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T
ürkiye’nin Yerli Otomobil dergisi sloganı ile çıktığımız 
yolda her gün çığır açan yenilikleri bu sektöre 
getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

Tüm Türkiye’de dağıtımı yapılan ender dergilerden 
olmakla birlikte satış adetleri her geçen gün yükselen 
otostil aynı zamanda 7/24 güncel internet sitesi  

www.otostil.com ile de sürekli otomotiv sektörünün nabzını 
tutuyor. 

Şimdi ise bizi çok mutlu eden bir gelişmeyi daha sizlerle paylaşmaktan 
çok mutluyum. Günümüz teknolojisinin 
olmazsa olmazı olan uygulama ya da 
diğer adıyla mobil aplikasyonlarımız 
hem Google Play hem de Apple Store’da 
siz takipçilerimiz için hazır. 

Ücretsiz indirebileceğiniz mobil 
uygulamamızda aynı zamanda 
dergimizin eski sayılarına da bedelsiz 
ulaşabileceksiniz. 

internet sitesiyle eş zamanlı 
olarak sürekli içeriği güncellenen 
aplikasyonla otomotiv dünyasındaki 
tüm gelişmeler avucunuzda olacak. 

Kardeş dergilerimiz gümbür gümbür ilerliyor
Stil Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam eden 

Women’s Style ve Girl’s Style Türkiye dergileri son dönemde beni 
gururlandıran işler yaptı. 

Özellikle Girl’s Style henüz 3. sayısıyla bayilerde olmasına 
rağmen büyük ses getirdi. Geçen ay dergide haberi yapılan 

gençliğin yeni fenomeni Marcus&Martinus 
kardeşler bile bu haber için dergiye özel bir klip 
çekti ve teşekkür etti. Women’s Style ise yine 
röportajları ile ses getirdi ve geçtiğimiz ay da tıpkı 
önceki aylarda olduğu gibi manşetlere çıktı. 

Görünen o ki doğru yoldayız ve bu yolda bu 
şekilde devam etmeliyiz. 

Sizlerden gelen destek azalmadığı sürece de 
yine pek çok yeniliği sizlerle buluşturarak yayın 
hayatımıza devam edeceğiz. 

Bizi takipte kalın…
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GÜNCEL HABERLER

Hurda teşviki yasalaştı 10 bin TL ÖTV indirimi geldi

2016 yılında kullandığı Jeep Grand 
Cherokee aracın hatalı vites sistemi 

nedeniyle kayması yüzünden hayatını 
kaybeden Star Trek filminin yıldızı 
Anton Yelchin’in ailesi Fiat Chrysler’a 
dava açmaya karar verdi.

Takvimler 2016 yılının Haziran ayını 
gösterdiğinde Star Trek filminde de rol 
alan Anton Yelchin, çalışır durumda ve 
otomatik vitesi N konumunda bıraktığı 
Jeep Grand Cherokee aracından inerek 

bahçe kapısını açmaya çalışıyordu. 
Bu esnada kayan otomobil aktöre 
çarpmış ve kapı ile otomobil arasında 
kalan Yelchin hayatını kaybetmişti. 
Kazadan sonra yapılan incelemede 
Jeep Cherokee’nin kusurlu olduğu 
ortaya çıkmış ve bu araçlar için geri 
çağırma da yapılmıştı. Bu olayın tüm 
polis raporlarıyla da netleşmesinden 
sonra aktörün ailesi Fiat Chrysler 
Automobiles aleyhine dava açmaya 

karar verdi. Açılan davada FCA aynı 
zamanda ihmal, ürün sorumluluğu ve 
garantinin ihlali ile suçlandı. Bu sorun 
nedeniyle şimdiye kadar 68 yaralanma, 
266 kaza ve 308 mülk hasarı olduğu 
belirtiliyor. Fiat Chrysler bu vites 
sorunu nedeniyle 2012-2014 Dodge 
Charger ve Chrysler 300 modelinin 
yanı sıra 2014-15 model yılına ait 
Jeep Grand Cherokee için bir yazılım 
güncellemesi yaptı.

Star Trek yıldızının 
ailesi Jeep’i dava ediyor

Hurda Teşviki ile ilgili 
düzenleme yasalaştı. Buna 

göre 16 yaşından büyük araç 
sahiplerine 10 bin TL’ye varan 
ÖTV indirimi yapılacak.

Geçtiğimiz ay TBMM Genel 
Kurulunda, Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Bu tasarı içinde yer alan 
kamuoyunda hurda teşviki olarak 
adlandırılan düzenlemenin de 
kabul edilmesiyle bu düzenleme 
yasalaştı.

Kabul edilen ve yasalaşan 
düzenlemeye göre araç sahipleri 
2019 yılı sonuna kadar olmak 
üzere 16 yaş ve üzerindeki oto-
mobil, panelvan, minibüs, oto-
büs, kamyonet ve kamyonlarının 
kaydını trafikten sildirir ve aracını 
imha merkezlerine teslim ederse, 
yeni araç alması durumunda yeni 
alacağı aynı cinsten araç için 10 
bin liraya kadar ÖTV teşvikine 
kavuşacak.

16 yaş üzeri 8 milyon araç 
var

TÜİK verilerine göre ülkemizde 
2017’de kayıtlı araç sayısı 22 
milyon 218 bin 945 adede 
yükselirken, bu araçların 2 
milyon 631 bin 723 adedi 16-20 
yaş arasında, 5 milyon 40 bin 37 
adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. 
Yani 16 yaş üzeri trafiğe kayıtlı 7 
milyon 671 bin 760 adet araç var. 
Bunlardan traktör ve motosikleti 
çıkardığımızda ÖTV indiriminden 
faydalanacak araç sayısı 6 milyon 
adedi bulacak.

Türkiye’de yaşı 16’nın 
üzerinde 4.3 milyon adet 
otomobil, 163 bin minibüs ve 779 
bin adet kamyonet bulunuyor. 
Bunlara yine 16 yaş üstü diğer 
ticari araçlar eklendiğinde 
rakamın 6 milyonu bulması 
bekleniyor.

Ayrıca yasalaşan bir diğer 
düzenleme de elektrikli araçları 
ilgilendiriyor, buna göre elektrikli 
araçlardan yüzde 25 oranında 
vergi alınacak.
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Dizel motorlar 
1 yılda 6 bin 
kişinin canını 
aldı

Dizel motorların 10 yıl ömrü kaldı

Hafriyat kamyonları ATS ile denetim altına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mevlüt Uysal, İstanbul trafiğinde 
ciddi problemlere neden olan hafriyat 
kamyonlarına çözüm için getirilen Araç 
Takip Sistemi’ni uygulamalı olarak tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan 
Başkan Uysal; “Ben bu konuda başta 39 
ilçe belediyemize “Araç Takip Sistemi” 
başladığı zaman verdiği destekten dolayı 
teşekkür ediyorum. 39 ilçe belediyemiz 
hafriyatın çıkış noktasından bunu sağlam 
tutmadıkları sürece sistemin işleme 
ihtimali yok. Onlara teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra da işimizi sağlam ve 
sıkı tutarsak bu işin devam edeceğini 
söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Hafriyat kamyonları terörü 
bitecek

ATS’de kullanılan yazılım İstanbul 
Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş 

(İSBAK) tarafından yapılıyor ve kamyonlara 
takılacak cihazlar da İSTAÇ tarafından 
takılıyor. Cihaz 750 TL olup iki yıl garantili. 
Başkan Uysal’ın açıklamalarının ardından 
ATS cihazıyla kamyonların nasıl takip 
edildiği canlı olarak basın mensuplarına 
gösterildi. Hız sınırını aşan kamyonların 
da gösterildiği haritada istek üzerine bir 
kamyonun damperinin açılması istendi. 
Damperini yanlış yerde açan kamyonun 
yaptığı hata anında İSTAÇ’ta görüntülendi. 

atS naSıl çalışıyor?
Hafriyat kamyonlarının faaliyetlerinin 

renkler ve işaretlerle gösterildiği sistemde 
kural ihlali yapan araçların bilgisi anlık 
olarak merkeze geliyor. Bilgisayarlarda 
durumu netleştirilen kamyon hakkında 
bir işlem yapılması veya şoförün 
uyarılması amacıyla bölgedeki görevlilere 
anons geçiliyor.

Almanya’da yapılan bir 
araştırmaya göre dizel 

motorların egzoz gazları 1 
yılda 6 bin kişinin hayatına 
mal oldu.

Dizel motorların egzoz 
gazlarının başında azot oksit 
yer alır. Bu gaz insan sağlığı 
için son derece ölümcüldür. 
Azot oksit gazının havayı 
kirletmesi nedeniyle oluşan 
yüksek değerler ilk etapta 
nefes darlığı ve solunum 
zorluğuna neden olurken 
ileriki aşamalarda insan ha-
yatını da tehlikeye atıyor.

Almanya’daki Federal 
Çevre Ajansı’nın yaptığı 
açıklamaya göre yıl yıl kayıt 
edilen verilere göre Alman-
ya’daki 6 bin erken ölümü 
sebebi dizel motorların 
atmosfere salgıladığı yüksek 
azot oksit miktarı. Bu veri-
lerin otomotiv üreticileri ve 
hükümete baskı yapacağı ve 
sert kararları hayata geçiril-
mesi için işleri hızlandıraca-
ğı belirtiliyor.

Çevre Ajansı UBA’nın ha-
zırladığı rapora göre ise NOx 
azot oksit miktarı her yıl 1 
milyon kişinin hastalanma-
sına neden oluyor. Ayrıca 70 
şehirdeki hava kalitesi belir-
lenen sınırdan daha yüksek 
seviyede.

Pek çok ülke dizel motorların satışının 
2040 yılından itibaren tamamen 

yasaklanacağını söylerken, gelen tepkiler 
gösteriyor ki bu kararın yürürlüğe girmesi 
çok daha önce olacak.

Dizel motorlar için çalan tehlike 
çanlarını artık duymamak mümkün değil. 
Böyle devam ederse çok kısa süre sonra 
dizel motorların büyük çoğunluğunu 
hayatımızdan çıkartacağız.

Hatta bazı üreticiler ve ülkeler bunu 
bir adım daha ileriye götürerek benzinli 
motorların da satışının durdurulmasını 
ve sadece alternatif yakıtlı araçların 
sunulmasını istiyor.

En başta İngiltere bu seslerin yükseldiği 
ülkelerden. Özellikle Londra’nın sürekli 
hava kirliliğinde alarm vermesi, ülke ve yerel 
yöneticilerin sert adımlar atmasına neden 
oluyor. Toplumsal baskılar ve gösteriler de 
eklenince İngiltere’de milletvekilleri yeni 
açıklamalar yapmak zorunda kalıyor.

Yeni yapılan bir açıklamaya göre de 2040 
yılında dizel satışının yasaklanacak olma-
sından çok daha önce, hatta belki de en fazla 
10 yıl içinde dizel ve benzinli motorların 
satışının tamamen İngiltere’de yasaklanması 
söz konusu. Bu gerçekleşmezse de o zaman 
Londra gibi büyük şehirlerde bu harekete 
start verilmesi bekleniyor.
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Uber’in sürücüsüz otomobili 
Volvo XC90 ölümlü kazaya karıştı

GÜNCEL VOLVO & UBER

Uber’in sürücüsüz otomobili Amerika 
Arizona’da bir kadına çarparak onun 
hayatını kaybetmesine neden oldu.

Uber’in geliştirdiği sürücüsüz 
otomobillerden biri 
Arizona’da bir kadına 
çarptı. Kadın bu çarpmadan 

sonra hayatını kaybederken kaza 
olduğu sırada direksiyon başında 
bir sürücünün olduğu ancak aracın 
otonom sürüş modunda ilerlediği 
esnada kazanın gerçekleştiği açıklandı.

TesTler hemen sonlandırıldı
Bu olaydan sonra Uber, Tempe, 

Pittsburgh, San Francisco ve 
Toronto’da sürücüsüz otomobillerin 
testini sonlandırdığını açıkladı. Uber 
sözcüsü Sarah Abboud “Kurbanın 
ailesi ile kalplerimiz bir. Bu olayla ilgili 
soruşturmada yerel yetkililerle işbirliği 

içindeyiz” açıklamasını yaptı. 
Amerika’da eyaletlere göre 

sürücüsüz otomobillerin test edilme 
prosedürü farklık gösteriyor. Bazı 
eyaletlerde sürücüsüz araçları test 
edilmesi esnasında sürücü koltuğunda 
yine de bir sürücü oturması zorunlu 
tutulurken bazı eyaletlerde sürücü 
olmadan da test yapılmasına imkan 
tanınıyor. Ancak bu kazadan sonra 
bu kararların değiştirilebileceği 
belirtiliyor. Özellikle Nisan ayında 
otonom araçların sürücüsüz test 
edilebilmesine izin verecek olan 
Kaliforniya’da bu kararın yeniden 
gözden geçirilebileceği belirtiliyor.

Volvo 2020 yılından itibaren 
hiçbir kimsenin ölmeyeceği araçlar 

üreteceğini açıklamış ve bu hedefi 
ile büyük ses getirmişti. Ancak o 
gece meydana gelen kaza gösterdi ki 
Volvo’nun bu hedefi şimdilik sadece 
bir hayalden ibaret. Elbette kapsamlı 
kaza raporunu da beklemek gerek.

sürücüsüz araba denemeleri 
sonlandırıldı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından 
elbette otonom araçların geleceği 
tartışmalara yeniden açıldı. Bunun 
yanında Uber tarafından sürücüsüz 
arabalarla yapılan testlerin süre 
açıklanmadan durdurulduğu da iddia 
edildi. Volvo cephesinden konuyla 
ilgili şu ana kadar bir açıklama 
gelmedi.
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Yeni Mercedes A Sedan geliyor. Ama bu modeli CLA ile karıştırmayın, A Sedan tamamen farklı bir otomobil.

Yeni Mercedes A Sedan’ı 
Almanya’da pistte yakaladık

GÜNCEL MERCEDES A SEDAN

Mercedes A Serisi’nin sedan 
versiyonu Nürburgring 
Pisti’nde yüksek hız testinde 
yakalandı. Aracın tasarımı da 

ilk kez bu kadar net belli oluyor.
Mercedes’in en yeni sedanı için artık 

sayılı zaman kaldı. CLA’dan farklı olarak 
yeni bir model olarak sıfırdan tasarlanan 
model bir anlamda küçük bir C Serisi. 
Zaten en net halde bu çekimde belli olan 
tasarımda da bunu anlamak mümkün. 
Aracın özellikle ön kısmında C Serisi ile 
olan benzerlik ilk anda fark edilirken 
profildeki cam çizgisi ve arkadaki 
bagaj kapağı çıkıntısı da bu benzerliği 
destekliyor.

Yeni Mercedes A Serisi bu yıl bitmeden 
bayilerde olacak. Aracın tanıtımı 
için ise kesin bir tarih verilmekten 
kaçınılıyor. Ancak önümüzde büyük fuar 
olarak sadece Paris’in olması modelin 
lansmanının bu fuarda olacağı iddiasını 
güçlendiriyor.

KüçüK C olmuş
Mercedes bu araç ile CLA’nın çokça 

eleştiri alan kısıtlı konforunu bertaraf 

etmeyi istiyor. Özellikle arka koltuklarda 
CLA’dan farklı olarak daha fazla baş 
mesafesi ve önde de C Serisi’ndekine 
benzer koltuklara sahip olan otomobilin 

motor seçenekleri ise HB modelle ortak 
olacak. Şu an için bu araçta AMG logolu 
sportif bir modelin olup olmayacağına 
ilişkin bir açıklama ise gelmedi.
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BMW 320d Sedan geri döndü 

GÜNCEL  BMW 320D

BMW 320d Sedan ülkemize geri döndü. Elbette bu dönüşün etiketi beklediğimiz gibi biraz yüksek.

BMW Türkiye yeni bir gelişmeye 
imza attı. Markanın en önemli 
modellerinden biri olan 3 
Serisi’nde 2.0 litre dizel motora 

geri dönüldü. Bu dizel motor ülkemizde 
dört farklı donanım paketi ve otomatik 
vitesle satışa sunuldu.

4 litre ile yetiniyor deniyor
400 Nm tork ve 190 beygir güç 

üreten 2.0 litrelik dizel motor seçeneği 
aynı zamanda BMW’nin akıllı 4 
çeker teknolojisi xDrive ile de satın 
alınabiliyor. Açıklanan bilgilere göre 
bu motor seçeneği 100 km’de 4 litre 
ortalama yakıt ile yetinebiliyor.

BMW 320d Sedan kaç para?
BMW 320d Sedan ülkemizde 246 bin 

400 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa 
sunuldu. Tüm donanım paketlerinde 
otomatik şanzımana yer veriliyor. Akıllı 
dört tekerlekten çekiş sistemi ile araç 
satın alınmak istendiğinde fiyat 267 bin 
500 TL’den başlayan etikete dönüşüyor. 

BMW’de üretim yeni test kriteri yüzünden duracak
Otomobil üreticileri Avrupa Birliği’ndeki yeni 
test koşullarının üretim ve karlarını etkile-
yeceğini açıkladı. BMW de bu yeni testler 
yüzünden üretimini durduracak.
BMW yaptığı açıklamada Mayıs ayından itiba-
ren bazı modellerin üretimini durduracağını 
açıklarken, bunun sebebi olarak da bu testleri 
ve emisyonları karşılamak içi bazı modifikas-
yonlara ihtiyaç duyulmasını gösterdi.
Yapılan değişikliğe göre daha önce NEDC 
isimli prosedüre göre yakıt tüketim ve emis-

yon testleri yapılıyordu. Şimdi ise WLTP isimli 
test protokolü yürürlükte.
NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) 1992 
yılında yürürlüğe girdi. Ancak artık bu test 
prosedürü demode oldu. Çünkü hem araçlar 
hem de araç kullanım stili değişti. NEDC, 
laboratuvarda yapılan testlerden ibaretti ve 
günlük reel sürüşleri kapsamıyordu.  Yeni 
WLTP ise gerçek sürüşleri kapsadığı için 
ortaya çıkan değerler tüketicilerin de kolayca 
ulaşabildiği rakamları işaret ediyor.
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MURAT TOSUN’LA
OTOMOTiv GüNdeMi
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

YORUM Murat tosun

D
esteğiniz benim en çok 
değer verdiğim şey.

Varsın otomobil 
firmaları bizi görmezden 
gelsin.

Benim için önemli olan 
sizsiniz. 

Sizin yanımızda 
olduğunuzu 
bilmem, benim tüm 

olumsuzluklara zorlanmadan karşı koymamı 
sağlıyor.

Bu sıralar acayip sevdiğim bir laf var: “Siz 
kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.”

Benim için bu söz aynen geçerli.
26 yılı devirdim şu sektörde ve bu 

gözlerle neler gördüm.
Neler de görmeye devam edeceğim.
Neyse bunlar asıl konum değil.
Kim ne istiyorsa, kim ne diliyorsa 

yapabilir.
Benim için önemli olan sizsiniz.
Herhangi bir hile yapmadan 

haftada 2.0 milyon kez 
Instagram’dan, haftada 1 milyon 
kez Facebook’tan sizlerle 
karşılaşıyoruz.

Otostil.com ziyaretçi 
sayısından sayenizde 
günlük 50 bin tekil 
ziyaretçiyi geçmeye 
başladığı günler oluyor.

Artık rahat bir şekilde 
aylık 800 bin-1 milyon 
kişi ile otostil.com’da 
buluşuyoruz.

Haftada 4 milyon kez 
tüm otostil yayınlarından 
buluşuyoruz.

Bu bana yeter…
Yanımızda olun, biz sizler 

için hiç durmadan çalışmaya ve 
üretmeye devam edeceğiz. 

otostil AplikAsyonu GooGle plAy ve 
Apple store’de yAyındA

Yaptık oldu 
değil, yaptık 
iyisi oldu.

1 günde 
otostil.com 
50 bin kişinin 
üzerinde 
ziyaret almaya 
başladı.

Çok iyi 
rakam ve 
gerçek rakam.

Bizde yalan 
yok.

Bunu des-
tekleyecek 
ve bizi daha iyi yerlere götürecek bir aplikasyona 
ihtiyacımız vardı.

2 ay süren bir çalışmanın ardından, yaptık 
oldu aplikasyonu değil bugüne kadar yapılmış en 
iyi otomobil haber sitesi aplikasyonlarından birini 
yaptık.

Bu aplikasyondan ilk kez geçmiş dergilerimizi 
de dijital olarak okuyabileceksiniz.

Geç kalmadan indirin, otomobil dünyasının 
tüm gelişmelerinden anında haberiniz 

olsun.
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BAşARıyA GideN 
yOLdA yALNız değiLiz

torpido için Müzik top5
1. Mustafa Sandal Aşk kovulmaz

2. Oğuzhan Koç Beni iyi sanıyorlar
3. Ferhat Göçer sen elimden tut

4. Simge  üzülmedin mi?
5. Tuğba Yurt inceden inceden
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Taksi mi? 
Uber mi?

