanlarıyla 
donatılmış tam donanımlı 
bir spor salonu. Içerisinde 
en gelişmiş climb excite, 
skill mill, cable station ve 
abdominal bench ekipmanları 
bulunuyor. Ayrıca boks dersleri, 
antremanlar, stüdyo dersleri, 
personal training seçenekleri 
var. Haftanın her günü 07.00-
22.00 saatleri arasında açık. 

SPA
Rahatlamak için Cowshed 
Relax, Hamam ve herkese açık 
geleneksel hamam bakımları, 
Neville’de ise erkekler için bakım 
yer alıyor. Bakım listesi ve diğer 
detayları Soho House İstanbul’un 
internet adresinde bulabilirsiniz.
W: sohohouseistanbul.com
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Yerli Hyundai i20 makyajlanıp yıl 
ortasında satışa sunulacak

Ülkemizde üretilen ve geçtiğimiz yıl 19 bin 432 adet satış başarısı gösteren küçük sınıfın 
önemli modeli Hyundai i20, bu yıl makyajlanarak yeni yüzüyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Almanya’da testleri devam eden makyajlı modelin 
en dikkat çeken kısmı ön tasarımı olacak. 
Özellikle i30 modelinde gördüğümüz gibi 
yeni nesil ızgara ve far yapısının kullanılacağı 

i20’de markanın yeni tasarım detaylarına yer verilecek. 
Arka kısımda bu karar sonrasında güncel modelden bir 
hayli farklı olacak. İki parçalı ve büyük yapılı stopların 
kullanılacağı otomobilde gövdeye yere yakın bir görünüm 
vermek için tampon altlarında eklentiler kullanılacak.
Henüz iç mekan fotoğraflanmamış olsa da özellikle i30 

modelindeki gibi merkeze konumlandırılmış büyük 
multimedya ekranının kullanılmasına kesin gözüyle 
bakılıyor. Ayrıca dijital klima da donanımlar arasında 
olacak. Öncü modelde olmayan şerit takip asistanı 
gibi donanımların da eklenerek teknolojik özelliklerin 
artırılacağı i20’de kullanılacak motorlar ise büyük 
değişime uğramayacak. 1.0 litrelik turbo destekli motorda 
otomatik şanzıman ise nihayet sunulacak.
Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan model, yıl 
ortasında ise satışa sunulacak.

GÜNCEL HYUNDAI I20
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Micra hayatımı değiştirdi
Küçük sınıfın 

en önemli 
modellerinden 
Nissan Micra 

kullanıcıları artık çok 
değişik bir profile sahip. İlk 
satışa sunulduğunda daha 
çok kadın otomobili olarak 
adlandırılan Micra gün 
geçtikçe daha fazla tüketici 
tarafından tercih edilmeye 
başlandı ve erkekler de bu 
aracı çok sevdi. 

Örneğin ben her gün 
Beylikdüzü’nden Bakırköy’e 
gidip geliyorum. Günümün 
önemli bir kısmı da ne yazık 
ki trafikte geçiyor. Ancak 
Nissan Micra’nın CVT vites 
kutusu bana o özlediğim 
otomatik vites konforunu 
sunmayı başardı. Eskiden 
manuel vitesli bir araç 
ile yaptığım ve adeta sol 
ayağımda kramplarla biten bu 
yorucu sürüşler eskisi kadar 
beni yormuyor. Bu anlamda 
Micra gerçekten başarılı bir 
otomobil. 

3 bin km’yi geride bırakan 
aracımız bu süre içinde 
tüketiminde de bir miktar 
düşüş gösterdi. Ancak daha 
motor yararlı kurumları tam 
olarak oluşturamadığı için bir 
süre daha tüketim istediğimiz 
seviyeye inmeyecektir. 

Sanırım 8-9 bin km’de 
artık o dizelleri kıskandıran 
tüketime de ulaşmış oluruz. 
Şimdilik tüketim 7,6 lt/100 
km düzeyinde.