ELİF KAVRAN
BAşKA BİR şEyLER
     elif@stilyayincilik.com
     instagram.com/voswolice

gibi büyüyen bir Uber’ci kitlesi var ki sorma. Çünkü 
iyi yanları, artıları bol bir ulaşım aracı. Uygulaması 
var indirip hemen bir Uber çağırabiliyorsun. Üstelik 
çağırmadan önce gideceğin yeri belirtip ücreti-
ni önceden öğrenebiliyorsun, sürpriz bir durumla 
karşılaşmıyorsun. Toplanıp bir yerlere giderken çok 
daha rahat gidebiliyorsun. 6 kişinin rahatça sığabi-
leceği geniş araçlarla ulaşım sağlanıyor. Koltuklar 
deri, içerisi temiz, şoför seninle sohbet etme gereği 
duymuyor. Baya konforlu bir ulaşım aracı, mis gibi 
yolculuk yapıyorsun.

Taksiciler neden bu kadar düşman bu Uber’lere. 
Çünkü her şey mükemmel, gerçekten her şey olması 
gerektiği gibi konforlu ve temiz. Meyve veren ağaç 
taşlanır ya işte bu da tam öyle bir durum. Ama yine 
de “taksi mi Uber mi?” sorusuna cevabım; hiçbiri… 
Evet, hiçbiri çünkü cevap: Bisiklet. Umarım bir gün 
her yerde bisiklet yolu görebiliriz. 

YORUM ELİF KAVRAN

Ö
ncelikle neden taksi değil? 
Altını çizerek yazıyorum. Bu 
yazdıklarım bütün taksicileri 
kapsamıyor, sadece yaşadık-
larımı baz alarak yazıyorum. 
Evet, gelelim taksi şıkkına. 

Taksi değil çünkü yakın 
mesafe için seni tenezzül 
edip almıyorlar, üstelik bunu 
bir kez değil pek çok kez 

yaşadım. Sayaçta ücret 23 TL çıktığını gördüğüm halde 
“25 TL” deyip hemen sayacı kapatıyor. Neden yani 2 TL 
ile zengin mi olacaksın! Seni istediğin yere götürmüyor 
mesela, orada çok trafik var oraya giremem diyerek seni 
araçtan indirebiliyor.  Sigara içilen bir araç düşün! Ee si-
gara içildiği için de içerisi duman altı olmasın diye kışın 
ortasında cam açılıyor. Rahat edebileyim diye taksiye 
biniyorsun içinden çıkmak için can atıyorsun. Gel gele-
lim ben öyle laklakcı biri değilim, özellikle tanımadığım 
insanlarla… Şoför de senin tersine konuşkan çıkınca 
içim daralıyor. Hıı, evet cevaplarıyla geçiştirmek zorun-
da kalıyorum, ben böyle yapınca amca da anlıyor zaten 
uzatmıyor sağ olsun. Mis gibi pırıl pırıl taksiler de yok 
değil elbette. Hatta bir gün kardeşimle taksiye binerken 
kardeşim sigara içiyordu, taksici bize araca binmeden 
“Sigarayı taksi-
de içmeyeceksin 
değil mi?” diye 
sordu. Şahsen ben 
kendi adıma mutlu 
oldum çünkü o pis 
kokuyu solumak 
zorunda kalma-
dım. Uzun lafın 
kısası çok olum-
suzluk yaşarsan 
iyi olan şeylerden 
uzaklaşırsın. Ben 
de taksiden uzak-
laştım.

Gelelim Uber 
çılgınlığına. Dağ 
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WOmen’s style
türkiye nisan 

sayısı bayilerde

tükenmeden 

alın

www.womensstyletr.com
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Yeni BMW X7 yıl 
bitmeden gelecek

GÜNCEL  BMW X7 & 7 SERİSİ & Z4

BMW SUV ailesinin en büyük üyesi X7 modelini kamuflajlı yakaladık. 
Yeni X7 bu yıl içinde bayilerde olacak.

Münih’teki bu casus 
çekimlerdeki BMW X7, 
yakın zaman önce tanıtılan 
iPerformance konseptine çok 

benziyor. Büyük böbrek ızgaraları geniş 
oldukları kadar da uzun boylu. Bu aracın 
daha önce görmediğimiz bir ön tasarımı 
var ki muhtemelen BMW tarafından 
yapılan en sportiflikten uzak tasarım.

Kamuflajlı aracın profili oldukça 
düz. Bu çizgileri yeni 8 Serisi ve Z4 
modellerinin kamuflajlı versiyonlarında 
da görmüştük. Anlaşılan yeni nesil BMW 
profillerinde abartıdan uzak hatlar bizi 
bekliyor. Buna karşılık arka kısım ise 
büyük bagaj kapağı sayesinde oldukça 
heybetli görünüyor.

X7’nin bir M logolu versiyona sahip 
olacağı açıklanmıştı. Muhtemelen 

adı da X7 M50i olacak. Bu araçta 4.4 
litrelik çift turbolu V8 motor sunulacak. 
Aracın gücünün ise en az 450 HP 
olması bekleniyor. Ancak bu gücün 
daha fazla olması da kimse için sürpriz 
olmayacaktır.

Bunun dışında BMW, yeni X7 
modelinde bir de plug-in hibrit 
versiyonu tüketicilere sunacak. Bu araçta 
2.0 litrelik benzinli motor ile elektrikli 
motor bir arada kullanılacak. İki 
motordan gelen toplam gücün 320 HP 
civarında olması planlanıyor. Tek başına 
elektrikle en az 30 km yol alacak olan 
Yeni BMW X7 bu motor da dahil olmak 
üzere pek çok parçasını X5’den alacak.

Araçta sunulacak diğer motor 
seçenekleri de yine X5 modelinden 
alınacak.

Yeni BMW Z4 kumaş 
tavanıyla bu yaz 
bayilerde olacak
BMW Z4 ModELiNi ToYoTa iLE YapTığı 

orTakLıkLa YENidEN haYaTa döNdÜrdÜ. 
ModELiN kış TESTLEri dEVaM EdiYor.

Yeni BMW Z4 Roadster öncüsü gibi kumaş tavanlı 
olarak üretilecek. Aracın kış testleri esnasında 

Automedia tarafından yakalanan kamuflajlı haline 
bakılırsa uzun burun ve yayvan gövde gibi tasarım 

öğeleri öncü modelde olduğu gibi kullanılma-
ya devam edilecek. İki kişilik oturma alanına 

sahip olan otomobilin tavanı ise elektrikli olarak 
kumanda edilecek.

Araçta sunulacak motor seçeneklerinin 190 
HP’den başlayacağı ve M versiyonunda 425 HP’ye 

ulaşacağı açıklanıyor. Ayrıca bu ortak modelin 
bir de hibrit versiyonu olması düşünülüyor ama 

büyük ihtimalle Toyota logosu ile satışa sunulacak.
İki modelin hedeflediği tüketici ise birbirinden çok 

farklı. Toyota Supra daha çok safkan sürüş keyfi 
ve performans isteyenler için hazırlanırken, BMW 

daha fazla konfor ve lüks isteyenlere hitap edecek.
BMW Z4 modelinin bu yıl Haziran ayında tanı-

tılması bekleniyor. Aracın satışına da hemen 
lansmanla birlikte başlanacak. BMW modelin üstü 

açık olmasından ötürü yaz aylarında tüketicilerin 
bu modeli almasını istiyor.
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BMW 7 Serisi makyajlanıyor. 
Modelin en büyük rakiplerin-
den Audi, A8 modelini komple 
yenileyip Mercedes de S Serisi’ni 
rötuşlayınca BMW için yenilenme 
kaçınılmaz oldu. BMW, en büyük 
sedanı 7 Serisi’ni makyajlarken 
öncelikle aracın dış tasarımında 
değişikliklere gitmiş. X7 konsep-
tinde olduğu gibi büyük ızgaranın 
kullanıldığı otomobilde farlar da 
değiştirilmiş. Arka kısımda ise 
stoplar revize edilirken ana hatların 
korunmasına özen gösterilmiş.

İç mekanda da bir takım 
değişikliklerin olacağı açıklansa da 
henüz yaşam alanının casus fotoğ-

rafları elimize geçmedi bu alandaki 
değişiklikleri bekleyip göreceğiz.

BMW, özellikle Mercedes’in 
6 silindirli motorlara ağırlık ver-
mesinden sonra yeni 7 Serisi’nde 
de benzer bir politika izlemeyi 
düşünüyor. Makyajlı modelde 
kullanılacak motorlarda turbolu ve 
daha küçük hacimli ürünler tercih 
edilecekken tüketimler de azala-
cak. Ancak aktarma organlarında 
bir değişiklik olmayacak. BMW 
yeni 7 Serisi’ni yaz aylarında tanıt-
mayı planlıyor. 2019 model olarak 
satışa sunulacak olan otomobilin 
lansmanı ise büyük olasılıkla Paris 
Otomobil Fuarı’nda yapılacak.

Yeni BMW M8 Gran Coupe 
2019’da yollarda

Rakipleri yenilendi 7 Serisi’ne makyaj geldi

BMW’NiN EN BÜYÜk GT ModELi oLaN 8 SEriSi’NiN BU VErSiYoNU 
aYNı ZaMaNda EN BÜYÜk M LoGoLU CoUpE araç. BU ModEL iLE 
BMW, MErCEdES aMG GT 4 kapı iLE rEkaBET EdECEk.

Aracın dış tasarımında özellikle ön bölümde abartıdan uzak 
ve adeta bir seri üretim modelini andıran hatlara yer verilmiş. 
Bu nedenle de seri üretim versiyonda önemli bir değişiklik 
olmayacaktır. Profilden ise kapı kolları eklenecek ve arka kelebek 
camları şekil değiştirecek. Ancak genel profil yine bu araçla benzer 
olacak.
Seri üretim modelle en büyük farklılık bizce arka kısımda olacak. 
Büyük ve kendinden spoylere sahip gibi duran bagaj kapağı biraz 
daha ufaltılmış hali ile seri üretim modelinde yer alacaktır. Aracın 
stoplarında ve tamponunda yine abartıdan uzak çizgilere yer 
verilmiş. Tamponun devasa hava girişleri bir konsept model göz 
önüne alındığında çok da radikal görünmüyor. Elbette seri üretim 
modelde aynı çizgiler daha küçük yapılı olacaktır.
BMW bu aracın iç mekanı ve motoru ile ilgili henüz bir açıklama 
yapmadı. Ancak modelde yeni nesil M5 ile pek çok parçanın ortak 
olması bekleniyor. Burada hareketle de çift turbolu V8 motor ve 
600 HP güç bekleniyor. 8 ileri oranlı otomatik şanzımanla kombine 
edilen motor gücünü ise yere dört tekerlekten çekiş sistemiyle 
aktaracak.
2019 yılının 2. çeyreğinde yollarda olmasına kesin gözüyle 
bakılan M8 Gran Coupe’nin seri üretim versiyonunun CES 2019’da 
tanıtılması bekleniyor.



GÜNCEL  MERCEDES C COUPE & CABRIOLET
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Makyajlanan C Serisi vergi 
dostu motora kavuştu
Sedan ve SW karoserlerden sonra C Serisi’nin Coupe ve Cabriolet versiyonları da makyajlandı. Aracın 
tasarımında sınırlı değişiklik olsa da asıl önemli güncelleştirmeler motor kaputunun altında.
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Cenevre Otomobil Fuarı’nda sedan 
ve SW karoserlerinin makyajlı 
hali ile yer alan Mercedes C Serisi, 
New York Fuarı’nda ise Coupe 

ve Cabriolet versiyonun makyajlanmış 
karoseriyle yer aldı. Sedan modeldeki gibi 
bir makyaj operasyonuna tabi tutulan 
iki kapılı versiyonlarda yeni gövde kiti 
sunulmaya başlanmışken, iç mekanda 
da yeni gösterge paneli, sürüş destek 
sistemleri ve kaplama renkleri kullanılmaya 
başlanmış.

Önemli yenilikler kaputun 
altında

Asıl önemli yenilikse motorlarda 
yapılmış. Makyajlı modelin tanıtılması 
ile birlikte ailenin en güçlüsü olan AMG 
versiyon da yenilendi. Daha önce hacimleri 
daha büyük olmasına rağmen, yeni AMG 
modeli 3.0 litrelik V6 motorla donatılan 
C43 AMG oldu. 390 HP güç üreten bu 
versiyon coupe modelin 4,7 saniyede 
0-100 km/s hızlanmasını tamamlamasını 
sağlamış. 

C Serisi’nin bu makyaj ile ürün gamına 
dahil olan yeni motoru ise ülkemiz gibi 
vergilendirmeye sahip ülkeler için oldukça 
önemli. Daha önce araçta sunulan 1.6 
litrelik benzinli motor yerine, Mercedes 1.5 
litrelik 4 silindirli güç ünitesini araca adapte 
etmiş. 184 HP güç ve toplam 280 Nm tork 
üreten bu motor sahip olduğu 48 V’lik 
elektrikli motoruyla tek başına 160 Nm 
tork üretiyor. İki motorun birlikteliğinden 
7,9 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını 
tamamlıyor. Bu motor seçeneğinde ayrıca 
dört tekerlekten çekiş sistemi de satın 
alınabiliyor. Arkadan itişli standart model 
fabrika verisine göre 100 km’de ortalama 
6,5 lt tüketiyor.

yeni C Coupe ne zaman geleCek?
Henüz fiyatları belli olmayan modellerin 

fuarda lanse edilmesiyle birlikte ne 
kadardan alınabileceği de netlik kazanacak. 
Haziran ayında da modelleri bayilerde 
görebileceğiz.
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Yeni Volkswagen 
Touareg yaza yetişiyor

GÜNCEL  VW ATLAS & TOUAREG

Volkswagen Touareg yenilendi ve 3. nesline kavuştu. Aracın lansmanı ise VW 
için önemli bir pazar olan Pekin’de yapıldı. 

Yeni Volkswagen Touareg uzun 
bir bekleyişin ardından resmen 
tanıtıldı. Pekin’de düzenlenen 
etkinlikle lanse edilen yeni 

Touareg yepyeni bir tasarıma sahip. 
Aracın ön kısmında yeni marka yüzü 
kullanılırken farlarla entegre ızgara 
kullanımı ile bütünlük sağlanmış. 
Bu tasarımın ileriki dönemde diğer 
VW modellerinde de kullanılacağı 
belirtiliyor.

Aracın arkasında ise Arteon gibi 
sportif hatlara yer verilmiş. Stopların 

yeni tasarımı farlarla uyumlu iken 
büyüyen VW logosu ilk anda fark 
ediliyor.

Tüm yapı değişmiş 
Tamamen yeni bir iç mekana kavuşan 

Touareg özellikle yeni göstergeleri ve 
multi medya ekranı ile dikkat çekmek 
istiyor. Bunun için VW, 12 ve 15 inçlik 
iki göstergeyi araca monte etmiş. Bu 
iki gösterge aynı zamanda sınıfının 
en büyükleri. Düğmelerden kurtulan 
ekranlarda her şey dokunmaya duyarlı.

Otonom sürüş için gerekli alt yapıya 
sahip olan Touareg’in yeni neslinde şerit 
takip sistemi, aktif şehir içi güvenlik 
sistemi, otomatik fren sistemi, gece 
görüş sistemi gibi pek çok donanım 
tüketicilere sunulacak.

Öncü modele kıyasla aracın 
boyutları da değişmiş. 810 litrelik bagaj 
kapasitesi sunan Touareg, kullanılan 
yeni materyallerle 106 kg daha hafif. 
Uzunluğu 77 mm artan aracın genişliği 
de 44 mm fazlalaşmış. Ancak aracın alt 
yapısı hala MLB platformu.
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İlk olarak V6 dizel motorla lanse edilen yeni otomobil 
231 HP ve 286 HP güç üreten iki versiyonla satılacak. Bazı 
pazarlarda ise araç 3.0 litrelik benzinli 340 HP güç üreten 
motora da sahip olacak. Daha sonra ise aileye V8 motor 
seçenekleri eklenecek.

Yeni bir plug-in hibrit versiyona da kavuşan Touareg’in 
bu modeli ise 367 HP gücünde.

yeni Touareg ne zaman saTılacak?
Yeni Touareg için şimdiden talep toplamaya başlayan 

VW, bu aracı yazın satışa sunacak. İlk etapta araç belirli 
pazarlarda bayilerde olacak. Ancak 2019 yılı itibariyle Yeni 
Touareg global bir model olarak satılacak.

Volkswagen “Halkın SUV”unu 
Ağustos ayında tanıtıyor

5 kişilik VW Atlas da hazır

Adının anlamı Halkın Arabası olan Volkswagen proje adı da bu 
doğrultuda olan yeni arazi aracını Ağustos ayında satışa sunacak.

VoLksWAGEN NEW York oTomobiL FuArı’NdA 5 
kişiLik ATLAs modELiNiN koNsEPT VErsiYoNuNu 
ATLAs Cross sPorT ismiYLE TANıTTı.

Volkswagen SUV ailesini genişletiyor. İlk olarak Volks-SUV isimli 
proje adına sahip arazi aracını tüketicilerle buluşturacak olan 
firma bu modeli global bir proje olarak planlıyor. Tiguan’ın altında 
konumlandırılacak olan model ilk etapta Çin’de üretilecek. Ancak 
kısa süre içinde modelin global bir model olması planlanıyor. Hatta 
aracın üretim tesisleri bile belirlenmiş. Trump sevinmeyecek belki 
ama VW bu aracı Meksika’da üreterek Amerika’ya ithal edecek. 
Firma bu araçtan yılda 400 bin adet satmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz hafta modelin tasarımını onaylayan yetkililer araçta 
MQB platformunun kullanılacağını da belirtti.
Yeni SUV Ağustos ayında ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 2020 
yılında ise diğer ülkelerde olacak.

Şimdilik bir konsept olan 5 kişilik Atlas, Amerika’da üretilecek 
ve ilk olarak bu ülkede satılacak. Aracın 7 koltuklu versiyonundan 
farklı olarak tamamen ayrı bir model olacağı belirtiliyor. 5 kişilik 
Atlas ilk etapta da sadece Amerika’da satılacak. Aracın Avrupa’ya 
gelmesi diğer modellerin satışına olumsuz etki yapabileceği 
korkusuyla kesin değil. Buna karşılık modelde VW’nin MQB 
platformunu kullanması Avrupa’da satışı için önemli bir adım 
olarak görülüyor. 7 kişilik modele göre dingil mesafesi 19 cm daha 
kısa olan modelin konsept versiyonunda 22 inçlik jantlar olmasına 
karşılık seri üretim modelde bizleri 18 ve 19 inçlik modeller bekliyor.

Konsept araçta 355 HP güç üreten plug-in hibrit motora 
sahip olan Atlas’da 3.6 litrelik V6 güç ünitesi kullanılıyor. Ayrıca iki 
elektrik motoru da benzinli motora yardım ediyor. VW bu aracın 
tek başına elektrikle 40 km ilerleyebildiğini belirtirken 0-100 km/s 
hızlanmasının da 5,5 saniyede tamamlandığını açıklıyor.

2019 yılında üretilmeye başlanacak olan Atlas, sadece Ame-
rika’daki VW tesislerinde üretilecek. Aracın ilk etapta global bir 
model olması beklenmiyor. 
Ancak ilerleyen dönemlerde 
satış adetlerine bağlı 
olarak bu modeli 
Avrupa’da ve 
ülkemizde 
görebilece-
ğiz.
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sınıfına merhaba diyor
Audi, Q6 ile Coupe SUV

AUTOMEDIA  AUDI Q6 & TT & POP UP

Audi model gamını Coupe SUV ile büyütüyor. İlk olarak Q6 modelini üretecek firma daha sonra farklı 
modelleri de ürün gamına ekleyecek.

BMW ve Mercedes’in Coupe SUV 
sınıfına girmesi Audi’nin de bu 
sınıfa girmesini sağlamak üzere. 
Şu anda testleri devam eden 

Audi Q6 isimli markanın ilk Coupe SUV 
modeli önümüzdeki yıl tanıtılacak ve en 
geç 2020’de yollarda olacak.

İlk etapta Q5 modelinin alt yapısını 
kullanacak olan firma bu araca Q6 ismini 
verecek. Daha sonra ise aileye Q3 mo-
delinin platformunu kullanan Q4 modeli 
eklenecek.

Audi bu aracın başta BMW X4 ve Mer-

cedes GLC Coupe ile rekabet etmesini 
istiyor. Aracın son zamanlarda büyüyen 
bu sınıfta kemikleşmiş Audi kullanıcı-
ları tarafından kabul göreceğine kesin 
gözüyle bakılıyor.

Automedia’nın özel çizimine bak-
tığımızda yeni aracın ön kısmında Q5 
modeli ile ortak bir tasarımın kullanıldığı 
fark ediliyor. Profilden ise arka kapıdan 
itibaren farklılık başlıyor.

Aracın cam çizgisi çok sert olmadan 
yukarı doğru uzanırken tavan da arkaya 
doğru camla uyumlu şekilde eğiliyor. 

Aracın şişkin çamurlukları ve arkaya 
doğru eğimli yapısı ile sportif Audi mo-
dellerini isteyenler için ideal bir seçenek 
olduğu vurgulanıyor.

Audi bu araçta Q5 modeli ile ortak 
motor ve şanzımanları sunacak. Bura-
dan hareketle de modelde zengin dizel 
ve benzinli versiyonlar olacağı belirtili-
yor. Ancak henüz bu araçta hibrit veya 
tamamen elektrikli model olup olmaya-
cağı net değil. Sportif versiyon ise SQ6 
ismiyle modelin lanse edilmesinden kısa 
bir süre sonra yollarda olacak.
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Audi Pop Up Next 
hem havada hem 
karada gidiyor

Audi, Italdesign ve 
Airbus tarafından trafik 
sorununu çözmek için 
geliştirilen konsept araç 
Pop Up Next, elektrikli 
motorlu ile hem karada 
hem havada otonom 
olarak gidebiliyor. Aracın 
ultra hafif iki kişilik 
yolcu kabini bir uçuş 
modülüne eklenebiliyor 
ve bu sayede havadan 
ulaşım da sağlayabiliyor. 

Audi, Italdesign ve Airbus dikey ve yatay 
hareket kabiliyetine sahip, tamamen 
elektrikle çalışan ve tam otomatik bir 
konsept olan Pop.Up Next gerçek olur mu 

bilemiyoruz. Gelecekte bu araç sayesinde şehirlerde 
yaşayan insanlar gitmek istedikleri yere karayolundan 
veya havadan ulaşım sağlarken trafik sorununu da 
çözmüş olacaklar. Pop. Up Next’te ilk göze çarpan 
iç mekan özelliği insanla makine arasında iletişimi 
sağlayan, ses ve yüz tanıma, göz takip ve dokunmatik 
özelliklere sahip 49 inç’lik ekran.

İkİ kİşİyİ uçuracak
Aracın, ultra hafif iki kişilik yolcu kabini bir 

otomobil ya da uçuş modülüne eklenebiliyor. 
Audi, projeye batarya teknolojisi ve otomasyon 
konusunda teknik bilgi desteği sağlayacak. Proje 
hakkında konuşan Italdesign Başkanı ve Audi 
Satın almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Bernd Martens, “Konu şehirler için geliştirilen 
farklı mobilite konseptleri ve insanların çeşitli 
ihtiyaçları olunca, yaratıcılık önemli bir rol oynuyor. 
Italdesign, inovatif teknolojiler ve radikal prototipler 
geliştirmek için hizmet veren bir kuluçka merkezi. 
Pop.Up Next, gelecekte şehir yaşantımızı kökünden 
değiştirebilecek potansiyele sahip güçlü bir 
vizyondur.” dedi. 

kurallar yenİden yazılıyor
Audi gibi, dünya çapında daha birçok müşterisi 

için geleceğe dönük otomobil konseptleri geliştiren 
Italdesign’ın CEO’su Jörg Astalosch, da “Gelecekte 
farklı şirketler kentsel mobilitenin kurallarını baştan 
yazacak. Italdesign olarak havacılık sanayinin lideri 
Airbus’la birlikte çalışarak geleceğin mobilitesine 
çözümler aramaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Audi TT sınırlı değişikliğe sahip 
yeni tasarımla geliyor
AUDI TT, öNüMüzDEkİ yIl küçük bİr MAkyAj gEçİrECEk. ArACIN DIş 
TASArIMINDA bU MAkyAjI ANlAMAk İlk ETAPTA kOlAy OlMAyACAk.

Audi’nin ikonik modeli TT, önümüzdeki yıl 
makyajlanacak. Ancak bu kez beklentilerin 
aksine yapılacak yenilikler çok kapsamlı 
olmayacak. Test esnasında partnerimiz 
Automedia tarafından fotoğrafları çekilen 
kamuflajlı modelin farlarının değiştiği belli 
oluyor. Audi bu otomobilde artık ilk olarak 
R8 modelinde gördüğümüz, daha sonra ise 
diğer modellerde de kullanılan led farları 
sunmaya başlayacak. Ayrıca tampon da 
değişimden nasibini alacak ancak ana hatlar 
korunacak.
Bu model MQB platformunu kullanmaya 
devam edecek. Ancak yeni nesilde altyapı 
değişikliğine gidilecek. Bu değişiklikle birlikte 
motorlarda da güncellemeler olacak. Bu 
yeni platformu ilk olarak VW Golf 8 ve Skoda 
Octavia 4 modellerinde göreceğiz.

Her ne kadar ülkemizde 2.0 litrelik motorla 
satılıyor olsa da TT’nin giriş modeli 1.8 litrelik 
hacme sahip. Bu makyajla birlikte ise 1.8 
litrelik motorun kaldırılması bekleniyor ve 
giriş versiyon 2.0 TFSI olacak. Bu değişiklikten 
sonra 2.0 motorun gücünde ise değişiklik 
olacağı kesinleşti. Ayrıca 1.8 litrelik motorla 
alınan eski nesil DSG vites de makyajla bir-
likte üretimden kaldırılacak, yerini yeni nesil 
DSG vites kutusuna bırakacak.
Henüz kesin olmamakla birlikte VW’nin yeni 
1.5 litrelik benzinli turbo motorunun kul-
lanılması konusunda firma görüş topluyor. 
Bu sayede 1.8 litrelik motordan doğacak 
boşluğun doldurulması ön görülüyor ancak 
dediğimiz gibi bu motor konusunda yurt-
dışındaki kaynaklardan da ortak bir görüş 
henüz gelmedi.
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Renault toplu taşımayı 
EZ-GO ile robotlaştırdı

GÜNCEL  RENAULT EZ-GO

Renault Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı EZ-GO isimli yeni konsept aracıyla hem toplu taşıma hem 
de bireysel yolculuklara yeni bir soluk getirdi. Bu araçta her şey sürücüsüz gerçekleşiyor.

Renault, geçtiğimiz ay Cenevre’de 
EZ-GO isimli konsept aracını tanıttı. 
Firma bu aracı robo-araç olarak 
tanımlıyor. Geleceğin taşıma aracı 

olarak lanse edilen EZ-GO’da her şey otonom, 
üstelik bu aracı isterseniz toplu taşımada 
isterseniz bireysel ulaşımda kullanabiliyorsu-
nuz. 

Renault tanıttığı bu konsept modeli tü-
rünün ilk örneği olarak adlandırıyor. Bunun 
sebebi de elektrikli, otonom, paylaşımlı bir 
robo-araç konsepti daha önce yapılmamış. Bu 
araç bir yerden bir yere toplu halden ulaşmayı 
kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda bir 
uygulama üzerinden veya şehir içindeki sabit 
istasyonlardan çağrılabiliyor.

Robot araç, özel araçların konforuyla, toplu 
taşımanın verimliliğini, güvenliğini ve araç 
kullanma kaygısından uzak olma imkanını 
sunma iddiasıyla üretilmiş.  4. seviye otonom 
sürüş becerisine sahip olan EZ-GO, öndeki 
araçla olan takip mesafesini kontrol etmesinin 
yanı sıra şeritte kalabiliyor, şerit değiştirebili-
yor. Olağanüstü bir durum meydana geldiğin-
de ise kendi başına veya takip merkezine bağ-
lanarak güvenli bir konuma yönlenebiliyor.



GÜNCEL  RANGE ROVER SV COUPE

Range Rover özüne döndü
Cenevre Otomobil Fuarı’nın sürprizlerinden olan 
Range Rover SV Coupe sınırlı üretimiyle özel bir model 
olduğunu ilk anda hissettiriyor. Ancak aracın satış 
fiyatını duyunca bir anda şok yaşıyorsunuz. 

Yeni aracın en önemli farklarının 
başında elbette yeni gövdesi geliyor. 
2 kapılı gövdeyle birlikte 999 adetlik 
sınırlı üretim miktarı da bu versiyonu 

bir hayli özel kılıyor.
Amerika fiyatları açıklanan Range Rover 

SV Coupe için firma 295 bin dolar bedel talep 
ediyor. Amerika’da Range Rover’ın yaklaşık 
88 bin dolardan başlayan fiyatını düşününce 
bu model istenen bedelin hiç de ucuz olma-
dığı ortada. Ancak bu özel seride sunulan 5.0 
litrelik süperşarjlı V8 motorlu versiyonların 
fiyatları da 105 bin dolar seviyesinde başlayıp 
150 bin dolara kadar uzanıyor.

Aracın sadece gövdesinde iki kapı sunul-
masının dışında iç mekanında da önemli de-
ğişiklikler var. Bunların başında da ön ve arka 
koltukların döşeme renklerinin farklı tercih 
edilmesi geliyor. Önden başlayıp arkaya doğru 
uzanan konsol da bu modele özgü.

Ayrıca bu aracı alanlara firma 5 yıllık özel 
bakım paketi seçeneği sunuyor. Bu paket 
dahilinde araç alanlar 5 yıl boyunca servise 
para ödemiyor ve pek çok parça değişimini 
ücretsiz gerçekleştiriyorlar.
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GÜNCEL  FORD MUSTANG

StEvE MCQuEEN vE WarNEr BroS yapıMı BuLLıtt 
fiLMiyLE taNıdığıMız MuStaNG GEri döNdÜ.

Yeni Ford Mustang Bullitt 
Haziran’da satışa sunuluyor

Ford Mustang 
Shelby GT500 

2019’da geliyor

Ford sadece otomobilin görselini göstermekle 
kalmadı aynı zamanda Dearborn’da üretilen 
Mustang’lerin bu en hırçın versiyonunun 700 
HP’den fazla güç üreteceğini de açıkladı.

Ford gücün süper şarjlı bir V8’den geleceğini 
söyledi. Araçtaki motor ise 5.2 litrelik hacme 
sahip olacak. Bazı yabancı kaynaklara göre ise 
gücün 800 HP’ye yaklaşacak olmasına kesin 

gözüyle bakılıyor.
Ford’un bu kadar agresif bir üretim planına 

geçmesinde ise özellikle Dodge Demon modelinin 
etkili olduğu belirtiliyor.

Aracın tasarımında yine Kobra Yılanı ilk bakışta 
dikkat çekerken büyük ızgaranın kullanıldığı fark 
ediliyor. Ayrıca motor kaputunun da süper şarjlı 
büyük motorun sığması için yükseltildiği belli 

ford Motor CoMpaNy, ELEktrikLi araç tEkNoLojiSi hakkıNdaki pLaNLarıNı aNLatMak içiN 
Bir BaSıN topLaNtıSı dÜzENLEdi. aNCak Bu topLaNtıNıN öNE çıkaNı ELEktrikLi ModELLErdEN 
çok MuStaNG ShELBy Gt500 ModELiNiN iLk GörSELiNiN payLaşıLMaSı oLdu.
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50 yıl önce vizyona giren “Bullitt” 
filmiyle aynı adı taşıyan ve filmin 
50’inci yılını kutlayan özel versiyon 
modelin, Avrupa için üretimi 

Haziran ayında başlayacak. Siyah (Shadow 
Black) veya klasik Koyu Yeşil (Dark 
Highland Green) renkleri bulunan Mustang 
Bullitt, kapasitesi artırılan 5.0 litre V8 
motoru ile 464 HP güç ve 526 Nm tork güç 
sunacak.

Warner Bros yapımı “Bullitt” filmi, 
sinema tarihinin en epik otomobil 
kovalama sahnelerinden biriyle 
unutulmazlar arasında yerini koruyor. 
Filmin yaklaşık 10 dakika süren ikonik 
bölümünde başrol oyuncusu Steve 
McQueen,1968 model bir Mustang GT 
Fastback’in direksiyonunda San Francisco 
sokaklarında iki kiralık katili kovalıyordu.

464 beygir güç üretiyor
Mustang Bullitt’e güç veren Ford’un 

5.0 litre V8 motoru, Shelby Mustang 
GT350’den gelen aktarma organlarına 
sahip ve 464 HP güç ve 526 Nm tork 
üretiyor. Yeni Ford Mustang Bullitt’in 
standart olarak sunulacak donanımları 
arasında vites düşürürken daha pürüzsüz 
vites değişimi ve 5.0 litrelik V8 motorun 
kendine has sesini vermesini sağlayan 
Ford’un yeni devir eşleştirme teknolojisi 
yer alıyor. 12 adet yüksek performanslı 
hoparlörden 1000 watt ses çıkışı sunan 
premium B&O PLAY ses sistemi de standart 
donanımlar arasında bulunuyor.

Üçüncü nesil Mustang Bullitt, daha 
güçlü motorlar, Torq Thrust stili jantlar, 
benzersiz tasarım ipuçları ve Dark 
Highland Green dahil sınırlı seri dış renk 
seçenekleriyle sunulan 2001 ve 2008 
Bullitt modellerinin ayak izlerini takip 
ediyor.

Manuel şanzıMan aMa devri 
yakalıyor

Yeni Mustang Bullitt, Ford’un yeni 
devir eşleştirme teknolojisine sahip 6 ileri 
manuel şanzıman ile sunulacak. Sürücü 
vites küçültürken gazı bir anlığına kesmek 
için motorun elektronik kontrol sistemini 
kullanan bu teknoloji, motorun devir hızını 
seçilen vites ile eşleştirerek kesintisiz vites 
değişimi sağlıyor. Sistem vites düşürürken 
V8 motorun imzası olan sesin çıkmasını 
sağlıyor.

Resmi olarak doğrulanmış yakıt 
verimliliği ve CO2 emisyon değerleri, 
satış tarihine daha yakın bir zamanda 
yayınlanacak. Haziran ayından itibaren 
yollara çıkacak aracın tüketimi konusunda 
bilgi merak eden var mıdır çok emin 
değiliz.

oluyor. Büyük jantlar, yere yakın gövde, 
büyük fren diskleri gibi bu aracın olmazsa 
olmaz donanımları ise tasarımı daha da 
dikkat çekici hale getirecektir.

hEM MaNuEL hEM otoMatik
Yeni nesil Shelby’de karbon fiber par-

çaların bolca kullanılması bekleniyor. Bu 

sayede artan güçle birlikte ağırlık dağılımı 
da daha dengeli olacak. Şanzıman olarak 
her kafadan bir ses çıksa da bu araçla 
özdeşleşen manuel vites kutusunun 
olacağı kesinlik kazandı. Otomatik vites 
konusunda ise 10 ileri oranlı kutunun mu 
yoksa 7 ileri çift kavramalı vites sisteminin 
mi kullanılacağı netlik kazanmadı.
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Kia’nın en lüks 
sedanı yeni yüze kavuştu

GÜNCEL  KIA K900

Kia en lüks sedanı K900, makyajlandı ve yeni bir tasarıma kavuştu. Bu yıl ikinci çeyrekte satışa sunulacak 
otomobilin yeni neslinde özellikle artan konfor elemanları ile Alman modellerle rekabet etmesi bekleniyor. 

Kia bu yıl ikinci çeyrekte 
önemli bir sürpriz yapacak. 
Model gamının en lüks 
sedanının yeni neslini 

tanıtacak olan firma şimdilik bu aracın 
Kore versiyonunu paylaştı. 

K900 isimli model başta Amerika 
olmak üzere belirli pazarlarda halen 
satılıyor. Ancak yeni nesilde aracın 
tasarımı da değiştirilmiş. Yeni nesil 
markanın yeni tasarım anlayışı 
ile şekillendirilmiş. Bu anlayış 
doğrultusunda aracın ön ızgarası 
da 176 adet elmas benzeri hücreyle 
kaplanmış. Aracın sahip olduğu 
canlılığı ve enerjiyi ifade eden bu 
detayla başlayarak Kia tasarımda akıcı 
bir dil kullanmayı istemiş.

Aracın ön kısmında büyük farlar 
dikkat çekerken arkada da önlerle 
uyumlu stoplara yer verilmiş. Stinger 
ile çok ateşli bir tasarım yapan ancak 

aynı etkiyi yeni Ceed ile gösteremeyen 
marka K900 ile sınıfının en dinamik 
modellerinden birine sahip olma 
iddiasında ve görünen o ki bunu 
başaracak.

Kore’de üretilerek satışa sunulacak 
otomobilin bu yıl ikinci çeyrekte 
yollarda olacağı kesinlik kazandı. 

Ancak Kia bu modeli global bir model 
olarak tüm pazarlarda sunmaktan 
çekiniyor. En azından şimdilik bu 
otomobil seçili ülkelerde yıl bitmeden 
satışa sunulmuş olacak. Avrupa 
regülasyonları da karşılandığında 
modeli belirli ülkelerde görmek 
mümkün olacak. 



Resmi açıklama geldi 
VW Arteon Shooting Brake geliyor

GÜNCEL  VW ARTEON 

Volkswagen Arteon Shooting Brake geliyor. 4 kapılı coupe’den sonra Arteon, station wagon karosere 
kavuşuyor. Bu modeli Paris’te göreceğiz.

Volkswagen’in premium 
modeli Arteon, önümüzdeki 
yıl yollarda SW kardeşiyle 
birlikte olacak. Eğer bir 

sürpriz olmazsa Paris Otomobil 
Fuarı’nda Arteon Shooting Brake 

modelinin seri üretim versiyonu 
sergilenecek.

Bu aracın 4 kapılı coupe kardeşten 
en önemli farkı motor seçenekleri 
olacak. Shooting Brake modelinde 
VW, daha güçlü motorları sunmayı 

planlıyor. Buna göre de araçta 2.0 TFSI 
yerine 3.0 litrelik 6 silindirli motorun 
kullanılması bekleniyor. Çin gibi bazı 
pazarlarda ise motor hacmi 2.5 litre 
olacak. Aracın üreteceği gücün ise 300-
350 HP dolayında olması bekleniyor.
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Hyundai tasarımlarında 
yeni dönem Le Fil Rouge 
konsepti ile başlıyor

GÜNCEL  HYUNDAI LE FIL ROUGE & KONA ELECTRIC

Hyundai tasarımda bambaşka bir dile geçiyor. Bunu da Le Fil 
Rouge konsepti ile duyurdu. Bu konsept markanın Genesis ile 
kapısını açtığı lüks sınıfa giriş için önemli bir adım.

HDC-01 kodlu yeni konsept, 
markanın “Sensuous Spor-
tiness – Duygusal Sportif-
lik” temasıyla geliştirilmiş. 

Şık bir tasarımla öne çıkan konseptin 
hatları sedanlardan SUV’lara kadar 
gelecekteki birçok Hyundai modelinde 
kullanılacak. Ön bölümü tamamen 
kaplayan LED panjur, ön camdan ba-
gaja uzanan cam tavan ve uzun dingil 
mesafesi dış tasarımda dikkat çeken 
özelliklerin başında yer alıyor.

Le Fil Rouge isimli konsept aracın 
iç mekanı da bir konseptten bekle-
nen şekilde oldukça abartılı çizgilere 
sahip. Dijital gösterge paneli konsol 
boyunca yatay olarak uzanırken orta 
konsol kısmının ise altı boş bir şekilde 
arka yolculara da ulaştığı fark edili-
yor. Arkada koltuklarla bütün şekilde 
tasarlanmış bilgi eğlence ekranları da 
tasarım anlamında oldukça şık görü-
nen bir detay.

İntihar kapıları olarak da adlandırı-
lan ters açılan ve Rolls-Royce modelle-
rine gönderme yapan kapılar ise kalite 
algısını yukarı taşıyan bir başka nokta.
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Hyundai, yeni elektrikli Kona’yı 
piyasaya sürmesi ile Avrupa’daki ilk 
tamamen elektrikli kompakt SUV 
modelini tüketicilerle buluşturmuş 
oldu. Elektrikli Kona, iki farklı motor 
seçeneği ile 470 kilometreyi geçen 
menzil sunuyor.

Bu da kabaca bir hesapla yeni 
açılacak otoyolla İstanbul’dan İzmir’e 
kadar hiç şarja gerek kalmadan 
ulaşmak demek.

Ödün vermeyen bir otomobil 
sloganına sahip olan elektrikli Kona 
için Hyundai, benzinli veya dizel 
motorları aratmayan performansı ve 
onlarla yarışan menzili ile bu iddiasını 
desteklediğini söylüyor. Aracın 99 kW 

güç üreten motoru ona 135 HP güç 
sağlarken 395 Nm’lik tork üretiyor. 
167 km/s maksimum hıza ulaşabilen 
Kona Electric 6 saat 10 dakikada 
standart bir prizden şarj olabiliyor. 
Hızlı şarjlarla otomobil 54 dakikada 
pillerinin yüzde 84’ünü şarj edebiliyor.

9,3 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayan Kona 
Electric, standart pillerle 300 km’lik 
menzile sahip. Ancak daha fazla güç 
isteyenler için sunulan 150 kW’lik 
motor 204 HP güç üretiyor. Yine 167 
km/s maksimum hıza sahip olan 
aracın hızlanması bu motorla 7,6 
saniyeye düşerken menzili 470 km’ye 
yükseliyor.

Elektrikli Hyundai Kona 
İstanbul’dan İzmir’e gidebilecek
HyuNdaI’NiN kÜçÜk SuV’u koNa’NIN ELEktRikLi VERSiyoNu 
NiHayEt GÜN yÜzÜNE çIktI. aRaCIN taSaRImI StaNdaRt modELLE 
BENzERLikLER taşISa da özELLikLERi oNdaN çok FaRkLI.



Porsche 718 Cayman ve 
718 Boxster Türkiye’de

GÜNCEL  PORSCHE 718

Porsche’nin 2 kişilik spor otomobilleri 718 ve onun coupe kardeşi Boxster ülkemizde de satışa sunuldu. 

Porsche’nin, 1958-1962 
yılları arasında ürettiği ve 
tasarımı, teknolojisiyle 
spor otomobil kavramına 

önemli etki yapan Porsche 718’den 
esinlenerek 718 Cayman ve 718 
Boxster isimlerini alan sporcu 
modelleri, performansın, günlük 
kullanım kolaylığı bileşiminin en iyi 
örneklerinden birini oluşturuyor.