Küçük boyutlarına 
karşılık iç mekanı oldukça 
geniş olan Micra, bu sayede 
beni çok mutlu etti. Eşim, 
çocuğum ve bir misafirimizle 
hiç zorlanmadan uzun 
yola da çıktığım Micra’nın 
bagaj kapasitesi dışardan 
görünenden daha büyük. 
Yere yakın konumlandırılan 
yükleme alanı küçük ailelerin 
beklentileri karşılayabiliyor. 

Micra’nın 1.2 litrelik 
motoru şehir içinde tam 
istenilen performansı 
sunabiliyor. Bu konuda 
motor ve şanzıman üstüne 
düşeni sorunsuzca yapıyor. 
Ancak elbette Micra’nın bazı 
eksikleri de yok değil.

Örneğin arka camların 
manuel olarak açılması 
küçük çocuklu aileler için 
bir dezavantaj olabilir. Zira 
siz öndeyken çocuk kilidini 
aktif etseniz de camlar için 
yapacak bir şeyiniz olmuyor. 
Ayrıca aracın menüsünü 
o kadar karıştırmamıza 
rağmen yola çıkıldığında 
kapıları otomatik olarak 
kilitleyemedik.

NISSAN MICRA KULLANILMIŞ TEST

Nissan Micra Garantiler 
2 yıl ya da 60.000 km’ye kadar araçların garanti süresi içinde 
gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı 
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin 
Nissan Yetkili Servisleri’nde onarımı yapılıyor. Nissan araçları 
binek otomobillerde 2 yıl/60.000 km, ticari araçlarda 2 
yıl/100.000 km garanti kapsamında olup; ayrıca Nissan Otomotiv 
A.Ş, aracın ilk satış tarihinden itibaren başlamak üzere 3 
yıl/100.000 km süresince Nissan Kalite Güvencesi ile işçilik 
ya da malzeme hatası sonucu üretimden kaynaklanabilecek 
problemlerin ücretsiz onarımını garanti ediyor.

Sıfır km alarak teste başladığımız Nissan Micra 
testimizde ilk ay sonunda 3 bin km’ye ulaştık. 
Şimdilik her şey yolunda ve direksiyonun 
başına geçtiğim bu ufaklık gerçekten hayatımı 
değiştirdi. YAZI MURAT TOSUN  
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ARAÇ BAKIM SEKTÖRÜNÜN YERLİ MARKASI AUTOCLUB’IN GENEL MÜDÜRÜ 
TURGUT YÜKSEKDAĞ YENİ HEDEFLERİ İLE İLGİLİ İDDİALI KONUŞTU. 5 YILDA 

50 BAYİYE ULAŞAN AUTOCLUB’IN YENİ HEDEFİ İSE ARTIK ÜRÜNLERİN HEPSİNİ 
TÜRKİYE’DE ÜRETMEK VE DİĞER ÜLKELERE İHRAÇ ETMEK.

YAZI  MERT DURAN

 Araç bakım ya da 
diğer adıyla Car Care 
sektöründe uzun 
yıllar bilinen birkaç 

marka varken birden her 
tarafta görmeye başladığımız 
AutoClub’ın bu önemli 
büyümesi ile ilgili detaylı bilgi 
almak için firmanın Genel 
Müdürü Turgut Yüksekdağ’ın 
kapısını çaldık. Bugüne 
kadar bu sektörde farklı 
markalar altında da çalışan 
Yüksekdağ, yerli bir marka 
yaratmanın zorluğundan dert 
yansa da bunu başarmak için 

verdikleri uğraşın meyvesini 
almaktan dolayı çok mutlu 
ve gururlu. Bayi sayısı 50 
adede ulaşan firmanın yeni 
hedefi ise yurtdışından satın 
aldığı ürünleri ülkemizde 
üretmek. Bunun için gerekli 
Ar-Ge çalışmalarına başlayan 
AutoClub kısa bir süre içinde 
üretime geçmek ve hatta 
bu ürünleri ihraç etmenin 
peşinde.