300 beygir gücünde
İki modelde de kullanılan 

turboşarjlı 2.0 litre hacimli 4 
silindirli motorlar 300 HP güç 
üretiyor. Motorlar, PDK’li ve 
tercihe bağlı Spor Krono Paketiyle 
donatılmış her iki modeli de sıfırdan 
100 km/saat hıza 4,7 saniyede 
ulaştırıyor. 

Hem pistte Hem yolda
718 Boxster, sürüş dinamikleri 

açısından orijinal 718’in izinden 
gidiyor. Otomobilin ayarlanan 
şasisi, viraj performansını artırıyor. 
Elektromekanik fren sistemi de 
718 Boxster’i hem pistlerde hem 
de gündelik trafikte çok daha kolay 
fren yapılabilir ve çok daha çevik 
hale getiriyor. 718 Boxster modeli, 
Boxster S ve Boxster GTS versiyonları 
ile satın alınabiliyor.

tasarımlar dikkat çekici
718 Cayman ise, teknolojinin 

yanı sıra tasarım açısından da geniş 
kapsamlı gelişmeler gösteriyor. 
Önde ve yanlardaki belirgin hava 
girişleri otomobile dinamik bir 
görünüm sağlarken, sivri burnu 

da atletik bir hava katıyor. Daha 
geniş olan soğutma hava girişleri 
ve entegre LED gündüz ışıklarına 
sahip bi-xenon farların tasarımları, 
718 Cayman’ın ön bölümünü 
tamamlıyor. Dört noktalı gündüz 
farları olan LED farlar opsiyon olarak 
sunuluyor. 

Hem 718 Boxster’da hem de 
718 Cayman’da, sürücüleri, 718 
kokpitte kontrol paneli gibi öğelerle 
geliştirilen alışılmış Porsche iç ortamı 
bekliyor. Porsche İletişim Yönetimi 
(PCM), iki modelde de, Connect 
modülü, akıllı telefonlar için USB 
girişi, Apple CarPlay ve Porsche Car 
Connect gibi özel eklentiler içeriyor. 
Türkiye’de 718 modelleri 114.500 
Euro’dan başlayan fiyatlarla satın 
alınabiliyor.
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Yeni Opel Corsa GSi 2018 
bitmeden yollarda olacak

GÜNCEL  OPEL CORSA GSI

Opel Insignia’dan sonra GSi logosunu taşıyan ikinci yeni model Corsa olacak. Corsa GSi yıl bitmeden 
yollarda olacak.

Küçük Opel Corsa performanslı 
bir modele kavuştu. OPC mo-
delleri kadar pist kullanımları 
göz önüne alınmadan, günlük 

kullanıma da uygun halde hazırlanan 
yeni modelin adı Corsa GSi.

En güçlüsü bu modEl dEğil
Opel, Corsa’yı güçlendirirken 

tasarımında da standart modelden 
farklı özelliklere kavuşması için 
çalışmalar yapmış. Bu doğrultuda da 
yeni bir ızgara, yeni ayna kaplamaları, 
yeni ön tampon, yeni jantlar gibi 
eklentiler araca adapte edilmiş. 
Bal peteği dokulu yeni ızgara ile ön 
görünüm standart versiyonlardan ilk 
anda farklılaşmayı başarıyor. Arkada 
ise yeni bir spoyler kullanılırken krom 
egzoz çıkışına yer verilmiş.

Aracın yürüyen aksamı da 
standart modelden farklı. Daha 
sert süspansiyonlara sahip olan 
GSi, yere de daha yakın. OPC 
modelinden tanıdığımız şasi ile 
aracın performanslı kullanımlarda 
da yola tutunma konusunda eksiği 
olmayacağı belirtiliyor. Ancak elbette 

bu modeldeki süspansiyon ayarları 
OPC’ye kıyasla daha konforlu.

Aracın iç mekan görselleri henüz 
paylaşılmadı. Ancak Opel yaptığı 
açıklamada, GSi’da Recaro koltuklar 
olacağını belirtti. Bununla birlikte 
sportif direksiyon simidi, deri 
vites körüğü, metal pedallar gibi 
donanımlarla iç mekan değiştirilmiş. 
Orta konsoldaki multimedya ekranı 
IOS ve Android telefonlarla bağlantı 
kurabildiği için de sürüş esnasında 

telefonla yapabileceğiniz tüm işlemleri 
bu ekrandan gerçekleştirebiliyorsunuz.

Opel bu araçta hangi motorun 
olacağını açıklamadı. Ancak kardeş 
firma Vauxhall kaynaklarına göre 
modelde 1.4 litrelik 150 HP güç üreten 
bir motor yer alacak. Bu motor da 
6 ileri manuel şanzımanla kombine 
edilecek.

Yıl bitmeden bayilerde olması 
planlanan Corsa GSi, pek çok ülkede 
aynı anda satışa sunulacak.
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VW Golf dizelle yarışan 
benzinli motora kavuştu

GÜNCEL  VW GOLF & I.D. VIZZION

Volkswagen Golf’de de sunulmaya başlanan 1.5 litrelik benzinli TSI motor 100 km’de 4,8 litrelik 
ortalama tüketime sahip. Bu değer günümüz dizelleriyle rekabet etmek için yeterli.

Volkswagen’in silindir 
deaktivasyonlu 1.5 litre 
hacimli 4 silindirli benzinli 
TSI motoru artık Golf 

modelinde de sunuluyor. Bu motorun 
Volkswagen’in açıklamasına göre 
rakiplerinden en önemli farkı onlardan 
yüzde 10 daha düşük tüketime 
ulaşması. Bunun gerçekleşmesi için de 
motor gerekli durumlarda 4 silindirle 
çalışırken gerekmediği zamanlarda 2 
ve 3. silindirlerini devre dışı bırakarak 
fazla tüketimin önüne geçiyor.

Güç Arteon’dAn dAhA Az
Bu motoru en son Arteon 

modelinde görmüştük. Ancak 
Arteon’da 150 HP güç üretmesine 
karşılık, bu güç ünitesi Golf modelinde 
130 HP güç üretiyor.

Değişken zamanlı bir turboya sahip 
olan motor DSG vites kutusu ile de 
alınabiliyor. Eğer tüketici motoru DSG 
ile donatırsa o zaman da firmaya göre 
aslında bir hibrit motora kavuşmuş 
oluyor. Elbette buradaki hibritin 
çalışma prensibi çok farklı.

Bu motor dizeli unutturur
Volkswagen, bu motoru DSG ile 

donattığında araç gerekli durumlarda 
motor stop ettiriyor ve araç sahip 
olduğu kinetik enerji ile yolda 
süzülüyor. Bu sayede 100 km’de 
0,4 lt’ye varan yakıt ekonomisini 
sağlanıyormuş. Bu özellik en çok yokuş 
aşağı inişlerde aktif oluyor.

Şimdilik bu motor ülkemizde satışa 
sunulmuş değil, ancak kısa süre içinde 
bu güç ünitesini de Golf meraklıları 
ülkemizde satın alabilecek.
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Hem sürücüsüz hem lüks 
Volkswagen’in Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği en önemli yeniliklerin başında I.D. Vizzion isimli 
konsept araç yer aldı. Bu lüks sedan tamamen sürücüsüz ilerliyor ve 665 km’ye ulaşan menzile sahip.

Geleceğin lüks sedanı olarak 
adlandırılan I.D. Vizzion 
tamamen elektrikli motorla 
donatılmış. Aracı önünde 

ve arkasında elektrikli motorlara 
yer verilmiş. Önde 75, arkada ise 
150 kW’lik elektrikli motorlardan 
toplamda 225 kW güç elde edilirken 
araç 111 kW/s’lik pil kapasitesine 
sahip.

6,3 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayan I.D. 
Vizzion, 180 km/s maksimum 

hıza sahip. 4 koltuklu tasarlanan 
otomobilin toplam uzunluğu 5163 
mm iken, genişliği 1947 mm, 
yüksekliği 1506 mm ve dingil 
mesafesi ise 3100 mm olarak 
belirlenmiş. Arkasında 565 litrelik 
yükleme alanı bulunan konsept araç 
665 km’ye ulaşan bir menzile sahip.

2022 yılında seri üretim haliyle 
yollarda olması planlanan I.D. 
Vizzion konsept VW için geleceğe 
yapılmış önemli bir yatırım. Sadece 
otonom değil aynı zamanda lüks 

bir sedan olması ile üst segmentte 
de tüketicilerin karşısına çıkacak 
olan otomobilin dış tasarımı da 
markanın gelecekte izleyeceği 
yolu gösteriyor. Bir konsept model 
olmasından ötürü araçta B sütunu 
bulunmuyor. Ancak seri üretim 
modelde güvenlik nedeniyle bu tarz 
bir uygulama olması zor. Ayrıca bu 
aracın tüm çevresel görüşü kamera 
ve sensörlerle taranırken seri üretim 
modelde böyle bir teknolojinin 
kullanılması zor.



xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

3. nesil Toyota Auris benzinli ve hibrit motorlarla satılacak. Cenevre’de 
lansmanı yapılan otomobil Ağustos ayında bayilerde olacak.

Yeni Toyota Auris’de 
dizel motor olmayacak

GÜNCEL TOYOTA AURIS
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Yeni Toyota Auris’in 
tasarımında eski modele 
kıyasla daha sert bir 
ifadenin olduğu dikkat 

çekiyor. Aracın Japon kimliğini 
öne çıkartan bu değişiklikle 
beraber sportif bir tarz elde 
edilmiş. Yeni far tasarımının 
kullanıldığı araçta tamponlarda 
büyük hava girişlerine yer 
verilmiş. Hibrit versiyonun mavi 
logosu öne harekete katarken sis 
farlarının yuvası farlarla uyumlu 
biçimde hazırlanmış.

Aracın profil görüntüsü de 
değişimden nasibini almış. 
Çamurluktan başlayan çizgi omuz 
çizgisi haline gelirken kapıların 
alt kısımlarında şişkinliklere 
yer verilmiş. İki renkli gövde ile 
birlikte profil görünümü Yaris 
modeli ile büyük benzerliklere 
sahip olmuş.

Arka kısım değişimin en yoğun 
yaşandığı alan. Yeni stoplar iki 
parçalı tasarlanmışken büyük yapı-
larına rağmen inceler. Stoplara ilk 
bakıldığında farlarla uyum hemen 
fark ediliyor. Önde olduğu gibi 
arkadaki Toyota logosu da hibrit 
modelde mavi renkli. Arka tampon 
ise öne kıyasla daha sade. İki egzoz 
çıkışı sportif bir tat katarken kö-
şelerden başlayan çıkıntının bagaj 
kapağı ile birleşmesi son derece 
farklı bir hat oluşturmuş.

Boyutları da değişti
New York Otomobil Fuarı’nda 

tüm detayları ile resmi olarak 
tanıtılan Auris’in yeni neslinin 
yaşam alanında Toyota’nın son 
dönemde kullanmaya başladığı 
mavi rengin hakim olduğu 
görülüyor. Vitesin önünde artık 

daha büyük bir eşya gözü sunan 
Auris’in iç mekanında yine koyu 
renkler kullanılmış. Bu da ister 
istemez yine kasvetli bir yaşam 
alanına neden olmuş. Buna 
karşılık öncü modele kıyasla diz 
mesafesinin artırıldığı ve daha 
geniş bir iç mekanın tüketicilere 
sunulacağı belirtiliyor. Aracın 
boyutları yerini aldığı modele göre 
25 mm daha alçakken, 30 mm 
daha geniş ve 40 mm daha uzun. 
Ayrıca dingil mesafesi de 40 mm 
artmış.

Yeni Toyota Auris’in motor 
seçenekleri ise en önemli 
değişimin yaşandığı alan. Daha 
önce 1.8 litrelik bir hibrit motor 
olmasına karşılık, yeni nesilde 
2.0 litrelik bir benzinli motor 
ve elektrikli motor da bir arada 
kullanılacak.

artık Benzinli motorları var
Bununla birlikte benzinli motor 

seçeneği sadece 1.2 litrelik turbo 
üniteden oluşacak. 1.8 litrelik 
hibrit yine satılmaya devam 
edilecek. Toyota bu yeni 2.0 
litrelik motorun tüm rakiplerinden 
daha verimli olduğunu belirtiyor. 
Toyota bu araçta dizel motor 
sunmayı düşünmüyor.

Toyota’nın yeni TNGA isimli 
platformunda yükselen Auris 
toplam 4370 mm uzunluğa, 
1790 mm genişliğe, 1435 mm 
yüksekliğe ve 2640 mm dingil 
mesafesine sahip.

Yeni Toyota Auris yılın ikinci 
yarısında ülkelere göre değişkenlik 
göstermekle birlikte bayilerde 
olmaya başlayacak. Ülkemizde 
de benzer bir takvimde bayilerde 
olacak.
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Yeni Suzuki Swift hibrid 
Türkiye’ye gelir mi?

GÜNCEL SUZUKI SWIFT

Farklı bir hibrit sistemine sahip olmasına rağmen Suzuki Swift Hybrid olarak adlandırılan 
araç Türkiye’ye ithal edilir mi? Edilirse kaç para olur?

Hibrit otomobiller giderek artıyor. Bunlar arasına son olarak 
yeni Suzuki Swift Hybrid katılacak. Avrupa ülkelerinde 
satışına başlanan bu aracın fiyat listelerine bakıp, ülkemiz 
vergi dilimine göre hesap yaptığımız zaman Suzuki Swift 

Hybrid Türkiye kaç para olacak?

Bildik hiBrit sistemlerden daha Basit
Bu hibrit sistem bildiklerimizden biraz farklı çalışıyor. Ekstra olarak büyük 

bir pil araçta yer alıyor. Bu pil fren enerjisi geri kazanımı ile şarj oluyor. Motor 
stop ettiği durumlarda araç içinde bulunan tüm ekipmanları araçta görev 
yapan iki akü şarj ediyor. Bu yedek akü aynı zamanda kullanım sırasında 
araçta görev yapan 1.0 litrelik benzinli motoru destekliyor. Açıklanan bilgilere 
göre bu birleşim sayesinde Yeni Suzuki Swift 100 km’de 3.75 litre yakıtla 
yetiniyor. 

İngiltere’de yeni Suzuki Swift’in satış fiyatı 15 bin 499 Sterlin’den başlıyor. 
İngiltere’de araçlardan yüzde 20 KDV alınıyor. Bunu düştüğümüz zaman 
aracın çıplak fiyatı 12 bin 915 Sterlin oluyor. 12 bin 915 Sterlin’e yüzde 50 
ÖTV eklendiğinde 19 bin 373’e, yüzde 18 KDV eklediğimizde 22 bin 861 
Sterlin’e çıkıyor. 22 bin 861 Sterlin günümüz kurunda 120 bin TL gibi bir 
fiyata karşılık geliyor. Elbette Suzuki Türkiye’nin fiyat politikasını bilemeyiz 
ama hibrit kategorisine girebilmesi durumunda aracın fiyatı daha farklı olacak. 
Ancak yine de büyük bir fark ortaya çıkacağını düşünmüyoruz. 
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Pick-up sınıfındaki rekabete en son dahil olan Isuzu 
D-Max, yeni motoru ve yerli olmanın getirdiği avantajla 
sınıfına iyi bir giriş yapmış gibi görünüyor. Model kısa 
sürede merak uyandırdı. Gel gör ki ciddi rakiplerin 

olduğu bu sınıfta model arkasına aldığı rüzgarı iyi kullanamadı 
ve görünen o ki bundan sonra da işi kolay olmayacak. 

Isuzu D-Max, artık 1.9 litrelik dizel motora sahip. Bu 
motorda manuel veya otomatik vites tercih etmek mümkün. 
Biz otomatik modeli kullandık ki son zamanlarda bu sınıfta 
neredeyse tüm tüketiciler böyle bir tercihte bulunuyor. 
Motorun gücü 164 HP ile kağıt üzerinde iddialı olsa da 
bunu yola aktarmada sıkıntılar yaşıyor. Özellikle turbonun 
boşluğunun fazla olması ve şanzımanın uzun oranları nedeniyle 
D-Max özellikle şehir içinde yorucu bir model oluyor. Üstelik 
arkada makas kullanılmasından ötürü iç mekandaki salınımlar 
çok fazla. Burada hala en iyi seçenek Nissan Navara ve D-Max’in 
onu yakalamasına pek ihtimal yok. 

Aracın motorunun gürültülü ve sarsıntılı çalışması da 
konforu önemli ölçüde azaltıyor. Eğer bu aracı gerçekten dağ 
bayır gezmek veya yük taşımak için kullanacaksanız sorun yok, 
ancak günlük kullanımlar için de tercih edecekseniz o zaman 
konfor anlamında ciddi eksikleri olduğunu bilmenizde fayda 
var. D-Max’in satış fiyatı ise rakipleri ile benzer seviyede ve 
donanımı da yeterli. 

SONUÇ
Isuzu D-Max yerli olması ile önemli bir 
avantaja sahip olsa da ne yazık ki bunu 
diğer özellikleriyle devam ettirmekte 
zorlanıyor. Özellikle modelin konfor 
konusunda eksiği fazla. 

Zorlu bir sınıfta yer alan ısuZu D-Max 
pick-up sınıfınDa yerli olManın getirDiği 

avantajla farklılaşMak istiyor. aMa saDece 
yerli olMak Zorlu rakipler karşısınDa 

yeterli olMayacaktır. yaZı MerT Duran

otostil test verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.5
0-400 m (sn) 27.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 42.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.8
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 10.8
Menzil (km) 704

test  ISUZU D-MAX

teknik veriler ısuZu D-Max

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1898 cc

Maksimum güç 164 HP-3600 d/d

Maksimum tork  360 Nm-2000 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.9 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ kampana

Lastikler 255/60 R18

Depo kapasitesi 76 lt

Bagaj hacmi 1005 kg

Ağırlık 1995 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.9/7.8/9.3 lt/100 km 

Uzunluk 5295 mm

Genişlik 1860 mm

Yükseklik 1795 mm

Aks mesafesi 3095 mm

fiyat 158.800 TL

Hedefleri boyunu aşıyor
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SÜRÜŞ İZLENİMİ   Ford EcoSport
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Ford EcoSport kompakt SUV sınıfının en iyi oyuncularından biri olmak için yola çıktı. Bunu yapıp 
yapamayacağına onu İzmir Çeşme’de kullanırken baktım.

Yazı Murat Tosun

Fiyatı ayarlarsa 
istediğini alır

Ülkemiz SUV’lar konusun-
da hızlı büyüyen pazar-
ların başında yer alıyor. 
Durum böyle olunca siz 

deyin crossover biz diyelim SUV, bu 
sınıfta rekabet her geçen gün artıyor. 
Kompakt SUV sınıfına katılan Ford 
EcoSport’u kullanmak için İzmir 
Çeşme’ye gittiğimde dikkatimi çeken 
ilk şey aracın tasarımı oldu. Yeni Ford 
EcoSport, Ford SUV tarzını yansıtan, 
Kuga ve Edge modellerinde de görülen 
cesur ve dinamik çizgileri içeriyor. 
Detayları arasında Amerikan çizgi-
lerini andıran çizgileri de sahip. Yani 
görünüm konusunda sınıfı geçmekte 
zorlanmıyor. Olduğundan daha büyük 
ve iri görünerek daha fazla dikkat 
çekiyor.

Yeni Ford EcoSport, daha az buton-
lu yeni bir orta konsolla iç mekanda 
daha derli toplu bir düzen sunuyor. 
Yeni koltuk tasarımları ön ve arka 
yolcuların konforu için elden geçiril-
miş. İç mekan için sunulan çeşitli akıllı 
saklama çözümleri var. EcoSport’un 
yana doğru açılan bagaj kapağı ise çok 
kullanışsız. Yaptığım test sırasında da 
çok zor kullanıldığını gördüm. Arka 
arkaya park edildiği durumlarda ba-
gaja ulaşmak imkansız. Yaşam alanını 
beğenip beğenmeme konusundaysa 
kararsız kaldım. Ama şuna kesin ola-
rak karar verdim: Bu tip ekranlardan 
hiç hoşlanmıyorum. 

Ford EcoSport ülkemizde dizel 
otomatik beklentisi içinde olanları 
biraz daha bekletecek. 1.5 litre 100 

HP güç üreten dizel motor manuel 
şanzımanla satılıyor. Araçta en iddialı 
seçenek 1.0 litre 125 HP güç ve 170 
Nm tork üreten benzinli motor. Bu 
motor seçeneği 6 ileri oranlı oto-
matik şanzımanla kombine edilmiş. 
Yaptığım testte de yaklaşık 250 km 
bu versiyonu test ettim. Performans 
beklediğimden iyiydi. Yakıt tüketimi 
konusunda 7.0 ile 7.5 litre arasında 
gezinip durdum. Sessizlik konusunda 
gördüklerimden en iyisi değil ama 
yine de iyi. Şanzımanın kararlı çalışma 
karakteri istediğim zaman istediğimi 
yapmamı sağladı. Yol tutuş karakteri 
açısından Ford modellerinin başarısı 
onda da var. Biraz sert karaktere sahip 
ama kullanımı son derece keyifli ve 
güvenli.
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SONUÇ
Ford EcoSport yaptığım 
250 km’lik testin ardından 
sınıfı zorlanmadan geçti. 
Markanın genlerindeki tüm 
başarılı özellikleri almış. Fiyat 
konusunda daha iyi etikete 
sahip olması lazım. rekabette 
bu fiyatla zayıf kalır.

TEkNİk VERİLER FoRd EcoSpoRT

Motor (tip/silindir sayısı) Sıralı/3

Motor hacmi 998 cc

Maksimum güç 125 HP

Maksimum tork 170 Nm

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.6 sn

tüketim (fab. ver.) 5.0/5.8/7.2 lt/100 km

FİYAT 117.000 TL



GÜNCEL  SKODA KAROQ & VISION X

Skoda’nın Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği Vision X isimli konsept model önümüzdeki yıl seri 
üretim haliyle yollarda olacak. Model Seat Arona ve VW T-Roc ile aynı altyapıyı kullanıyor.

4250 mm uzunluğa 
ve 1800 mm 
genişliğe sahip 
olan modelin VW 

T-Roc ve Seat Arona ile olan 
benzerliklerinin en büyük 
sebebi aynı platformu 
kullanmaları.

Skoda’nın en küçük 
SUV’u olması beklenen 
otomobil VW’nin MQB A0 
platformunda yükseliyor. 
Aracın dingil mesafesi ise 
2645 mm.

Skoda’nın iddiasına 
göre bu konsept otomobil 
0-100 k/s hızlanmasını 
9,3 saniyede tamamlıyor 
ve 200 km/s maksimum 
hıza ulaşabiliyor. Aracın 
toplam CO2 salınımı ise 89 
gr/km.

Konsept araçta CNG yani 
sıkıştırılmış doğalgazlı bir 
motor görev yapıyor. Ancak 
seri üretim modelde bizleri 
1.5 litrelik TSI motora sahip 
bir güç ünitesi bekleyecek.

Skoda Karoq dizel otomatikle satışa sunuldu 
SkOdA’NıN MERAkLA bEkLENE SUV’U 

kAROq dizEL OTOMATikLE SATışA 
SUNULdU. 

Skoda Karoq uzun süredir merakla 
beklenen bir model olarak 
karşımıza çıktı. Okuyucularımızın ve 
takipçilerimizin büyük bir bölümü bu 

aracın ne zaman geleceğini ve kaç 
paradan satışa sunulacağını merak 
ediyor ve bizlere soruyordu. Sonunda 
onların tüm sorularına cevaplar geldi.
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Skoda’nın yeni küçük 
SUV’u Vision X 2019’da 
yollarda olacak
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Kaç paradan başlıyor?
Skoda Karoq’un motor kaputunun altında 115 HP güç üreten 1.0 lt 

benzinli motor başlangıç modelini oluşturuyor. Hem manuel hem de 
otomatik şanzımanla satın alınabilen bu versiyon 116 bin 900 TL ile 136 

bin 900 TL arasında değişen fiyatlara sahip. Ben daha güçlü bir Karoq 
istiyorum diyorsanız sizler için 1.5 lt 150 HP güç üreten versiyon, DSG 

otomatik şanzımanla birlikte 156 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. 

dizEL OTOMATik kAç pARA?
En çok merak ettiğiniz konuysa dizel otomatik versiyon olmuştu. 

Aracın motor kaputunun altında 1.6 lt 115 HP güç üreten dizel 
motor yatıyor ve bu motor hem manuel hem de otomatik 

şanzımanla satın alınabiliyor. En uygun fiyatlı dizel otomatik 
seçeneğinin fiyatı ise 152 bin 900 TL. 

SkOdA kAROq TÜRkiyE FiyATLARı
1.0 TSI 115 PS Ambition 116.900 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Ambition 126.900 TL
1.0 TSI 115 PS DSG Style 136.900 TL
1.5 TSI 150 PS ACT DSG Style 156.900 TL
1.6 TDI 115 PS Ambition 134.400 TL
1.6 TDI 115 PS DSG Ambition 152.900 TL
1.6 TDI 115 PS DSG Styl 162.900 TL
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Korkmayın bu 
motor da yeter

Yeni Arteon, 
ülkemize iyi bir giriş 
yaptı ve kısa sürede 
hemen konuşulur 

hale geldi. Ancak modelde 
sadece 2.0 litrelik dizel 
motorun sunulması benzinli 
motor sevdalılarının modele 
ön yargıyla yaklaşmasına 
neden olmuştu. Ancak bu 
sorun satışa sunulan 1.5 
litrelik silindir deaktivasyon 
özellikli motorla aşıldı 
ve Arteon görünen o ki 
önümüzdeki dönemde satış 
adetlerini daha da yukarı 
taşıyacak.

Arteon’un dış tasarımı her 
iki motorda da çok etkileyici. 
Araçta sunulan R –Line 
donanım paketi de görselliğe 
olumlu katkı sağlıyor. Dış 
tasarımda iki motor birbiriyle 
aynı. Eğer daha az dikkat 
çeken bir aracım olsun 
istiyorsanız o zaman VW size 
Elegance paketi sunuyor.

Profilden alçalan tavan 
çizgisi ve geniş çamurlukların 
dikkat çektiği Arteon 563 
litrelik oldukça etkileyici bir 
bagaj alanına sahip. Liftback 
bagaj kapağı sayesinde 
yükleme yapmak da kolay.

Volkswagen arteon yeni sunulmaya 
başlanan 1.5 litrelik benzinli 
motoruyla benzinli otomatik 
isteyenlere de hitap eder hale geldi. 
baştan söyleyelim korkmayın bu  
motor da isteklerinizi karşılayabilir.
yazı MerT DurAN

test VW ARTEON 1.5 TSI 

İç mekan genİş ve 
kalİtelİ

Arteon’un iç mekanı ise 
Passat ile büyük benzerliklere 
sahip. İç mekan özgünlükten 
uzak olsa da malzeme kalitesi 
bir hayli yüksek. Özellikle 
konsolun üst kısmındaki 
plastik malzeme sınıfın en 
iyilerinden. Buna karşılık 

alt kısımlarda yine sert 
plastiklere yer verilmiş. 
Çıtasız kapı tasarımıyla 
coupe algısını güçlendiren 
Arteon’da bu kapı tasarımı 
nedeniyle yüksek süratlerde 
iç mekana gürültü yansıyor. 

Aracın direksiyon sistemi 
ise oldukça hassas ve sportif 
sürüşleri destekliyor. R-Line 
donanımda büyük jantların 
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kullanılması ile de yol tutuş 
oldukça başarılı. Şasinin 
rijitliği sayesinde direksiyon 
başında kendinizi güvende 
hissediyorsunuz. 

en büyük kozu 
donanımı

Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 
150 HP DSG, ‘Elegance’ 

ve ‘R-Line’ olmak üzere 2 
farklı donanım seviyesiyle 
sunuluyor. Elegance 
donanım seviyesinin 
konfigürasyonu, premium 
sınıfa has bir donanım 
ve stil sunarken; R-Line 
donanım seviyesi ise, sportif 
tasarım öğelerine sahip. 
Elegance ve R-Line donanım 
seviyelerinde standart olarak 
19 inçlik alüminyum alaşımlı 
jantlar, dinamik viraj farı 
özelliğine sahip LED “High” 
ön farlar, dinamik sinyale 
sahip LED stop lambaları, 
kolay açılır / kapanır bagaj 
kapağı, anahtarsız giriş 
ve çalıştırma, Alcantara/ 
Vienna döşemeye sahip 
koltuklar, Dijital Gösterge 
Paneli “Active Info Display”, 
progresif direksiyon ve 3 
renkli ambiyans aydınlatma 
sunuluyor.

Arteon bu motor 
seçeneğinde de iki donanım 
paketinde aynı fiyat etiketine 
sahip. 243 bin 900 TL ucuz 
değil ancak aracın sınıfı ve 
özellikleri düşünüldüğünde 
kabul edilebilir.

SONUÇ
Volkswagen Arteon gerçekten güzel 
bir otomobil ve parasının karşılığını 
veriyor. Bugüne kadar sadece dizel 
motorla alınıyor olması onun için önemli 
bir dezavantajlı, yeni vergi dostu ve 
performans konusunda beklentileri 
karşılayan benzinli motoruyla model artık 
çok daha fazla kişiye ulaşabilecektir. 

otostil test Verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.2
0-400 m (sn) 18.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.6
Gürültü 100 km/s (dB) 66 
Test tüketimi (lt/100 km) 8.7
Menzil (km) 759

teknik Veriler Vw arteon 1.5 tsı dsg

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1498 cc

Maksimum güç 150 HP-5000 d/d

Maksimum tork  250 Nm-1500 d/d

Son hız 220 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.9 sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 245/40 R19

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 563 lt

Ağırlık 1556 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/5.8/7.4 lt/100 km 

Uzunluk 4862 mm

Genişlik 1871 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2837 mm

Fiyat 243.900 tl
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RÖPORTAJ İDRİS NEBİ TAŞKAN

S
en kimsin? 

-Ben İdris Nebi Taşkan. 1997 
İstanbul doğumluyum. Aslen 
Adanalıyım. Şu anda Beykent 
Üniversitesi Sahne Sanatları 
Bölümü’nde eğitimime devam 

ediyorum. Eski profesyonel basketbolcu-
yum.

Nasıl bir ailede büyüdün? 
- Çekirdek aile. Annem ve ikiz kız 

kardeşimle yaşıyorum. Annem ev hanımı, 
kardeşim İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 
çift ana dal yapıyor. Kendi halimde bir 
yaşamım var.

Hep ikizlerin arasında özel bir bağ oldu-
ğu söylenir. İkiz kardeşinle aranda öyle bir 
bağ var mı? 

- Bence kesinlikle var. Mesela birbi-
rimizden bir şey saklayamayız ikimizden 
biri durumu anlar. Üzgün olduğumuzda 
söylemesek bile hemen anlarız. Kardeşim 
olduğu için çok şanslıyım, o benim en iyi 
arkadaşım.

Çocukluğuna dair aklına gelen ilk şey 
ne?

-Futbolu hiç beceremem ama çok seve-
rim. O yüzden annemler beni kursa yaz-
dırmıştı ve bir keresinde orta sahadan gol 
atmıştım rüya gibiydi o yaşta benim için 
çok önemliydi hiç unutamam (Gülüyor)

Anne ve baban sen 11 yaşındayken 
ayrılmış. Sen annenle yaşamışsın. Zor bir 
dönem miydi?

- E tabi zor bir dönemdi, ebeveynlerinin 
ayrılması hiç bir çocuk için kolay olmaz 
değil mi? Ama hani derler ya “Öldürmeyen 
acı güçlendirir”, işte o durum da beni çok 
güçlendirdi ve erken olgunlaştım, hayatı 
erken öğrendim.

Annenizin ikinci evliliğinden sonra 15 
yaşında yurtta yaşamaya başlamışsın… Bu 
hayata dair neler kattı, öğretti?

- Hayatta yaşadığımız her olay bize bir 
ders verir. Bunu kötü anlamda söylemi-
yorum. 15 yaşında yurtta yaşamış olmam 
bana sorumluluk sahibi olmayı öğretti. 
Yalnızlığı, kendi kendime yetebilmeyi, 
küçük yaşta paramı hesaplı, düzenli har-
camayı öğrendim… Daha ne olsun. Bunları 

Fazilet Hanım ve Kızları 
dizisinin uzun boylu, 
mavi gözlü yakışıklısı İdris 
Nabi Taşkan Marvel’in 
Yenilmezler  filmini 
izleyince oyuncu olmaya 
karar vermiş. 

Yazı Hakan GENCE

yaşamak beni bugünlere hazırladı. 
Hayatta hiçbir şey kolay elde edilmez 
bunu biliyorum. Hayatta koyduğum 
hedeflere ulaşabilmek için sorumluluk 
sahibi, çalışkan ve olgun olmalıyım. 

Bİr güN ‘YeNİlmeZler’İ İZledİm 
ve oYuNculuk odAğım oldu

Bir dönem sıkı bir basketbol 
oyuncusuyken ne oldu da oyunculuk 
tarafına geçtin?

- Oyunculuk hep merak ettiğim, 
ilgimi çeken bir meslekti… Basketbol 
haricinde kendime yeni uğraşlar edin-
meliyim, yeni hedeflerim olmalı diye 
düşünüyordum. Bir gün çok sevdiğim 
bir filmin kamera arkasını izledim. 

Hangi film?
- ‘Yenilmezler’ ve baktım insan-

lar sette çok eğleniyorlar. O harika 
oyuncu dediğimiz hayran olduğumuz 
insanlar da hata yapıyor, hatta hatala-
rıyla dalga geçiyorlar... Bu çok hoşuma 
gitti. Bir anda oyunculuk ilgi odağım 
oldu.

Seni kim keşfetti? 
-Dilek Dağcıoğlu ve Lale Eren. 

Dilek Dağcıoğlu bir gün oğlunun 
kayıtlı olduğu spor okulunda beni 
görüp anneme kim olduğumu sormuş. 
Sonra da yönetmen Zeynep Günay Tan 
ve Lale Eren ile tanıştırmak istediğini 
söylemiş. Ardından ‘Arkadaşlar İyidir’ 
dizisinde Eren karakterini oynadım. 
Bu üç isim beni hayallerimle buluştur-
dular ve kaderimi değiştirdiler.

Sporun oyunculukta faydası oldu 
mu?

- Tabii basketbol gibi bir oyunda 
vücut dili kullanmak çok önemli. 
Oyunculukta da öyle vücudunu ser-
best bırakıp doğru şekilde kullanmak 
gerektiğini düşünüyorum. Disiplin de 
kesişen diğer bir nokta. Fizik ola-
rak sporcu geçmişimin faydalarını 
yaşıyorum ama spor sadece oyuncu-
lukta değil bütün hayatımızda faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Bence herkes 
sağlığı için spor yapmalı.

gelelim ‘Fazilet Hanım ve  

Beni Yenilmezler filmi 
oYuncu Yaptı
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Bir kadında önce 
bacaklara ve 
gözlere bakarım

RÖPORTAJ İDRİS NEBİ TAŞKAN
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kızları’na... 
- Canlandırdığım Yasin karakteri, kü-

çük bir mahallede yetişmiş bir delikanlı. 
Hayatta en önem verdiği şey sevdiği kız 
Ece. Yasin kötü biri değil, ancak hayatın 
ona sundukları onu böyle biri yapmış. 
Cahilliğinin sebebi bu aslında. Ona yön 
verecek, hayatını düzene sokmasını 
sağlayacak bir rol modeli olmamış hiç. 
Gençliğin verdiği enerji de eklenince 
öfkelendiğinde gözü hiç bir şeyi görmez 
oluyor. Umarım hayattaki gerçek moti-
vasyonunu bulur ve içindeki güzellikleri 
keşfeder. 

Bundan sonra hayallerin neler?
- Yurtdışında ülkemi oyunculuğumla 

temsil etmek istiyorum. Tüm dünya-
da sevilen ve saygı duyulan bir oyuncu 
olmak istiyorum. Hayallerimi her zaman 
en uç noktada büyük tutuyorum ve bir 
gün onları başaracağıma tüm kalbimle 
inanıyorum.

Boyun ne kadar?
- 1.90 mt.

uzun boylu olmanın kadınlar üzerin-
deki artı ve eksileri neler?

- Çok eksi yanını göremedim açıkçası 
genelde kızlar boyumun ve fiziğimin iyi 
olduğunu söylerler.

Sevgilin var mı?
- Şu an yok. 

İdeal kadın tipin?
- Uzun boylu ve uzun bacaklı kadın-

lar her zaman ilgimi çekmiştir.

gelen şöhretle kadınlardan nasıl tek-
lifler geliyor?

- Yaz yaz bitmez... 

Bir kadında neye tahammül 
edemezsin?

- Aşırı kıskançlık ve an-
layışsızlığa asla tahammül 
edemem.

İlk karşılaştığında ka-
dında neye bakarsın?

-Bacaklarına ve göz-
lerine...

Aşk tarifini ala-
yım…

- Aşk, yaşatana 
binlerce teşek-
kürümün olacağı 
bir duygu. Aşk iki 
enerjinin tek bir 
enerjide buluşması 
diyebilirim… Özgürce, 
cesurca kimseye hesap 
sormadan yaşadığım ve 
kurallara bağlı olmayan bir 
duygu.

Hayatta en karşı koyamadığın şey?

-Annem. O benim kraliçemdir ona 
pek karşı koyamam. 

Sevgilinin odasında bir şey olsan ne 
olurdun?

-Sanırım yastığı olurdum

Hayatta nelerle derdin var?
- Oyunculukta yolun çok başındayım. 

Şu an tek derdim hayallerimi gerçeğe 
dönüştürebilmek. Kariyerimde sağlam 
adımlarla ilerlemek. 

Hayatındaki en büyük dram?
- Antalya’da final maçında çok iyi 

oynuyordum takımımın da bana çok ih-
tiyacı vardı ama sakatlandım. O günü hiç 
unutamam sanırım en büyük dramım o.

Hayatında bir anını ‘tbt’ yapma şansın 
olsa bu hangi anın olurdu?

- 18 yaşındayken arkadaşımla bir 
mekana gitmiştik ve bütün kızlara kaba 
tabiriyle asılmıştık ve hepsi bizi reddet-
mişti o günü hiç unutmam (Gülüyor). En 
eğlendiğim günlerden biriydi.

Sevgilimin 
yastığı 

olurdum



Nissan Micra artık 
erkek otomobili

GÜNCEL  YENİ NISSAN MICRA
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Beşinci nesliyle yollara çıkmaya 
hazırlanan Nissan Micra için Tür-
kiye biraz geç kalmış görünüyor. 
Nissan yöneticileri yaptıkları 

açıklamada otomatik şanzımanı bekle-
dikleri için Türkiye yollarına çıkmasının 
biraz gecikeceğini daha en başından 
söylemişlerdi. Ancak bu bekleyiş yine de 
biraz uzun sürdü.

İddİalı olmasına İddİalı
5. nesil Nissan Micra son derece 

iddialı bir küçük sınıf otomobil olmuş. 
Bunu hepimizin kabul etmesi gerek. 
Aracın sadece ismi aynı kalmış bile de-

memiz mümkün. Bunun dışında her yeri 
değişmiş. Öncelikle dinamik ve agresif 
bir görünüme bürünerek kadın oto-
mobili olarak anılıyor olmasını yerle bir 
etmiş. Yüzünden profil tasarımına, arka 
tasarımından aydınlatma elemanlarına 
kadar bol katlı ve agresif tasarlanmış. 
Renk kombinasyonunun bolca sunul-
masıyla birlikte sportif görünüm daha da 
desteklenebiliyor ya da daha eğlenceli bir 
şekilde satın alınabiliyor.

Boyutları Büyümüş
İşte burada Nissan’ın aldığı bu kararın 

sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. 

Çünkü güncel Micra boyutları nedeniyle 
şehir kullanımlarında çok tercih edilen 
bir modeldi ama yenilenmesi ile birlikte 
bu özelliğini kaybetti. Toplam uzunluk 
174 mm uzayarak 3999 mm’ye genişlik 
78 mm artarak 1743 mm’ye çıkmış. 
Yükseklik ise 55 mm azalarak 1455 
mm’ye düşmüş. Yani o hastası olduğu-
muz baş mesafesine veda etmişiz. 

yaşam alanı da dİnamİk
Yaşam alanında da dinamik görünüm 

açısından önemli değişimler yaşanmış 
ve eskisi ile alakası bile kalmamış. Ancak 
burada yapılan değişime çok fazla itiraz 
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eden kimsenin olmayacağını düşü-
nüyoruz. Hem kalite seviyesi artmış 
hem karakteristiği iyileşmiş hem de 
teknolojik özellikleri artırılmış.

3 küçük motoru var
Yeni Nissan Micra’nın kaputunun 

altında üç motor seçeneği yer alıyor. 
Bu motor seçeneklerinin tamamı 
küçük hacimli. 0.9 litre turbo, 3 
silindirli benzinli ünite, 90 beygir 
güç ve 140 Nm tork üretiyor. 1.0 litre 
atmosferik motor ise 71 beygir güç 
ve 95 Nm tork üretiyor. Dizel motor 
seçeneğini 1.5 litre 4 silindir turbo 

dizel oluşturuyor. Bu motorsa 90 HP 
güç ve 220 Nm tork üretiyor. 

yenİ nİssan mİcra  
türkİye’de satılacak mı?

Bunun için Avrupa ülkelerinden 
daha fazla beklememiz gerekti. Mini 
sınıf ölçülerini terk ederek küçük sınıf 
ölçülerine bürünen ve artık erkeksi 
bir model olarak karşımıza çıkan Yeni 
Nissan Micra Haziran ayında yollara 
çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat konusun-
da net bir açıklama yok ama güncel 
modelden 5 bin TL yüksek olması 
bekleniyor.

Yeni Nissan Micra A’dan 

Z’ye kadar değişen bir araç 

oldu. Bu durum iyi mi kötü 

mü çok yakında göreceğiz. 

Küçük boyutları ile önemli 

bir şekilde tercih edilmeye 

başladığı dönemde Mini 

sınıf ölçülerinden B sınıfı 

ölçülerine yükselmesi 

umarız Nissan yönetimi için 

hatalı bir karar olmaz.



Ülkemizde kendisini SUV/Crossover modellerle öne çıkartan Nissan’ın başta Amerika olmak 
üzere belirli pazarlarda sattığı sedanı Maxima yeni nesliyle 2019’da yollarda olacak. Ancak bu 

kez yeni neslin Avrupa’ya da ithal edilmesi bekleniyor.