OS: Kabına sığmayan bir 
yapınız var. Turgut Yüksekdağ 
hep böyle miydi, yoksa 

SERVİS AUTOCLUB

5 yılda 50 bayiye ulaştı 
şimdi sırada ihracat var

 A
marka varken birden her 
tarafta görmeye başladığımız 
AutoClub’ın bu önemli 
büyümesi ile ilgili detaylı bilgi 
almak için firmanın Genel 
Müdürü Turgut Yüksekdağ’ın 
kapısını çaldık. Bugüne 
kadar bu sektörde farklı 
markalar altında da çalışan 
Yüksekdağ, yerli bir marka 
yaratmanın zorluğundan dert 
yansa da bunu başarmak için 
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AutoClub mı sizi bu hale 
getirdi?

TY: Her zaman aktif bir 
insan oldum. İş hayatımda 
hep ilerlemenin yollarını 
düşündüm. Elbette kendi 
markam için bu aktiflik 
daha da arttı. Bu nedenle 
de durmayı aklımdan bile 
geçirmiyorum.

OS: Peki bu hareket ve 
yerinde duramama nereye 
kadar gidecek. Yok mu bir 
sınırınız?

TY: İnsanın sınırı 
kendisidir. Örneğin 
çok sevdiğim bir hikaye 
vardır; ıstakozlarla ilgili. 
Kendimi de biraz buna 
benzetirim. Istakozlar 
büyümeye başladıklarında 
kabukları onlara dar gelir 
ve kendilerini baskı altında 
hissederler. Yaşadıkları bu 
baskı altında ezilmek yerine 
kabuklarından çıkmak için 
uygun ortam yaratıp büyürler, 
kabuklarından kurtulurlar 
ve yeni kabuk oluştururlar. 
Yani yaşanan her sıkıntı ve 
stresi yeni çözümler ile bir 
sonraki aşamaya geçerek 

olumluya çevirmek için 
fırsat olarak görmek bizim 
elimizde. Yaşadığımız zor ve 
sıkıntılı süreçlerde aklıma 
hep bu hikaye gelir. Bir sıkıntı 
yaşıyorsam bunun stresini 
yaşamak yerine bir sonraki 
basamağa geçmek için avantaj 
olarak görmeye çalışırım. 
Bugünün dünyasında yaşanan 
her sıkıntıda antidepresan 
ilaçları alanları gördükten 
sonra bu hikayeyi bir kez daha 
okurum.

OS: AutoClub’ın geride 
kalan 5 yılı sizin için zor 
muydu?

TY: Kabul edelim ki zor bir 
5 yıldı. Car care sektöründe 
dünyanın hemen hemen 
tüm iyi markalarının yer 
aldığı Türkiye pazarında bir 
Türk markası olarak ortaya 
çıkmak, “ben de varım” 
demek gerçekten kolay 
değil. Dünya markalarının 
50 yılı aşan bilgi birikimleri 
yanında Türkiye pazarında 
geçirdikleri 20 yılı aşkın 
süreyi de düşündüğümüzde 
AutoClub olarak ortaya çıkmış 
olmak gerçek bir delilik olarak 

görülebilir. Biz de öyle gördük 
zaten J

OS: Ama vazgeçmediniz…
TY: Bu deliliği yaparken 

bir an bile tereddüt etmedik. 
Ancak ülkemizin içinde 
bulunduğu hem siyasal 
hem de ekonomik şartlar 
bu süreçte bizi çok zorladı. 
Ama tüm süreçleri ıstakoz 
hikayesindeki gibi büyümek 
için bir avantaj olarak gördük 
ve her zaman çok daha fazla 
çalıştık.

OS: Keşke bu kadar 
uğraşmasaydım dediğiniz bir 
pişmanlık var mı?

TY: AutoClub bugün 
Türkiye’deki car care 
sektörünün tartışmasız 
lideri. Bayii sayısı, eğitim 
merkezi, kampanyalar, 
bayilerin sektöre getirdiği 
kalite, ürün farklılığı, ürün 
kalitesi ve diğerleri... Bu 
sonuçları görünce de iyi ki 
vazgeçmemişim diyorum. 

OS: O halde 2018 hedefleri 

büyük olmalı. Ne yenilikler 
bekliyor tüketicileri bu yıl?

TY: İlk olarak bu yıl 
kendi üretimimize geçmeyi 
hedefliyoruz. Bu yıl içinde 
öncelikli hedefimiz üretim 
tesisimizi büyütmek ve 
artık ihracat yapabilir hale 
getirmek. Portföyümüzdeki 
yerli ürün sayısını her 
geçen gün daha da artırmak 
istiyoruz. Üretimini 
kendimizin yapmadığı ürünler 
için üretim yapacak firmalara 
destek vermek, Ar-Ge 
hizmeti vererek bu ürünlerin 
Türkiye’de üretimini 
gerçekleştirmek diğer büyük 
hedefimiz olacak.

Elbette uygun nitelikte 
yeni hizmet noktaları da 
açarak bu yıl büyüyerek 
yolumuza devam edeceğiz. 
Çok fazla hedefimiz var ve 
artık çok şükür ki bizim için 
kimse “yapamaz” diyemiyor. 
Yeni bir yıl başladı. Birçok 
büyük hedef yanında 
arkamızda 50 bayinin gücü 
ile bu yıl çok önemli işler 
başaracağımıza inanıyorum. 
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Küçük SUV’larda galip
Sosyal medya üzerinden yaptığımız ve tamamen sizlerin belirlediği 
“Ayın Yıldızı” araştırmamızın kazananı Opel Mokka X oldu. 

ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI 

Opel Mokka X oldu
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 

ayin yildizi.indd   76 27/01/2018   16:26



w w w.otos t i l .co m OTO STİL ŞUBAT 2018    77

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.

1,5 MILYON KIŞIYE ERIŞTIK
Bu ay size son dönemin popüler 

sınıfı olan küçük SUV ve Crossover 
modelleri arasından 6 seçenek 
sunduk ve hangisini satın alırsınız 
diye sorduk. 
Fiat 500X, Nissan Juke, Opel Mokka 
X, Peugeot 2008, Renault Captur 
ve Suzuki Vitara arasından geçen 
mücadelede Opel Mokka X sizlerden 
gelen oylarla birinci oldu. Sonuçta 
Facebook ve Instagram üzerinden 
1750 adede yakın yorum yapılan 

araştırmada karşımıza 1450 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 
Opel Mokka X olurken, Suzuki 
Vitara ikinci, Peugeot 2008 üçüncü, 
Renault Captur dördüncü, Fiat 500X 
beşinci ve Nissan Juke altıncı oldu. 

Opel Mokka X özellikle motorları 
ve renk seçenekleri ile sizlerin 
beğenisini kazanmış görünüyor. 
Nissan Juke’un ise artık tüketicilerin 
gözünde yaşlanmaya başladığı 
araştırmamızda da öne çıktı. 

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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3008DKR maxi
Dakar’dan zaferle döndü
Team Peugeot Total, Dakar zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Peugeot 
3008DKR Maxi ile yarışan ekip ardı ardına üç yıldır dünyanın en zorlu 
motor sporları etkinliklerinden biri olan Dakar’dan zaferle evine döndü. 
Peru, Bolivya ve Arjantin olmak üzere toplam 13 etaptan oluşan 8.793 
km’lik zorlu mücadeleyi efsane pilot Carlos Sainz ve Lucas Cruz ikilisi 
kazandı.

w w w.otos t i l .co m
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Peugeot 
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 Bu yıl 40’ıncısı 
gerçekleştirilen Dakar 
rallisi teknik açıdan ekipleri 
zorladı. Ekipler 13 etaptan 

oluşan ve Peru, Bolivya ve Arjantin 
olmak üzere toplam üç ülkeyi 
kapsayan 8.793 km’lik zorlu bir 
maratonu geride bıraktılar. 2016 ve 
2017 yıllarında kupayı evine götüren 
Team Peugeot Total, 2018 Dakar 
Rallisi’ni de kazandı ve böylece üç yıl 
üst üste Dakar’ı kazanan ekip olarak 
efsane yarışın tarihine adını altın 
harflerle yazdırdı. 