Yeni Nissan Maxima 
önümüzdeki yıl 
yollarda olacak

Nissan’ın 1990’lı yıl-
larda ülkemizde çok 
tercih edilen model-
lerinden olan Maxima 

sedanın son testleri devam 
ediyor. Model önümüzdeki yıl 
yeni versiyonluyla satışa sunu-
lacak. Şu anda Amerika gibi bazı 
pazarlarda satılan modelin yeni 
neslinin yine bir global model 
olması bekleniyor. Maxima yaz 
aylarında bayilerde olacak.

Yeni Nissan Maxima’nın ön 
tasarımında tamamen değiş-
tirilmiş bir yüz kullanılacak. 
Aracın tamponu, farları ve ızga-
rası elden geçirilirken farlarda 
da ledlere yer verilecek. Aracın 
arkasında da benzer şekilde yeni 
stoplar, tampon ve bagaj kapağı 

kullanılacak.  AMG modellerini 
andıran egzoz çıkışları ise acaba 
Automedia tarafından yakala-
nan bu otomobilde farklı bir güç 
ünitesi mi var sorusunu akıllara 
getiriyor.

Yeni Nissan Maxima’nın en 
önemli yeniliği ise otonom sü-
rüş konusunda olacak. Nissan’ın 
son zamanlarda daha fazla 
önem verdiği otonom sürüş 
konusunda Maxima’nın önemli 
yol kat ettiği belirtiliyor. Hatta 
modelin bu alanda en güvenli 
otomobil unvanına sahip olması 
için çalışıldığı da belirtiliyor.

Maxima 2019 model olarak 
bayilerde yer alacak. Ancak 
aracın satışına yaz aylarında 
başlanacak.

GÜNCEL  NISSAN ALTIMA & MURANO

w w w.otos t i l .co m52    NİsaN 2018 OTO sTİL



w w w.otos t i l .co m OTO sTİL NİsaN 2018    53

Nissan Murano 
Avrupa’ya mı dönüyor?

Nissan’ın Amerika’da popüler olan arazi 
aracı Murano önümüzdeki yıl küçük bir 
makyaja tabi tutulacak ve daha çok teknolojik 
donanıma kavuşacak.

Arizona’da test edilen Nissan Murano objektif-
lerimize yakalandı. Aracın tasarımında bazı 
küçük değişiklikler olsa da asıl yenilikler tek-
nolojik donanımlar da olacak.

OtOnOm sürüşe uygun
Nissan 2019 model Murano’da yeni bir ön tampon ve 

farlar hazırlamış. Stopların da iç yapıları değiştirilmiş. 
Aracın tasarımı 2019 Detroit Motor Show’da tanıtılacak 
Nissan Altima için de ışık tutacak. İç mekanda ise daha 
kapsamlı değişiklikler olacak.

Yeni Nissan modellerinde kullanılan müzik eğlence 
sistemlerinin adapte edileceği orta konsolda ayrıca kısmı 
otonom sürüşü destekleyen Nissan ProPilot Sistemi de 
kullanılmaya başlayacak. Aslında bu yeniliklerin yapı-
lıyor olması da Murano’nun yine Avrupa’yı hedeflediği 
sorusunu akıllara getiriyor.

yeni nissan muranO ne zaman satılacak?
Nissan bu aracı Avrupa’da satışa sunmuş ancak iste-

nilen rakamlara ulaşamamıştı, bakalım makyajla birlikte 
model yeniden Avrupa’ya gelecek mi?

Yeni Nissan Murano 2019 model olarak satışa su-
nulacak. Şu an belirlenen takvime göre de Murano yaz 
aylarında bayilerde olacak.
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Yeni Ford Fiesta SUV oldu 
kaç paradan satılacak?

GÜNCEL  FORD FIESTA ACTIVE  & ST

Küçük SUV sınıfına farklı bir seçenek de Ford’dan geldi, Fiesta yerden yükseltildi Active isimli SUV oldu.

Ford’un küçük 
otomobili Fiesta şu 
anda yedinci nesli 
ile aramızda. Daha 

önceki nesillere kıyasa 
özellikle teknolojik dona-
nımları bir hayli artan modelin 
bu kez farklı karoser seçenekleri 
de aileye katılarak daha çok tüketiciye 
ulaşması sağlanmış. Bu genişleyen ailede 
en çok dikkat çekense kuşkusuz Fiesta 
Active.

Küçük bir arazi aracı formatında 
hazırlanan Fiesta Active yerden yük-
sek yapısı ve koruma şeritleriyle çevrili 
gövdesiyle kardeşlerinden bir hayli sert 
görünüyor.

Tasarımı farklı
Fiesta Active modelinde standart 

donanımdan farklı olarak off road gövde 
kitiyle donatılmış. Bu kitte önden başla-
yarak arkaya doğru uzanan koyu renkli 
plastik kaplama dikkat çekerken, yerden 
yükseltilmiş gövde fark ediliyor. Yeni 

tasarımlı jantlarla uyumlu 
olan gövde kitinin arka 
kısmında ise tıpkı önde 
olduğu gibi yeni tasarımlı 

bir tampon kullanılmış. 
Ön ve arka tamponun 

hatları birbirine çok benziyor. 
Önde sis farlarının olduğu alanda 

arkada reflektörlere yer verilmiş.
Aracın iç mekanında ise diğer model-

lerle ortak çizgiler hakim. İç mekanda 
dışta kullanılan gövde renginin devam 
ettirildiği fark edilirken koltuklarda da 
dış renkle uyumlu çizgilere yer verilmiş. 
17 inçlik jantlar, B&O müzik sistemi, 
otomatik farlar, şerit takip sistemi gibi 
donanımlar bu modelle alınabiliyor. 
Ancak B&O müzik sistemi tercih edil-
diğinde tavan siyah renk oluyor ve bu da 
görsellikte önemli bir fark yaratıyor.

Zengin motor seçeneğine sahip 
olan Fiesta Active modelinde manuel 
veya otomatik vites arasından da tercih 
yapmak mümkün. Araçta baz model 1.0 
litrelik 85 HP güç üreten motora sahip-

ken, EcoBoost motorun 100, 125 ve 140 
HP güç üreten seçenekleri de sunuluyor. 
Ayrıca dizel cephesinde de 1.5 litrelik 
motor 85 ve 120 HP güç üreten alterna-
tiflere sahip.

fiesTa acTive kaç para olur?
Bu araçla ilgili en çok merak edi-

len soru kuşkusuz satış fiyatı. Şu anda 
Almanya, İngiltere gibi pek çok ülke-
de satışa sunulan Fiesta Active henüz 
ülkemizde satılmıyor.  Ancak kısa süre 
sonra bu modeli de ülkemizde görmeyi 
bekliyoruz.

Aracın Almanya ve İngiltere’deki satış 
fiyatı Fiesta Titanium ile benzer seviyede. 
Buradan hareketle de Fiesta Active mo-
delinin ülkemizde aynı motorlu Titanium 
versiyonundan yaklaşık 5 bin TL daha 
pahalıya satılmasını bekliyoruz. 1.0 
EcoBoost otomatik vitesli Fiesta Titani-
um’un 96 bin TL’lik satış fiyatı göz önüne 
alındığında da Fiesta Active aynı motor 
ve şanzımanla 100-102 bin TL dolayında 
bir fiyat etiketine sahip olacaktır.
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Yeni Ford Fiesta SUV oldu 
kaç paradan satılacak?

Yeni Ford Fiesta ST’nin 
geleceği tarih 
belli oldu

Ford’un küçük ateşlisi Fiesta Cenevre’de yeni 1.5 litrelik 
motoruyla yer aldı. Öncüsünün 1.6 litrelik ve 4 silindirli 
bloğuna karşılık yeni güç ünitesinde 3 silindire yer verilmiş 
durumda. Buna karşılık aracın ürettiği güç 200 HP.

Yeni motoruyla torku da artan otomobil artık 290 Nm 
üretebiliyor. 6 ileri manuel vitesle donatılan Fiesta ST, 
öncüsünden de 0,2 saniye daha hızlı bir biçimde 0-100 km/s 
hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlıyor. Küçültülen hacim ve 
azaltılan tüketim sayesinde daha çevreci olduğu vurgulanan 
motor eskisinin 138 gr/km’lik CO2 salınımına karşılık 114 gr/
km’lik değere sahip. Açıklanan bilgilere göre araçta mekanik 
kilitli diferansiyel de yer alacak. 

en iyi görünen fiesTa sT
Kaslı yapısı ile dikkatleri üzerine çekecek olan Ford Fiesta 

ST, yeni 18 inç jantları ve kırmızı renkli fren kaliperleri ile diğer 
Fiesta modellerinden ayrılıyor. Büyük bir tavan spoylerine yer 
verilen araçta örgüleri andıran havalandırma ızgarası da meraklı 
gözlerden kaçmayan detaylar arasında yer alacak. Ön tarafta 
sunulan agresif tasarım detaylarına arka tasarımda da yer verilmiş 
olması bu tip detayları sevenlerin çok hoşuna gidecektir. Büyük 
tasarım formlu aydınlatma elemanlarına eşlik eden son derece 
büyük tasarlanmış ST logosu da dikkat çekici olmuş. Arka 
tasarımda kullanılan derin kat izleri aynı şekilde profil tasarımında 
da kendisine yer bulmuş. Bütününe baktığımız zaman en iyi 
görünümlü Fiesta ST olduğunu bile söylememiz mümkün.

Büyük ekranı söker miyiz?
Yaşam alanını ilk gördüğümüzde hemen dikkatimizi sürüş 

pozisyonunun cazibesi çekti. Yarış parkurlarından fırlamış gibi bir 
tasarıma yer verilmiş. Recaro koltukları bile başlı başına cezbedici 
yapıda. Direksiyon simidinin kalın ve dört kollu yapısı da beğeni 
kazanma konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Gösterge panelinde 
de dijital yenilikler manuel tasarımla son derece iyi bir şekilde 
kombine edilmiş. Bu tip ekranları seven var mı bilmiyoruz ama bu 
aracın ruhuna tamamen aykırı olduğunu düşündüğümüz devasa 
bir ekransa yaşam alanında yer alıyor.

Yeni Ford Fiesta ST fiyat 
konusunda tahmin 
kabiliyetimizi çalıştırmamızı 
sağlayan bir model oldu. 
İngiltere’de tahmini satış 
fiyatının 20 bin Sterlin olması 

bekleniyor. Yaptığımız hesaba 
göre Yeni Ford Fiesta ST 
ülkemizde 160 bin TL gibi bir 
etikete sahip olacak. Aracın 
satışa sunulacağı dönem olarak 
Mayıs ayı işaret ediliyor. 

Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda sergilenen 
yeni Ford Fiesta ST, 
öncüsünden daha küçük 
motoruna rağmen 200 
HP’lik gücüyle dikkat 
çekiyor.

Fiyatı ne olur?
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Honda hız rekorunu bu kez 
çim biçme makinesiyle kıracak

GÜNCEL  HONDA 

Honda’ya Type R ile pist rekorları kırmak 
yetmemiş olacak ki firma bu kez de CBR 
motorlu bir çim biçme makinesi ile rekor 
denemesi yapacak.

Honda, Civic Type R ile pist rekorlarını 
paramparça etti. Bu da yetmedi, şimdi sıra ilginç 
denemelere geldi. Honda’nın performansıyla 
ünlü CBR motorun kalbi bir çim biçme 

makinesine hayat verdi.

Honda RekoR için yapTı
adı Mean Mower Mk2 olan yeni çim biçme makinesi 

4 yıl önce hazırlanan ilk modele göre çok daha güçlü 
ve hızlı. Honda yapığı açıklamada bu çim biçme 
arabasında CBR1000RR modelinden alınan 1.0 litrelik 
motor olduğunu belirtirken üretilen toplam gücün 192 
Hp olduğunu belirtti. 215 k/s maksimum hıza ulaştığı 
belirtilen bu çim biçme makinesinin 0-100 km/s 
hızlanması içinse 4,1 saniye yeterli.

CBR MoToRlu çiM BiçMe Makinesi
Guinness dünya Rekoru kırmak için hazırlanan bu 

aracın direksiyonunda ise Jessica Hawkins olacak. Bu cesur 
kadın aynı zamanda Hızlı ve Öfkeli filmlerinde dublör şoför 
olarak görev yapıyor.
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Arkası 
sağlam

SÜRÜŞ İZLENİMİ  OPEL GRANDLAND X

Opel Grandland X ile SUV ailesini büyütmek 
istiyor. Arkasına aldığı PSA desteği de bu 
adımda önemli bir güç sağlıyor. 
Yazı Mert Duran

Opel’in PSA Grubu’na 
satılmasıyla SUV 
modellerini geliş-
tirmeye başlayan 

üreticinin ürün gamındaki en 
büyük model olan Grandland 
X aslında Peugeot 3008 ile 
platform kardeşi. İki aracın 
motor ve aktarma organları da 
ortak. 

Ancak GrandlandX ta-
sarımıyla oldukça farklı ve 
heybetli bir otomobil. Aracın 
iç mekanında ise hem Opel 
hem de Peugeot modelle-
rinden izler taşıyor. Genel 
olarak ergonomisi yüksek iç 
mekanda kullanılan malzeme 
kalitesi de ortalamaları yaka-
lıyor. Ancak yaşam alanında 
karanlık kalan yapının daha iyi 
olması gerekiyor. Bunun ya-
nında kumanda elemanlarının 
son derece küçük bir yapıda 
olması kullanımı zorlaştıran 
detaylar arasında yer alıyor. 

Yaşam alanına lastik gürültüsü 
de beklediğimizden biraz fazla 
yansıyor.

Opel Grandland X’de 1.2 
litre turbo benzinli ve 1.6 litre 
turbo dizel motor kullanılıyor. 
İki güç ünitesi de Peugeot 
3008’den tanıdık ve güvenilir 
üniteler. Motorların şanzı-
manla uyumları da yüksek. 
Ayrıca tüketicilere otomatik 
vites opsiyonu da sunuluyor. 

Grandland X’e Temmuz 
2018’de 1.5 dizel 130 HP 
8 ileri otomatik ve 6 ileri 
manuel, 1.2 lt 120 HP manuel 
seçenekleri, 2020 yılındaysa 
Plug in Hybrid versiyonu da 
pazara sunulacak.  Bu versiyon 
dört çeker seçeneğini de kap-
sayacak.

Araçların fiyatları ise 139 
bin 900 TL’den başlıyor ve 
en üst paketli dizel motorda 
223 bin 900 TL seviyesine 
yükseliyor. 
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SONUÇ
Opel Grandland X 
arkasındaki Peugeot desteği 
ile iyi bir otomobil olmuş. 
Ancak hala bazı eksikleri 
de yok değil. Fiyatları sınıf 
ortalamalarında kalan aracın 
motorları çok fazla olmasa 
da ihtiyaçları karşılama 
konusunda sorunsuz .

TEkNİk VERİLER OPEL GRANDLAND X

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

Motor hacmi 1199 cc

Maksimum güç 130 HP-5500 d/d

Maksimum tork 230 Nm- 1750 d/d

Son hız 188 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Tüketim (fab. ver.) 4.9 /5.5/6.4 lt/100 km

FİYAT 169.900 TL



Yeni Mercedes GLS 
kış testinde objektiflerimize yakalandı

GÜNCEL  MERCEDES GLS

Mercedes’in en büyük arazi aracı yeni nesliyle en geç önümüzdeki yıl yollarda olacak.

Kış testleri 
devam ederken 
Automedia 
tarafından 

yakalanan araç ise AMG 
versiyon. Aracın AMG 
olduğunu ortaya çıkartan 
detayların başında ise 
yeni ızgara geliyor. Ayrıca 
lastiklerin de büyük yapısı 
ilk anda fark ediliyor.

Mercedes şu anda güncel 
GLS 63 AMG modelinde 
5.5 litrelik V8 motoru 
kullanıyor. 585 HP güç ve 
760 Nm tork üreten bu güç 
ünitesi yeni nesilde yerini 
firmanın yeni geliştirdiği 4.0 
litrelik V8 motora bırakacak. 
Bu motor değişikliği ile 
birlikte üretilen güç de 600 
HP dolayında olacak.

Izgara ile birlikte farların 
da değişeceği GLS’de stop 
grubu da değiştirilmiş. 

Kamuflajlı araçta stopların 
ucunun dışarı doğru 
uzanması kafaları karıştıran 
bir detay olarak göze 
çarpıyor. Yine 7 kişilik 
3 sıra koltuklu olarak 
yollara çıkacak olan GLS 
modeli ile AMG arasında 
iç mekanda ise GLC ve 
GLE modellerinde olduğu 
gibi sportif dokunuşlarla 
farklılık sağlanacak. Ayrıca 
hız göstergesi de AMG 
versiyonda 300 km/s’yi 
aşacak.

En gEç 2019’da 
yollarda

Bu yıl sonunda veya 2019 
Tüketici Elektroniği Fuarı’n-
da tanıtılması beklenen yeni 
Mercedes GLS’nin piyasaya 
çıkmasından kısa bir süre 
sonra ise AMG versiyon satı-
şa sunulacak.
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Küçük sorunlar başladı
Nissan Micra kullanılmış testimiz devam ediyor. Bir 

aracımızda 2500 diğerinde 6500 km’yi geride bıraktık.
Yazı Murat TOSUN

Artıları çok fazla

Nissan Micra araçların artıları 
çok fazla. Küçük boyu ile her 
yere kolay park ediyoruz. Fiyatı 
uygun. Yaşam alanı boyutları-
nın çok üzerinde geniş. Bagaj 
hacmi ve eşya gözlerinin sayısı 
kendinden daha büyük araç-
larda bile yok. Otomatik CVT 
şanzıman konforumuzu artırdı. 
Küçük hacimli motor performans 
istediğimiz zaman bizi yalnız 
bırakmadı. 

Kullanılmış otomobil testinde 
aynı anda iki adet Nissan 
Micra’yı test etmeye devam 
ediyoruz. İki araç arasından 

birinde 2500 km, diğerindeyse 
6500 km’yi geride bıraktık. Bahar 
aylarının gelmesi ile birlikte daha kolay 
yolculuklar yapacağımız için iki aracın 
da kilometresinin daha hızlı bir ivmeyle 
artacağı döneme başlamış olduk.

KüçüK sorunlar görüyoruz
Şimdilik herhangi bir servis ziyaretimiz 

olmadı ama siz bu yazıyı okurken büyük 
ihtimal servisin yolunu ziyaret ediyor 
olacağız. Çünkü 6500 km’ye gelen 
aracımızda küçük sorunlar oluşmaya 
başladı. Bunlardan ilki egzozdan gelen 
ses. Sanki egzoz sisteminin bir yerinde 
kaçak var gibi. Sert bir darbe almamış 
olmasına rağmen bu sesin gelmesinin 

nedenini yapacağımız servis ziyaretinde 
bulmayı umuyoruz. Bununla birlikte 
emniyet kemerlerinde gevşemeler 
karşımıza çıkıyor. Emniyet kemeri 
mandalını geri çekecek sistem tam olarak 
çalışmıyor. Tüketim konusunda daha 
aşağılara ineceğimizi düşünmüştük ama 
geçtiğimiz ay yaptığımız testte olduğu 
gibi 7 litre civarında kaldık. Yaşadığımız 
bir diğer sorun sağ dikiz aynasının (ayna 
bölümünün) düşmesi oldu. Bunu servise 
gitmeden parçacıda çözdük. Neden 
olduğunu da orada anladık sayılır. Çok 
küçük plastik mandallar tarafından 
tutuyor ve bu mandallar çukurlu sürüşler 
sırasında bile gevşemiş olabilir gibi 
görünüyor. Bunun yanında otomatik 
şanzımanın neden olduğu bir devir 
kararsızlığı da yaşıyoruz gibi görünüyor 
ama bunu da servis ziyaretimiz de tam 
olarak anlayacağız. 

NISSAN MICRA KULLANILMIŞ TEST
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Toyota RAV4 tamamen yenilenen karoseriyle New York Otomobil Fuarı’nda yer aldı. Yeni 
otomobilin satışa çıkacağı tarih ve motor seçenekleri de fuarla birlikte belli oldu.

Yenİ ToYoTa RaV 4 
ne zaman satışa çıkacak?

GÜNCEL TOYOTA RAV4

Yeni Toyota RAV4 
tamamen yeniden 
tasarlanan gövdesi ile 
New York Otomobil 

Fuarı’nda yer aldı. Aracın baştan 
aşağıya değişmeyen noktası 
kalmazken bu büyük değişimle 
birlikte motorlarında da kapsamlı 
yeniliklere gidilmiş.

5. jenerasyona kavuşan 
RAV4’ün tasarımında daha köşeli 
çizgilere yer verilmiş. Aracın ön 
kısmında geniş havalandırma 
kanalları ve tamponun köşelerine 
eklenen sis farları dikkat çekerken 
arkada da Amerikan modellerini 
andıran stop tasarımı ilk anda fark 
ediliyor. Geniş çamurluklu araçta 
köşeler yuvarlak hatlardan ziyade 
hep köşeli ve agresif bir tarzda 
hazırlanmış.

Toyota’nın TNGA platformu 
üstünde yükselen RAV4, yapılan 
değişikliklerle yüzde 57 daha rijit 
bir karosere kavuşmuş. Aracın yol 
tutuş karakterinin yeni nesilde 

öncüsüne kıyasla önemli gelişme 
gösterdiği açıklanıyor.

Arazi kabiliyetinin gelişmesi 
için yerden yüksekliği artırılan 
modelin dingil mesafesi de artmış 
ve iç mekandaki yaşam alanı 
büyümüş.

Amerikan versiyonu tanıtılan 
RAV4, bu ülkede 2.5 litrelik 
benzinli 4 silindirli motorla tercih 
edilebiliyor. 8 ileri otomatik vites 
kutusuna sahip olan aracın ayrıca 
bu motora ilave edilen elektrik 
motorlu hibrit versiyonu da 
tüketicilere sunulacak.

Yeni ToYoTa RaV4 ne 
zaman saTılacak?

Toyota bu modeli bu yılın ikinci 
yarısında satışa sunacak. İlk etapta 
benzinli motorla alınabilecek  
olan aracın hibrit motoru ise 
2019’da bayilerde olacak. Aracın 
Avrupa versiyonunun ise 2019 
1. çeyrekte satışa sunulması 
bekleniyor.
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Çok tercih edilince  
AMG GT, 4 kapılı da oldu

GÜNCEL  MERCEDES AMG GT 

Mercedes AMG GT modelinin elde ettiği satış 
rakamları firmanın yüzünü güldürdü ve modeli 

geliştirmeye karar verdi. Bu amaçla hazırlanan 4 
kapılı AMG GT yaz aylarında yollarda olacak.
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Mercedes’in Cenevre Otomo-
bil Fuarı’nda pek çok yeniliği 
olmasına rağmen gözler hep 4 
kapılı AMG GT modelindeydi. 

İki kapılı kardeşinden türetilerek hazırla-
nan bu 4 kapılı spor coupe fuarda tanıtılan 
BMW M8 Gran Coupe ile de direkt rakip. 
Ancak Yeni Mercedes AMG GT 4 kapı bu yıl 
yaz aylarında satışa sunulacağı için rakibin-
den daha avantajlı.

Öncelikle belirtmekte fayda var bu oto-
mobil tam bir performans aracı. Modelin giriş 
seviyesinde bile 3.0 litrelik turbo benzinli 
motor kullanılırken toplamda 435 HP güç 
elde edilmiş. Ayrıca 22 HP güç sağlayan elekt-
rikli destek motoruyla bu otomobil 0-100 
km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayıp 
maksimum 285 km/s hıza ulaşabiliyor.

Baz motor Bile yeter!
Giriş modeli bile böylesine etkileyici olan 

aracın bir de 4.0 litrelik V8 motor seçeneği 
yer alıyor. Bu aracın gücü ise alt versiyonda 
585, üst versiyon olan S modelinde ise 639 
HP. Serinin en üst modeli olan Mercedes 
AMG GT 63 S 4Matic+ isimli bu model 900 
Nm torka sahip ve 3,2 saniyede 0-100 km/s 

hızlanmasını tamamlayıp 315 km/s maksi-
mum hıza ulaşabiliyor. 2045 kg boş ağırlığa 
rağmen araç günümüzün en iddialı süper 
sporcularına rahatlıkla kafa tutabiliyor. Tüm 
versiyonlar 9 ileri otomatik vites kutusu ile 
donatılırken 4 tekerlekten çekiş sistemi de 
standart olarak sunuluyor.

Mercedes bu aracın dış tasarımında 2 
kapılı modelle fark olmaması için büyük 
çaba sarf etmiş. Ortaya da gerçekten 2 kapılı 
GT modeline benzer ancak ondan farklılaş-
mayı da başaran bir otomobil çıkmış. Aracın 
arka kısmı ise sahip olduğu büyük spoyler 
ve geniş camla biraz liftback gibi algılanıyor. 
Bu geniş camın altında ise tüketicilere 395 
litre hacim sunulmuş. Arka koltuk sırtlık-
larını katlarsanız o zaman toplam hacim 
1324 litreye ulaşıyor ki günümüzün pek çok 
kompakt sınıfıyla bu rakam yarışabilir.

Konfor ve teknoloji olarak eksiksiz bir 
otomobil olan Mercedes AMG GT 4 kapının 
yaşam alanında diğer Mercedes modelle-
rinde de kullanılan parçalara yer verilmiş. 
Coupe modelle olan benzerlik de ilk anda 
fark ediliyor. 2+2 kişilik oturma düzenine 
sahip olan otomobilin direksiyonu ise bu 
model için özel tasarlanmış.
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Porsche Cenevre’de hesapta 
olmayan bir lansman yaptı

GÜNCEL  PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO

Cenevre Otomobil Fuarı Porsche standında gözler yeni 911 
GT3 RS’i ararken bir anda yeni bir modelin daha lansmanının 

yapıldığı ortaya çıktı. Mission E Cross Turismo isimli model 
önümüzdeki yıl seri üretim haliyle yollarda olacak.

Porsche daha önce yaptığı 
duyurularda Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda 911 GT3 RS modelini 
sergileyeceğini belirtmişti. 

Ancak fuarın açılmasıyla birlikte 
standı ziyaret edenleri güzel bir sürpriz 
karşıladı. Porsche Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda Mission E Cross Turismo isimli 
konsept modelini de sergiledi.

Aracın tasarımına bakıldığında yerden 
yüksek bir SW gibi duran otomobil 
bu haliyle Audi Allroad modellerini 
andırıyor. Aracın dış tasarımında henüz 
bir konsept olmasından ötürü bazı seri 

üretime geçmeyecek çizgiler görmek 
mümkün. Örneğin farların göze hoş 
gelen yapısının seri üretim modelde 
olması çok zor. Bunun dışında tavanın 
fazla alçak yapısının seri üretim modelde 
biraz daha yüksek olması hiç kimse için 
sürpriz olmayacaktır.

Konsept modelin arka kısmında 
Panamera modelinden izler barındıran 
stoplara yer verilmiş. Elektrikli bir model 
olmasından ötürü arkada egzoz çıkışına 
gerek kalmamış.

Mission E modelinde olduğu gibi bu 
otomobilde de 600 HP’den fazla güç 

üreten 2 adet sürekli mıknatıslı senkron 
motorlar görev yapıyor. 3,5 saniyede 
0-100 km/s hızlanmasını tamamladığı 
belirtilen konsept otomobil bu değeriyle 
Tesla model X’i de geride bırakmayı 
başarıyor. 400 km’lik menzile sahip 
olduğu belirtilen aracın şarj süresi ise 15 
dakika olarak açıklanıyor.

Aracın sedan modeli şu anda son 
testlerine devam ediyor ve kısa süre 
sonra yollarda olacak. Buradan hareketle 
de bu modelin seri üretim modelinin 
en geç önümüzdeki yıl yollarda olması 
bekleniyor.
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Porsche Cenevre’de hesapta 
olmayan bir lansman yaptı

En güçlü 
atmosferik onda

911 GT3 RS ile Porsche atmosferik motora sahip şimdiye kadarki 
en güçlü yolda kullanıma uygun yarış otomobilini piyasaya 
sürüyor. 520 HP güç, 9000 d/d’ye kadar çıkan devir ve dört litrelik 
altı silindirli bir boxer motordan geliyor. Tüm GT modelinde 
olduğu gibi GT3 RS de motor sporlarında kullanılan şasi üzerinde 
şekillendirilmiş. Arka akstan yönlendirme özelliği de eklenen 
şasi sayesinde otomobil manevralarda keskinliğinden ödün 
vermiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkabilen 911 GT3 
RS’in maksimum hızı 312 km/s.



SPOR BC Vision Motorsport

Şampiyon sezonu 
5 Mayıs’ta açıyor

Medya sponsoru olduğumuz ve geçtiğimiz 
sezonu her dalda Türkiye Ralli Şampiyonu 
olarak tamamlayan BC Vision Motorsport 

Takımı sezonu 5 Mayıs’ta açıyor. 
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Şampiyon sezonu 
5 Mayıs’ta açıyor

2018 sezonunda ulusal 
statüde koşulacak olan ralli, 
historic rally, pist, offroad, 
trial, tırmanma, karting, 

drift, klasik otomobil ve rallikros 
yarışma takvimi TOSFED resmi web 
sitesinde açıklanarak yürürlüğe 
girdi. Buna göre 2018 sezonu 07-
08 Nisan tarihinde Tuzla Karting 
Park’ta düzenlenecek olan Türkiye 
Karting Şampiyonası ilk yarışı ve 
Düzce’de düzenlenecek olan Türkiye 
Trial Şampiyonası ilk yarışları ile 
açılacak. 7 ralli, 7 karting, 7 offroad, 
6 tırmanma, 6 pist, 5 trial, 4 drift, 
3 klasik otomobil ve 1 de rallikros 
şampiyonası finali olmak üzere 46 

adet ulusal yarışın organize edileceği 
sezon, 01-02 Aralık tarihlerinde 
düzenlenecek Türkiye Rallikros 
Şampiyonası Finali ile sona erecek.

Sezonu 5 MayıS’ta açıyoruz
Avrupa Ralli Kupası’na dahil Rally 

Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları 
Kulübü tarafından 04-06 Mayıs 
tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, 
Bilecik bölgesinde düzenlenirken, 
7 yıllık aranın ardından Dünya Ralli 
Şampiyonası’na geri dönen Rally 
Turkey de 13-16 Eylül tarihleri 
arasında Muğla Marmaris’te organize 
edilecek. Ayrıca TOSFED tarafından 
uzun bir aradan sonra ilk kez 

geçen yıl düzenlenen ‘Şampiyonlar 
Şampiyonası’ organizasyonu da, 
TOSFED Yıldızını Arıyor ikinci 
yarışıyla birlikte 14-15 Nisan 
tarihlerinde Körfez Yarış Pisti’nde 
gerçekleştirilecek.

ŞaMpiyonluk hedefi
Geçtiğimiz sezonu kazanılacak tüm 

kupaları kazanarak kapatan BC Vision 
Motorsport yeni sezona da her zaman 
olduğu gibi şampiyonluk parolası ile 
başlıyor. Geçtiğimiz sezonun Pilotlar 
Şampiyonu, Takımlar Şampiyonu ve 
Co-Pilotlar Şampiyonu olan BC Vision 
Motorsport, Burak Çukurova önderliğinde 
yine şampiyonluğun en güçlü adayı.

2018 Türkiye ralli Şampiyonası TakVimi05-06 Mayıs rally phrygia (A) Ert02-03 Haziran Akdeniz Rallisi (T)07-08 temmuz Ege rallisi (A)11-12 Ağustos Yeşil Bursa Rallisi (A)13-16 Eylül rally turkey Marmaris (t) WrC20-21 Ekim Kocaeli Rallisi (T)17-18 Kasım İstanbul rallisi (t) 
a-asfalt T-Toprak
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Lüks SUV’ların galibi 
Toyota Land Cruiser oldu

ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI 

Sosyal medya üzerinden yaptığımız ve tamamen sizlerin belirlediği “Ayın Yıldızı” 
araştırmamızın kazananı Land Cruiser oldu. 
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Türkiye’nin yerli oto-
mobil 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 Yıl-
dızını belirlemek için yine sizin 
fikirlerinizi alacağız.

“Otostil Ayın Yıldızı” olarak 
belirlediğimiz sosyal med-
ya araştırmamızda amacımız 
öncelikli olarak sizlerle birlikte 

sohbet etmek. Yani siz değerli 
okuyucularımızla sosyal medya 
üzerinden sohbet etme fırsatı 
bulmak ve bu sırada gelen ce-
vaplarla iletişimimizi güçlendir-
mek. Sadece sizlerle değil, sizle-
rin de kendi aranızda yaptığınız 
sohbetleri takip ederek hem 
keyifli anlar yaşıyoruz hem de 
sizin düşüncelerinizi öğrenmiş 
oluyoruz. Bunun yanında sizlerin 
otomobil seçimlerini araştırmak 
için yaptığımız bu araştırma 
aynı zamanda bizlere hazırla-
dığımız haberler konusunda da 
çok önemli bir yardımcı oluyor. 

Yerli Otomobil Dergisi’nin bunu 
yapmasından başka normal bir 
şey olamaz. Gerçek kullanıcı-
lar ve onların seçimi bizler için 
çok önemli bir kriter ve sürekli 
olarak en çok değer verdiğimiz 
konu.

1,3 milyon kişiye eriştik
Bu ay sizin lüks arazi araçları 

sınıfından 6 model arasından 
seçim yapmanızı istedik. Audi 
Q7, BMW X6, Mercedes G Serisi, 
Porsche Cayenne, Range Rover 
Velar ve Toyota Land Cruiser 
arasından seçim yapmanızı is-
tediğimiz Ayın Yıldızı’nda Land 

Cruiser sizlerden gelen oylarla 
birinci oldu.  
Sonuçta Facebook ve Instagram 
üzerinden 1100 adede yakın 
yorum yapılan araştırmada 
karşımıza 1000 oy çıktı.  Elde 
ettiğimiz sonuç tamamen sizler 
tarafından belirlenmiş durumda. 
Dileyenler hesaplarımıza girerek 
bu sonuçları birebir olarak takip 
edebilir. Sizlerin büyük deste-
ğiyle sona eren araştırmamızda 
kazanan Land Cruiser olurken, 
Mercedes G Serisi ikinci, Range 
Rover Velar üçüncü, Audi Q7 
dördüncü, BMW X6 beşinci ve 
Porsche Cayenne altıncı oldu. 

Dünyanın en dayanıklı arazi 
araçlarından biri olarak kabul 
edilen Land Cruiser Prado, yapı-
lan yorumlarda sağlamlığıyla öne 
çıktı. Satış adetlerinde sınıfında 
iyi bir noktada olmasına rağmen 
Porsche Cayenne ise takipçileri-
miz tarafından çok beğenilmedi. 

Aslında kazananın ya da 
kaybedenin olmadığı bir araş-

tırmanın sonunca sizlerin 
ülkemizin popüler sınıfı 
sedanlar içinde hangi oto-
mobilleri tercih ettiğinizi 

ya da hangi özelliklerin 
sizler için çok önemli 
olduğunu da notlarımız 
arasına eklemiş olduk. 
Bundan böyle dergi-
mizde bu kriterlere 
göre yayınlar yapmaya 
devam edeceğiz. 
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Yenisini alamıyorsan 
yenile

Artan döviz kurları 
ve buna bağlı 
olarak her geçen 
gün daha da 

yükselen otomobil fiyatları 
nedeni ile otomobil almak, 
otomobili yenilemek çok 
daha zor bir hale geldi. 
Otomobilini yenilemeyi 
düşünen birçok kişinin 
fiyatların yükseldiği 
bu süreçte bu isteğini 
ertelediğini görüyoruz. 

Otomobil alımının 
ertelendiği bu süreçte 
kullanılan otomobilin 
korunması çok daha uzun 
süre keyifle kullanılabilmesi 
açısından büyük önem 
taşıyor.

Otomobilini yenilemeyi 
erteleyenler bu süreçte 
otomobilleri için hangi 
uygulamaları yaparak 
yenileyemeseler de yeni gibi 

bir otomobil kullanabilirler?
İlk yapılması gereken 

otomobil dış yüzeyindeki 
yıpranmaların minimuma 
indirilmesi. Boya temizleme, 
parlatma ve koruma 
dediğimiz bu uygulamalarla 
otomobil yüzeyindeki 
zift, reçine, endüstriyel 
tozlar temizlenir ve kılcal 
çizikler nano teknoloji 
cilalar ile içleri doldurularak 
yok edilir. Bu işlemler 
sonrasında elde edilen 
parlaklık tercihe göre 6 ay, 1 
yıl ya da 2 yıl gibi süreler ile 
koruma altına alınabilir.

Otomobil dış yüzeyinde 
elde ettiğimiz bu yenileme 
işlemi sonrasında ikinci 
aşamada iç temizlik ve 
sterilizasyon uygulamasını 
yapılmalı. Otomobilin iç 
yüzeyindeki tüm aksamların 
temizliğini içeren bu 

Yeni bir otomobil almaya gücünüz yetmiyorsa 1000 TL gibi bir bedelle 
güncel aracınızı kapsamlı bir kozmetik yenilemeden geçirebilirsiniz.  
Yazı Turgut Yüksekdağ

SERVİS  ARAÇ BAKIMI
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Yenisini alamıyorsan 
yenile

uygulama yaklaşık 
5 saat süren ve başta 
tekstil aksamlar (koltuk, 
tavan, taban halısı, 
bagaj vb) olmak üzere 
tüm noktalarda detaylı 
temizlik sağlayan işlemleri 
kapsar. Sonrasında 
yapılacak detaylı iç 
temizlik ve sterilizasyon 
işlemi ile otomobil 
içindeki virüs, bakteri, 
mikrop ve kokular %99,9 
oranında giderilir.

Motor temizliği 
bir sonraki aşamada 
yapılması gereken 
uygulama olmalıdır. 
Özellikle elektronik 
aksamlar nedeni ile 
su yerine daha çok 
temizleyici kimyasal 
ürünler kullanılmalı.

Klima kanallarının 
temizliği de bir diğer 

önemli konu. Nemli 
ortamlar nedeni ile 
zamanla bakteri oluşan 
klima kanallarının 
temizliği otomobil içinde 
sağlıklı bir seyahat 
için önem taşıyan 
uygulamalardan birisi. 
Periyodik olarak bu 
temizliğin yapılması 
önemli.

Far - stop temizliği, 
cam filmi gibi ek 
uygulamalar da bu 
çalışmalara eklenebilir.

Yaklaşık 1.000 TL 
seviyesinde bir rakama 
yaptırabileceğiniz 
bu uygulamalar 
ile otomobilinizi 
yenileyebilir, yeni bir 
otomobili alamıyor 
olsanız bile yenilenmiş 
bir otomobilin keyfini 
sürebilirsiniz.
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Rekabete Toyota Yaris 
Sedan da dahil oluyor

GÜNCEL  TOYOTA YARIS SEDAN

Toyota Yaris Sedan, New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Araç ülkemiz gibi sedan modellere düşkün 
ülkeler için tam aranan kan. Onu ülkemizde görmek için sabırsızlanıyoruz.

Yenilenmiş ve adı bile değişmiş 
Toyota Yaris Sedan New York 
Auto Show Fuarı’nda lanse 
edildi. Bu otomobil Türkiye’de 

satışa sunulsa çok iş yapar.
Toyota bu modeli global bir oyuncu 

yapmaya en sonunda karar vermiş 
görünüyor. Önceleri bu model için 
Scion ismini kullanan Japon otomobil 
üreticisi Toyota artık bu modele Yaris 
Sedan adını verdi. Toyota markasının 
diğer modellerinde yaptığı gibi küçük 
sınıf araçlarında da bu uygulamaya 
gitmesi bu modelin ülkemizde de 
satılacağı yönünde önemli bir ip ucu.

İlk bakışta çok fazla bir şey 
değişmemiş gibi görünüyor. 
Ancak sadece ön tarafta 
kullanılan yeni petek dokulu 
ızgarası bile tasarımın 
değişiminde önemli bir 
rol oynuyor. Piyano boya 
kullanılması ve krom süs 
detaylarının yer aldığı 
tasarımda küçük sedan 
sınıfı tasarım beklentilerini 
karşılayan her türlü detaya yer 
verilmiş durumda. LED sinyal 
lambaları da kaliteyi artıran 
detaylar arasında bulunuyor.

Üç donanım paketi olacak
Toyota Yaris Sedan’da üç farklı 

donanım paketi sunulacak. Bunların 
isimlendirilmesi L, LE ve XLE olarak 
yapılmış durumda. XLE adı verilen 
donanım paketinin en çok tercih edilen 
olacağını düşünüyoruz. Bu donanım 
paketinde deri kaplı koltuklar, deri 
direksiyon simidi, yine deri kaplı el 
fren kolu ve vites topuzu da dikkat 
çeken donanımlar arasında yer alıyor. 
Otomatik yanan LED farlar, yağmur 
sensörü gibi hayatı kolaylaştıran 
donanımları da sunuyor. Anahtarsız 
çalıştırma sistemi de donanım 

listesinde. Bu pakette ayrıca şehir içi 
güvenlik sistemine de yer veriliyor. Bu 
sistem sürücüyü ilk olarak uyarıyor. 
Sürücü eğer uyarılara rağmen tepki 
vermezse araç kendi kendine fren 
yapıyor.

Toyota Yaris Sedan’ın motor 
kaputunun altında hem manuel 
hem de otomatik şanzımanla satın 
alınabilen 1.5 litrelik motor seçeneği 
yer alıyor. Bu motor seçeneği 106 
beygir güç üretiyor. Otomatik 
vites seçeneğinde spor kullanımı 
destekleyen bir seçenekte bulunuyor. 
Arka frenlerde hala kampana 
kullanılıyor olmasına ise anlam 
verilememiş durumda. 4 disk freni hak 

ettiğini düşünüyoruz. 

toyota yarıs sedan ne 
zaman geliyor?

Toyota Yaris Sedan 
planlarda çok büyük bir 
değişiklik olmadığı taktirde 
sonbahar aylarında tüm dünya 
ile aynı anda Türkiye’de de 
satışa sunulacak. Küçük sedan 
modeller arasında rekabetçi bir 
fiyata sahip olacağını şimdiden 
söylemek isteriz.
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Ford Mondeo yenilendi yaz 
bitmeden yollara çıkıyor

FORD MONDEO GÜNCEL 

New York Auto Show yeni Ford Mondeo’nun yeniden doğuşunu haber verdi. Yeni Ford Mondeo’yu yaz 
aylarında yollarda göreceğiz. Mondeo bu kez otonom sürüşe çok yakın. 