Geçtiğimiz sezon yaşadıkları 
şanssızlıklar nedeniyle yüzleri 
gülmeyen Carlos Sainz ve Lucas Cruz 
ikilisi 2018 Dakar’da yüzü gülen 
ekip oldu. İkili Peugeot 3008DKR 
Maxi ile iyi bir başlangıç yaptılar. 
6. ve 7. etapta günü birincilikle 
tamamlayan ikili liderliği aldıktan 
sonra istikrarlı bir yarış çıkartarak en 
yakın rakibi ile 43.40 dakika farkla 
zafere ulaştılar. 

2016 ve 2017 Dakar Rallilerini 
kazanan Stephane Peterhansel ve 
Jean-Paul Cottret ikilisi yaşadıkları 
talihsizlikler nedeniyle 2018 Dakar 
Rallisinden elleri boş böndüler. 
Stephane Peterhansel 7. etapta yolun 
ortasındaki bir ATV’den kaçmak 
için manevra yaptığı sırada kayaya 
çarpınca sol arka süspansiyonuna 
zarar verdi. Ekip 13. etap için start 

aldıktan kısa bir süre sonra ağaca 
çarparak direksiyon sistemine 
zarar verdi. Her iki olayda da takım 
arkadaşları Cyril Despres ve David 
Castera kendilerine yardım ederek 
yarışa devam etmelerini sağladı. 
İkili yaşadıkları talihsizliklere 
karşın 2018 Dakar’ı 4. olarak 
tamamladılar. 

2018 Dakar’a hızlı bir başlangıç 
yapan ve 2. etapta genel klasman 
liderliğini de ele alan Cyril Despres 
ve David Castera ikilisi 4. etapta 
yoldaki bir taşa çarpınca sağ arka 
aksta ciddi şekilde hasar oluştu. 
İkili durmak zorunda kalırken araç 
yarışa kayıtlı olan Team Peugeot 
Total’e ait servis aracının yardımı 
ile yarışa devam edebildi, ancak 
çok vakit kaybetmişlerdi ve zafer 
için artık şansları kalmamıştı. 
İkili yarışın geri kalan bölümünde 
ekip arkadaşlarına destek vererek 
mükemmel bir ekip ruhu sergiledi. 

2017 Dakar galibi Sebastien 
Loeb ve Daniel Elena ikilisi de 2018 
Dakar’a hızlı başlamışlardı. 2018 
Dakar’ın en zorlu etaplarından biri 
olan 4. etabı 1’inci tamamlayan 
ikili 5. etapta önlerindeki aracı 
geçerken yumuşak bir kum 
çukuruna düştüler. Çarpmanın 
şiddetiyle co-pilot Daniel Elena 
kuyruk kemiğini kırınca ikili yarışı 
bırakmak zorunda kaldı. 
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YORUM KALUST ŞALCIOĞLU

TATILDE TIYATROYU 
IHMAL ETMEYIN
KALUST ŞALCIOĞLU
KÜLTÜR ROTASI
twitter.com/ksalcioglu
facebook.com/kalusts
instagram.com/ksalcioglu

12 Şubat / 20:30 - Kurbanın Kalça Egzersizleri - 
Grand Pera Tiyatro Salonu / İstanbul: Yaşadığımız 
vahşet dolu dünya, evcil linç kültürümüz, 
kadın düşmanlığımız bir tarafa “Kurbanın Kalça 
Egzersizleri”, kurbanlar için bir kılavuz... Oyun; bir 
hikâye, iki kurban ve altı egzersiz üzerine kurulu. 
Egzersizler, her kurbanın kolayca yapabileceği, 
bedava bir hayata sığdırılabilecek türden. Yazan: 
Ali Mustafa Kemal Tut. Yöneten: Ulukan Özpolat. 
Oyuncular: Ulukan Özpolat, Lale Adhami, Ali Murat 
Altunmeşe.

24 Şubat / 20:30 - Aşık Veysel Müzikal Tiyatro - 
Altan Erbulak Sahnesi / İstanbul: O  “Türkiye’nin 
ihyası” der.  Şiir olur, görmez göz, işitmez kulak, 
suskun dil, şair olur. Köy enstitülerinde saz 
öğretmeni olur.  “Dost dost diye nicesine sarıldım, 
benim sadık yârim kara topraktır” dedirtir köy 
enstitüleri ona. Öğretirken öğrenir. İlden ile dolaşır 
halk evlerinde. 1894 yılında başlayıp 21 Mart 1973’e 
dek süren “uzun ince”, meşakkatli bir yolculuğun 
hikâyesi... Yazan - Oynayan: Bülent Kılıçaslan.

Cibali Karakolu

Alyoşa Aşık Veysel 
Müzikal Tiyatro

Kurbanın Kalça Egzersizleri

Şubat - Cibali Karakolu - Şehir Tiyatroları / İstanbul: 
Henri Keroul ve Albert Barre’nin yazdığı, Nedret 
Denizhan’ın yönettiği Cibali Karakolu; varlığını 
koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten 
günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna... Oyuncular; 
Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, 
Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz 
Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat 
Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe 
Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş, Begüm 
Yazıcıoğlu.

Alyoşa - Devlet Tiyatroları / İstanbul: Siyah beyazın 
içindeki tonları başka hiçbir yerde bulamadığını 
söyleyip hayatı bir çocuk sevinciyle rengarenk gören; 
öncü, düş dolu Aliye Berger’in fırtınalı yaşamına bir 
tanıklık, yaratıcı ve efsanevi kişiliğine saygı duruşu 
niteliğinde bir oyun Alyoşa. Hayati Çitaklar’ın 
yazdığı, Ahmet Somers’in yönettiği oyunda 
karakterlere Seray Gözler, Asuman Çakır, Erhan Tuna, 
M. Coşkun Ülgen, Melike Durak Aras, Gözde Yıldırım, 
Onur Somay ve Şebnem Bilgeer hayat veriyor.
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SOSYAL MEDYA

Fotoşaka

BAGAJ ZATEN 
BU KADAR
Mini yönetimi 
Countryman 
bagajının bu 
büyüklükte 
olduğunu, 
siz en iyisi mi 
pikniğe gidin 
diyerek ilan 
etmiş.

DAHA 
KÜÇÜK 
YAPSAYDINIZ
Toyota hibrit 
modeli C-HR 
için ilanı aşk 
paylaşımı 
yaparken 
alttaki yorum: 
Arka camı 
daha küçük 
yapaydınız J

AH BE NEREDE 

O GÜNLER
Ah be Subaru, 
neden premium 

olacağım diye 
tutturdun ve canım 

modelleri üretmeyi 

bıraktın. 

 8’Mİ ÖNCE BİR ELİNİZDEKİLERE ÇALIŞINBMW sosyal medya hesabından 8’i duyuruyor ama evdeki bulguru düşünmeden dimyata pirince gidiyor görünüyor.

BALLI BÖREK 
GELİYOR
Skoda yönetimi 
yeni modelleri 
Karoq için 
baklava, 
böreklerle 
bekleyişini 
sürdürüyor. 

AH BE NEREDE 

O GÜNLER
Ah be Subaru, 
neden premium 

olacağım diye 
tutturdun ve canım 

modelleri üretmeyi 

bıraktın. 

 8’Mİ ÖNCE BİR ELİNİZDEKİLERE ÇALIŞINBMW sosyal medya hesabından 8’i 

BAGAJ ZATEN 
BU KADAR
Mini yönetimi 
Countryman 
bagajının bu 
büyüklükte 
olduğunu, 
siz en iyisi mi 
pikniğe gidin 
diyerek ilan 
etmiş.

ZOR DOSTUM ZOR
Yeni Fiat 500L ile ilgili marka çok umutlu ama dolu Arona 107 

bin TL’ye satılırken zor dostum, çok zor J
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	83-AKİ-TYPE R PISTTE REKOR ILANI
	84-ArkaKapak SUV_21X29.7 2