Ford’un amiral gemisi olan 
Ford Mondeo yenilenmiş 
haliyle yaz bitmeden yollara 
çıkacak. Bu aracın D segmenti 

araçlar arasında bu kez iddialı olmaya 
başaracağı düşünülüyor. Bunun 
düşünülmesinin en önemli nedenini 
Co-Pilot360 adı verilen sistem. 
Co-Pilot360 adı verilen sistemin 
kullanıldığı ilk model olmasıyla da 
Ford Mondeo ön plana çıkıyor.

Co-Pilot360 elektronik yardımcılar 
konusunda zaten iddialı olan Ford 
markasının bu özelliğini bir adım daha 
ileriye götürmesi anlamını taşıyor. Bu 
sistemde yaya algılama, daha net kör 
nokta tespiti, şeritte tutma yardımcısı, 
otomatik yanan gelişmiş uzun farlar, 
otomatik çalışan acil durum fren 

sistemi ve gelişmiş bir arka görüş 
kamerası yer alıyor. Yani neredeyse 
otonom bir araç gibi kullanılacak tüm 
detayların daha gelişmiş versiyonlarına 
Co-Pilot360 adı verilen sistemde yer 
verilmiş.

Yeni Ford Mondeo’da sunulan 
tek yenilik elbette bu değil. Aracın 
tasarımında da ciddi iyileştirmeler 
yapılmış. Bunlar arasında en çok 
dikkat çeken ızgarası. 5 çubuklu 
stil hala devam edecek mi bunu 
bilmiyoruz ama donanım paketlerinin 
en üst seçeneğinde görünümü çekici 
kılan bir değişim var. Petek dokulu ve 
aracın daha Amerikan tarzına uygun 
olmasını sağlayan yeni ızgara ile Ford 
Mondeo çok daha iddialı ve güçlü 
görünüyor.

arka tasarım bu kez olmuş
Bu araca uyumsuz olduğunu 

düşündüğümüz arka tasarım 
konusunda sanıyoruz herkes aynı 
fikirdeymiş. Ford tasarımcıları 
bu bölümde küçük ama önemli 
dokunuşlarda radikal bir değişim elde 
etmiş. Yeni bir bagaj kapağı ile arka 
tasarımın yapısı düz ve sert olacak 
şekilde değişmiş. Arka tasarımın 
bütününde daha düz ve sert hat ortaya 
çıkarılmış. Stop grubunda kullanılan 
LED’ler sayesinde bu bölümün 
tasarımında da önemli bir değişim 
söz konusu. Tüm dünyada büyük 
ilgi gören ve artık her açıdan daha 
fazlasını sunan Ford Mondeo Plug-in 
hibrid seçeneğinin ülkemizde satılıp 
satılmayacağı ise merak konusu.
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GÜNCEL  HONDA INSIGHT

Hibritlerin kralı Honda 
Insight Türkiye’ye gelmiyor

Honda’nın en teknolojik hibrit otomobili Insight Amerika’da tanıtıldı. Tasarımı Civic’e iç mekan genişliği 
Accord’a benzeyen otomobil şimdilik sadece Amerika’da satılacak. 

Hibrit otomobiller konusunda 
uzun süredir çalışmalarına 
devam eden ve bu konuda en 
fazla yatırım yapan firma-

lardan olan Honda’nın en yeni modeli 
Insight 3. nesli ile New York Fuarı’nda 
yer aldı. Aracın görselleri ise fuardan 
önce yayınlandı. Yeni Honda Insight, 
firmanın IMA isimli hibrit aktarma 
organlarının en yeni neslini kullanıyor. 
Bu araçta 1.5 litrelik benzinli motor ve 
lityum iyon pilleri olan elektrikli motor 
birlikte görev yapıyor. Araçta iki motor 
toplamda 151 HP güç üretiyor.

Honda bu aracı Amerika’da üretiyor. 
Civic ve CRV modellerini de üreten 
Indiana tesislerinde hazırlanan Insight 
modelinin pilleri ise Ohio’da üretiliyor.

Yeni Honda Insight öncülerine 
kıyasla tasarım olarak bir hayli ileriye 
gitmiş bir otomobil. Öncülerinin biraz 
uçuk kalan tasarımlarına kıyasla yeni 
neslin Civic ve Accord modellerini an-
dıran çizgileri modelin daha fazla talep 

görmesini sağlayacaktır.
Aracın iç mekanında da benzer bir 

durum söz konusu. İç mekanda da 
Honda kullanıcıları ortak çizgileri gö-
rünce yabancılık çekmeyeceklerdir.

şimdilik sadece amerika’da
Honda, yeni Insight’ı geliştirirken 

modeli tüm pazarlarda satma hedefiyle 
yola çıkmamış. Çünkü araç Avrupa’ya 

ithal edilmeyebilir. Şu anda araçla ilgili 
tüm planlamalar Amerika pazarı için 
yapılmış. Ancak eğer talep gelirse o 
zaman modelin homologasyonlarını 
alıp modeli Avrupa’ya da sunma fikri 
düşünülecek. Bunun en önemli sebebi 
de Honda’nın bu araç yerine Avrupa’da 
CR-V modeline ağırlık vermek iste-
mesi. Çünkü Avrupa’da büyüyen SUV 
pazarı Honda için daha önemli.
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FIAT 500 GÜNCEL 

Bu Fiat 500 kendini 
sevdirmeyi biliyor

New York Auto Show 2018’de ortaya çıkan Fiat 500 Urbana Edition kendini sevdirecek gibi görünüyor.

Fiat 500 farklı bir otomobil. 
onu seven olduğu kadar 
sevmeyenlerin sayısı da 
oldukça fazla. Fakat bahar 

ayları bitmeden satışa sunulacak 
olan Fiat 500 urbana edition kendini 
sevdirecek gibi görünüyor.

Fiat 500 aileye adını 
veren model olmasına 
rağmen sonuncu olarak 
Fiat 500X urbana 
edition ve Fiat 500l 
urbana edition’a 
katılacak bir model oldu. 
daha önce ağabeylerinde 
karşımıza çıkan bu 
yenilik Fiat 500’e 
yaramış görünüyor.

onu gördüğümüz 
zaman urbana edition 
adı verilen seri olduğunu 
anlamamız için 

aydınlatma grubu elemanları yeterli 
olacak. çünkü hem önde hem arka 
tarafta siyah renklerle kaplanmış 
aydınlatma elemanlarına yer verilmiş 
durumda. elbette buna siyah renkli 
ve oldukça şık görünen jantları da 
eşlik ediyor. bunun yanında kolları 

siyah olan ve çerçeveleri yine siyahla 
kaplanan dikiz aynaları da dikkat 
çekiyor.

beş renk seçeneği olacak
yeni Fiat 500 urbana edition 

modelinde beş farklı renk seçeneği 
de sunulacak. bu renk 
seçeneklerini pompei 
gümüş, bianco beyaz buz, 
perla beyaz, granito gri ve 
metallo gri oluşturuyor. 
bakır renkli Fiat 500 logosu 
ise aracın sunduğu göze hoş 
gelen farklılıklar arasında 
yer alıyor. bununla birlikte 
yaşam alanında da bolca 
bakır görünümlü detaylara 
yer verilmiş. koltuk 
tasarımlarında da farklılıklar 
olduğu açıklanan bilgiler 
arasında yer alıyor.
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Kompakt sınıfta 
kim kaç adet sattı?

Türkiye’nin gündeminde olan iki sınıf var. En çok araç satılan kompaktlar ve hızlı yükselen 
SUV’lar. Peki bu sınıflarda durum ne, kim ne kadar satıyor?

ARAŞTIRMA  Türkİye OTOmOTİv Pazarı 

Türkiye otomotiv 
pazarında iki önemli 
sınıf var. Elbette 
hepsinin yeri ayrı ama 

firmalar özellikle bu iki sınıfa 
oldukça fazla fokuslanıyor. 
Bunlardan ilki en çok araç 
satışının olduğu kompakt 
sınıfı. Elbette bu sınıfta bu 
kadar çok araç satılmasının 
nedeni kompakt sedanların 
büyük bir ilgi görüyor olması. 

Kompakt sedanlar satış 
rakamları açısında lider 
ve bunu da kolay kolay 

bırakmaya niyeti yok 
görünüyor. Bunun yanında 
dikkatleri çeken bir diğer 
sınıfta SUV’lar. SUV modeller 
derken burada da kompakt 
SUV araçlar ön plana çıkıyor. 
İşte bu iki sınıfın 2018 yılında 
nasıl bir gidiş izlediğini 
araştırdık. Bu sınıfta en 
çok hangi modelin sattığını 
araştırdık. Bunun yanında 
tüm modellerin ne kadar satış 
yaptığını gösteren bir tablo da 
hazırladık. 

Bu listeler çok 
değerli

Öncelikle şunu belirtmek 
istiyoruz bu listeler çok 
değerli. Ülkemizde hızla 
büyüyen kompakt SUV 
pazarında ve ülkemizde 
en çok satan sınıf olan 
kompaktlarda neler olup 
bittiğini çok net biçimde 
gösteriyor. Çok fazla filo 
satışı olmayan bir sınıf olması 
kompakt SUV’ları (elbette 
bunlarda da var) tüketici 
odaklı araçlar yapıyor. İkinci 

el değerinden, satın alacağınız 
modelin tercih edilme 
seviyesine kadar bu listeye 
göz atmanız işinize yarar. Her 
ne kadar yoğunluklu satışları 
kompakt sedan filo araçlar 
oluştursa da tüketici olarak 
kompakt araçlar hala en çok 
ilgi gören sınıfı oluşturuyor. 
Bakalım kompakt SUV ve 
kompakt modellerin satış 
grafikleri nasıl. Hazırladığımız 
tablolardan sizler de rahatlıkla 
takip edebilirsiniz. 
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En çok satan kompakt arabalar En çok satan Suv’lar
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Sıra Model Sınıf Ocak Şubat Toplam

1 Megane Sedan C1 2,788 2,901 5,689

2 Egea Sedan C1 1,504 1,676 3,180

3 Toyota Corolla C1 1,197 1,222 2,419

4 Civic C1 1,118 1,462 2,580

5 Octavia C1 756 907 1,663

6 Accent Blue C1 687 962 1,649

7 Golf C2 660 954 1,614

8 Focus C1 504 838 1,342

9 Astra C1 633 696 1,329

10 Leon C2 455 615 1,070

11 Jetta C1 294 370 664

12 Elantra C1 252 331 583

13 A3 C1 179 307 486

14 Auris C2 165 230 395

15 1 Serisi C2 147 215 362

16 Cerato C1 181 139 320

17 Astra C2 144 146 290

18 A3 C2 180 92 272

19 Egea C2 92 178 270

20 A Serisi C2 108 87 195

C1: HB C2: Sedan

Sıra Model Sınıf Ocak Şubat Toplam

1 Qashqai C7 413 829 1,242

2 C-HR C7 717 275 992

3 Duster C7 418 489 907

4 3008 C7 305 571 876

5 Yeni Tucson C7 306 393 699

6 TIGUAN C7 324 331 655

7 Kuga C7 254 336 590

8 Sportage C7 131 190 321

9 Kadjar C7 122 161 283

10 GRANDLAND X C7 60 108 168

11 Q2 C7 52 58 110

12 Ateca C7 42 34 76

13 HR-V C7 17 41 58

14 XV C7 39 17 56

15 Karoq C7 0 26 26

16 ASX C7 8 8 16

17 XLV C7 6 8 14

18 Mazda CX-5 C7 3 4 7

19 XC40 C7 0 0 0



Son gülen kim olacak?Son gülen kim olacak?
SPOR   Formula 1 Dünya Şampİyonası

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2018 sezonu 

dengeleri değiştiren bir yıl olarak notlarımız arasında 

yer alacak mı hep beraber göreceğiz.
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Bu durumun sıkıcı olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Sporun 
hangi dalında olursa olsun 
kazanan, şampiyon olan gibi 

detayları önceden kestirmek seyir 
zevkini düşüren olaylardan. Gerçi 
Formula 1 için bu çok gerçek değil. 
Sezon içinde ve yarışlarda değişimler 
söz konusu oluyor. Ancak tek başına 
bunlar yeterli değil. 

2014, 2015 ve geçen yıl 
şampiyonluk ipini Mercedes 
ile yarışan Lewis Hamilton 
göğüslemişti. 2016 yılındaysa bir 
efsaneye tanıklık etmiştik. Yine 

Mercedes ile sezonu şampiyon olarak 
tamamlayan Nico Rosberg sezon 
sona erdiğinde, kariyerimi bu şekilde 
sonlandırmak istiyorum diyerek 
bitirmişti. Bu gerçekten Formula 1 
tarihinde gördüğümüz en sağlam 
hareketlerden biriydi.

Asıl demek istediğimize lafı 
getirecek olursak 2014 yılından 
bugüne kadar şampiyonları çıkaran 
ekip Mercedes Takımı oldu. Bu 
durumun değişeceği bir sezon 
olmasını herkes istiyor. Şayet 
bu sezonu da Mercedes zirvede 
tamamlarsa 5 sezon arka arkaya 

şampiyonluğu kimseye kaptırmamış 
olacaklar. 

Şimdi ne demek istiyorsunuz 
diyenleriniz olmuştur. Burada 
Mercedes Takımı’nın elde ettiği 
başarı için asla laf etmiyoruz. 
Adamlar efsane. Sözümüz diğer 
takımlara. Rekabete bu kadar uzak 
kalmaları Formula 1 daha doğrusu 
spor dünyasının genlerinde olan bir 
şey değil. Umarız bu sezon bu, sona 
erer. Diğer takımlar şapkasını önüne 
koyup düşünmeye başlamadan 
rekabet en üst seviyeye ulaşır. 
Bakalım son gülen kim olacak?
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YORUM KALUST ŞALCIOĞLU

TiyaTroya bahar 
geldi
KalUST ŞalCIoĞlU
KülTür roTaSI
twitter.com/ksalcioglu
facebook.com/kalusts
instagram.com/ksalcioglu

07 Nisan / 20:30 - Arzu Tramvayı - UNIQ 
Hall / İstanbul: Tennessee Williams tarafından 
yazılan ve tiyatro için bir dönüm noktası olan 
Arzu Tramvayı (A Streetcar Named Desire) 
Hira Tekindor’un yönetmenliği, BKM ve 
ID İletişim’in yapımcılığında sahneleniyor. 
Çeviren: Haluk Bilginer. Oynayanlar: Zerrin 
Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, 
İbrahim Selim, Erdem Kaynarca, Onur 
Gürçay, Asena Girişken, Melih Düzenli,  
Özer Keçeci, Beste Güven. Uygulayıcı  
Yapımcı: Nisan Ceren Göknel. Müzik:  
Tolga Çebi.

15 Nisan / 19:00 - Mor - Barış Manço 
Kültür Merkezi / İstanbul: Oyun, sığınma 
evinde yaşayan 5 kadının yaşanmış 
hikâyesini anlatıyor. Oyundaki karakterler 
(yaşadıkları şiddet hikâyelerinin yanı sıra); 
günlük yaşamlarını, sırlarını birbirleriyle ve 
seyirciyle paylaşıyor. Karakterler kimi zaman 
duygusal anlar yaşayıp ağlıyor, kimi zaman 
komik durumlara düşüp kahkahalar atıyor... 
Oyuncular: Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, 
Eda Özdemir, Eser Rüzgar, Hafize Balkan, 
Nilsu Akman. Yazar - Yönetmen: Ali Yalçıner.

Makedonya Gamzesi

Elektra Mor

Arzu 
Tramvayı

N
isan - Makedonya Gamzesi 
- Şehir Tiyatroları / İstanbul: 
Yönetmen: Tarık Şerbetçioğlu. 
Yazan: Üstün İnanç. 
Oyunlaştıran: Özge Ökten. 
Oyuncular: Ada Alize Ertem, 
Aslı Menaz, Aybar Taştekin, 
Nafiz Can Tarakçı, Cem Uras, 
Cemal Ahhan Şener, Çağlar 
Polat, Deran Özgen, Emrah 

Can Yaylı, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mert Aykul, 
Emrah Özertem, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Nazif 
Uğur Tan, Özgür Dağ, Selen Nur Sarıyar, Sinan Bengier, 
Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu, Yeşim 
Mazıcıoğlu, Bahar Çebi.

Elektra - Devlet Tiyatroları / İstanbul: Babasının 
katilleriyle uzun yıllar yaşamak zorunda kalan Elektra, 
intikamını nasıl alacaktır? “İntikam tanrıçaları! Kutsal 
evlilik yatağının nasıl kirletildiğini gördünüz. Gelin 
yardım edin. Babamın öcünü almak için kardeşimi 
gönderin. Bu acıyı tek başıma yüklenecek halim 
kalmadı.” Yazan: Sophokles. Rejisör: Işıl Kasapoğlu. 
Dramaturg: Onur Erbilen. Oyuncular: Fikret Urucu, 
Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, 
Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman.



w w w.otos t i l .co m

Çinli Geely’nin yeni lüks 
sedanı için geri sayım başladı 

GÜNCEL  LYNK 03

Geely’nin lüks markası Lynk & Co, bu ay yeni modeli sedan 03’ü tüketicilere sunacak.

Çinli otomobil üreticisi Geely, 
2016 yılında yeni bir marka 
olan Lynk & Co’yu 01 adlı 
kompakt SUV ile piyasaya 
sürmüştü.

Lynk & Co’nun ikinci modeli olan 
kompakt bir sedanın prototipi de 
partnerimiz Automedia tarafından 
yakalandı. Modele 03 adı verildi 
aynı adı taşıyan bir konseptin Nisan 
2017 Şangay Otomobil Fuarı’nda ön 
gösterimi yapılmıştı.

En son casus fotoğraflara 
baktığımızda aracın burun 
kısmının yine Porsche 
modellerini andırdığını 
görüyoruz. Kamuflajlı 
model geçen yıl Şangay’da 
gördüğümüz konsepte 
çok benziyor ve seri 
üretim versiyonun 2018 
Pekin Otomobil Fuarı’nda 
meraklılarının karşısına 
çıkması çok muhtemel 
görünüyor.

Hem 03 hem de 01, Geely 
ve Volvo tarafından geliştirilen 

CMA kompakt araç platformu üzerine 
tasarlandı. Volvo, 01 ile ilgili olan 
XC40 kompakt SUV platformunu daha 
önce çoktan kullanmıştı. Volvo ayrıca 
03 modelinin altyapısını yeni S40 
sedan modelinde de kullanacak. V40 
HB modelinde ise 04 modelinin alt 
yapısını kullanacağı belirtiliyor.

Hem elektrikli  
Hem benzinli olacak

03 modelinde tamamen elektrikli 
versiyon olacak. Ancak gelen bilgilere 

göre ilerleyen dönemlerde aracın Volvo 
raflarından alınan 1.5 litrelik benzinli 
motorlarla da donatılacağı belirtiliyor. 
Şimdilik dizel motorun olmayacağı 
araçlarda plug-in hibrit versiyon da 
tüketicilere sunulacak.

Lynk & Co’nun araçları Çin’de 
üretilecek ancak ABD’de de dahil 
olmak üzere dünya çapında satılacak. 
Şirketin önümüzdeki beş yıl içinde 
yıllık 500 bin adetlik iddialı bir 
satış hedefi var. Lynk & Co Çin’de 
zaten satışa başladı. Şirket, Avrupa 

ve ABD’deki satışların ise 
2018 yılının sonuna doğru 
başlayacağını ima etti.

Lynk & Co bu aracın 
satışında farklı ve biraz 
Tesla’yı andıran satış 
politikası izleyecek. Buna 
göre aracı satan bayiler 
şirkete ait olacak ve fiyatlar 
sabit olacak. Lynk & Co, 
anlaşmanın ayrıntılarını 
henüz açıklamamasına 
rağmen, ömür boyu garanti 
vermeyi de düşünüyor.
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SOSYAL MEDYA

Fotoşaka

Nerde O 
eSki 
güNLer
Toyota Türkiye 

geçmiş gTi 
modellerinin 
fotoğrafları 
ile içten içe 
nerede o eski 
günler diyor 
gibi J

MOTOrSpOrLArı FıAT’ı
Fiat iyi spor yapan markalardan. Yağmur çamur, kar buz 
demiyorlar, dinlemiyorlar spordalar J

HAdi YOLA 
çıkALıM
Hiç dışarı çıkmak 

istemesek bile 

Volkswagen 
Türkiye’nin büyük 

arabalarıyla 
yaptığı hafta sonu 

paylaşımları bizi 

sokağa atıyor J

reNAuLT geLeceğe giTTi

renault Türkiye’nin instagram 

sayfasına girdiğimizde o arabaya 

nereden binilir acaba diye uzunca 

bir süre tartıştık ...

Huzur VereN iç MekAN Biz bulamadık belki de siz bizim yerimize de Opel’in bu huzur veren iç mekanının bunu nasıl yaptığını bulursunuz. J

HeMeN 
TANırıM
Ford Türkiye 
bu bakışı 
hemen tanırım 
diyerek bir soru 
başlatmış gibi 
ama kocaman 
yazan isim biraz kafa karıştırıcı J
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